
௨ 

சிவமயம், 

இருக்குறட் குமரேச 

வெண்பா. 

(மாூலமும்--உரையும்.) 

௫ அனை 

பொருட்பால் இரண்டாம்பாகம். 

  வர + 

ஆசிரியர் 

ஜெகவீரபாண்டி யன் 

  

காத்துக்குடி, 
வேலாயுதம் பிரிண்டிங் பிரஸில் பதிப்பிக்கப்பேற்றன. 

பிரமோதா தஹ ௮வணிமி” 

முன்கை விடி 

All rightis.] 1930. (Reserved.



டே 

இப் பூத்தகத்திலடங்கியுள் எவை. 
  

  

  

அ திகாரம் பக்கம், 

வினைக்தூ.ப்மை 1559 

வினைத்திட்பம் 1591 

விளைசெயல் வகை 1627 

தூது 1604 

மன்னரைச் சோர் தொழுகல் 1706 

குறிப்பறிதல் 1151 

அவையறிதல் 1796 

அவையஞ்சாமை 1840 

காடு 1881 

௮ரண் 1924 

பொருள் செயல் வகை 1972 

படை மாட்சி 2021 

படைச் செருக்கு 2005 

நட்பு 21.05 

நட்பாராப்தல் ட 2151 

பழைமை 2195 ' 

தீ நட்பு 2238 

கூடா நட்பு awe 2280 

குறிப்பு:---இப் : புத்தகக்தோடு 0-வகசாண்டு மூடிவடை 

துள்ள, சென்ற அண்டின் 12 புத்தகங்களையும் இவ் அன் 

டன் சேர்த்துப் பைண்டு செய்துகொண்டால் பொருட்பால் 

இரண்டாம் பாகமா இ௮, 600 பக்கமுள்ள ஐர் ௮ழூய புத் 

மாப் இனிது அமைவதாகும்,



இர ராலுள் ௮றத்துப்பாலும், பொருட்பாலின் முதற் பாக 

மும் இதன் முன்னர் வெளிவச் துள்ளன, பொருட்பாலின் 

இரண்டாம் பாகமாகிய இ.௪, இப்பொழுது வெளிவருகின்றது, 

வினை த்தூ.ப்மை முதல் கூடா நட்பு PSU பதினெட்டு ௮திகாரக 

கள் இதில் ௮௨ங்கிபுள்ளன, மலர்தலை உலகினுக்கு உயிரென 

சின்று செங்கோல் செலுத்தும் வெண்குடை வே$தர்களும், 

அவருட.னிருக் து உறுதுணையாற்றும் மந்திரிகள் முதலிய பண் 

புடையாளர்களும் நன்கு ௮றிர்.துகொள்ள வேண்டிய ஒண் 

பொருள்க எனைத்தும் இதன்கண் ஒருங்கமைர்துள்ளன, திறப்பு 

நோக்கி அரசர்க்கு உரியனவாக உரைத்தஇருப்பினும், மக்கல் 

லாரும் ஓக்க நின்று ஐஇ உணர்ச்தொழுக வேண்டிய gf 8தி 

கள் யாவும் உரிய சரிதங்களோடு தெளிவுற: அமைந்து விழுமிய 

ஈல?னேடு இதில் ஒளிர் தருகின்றன, 

நாம் செய்யும் தொழில்கள், எவ்வகையிலும் பழிபாவல்கள் 

கலவாமல் தூய்மையுள்ளனவாய்ப் பொருளோடு புகழும் பயக் 

கும் வழிகளைப் பொருந்தி யிருககும்படி. தெளிர்.துகொள்ளவேண் 

டிய இறங்களும், கருதியகாரியங்களை உறுதியோடு கின்று இனிது 

முடிக்கும் விதங்களும், செயல் வகைகளை ஈன்கு தெரிந்து பருவக் 

தவருமல் வளம்பெறச்செய்யும் ஈலங்களும், ௮ரசர்பால் செல்லும் 

தூதர்கள், ௮.றிவும் உருவும் அழகும் ஆண்மையும் முறையறிக்து 

இனிதா மொழிதரு வன்மையும் உடையராய் அமைந்து ஒழுக 

வேண்டிய உண்மைகளும், அவையின் நில்யமிர்து ௮ஞ்சாதி
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நின்று எவரும் வியர்துகொள்ளும் வண்ணம் இறந்த நீதிகளை 

இனிகாகச் தெளிந்து 'சொல்லுந் இறங்களும், நாடும் சகரமும் 

நயத்தகு அரண்களும் பீடுற அ௮மைக்து பிறங்கும் பெற்றியும், 

பொருள் செயல் வகையும், ௮தனுயர் பெருமையும், படைகளின் 

ஆண்மையும் பான்மைபும் மேன்மையும், நடையுபர் நட்பும், காடி 

ஆராய்தலும், பழைமையின் அருமையும் இழமையின் நிலைமையும், 

பழுதுறும் உறவும் இழிவதன் ஒழிவும், கூடார் இயல்பும் நாடி. 

யறிந்து ஈலம்பெறச் தெளிக்து மலைவற நின்று நிலைபெற ஒழுக 

வேண்டிய முறைகளும், நெறிகளும், பிறவும் இசனுள் இனிதாகக் 

தெளிவுறக் காணலாம், 

உள்ளுணர்விற்குச் தெள்ளமிர்தமாக ஈம் வள்ளுவ வள்ளல் 

அருளியுள்ள ஒள்ளிய நலங்களை உள்ளங்கொண்டு எல்லாரும் 

உயார்துகொள்ள?வண்டும் என்னும் கொள்கை பயொன்றை3ய 

குறிக் கோளாகக் கொண்டுள்ள இந்நால் முழுவதும் ௮ழ சடன் 

விரைவில் இனிது சகிறைவுற எம் செர்இிற் பெருமான் திருவருளைச் 

திர இத்திருக்கின்றேன், 

பொய்யாத வாக்கும் பொருளும் எனக்கருளி 

நைபாமற் காச்தருளும் காதே---வையாரும் 

வேலோனே செர்தூரில் மேவிகிற்கும் பொற்சதங்கைக் 

காலோனே நீயே ௧த. 

திருவள்ளுவர் நிலையம் 
அக்கரு. இங்ஙனம், 

17—8—30 
தாகம் ஆண்டு ஆவணிமி” 0. ஜெகவீர பாண்டியன்.



௨ 

இலமயம் 

இத் நூலைக்குறித்து அறிஞர்கள் அனுப்பியுள்ள 

சிறப்புசைகளுள் சிலவற்றின் சுருக்கங்கள். 

wn aaa வ் me 6 
  

மகாமகோபாத்தியாயர் 

பிரம்ம(ரீ உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள. 

௮ன்பர் ஜெகவிரபாண்டியரவர்கள் இயற்றிய திருக்குறட் 

குமரேச வெண்பா என்னும் நூலிற்சில வெண்பாக்களை (பும் அவற் 

ன் உரை முதலியவற் கறுயும் பழு. SBI EB ிமத்தச FB 

சோஷமடைநக்சேன், இவர்களைப் பத்து வருஷங்களாக கான 

௮.றிச்தி நக்கி? தன், தல முறை இவர்களுடைய உபக்சி.பாசங்களை 

நான் கேட்டும் இன்புற்றதுண்டு. அ௮கனால் நல்லவை வியப்ப,த் 

தமிழில் உபந்கியாசம் செய்வதில் இவர்கள லல்லு ென்பதை 

மட்டும் AGB HI or, இக்க நாலையும் உரையையும் பாத்த 

இழ் செய்புளிபற்றுதலிலு௦, உரை பெழுஅகலிலும், பல மூலா 

ராய்ச்சியிலும் இறமையுள்ளவாகளென்பது எனக்குப் புலனுபிற்.று, 

் இருக்குறள் சம்பந்தமாக இரங்கேசசவெணபா முதலி தில 

பழைய நூல்கள காணப்படினும் அவை ) 5 BT லப்2பால லவ 

வொரு குதளுக்கும் ஒன வாரு வெண்பாவாக இப.றறப்பட்டில, 

Spal 0) utr வெண்பாவிற்கும் ஒவ்வொரு கதையை அமைத்து 

இயற்றும் இவர்களுடைய பெருமுயதூ மிகப் ப! ஈட்ட ற்பால.து, 

இஃது இனிது கிற வறு மாறு இருவருளைச் சிந்திக்கின்2 றன், 

தமிழ் காட்டிலுள்ள அன்பர்கள் இந்நூலை வாங்கிப் படித். 

இதனை இபத்றும் ஜகவிரபாண்டியாவர்களுக்க ஊக்கச்சை யளிப் 

பார்களென்று ஈம்புசன்றேன், 

இயாகராஜ விலாசம், இங்கனம், 

சென்னை 

20—2—-29 வே. சாமிதாதையா். 
(Ee,



6. 

சேந்தமிழ், தமிழ்ச்சங்கம் மதுரை. 

திருக்குறட் GwGle வேண்பா என்னும் இவ அரிய பரிமா 

நால் இர, ஜெகவி1பாண்டியனலர்களால் செய்ப பெற்றது, 

Deore, Raha வெண்பா, இரங்?கச வெண்பா, வடமலை 

வெண்பா, சோ 2மசர் முதுமொழி வெண்பா முசலியவற்றைப் 

போல்வ 9தரன9னப:25. இகன் பெயர் முசச்சான் அறியக் 

கிடப் ,தாயிலும, அவை ?யல்லாவற்௮ள்ளுப இது மிகமிக ஏற்ற 

முடையதென்பதை ஈஎண்டைக்கு உ.வாயாஇருத்தல் இயலாது. 

இக்குறள் நாலின் ஒவ2வரு குறட்பாவை மட்டிலும் எடுத்து 

அவற்றிற்கு மேற்கோளாக Galo UT hh கதையினைக் காட்டி Ape 

கும் ஏனை மால்கள் போலாது இக் குமரேச வேண்பா லுப் 
பொய்.பா மொழியின் ஆயிரத்து முர்நூற்று முப்பது அருங் 

குறள்களுககும் ஓவ்?2வாருண்மைச் Fig சிஃழ்ச்சியை மிகப் 

பொருட் பொருத்தமுற இணைத்து அவண்பாவை முற்றுவிம துச் 

DFO Qs இதம் Aue பாராட்டற் பாலது, முதுவன்றியும, 

இர்தூலுள் ிபாழிப்புரை, கருத்துரை, வி2சடவு.௨7, கைவிள 

க்க முதலிப இன்றயமையாகசு பலவகைக் குறப்புகளும்தக்க 

மே,ம்கோள் களுடன் இதன .நுசிரியரா2லமய எழுஇிச் சேர்க்கப் 

மிபூற்றிருத்தல் ௮ன்னாது சல்விப் பாப்-பயும், கட்டுரை வன்மை 

யையும் ஈன்கு ெளி.பிடனெறது, முட்டூப்பாடின்றி இந்நூல் 

முடிவெப்துமாறு இறைவன் திருவருள் (க. 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம், 5--9--98 

A READER WRITES: 

The Thirukural Kumaresa Vemnba is a tamil 
work of great value and it is sure to be welcomed by all 

lovers of Tamil classics by its superior intrinsic literary 
excellence. The Kural couplets are aptly illustrated 

aud verse composition is of a high order and savours of 

literary and poetic excellence The most striking 
feature of the work is the scholarly commentary appen- 

ded to each Kural couplet. The commentary is written
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#n a high class literary style and serves as an useful aid 
to the better understanding of the original. The author 

therein gives sufficient proofs of his ‘rare originality, 

erudition, and analytical skill. ‘Deep eruditton, origina- 

lity, and poetic genius are the seme gua non to ensure 

success in any attempt at a work of this type The 

presence of these significant qualities in the author will 

be patent to any reader of the present publication. 

Hence this beautiful and scholarly work richly 

Kleserves a high and unique place in Tamil literature. 

As years roll on, this work will surely shine forth as a 

remarkable hterary production, handled by a delicate 

craftsman with superb skill and profound scholarship. 
The work itself, supplementing as it does, the ennobling 
ethicalideals enunciated in Thirukural, with® concrete 
illustrations, drawn from ‘the record ef actual buman 
experience is sure to be a fit companion to Kural and 
would also be useful for the better understanding of it. 
Thirukural with its effulgent literary radiance, has 
survived the acid test ef centuries of critical scrutiny; 
so it shall be with the present work also. May God grant 
an | enduring and permanent place to this invaluable 
work, which is at once so thought-provoking and 
delightful to all readers. 

ஸ்ரீமான் துரைராஜா அவர்கள். 
  

  

'மலர்மகள்கோன் கடல்கடைக்து வானவருக் சமிர்சமன் து .ழஇனொற்போல் 
கிலமகளின் குலமகனாஞ் செசவீர பாண்டி௰ப்பேர் நிருபன் டோக்து 
வலமலிவேற் குமரேச னருள்வவியால் சமிழ்க்சடலை மதிச்.த.ச் செய்வச் 

குலமறையின் சுவைததும்ப ஈரர்தமச்செலுணர்வமிர்தம் கொடுத்தா 

னம்மா, (1)



8 

பரங்குன்றாபுரம் 

பண்டிதர் 0. நல்லசாமியவர்கள் இயற்றியது. 

செயங்காட்டும் குணக்குரிரில் ஜெசலீர பாண்டி௰ரின் செய்ய சாச்தி 

மயங்காட்டி மெழுர்துலவும் குமரேச வெண்பாவை ம.இகல் என்றும் 

புயங்காட்டிச் சமதுவலி மீச்கூறி வாதுபுரி புலவோர் தம்மைப் 

பயங்காட்டி சல்வழி.பிலுய்க்கு மொறு கருவியெனப் பசரலாமே. (Ly 

சீர்பரவும் ஜெஈவீர பாண்டியரின் செய்தியெலாஞ் சிறச்சக் சேட்டுப் 

பரர்பொறுக்குஞ் சேடனுன்பால் வரவென்னிற் செவியிலனே பாவம் பாவம்" 

சார்சவமு மணனைபத்சோன் குறுமுனியாகலின் ஈடையிற் சாலஞ் செல்லும் 

ரீர்வளை*ச ௮அவணியிலுன் பெருமையவ ரன்றி மற்றோர் நிகழ்த்தற் 

பாற்றோ. (2) 

  

சிவசுப்பிரமணியனார் இயற்றியது. 

சென்றிருப் பொதியத் தடவரைப்பிற?ச செளிசமிழச் கலைச் சடறெருளோ 

டொன்றி.ப வறிவென் புணை துணையாக வொருதனிகச்சடர்த ஈல்லுரவோன் 

குன்றுதொ ராடும் குமரன்றாண் மலர்கள் குலவிடு சரச்சனற் குணத்தன் 

என்றுமின் முக்த னினிய சொன்னலச் சனணிசமவை சாடிச்செய்யின த்சன், 

சல்வியொன்றல்ல வொற்கத்தி corny seg கேள்வியென் சணிப்பில் 

கெல்வமு முடையன் தஇிறப்படக் இளக்குர் திறலுடை சாசலஜஞ் சிறச்தோன் 

ஒல்வகை யெவர்க்கு மு.சவுமற்புளத்தன் உண்மையே தெரிதரவுழைப்போன் 

புல்வினையறியாச் கருச் சன் விற்பனச்சன் புண்ணியம் பல புரிர் அுயர்ச் 

[தோன், (2) 

ஆண்டினி லிளையோனாயினும் ஆன்ற அறிவினான் சேதியனேயாடு 

சண்டியபுகழ்சே ரியற்கவி ராஜ னெனப்படு வோன் செகவீர 

பாண்டியன் ஒட்டசச்சமென்றோ௮ பதியிணிற் சிறச்சவுற்பவித்தோன் 

யாண்டுகன் னெறிய நால்கலா தவரை யவமதித்திட லறியாதான், (3) 

வேம், 

கைம்மாறு கருசாமல் சா௫னியோர் செறிமுறைவாழ்ச் 

தய்ம்மாறு வள்ளுவனார் ஒருபெருதால் பரிச்சளித்தார் 

அம்மானார் நூல்விளக்கு ௮அரறுங்கதை கொண் டுண்மைதெரி 

இம்மானார்ச் செவ்வாற்றா னியற்றுவமோ சைம்மாறே, (4) 

 



66-ம் அதிகாரம் வினை ததாய்மை. 
அஃசாவக செயல்களது நன்மை, தூய்மை- சுத்சும்- 

பழி பாவங்களைத் கருகற்குரிய பமுதுகள் யா.தும் கலவாத விழு 

மிய தொழில்களைச் செளிவுற நோக் அமைச்சர் செய்யவேண் 

டும் என்பதாம். மேல், சொல்லின் ஈன்மையை விளக்கினா, 

ஈண்டுச் செயலின் தன்மையை உணர்கத்துகின்றா; அகலால் 

அ.சன்பின் இது வைக்கப்பட்டது, அதிகார முூறைமைடம் இத 

னானே விளக்கும், 

651 தோக்த சனமிம் தானேன் வினைஈலத்கைக் 

கூர்ர்துணார் ச கொண்டான குமசேசா--சாகத 

துணைஈலம் MESS GRD Alon eww 

வேண்டிய வெல்லாக் தரும், (௧) 

இ-ள். 

கும3ரசா! வினைஈலங்களைத் தனக்கு இணியவாகச் 

சனமித்தரன் என் தெளிர்நுகொண்டான் எனின், துணைகலம் 

ஆக்கம் தரூஉம்; வினைநலம், வேண்டிய எல்லாக் தரும் என்க. 

தீரும் என்பது இடை நீண்டு ௮ளூ2பெடுக்அ இசை கிறைத்து 

தினற்து, | 

பல நால்களையும் வழுவறப்பயின்.று தெளிக்தவன் ஆதீலால் 

தோசர்க என்ராம, கூர்ந்து உணர்த்து என்றது பொருள் அறம் 

புகழ் முதலிய நலங்களைத் தருதற்குரிய வினைகளை ஆராய்டது 

, by oss என்றவாறு, 

இத, ஈலம் பயக்கும் வினைகளையே எனறும் நாடிச் செய்க 

என்கின்றது, 

அணை என்றது உறுஇத்தணைவரை); ௮ஃகாவது தாழும் 

அறிவுடையராய் நின்னு தம்மையடுத்தவரையும அறகெதியிற் 

செலுத்த ஆதரிப்பவர், ஈல்லினம் எனவும் இவர் சொல்லப்படுவர். 

செய்யப்படும் வினைல் விளக்குதற்குச் சோப்படும் 

அணைகலத்தை எடுத்துக்காட்டினார் ௮கனியல்பு தெளிவுற விளங் 

குமென்பது ௧௬௫, 

் 195



ஹூ
 

1556 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

ஒருவன் சோக் இனம் நல்லகா.பின் YEON அவனுக்கு 

எல்லாச் செல்வங்களும் உளவாம் எ.ரபார அணைமலம் அச்கம் 

தீரும் என்றார். வினைக்தூப்மையோடு துணைக் தூாய்மையைபும் 

இணைத்துணாக்யெது ௮வ் இரண்டையும் மக்கள் எப்சி வண் 

டும் என்னும் மெய்மை தோன்ற என்க, 'மனநதூய்மை சப் 

வினை தூய்மை இரண்டும் இனக் தூய் மை தாவாவரூம்: இனகலம் 

எல்லாப் புகழும் தரும்” என்பனவும் ஈண்டு எண்டரிக்கொள்க, 

கன் துணைவரது ஈன்மை ஒருவனுக்குச் CFNUSOH மாத 

இரம் கொடுக்கும்; கொழிலது நன்மை விரும்பிபன எல்லாவற் 

றையும் ஒருங்கே பயக்கும் என்பதாம். 

வினைகலம் வேண்டிய3வல்லாம் தரும் என்றகனுல் அ <6 

தீங்குடையதாயின் வேண்டாக கேட 2யல்லாம விளைவிக்கும் 

எனபகாயிற்று, 

சேர்ச்க துணைவர் தயராயின் சகுனிபின் சேர்க்கையால் 

துரியோகனன அடைந்கதுபோல் பெருகி கேடிகளெல்லாம் 

ஒருங்கே அடையும்; அவர் நல்லவராயின், கண்ணன் கலப்பால் 

பாண்டவா எய்ய து3போல் வேண்டி.யகலங்களைல்லாம் விந்து 

நிற்கும் ஆதலால் தணையதுகலத்தையும் நன்கு அராய்ர்துகொள் 

எண்டும் எனக. 

இங்குபயவா த நல்ல கொழிலயே நீ களி துசெய்ய வேண் 

டும் என்னா; உடனே ௮ல் வரும் பபனயாது? என ஒருவன் 

வினவினான்; வேண்டிய3வெல்லாம் உனக்கு ௮.து தரும்' என்று 

அவனை நோக்க இஃதுணர் த ியதசாகக் காண்க, 

இம்மை மறுமை என்னும் இருமைக்குமுரிய பொருள் 

அறம் புகம் இன்பங்களையெல்லாம் வினை ஈலம் விளைவிக் தூம் ௦னி 

பார் வேண்டியெல்லாம் கரும் STOTT, 

செல்வமுதலிய எல்லா ஈலங்களையும் ஒருவன் எய், வேண்டு 

மாயின் துணைகலத்தையும் வினைஈலத்தையும் அவன் விரும்பிக 

கொள்ளவேண்டும் என்பது குறிப்பு, பழிகலவாத விழுமிய 

தொழில்களையே அமைச்சர் என்றும் விரும்பிச் செய்யவேண்டூம்' 

என்று ௮திகாரத்தோடு பொருக்க இதனை அமைத்து கோக்குக,



06-ம் ௮இகாரம் வினைக்தூய்மை, L507 

௪ உ ௪ 4 e ர ௪ வினை*ல மடையவன் யாண்டும் உயாசலங்க யடைவான 
உரன்பது இல் ort sort gw. இவ்வுண்மை சனமிச்தான் 
பால உணரப்படூப... 

கதை, 

சனமிம்சின் என்பவன் இறை DEG அயிரச்தெண்ணாறு 
ஆண்டுகட்குமுனனரச் சாவககட்டிலேகாகபுரம் என்னும் நகரிலே 
பிரக கவன், இவனுடைய கந்தைபெயர் கீருமமித்தரன் என்பர், 
இவன பல நரல்கையும் சன்குபயின்று புலமையிலுயாச் தவன், 
Ait 5505 Sor சபடியே முடிக்கும் வினை கீதிறச்தோடு மிக்க 
சேர்மையும் சக்க கூர்மையும் ஓக்க வடையவன், நண்ணிய 
அாலுண/மவோட தண்ணிய ச லமும் வாய்க்க இவனை அகர்கரட்டு 
மன்னனாகிய புண்ணிபராசன் என்பவன் கனக்கு அமைச்சனாகப் 
பாற "க்ுகொண்டான். அமமனனனுக்கு இனனுயிர்த துணை 

சவஞப்சின்று அவ்வாசை இவன் இனி பேணிவர்சான், எல் 
ஈலாவுயர்களிட கதம் பேரிரக்க முள்ளவனாப் யாண்டும் இதமே 
LAG gp boat பெயருக்சேற்பவே எவாக்கும் இவன் இனியனாப் 
கின்றான். மன்னன் குறப்பறிர்து கடக்து புகழறதங்களை விலாத் 
கற்குிய , தொழில்ககாயே பொருந்த ஆற்றிக் குடிகளுக்கு 
மகிழ்ச்சியை விசோத்து வச இவனஅ மாட்சிபை வியந்து முறுப்ல 
மன்னரும் ம௫ழ்ச்சி மீஈகூர்க்சார். 

மறத்கான வேலான் மனச்கொள்கைதன் நெஞ்சுள் வான 
கிறச் சாடி 8ீழலெனச் தோற்ற மிறுத்து மற்றது 
அறத்தா றெனில் ஆற்றுவார்: அன்றெனில் ஆக்கமாவி 
இறச்சான் வரினும் மனத்தானும் இழைக்க எண்ணார், 

ரன்னும் உண்மை நிலைக்கு இவன் உரிமையாய் கின்று உஞற்றி 
வ கான், வருங்கால் அரசன் நோன நிலையை விரும்பி*சிறிது 
காலம் தனியா இருக்கஎண்ணி அரசை இவனபால் வைத்தான். 
அது பொழுது உறுபல கூறி இவன் சீடுக்தும் கேளாமல் 
அவன கடுழ்துச் சென்றான், அவன் பிரிவின் துயரம் சிறிதும் 
சோன்றாவண்ணம் உயிர்களைப் பேணிப் பின்பு போய் அறம் பல 
கூறி அவனை அழைக்துவர்து ௮சசிலிருததி இவன் ஆட்சியை



1558 இருக்குறட் குமே ரச வெண்பா. 

BL DBE, கன் வினைக்தூப்மையால் (|கழும் இன்பகும் 

பொருந்த இருமையிலும் இவன் பெருமையெப்தினான். துணை 

கலம் ஆக்கக் கரூஉம்; வினைகலம் வேண்டியவல்லாம் கரும் என் 

TMD உண்மையை உலகமறிய இவன் ஈ.ரைர் மடஇகின்றான், 

மனம் 2 வ (pulser மன்னென [கரி 

சனமித் திரனவன் தாள் தொழு தேதி 

எங்கோ வாழி எனசசொற் கேண்மடு 

அங்கோன் உன்னைப் பெறுவதன் முன்னாள் 

பன்னீராண்டு இப்பறிகெழு ஈன்னாடு 

மன்னுயிர் மடிய LOOM DEVS BY IH 

னுள் குழளிக் இரங்கா ள1.2 

கரன்றனி De Qs BFL) நூய,து 

arom Cara wiy gare anor யென 

NO brs Nes Sora pat pov era! 

4 cron s ய பின்னர்ச் தோன்றிய ௮யிர்கட்கு 

வானம் பொய்யாது மண்வளம் பிழையரது 

ஊனுடை உயிர்கள் உறுபசி ww dais 

sour காலை நின்னா ெல்லாம் 

மாயொழி குழவி போலக் ௯௨3 

SIMRO Yosh eras Boor Hib 

/பரகிலை புலகம் வேட்டனை யாயின் 

இறுதியயிர்கள் எய்சவும் இறைவ 

பெறு விரும்பினை பபாகுவை யன்றே 

மன்னுயிர்க் கஇரங்கான் பிறவுயார ஓம்பும் 

மன்னுயிர் முகல்வன் அறமும் இதன்றால் 

மதிமா ஜோர்ந்தனை மன்னவ வென்றே 

முதுமொழி கூற முதல்வன் கேட்டு. (மணிமேகலை), 

இது, அசசைவிீடுத்து மன்னன் செல்ல த்துணிச்தபொழுது இவன் 

சொல்லித்தடும், ௧௮, இவனஅ கல்வியறிவும், சொல்வன்மையும்,' 
உண்மையுணர்வும், உறவின் சன்மையும், உயிர்கள்மாட்டு வைத் 
அள்ள கணமையம், உலகம் காத்த ஒண்மையும், மனகலமும் 
வினைகலமும் பிறவும் இதில் இனிது புலனாசல் காண்க,
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a Font Bev முடையவனுக்கு எல்லா நலங்களும் எளிதில் உள 

வாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
  

co
 7 
6 

GO
 

வள்ளல் வயந்தகனேன் வல்வினையை எள்ளளவுங் 

கொள்ளாமல் நீத்சான் குமசேசா-.-உள்ளுணர்ச்தே 

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு 

நன்றி பயவா வினை, (௨) 

இ-௭, 

குமரேசா! பழிபயக்கும் இழிவினைகளை வயக்தகன் 
ஏன் யாண்டும் வெறுத்து ஒழித்தான் எனின், புகழொடு கன்றி 

பரவா வினை, என்றும் ஒருவுதல்வேண்டும் என்க, 

இத, புகம்பயவாக தொழிலைப் பொருரச்தலாகாகென்கின்றது, 

உற்றவர்க்காகக் தன் உயிரையம் உதவுதற்குரிய உள்ள 
உட, ௨. . க 

மூடையவனாதலால் வள்ளல் எனராம். வல்வினை என்றது பழி 

பயக்கும் இழிதொழிலை, எள அளவும் என்றது இறிதும் எனற. 

வாறு, உம்மை இழிவு சிறப்பு, 

என்றும் என ம.து உயாவு சமம் தாழ்வு என்னும் எக்காலத் 

அம் என்றவாறு, வேண்டும் என்றது ஒருவுகலின் துணிவினை 
உறுதிபெற உணார்கஇிகின்ற.து. 

ஒருவுதல் - ஒழிதல், தவிர்கல், நீங்கல், பணி ஒரீஇ நின் 

)க£ழத்தி; என்று பரிபாடலிலும், போரெதிர் வேந்தர் தாரழிந்து 
ஒராலின்; ஒரு உப கின்னை ஒரு பெருவேசக்தே; எனப் பதிற்றுப் 
பத்தினும் இரிந்துநின்று மேற்குறித்த பொருள்களை இஃது 
உணர்த்திரிற்றல் காண்க, 

நனறி என்றது ௮றச்சை; ஈன்மைகள் யாவுமுடையது என் 

பதாம். நன்று என்பதும் ௮து, வீழ்சாள் படாமை நன்று 
ஆற்றின்; என்றதில் ௮ஃது ஆற்றிநிற்கும் பொருளை ஆய்ந்து 

கொள்க. 

பயவா வினையை ஒருவுக என்றதனால் பயக்கும் வினையை 
ஒருவாமல் என்றும் உஞற்றவேண்டும் என்பதாயிற்று,



1560 இருக் குறட் குமரேச வெண்பா, 

மேல், வினைகலம் எல்லா ஈலங்களையும் தரும் என்றா; அவ 

இனம் பயனதரா. வினைகளை யாண்டும் செய்யலாகாது என்று 

இதல் உணர் ச தவன்றார். 

புகழையும் ௮றக்கையும் உளவாக்காசு தொழில்ககா அறி 

வுடையார் எக்காலத்தும் சவிர்கல்வேண்டூம் என்பதாம். 

இருமையிலும் பெருமை கருகற்குரிப வினைகளையே அறி 

அடையார் யாண்டும் செய்யவேண்டும் எனபது கரு 2.து. 

புன்?செய்யை ஈன்செய்் யாக்கலும், வான்மாினும் நீர்மாருக 

வாறு குளமு;லியவற்றை உளவாக்கெ குடிசகளைப் பேணிவாப் 

பணிக்கலும் மூகலாயின 9வல்லாம் /கழம் அறமும் பொருளும் 

பயக்கும் விழுமிய 9காழில்களாம் அதலால் YH BOB வினை 

களையே யாண்டும் செய்ய வேண்டுமன்றிப் பயனிலவாய கொடுந் 

DBT LW களை அமைச்சர் அற்றலாகாசகன இயலோடூ பொருக்க 

இதனை இணை, கீது கோக்கிக்கொள்க. 

எவ்வள அல்லல்கள் வரினும் நல்ல அமைச்சர் புல்லிய 

கொழில்களைச் சிற தும் செய்யார் என்பது இடுல் உணர்ம்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை வயந சகன்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

வயக்தகன் என்பவன் வச்சவகாட்டிலே கெளசாம்பி என் 

னும் ககரிலிருக் கவன். அக்காட்டு மன்னனாகிய உகயணனுடைய 

மர்திரிகளுள் ஒரூவன். அவன்பால் போன்புடையவன். இவன் 

வேதசிக்சகன் என்னும் வேதியனுடைய புதல்வன், பல கலை 

களிலும் வல்லவன், சொல்வன்மையிற் சிறந்தவன், மழறையவ 

னாயினும் மன்னரும் வியக்கத்தக்க வில் வன்மையுடையவன், 

எதையும் நுணுகியறிந்து வருவேேதரார் து உறுதிகூரி ௮ரசனுக் 

குக் கண்போல்நின்று இவன் ஆட்சியை ஈடாக்தினான். ர்தை 

பல்லி முதலிய உயி/ வருக்கங்களின் ஒலிகளைக் கேட்டு நிமித்தங் 

களை யுணர்ந்துகொள்வதிலும், வானிலுள்ள காரகைகளைநோககக் 

கால அளவைகளைச் நதெரிந்துணாத்துவடிலும், இவன் மிகத் 

தெளிர்கவன், பகைவர் செய்த வஞ்சச் சூழ்ச்சியால் உதயணன்
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வருக்திசின்றிபாமுது இவன் அஞ்சாது புகுது அதரித்துநின்ற 

வன், பேரீடர்கள் வச்சகாலதிறும் சேரமைகுன், ற் நியெல்லா சு 

செபல்களை இவன் யாறும் செய்.பாதவன், தான் செய்யுக்தொழி 

லால் தன் அாசனுக்குப் புகழும் அறமும் பொருரூரம் பெருக 

வருமாறே இவன் போற்ிச்செப்சான். அகல் வழுக்கில் 

சீர்த்திவயந்தகன் எனவும் நயந்தேரி நாட்டத்து வயந்தகன் எனவும் 

அ.றிஞானைவரும் இவனை வி.பர்.து புகழ்க்சார். இவனது வினைக் 

தாய்மையையும் மனச்தூப்மையையும் நனைத்து மகிழ்க ௪ சிறக்க 

ப்யனைக்சுருகற்குரிய நகரங்கள் படினென்றைப் பரிசலாக நயந்து 

க்க சாள்கோறும் ஆயிரம் செம்பொற்காசும உசவுவகாக உலக 

மறிய உறுதிசெப்து எப்பொழுதும் சன்னுடனேயே இருக்கது 

QF ILL. © FUCK ST Qu For Oh BOSTON 0G BTS, 

வயர்தகன் தனக்கு வழக்குப் புநமா2கனப் 
பயம்படூ கன்னகர் LIB O CHT O DB 
வைகல் அ௮யிரம் கைவயிற் கொடும்து.' 

பிரியா அறைகென அருள்கலை 8 0 

என வரும் இவ்வடிகள் மேற்குரித்- வுண்மையை உணர்த்து 

கின்னை. இழிவினைகளை யாண்டும் ஒருவி வீனைகலமுடையனாய் 

நின்று புகழ் அறங்களைப்பெருக்கி இவன் உயர்நிலையடைக்கான். 

புகழொடு ஈன்ற பபவா வினையை என்றும் Dia SVS eM OO 

என்னும் உண்மைக்கு இவன் உரிமை. பாய் நின் ஈன். af Ama! 

பெருங்கதையில் காண்க, 

புகழ் பயக்குர்சொழறிலையே யாண்டும் ௪.ப்ப?வுண்டூம் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட ௮. 

0038 மாசில் புகழுருக்கு மாங்ககனேன் வன்பழியைக் 
கூசி யொழிதச்தான் GSoC rer—sFo wes 

ஓஓதல் வேண்டும் ஒளிமாம் சஞ் செ:ப்வினை 

யா௮தும் என்னு மவர், (௩) 

இ-ள் 

குமசே சா! இஉருக்குமாங்கசன் பழிபடு செயலென்று 

பண்டு எள்பபர்,து ஒழித்தான் எனின், ஆ௮தும் என்னும் அவர், 

ஒளிமாழ்கும் செய்வினை, ஒஓதல் வேண்டும் என்க,



1562 BHRsGo Gotre Qaowur, 

அள 29பெடைகள் ஈரிடச்தும் செய்பு்ளாசையை நிறைத்து 

நின்றன. புகழக்கு மாசின்மையாவது கேர்மை அண்மை மூத 

லிப நலமூடைமை என்க, கூசி அஞ்சி, அஞ்சாத கெஞ்ச 
இய அவன், பழிவினையை அஞ்ூஞன் என்றது அஞ்சுவது அஞ்சல் 

அறிவார் தோழில் என்பது ௧ நத, 

ஒளிமாழ் தம் வினை - புகழ்கெடகற் குக்காணமாய ததாழில், 

அஃதாவது தடிமுறைகோறல், கொடுவரிவாங்கல், பிறனில்விழை, 

தல் முதலாயின, । 

WTP FEN = கெடுதல், கொலைதல், 

நல்வினை, தீவினை, பழவினை என்பன ?பாலச் செய்வினை என் 

பது ஈண்டு இனச்? தான்றின்ற ௪. ?ச.ப்வினை என்றது தொழில், 

ஓவுகல் என்பது இடைக்குறைந்து இதல் என நின்றது. 

ஓவுதல், ஓவல் என்பன ஒழிதல் என்னும் பொருளை யுணர்த்தி 

வரும, காவலமைந்தான் கடலுலகம் காவலால், ஓவல் அறியா 

அ.பிர்க்குவகை எனவும், போர்க்களக்துள் ஓவான் எனவும் வெண் 

பாமாலையில் இதன் உருவையும் உணர்த் இரிற்கம் பொருளையும் 

ஊன்றியுணர்க, காவா தொருவன்தன் வாய்திறர்து சொல்லுஞ் 

சொல், ஓவாதே தன்னைச் சுடு£லால்; என்றதுவ் காண்க, 

ஆ தும் - 2மலா2வம்; தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என் 

னும் மன்றிடத்தும் உள்ளார் ஒன்றுகூடி உள்ளியபடி, இது, 

தும்விகுதி பெற்றுவக்த உளப்பாட்டுல் கன்மை பன்மை என்க, 

௮ம் ஆம் என்பன முன்னிலை யாமாயும் 

எம் எம் ஓம் இவை படர்க்கையாரையும் 

உம் ஊர் கடதற இருபா லாரையும் 

தன்னொடு படுக்கு் தன்மைப் பன்மை என்னும் இயல் 

விதியையும் ஈண்டு எண்ணிக்கொள்க, 

மேல், புகழ்பயவாத வினையைச் செய்யற்க என்றார்; இதில், 

பொருள்வருவதாயிலும் புகழ்செடவருவதாயின் ௮த்கொழிலைத் 

கொடாதே என்கன்ருர்,
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காம் மேலாக? வண்டுமென்று விரும்புகின்றவர் புகம்கெடு 

தற்கு ஏதுவாய கொழிலைச் செய்யாது ஒழிக என்பதாம், 

up sho செயல்களைச் செப்யாச அ௮றிவுடையாரையே 

அமைச்சாக ௮ரசன் அமைத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பது: 

குறப்பு, 
மேன்மையை அடைய விரும்புகின்றவர் இழிவு௮ஞ்செயல் 

கமா யாண்டுஞ்செய்யார் என்பது இஇில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவவுண்மை உருகறாமாங்ககன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

உருக்குமாகங்ககன் என்பவன் விதர்ப்பதேயத்து Cals Geo 

கிய வீமனுடைப புகல்வன், இவன் பேரழகுடையவன். அறிவு 

ஓஒழுக்கம அருள் ௮ண்மைகளில் சிறக்கவன், எல்லாக்கலைகளிலும் 
வல்லவன், ச,த்துருசிங்கன் என்பவனை அமைச்சனாக்கொண்டு 

நீ தவழவாமல் இவன் உலகைப் பாதுகாத்துவந தான், “அல்லவை 

கடிது ஈல்லன செய்துவரும் இவ் ஆட்சியில் எல்லா கலங்களையு 

மடைந்து குடிகள் இனபுற்றிரக்கன. கன் சொல்லாலும் செய 

லாலும் எல்லார்க்கும் இகஞ்செப் துவக்கானாசலால் இசைஇசை 
பர்வ இவன் இனி த.விற். ிருக்குங்கால் உழையா் சிலருடன் ஒரு 

நாள் மாலைப்9பாழுதில் ஓர் மலர்ச்சோலையை யடைக்தான்.' ஆங 

(He கவி என்னும் அத் BOOM QUT மனைவியும் பேரழகயுமாகிய 

முகுக்தை என்பவள் இவனைக்கண்டாள், கழி ௮பருங்கா கல்கொண் 

டாள், ' இவனைக்கலச்து மகிழவிழைச்து சன் கருத்தை உணர்த் 
இளை, கல்லதையன்றிக் தீயசெயலைக கனவினும் அறியாத 
இவன் அ௮வள் நினைவினுக்கு இசை.பானாப் நீங்க நினைந்தான், 
அவள் நெருங்கிவர்தாள், 

பேரிகை முழச்கரு த பெருங்கடை வாய்தன் மன்னா 

சாரிகை மொழியி னல்லார் தங்களுக்ளெமை மைந்தர் 

காரிகை சண்டா லன்னோர் கலவியிற் நிளைப்பி னல்லால் 
வேரிகை செய்தா லன்ன மிகுமயச் கொழிவ இன்றே, (1) 

வதையவல் விடமுன் கான்ற வாருதி மீட்டு முய்யச் 
சுதையமிழ் துமிழர்த தேபோல் தோன்றல்கின் வனப்பிற் றோன்றித் 
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1664 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

திசை ர காமத்தீயுன் சோளிலென் மூலைகள் பாயாது 

yor ௪௫ கலப்பி னல்லாற் போச்லை யென்று கூறி, (2) 

கலகல கெடிழ்ர்து சோரச் கருங்குழல் குலைர்துசாய 

மூலை ளர் மு£ர்கநீற முன்கையிற் ரொடிமண் வீழ 

அலைபிநி பநத மாபோல் அவனிரு வனப்பின் மூழ்க 

இலையினி யுப9 யென்னும் இயல்9பாடு முதந்தை கின்றாள், (8) 

இங்கன ௦ அவள் மறுஇசின்றும், ௮ச்சிறுசெபலால் தன் உயர் 

கலங்க ?ளல்லாம் ஒருங்கே ஒழிஈ்துபோம் என உணர்ந்து: 

ண்டு யாதும் இசையானாயப் இவன் விரைந்து சென்றான். 

௮வள ஏங்கி 9ெவெசண்டு இளித்துவைகாள். அவள் சுடுமொழி 

பரல் வக ச ப$ அயஃகாகீக்கிப பழமை போ ல்வம்தூ அரசைப் பாது 

STHSB OU hit புகழோடு இவன் விளக்கி வக்கான். 

திமையுள்ளன பாவையும் கர்திடும் இறப்பும் 

சேசமில் * செல்வரும் சிகடுக் கும் நல் ஜுணாவினை ம தொலைக்கும் 

.எமரன்னைறி சடு22ர ஸூய்த்தடும் இகனால் 

காமமன்றயே யொ நபதை புண்டுகொல் க.நதின் 

என்னும் உண்மையைக் கருந்தில்வைச்து அப்புன் செயலை ஒழிக 

அவர்த இவனது ஒஓண்மமயை அனைவரும் உவந்து புகழ்ச்கார், 

சன் மன 2மாழி மெய்ஈளால் தீப9காழில்ககா யாதும் செய்யா 

மல் நீதியோடு கிலைச்அு நின்று பின் நிறைகலமுற் ரன், ஓஓதம் 

வேண்டம் ஒளியாழ்கம் செய்வினை யாதும் என்னும் ௮வர்) 

என்னு ப வேக9மொாழிசகு இவனேோர் விமதாய்சின்றன், விரிவை 

விசாயகபுராணழ்மல் காண்க, 

ஒளி கட வரக் ,தாழிலை ஓழித்துவிடவேண்டும் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. ' 

634 வென்றிக் குமாரை வெம்பிரகின்றும் செய்$லரோன் 2 முமானா 
குன்றுவன ஒன்றும் குமரேசா-- என்றும் 

இடுக்கட் படி.லும் இளிவர்த செய்யார் 

நடுக்கற்ற காட்சி யவர், (௪)
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இ-ள், 

குமரே சா! குமானார் என்பவர் உஇடுக்கணுற்.றும் இளி 

வத செயலை ஏன் செய்யவில்லை எனின், ஈடுக்கு ௮றற காட்சய 

வா், இடுக்கட்படி னும் இளிவர்த செய்யார் என்க, உம்மை இழிவு 

Ap பு, இஃது, அழிதுயருறிலும் பழிபடு9காழிலைச் செய்யலா 

BT oO) FI Bot DB, 

குன்றுவன என்றது தம்புகழ் குன்றுதற்கு ஏதுவாகி.ப 

வினைகளை, வெம்பிகின்றும் - வறுமையால் வருந்தியிருக்,தும், ஒன் 

௮ம் என்றது சிறிதும் என்றவாறு, 

இளிவக் சன செய்யும்பட இடுக்கண் செய்துவிடும் அலால் 

அகனை பிண்டு அடுக்துக்காட்டி னா. Qotlas & என்றன இளிவை 

புண்டாக். ரும் கொழில்களை. இ.து வினையாலணையும் பெயர். 

நடிக்கு அற்ற காட்சியவா எனறு எ.துவர்காலும் கலங்காத 

டிரளிவினையுடையவர் என்றவாறு, நடுக்கம் - கலக்கம், அசைவு, 

அச்சம், உளக்கண்ணால் உண்மையை உள்ளபடி காண்பவர் என் 

னும் BH GTO கெளிவுடையாரைாக் காட்சியவர் எனரூர், காட்சி 

Int BB ரம் உடையராய் மன க்கிண்மை இலாசாயின் eG ராவழி் 

அசை து இளிலாவில் இசைதலுக கூடுமாகலால் ௮துகூடாமை 

க்கு நடுக்கற்ற எனமுா, 

படினும் செய்யார் என்றது படாவழி அவர் பாடு? தோன்ற 

நின்றது, காட்சியவர் செய்யார் என்ற கனால் செய்வாரது தாழ்ச்சி 

காணப்படிம், 

மழுவாள் விரன்வந்து வதைப்பேன் எனறிபொழுதும் இளி 

வான செயலைச் செய்?.பன் என்று எதிர்த்து நின்றவீடுமரும், 

ஆடூஈனிமறக்த கோடூயர் அடுப்பின், ஆம்பிபூப்பத் தேம்புபசி யுழந் 

தும் பழிபடுசெயலைச் செப்பாது குமணனமுன் விமுமிதாக நின்ற 

பபருந்தலைச சாச்தனாரும்போன்று தெளிர்த அறிஞர்கள் யாண் 

டும் இழிந்த செயலைச் செய்யார் எனக, 

மேள், உயர்வை யடைய விருமபுகின்றவர் இளிவுதருர் தொ 

ழில்களை ஒழிக்க வண்டுமென்௫ர்) இதில், உயாக்சோரச் யாண்டும் 

௮வற்றைச் செய்யா என்கின்முர்,



1566 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

தாம் துன்பச்திலே தோய்ர்தாலும் கலக்கமற்ற தெளிவினை 

யுடையவர் இளிவான தொழில்களைச் செய்யார் என்பகசாம், 

- பழிவினைகளைசீ செய்பாமையபே தெளிவுடைமைக் சப் பய 

னாம் என்பது கருத்து, 

உளத்தில் தோன்றச் சிறிது2போழ்தில் ஒழிவகாய இடுக 

கண் இயல்பையும், என்றும் ஒழிவில்லான பழிவினையன் நிலை 

யையும் அறிவுடையார் நன்கு கெளிவராதலால் ௮கனை sour 

செய்யார் என்க, 

பாவமும் ஏனைப் பழியும் படவருவ 

சாயினும் சான்றவர் செய்கலார்.-சாதல் 

ஒருகாள் ஒருபபொழுகசைச் துன்பம் ௮வை3போல் 

௮ருவை யாற்றுதல் இன்று, எனவும், 

நல்லாறொழுக்கின் தலைநின்றார் ஈல்கூரர் தும் 

அல்லன செய்தற் கொருப்படார..-பல்பொறிய 

செங்கட் புலியே றறப்படுத்துந் இன்னாவாம் 

பை௩ஈகட் புன ததபைங் கூழ், எனவும், 

உடுக்கை யுலறி யுடம்பழிக்தக் கண்ணும் 

குடிப்பிறப் பாளர் கங் கொள்கையிற் குன்றார் 

இடுக்கண் தலைவந்தக் கண்ணும் அரிமா 

கொடிப்புற் கறிக்குமோ மற்று, எனவும், 

வருவன ஈண்டு எண்ணற்குரியன, 

எவ்வளவு அன்பம் அடைந்தாலும் பழிகலர் த இழிகொழிலை 

அமைச்சர் என்றும் செய்யலாகாது எனபது குறிப்பு, 

தெளிக்க அறிலினையுடையவர் தீயகொழில்களை யாண்டும் 

செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்சப்பட்டது, இவவுண்மை 

கூமானார் பால் உணாப்படும், 

கதை, 

குமானார் என்பவர் இற்றைக்கு ஆ.பிரதசெண்ணூறு ௮ண் 

கேட்கு முன்னாச் சோழகாட்டின் உட்பகுதியாகிய கோளுட்டிலே 

௪,றிச்சில் என்னும் ஊரிலே, யிருந் தவர், இவருடைய sims
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பெர மாடலன் என்பர், அரிய நால்கள் பலவும் பயின்று 

பெரிய புலவராய் விளங்க அக்காலத்தில் ம௫ரையில் இறந்திருக்க 

சங்கத்தாருடன் சார்ந்து இவர் அங்குத் சங்கியிருக்கார், இவர் 

உறைக்க நாடு, பிறஈகவூர், Cum taper பெயர், இருக்க இடம், 

இய.ற்பெ.பார என்னும் இவவைஈச் 2கான்றக் கோனாட்டு எறிச் 

சிலூர் மாடலன் மதுரைக் குமானார் என்று பெயாபுனைக்து அனை 
UTD QUOT HOLD HUGS. BMAF FTE SM AID தாகத 

பெருமைகள் ௮டைபுமாறு இவர் கோந்திருக்கனமான்பது இச 

ஞானும் கோசர்துகொள்ளலாம், குணஞ் செயல்களால் சிறந்து 

உயர்ந்த புகறுடையராய் விளங்கியிருக்க இவர்பால் இழிக்க வறு 

மையும் இணக்க யிருக்கது, குடிப்பிறப்பழித்து Bape eo er 

ன்று பிடித்த கல்விப் பெருமைபையும் கெடுக்கவல்ல அக்கொடிய 

வறுமையை இவர் கூடியிருந்தும் சிறியலினை யாதும் செய்யாராய் 

உறுதியுடன் நின்று பரிசில்கருஇ ஒருகாள் பெருக திருமாவளவன் 

என்னும் சோழமன்னனையடைக்து அவன் மணிமன்றில் புகுக் 

கார். புகுங்கால் சம் கோளில் இட்டிருந்த தம், கழிக்கதும், பல 

இழைகள் இடையே அழைக்தஅுள்ளவுமாகிய உக்கரீயத்தை எடுத் 

அன் தாழ்த்திக் கொள்ளாமல் தம் புலமையின் வீறு தோன்ற 

அரி.பணையில் ஏறுபோன்று விற்றிருக்கும் ௮ம்மன்னன் எதிரே 

சென்றார். இடுக்கட்பட்டவரா யிருந்தும் மிடுக்குடன் வருகின்ற 

இவரை அவன் கடுத்து கோக்கி மேலாடையை எடுக்துவிடுமாறு 

குறித்தான். உடனே அவன் குறிப்பைக் குறிப்பால் கோக்கு 

அவ, இளி வானசெயல்ச செய்தற்கு இவர் சிகிதும் இசையாராப் 

இசனடியில் வருகின்றதையிசைக்கார், 

வளிநடகர் தன்ன லாச்செலல் இவுளியொடு 

கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனா௮௧, 

கடல் கண்டன்ன ஒண்படைல் கானையொடு 

மலைமாறு மலைக்கும் களிற்நினர் எனா௮, 

உறுமுரற் றன்ன வுட்குவரு முரசமொடு 

செருமேம் படூஉம் வென்றியர் எனா௮, 

(பண்கெழு தானை யொண்பூண் வேக்கர் 

வெண்குடைச் செல்வம் வியக்கலோ இலமே)
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எம்மால் வியக்கப் ப$ மோ?2ர, 

இடுமூட் படப்பை மறிமேய்ச் தொழிர்ச 

சுறு ர்ஞ்ஞைக் கொழுங்கட் குற்றடகு 

புன்புல வரகின் சொன் நிடியாடு பெ.றாஉம் 

Fort மன்னராயிஸம் எம்வயின் 

பாடறிர் தொழுகும் பண்பி னாசே ; 

மிகப்பே ரேவ்வம் உறினும் எனைத்தும் 

உணர்ச்சி யில்லோர் உடைமை யுள்ளேம் ; 

தல்ல! வுடையோரச ஈல்குரவு 

உள்ளுதும பெருமயாம் உவர்துசனிபெரிதே (புறம்) 

வளி- கரற்று, வாச்.சலல் இவுளி - தாவிச் செல்லுதலில் 

வல்ல கதிரைகள், காற்றைப் போல் விரைர்த செல்லவல்ல குதி 

ரைகளோடு கேோ/கை பும், கடலையொத்த சேனையோடு யானைகளை 

யும், இடியனைய முரசங்களோடு பொருகளத்திற் கொண்ட வெற் 

றியையும், உடையரரயினும் எம் அருமையறியாத அரசரை யாம் 

மஇப்பதில்லை ; வறியராயினும் எம்மை அறிந்து போற்றுவோ 

சையே யாம் உவந்து புகழ்வோம்; என்று இஇல் இவர் துணிந்து 

மொழிக் தையுணார்து அம்மன்னன் வியந்து கொண்டாடிக் தன் 

னோடு உடனிருக்கவை, BH CMTE சிறப்புக்களைச்செய்து இவ 

ரது மன ச்இட்பத்தையும், வினைச் தாய்மையையும் புகம்ச்து போற் 
னான். வறுமையுட்பட்டிருந்தும், சறுமையிற்படாமல் இவர் 

திறக்திருச்கார், நடுக்கற்ற காட்சியவர்,. இடுக்கட்படி னும் , இளி 

வரச செய்பார் என்பதை உலகம்காண இவர் உணர்க நின்றார். 

இழிச்ச செயலை உயர்ந்தோர் ஒருபோதும் செய்யார் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டறு, 

053 GC தீனார் கனியுகுத்தான் சேர்விசயன் பின்னிரங்கக் 

கூனாதசேன் நின்றான் குமமசேசா-- தானேபின் 
எற்றென் றிரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் 
மற்றன்ன செய்யாமை ஈன்று, (௫)
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இ-ள் 
9 டி . உ உ e குமரேசா! அரிய கருகெல்லிக்களியை அருச்சுனன் எய்.து 

விழ் இப் பின்பு ௮து குறித்து இரங்காமல் ஏன் 'துணிக்து நின் 

முன் எனின், எற்று என்று இரங் குவ செய்யற்க; செய்வானேல், 

மற்று ௮னன செ.ப்யாமை கன்று என்௧, 

தன்னை உண்டவாக்குப் பன்னீராண்டு வரையும் பசிகோய 

தீர்க்கவல்ல ௮மிரதனையுடையகாதலால் சேன் அர் கனி என்ஞும், 
ட 4 டி ச a ச ச் உ ட ச . 

சகோரவிசையன் என்றது தேரூர்தலிலும், தேர்தலிலும், வல்லுகனா 

தல் கருக, கூனாது-வளையாஅ/ என்றது தளர்ந்து UH STL 

துணிக்து என்றவாறு, 

TDW = TG FD ODS H விவைடி யாக்தோன்றிய குறப்பு 

முற்று, மற்று ௮ன்ன- பின்பு ௮வ் இரங்கல்கள், இது குறிப் 

பாலணைந்ச டெயா, இனி, அன்ன என்பதைச் சுட்டடியாக் 

கொள்ளாது உவம இடைச் சொல்லடியாகப் பிறர் க காகத் கொண்டு 

அ௮வை?3போன்ற செபல்க என்று கொள்ளினும் பொருக்துமா 

யினும் ௮2. துணைப் பொருட் சிறப்பில்லை, செய்தால் ௮.தனால் 

யாதும் பயனில்லாமையோடு பழியும் இழிவும் உளவாம் ௮.கலால் 

செய்யாமை ஈன்று என்றார், 
ஒ 

எற்று என்று இரங்குவ- சான் ஏன் இஅனைச் செயீசேன் 

என்று பின் தானேயிருகது இரங்குதற்கு ஏதுவாய தொழில்களை 

வஞ்சனை மானினபின் மன்னைப்போக்கி யென் 

மஞ்சனை வை துபின வழிககொள் வாயெனா 

தஞ்சனை யானகம் புகுக்த நங்கை யான் 

உய்ஞ்சனென் இருத்தலும் உலகங் கொள்ளுமோ, என்று 

முன்பு எண்ணு செய்துவிட்டுப் பின்பு தை எண்ணி இருந்து 

இசங்கிப.து போன்ற செயல்களை யாதும் செய்யலாகாசென்பார் 

எற்று என்று இரம்குவ செய்யற்க என்ளூர், 

மேல், இளிவுதரும் செயல்களைக் தெளிர்கோர் செய்யார் 

என்னா ; இதில், ஒருவேளை மயங்கிச் செய்துவிடின் அதனையே 

சினைந் தகொண்டு பின் வருச்சாதே என்அன்றார்,
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தான் செய்தது THESIMS என்று பின் கானேகினைச் ஐ 
வரருந்துதற்கு ஏதுவாகிய கொழில்களைச் செய்யாதொழிக) ஒரு, 

வேளை மயக்கிச் செய்து விடுவானாயின் பின்பு ௮வ் இரங்கல்களைச் 

செப்யாதிருப்பது நல்லது எனபகாம், 
ட க e . டா உ டு ௬ 9 ° உ ~ - . e 

சதையும் நன்ராக அராயகம த சயயமீ்ணைடும 5 ஒருகால 

மயங்கி ஏசேனம் ஜீயகரரியம் என்றைச் செய்அுவிட்டால், அ.தூ 

குறித்து வருக்கலாகாஅ) வருச்ன் அதனினின்.று உப்தி பெறு 

கற்கு உணர்வதோன்றா௮; அஅவுமன்றக் கட்த போனகை 

நினைக௬௩௫ பேடைகள்போல் அழுங்குகன்றான் எனவும், உர 

னில்லா தவன் எனவும், உலகம் பழிக்கும் அகலால் ௮து செய் 

யாமை ஈன்று எனக, 

கழிக்சகற்கு இரகங்ச.5ல் இழிச்சவர் இயல் பே; எனவும் 

கற்றுர்முற ஜேன் மூ கழிவிரக்கம், எனவும் வருவன காண்க 

கழிட்துபோனை நினைந்து உளைந்து வருக்காமல் தெளித்து 

நின்று தூாயவினைகளைம் துணிஈ௫ு செய்வோரே அமைச்சருட் 

இறக் தனராவர் என்பறு HOW, 

யாதொரு கருமமேனும் எண்ணியே அணிக; என்றும் 

காசலிற் ௮ணிஈஅ செப்சால் எண்ணுகல் கடனன்றென்றும் 

ஓ.து.நாற் புலவரசானனார் உமக்குளவுணர்வ ற்றனழே 

பேதுற அடர் ற்தும் பின்னை யுருகி நீர் பிழை செய்தீரே, இ; 

ஒருகாரியத்தைச் செய்துவிடு அதன்பின் இரக்கக் கொள்வது 
4 

கூடாதென்.று *னக்கு இசைபும் வகையில் சகுனி இசைத்ததாக 

வில்லி சொல்லியஅ. எண்ணித்துணிக என்று அடி.களருளிடிள் 

ளதை இஃது எண்ணிவந்துள்ளமை காண்க, இ துவும் ஈண்டு 

எண்ணல் ௧௧௧௮, 

5 IS சரியதகைக்குறித் ; Qe முடிததிமபான காப்யத்தைக்குறத்து அறவடையசா பின 

இரங்கி வருக்தார் என்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்ட் து. இவ்வு 

ண்மை விசயன் பால்உணரப்பூம், 

கதை, 

விச.பன் வனத்தில் வசி சஅவருங்கால இல் ஒருசாள தன் 

இனிய துணைவியாயெ துரோபதையோடு ஐர்.௮ழயெ பூஞ்சோலை
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பில் புகுச்து உலாவினான், இனிய காட்கெள் பலவற்றையும் 

கோக்க மகிழ்சனொடு ம௫ழ்ச் இருக்க பாஞ்சாலி அங்கோர் அரிய 

கெல்லிக்கனிபைக் கண்டாள், ௮.து மிக்க அற்புகம் வாய்ச்த த... 

ஆண்டுக்கொருமுறை அருமையாகக் தோன்றிக் கனிவ௫, அழ 

இய நெல்லி அமிழ்.துவிளை தீங்கனி என்னும் பெருமையினை யுடை 

US, அ தனையுண்டவரைப் பன்னீராண்டுவரையும் பசிகோய்: 

அணுகான, ௮ஃஅ மித்திரன் என்னும் முனிவருக்கு உரிய த, 

பருவமற்க்,து அண்டுவக்.து அ௮கனை ௮வர் உண்டுபோவர், அ.தி. 

ong அரிய கனியைக் கொய்துதரும்படி. ௮வள் சொல்லுமுன் 

னே வில்லை வளைச்னுப் பகழி தொடுத்து விசயன் விழ்த்த 

பிரதான், அயலிலிருக்த முனிவர் சிலர் ௮சனியல்பையறிக்தவ 

ராகலால் உண்ணவரும் முனிவரால் இவற்கு ஊறுவருமே என்று 

உளைந்கார்,  அருக்தவனாயினும் அ௮மிச்தின் அுருவாசரிலும் 

பெருஞ்சினமுடையவனாதலால் ௮வன சாபத்தியால் அனைவரும் 

சாம்பராவேயென்று தேம்பி நொந்தார், இதனைச் தருமர் மு.க 

லிய நால்வரும் அுறிக்து தத்தளிய்தூ நின்மூர், 

பெண்மொழி கேளா சென்றும் பெரியவசெனக் கொண்டிந்த: * 

மண்மொழி வரர்க்கைபாய்யோ வருத்தநீ ர௬ுற்றவெல்லாம் 

எண்மிக எண்ணினமுன்ன மென்பொருட்டன்ரோ வென்று 

கண்மலாருவி சோக் கனற் பிறக். தாளுஞ் சொன்னாள், * 

இங்கனம் எல்லாரும் அழுங்கி அயருக்கால் இவன் களராமல் 

நின்று தருமரை வணங்கி *யரன் ஆராயாமல் செய்துவிட்டேன்; 

காரியம் முடிந்துபோயிற்று) இனி ௮தனையெண்ணி இசக்குவத 

னால் வரும் பயன்யாத 7 செய்த என்னையன்றி அச்செய்தவன் 

யாரையும் வைது கொல்லான்; ஆதலால் நீங்கள் வருக்கவேண் 

டாம்” என்று துணிந்து நின்று தெளிக்தவுரைகள் பலமொழிக்து 

தேற்றினான. 

வேர்சனம் மாற்றங்கேட்டு வில்வலான் கன்னைநோக்கி 

ஏந்திழை சொல்ல ஓரா தினியஇக்கனியின் நீர்க்தாய் 

மாந்தரின் மடங்கலொப்பாய் வருத்த யுழக்க யாமோ 

போர் துபோய்ப் பிழைப்போம் என்றான் பிதாவிலும் கருணை 

மிக்கான், பிறரும் இக்கனமே பேஅற்றலமக்தாச், 
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௮கன்பின் கண்ணனை எண்ணினார்; உடனே அம்மணிவண்ணன் 

வந்து சில சூழ்ச்செளைச் செய்து அ௮ர்நிறைசவை ௮மூக கெல்லி, 

யங்கனியை முன் நின்ற கொம்பணைந்திடச் செய்தான். எவரும் 

இசரகங்குதற்குரிடய செயலை மயங்கச் செய்தும் பின் ௮கற்காக இரு 

6H இரங்காது இவன் தெளிந்து நின்றதை நினைத்து அனைவரும் 

இவனை வியந்து புகழ்க்கார், எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க ; 

செய்வானேல் மற்று ௮ன்ன செய்யாமை நன்று என்னும் . உண் 

மைக்கு இவனோர் உவமையாய் கின்று உயாக்து விளங்கினான், 

செய்தவன் இனி .தமார்கச் தேவர்காள் ஒன்றுக் கொள்வ 

கைதவமில்லா கெல்லிக் கனியினைக் கருதுருபல் 

எய்தவன் கன்னையன று யாரையும் இடான 3வைஞ்சாபம் 

மெய்தவராச சொல்லாய் வெருவுகல் என் கால் என்ரான், 

இது, தருமனை கோக்கி விசயன் சொன்ன ௮௫, சலம்காச இவனது 

தண்மையும், கழ்க்சகற்கரங்காக கன்மையும், மேற்குறிம்சவுண் 

மையும், இதில் விளங்குதல் காண்க, 

கழிக்தசெயலுக்கு இரங்கலாகாசென்பது இகனால் கூறப் 

பட்ட த. 

656 . வாடியனனை கோவுகண்டும் மாண்புடைய “eer 

கோடகில்லை என்னே குமரேசா-.-நாடிநின்ே, 

ஈன்றாள் பசிகாண்பா னாயிலும் Oru Me 

சான்றோர் பழிக்கும் வினை, (௬) 

இ-ள், 

குமரேசா ! தனனைப்பெற்றதாய் வருர்துவகைக்கண்டி 

ருக்தும் பெருஞ்சிச்தானூ் என் இழிஈ்சவினையைச்செய்யாமல் 

இகந்து இருக்கார் எனின், ஈன்றாள் ப௫ிகாண்பான் ஆயினும், 

சான்றோர் பழிக்கும் வினை செய்யற்க என்க. 

தன்னை ஈன்ற gr முகலியோர் வ.றுமையால் இருக்துயரு 

ழுப்பதைக் கண்டிருக்தும் சாம் ஊன்றிய மாட்சியில் இறிதும் 

குன்றாமல் உ.றுஇிகொண்டு நின்றார் அதலால் மாண்புடைய என் 
லும் ௮டை அவரை மருவி நின்றது,
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கோவுகண்டும் - வருச்.துவசைப்பார்த இருக் தும், நேரவு - மெ 

லிவு, வருக்கம், கோடவில்லை என்றது ஏிறுமையைச் செய்ய 

இசை.பாமல் வ.றுமையிலும் செம்மையாய் நின்றழை ௧௫2, 

ஈன்றாள் என்றது பெற்ற தாயை; இது வினையாலணையும் 

பெயர், ஈனுதல் - பெறுதல், தந்தையைக் காட்டாது தாயை 

யிங்கு முர்தவைிகார் ௮வள.து தகுதியின் மிகுதி தோன்ற, 

சான்றோர் என்றது ௮றிவொழுக்கங்களால் உயரக்தோரை, 

எ்கொழிலைச் செய்தேனும் பெற்றகாயைப் பாதுகாக்க 
வேண்டும் என்பது oo AD ஆ.கலால் ௮வ்விதியைப் பொரு 
ள் நால் வழியே ஒழுகும் அமைசீசர் மேற்கொண்டு புரியலாகா.து. 

எனபாம். ஈன்றாள். ப௫ிகொாண்பானாயினும் சான்றோர் பழிக்கும் 

வினையைச் செப்யற்க என்றார், 

பெற்றதாய் வருந்தினலைம குற்றமான தொழிலைச் செய்யா 

தே ௪ன்ற இசனால் விளைத்தூப்மையின் நிலைமையும், தலைமையும், 
விளைவும் இனிது விளக்கும், 

பின் எண்ணி இரக்குதற்குரி.ப இழிவினைகளை யாண்டும். 

செய்யலாகாது என்று மேலருளினா; இஇல், எவ்வகையிடர் வட். 

காலும் ௮வ்வினையையியற்றலாகான என்று உறு திபெறஉணச்த்து 

கின் மார். 

தன்னைப் பெற்றதாய் பசிம் து கோவகைள் தான் பார்த்து 

வரும் துவானாயிலும், உயர்ச்கோர் பழிக்கின்ற வினைகளை ஒருவன் 

சசய்யாகொழிக எனபதாம், 

எவ்வகை இடர் எய்தலும் வெவ்விய வினையைச் செய்யலா 

காதன்பது கருத்து, பசிப்பிணி முதலியன பற்டவகை தாயைப் 

பா துகாப்பதுபோல் பழிப்புரை முதலிபன கலவாதபடி தொழி 

லை தூயகாகச் தெளிர்துதகொள்ளவேண்டும் என்றவாறு, 

தன்னை ஈன்ற ௮ன்னையாகிய குந்தி தன்முன் நின். ahs gr 

வகைக்கண்டிருரக்தும் கன்னன் நிலைதரி.பாமல் நின்று நீதிசெய் 

தீதுபோல் ௮றிவுடையமைச்சர் நெறிதிரம்பாமல் நின்று தம்தலை: 

மையை திலைகிறுத்துவரேயன்றிப் பழிவினையை யாண்டும் செய். 

யார் என்க.
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வைத்தவ ரளமுவப்ப மலர்கிழல் கனியியாக 

அத்தருத் தன்னை வெட்டி யழலி$ மாபோல் ஈன.று 

கைத்தலம் தேந்இக்காத்த காதற்றாய் தன்னையோம்பாப் 

பித்தனை யத்தன் கொன்று பெருகர கழற்சேப்பானே, 

என்றபடி பெற்றகாயைப் பேணாமை பெரும் பாவமேயாயிலும் 

அத்திர்வு கருதியும் தயவினைகளைச்செய்பலாகாதென்பது கருக்து, 

தூயலினைகளைச் செய்தே தாயரையும் பேண?வண்டூம் 

என்பது குறிப்பு, 

பழிபயக்கும் தொழில்களை எவ்வகையாலும் செப்யாக வினை 

ஈலமுடையாரையே அமைச்சராக அரசா விரும்பிக் கொள்ள 

வேண்டூமமன இயல்நோக்கி யிண்டு இயைத்துக் காண்க, 

பொருள்பயர் இடிலும் அறம்புகழ் பயவாழ் புரைபடு வினை 

யென்றும் புரியார், மருளின் மற்9றொருகாற் புதியிலும் இரங்கார் 

வையகத் தேனையோர் போல, இருமுது ஞுரவீர் கற்புடைமகளிர் 

இளமக விவர் ப௫த்திடிலும், பெருமிதப்பழீரச வினைசெயார் 

உலகு பேணுகர்க் கேமஞ்செய் ௮மைச்சர்) என்றதும் இங்கு 

அறியத்தக்கது, 
௮ழிதுயாடையிலும் இழிவுதரும் செயல்களை அறிவுடையார் 

செய்பீரர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை 

பெருஞ்சி தீதிரனா/பால் உணரப்படும், 

கதை, 

புலவர் இலகராப் விளங்கியிருந்த பெருஞ்ச த்நிரனார்பால் 

கொடிய வறுமையும் குடிபுகுந்திருக்தது; ஆபி DCF சி.றுசெயல் 

யாதும் செப்பாராப்ப் பெருமிதக்தோடே யிருந்தார். arene 

பெறுவதாயினும் மானம் ௮ழுங்கவரின் ௮தனை இவர் விருமங்சர். 

மதிநுட்பத்தோடு மிக்க மனத்திட்பமும் வாய்ந்த இவர், புலமை” 

சுவையிலேயே பொழுதுமுழுவதையும் போக்கி நின்ரார் ஆதலால் 

தீம் ௮ருமைத் சாய் முதலிய உரிமையாளரனைவரையும் பசிப்பிணி 

மிக ஈலிவுசெய்இருச்2.து, முதியவயதினளாய தம் ௮ன்னைபடுர் 

துயரை நோக்டுப் பரிசில்பெற்றுவாக்கருஇ. ஒருசாள்: இவர் Gu 

மானிடம் அடைந்தார், அவன் மிக்க மதிடுடையவனயிருர்தும்
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இவாஅ அருமையை௮றியாமல் மறைவிலிருக்துகொண்டே சரித 

பொருகா ஏவலர் வாயிலாக இவ/பால் ages, கெடுக்தாரம் 

நடக்.துவக்தும், பசிப்பிணியால் மெலிந்தும், இல்லிலுள்ளவர்கள் 

இருக தயருழப்பதை wy G6 BAS gd, இளிவரவோடு asso sar 

9,550 ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இகழ்க்துவிட்டு இவர் எழுக்.து2சன் 

ரா. அனறு செல்லுங்கால் இவர் சொல்லிய கவி ஒன்றை இச 

னடியில் காட்டு தும். ௮கன் பொருளை அப்ஈதுகாண்க. 

குன்றும் மலையும் பலபின் னெழிய 

வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென்செலந்சகன 

நின்ற என் கயந்தரூளி யிதுகொண் 

டீங்கனஞ் செல்க கானென என்னை 

யாகிகறிக்தனனோ காங்கருவ் காவலன் 

காணா தீகத இப்பொருட்கு யானோர் 

வாணிகப் பரிசலன் அல்லேன்? பேணிக் 

இனையனைக் தாயினும் இனிசவர் 

துணைபள yoo நல்கினர் விடினே. 

கரமறிக்துகரின் தஇனையளவாயினும் மகிழ்வுடன் பெறுவேன்) 

மலைபளவாயினும் பழிபடவருவசாயின் ௮சனைக் கொள்ளேன் 

என்று எள்ளிச்சென்௮ குமணனனையடைந்து தம் நிலைமையைக் 

கூறினார், Bars அளவிடலரிய பெருமையையும், அழிவு 

அயசையும் கோக்கி ௮அலவள ளல் உளமிகவு௬௫ மணி பொன் முத 

லிய அரிய பொருள்கள் பலவும் உரிமையோடு உதி உவந்து 

போற்றினான். கம் துன்பகிலைமையைக் கூறுமிடத்தும் விறு 

கோன்றவே கூறியதை நோக்கி அரசரனைவரும் இவரை வியர் 

YS PSST, தாய் பசிக்கக்கண்டிருந்தும் தாம் பழிக்கட்படாமல் 

இவர் தருஇுயுற்று நின்றார். ஈன்றாள். ப௫ிகாண்பானாயினும் 

சான்மோர் uw Ns hin Bor rus HS; என்லும் உண்மையை 

உலகம் இவர்பால் உணாக்தூ ம௫ழ்க்கது, 

வாழு காளோ டி.யாண்டுபல வுண்மையின் 

தீர்தல்செல் லாதென் உயிரெனப் பலபுலக்து 

கோல்கா லாகக் குறும்பல ஓங்கி | 

மால்விரித் கன்ன 'க்துப்பினள் கண்டுயின் று
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முன்றிற் போகா cep Bt afl sar oir ஆயும்) 

௪௬. மேணனியொடு படரடவருத்தி 

மருங்கிற் கொண்ட பல்குறு மாக்கள் 

பிசைக்து இனவாடி. புமுலையள் பெரிதழிக்து 

குப்பைக் ரை கொய்கண CODES SB 

முற்று இளச்களிர் கொய்துொண்டு உப்பின், 

நீருலையாக ஏற்றி மாரின்று 

அவிழ்ப்பசு மறர்.து பாசடகு மிசைநது 

மாசொடு குறைக்க வடுக்கையள் அறம்பழியாதி 

அவ்வாளாகிய ன் லெய்யோளும்; 

G1 SOT (17 Mh கருர் செஞ்சமு முவப்பக கான்வர் 

கரிபுன மயக்கிய அ௮கன்கட் கொல்லை 

வனம் வித்தி மையுறக் கவினி 

Gan செல்லா எனஜழ் கிழுமெனக் 

குவி வானர் தலைஇ யாங்கும் 

ஈத்த நின்புகழ் ஏத்தும் தொக்ககெக்ள் 

பசிகினம் இரங்கெ ஓக்கலு, முவப்ப் 
வுயாச் தேக்து மருப்பிற் கொல்களிப பெறினும் 
sari BQ பரிசல் Qarerara avast 2 aus BS 

இன்புற விடுதியாயிற் இறிது 

குன்றிபும் கொள்வல் கூர்வேற்குமண 

அ௮சற்பட. அருளல் வேண்டுவல் afl p01 ap 

வசையில் வீழுகிஇணைப் பிறந்த 

இசைமமேச் தோன்றல் நிற்பாடியயானே.. i) 

இன, குமணனை நோக்குப் பெருஞ்டத்தானார் x dwg. 
வறுமை வாழ்க்கையின் பரிபவநிலயினைச் ப்தோம்போல் இலர் வா் 
இதில் வரைந்துகாட்டியுன்ளமை காண்க. கூர்வேற்குமண, புக்ஸ் 

டூமம்பட்ட தோன்றால், ஆயும், எனமனைவியும், ஒக்கலும் உவப்ப 
நீ உவந்த இன்புறவிடுதியாயிற் ஈறி குன்றியும் கொள்வல்; 
கொல்களிறு பெறினும் தவிரர்அ விடுபரிதில் கொள்ளலன்; ஆ௪ 
லால் ௮தறபட அருளல் வேண்டுவல் என அமைத்த, இவர் 
குறிச்ச கருச்தை னித்து நோக்குக, இதனால் இவரது வினைத்
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தாய்மையும். மனப்பான்மையும் பழிபட வாழாக பெருமையும், 

பிறவும் இனி௫ கெளிவாதல் காண்க, 

எவ்வகையிலும் இழிவினையைச் செப்யலாகாசென்பது இச 

CHD கூறப்பட்டது, 

  

வ
 

ஒ
ஆ
(
 

ட
த
 

[நிண்டுமிடி. பூதி நந்தும் மெய்க்தலையார் மேன்மைமிகக் 

கொண்டிருக்கார என்?ன குமரேசா--மண்டு 

பழிமலைஈ் gui அக்கத்திற் சான்றோர் 

கழிரல் கூரவே தலை, (௪) 

இன் 

கும்:2ர சா! ,நரிவெருஉக்கலையார் வறுமைமிக்கிருக் தூம் 

என் பெருமைபெற்று நின்றார் எனின், பழிமலைந்து எய்திய 

Poss rar, சான்றோர் கழிகல்காவே FW oars. 

Qos, rgimbsrgun QSo காழிலைச் செ.ப்பற்க என்கின் ஐ... 

மிண்டுமிடி - நெருங்கிய வறுமை: மேன்மைமிகக் கொண் 

ுந்கார் என்றது முடி யுடைமன்னர்க்கும் படி.முறைகூறும் உயர் 

னை புடையசாய் நிலவியிருக்கமை கருதி, 

பழிமலைச்ன ௮ பழியை மேற்கொண்டு, மலைதல் - சுமத்தல், 
» * e ° e ஆ e ௫ 9 e ட் ச் * e@ 

Pin கொள்ளல், சூடுகல், எதிர்ச்கல், ஒள்வாண் மலைரகதார்க்கு 

ரன, வெண்பாமாலையிலும், கன்சதர ஒள்ளிணர் கடும்9பொடு 

லைந்து என மலைப$கடாத்டிலும் இசன் பொருளினைக் காண்க, 

ஆக்கத்தின் ஈல்குரவே தலை எ செல்வம்இனும் வ .றுமைமே 

ற்கு, இன் உருபு எல்லைப்பொருளது, ஏகாரம் பிரிகிலை 

பாடு கெளிவுச் 2தான்ற நின்று, கழி என்னும் உரிச்சொல் 

'குதியை யுணர்த்தவரும். இேவினைகளைச் செய்யற்க! அதனால் 

| மியுண்டாம் என்று HRM, HMMM D பழிக்கு அஞ்சி ௮வற் 

ope செய்யாதவர் வறுமையுற்று வருக்துன்றார்; seers 
செய்தவர் செல்வமெப்£ச் சறர்திருக்கன்ருர் என்ன அவரை 
கோக்க இஃதியம்பியதாகக் காண்க,
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மேல், எவ்வகையானும் தீ.பவினையைச் செப்.பலாகாகென் 

ரா; இல், அதைச்செய்து செல்வமெப்துவதிலும்; செய்யாது 

வ.றுமைய.றுவதே ஈல்லது என் கின்றார், 

இயகொழில்களைச்செய் அ பழியை மேற்கொண்டு பபற்ற: 

செல்வத்தினும் ௮து கொள்ளாத மேலோர் அனுபவிக்கும் மிக்க 

வறுமையே சிறர்தது என்பதாம், 

பழிபாவங்களுக்கு அஞ்சாமல்கின்.று இயவினை களைச்செய்து 

பொருளைத் திரட்டுவதினும் ௮ங்கனம் செய்யாது வறுமையும் 

ஜிருப்பதே மிகவும் நல்லதாம் என்றது புகழும் புண்ணியமும் 

பின்பயத்.ரல் ௧௫௫, 

பெருஞ்செல்வம் வருவசாயினும் பழிவிளைக்கும் தீயசெயல் 

களச் செய்யலாகாது எனப தும், ஈல்லகொழில்களைச் செய்க 

வேண்டும் என்பதும் இனை கருத்தாகக். செல்வத்தை யிட்ட 

காண்க, 

வினை 2தூய்மையுடையாரப் நெறிநின்றொழுகுலார் வறுமை 

புடையராயினும் ௮வ்வறுமை அவர்க்சப்புண்ணியக்தைப் பயப்ப 

தோடு பிறர்க்கும் கன்மையின் உண்மையை நன்கு உணர்த் இதிர 

கும்; தீவினையாளர.து பழிச்செல்வம் ௮ங்கனம் பயந்துணர்த் 

காது ஆதலால் இதனினும் ௮௮ சிறக்ததாபிற்று, 

சிறியவ செய்திய செல்வத்தின், மாண்பு 

பெரியவர் நல்குரவு ஈன்றேட தெரியின் 

மதுமயங்கு பூங்கோதை மாணிழாய் மோரின் 

முதுதெய்தீ காதலோ இல். என்றது பழமொழி. 

ஈறுவியெய் சுருங்கிப்ருக்காலும் புளித்திழிக்க மோரின் பெருக் 

கத்தினும் ௮2 மிக மேன்மையுறும்; அதுபோல் புகழ்மலைக்த 

் பெரியாரது வ.றுமை, பழிமலைந்த சிறியவர் செல்வத்திலும் சிறந் 

தகாம் என இஇல் தெரித்துள்ள நயத்தைச் கெளிரந்துநோக்குக, 

வ.றுமையுடையராயினும் நல்வினையாளர் பெருமையடைவர்; 

செல்வமெய்இரிற்பிலும் தீவினையாளர் சி.றுமையேயுறுவர்என்ப.த" 

கருத்து, இதனால் வினைத்தாய்மையின் மேன்மை விளக்கிநிற்றல் 

காணக்,



66-ம் ௮இகாரம் வினைத்தூய்மை. 1579 

செல்வம் இலராயினலும் ஈல்லவினையாளர் எல்லாராலும் ஈன்கு 

ம௫ூக்கப்படுவர் என்பது இதில் உணாக்தப்பட்டஅ௫, இவ்வுண்மை 

நரி2வரூ௨உஃ்சலையாச்பால் உணாப்படும், 

கதை. 

ந.ரிவெருஉத்தலையார் என்பவர் இற்றைக்கு ஆயிரச்தெண்் 

ஹாறு அண்டுகட்குமுனனர்ப் பாண்டிகாட்டிலே யிருக்தவர். 

சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவர், எல்லா வுயிர்களையும் தன் இண், 

லனுயபிர்போற் ம பணுக் கண்ணனளியுடையவர், 

இருளே உலகத்கியற்கை; இருளகற்றுங் 

கைவிளக்கே கற்ற வறிவுடைமை; கைவிளக்கின் 

கெய்யேசன் நெஞ்சக் தருளுடைமை/ நெய்பயக்கு 
பால்போல் ஒழுக்கக் தவ? பரிவில்லா 

மேலுலக மெப்துபவா, என்னும் உண்மையை அங்கும் 

2 DRI D உணர்த் இவக்தவர், பழவினைவயத்தால் ௨ டலில் 

UNAS FTTH இவர் உருவம் வே.றபட்டிருக்கது, கரூவூரேறிய 

ஐளவாட் கோப் பெருஞ்சோ லிரும்பொறை எனனும்சேரமன்ன 

னைக் கண்டபொழுது ௮வ் வேறுபாடு நீங்கி நல்லுருவடைக்துஈ 

இவர் விளங்கிரின்றார். முன்னைய வினைப்பயனால் ௮ம்மன்ன 

னாடு கமக்கு அமைந்திருக்க உண்மையை உணர்க்து அவனை 

மிக வுவஈ.து நோக்கினார், 

கோ எருமை யனன கருங்கல்லிடை 

முனிற் பரக்கும் யானைய முனபிற் 

கானக நாடனை நீயோ பெரும 

யோ ராகலின் நின் னென்று மொழிவன் 

அரும் அன்பும் நீக்கி நீங்கா 

நிரயங் கொள்பவரொ டொனருது காவல் 

குழவி கொள்பவரின் ஐம்பு மத 

அளிகதோ தானேயது பெறலருங் குரைத்சே, என 

அவனுக்கு இவர் செவியறிவுறு தஇனார், யானையையுடைய நாட் 
டினையுடையாய், பெரும, என ௮வ் அ௮ரசனை விளித்து நீ திவினை 

யாளரொடு சேராது குழவியைச் சாய் வளாப்பதுபோல் உலகத் 

தை நீ பாதுகாக் துவாவேண்டும் என்று இவர் உசைத்துள்ளமை 

196 ,



1580 திருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

யை இதில் ஊன்றிபுணாக, இவாது மனாலச்தையும் மொழி 

ஈலச்தையும் வியர் து ௮சசர் பலரும் சம்பால் ௮அழைத்துவைக் து 

இவளை உபசரித்துவக்கார். ஆயினும் யாரிடமும் யாதும்கொள் 

ளாமல் தம் உழைப்பால் வருவகதையே உவக்து கொண்டு வாழ்ர் 

கார். செல்வக்கைச் கேட விரும்பாமல் கல்வி ௮ராயப்ச்சியிலே:2ப 

கம் காலத்தை இவர் கழிக்துவந்தாராதலால் கல் குரவும இவரை 

நணுகியிருக்தது, இருர்தும் செல்வரெவரிஸம் இவா இறந்து 

ன்று வினகலமே எல்லாகலங்கட்கும் காரணமாம் என்பதை 

விளக்கவர்கார், செல்வமொன்றே றநதகது, என்னசெய்தே 

னும் ௮தனை யிட்டவேண்டுமன்று எண்ணித்தொகுத்து மேலும் 

இயற்திவருகின்ற செல்வர் சிலரை இவர் கண்டார், மிகவும் 

முஇ.பராயிருக்தும் வினையின் இயல்பு? தரியாமல் இங்கனம் விளி 

இன்றாரே என்று அவர் இழிநிலைக்கு இரங்கினார், 

பல்சான் நீமே பல்சான் நீமூர 

கயன்முள் ளன்ன ஈரைமுூதுர் இரைகவுட் 

பயனின் மூப்பிற் பல்சான் நீசே 

கணிச்சிக் கூர்ம்படைக் கடூர்திற லொருவன் 

பிணிக்குங் காலை யிரங்குவிர் மாதா 

நல்லது செய்த லாற்றீ ராயினும் 

அல்லது செய்க லோம்புமின் அதுதான் 

எல்லாரும் உவப்ப தனறியும் 

ஈல்லாற்றுப் படூஉம் நெறியு மாரதுவே, (புறம்.) 

என்னு அவர் ௮றிவுற அருளினார், அவரும் ௮றீசக்அ கெளிந்து 

இவர் அருள்வழி லழுகினா், சால்புடைய இவர் வறுமையுற் 

றிருர்.தும் செல்வமெய்தியுள்ள பிறரெவரினும் பெருமைபெற்.று 

நின்றார். பழிமலைந்து எய்திய அக்கக்கிற் சான்றோர். கழிநல் 

குரவே தலை என்னும் உண்மையை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து 

தின்றது, 

செல்வம் எப் அவதாயிலும் தீயவினைகளைச் செய்யலாகாது 
என்பது இதனால் கூறப்பட்டு. 

(ieee



00-ம் ௮திகாரம் வினை த் தூய்மை, 1581 

658 தண்டாமல் பொற்கண்ணன் தக்கன் முடித்தாலும் 

கொண்டார் துபரேன் குமமோசா-.-கண்டு 

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க் கவைதகா 

முடிந்தாலும் பீழை தரும், (௮). 

இ-ள், 
குமரே சா! இரண்யா க்கனும், தக்கனும், காம் எண்ணிய 

வினையைச் செய்துமுடித்தும் ஏன் அதனால் பின்பு இழிவுற்றுர 

எனின், கடிக்க கடிந்து ஓரார் செய்கார்க்கு அவைதாம் முடிந்கர 

லும் பிழை தரும் என்சு, 

தண்டாமல் என்றது கண்டுகல் என்பசன் எதிர்மழையாய்க் 

தோன்றி யிண்டு எச்சமாய் கின்றன. தண்டுதல் - நீங்குதல், 

விலததல், காம்செய்பும் தொழில் யன்று தெரிந்திருக் தம் 

நீங்காமல்கின்று நிலை துமுடி தீதார் ௮.லால் கண்டாமல்என றம், 

கடிந்த- நீக்யெ, என்றது செய்யலாகாதென்று உயர்ந்தே 

ரால் விலக்கப்பட்ட வினைகளை, கடி. என்னும் வினையடியாகப் 

பிறந்த பலவின்பாற்பெயர், கடி - விலக்கு, நீக்கு, முடிபோரு 

ளுணர்ந்தோர் முதுரீருலகிற், கடியப்பட்டன ஜச்.தூள அவற்றிற், 

கள்ளும் பொய்யுங் களவும் கொலையும், கள்ளாதாகுக் காமசக்* தம் 

பால், ஆங்கது கடிந்தோர் அல்லவை கடிந்தோரேன, நீக்கின 

ரன்றே நிறைதவ மாக்கள்; என்ற மணிமமேகலைக்கொடர் இங்கு 

மனங்கொள்ளக்கக்க.து, 

ஓரார் - நீக்காதவராய்) ஒறாவு5சல் எனபமன் அடியாகப் 

பிறசத இவ் எதிர்மறைமுற்று ஈண்டு எச்சமாய் நின்றது, 

பீழை துன்பம், பீடை எனபதும் ௮௮ு, கடியப்பட்ட 
வினையை முடியச்செய்தல் ஈலமின்மையோடு அ௮ரி.துமாதலால் 

அதில் தலையிடாதே என்ன?) அங்ஙனம் தலையிட்டுச் செய்தால். 

௮தனால் என்ன வர.தவீடும் என்பாரை கோக்கி இஃதியம்பியதர 

கக் காண்க. வறுமையுறிலும் பழிபடுதொழில்களைச் செய்யற்க. 

என்று மேல் அருளினார்; அவ்வனைகள் யாண்டும் துன்பமே 

பயக்குமென்௮ இதில் உணர்கத்துகினமூர்,



1562 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

செப்யலாகாசென்று நூலோரால் விலக்கப்பட்டவினைகளை சீ 

தாம் விலக்கி யொழிக்காமல் அமைச்சர் செய்வராயின் அவ்வினை 

கள் முடி.யினுரம் அவர்க்குக்துன்பச்தையேகொடுக்கும் என்பகாம், 

இயவினைககாம் அணிவுடையராய்நின்று முடிவுபெறச்செய் 

தாலும் ௮வற்றருல் இமையேவிளையும் என்பது இதில் உணாத்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை இரனரி.பாக்கன்பாலும், தக்சன்கண்ணும் 

உணரப்படும், 

கதை. 

இரணியாக்கன் என்பவன் இஇக்கும் காசிபருக்கும் புகல் 

வனாய்ப் பிறக்கவன், ௮சாரகுல வேந்தனாகிய இரணிபனுடைய 

கம்பி, இவன் கண்கள் பொன்னிற முடையனவாகலால் இப் 

பெயர் இவன் எப்சப்பெற்றான், இரணியம்- பொன். அக்கம் ௮ 

கண், கம்பர் இவனைப் போற்கண்ணான் என்பர், இவன் பெரு 

வலியுடையன2யினும் செடுமதியாளன், அல்லவை செய்வதே 

கனக்கு ஈல்ல?சன்று இவன் உள்ளங் கொண்டிருந்தான், ஒரு 

நாள் பொன்னுலகம்புகுக்அு அமார்பலரையும் பொருதுகொல்த்து 

அங்கு அமர்ச்திருக்க பொருள்களனைச்கையுங் கவார்.துகொண்டு 

பின்பு தசைகள்கோறும் சென்று அனைவரையும்வென்று தனக்கு 

எவரும் எதிரில்லையென்று இவன் இறுமாந்துநின்று பின்பு 

எல்லா வுலகங்களுங்கும் ௮ரசனாகலாமென்று கருதப் பூமிகேளி 

யைச் சிறைபிடிக்க விரும்பினான், சுச்சொன் வரது அச்செயல் 

இது என்று கடிஈ்அமொழிந்தும் கேளாமல் கான் அணிச் சபடியே 

இவன் அணிச்து முடித்சான். அ௮துபொழுது திருமால் ஓர் 

பெரிய பன்றிவடிவாய் வந்து இவனைக்கொன்று தொலைத்து 

நிலமகளைப் பழமைபோல் நிலைபெறச் செய்தார், தீயகொழிலைத் 

இராதுமுடித்காலும் அதனால் திங்கே உண்டாம் என்பமை உலகம் 

இவன்பால் உணர்நதுகின்றது, விரிவைப் பாகவி த்இல் காண்க, 

ஏற்று வெண்ணிறக் கேழலோ ரிளங்க£ிர்த் இங்கட் 

Eno words இகழ் மருப்பினாற் கேழ்கிள ரகலம் 

ஊற்றிருர்துசெவ் குருியா ஜொழுடெப் பிளப்ப 

மாற்றருந் இறற் பொற்கணான் ஆருபிர்மாய்ச்தான். (1)
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,கீட்டலின்றியே இகழ்கரு பழமதை தெரிச்சோர் 

வேட்டல் செய்யபுமவ் வேள்வியினு ரவ வாண்கேழல் 

கோட்டி, னேந்திய கெடுநிலங் கோளரா ஹூரசீன் 

ரூட்டின்வைத்த. தூ சுடாடி யிமையவர் அப்ப, (2) 

இக்கவிகளில் மேற்குறிச்சகவுண்மை இனிது செளிவா சல்காண் ௧, 

கதை 2. 

திக்கன் சறக்தவிரனாயி ர௪்அம் சவபரம்பொருளை Oey 6 

கின்றான் அதலால் அப்பொருளுக்கு முதன்மை இல்லையன்லும் 

பர. ஓர வேள்விபை முடிக்க துணிச்சான். ௮து இயதன்று 

அறிஞர் பலர் கூறிடுங் கேளாதவஞய்க் கெடுமமேயா$ நின்றான், 

முடிவில் ௮ருள்வள்ளலாகி.ப BFF முனிவர் வச். தி.பவினையைச் 

செய்்.பலாகாது; ௮கனால் 2௫2௧ விளையும்?) விகியுறை தவற்ய 

காரியத்தைப்புரிக்து உயர்சலமடைந்சவர் ஒருவரும்லர்; STH 

ஒழிக எனருர், 

விலக்ை மறையின்வாப்மை வேள்விசெம் யினுமுற்றாது 

கலக்குமமேலமலனாணை காண்டியால வலும்கஞ்சா 

HUN ED RMT யாலருண்டேன் மாய்வசே மறையுமெம்முன் 

இலைப் பொலி சூலமேஈதும் ஏஉகனென்றேத்கிற் ஜன? 

ஆதலி னெவர்க்குமேலா மாதியை யிகழாகிற்றல் 

பேதைமை யன்றி யிமீதார்பருமிச மனருலாற்ற 

ோதகவுன்னி யாரோ நோற்பவர் அனையை நீயே 

Cag தொழுக்கநீத்திவ் வேள்வியைப் புரி.பநின்றாப். 

என்று பல காரணங்களை யெடுக்துக்காட்டி அ௮ர்கெற்கேடாய 

வினையை நீக்குமாறு தெளிவுற விளக்கியும் கெளிவிலனா௫் கான் 

கருதியதைச் தன் செல்வசீ 2சருக்கால் செய்துமுடிக்கேே துணிரஈ் 

கான், நெறியுளார் செல்வம் பெற்று னெறீகின் ௮ நீடூவாழ்வார் 

௮.றிவிலார் செல்வம் பெற்றால் ௮ளவிலா அகக்தைப்பேயும் 

பிறிதகண் தெரியா நோயும் பிடி டு மவையைமாற்ற 

வறுமையே, கண்டம், எனனுமீரண்டுமா மருந்து மாகோ, 

என அவர் வெகுண்டுசெனரார், அதன்பின் இவன் எண்ணியதை 

முடிக்குக்கால் வீரபத்ரர் கோன்றி ஒவ்வேள்வியை யழித்து
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அல்லல் பஒவும்செய்்து கம் வெள்ளி.பவாளால் இவன் தலையை 

Deng. விழ்க்திஞர், மமே3லார் கடியப்பட்ட விளையை இவன் 

சுடயாது முடி ்ககனால் இவ் அழிவு வந்ததே என்,று அனைவரும் 

அழுிரக்கிஞா, கடக்க கடிச்.து ஓரார் செய்தார்க்கு ௮வைகா 

முடிந்தாலும் பிழைதரும் என்பதை உலகம் காண இலன் உணர் 

dD Ast ox. 

மயவ்னை என்றும் அனபமீம பயக்கும் என்பது இத னால் 

கூறப்பட்டன. 

  

00) வாறுமழ மண்ணுமழ வக்கவெல்லாம் ஏனிலங்கைக் 

கோப்பின் போன குமரேசா ஏனோ 

wipe os rer. வெல்லாம் ௮மப்போம் இழப்பினும் 
~ e . a 

' $ ச 'ட்ட்பயககசம நறபா லவை, (௯) 

Q--ar 

குமழே git வா BNE EGU நம் (ம்ண் PND G BH BN TLD வருத்தி 
~ ௪ e ச ௪ உ ~ ட 

யழமாற வெளவி வ%தன எல்லாம் இலங்கையாகோளனை விடும்.து 
. ௪ உ . “% “ பூ 6 ச ச [ு 

எனா வனா இரக்நபம்பாயின னின், அழக்கொண்ட எலலாம 

௮யப் 2 பாம) நபா ல்வை இமழப்பிலும் பிழ்பயக்கும் எனக, 

e ட 6 ௪ ச 4 ச ச வானும் மண்ணுமஅழ என்றது வானுலகத்சவரும் மண் 

லைக்க வரும் வருக்க எனறவா.ற, வான் பண் என்பன 
e ட . 5 ° . கு ஓ e e 

ஆருபெ.பர்கள், எமனோர்- ஏனையோர்; என்றது பிறரை, 
; e - ந் , இ னை . : e € 

நற்பாலவை - 5H Quw Torro wisn; sys தூய 

வினையால் வநத பொருள்கள் of eo DOT DI, 

(F id Fup = பினபு வரது பயன கொடுக்கும், பின்பு என் 
உ - ஆட ஓ - e 

அ மறுமையை யம 4,0 G0 DOS, 

இழச்த பொன்னை ஏலேலன் எப்தியதுபோல் ஈல்லவினையால் 

வர 5பொருள் தன்னைசசெய்க கிழவனை சா டி.ப்பழவினைவர் கடைக் 

தாக்கு தன்னையுடையானை த தேடி வரது தன் ப.பனை தீ தப்பாது 

தத்.துகிற்கும் என்பார் நற்பாலவை இழப்பினும் பிற்பயக்கும் 
orem WF.
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பிறரை ௮ழச்செப்௫ ஈட்டியபொருளெல்லாம் தன்னை அழ 

வைத்துப் போப்கிடும்; கல்ல வினையால் வக பொருகள் 

இமக்துபோபிலும் பின்வரு பபன கொடுக்கும் என்டிதாம், 

சான் எய்திய பொருளை என்.றும் இன்புற அனுபவிக்க ஒரு 

வன் விரும்புவனுபின் தஇ.பவினைகளால் ௮கனை ௮வன் கேடலாகா 

மசன்பது கருத்து. 

ஈல்லவினை பால் வர்கபொருளே எல்லாஇன்பங்ககையும் நல்க 

வல்ல த; ஏனைக் தீவினையால் வத்தது DILL BD GS Ws Db SI 

வீரைக்து கொலைந்துபோம் என்க, 

நல்வினை யென்னும் கன்?பொற் கற்பகம் மசளிசென்னும் 

பல்பழ மணிக்கொம் பின்று பரிசீல்வண் FM SOO LI | cb GIF 

செல்வப்பொற் சிறுவரென்லூம் காமங்கள் தாழ்ரதுகின்ற 

'தொல்கிப்போம் பாவகலாற ரின் ஒழிகஇப்புணாச்சியென் என், 

என்றது இக்காமணி, இஃது ஈண்டுச் FbERGEGE SHED.” 

எனைக். நுணையராயினும் வினைத்தூய்மை யிலராபின் அவர் 

விளங்கமாட்டார் என்பது இல் உணர்ச் ப்பட்டது, இவ் 

௮ண்மை இராவணனபால் உணரப்பமும், 

கதை. 

இராவணன் பிரமனை கோக்க அருக்தவம்புரிச்து பெருக் 

இருவடைக்தும் தன் ஹண்டோள்வலியால் இசைகள் தோ.மும் 

சென்ன யாண்டும் தீங்கிழைக்வு மேலம் மேலும் பொருள்கள் 

தொகுத்து முடிவில் குபோ வுலகையடக்து கொள்காயிடம் 

அணிந்தான். குபேரன் எகிர்வர்து இனியமொழிஈள் பல உரி 

மை3யோடு கூறுிபும் இவன் யாதுஙேளாமல் தரனை?யோடு wer 

கையிற்புகுக் து அரியபொருள்கள் பலவற்றையும் வெளவி கன் 

அழகைச் சிதைத்து BDWSRGS அற்பு விமானமாகிய புட்பக 

சையும் கைக்கொண்டு இவன் பொள ெனச் சென் ரன், 

வண்டுசர் பொழிற் கு3போ மன்னன் வாழு LLG Sir 

கண்டகண்ட மாடலாக கவாரந்து2காணு? பண்டைராள் 

புண்டரீக வாசனன கொடுத், ௪ புட்பகுத்தையும் 

கொண்டு வென்றி கொண்டாக்கர் கொலுவர்துபோபினன்,
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போனபின் அளகை வெக்அன் மிகவும் நாணி அல்லலுற்றன், 
சேசகாசமானசென் சித்தரும் இயக்கரும், லாசஓதிமாதரசாரும் 
DIDS HD FOSS மறுகிநின்றார். இவ்வாறே எவரையும் வருச 
கச்சசப்து பொருளைம் நரட்டிக்கொண்டு இலங்கையில் இனிது 
DDH இறுதியில் அல்லல் பலவுமெப்இனான், இலக்குவனை 
'வல்லமடியாமல்வர்து சன் அருமைக்திருமகனாகிய இச்சத்து 
இவன்முன் கின்று காம்செப்த இீபவினையானே இதுவிளைந்த 
கென்று சொல்லி இரம்னெண், 

நிலஞ்செய்து விசம்பும்செ.ப்.து கெடியவன்படை நின்றானை 
வலஞ்செ.ப் ஐ போவசென்றால் மற்றினியரைப்பகென்னே 
குலஞ்செப்சு பாவச்சாலே கொட$ம்பமி தேடிக்கொண்டோம் 
சல செய்.பின் உலகருன்றும் இலககுவன முடிப்பன்கானே, 

என்று உரைக்துவிட்டுப் பின் மூடி 5, துபோனான், அடைந்று 
நின்று ௮ரிய பொருள்களெல்லாம் ஒன றன்பின் ஒன்ரு அழிய 
இரகஙக இவனும் பின் அழிந்துபோனான். சான முன் இழக்று 
நின்ற விமா OO FBO) HB (BO IT Sor எப்திமகிழ, எய்இரின்ற அனைத் 

தையும் இவன் இழந்து கொலைக்கானே என்று அனைவரும் இரங்க 
நின்றார், ழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம்; இழப்பினும் 
அிற்பயகரும் நற்பாலவை என்னும் உண்மையை உலகம் இவண் 

பரல் உணர்ச்துநின்ற து, 

்பலினை பரல் வக்தபொருள் தீங்கேவிளைக்கும் என்பது இக 
ஞை கூறப்பட்டது. 
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660 DADE Fi கண்டகனமுன் செர்ச்அவக்தான் பின்பிழக்து 
கோதுகொண்டான் என்னே குமரேசா... ஏதம் 

௪.ப்கே மார்ச்கல் பசுமட் 
BD oh BGO பெய் 2.7இ யற்று, 

இ-ள், 
மசேசா! Bid ் சேர 

குமசரசா: தியசெயலால் ிபாருளைச் சேர்த்து டி e 85 6 உ 
. 55 கண்டகசேதனன் பின் yy wren ஒருக்கேயிழந்து ஏனஒழிக்து A ° ச ௫ e க e போயினான் எனின், சலத்தால் பொருள்செய்து ஏமார்த்தல், பசு மட்கல,ச்துள் நீர்பெய்து இரீஇ அற்று 

சலக்காறு பொருள்? 

(0) 

VU SE) WLP 

என்க,
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கோதுகொண்டான் என்றது வஞ்சமனத்துக் CanGuunat 

மடிந்தாலன்றோ இனிதாகும் என்று எல்லாசாலும் பழிக்கப்பட்டு 
மாண்டமை ௧௬, 

௮ழக்கொண்ட வெல்லாம் அழப்போம் என மேல் அருளிய 

தைக் கேட்டவுடனே கொகையாகப் பொருள் கைக்கு வர்கபின் 

௮ஃ ெப்படிப்போம் என்று ஒருவன எண்ணி கோக்க ௮வனை 

கோக்கு ஓர் உவமையை எடுத்துக்காட்டி. இஃதுணாத்தியதென்க.. 

ஏமார்ச்தல், இர இயற்று என இயைத்து கோக்குக, 

ஏமம் ஆர்த்தல் எனபது இடைக்குறைக்து ஏமாரதகல் என 

நின்றது, ஏமம் - காவல், மகிழ்வு, அர்சீசல்- செய்கல், இ... 

பொருளைச் சேர்த். துவைம்அப் பாதுகாள்.து மகிழ்தலைக் குறித்து 

நின்றது. ஏமாக்தல் எனவும் பாடம், ஏமாத்தல் - களித்தல், 

மகிழ்தல், இப்பாடங்கொண்டால் இரீ இயற்று என்னும் பிற. 

வினை உவபையோடு 5ஃது இனித பொருந்தாமை காண்க, 

சல்கால்- வஞ்சக்கால்; சலம் என்பது வஞ்சனை, சினம், 

மாறுபாடுகளையணர்ச்திவரும்,  வஞ்சனைசெய்யும் படையான் . 

என்பதற்குச் சலப்படையான் எனப்பரிபாடலில் வந்துள்ளமை 

காண்க, சலம் புகன்று சகூறவு கலித்த; என்றது மதுரைக் காஞ்சி, 

சலமிலன் சங்கரன் என்றது தேவாரம், சஞ்சலம் எனவரின் ௮.து 

கவலையையும் ுன்பச்தையும் காட்டும், அகரம் ஐகாரம் ஒளகா 

ரம் எனனும் இம்மூன்றுயிருடன் சகர மெய்கூடி மொழிக்கு 

முதலில் வராது எண்று ௮சிரியா தொல்காப்பியனார் விதித்த 

,ரப்பவும் ஈண்டு ௮௮ வந்தது என்னை எனின், 

சகரக் கிளவியும் அவற்றோ ரற்றே 

௮ ஐ ஒளவெனும் மூன்றலங். கடையே, என்று 

முன்னர் உரைத் துவிட்டுப் பின் கடிசோல் இல்லைக் காலத்துப் 

படினே என எநிர்பொருளுணாத்தல் என்னும் உத்தியால் 
இசைக்திருத்தலால் ஆய என இசைக்அுக் கொள்க, 

இருத்தி என்னும் வினை எச்சம் விகாரமாய்: இரீஇ என அள 

பெடும்.த நின்ற, இ சொல்லிசை அளபெடை, 

இரீஇ௮.ற்௮ - இருத்தியதனோடு ஓக்கும், 
199
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சட்பிடை வஞ்சஞ்செய்தும் ஈம்பினாக் கூன் மாறாட்டச் 

தட்படக் தவர்ந்தும் ஏற்றார்க் இம்மியும் உதவா ராயும் 

வட்டியின் மிதப்பக் கூறி வாங்கியுஞ் லோபா லீட்டப் 

ப்ட்ட்தோ ௮றச்தா நீட்டு ஈம்பொருள் படுமோ என்னா, 

இஅ௫ு மாமஞகை வந்து மதுரையில் வழக்குரைக்கபொழு* பாம் 

பொருளுரசைசத்தது, அறதக்கான் வர்தகே நிலைஃபறும், சலதி 

தால் செப்த பொருள் விரைந்து தொலைஈ்துபோம் என்பதை 

.இஃதுணரத்தி நிற்றல் காண்க, 

மேல், பிறரை அழச்செய்து ஈட்டிய பொருள் பின்பு தன்னை 

அழவைக்துப் போம் என்றார்; இஇல், இருந்த இடம் தடச் தெரி 

யாமல் ௮வனலும் ௮கனோடு ஒழிர்துபோவான் என்கின்முர், 

வஞ்சனை முகலிய தீயவ்னைகளால் பொருளைச் சேர்த்துக் 

கன் குடியை ஒருவன் மகிழச் செய்சல், பசிய மட்கலத்தள் 

நீரை நிறைத்து இருத்தியதுபோலாம் என்பதாம், 

சுடப்படாத பூய மண்ணின் கலத்தில் நீரைப்பெய்கால் 

நீர் பரவும்வரையும் இருப்பது சபால் கோன்றிப் பசைர்தவுடனே 

உடைந்து ௮,கமனாடு ஒரு சேர ஓழிர் துபொம் அது2?பால், வஞ்ச 

வினையால் பொருளையிட்டித்கொகுச்து அரசனை அமைச்சன் மகிழ 

வைப்பினும் சிறிது காலத்துள் ௮ப்்பபொருளோடு ௮வலும் இருக் 

தஇடமும் தெரியாமல் லழிர்தே போவன் என இய3லாடுபொரு 

ந்த இதனை இணைக்கு நோக்குக, 

வினைஈலம் வேண்டிய'எல்லாம் தரும்; ௮சலால் நலமுறுக் 

தொழிலையே நாடிச் செய்க; அில்லலுறினும் பொல்லாக தொழி 

லையாண்டும செய்யற்க) தீய தொழிலால் தீங்கே உண்டாம் 

அன்று வினைக்தூய்மையின் மேன்மையை உடன்பாட்டானதும் 

ீதிர்மறையாலனும் இதுவரை விளக்வெர்து கொழில் நலமிலதா 

ட்யின் ௮.கனையுடையவன் குடி அடியோடு ஒழிந்துபோம் என 

இறுதியாக உறுதிபெற இதில் உணாத்தியருளினா. 

வினைத் தய்மையில்லாகவன் எனைத்துணைய செல்வக்தையு 

டையனாயினும் ௮வன் நிலைத்து கிற்கமாட்டான் என்ப.துகருத்து,
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தியதொழிலால் ஒருவன் பொருளைச் சேர்ப்பானாயின் விசை 

வில் ௮ப்பொருளும் கொலைர்து அவனும் Opes அழிவான் 

எனப.து இதில் உணா த்தப்பட்ட. இவ்வுண்மை கண்டகசேத 

னன்பால் உணரப்படும், 

HOD F. 

கண்டகசேதனன் என்பவன் இற்றைக்கு ஆயிரத் துமுந் 

நூறு அண்டுகட்கு முனனர்ப் பாண்டி காட்டிலே வரகுணமஙகை 

யென்னும் ஈகரிலிருக்கவன், கனகதக்கன் என்னும் வணிகனு 

டைய புதல்வன், இவன் பொய்யே மலார்த புன்சொல்வாயி 

னன், அசையும் வஞ்சமும் ௮மைக்க நெஞ்சிெனன். தகுந்த 

கல்வியில்லாகவனயிலும் மிகுக்த செல்வமுடையவன், அங்கன 

மிருந்தும் தன்னுயிரினும் பொருள்மேல் இவன் காதல் மிக்கருக் 
காரன், பெருந்தீமைகசெளவற்றைபுஞ்செய்து ௮அதனைப்பெருக்கச் 

அதணிக்கான். காணியளவு சி.றுபொருள் தனக்கு வருவதாயின் 

கோடியளவு பெருங்கேடுகளைப் பிறாக்குக் கோடாமம் செய்யும் 

குடிகேடன் என உலகங்கூற இவன் ஓங்கி நின்றான், 

ஈறிலாநிதி யெய்தின னாயினும் 

விீறி காளும் பொருள்கவர் வேட்கையான் 

சீறி யாரும் இகழச் சி.றுவிலை 

கூறி நாடொறும் விற்கும் கொடுமையான் (1) 

கண்டமாற்றிக கருப்பாஞ் ௪ஈகனத் 

தண்டமாற்றித் தண்டேன்கலப் பாற்றியுங் 

கொண்ட மாற்றுக்கு நான்மடி. கூறியும் 

பண்ட மாற்றிப் படைக்கும் பொருண்மையான் (2) 

பேய்பசுக்குப் பெருவிருச் சாமுடன் 

கோ.ப் ப௫ிக்குற நுங்குல தோர்கிலான் 

சேய் ப௫க்கவும் செல்விருச் தேங்கவும் 

தாய் பசிக்கவும் உண்ணுக் தறுகணான், (2) 

விண்ட காணியிற் கோடி விஅக்கினும் 

கொண்ட கோடியிற் காணி கொடுக்கலான 

மண்ட வான் பொருள் மண்ணிடை. தாழ்க்கவே 

கண்டசேதனன் கண்டகசேதனன், (4)



1590 SMHeEGor. GC re Qavatrur, 

எனககுற்றுலமானமியத்தார் இவன் பொருள் செய்க கொடுமை 

யைக் கண்டு கூறியுள்ளமை ஈண்டுக் காணக்தக்கது, இங்கனகங் 

கொடுக் கேடுகள் பலவும் செய்து பெரும் பொருளைக் தொகும்.௮ு 

வைத்துத் தன் குடியை மகிழச்செய்து உயாரகவன்போல் 

தானும் மிக மகிழ்ர்திருர்சான். பழிவளர இங்கனம் இருந்து 

வருங்கால் குட்டம் என்னும் தொழுகோய் வந்து இவனுடல் 

முழுவதையும் சூழ்ர் துகொண்டது, கள்வசால் இவன் பொருள் 

கள் Ga கொள்ளை செய்யப்பட்டன. ஆவிபோகும் நிலையில் 

இவன் அபர்ந்து கடக்கையில் தாயத்தார் முதலாகப் பலரும் 

வந்து ' பாவியென்று வைது பொருளைப் பற்றற வெளவிப் 

போயினார், 

நிலையிலா வுடலும் வாழ்வும் கிச்சயமென்றே பெண்ணி 

௮லகிலாக் கொடுமை செய்தேன் ௮வக்தைவச் தடுக்த தந்தோ 

விலகவோர் தருமமென்னும் மெய்ச்,துணை யில்லாப் பாவி 

பலபடச செய்தபாவம் பலிக்தசெென் றயர்ந்து சோர்க்தான். 

பின்பு அல்லல் பலபட்டு ஆவி துறப்ப இவன் குடியும் பொருளும் 

அடியோடு அழிர்கன., தீவினையால் பொருளீட்டிச் செழிசத்தா 

லும் சின்னாளில், சாவினையே தலீப்பட்டுச் சதுரழமிசல் சாகமே 

என்பதற்கு இவன் சரிதையையே அ௮க்காலச்சவர் எவர்க்கும் 

எடுத்.துக்காட்டி இசைத்து வர்தார், சலத்கால் பொருள் செய்து 

எமார்த்தல், பசுமட்கலம்துள் ரீர்பெய்து இரீஇ அற்று; என்னும் 
உண்மையை உலகம் ௮றிப இவன் உணர்த்தி நின்றான். 

ஆறலைத்தல் கொள்ளை யஇிகாரம் பொய்வஞ்சம் 

சீறிவெருட்டல் குறைமுடிப்பல் செப்வலினிப் 
பேறென லின்ன பிறாறிய வெளவிலும் 

வேறல்ல கள்ள வினை, 

பிறர்பொரு என்னா ௬ுணரா௫௮ பெட்பின் 

சிறியகொளினுமவை கஞ்சிலுச் தீய 

இறைவ னொறுக்கும் பிழைப்பிலு மென்றும் . 

உறைப இருள்சேருலகு, . (இன்னிசை)
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௮ல்லஅ செய்வா ரரும்பொரு ளாக்கத்தை 

நல்லது செய்லார் சயப்பவோ--ஒல்லொலி நீர். 

பாம்வேகே போலும் துறைவ3கள் தீயன 

ஆவ?5 போன்று கெடும், (பழமொழி) 

அல்லல் வினையால் வர்சபொருள் அழிர்தேபோம் என்பது 

இ.கனால் கூறப்பட்ட௮, 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப் பொருள். 

நல்ல கொழிலைபுடையவன் எல்லா ஈலங்களையமடைவான், 

புகழறங்களை உளவாக்காத வினைகளை யாண்டும் செய்பலாகாஅு, 

மபொருள் வருவகாயினும் புகம்கெட வருமாயின் ௮த்தொழிலை 

அறவே ஒழி்துவிடவேண்டும். அல்லலுூறினும் பொல்லாத 

தொழிலை ஈல்லவர் செய்யார், தானே பின் இரங்கி வருந்துகுற் 

குரிய வினைகளை என்றும் செப்பாதொழிக, உன் தாய் ப௫த்சழு 

தாலும் தீய சொழிலை நீ செப்பலாகாத, பழிக்கொழிலைச்செய் து 

செல்வம் பெறுவதிலும் ௮சனைச் செய்யாது அனுபவிக்கும் வறு 

மையே சிறந்தது, தீய சாழிலைக் துணிந்துமுடில்காலும் ௮த 

னால் இமையே உண்டாம். பிறரை அழச்செய்து ஒருவன் பொரு 

ளீட்டின் அப்பொருள் பின்பு அவனை அ௮ழவைக்தே போயலீடூடி, 

௮ல்லல்வினையால் பொருகச் சேர்ச்சவன் அதனோடு ஒருங்கே 

APs? aS CO aT alt OMT. 

bon r= oO Bl வினை ச்தூாய்மை மூற்றிற்று. 

67-ம் ௮திகாரம் வினைத்திட்பம். 

அஃகாவஅ கருதிய தொழிலை முடிவுபெறச் செய்தற்குரிய 

இண்மை. மேல், வினைத்தா.ப்மையின் மேன்மைய யருளினா 

அதனை அற்றுதற்குரிய பான்மையை இதில் அ௮ருளுகினரார், 

வினை, ஈன்மைபுடையதாயிலும் தண்மையோடு நின்று அதனைச் 

செய்.பலில்லையாயின் ௮தன் பயனை எய்த முடியாது அசலால் 

அவ்வுண்மையை உணர்க்து கொள்ளுமாறு அசன்பின் இது 

வைக்கப்பட்டது,



1592 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

001 தண்டாத தஇண்மை?யான்றே தாக்கிக் கரடன்போய்க் 
கொண்டான் அமிர்கேன் குழரேசாஃ.கண்ட 
வினை கஇட்ப மென்ப தொருவன் மனத்திட்பம் 
மற்றைய வெல்லாம் பிற, ப (5) 

இஎள், | 
@wGs சா! படை அரண் ௦, கலிய வேறெகனையு கோக் 

காது கன் இண்மையே அணையாகச் சென்று கருடன் ஏன் மிர் 
த.த்கைக் கொண்டான் எனின், வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் 
Wer $B wb; மற்றைய எல்லாம் பிற என்க, 

வினை 2இட்பம் என்பது இன்னது தாரன் என இஃதுணாக் 
அதகின்றன, அ௮மார்கோன் முதலி.ப அனைவரையும் கண்டும் சன் 
உளவுறுஇி குன்றாமல் சென்றான் ஆல்லால் கண்டாச என்னும் 
Yo அவன் திண்மையைச் சார்ச்து நின் றது. தாங்கி என்றது 
இண்மையின் மிகுதிகோன்ற நின்றது, வேறெதையும் எதிர் 
கேரக்காமல் சன் உறுதி பான்றையே கருதிச் சென்றான் ஆக 
லால் ஒன்றே காங்கிப் போய் என்றாம். 

ஒருவன் என்றது வினை செய்தற்குரிய ஒருவன் என்றவாறு, 
மற்றைய எல்லரம் = வேறுள்ளன3வெல்லாம்;அவை,பொருள் 

கருவி இடம் காலம் மு.தலி.பன, மனநிட்பம் என முன் சுட்டி 
யதால் ௮ஃ9காழிக்கவற்றை மற்றைய என்ரூர், மற்றைய 
தென்பது சுட்டியதற் கினம் என்றது இபல், பெயாளவில் வி௲ 
தீதிட்பம் என்று வே கூறப்படினும் பொருகாயூன்றி கேக்கில் 
மனத்திட்பத்தின் குணமாகவே ௮அ மருவியுள்ளதரதலால் இவ் 
BIST ஒருமைபுற வுணர்த்தினார், 

வினையின்கண் இண்மையென்று ௦ சால்லப்படுவது அதனைச் 
செய்துமுடி 22ம் கரிய ஒருவன் மனத்திண்மையேயாம்; மற்றுள் 
ளன வெல்லாம் அதற்குத் இண்மையென்று சொல்லப்படா 
என்பதாம், 

ot, 
ஒரு தொழிலைச் செட்அ முடி ச்தற்குக் கருவி, காலம், இடம் 

முதலிய உபகாணங்க?ளல்லாம் ஈன்கு அமைச்இருப்பினும் ௮௮ 
னைச் செப்தற்குரியவன் மனத் இட்பம் இலஞயின் அவற்றால் 
யாதும் பயன் இல்லையாதலால் மற்றைய எல்லாம் பிற என்றார், 

கி
டை
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வினை.பாளன் இண்மையுடையனாயின் எல்லாக் தொழில்க 

ளும் அவனுக்கு எளிதில் முடியும் என்பது கருத்து, 
6 

இலங்கையை பிடர்து வேரோ டிவ்வயிற் றருகென்றா.லும் 

விலங்னெர் தம்மையெல்லாம் வேரொடும் விளியாறிப் 

பொலன்குழை மபிலைக் கொண்டு போதெனப் புகன் நிட்டாலும் 

கலங்கலிர் உரைக்க மாற்றம் முடிக்குவல் கடி.துகாண்டிர், 

ன்ன்று சாம்பவன் முகலி.ப துணைவர்களுக்கு உறுதி கூறிவிட்டு 

மறலியும் புகுகலரிய இலங்கைமேல் கான் ஒருவனாகவே அணிக் 

அசென்ற அலுமான்போல் மனச்திண்மைபுடையவர் எண்ணிய 

எதனையும் இனிது முடித்து வினைஈகண் இண்ணிபராய் விளங்கு 

வரென்பார் வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம் என்ரர். 

எத்துணை அரிய வினையையும் மனத்திட்ப முடையவன் 

எளிதில் முடித்துவிரவான் என்பது இதில் உணர்த்கப்பட்ட௮, 

இவ்வுண்மை கருடனபால் உணப்படும். 

கதை. 

கருடன் என்பவன் காடபருக்கும் விரதைக்கும் புதல்வ 

ஞாயைப்பிறகசுவன், பறவை முகமும் தெய்வ வுருவழும் சேசப் 

பெற்றவன், இவன், இறெர்த போர்வீரன், வேகத்தில் வாயுவுக்கு 

woos படீயில்வைத்து எண்ணத்தக்கவன், வினைத்தூய்மை 

யுடையவன், எதனையும் நினை 2,5படி. முடிக்கவல்லவன், வைனன், 

வைனதேயன், பன்னகவைரி, பறவை?3வக்கன், முதலிய பல 

இறப்புப் பெயர்ககாயுடையவன், வைணவ மதச்கார் இவளைப் 

பெரி. பஇருவடி. என்று அருமையாக அழைப்பார். இவனது 

அறிவும் ஆற்றலும் ௮ளவிடலரியன, இவனுடையதாயும், சற் 

றன்னைபாபெ கத்துருவும் இக்தான் குதிரையைக் குறிச்ு ஒரு 

நாள் விண்வாதம் புரிஈதார்கள். உச்சைச் சரவம் எனனும் ௮வ் 

வெள்ளைப்பரியின் வாலில் ஓர் கறுப்பு உள்ளது என்று கத்துரு 

கறைந்தாள், ௮௦.து இல்லவே யில்லை9யன்று வினதை இசைக் 

தரன். வழக்கு வலிந்து முதாரச்தத, கசோல்வி.படைச்சவள் 

வென்றவளுக்கு அறுமாசம்வரையும் அடிமையாக DLT BH ES
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வேண்டுமமன்று இறுஇயாக உறுதிசெய்துகொண்டார், பிரகு 

தார். பின்பு தான் சொலலிபபடி யில்லையென்று உணர்ந்த கத் 

Bi கன் பிள்ளைக ஸனள் ஒருவனை விடுத்து வஞ்சித்.து ௮இல் ௮ல் 

அள்ள, சாகக் காட்டினை, பேகை வினகை யாம் தேராமல் 

அடிமையாகவே மமர்ச்து கவன்றாள், தனை புணரக்க இவன் 

மிகவும் வரர என்னவேண்டுமாயிலும் சருன்றேன்; என் 

அன்னையை அடிமையினின்றும் விடூவிக்க வேண்டுமென்று அச் 

சிற்யகாயி௨ஞ் சென்று வேண்டினை. புச் களுலக கள்ள 

புததமிர்கச்கசைக கொணாச்்அதரின் நீ சொற்றபடி. விடுவல் சன 

அவள் சொல்லிவிடுத்தாள், ௮ல் அரியவினையை. முடிக் வரு 

தற்கு வேறு உகவிகளொன்றையும் விரும்பாமல் சன் கெஞ்சே 

அணையாக நேரச் சென்று ௮மராபஇக்கண் அ௮மார் பலர் புடை 

சூழ அரிய பாஅகாவலிலிருக்ச ௮வ்௮மிர் தனைக் கவரக் அ கொண்டு 

இரண்டுவச்த அனைவரையும் வெருண்டோட௨வென்று, மேலும் வரு 

பவர் யாவரும் வருக என்று யரவரும் அறிய வீரமெசழிகூறி, 

இலன் வெளியே வருங்கால் இர்தரன் வர். எதிர்ப்ப, அவனையும் 

TRIG பொருஅ மேன்மையான3பாருள்கள்யாவும் அண்மையு 

டையார்க்கே உரிமைபரம் என்னாம் பான்மையையுணர்தஇ அதனை. 

இப்படிமிசைம் sig சன் அன்னையின் அடிமையை நீக்கனொன். 

ஒரு , அணையுமின்றிச் தண்மையோடு வர்து இதனைச் செய்து 

சென்றா?ன எனறு அனைவரும் இவனது மனக் இட்பச்தை மதத் 
Sus BIDS SIT. Aor 5 Buus 0) LD GOT LB, ஒருவன் மனத்திட்பம்) 

மற்றைய வெல்லாம் பிற என்னும் உண்மையை உலகம் அறிய 

இவன் ன்று உணர்க்தி நின்றான். கடுவன் இளவெயினனார் 

என்னும் புலவர் பெருமானாரும் வயங்குபூண் அமரரை வேளவிய 

அமிழ் திற், பயந்தோள் இடுக்கண் காந்த புள்ளினை என்று பரிபா 

டலில் இவனது வினையாண்மையை। வியந்து பாடியுள்ளார், விநி 

வைக் கருடமான்மியத்தில் காண்க, 

தள்ளாமல் எவ்வினையுக் தான்ஜுடியு் திண்மையொன்று 
கோள்வாயேல் உண்மையிது கோள், 

மனத்திண்மையுடையவனே வினைகளை மாண்புற முடிப்பன் 
., ஏன்ப.து இனால் கூறப்பட்ட த. 

கணா ணை '
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002 உற்றவினை பூறுபட்டும் ஒல்காதேன் மாறனன்று 

கொற்றமுற்று கின்றான் குமரேசா. எற்றேலும் 

ஊூரரரால் உற்றபின் ஒல்காமை யிவ்விரண்டின் 

ஆழென்பர் ஆய்ரஈ் தவர் கோள், (௨) 

Gar, 

குமசேசா! தூய வினைகளையே செய்துவந்த தோயன் 

மாறன் என்பவன் இடையூறு உற்றும் ஏன் தளாரனு நின்றான் 

எனின், ஆய்க்சவர் கோள் ஊறு ஓரால், உற்றபின் ஒல்காமை;. 

இவ் இரண்டின் ஆறு என்பர் எனக, 

உற்றவினை - பொருந்திய தொழில்; தனக்கு உரிமையாகக் 

கெளிர்துகொண்ட காரியம் என்றவாறு, கொற்றமுற்று என் 

ற அல்லலுற்றபொழுதம் சன் ஆண்மை குன்றாமல் வினையை: 

௮வன் ஆற்றி நின்றமை ௧௫இ, எற்றேனும்- ௪ற்தே.லும்.. 

இஃது உற்றவினை ஊழால் கலங்கிவிடி னும் நீ உன உள் 

ளங்கலங்காதே என்கின்றது, 

, ஆய்க சவர் - நீதிநூல்களை ஆராய்ச்து தெளிச்தவர்; ௮வரா 

வார் விபாழன் சுக்கான் முகலாயினோர். அமாருக்கும் ௮சரருக் 

கும் முறையே ௮மைச்சராயிருக்து ௮ரசநீதிகளை வழுவற அரசப் 

ந்து தெளிர்சவராசலால் இவர் இங்கு முதன்மை தோன்ற 

நின்றார். கோள் - குறிக்கோள்) முடிவான அுணிபு என்க, 

ராலும் ஒல்காமையும் என முனனர்க் கூறியகனால் இவ் 

இரண்டு என அ௮ண்மையுறச் சுட்டினார். 

ஊறு- ஊறுபரடுடையதை); ௮ஃதாவஅ செய்தார்க்குத் துன்பம் 

பயக்கும் தயதொழில்களை, ஓரால்- நீங்குதல், தவிர்கல், இஃது 

ஒருவு என்பதன் அடியாகப் பிறக்தது, ஒல்காமை- தளராமை, 

ஒல்கலுள்ளமொ-டொருபுடைத் தழீஇ என்ற.அ புறம், 

ஊறு ஒரால் என்றது அல்லலுறும் வினையைச் செய்யலாகா 

தென்றவாறு; செய்யும் வினை தூய்மையுடையதாகச் தேர்த 

கொள்ளவேண்டும்) ௮ங்கனம் தேர்ச். துகொண்ட பின் தெய்வ 

கஇ.பால் இடையே எதேனும் இடையூ௮ தோன்றிச் தடைப் 
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படுத்தினும் அதற்குச் களாலாகாது என்பதாம், இது வினைத் 

தூய்மையோடு வினைத்திட்பத்தையும் இனை ச. துணாத்தியதென்க, 

அறிவுநால்ககா அராய்க்கவாது உறுதியான முடிவாவ.து, 

ஊறுபடுத்தும் வினைகளைச் செய்யாஅ ஓழிதலும், தான் செய்யும் 

வினை ஊழால் ஊறுபட்டவழி அதற்குத் தளராமையும், ஆப 

இவ்விரண்டின் கெறிதான் என்பர் மேலோர் என்பதாம், 

ஓரால், புறக்தே தள்ளத்தக்கது; ஒல்காமை, உள்ளே கொள் 

சாத் தக்கது என்க, வினைல்லதாகவும், அ௮வ்வீனையைச் செய் 

இன்றவன் அல்லலுக்கு அஞ்சாதவனாகவும் ௮மைர்இருக்கவேண் 

டும் என்பது கருத்து. 

ஈல்லதொழில்களையே காடிச் செய்க; அங்கனம் செய்யுவ் 

கால் ௮ல்லல்வர்ததாபின் ௮தற்கு அஞ்சிவிடாசே;என்று தாமே 

விதித் துவிடாமல் ௮ய்ந்தவர் கோள் என்ப என உறுஇபெற அடி. 

கள் மதித்.துக் கூறிய திறத்தை .இதில் நனித்து நோக்குக, 

இடையூறுகள் பல எர்க்தாலும் மனத்திட்பமுடையவர் 

.வினைத்திறத்திற்றளாச்சயுறார் என்பது இதில் உணர்க்தப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை தோ.பன்மாறன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

சோயன்மாறன் என்பவன் இற்றைக்கு ஆபிரத்தெண்ணூற் 

றைம்பஅ அண்டுகட்குமுனனரப் பாண்டி.காட்டிலே ஈர்ந்தூர் என் 

னும் ஊரிலே இருந்தவன், தண்மையோடு தண்மையுமுடைய 

வன், தனபால் உள்ளது எதையும் உவந்து ஈர் கனனையடைக 

தவெவர்ச்கும் இதம் புரிந்தவன். அக்காலத்தில் மதுரையிலி 

ருந்து அரசுபுரிர்த சிச்தாவாமன் என்லும் பாண்டியமன்னனுக் 

(He சேனைச்கலைவனாகவும் தேர்ச்சித்.துணை வகைவும் இவன் சிறந் 

இருக்கான். மன்னன்பால் இவன் போன்யுடையவன், யாதொரு 

அல்லலும் அவனை ௮ணுகாவண்ணம் ஆட்சியை இவன் ஆற்றி 

னான், பழுதுபடுஞ் செயல்களை ௮ற3வ ஒழித்துப் பொருள் 

௮றங்களை விளைத்தற்குரிய வினைகளையே இவன் புரிச்துவர்தான். 

கூடிகளுக்கும் அரசனுக்கும் மிகுதியான வருவாய்கள் உளவாம் 

என்று கருஇச் சர் இருச்தான டெர்த புல்லிய நிலங்களையெல்லாம்
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ஈல்லச.ப்களாக இவன் சர்இருச்கஞ்செய்தான், இருச்்ியமுறை 
யில் ௮வை சிறந்து வருங்கால் மிகுந்த மழைபெய்த௮; அதனால் 

அவை சிதைந்து போயின; போயினும் இவன் யாதும்தளர்வி 

ன்றி வேறுவழிகளில் பேறுதரும்வினைகளைச் கெளிக்துகொண்டு 

இவன் அணிர்துசெய்தான், ஒருகால் பொருபடையுடனே ஒரு 
வரும் அறிபாவகையில் மருவலர்வர்து தன்மன்னனை வளைந்து 
கொண்டபொழுது இவன் அணிந்து மென்று அனைவரையும் St, 

ங்க வென்று அரசினை நில்கிறுச்்இனான், ௮ப்பொருகள த்தில் 
இவன உடல் முழுஅம் புண்பட்டசன்மையையும், பண்பட்டி.ருக்த 

வுண்மையையும் வியந்து மதுரைக் 'குமானார் எனலும் புலவர் 
பரூமானார் புகழ்க் து மகிழ்க துள்ளார், ௮பபாட்டை இதனடி, 

யில்காட்டுதும் அதன் பொருளை ஆய்ந்துசாண்க, 

நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே 

இல்லென மறுக்குஞ் சிறுமையும் இலனே 
இறைபுறு விழுமக் தாங்கி ௮மாகத்து : 

இரும்புசுவைக் கொண்ட விழுப்புண் நோய்திர்க்து 

மருக துகொள் மரத்தின் வாள்வடு மயக்க 

வூவின்று வடிக்க யாக்கையன், கொடையெதிர்க்து 

ஈர்ர்தையோனே, பாண்ப௫ிப் பகைஞன், 
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு 

நீபும் வம்மோ முதுவா யிரவல 

யார கன இரக்குங்காலைக் தான் எம் 

உண்ணா மருங்கு காட்டிச் தன்னூர்க் 

கருவ்கைக் கொல்லனை இரக்குந் 

இருந்திலை நெடுவேல் வடிதீதிசின் எனவே (புறம்), 

வடி 5தயாக்கையன், ஈரச்தையோன், பாண்படப் பகைஞன், 

அவனை யாம் இரக்குங்காலை, எம் மருங்கைக்காட்டி. வேலைவடி 2.௮.5 
சா என்று தன் ஊராக்கொல்லனை அவன் இரக்கும் எனக்கூட்டிக் 
காண்க. இடையறாது தொடர்ச்துகொடுக்தற்குரிய பெரியசெல்வ 
மூடையனல்லஞாயிலும், இசச்ஜவர்க்கு இல்லையென்னா ஐ கொடுக் 
கும் ௮ருமையுடையவன்; அராசனுக்குற்ற துன்பங்களைச் தரன் 
தாங்கிச் கொண்டு போர்க்களத்துட் புக்குப்படைக்கலங்களால்
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உடல்மூழுதும் புண்பட்டு மருச்.துவாக்கிக் கொள்ளப்பட்ட மரம் 

போல் அமர்ர்திருந்கபொழுதம் வேலைத் தீட்டி ககா பசைவரைப் 

பொருதுவந்தேலும் இரவலர்க்குதவுவேன என்று வினைத்திட்பச் 

அடன் இவன் சறர்.துநின்றான் என இவனை வியர்து கூறியிருச் 

கில் காண்க, ஊறுபடும் வினைகளை ஒழித்து உற்றகற்கு ஒல்கா 

.வனாய் இவன உயர்ந்திருக்க உண்மையை இதில் ஊன்றியுணர்க, 

தேர்ந்த வினையைத் திருத்தமுறச் செய்யுங்கால் 

நேர்ந்ததுயர்க் கஞ்சாதே நில். 

தாம்யெ வினை தடையுறினும் தளர்க்துவிடலாகாதென்ப.து 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

008 வென்றி இராலணிசெய் வேள்வியிடைச் தோன்றியதால் 
குன்றிரின்ற தென்னே குமரேசா--என்.றும் 

கீடைக்கொட்கச் செய்கக்க காண்மை யிடைக்கொட்கின் 

எ.த்ரா விழுமர் தரும், (௩) 

இ-ள், 

குமரேசா! இந்திரசத்துசெய்த வேள்வி இடையே புலப்பட்ட 
தால் ஏன் முடிவில்லாத துன்பமடைக்தான் எனின், கடைக் 

கொட்கச் செய்தக்கது அண்மை) இடைக் கொட்கின் எற்று 

விழுமம் தரும் என்௧ு, 

இராவணி என்றது இந்தாசிக்கதை; இராவணனுடைய ம்கன் 

என்றவாறு; இது தத்இதாக்க சாமம், கானொருவனே நின்று 

வானவ?ரோடு 'வானவரிறைவனையும் வென்று வச்தானாகலால் 

வென்றி என்னும் ௮டை வனை ஒன்றி நின்றது. என்றும் 

என்ற um. groan பொருள் முதலியவற்றால் வலியரான 

காலத்தும் என்றவாறு, அ௮வ்வன்மைய றற விடம்.தும் வினையை 

இடைதெரியும்படி விடலாகாதென்பதாம், 

இஃ௪, எடுத்.த கினையை இன்னபடி முடிக்கவேண்டும் என் 
Ber os. திம் காரியம் சன்கு நூடிச்து. கைகூடும் வரையும் 

அதனை” வெளிக்காட்டாதே என்ன அ௮ங்கனக் காட்டிவிடின்
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அ.கனால் என்ன வர்.துவிடும்என்பாரை கோக்க இஃது இயம்பிய 

காகக் காண்க, 

கடைக் கொட்க- மாடிசிலே வெளிப்பட; ௮ஃதால௮௪ செய் 

யப்படூம் வினையை இடையே பிதர் அறிக் தூவிடாதபடி மறைத்து 

ளைத்தூ முடிவின்கண் புலப்ப$மாறு. செய்கக்கது செய்வதே, 

கொட்க என்னும் வினையெச்சம் செய்தக்கது என்பகைக 

கொள்ளநின். ௦௫. கொட்குசல் ௯ சுழலல், வெளிப்படல், இதில் 

வர்துள்ள கொட்க, எற்ற, என்னும் இரண்டு பிரயோகங்கள் 
பழந்தமிழ் நூல்களிலும் எளிடும் காணப்படுவன வல்ல. 

கொட்டின தரும் என்று HEFL கதய OG I. GM Ot INE 

கூரர்து செய்யவேண்டும் என்பது ௧௫2, 

எத்றா விழுலம் ௬ இடை நீக்காத துன்பம், எற்று என்பது 

THIEN ess அடியாகப்பிறக்த எதிர் மறைம் பெ.பள் 

சம், எதிறுதல் எ தள்ளுதல், நீக்கல், சீர்மை Communes 

குறித்துவரும் விழுமம் என்னுஞ் சொல் ஈண்டு இடுல்பையை 

புணர்த்திகின்றஅ, வெய.த.று விழுமமொடூ சிம்மக் கூரஎனவும், 

மிசைச்செலவசா௮ விமும வெர்?சாப் எனவும் பெருக்கதையில் 

கின்று இ தரும் பொருள் காண்க. விழுமஞ் சீர்மையுஞ் சிற 

ப்பு மிடம்பையும் என்றது கொல்காப்பியம். 

மேல், செய்யும் வினையில் இடையே தலறுறினும் தள் 

ராகே என்மார்”? பிறரால் கவறு புகாவண்ணம் தற்காத்துக் 

கெர்ள்ளுதத்கு உரிய உபா. பமொன்றை இதில் உணர்த்துகன் 

ர். 

கான் செய்யுங் காரியம் முடிவில் புலப்படும்வகை செய்வ 

சே ஒருவனுக்கு அண்மையாம்?) இடையே புலப்படூமாயின் 

8ீக்கமுடியாத துன்பத்தை ௮து கொடுத்துவிடும் என்பதாம். 

மொழி, செ.பல், குறி, குணங்களால் பிறரெவரும் உணரா 

வண்ணம் அடக்கமாகவைத்து வினையைச் செய்துமுடித்தல் 

ஆஅண்மைபுடையார்கிசசே அமைபுமாதலால் ௮ச்சசெயலை3ய ஆண் 

மை என்றார். அறிவு நிறை ஐர்ப்புக் கடைப்பிடி. என்னும் ஆட 

உக்குணம் சானகனுள் இ௮௫ நிறைபுள் அடங்குதல் காண்க,



1600 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

சான் எடுக்சவினையை இடையே பழுதுபடாதபடி பாதுகா 

தீது முடிப்பவே ௮ண்மையடையவன் என்பது கருக, 

அரசபார்சை அற்ற நிற்கும் அமைச்சர் தம் காரியத்தை 

இடையே புலப்படாஏண்ணம் போற்றிச் செய்யாவிடின் பகைவர 

நன பல்னகை இடர்களை பிழைக்க முடிவுருதபடி. கெடுத்துவிடு 

வராதலால் இடைக்கொட்கின் எற்றா விழுமம் தரும் என்ரு, 

குறைத்தோழிலைக் குருக்களுக்கும் காட்டலாகாது என் 
ணும் வினைஞர் வழக்கும் எண்டு நினைவறத்சக்கது, இதிலுள்ள 

உம்மையினுண்மையை ஊன்றியுணர்க, 

தான் குறித்த காரியம் ஈன்குமுடியும்வசையும் புறத்தே புல 

னாகாணைணம் இரு க்கல் வேண்டும்; அக்ஙனமினறி இடையே 

புலப்படவிடின் ௮.சனல் பெருந்திவ் கு விளையமென்பது இதில் 

உணர்க்கப்பட்டது. இன்வுண்மை இக்கா ச5தஅயால் உணரப் 

படும், 
கதை. 

இரசக். என்பவன் இலங்கையர் வேர்சனாசயே இராவ 

ணலுடைய அருமைப் புகல்வன். நல்ல பேசாவிரன், வில்லாண் 

மையில் மீக மேன்மை பெற்றவன், வானுலகம் புகுந்து அமர 

ரனைவரையம் ௮டங்கவன்று அமரர் கோனாகய இந்திரனைப் 

பிணித்த வர்து இலங்கையில் சிறைவைக்தவன் ; ௮கனால் இக் 

இரசித்து என்று இவன் பெய்பெற்றன். இக்திரடுத் து என் 

தற்கு. இச்நிரனை வென்றவன் என்பு பொருள், இவனது 

இயற்பெ.பர் மேகசாசன என்பன, இராவணி எனவும் கூறப்படு 

வான், அறிவிலும் உருவிலும் ஆற்றலிலும் இவன் மிகச் இழர்த 

வன், இவன் சிலை3யடுச்அு நின்றால் எவரும் இவன் முன் தலை 

யெடுத் சு நில்லார், 

இவனையின்றுணை யுடையபோர் இராவண னென்னே 

புவன மூன்றையும் வென்ற?தார் பொருளெனப்புகறள் 

சிவனைரரனமூகதக் தொருவனை த் இருநெடு மாலாம் 

௮வனையல்லவர் நிகர்ப்பவ ரென்ப.தும் ௮றிவோ, எனவும் 
முக்கணோக்கினன் முதன்மகன் ௮.றுவகை முகனும் 

திக்குகோக்கிய பயங்களும் சிலகரர் தளையான். எனவும்
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கம்பர் இவனை வி.பந்து புகழ்ர்துள்ளார். மூனைமூகத்திற் புகு 

ந் து .பகைவசை முடிய வெல்லுசல்போல் கினைமுகச்தினின் ௮. 

அதனை இனி முடிக்கலிலும் இனன் வல்லுசன்., இராமண்,. 

படையோடெழுந்து இலங்கையை களைச்தபொழுது இலக்குவனை 

யும் அவனணுடனின் ஐவரையும் பலமுறை இவன் கலங்கச் செய் 

கான், கேர்வழியில் நின்று வெல்லமுடியாகென்று O gore அ 

இறுஇயில் ஓர் வேள்வியை இயற்றத் துணிக்கான். அதுமுடிக்து 

ஷீடன் இவனை வெல்ல எவராலுமுடியாது, Bd HONG HW 

வேள்வியை இலங்கையின் கதென்க&ழ்ச் .இசையிலுள்ள நிகுக்பலை 

என்னும் இடத்திலிருந்து இவன் முடிக்க ச்துணிர்து அதற்கு 

வேண்டிய உபகரணங்களை யெல்லாம் தொகுத்துக்ககொண்டு 

OST MD DT, பகைவருக்குச் தெரியாவண்ணம் முன்னதாக 

ஈன்கு பாதுகாக் அக்கொள்ளாமல் தான கர இஉவினையில் இவன் 

கண்ணூன்றி நின்றான், இங்கனஞ் செய்துவருங்கால் சில இங் 

இதங்களால் அறிந்து அனுமான் முகலி.ப விரர்பலரும் வந்து 

இடையே வளைக்துகொண்டு செய்யவொட்டாகபடி. இவனை நிலை 

குலைச்து ௮வ்2வள்வியைபுஞ் சிகைச்தழிக்சார், 

மானமும் பாழ்பட ௫குச்5 வேள்வியின் 

மோனமும் பாழ்பட முடிவிலா முட் 

சேனையும் பாழ்படச் சிறந்த மர்தரத் 

தேனையும் பாழ்பட இனைய செப்பினான். 

தொடங்கிய வேள்வியின் தூம வெங்கனல் 

அடங்கிடா தவிந்துள தமையு மாமன்றே 

இடக்கொடு வெஞ்செரு வென்றி யின்றெனக் 

கடங்கிய கென்பதற் கேதுவாகுறால், என உளஞுற 

நொந்து இவன் உளைச்செழுக்கான், பின்பு உடன்று பொருது 

லழிர்துபோனான். முன்னியவேள்வி கடைபோக முடிந்இருப் 

பின் ஈம் மன்னன் மகனுக்கு இவ் இன்னல் spar? 5 என்று 

வி ரக்கானைவரும் இரங்கியேங்கிஞா, செய்தவினை இடையே 

புலப்பட்ட தனால் அல்லலும் பழியும் அடைந்து இவன் அழிவுற 

லாஞன்..  கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை, இடைக்கொட் 
சன் எற்று விழுமர் சரம் என்னும் 'உண்மையை உலகம் இவன்



1602 தீருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பால் உணர்க துமின்றது. விரிவை இரரமாயணத்தில் காண்க. 

தோட்டதோழிலிடையே தோன்றவிடின் பின்புதுயர்ப் 
பட்டழிவாய் பாடூபேறாய் பார் 

வினையை அடக்கமாக வைக்க முடிச்கமீவண்டும் எனப 

Qa enw கூறப்பட்டது. 
  

66h அன்ற சு௪ன்மாவும் ௮க்கலுமுன் ஈன்று சொன்னார் 

குன்றினர்பின் என்ன. கும2ரசா--4ின்று கொண்டு 

சொல்.லுகல் யார்க்கும் எளி.ப ௮மியவரஞ் 

சொல்லிய வண்ணஞ் செயன், (=) 

இன, 

குமரேசா! FISH DTOND, BE BHD, மன்னா்முன் நின்று 

சென்று வி$ல;மாகச் செல்லின்; பின் ஏன் ௮வர் சொல்லிய 

படியே செய்பாது 2 சாலைக்தார் எனின், சொல்லுமல் யார்க்கும் 

எளிய? சொல்லிய எண்ணம் செபல் பார்க்கும் ௮ரியவாம் என்க. 

யார்க்கும் என்பன பின்னும் கூட்டப்பட்டு, 

இ, சொல்லுகனெறவனிலும் சொன்னப்படி. செய்கன்ற 

a? am vk sosi ௦ என்கின்றது, 

முன்று என்றது பராதப்2பாரின் பன்னிரண்டாம் சாஸி 

ரையும் அனுமான இலங்கைபுகுந்த அ௮மையதீதையும் எனக, 

தாம் வினைமேல் செல்லுதற்கு முன்னதாக எல்லாரும் விய 

நறு கொள்ளுமாறு அ௮னையில் நின்று தம் வல்லமைதோன்றச் 

சொல்லினார் ஆதலால், முன் ஈன்று சொன்னார் என்றாம், கின்று 

கொண்டு என்றது வினைமேற் சென்று கொள்ளாமையை விளக்கி 

நின்று. 

யார்க்கும் யாவர்க்கும்; மனத்திட்பம் இல்லாதவர்க்கும் 
என்றவாறு, உம்மை இழிவு சிறப்பு. 

சொல்லுதல் எளிய; செயல் ரிய; எனஇயைச்துக்காண்க, , 

சொல்லுதல், செயல் என்பன ஒருமையாய் நிநீழிலும் எளிய, 

௮மிய என்னும் பலவின்பால் முற்றுக்களுக்கு இயைய அவற் 
“றைப் பன்மையாக்சிக்கொள்க, இங்கனம் வருவது சாதி
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யொருமை எனக, இருச்த இடத்தில் இருக்து கொண்டே ஒரு 

காரியத்தைக் குறித்து ரவாரச்தோடு பிறர் வியக்குமாறு முடி 

ஜ்.து விடுவதாகச் சொல்லிய ஒருவன் பின்பு ஏதோ அறிது 

ஒப்புக்குச் செய்யவுங்கூடும்; ஆயினும் ௮ நமையாக 510 BEE! 

படாதென்பார் சொல்லிய வண்ணம் என்ளூர், 

மேல், ௮டக்கமாகவைக்தே வினையை முடிக்க வேண்டும் 

என்றார்; Hume அடக்கமின்றிச் சொல்லுதல் இழிக்கப்படும் 

என்று இதில் உணர்த்தியருளினா். 

இவவினையை இன்னபடி செய் துமுடிப்பேம் என இனிது 

றச் சொல்லுதல் யாவர்க்கும் எளியனவாம்' தாம் சொல்லி,பபடி 

அதனைச் செய்துமுடித்தல் யாவர்க்கும் அரியனவாம் என்பதாம். 

சொல்லுதல் எளிய என்று இழித்துக் காட்டினார் அுரிப 

தைச் செய்து எல்லாரும் பெரியராதல் வேண்டும் என்பது ௧௬௫, 

சொல்லுதல் வல்லார் உலகத்தில் உயார்சவசரெனவும், gal 

ரைக்காணின் ஞாலம் விரைந்து தொழில் கேட்கும் எனவும், ௮ஃது: 

எல்லார்க்கும் எளிதில் ௮மையாஅ எனவும் கூறி ஈண்டு மச் 

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய என்று ஒல்லுமோ எனின், ஒல் 

௮ம்); என்னை? ௮.௮, அறிவோடு கலந்து முறைபிறழாது எவஓர 

யும் தன் வசஞ்செய்யும் பொருளுரை எனவும், இனு பயனற்ற, 

பிதற்றுரை எனவும் வேறுபாடுண்மையான் மாறுபாடு இன்மை 

யறிக, 

ஒரு கொழிலைக்குறித்து விரித்துச் சொல்லுகன்றவனிலும் 

௮தனை இனிதாகச்செய்த முடிப்பவனே சிற் சவனாவன் என்பது 

குறிப்பு, 

கனைகடற்படை யுடனிரைக் கணங்கவர்ந் தவரை 

முனைபடப்போரு திமைக்குமுன் முதுகுகண் டிடூவேன் 

என்று முன்பு நிமிரச் து சொல்லிய உத்தரன் பின்பு முதுகுகாட்டி 

ஓடிய து 3பால், நிலையிலிருர் தகொண்டு பிறர் வியக்கும்படி. பல 

படச் சொல்லும் வல்வாயாகள் இவவுலகிில் பலருளராதலால் 

அவனா விளைத் இட்பமுடையாராக மதிச்சு மூசர் அணைத்துக் 
201



1604 இருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

கொள்ளலாகா௫ என இயலோடு பொருக்க இகனை இணைத்துக் 

கொள்க, 

செயலின் மேன்மையை உணர்த்தற்குச் சொல்லை இணைக் 

க் காட்டியாது ௮லஃ்து ௮தன் இனமாதலான் என்க, 

சொல்லலாம் இருர்.துழிச் சொன்ன சொற்படி 

வெல்லலாம் என்பது விஜிக்குங் கூடுமோ? இ.து, கன் 

ன்னைக்குித்து ௮சுவத்சாமன் இளித்துச் சொல்லியதாக வில்லி 

சொல்லியது. அ௮டிகளது அடியை இது படியொற்றுபுள்ளமை 

காண்க, 

இருதி தமுற வினையைச்செய்து முடிக்கமாட்டாதவரும் பொ 

ருக் தமுறப் பல சொல்லுவர் என்பஅ இதில் உணர்க்தப்பட்டஅு. 

இவ்வுண்மை சுசன்மனிடமும், ௮க்கன்பாலும் உணரப்படும், 

கதை. 

சுசவ்மன் என்பவன் இரிகர்ச்சம் என்னும் தேசத்துக்கு 

௮இபதியாக.ப சுசன்வனுடைய புகல்வன், இத்தேசம் இமயம் 

இற்கும் விர்தமலைக்கும் இடையேயுள்ள, ௮இல் ப.துமைபுரி 

என்னும் ககரிலிருர்,து இவன் அரசுபுரிஈ்சான், இவனது காலம் 

இற்றைக்கு ஐயாயிரக்மைம்பது ஆண்டுகட்கு முன்னராம, இவன் 

கல்ல அழகுடையவன. பொருள்படைகளிற் சிறக் தவன், உ.றுஇ 

மொழி கூறி எவரையும் ஊக்க வல்லவன். பாண்டவர்கட்கும் 

கெளாவர்கட்கும் ௮மா மூண்டபொழுது, துரியோதனனுக்கு 

இவன் அணைபுரிந்து நின்றான். பதினொராம்சாட் போரில் “தன் 

மகனாகிய இலக்கணகுமானை அருச்சுனன் குமானாகிய அபிமன் 

அன் பிடித்துச் சிறிதுபொழுஅ தேரில் கட்டிவை,த்இருக்த பின்பு 

ஓடிப்போ என்.று மீளவிட்டான்; அதனை நீனைந்து வருர்இ அதற் 

குப் பதிலாகத் தருமனைப் பிடித்துக் கட்டிவிடவேண்டும் என்று 

துரியோதனன் க௬இ௫் துசோணரிடம் அயரோடு மொழிக்தான் 

பெற்றோன் தனினுஞ் சசமடங்கு வலியோன் வீமன் பின்னிற்சப் 

'பொற்றோள் விசயன் முன்னிற்சப் பொரும்போர் நூளையிழ் போருசவி 
யற்றோர் போல வில்வலியால் அறத்தோன் தன்னை யகப்படுச்,சல் 
மற்றோர் பிறப்பிற் ஜெரியாதிப் பிறப்பின் முடிக்ச மாட்டேமால்,
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CSTD! ௮ம்மறையவருரைச்தார், எப்படியும் அுவனைப்பிடி, 
தீது தீசன் கருக்தைமுடித்ே விடவேண்டுஷ் இன்றேல் யான் 
முடிக்ததே போவன் என்று அவவணக்காமுடியோன் மீட்டும் 

வற்புறுத்தி மொழிந்தான், 

தம் முன்னவனைப் பாதுகாத்துக் கொண்டு முன்னும் பின் 
னும் நிற்கும் விசயனையும் வீமனையும் சற்று நேரம் உட்டவர 

வொட்டாதபடி தடுத்த த, தருவையாயின் தருமனையான் பிடித்.துத் 
கருகன்றேன் என்று அவ் வில்வீரர் மிக விசயமாக மொழிந்தார். 
அன்பின் அருகிலிருந்த படைத்சலைவர்களை நோக்கி அதனைச் 
செய்து தரும்படி வேண்டினான். அது பொழுது அ௮ங்கிருர்த 

௪௪னமா என்னும் இவன சன்படைவலி9கொண்டு தானே அதனை 
முடி.த்அதீ தருவதாக ௮வையோரனைவரும் கியப்புறச் சூளுரை 
கள் பல சொல்லினான். தன்படைகளோடு நின்று ௮ன்று இவன் 
ஆணையிட்டுச் சொல்லிய உறுதி மொழிகள் என்றும் நினைவுத். 

தக்கன; அதலால் ௮வற்றை யிண்டுக் சொண்டுவந்து Sh Bor 

தேம்) உங்கள் கெஞ்சில் குறிச்துவைச்துக் கொள்ளுங்கள்... 

அருளே வடிவு கொண்டனை யோன் அருகம் சமரில் அணுகாமல் 
உருளே ரிரதத் தருச்சுனனை யொருகாள் முழு.துர் தகைக்இலமேல்: 
மருளே கொண்டு குடி.வருர்,ச மனுநூல் குன்றி வழச்கழியப் 
பொருளே வெல்கும் ௮ரசரைப்போற் புகு வேம்யாமு ஈரசென்றார். (1) 

மறனிற் சிறச்2 புயவலியால் வரைபோன் றனிலன் மைந்தனெனப் 
புறகிற் பானைத் தம்முனிடைப் போகா வண்ணர் தகைர்திலமேல் 
அறனி ற் கொண்ட தன்மனையாள் ௮மளித் தலத்தின் அழுதிரக்கப் 
Sms ரேடும் பெரும்பாவி பெறும்பே றெமக்கும் பேறெனருர், (2) 

கன்றால் விளவின் கனியுதிர்த்தோன் கடவர் தண்டே ரவனாக 
வன்றாட் ட்டச்கை மாருதியேயாக ௮மரின் மறிச்திலமேல் 

என்றா சாளை முனிபோரின் எச்சன்றியினுஞ் செய்ச்ஈன்றி 
கொன்றுர் தமக்குச் குருகுலத் தார் கோலேயாமும் கூட்டென்றார். ( 9) 

. இங்கனஞ்சொல்லி யெழுர்தும். மறசாட்போரில் யாதும் செய்ய 
மாட்டாமல் எல்லாரும் மறு) மீண்டார். உண்மையில் இவன் 
விரமூழ்-* மானமும் உடையவனாதலால் தான் சொல்லியபடி 
செய்யவில்லையே என்று துன்பமீக்கூர்ர்தான்..' சொல்லிய வண்
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CHG செயல் யார்க்கும் ௮ரியவாம் என்பதை இவன் அன்று ௮.றி 

ந் துணர்ச்தினான். விரிவைப் பாதத்தில் காண்க, 

கதை 2. 

௮க்கன் என்பவன் இராவணனுடைய இகாயபுதல்வன்; இந்திர 

சித்துக்கும் ௮இகொயனுக்கும் தம்பியாவன்; மற்போரிலும் விற் 

போரிலும் இவன் மிகவும் வல்லவனாயினும் வலியறிதல் காலமறி 

கீல் இடனறிதல் முதலி.ப அரசர்க்கு வேண்டிய அறிவு நிலைகளைச் 

AOS SRST Sass, அனுமான் இலங்கையில் புகுந்து ௮சேர,, 

சவனத்தையழித்து சம்புமாலி முதலிய அரக்கர் பலலாயும் 

கொன்று கலக்கிநின்ற பொழு அ௮வனைப்பிடித்து வருவதாக 

இராவணன் முன்னின்று பலபட இவன் தொடுக்துச் சொல்லி 

னான், சொய்தளீர் கோதும் லாழ்ச்கைக கோடாக் துருவுகொண்டு 

கய். சவ மியற்றிமீண்டோர் சிறுபழி யிழைக்குல் கற்பால் 

எய்தினன் இமையா முக்சண் ஈசனே யென்றபோதும் 

சொய்தினின் வென்று பற்றித் தருகுவெ னொடியினுன்பால் 

தண்டச் grease > றோன்றுங் கோளரி சுடர்வெண்கோட்டு 

மண்டொத்த கிமிராண் கேழலாயினும் மலைதலாற்றா 

தண்டச்சைக கடர்து பொங்கு யப்புறச்தசலி னென்பால் 

தண்டத்தை யிடுகியன்றே கின்வயிற்றந்தி லேனால், 

.இக்ஙனம் அவையினின் ௮வரிசைபடச் சொல்லினானே யன்றி 

அங்குப்போய் யாதும் செய்யமுடியாமல் அயர்ந்து விழித்தான். 

-வில்லிழர் தும் வாளிழர் தும் வேலிழச்தும் வென்றவனை தீ.தருவலெ 

ன்னும், சொல்லிழக்தும், வலியிழர் தம அயருழச்தே நின்று பின்பு 

தொல்ைக்ஜான் எனறபடி அனுமான் முன்பு வர்து தொல்அப்பட் 

டுத் அஞ்சிவிழ்க்கான், ஈசனையும் வெல்வனென்று கூசாமல் சொல் 

லிவஈ்த இவன் யாதும் செய்யமாட்டாமல் ஒரு குரங்கால் குன் திப் 

போனானேயென்று அனைவரும் ன்று குறித்துரையாடிஞர், 

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய;௮ரியவாம் சொல்லியவண்ணஞ்் செ 

பல்) என்னும்உண்மையை உலகமறியஇவன் உணர்த்தி கின்றான் 

பபுல்லியருகீ சோல்வார் புகன்றபடி. சேய்தவரோ 

,வல்லுநராய் மாண்பெய்து வார். 

சொல்லுதலிலும் செய்தலே சிறச்சுசென்பச இதனால் 

கூறப்பட்டு, 
ளா ஒரு
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663 மண்டுபுகம் நாகலுபார மாண்வினையை ஏலுள்ள்ல் 

கொண்டுவர்சார் மற்?ேோர் குமரேசா. அண்டாமல் 

விறெய்கி மாண்டார் வினைத் இட்பம் வேர்சன்கண் 
ஊ2தய்தி உள்ளப் படும், (௫) 

கும்சோசா* நாரகனஅ வினைமாட்சியை எல்லாரும் ஏன் உள்ளி 

நின்று உவந்து போத்ற்னா் எனின், விறு எய்தி மாண்டார் விளை 

கீதிட்பம், வேர்சன்கண் ஊறுஎப்இி உள்ளப்படும் என்க, 

கன் சரி எ௱்கும் நிறைக்க நிற்குமாறு சிறந்து நின்றான் 

அ.கலால் மண்டுபுகம் என்னும் அடை அவன் DIT EPA wd 

கின்றது. அறிவும் அண்மையும் உடையனாப் நின்.று அரியவினை 

களை அற்றித சன் அரசலுக்கு உயரி.ப கலங்கள் உளவாக்கின 

மையை நினைந்து அனைவரும் உவந்து போறதிற்னார் அதலால் 

உயர்மாண்வினைபை மற்போர் உள்ளங்ககொாண்டு உவக்கார் என் 

றும், இத, வினைத்திட்பமுடையாரை எவரும் வி.பர்து போற்று. 

வர் என்கின்ற, திட்பம், உள்ளப்படும் எனச் சேர்ஜ்துக்காண்க, 

னி.று - இறப்பு, மேன்மை, உயர்ச்சி, sara, a Mua 

என்ற உளளச்கால் பிறரரெவரிலும் உயாவெப்து என்றவாறு, 

இது. கலைமக்கட்களன் றி எவர்க்கும் எளிதிலமையா ௮. வீறியலமை 

ச்சன் எனப் பெருங்கசையினும், வீறுடை இளைஞர் எனச்சச்,2ா 

மணியிலும், இ௫ நின்றுணார்த்தும் பொருசடுணாக, 

மாண்டார் ௯ மாட்சிமைப் பட்டார்; ஆண்மை அமைதி முத் 

லிய குணங்களால் Roi sour ora, 

வேக்கன்கண் ஊறுஎ.ப்திக மூசன்பால் உறுதலை எய்த 

லான், எய்தி என்லும் எச்சம் இதில் எதுப்பொருள்காய் 

நின்ற. ன 

மனமாட்ஏயும், மதிமாட்சியும் உடையாது வினமாட்டுயால் 

கம்மையடைய மாசலுக்கு எல்லாமாட்டுகளும் உளவாம் ஆத் 

லால் அவர் மாட்டு என்றும் மறக்கப்படாமல் எவராலும் மதக் 

கப்படும் என்பார் மாண்டார் திட்பம் உள்ளப்படூம் என் ரூர் ,



1608 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

. மேஷ கரன் செப்பிபபடியே வினையைத்தப்பாது முடிக்கும் 
ஓ r , ரூ ௪ cn ௪ இ 6 o 4 உ, ச திட்பழுடையானே இவவலூற் இறந்தவனாவன் என்றார்; இடல், 

ஓஒ 6 ட ச் 6 6 6 e ஓ ° 

௮தீதகை2 பானை ஏல்லாரும் கன்கு மதித்துப் போற்றுவர் என் 

சின்ூர், 

மேன்மை யெய்தி மாட்சிமைப் பட்டாரது விளைக்நிட்பம், 

அரசன்கண் உறுமலை எய்கலான் ஏல்லாராளும் ஈன்கு மஇத்துப் 

போற்றப்படும் என்பதாம், 
e ௬௩ ஏ ௬ ‘ ௬ ௪ 4 ம் 

சிற்த வினையாளனை உலக சார் என்றும் உவந்து போற்று 

வா என்பது கருத, 

பெருக்கன்மைவாய்ச் ௪ உயார்த வினயாளனை அரசன் உடை. 

யனாயின் எதிர்க்க இடையூறுகளயாவும் நீக்க எல்லா ஈலங்களையும் 

௮வன் LOL VST; HV HD OUGHT ED © OWI PSOE 

arty அவனை நகினைச்து புகழ்வர் என்றவாறு, இனால் 

வினை தஇட்பத்தின நிலைமையும் ௮அகனையுடையரனது தலைமையும்: 

விளங்க நிற்றல் காண்க, 

அங்சகாச காரை குடர்மாலைகுடி யலை ேேலைதாவி யடையார் 

தீங்காரணங்கள் பொடியாக நூறி வருசம்பு மாலி முதலோர். 

பொங்சா. வார மொடு?ேர் பொருத வவர்சேனை யானைபரிதேர் 

சங்கார மாடும் அநுமானையொக்கு மவரார் சச,த்திலினியே (2) 

வரையோடுருத்தி ரனைமீகதெடுச்சு வயவாளரச்சன் மகனைத் 

தீரையோடரைத்து ஈகாதீ மடு,ம்,ஐத வருசேனையைச் சலதியில் 

இரையோடமுசச்சி யொருதாவிலத்கி வடதீரமுற்ற இசைமேல் 

உரையோடு வெற்றி யநுமானையொக்கு முரவோர் சகத்திலுளரோ, (9) 

இவனா லருச்சன் மகனோடெமக்கு மினிதாய ஈட்பு மியல்பும் 

இவனா லளப்பில் பெருரீரடைத்ச இணையா QUE SF HOT CHD 

இவனால் அரச்சர் பொருசேனையிற்சென் நிடையூமகற்றியவெலாம் 

இவனால் அரச்சர் குலம் வேசறுத்ச தினியா லுரைப்பதெவனோ, (8) 

என அலுூமானது வினைத்தட்பத்தால் எய்திய மேன்மைகளை 

நினைந். இராமன் முதலிய அனைவராலும் அவன் வியச்.து பாராட் 

டப்பட்டது போல் விறெப்தி மாண்டவினைச் திட்பமுடையார் 

என்.றும் எவராலும் கினைந்து போ.ற்றப்படுவர். என்.
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ior sR uk S Ss Loran SHON mwas உலகக்கார் 

உள்ளதச்துளெல்லாம் உள்ளவனவான் என்று Hor 59 od Ber 

ODM DDO ESM CDT NETA GoM DI “இ.சனை சூகாயக 

மாக அடிகள் உள்ளிலைக்5 உண்மையை இதில் ஊண்றிடுணாக. 

தித்ச வினை ச்திட்பமுஉடயானை எல்லாரும் புகழ்ந்து போ் 

அர் என்பது இதில் உணர்ச்கப்பட்டது, இவ்வுண்மை சாகன் 

பால் உணரப்படும், 

கதை. 

காகன் என்பவன் இற்றைக்கு ஆயிரத்சழு.ரா.று அண்டு 

கட்கு மூன்னாப் பாண்டிகாட்டிலே நாலைஎன்லும் ஊரிலேயிருக் 

கவன். இவண் மறவர் மரபினன். பெருங்கொடையாளன்., 

வில் வேல் வாள் முசலி.ப படைக்கலப் பயிற்சியில் இவன் மிகச் 

சறர்கவன், யார்க்கும் ௮ஞ்சாசவனாயினும் ௮ருளமைக்க செஞ் 

சுனன், தன்னோடு ஒருவன் சிறிது பழகலும் ௮வ?னி பெரி 
அம் உறவினனாப்ப் பேருதவி புரிந்தவன், ஒருஈன்றி செய்தாரை 

உள்ளத்தே வைத்துப் பிழைநூறுஞ் சான்றோர் பொறுப்பர் என் 
னும் ஆன்றவுசைக்கு இவன் சான்றாய் நின்றவன், எதையும் 

அனிச்ச செளியும் மஉ௰ச்சிறச்தோடு எடுக்த வினையை இனிது 

முடிக்கும் மனத்ிடமுமூடையனுப் இவன் விளங்க வரக்கால் 

மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிக்க வீரவழுதி என்னும் பாண்டியன் 

இவனை ச்சனக்குப் படைத்துணைவகை அமைக் கொண்டான். 

௮மைக்துரின்று பலவகையிலும் ம்மன்னனுக்கு இவன் உதவி 

செய்துவர்தான், மறுபுல மன்னர்பலர் இரண்டு தன் ஆட்டுக்கு 

இடர் விளா த்சபொழுது இவன் மிக்க சூழ்ச்யொடுசென்று ௮வ 

ரனைவரையும் சொலைத்து ௮ாசை நிலைகி.று த்தின், படைமுகக் 

இல் இண்மைமிக்க போர்விர.கைவும், கொடைமுக த்தில் தண்மை 
மிக்க பெருவள்ளலாகவும், உறுவது சூழ்வஇில் உண்மைமீக்க மதி 

மர்திரியாகவும் விளங்க இவன் உசவிவர் தாைலால் புகம் முத 
லி.ப உயர்சலங்கள் யாவும் அம்மன்னன்பால் உற்று நின்றன, 

வினையாண்மைமிக்க இவனால் தனக்குண்டான மேன்மைகளை 

வியக்து ௮வ்2வச்சன் இவனுக்கு வேண்டிய றெப்புக்களைச் செய் 

கான், இவன வினைமாட்சிய நினைந்து அனைவரும் புக்ழ்ர்



1610 திருக்குறட் கும?ரச செண்யா. 

தார், SO pwd மாண்டார் வின ட்பம் கேர்சன்சண் ஊற 

ய் உள்ளப்படும் என்னும் உண்மைக்கு இவன் மூசலில் உள்ள 

Boor sr, UID’ SHE என்னும் புலவ?ரொருவர் இவனைக் 

குறித்து ஒருபாடல் பாடி.புள்ளார்; ௮கனை இதனடியில் கரட்டு 

BD HSH DIT LN uve ga காண்க. 

ஞால மீமிசை வள்ளியோர் மாய்க்கன 

ஏலாது கவிழ்க வன் இரவனமண மை 

மலர்ப்? பார் யாரென வினவலின் .மலைந்தோச் 

விசிபிணி மாரச9மாடு மண்பல தத்த 

இருவிழ் அண்பூட் பாண்டியன் மறவன் 

படை வேண்டுவழி வாரூரதவியும் 

வ்னை 2 வண் டுவழி அறு வுஅவியும் 

வேண்டுப வேண்டூப வேந்தன் றேஎத் 

த சைறுகம் படர ஆண்டகை பாள OT DS BS 

தோலா நல்லிசை காலை கிழவன் 
பருக்துபசி தீர்க்கும் ஈநற்போர்க் 

இருச் தவல் நாகற் கூறினர் பல, (தக்சனா). 

இரவல் மண்டை - இரக்கலையுடைய பாத்திரம்), பரிசிலேற 

கும் கலமாகப் பாணர்கள் கொண்டிரர்ததனை மண்டை என்பது 

பண்டை வழக்கு, இந வீழ் நுண் பூண் பாண்டியன் - இருமகள் 

விரும்பி. ப நுண்ணிய தொழில் பொருந்திய அ௮ணிகளையுடைய 

பாண்டியமன்னன். வீழ்தல் - விரும்புசல், கொடுப்போர் இன்மை 

யால் கவிழ்ர்த என் இரப்புக் லத்தை இட்டு மலாத்தவல்லாயார? 

என யான் வினவிபபொழுது பாண்டியன் மறவன், காலைழெவன் 

நாகன் எனப் பலர் கூற்னர் என்று கூட்டிக் காண்க, தான் 

பூண்ட அகம் தளராமல் ஈர்2துய்க்கும் பகடு? பால வேண்டுவன 

வெல்லாம் ௮ரசனிடத்து உசவி விறெய்தி மாண்ட வினைத்ிட்ப 

முடையனாய்' இவன விளங்கி நின்றதும், இவனது நல்லிசையை 

உலகம் உள்ளி உவச்ததம், மேற்குறிக்ச பிறவும் இகனுள் ஒஸிர் 

தல் காண்க, 

நல்ல வினை.பாளன் எல்லாரானும் ஈன்ரு மஇக்கப்படுவான் 

என்பது இன்னல் கூறப்பட்ட, 
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668 வென்றிமிகு சிங்கமுகன் வேண்டிடின் ஐ வெல்லாம்பின் 

குனறாசேன் கொண்டான் குமரேசா -ஈனரமுக 

எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார் 

திண்ணி.ப ராகப் பெறின், (௬). 

இ-ள், 

குமரேசா! தான் எய்தவேண்டுமென்று முன் எண் 

ணிப பொருள்களெல்லாவற்றையும் சிங்கமுகன் எண்ணியவா2ற 

ஏன் எ:பப்மினாுன் எனின், எண்ணியார் திண்ணியராகப் பெறின், 

எண்ணிய எண்ணி.பாங்கு எய்துப என்க, இ.௮, வினைக்கிட்ப 

முடையவனுக்கு நினை தீதவை யாவுங் கைகூடும் என்கின்றது. 

தசைகள் கதோறுஞ் சென்று அரக்கர் ௮மரர முதலிய அனைவ . 

ராயும் வென்று இசைமிகு்அ வர்.கானாகலால் வென்றிமிகு என் 

ரூம், வேண்டிநின்ற எல்லாம் குன்று: கொண்டான் என்து 

தானெய்தவேண்டு2மனறு முன் எண்ணி நின்ற எல்லாவற்றை 

யூ.ம் குறைவற எய்தினன் என்றவாறு, 

பெறின் எப்துப என்றதனால் பெர் எய்கார்' என்ப: 

தாயிற்று, 

எண்ணி.ப என்றது சாம் எயப்கவேண்டும் என்று. எண்ணிய: 

பொருள்களை, எண்ணிய ங்கு என்பது. எண்ணியாங்கு என 

நின்றது.. எண்ணியபடியே என்றவாறு, எய்துப பெறுவர், 

எண்ணிய பொருள்கள் யாவும் ஒருவன் எண்ணிபாங்கு எய் 

வேண்டுமாயின், ௮வன் என செய்யவேண்டுமென்பாரை Corea 

பிலஅ இயம்பிய தன்க.. 

மேல், வினைத்திட்பமுடையவன் எல்லாரானும் வி.பந்து 

போஜற்றப்படுவன் என்றார்;. இதில் ௮வன் விரும்பியன யாவும் 
ஒருங்கே பெறுவன் என்றார், 

எண்ணியவர் இண்மையுடையராயின், தாம் எப். எண்ணிய 
பொருள்கள் எ௫்ரவற்றையும் எண்ணியவாறே. எய்துவர் 

எனபசதசம், 

தமக்கு எப்தவேண்டுமென்று எண்ணிய உயர்வினை எண்ணி 

யபடியே திண்ணிபாாய் நின்று விசவரமித்திார் எப்திய துபோல் 
202



1612 இருக்குறட் கும?ரச் வெண்பர், 

வினைபை ஆற்றுகற்குரியவன் உறுஇபுடைபனாபின் ௮வன் ௧௫3 

யன் 9வல்லாம் எளிதிற் கைகூடும் என்பார் திண்ணிபராகப்பேறின் 

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்தப என்றா, 

இண்ணியனாய் நின்று வினைசெப்யாகவலுக்கு எண்ணிய 

எதுவும் கைகூடாகாதலால் இவ்வுண்மையை உணு மக்கள் 

உற தியோடு தொழிலில் மு. யலவேண்டூமென்பது குறிப்பு, 

வினை செப்வஇல் இண்மைபுடையவன் எண்ணிய எல்லாவற் 

“ஹைபும் எளிதில் எய்துவான் என்பது இூல் உணர்ச்கப்பட்டது,'' 

இவவுண்மை சிங்கமுகன் பால் உணரப்படும். 

கதை, 
தங்கமகன் என்பவன் அ௮சரகுல இல கனாகய சூரபன்மனு 

டைய ௮ருமைச் தம்பி, தாரகனுக்கு மூத்தவன். அறீவிலும் 

ஆண்மையிலும் இவன் மிகச் சிறர்கவன், பொருகளக் ற் பகுக்க 
ல்ரைப் புறம்போகா வகைசெய்யும் போர்வல்லாளன் எனறு 

Curt விரர்கள்ா£ல் இவன் போற்ற பட்டவன், இவன் ஆயிரர் 

தலைகளும் இரண்டாயிரம் சைகளும் உடையவன் எனப் புராணம் 

கூறும்) ௮ல் ஐயுறவு தோன்றின் ௮ஃது இவனது ஆற்றலின் 

ஏற்றத்தை கோக்கிச் சாற்றியகென்று தேற்றிக் கொள்க, குறி 

கச எதைபும் குறித்தபடியே முடிக்கவல்ல இவன் பருவமெய்த 

யபின் இவ்வுலிலுள்ளவ?/வரிலும் உயா்ச்து விளவ் 5 வேண்டு 

மென்று எண்ணினை, ௮,கற் க உபாயம் யான சன் துணை 

வரிரூவ?ரோடும் உசாவினன். அங்ஙனம் உசாவுங்கால் 

அளப்பரும் விஞ்சை?ய யன்றி மேன்மையும் 

,உளப்படு தன்மையும் உயர்க்த சத்தியும் 

கொளப்படு கொற்றமும் பிறவும் கூட்டலால் 

வளத்இனிற் Poss மற்றொன் மில்லை?ய, எனறு 

கன் தாயாகிய மாயை சாற்றினாள், செல்வமே எல்லாவற்ழை 

யும் சல்குமென்று கெளிர்து ௮கனை எய்த விழைர்து ஆலவனம் 

என்னும் ஒர் இடத்ையடைச்சது அரிய வேள்வியொன்றைச் 
தணைவ?ரோடு இங்கி ஆற்றி நின்றான், ஆண்மிகள் பஇிளாயிசங் 

தழிர்தும் சாம் எண்கரியபடி கண்ணும் பாமன் தோன்றாமை
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யால் அண்ணன சூன் ௮னவளாயும் பார்த்து முடிவில் வேள் 
விக் குண்டத்நிடை நாட்டியிருர்ச வச்சிரகம்பத்தில் பாய்க்து 

மாய்ச்தூ போயினான். அவன் ஒழிர்.ச போனதைக்கண்டும் இவன் 
உள்ளச் சளசாமல் கின்௮ு உள்ளியதை எய்திவிடகேண்டுமென்று 

மேலும் ஊக்க முயன்றான். முபன்றும் முன்னவன் வச்திலனா 

தலால் தன் தலைககையறுத்து வேள்வித்தழலிடையிட்டுச் கள 

ராது ஆற்றினை, இவனது வினை சதிண்மையை வியக்து பாமன் 

கோன்றி உனக்கு வேண்டியது யாதென இவன் முன் விரும்பி 

நிற்ப முன் முடிர்து?்பான தன் முன்னவன் முதலில் எழுச்.து 

வரும்படி. இவன் நு.தலிவேண்டினான், அங்ஙனமே இறைவனரு 

ளால் ௮வன் எழுர்து வந்கான். அ௮சன்பின் தான் எண்ணிய 

படியே எல்லாவற்றையும் எய்தி ஆயிர க்கெட்டு ௮ண்டங்களுக் 

கும் சன் ௮ண்ணன் கலைவனாஇ நிலவ உல5முழுவகையும் வென் 

று வடகடலிடையே ஆசா£புரி என்னும் ஓர் ௮ழகிய சகரசை அமை 

ba அதிலிருக்து இவன் அரசுபுரிக்கான், மனேவத எனலும் 

தனதினிய மனைவியோடமர்ந்து ௮ரிப போகங்களை நூகாந்து 

௮இஞரன் முதலி.ப புமல்வர்களைப் பெற்.ற இவன் புகழ்பெற்று! 

வாழ்ச்கான், அனைவருக்கும் ௮ாசனாகி அரிய நலங்கள் யாவும் 

அடை நஇருக்கவேண்டுசிமன்று கான் எண்ணியபடி யே திண்ணிய 

யை நின்று முயன.று அவற்றை எய்தினான் அதலால் எண்ணிய 

எண்ணியாங்கு எய் அப) எண்ணியார் திண்ணியராகப் பெறின் 

என்னும் உண்மையை உலகம் இவனபால் உணர்ச்து தெளிச்தது, 

விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க, 

வினை த்இண்மைபுடையாரக்கு நினைக்தனவெல்லாம் கைகூடும் 
என்பது இதனால் கூறப்பட்ட து, 

  

007 எள்ளவர்த வாமனரும் இவ்வுலகை ஜாடியுட் 

கொள்ளகின்ருர் என்னே குமரேசா கொள்ளும் 
உருவுகண் டெளளாரமை வேண்டும் உருள் 9பெருச்தோக் 

சச்சாணி யன்னு ௬டைதத, (௪) 

இ--ள, 

குமரேசா! குறுயெ வடிவினசாய வாமனர் இவ்வலகை 

ஒரடியால் ஏன் ௮ள்௮ விளக்கினார் எனின், உருள்பெருக் தேர்



1614 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

க்கு ௮ச்சு ௮ணி அன்னார் உடைத்து ஆதலான் உருவுகண்டு எள் 
ளாமை வேண்டும் என்க, 

இது, வினைச் இட்பமுடையாரை உணர்ந்து போற்றுக 
எனகின்றது., 

பாரச்சவரெல்லோரும் ஏ. ஏ. இஃதோர் குள்ளன் போகின்ரான் 
என்.றுசொல்லி இகழ மாவலியிடம் செல்ல நின்றார் I BOTS 
எள்ளவந்த எனமாும், ஜாடி என்றது முனிவரும் தேவரும் முன் 
னுகின்ற காள் என்க, ஓர் எனபகையன்று, ஒப்பற்ற எண 
உயத்துங் காண்க, உலகமெல்லாம் உள்ளடி க்குள்ளேயே எளி 
தாக ஓடுங்குமாறு உயர்ந்து நின்றார் ஆதலால், உட்கொள்ள 
BGS (RT GT OST (PLD, 

உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டூம் - வடிவின் ஜெமையை 
கோக்கு எவரையும் இகழ்தலை ஒழிக, காண்டலே எள்ளலுக்குக் 
காரணமாகுமாதலால் ௮வ் இயைபு தோன்ற ௮ முதலில் நின் 
றது, நிலச்சோக்கு ௮ச்சாணியில்லையாயினும் ௮சனால் யாதும் 
கலலையில்லையாதலால் ௮தசை விளக்குதற்கு உருளேதர் என்றார், 
உருள் கேர் என்னும் or ao BOSSE இடையே நின்ற பண் 
புச்சசால் ௮ச்தேரின் பெருமையை விளக்க நின்றது, ச்சு 
என்று தேருக்கு ஆகாரமாய் உருளைகளைக் கோத்து நிற்கும் 
மரம்; இஃது இரும்பானும் செய்.பப்படும், உருள் - சக்கரம், 
ஆணி என்றது சக்கரங்கள் சழலாகபடி. அச்சின் கோடிகளில் 
செருகப்பட்டு நிற்ப, உருவாணி எனவும் இஃதுரைக்கப்படும், 
இககாலச்கார் இதனைச் சாவி என்பர், 

| மேல், எண்ணியன யாவும் இண்ணியார்க்கு எய் மென்றார்; 
அ.தீதிண்மையுடையார் உருவச்இல் றியசாயிருத்தலும் கூடுமாத 
லால் ௮வரை உய்த்துணர்ந்து போற்றுக என்று இஇல் உணர்த்று 
கின்றார், 

உருள்கின்ற பெரிய தேர்க்கு அுச்சன்கண் அணிபோல் 
வாரை இவவுலகம் உடைய ஆதலால், வடிவின் சறுமையை 
கோக்க எவரையும் இகழகலாகாது என்பதாம், 

....விளைச்திறத்தின் பெருமையைக் கொண்டு ஒருவனை பதித் 
அ. ;கொள்ளவேண்டூமேயன்றி உருவின் சிறுமையைக் கண்டு
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அவமதிக்துகிடலாகாது என்றவாறு, உடலின் திறுமைகண்டூ 

ஒண்புலவர் கல்விக் கடலின்பேருமை கடவார் என்ற துங்காண்க, 

மனத்திட்பமுடையவலுக்கு ௮ச்சாணியை ஒப்பாக வைள் 

தீ.து எற்றுக்கெனின்? உருவத்தால் சிறியகாயிரக்தும் பெரிய 

கேரைப் பிறழாசவாறு தாக்கி ஈடக்அம் ௮கன் தன்மை Caras 

எனக, 

மன்ற லின்குழு நிறைதலாற் மூழ்ச்கது வடபெருநஇசையாவும் 

8ீன்ற தெக்கணம் வானுற வுயர்க்கது கெளிக்சன லூகேச்ன் 

கென்றிசைக்கடல் வடஇசசக் கெழுக்கது திகைச் ௧௫ வடமேரு 

மென்றளிர்க்கரம் விதிர்க்கனள் பாமகள் வெருவினவுலகெல்லாம், 

என்றவாறு பரமன் தருமணம் இமையமலையில் கிகழுங்காலததில் 

இவ்வுலகம் நிலைகுலைய அ௮வ்வமையம் உருவிற் றிய ௮கதக்யே 

முனிவர் போந்து நிலைப்படுத்த. து பால், உருவத்தில் சிநியவரா 

Wan Huw காரியங்களையும் எளிதில் முடித்தற்குரியூ பெரிய 

அமற்றல்களையுடையவராய் இவ்வுலகில் சிலர் ஒடுங்கியிருப்பர் ௮௪ 

லால் உருவம் கோக்கு இகழ்ச்து விடாமல் உள்ளச் இண்மையை 

புணாச்சே ௮வரை உவந்து கொள்ளவேண்டும் என்பார் உருவு 

கண்டு எள்ளாமைவேண்டூம் எனளூர். 

பழிபடும் வினைகளைப் பற்றுதவராப், வினைமுடியும் வரை 

யம் இடையே தோத்ருதபடி அ௮டக்கமாகவைத்அு முடிக்கவல்ல 

வராயுள்ள செவ்விய இண்மையாளரையே அமைச்சராக அரசன் 

௮மைத்துக்கொள்ளவேண்டும்; என்று உணாத்தி, ௮வர் பருவ 

வுருவங்களில் சிறியரா.பிருக்கவும் கூடுமாதலால் அதனைக் கண்டு 

இகழ்ந்துவிடாது ௮வரது ௮ருமையைக்கருஇப் புகழ்ர்து போற் 

றிக் கொள்க என்று இஃதுணர்த்தியகாக இயலடு பொருத்தி 

இதனை இணைக்றுக் காண்க, 

களறுசேர் வினையைப் புரிதரார் ஊழால் ஊறுலர் தடுப்பினும் கலங்கார் 

சே. ுகாரியத்சை முடிப்புழி யன நிச் செயன்மொழி யாதியாலிடையே 

வேறுபோ மாற விளக்குரறார் துணிச்த வினைதுளக் காதுவல் விரைவார் 

லீ றசே ரிவரை யுருவசண் டெள்ளா வேச்தனே வேர்தனா மைர்தா, 

என்றதும் சண்டு உளங்கொள்ளத்தக்கு,



1610 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பருவ உருவங்களில் பெரி.பசாயிருப்பினும் வினைத்திறமில் 

லாதவர் உள்ளுரமற்ற முள் முருவ்கைபோலவும், ஓதிமம் போல 

வும் தொழிலுலூல் ஒருபயனுமிலராய் வறிதேநிற்பர், அவற்றால் 

திறியராயிலும் வினை தீதிட்பமாடையவார ஒளிர்மணிபோல் உய/க.து 

விளங்குவர் என்சு, 

மடல் பரிது சகாழை மகிழினி.௫ கர்தம் 

உடல்சிற்ய ென்றிருக்க வேண்டா-.-கடல்பெரி.த 

மண்ணீரு மாகா த௲னருகே இஜ்.நாறல் 

உண்ணீரு மாகிவிடும், என்றதும் ஈண்டு எண்ணச்தக்கது, 

மண்ணீரும் ஆகாது உடம்பைக் கழுவுகற்கும் உகவாது, 

மண்ணுதல் - கழுவுதல், உம்மை இழிவு சிறப்பு, 

உருவ்தில் சிறியவராயிருப்பினும் உள்ளப்பெருமையுடை 
யவர் உலகமுழுவதும் கொளளப்பெறுவர் என்பது இஇல் உணர் 

தீதப்பட்டது, இவவுண்மை வாமனர்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

வாமனர் எனபவர் காசிபருடையபுதல்வர், இவர் இருமா 
லின் ஜர்தாவது அவதரரமாவர், குறுக.பவடிவினர் ஆதலால் 
இவரை வாமனா என்றார். வாமனர் என்றதற்குக் குள்ளன் என் 
பத பொருள், குறளன் எனவும் கூறப்படுவர், இவரது உடலி 
னளவு இரண்டரையடி உயரம் என்பர், இவா.து ஈடை உடை 
மொழி செயல் முதலீய எல்லாம் எவர்க்கும் வியப்பும் உவகையும் 
விளைத்தற்குரிய விதக்கோடிருக் சன, இவாபிறஈ பொழுது இவ் 
வுலகில் பல ௮ற்பு2ங்கள் நிகழ்க்கன, இவர் வடிவை நோக்பெ 
பெற்றோரும் வருர்தியிகழ்ச்த வளர்ச்து வக்கார், பயந் தீவர்களும் 
இகழ் குறளன் எனபர் கம்பர், உலகமுழுவதையும் தனக்கு உரி 
மையாக்கொண்டு மாவலி ஆண்டுவருக்கால் இடையே தோன்றிய 
அல்லலுக்கு ஆற்றாமல் முனிவர் தேவர் மு.தலிப அனைவரும் இவர் 
பால் வரது தம்மை ஆதரித்தருளுமாறு வேண்டினார், தம் உருவு 
கண்டு எள்ளிகீடாமல் உள்ளப்பெருமையை உணர்க்து வத்து 
பணிர்து வேண்டிய படியால் இவர் அவ்ரைப்பரிர் து சோக்க
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நீவிர் விரும்பியபடியே மாவலியை அ௮டக்கவருவல் என மொழி 

ர்து தேற்றி உறுதியோடு விரைர் அ போயினார், 

முப்புரி நூலினன் மூஞ்சு.பன் விஞ்ச 

கற்பதொர் காவன் ௮னற்பட கையன் 

அ௮ற்புசன் ௮ற்புக ரேயறியர் சன் 

சிற்பத மொப்பதோர் மெய்க்கொடு சென்றான், 

என்றபடி. சென்ற இவர் மாவலிமுன் கின்று மூன்று அடி 

Sor gr ore yl. அவன் யாதும் அராயாமல் ததன் என்ன 

உடனே உலகமழுலசையும் இவா ர் அடிக்குள் ஒடுக்கி ௮வனை 

பும் அடக்கி அருள்புரிர்து வைத்து ௮மரரை ஆதரித்து நின்றார், 

உருவக்தாற் சறியவராயிருந்தும் அரியகாரியத்தை எளிஇல் முடி, 

சக இவரன பெருமையை வியந்து அ௮மார் மூகலனைவரும் புகழ் 

ந்து போற்றினார், உருவுகண்டெள்ளாமை வேண்டும், உருள் 

பெருச்தேர்க்கு ௮ச்சாணியன்னாருடைத்து என்னும் உண்மையை 

உலகம் உணர்ந்து தெளிய இவர் ௮ன்று உணர்த் நின்ஆர், விரி 

வைப் பாகவதத்தில் காண்க, 

மாலுங் குறளாய் வளர்ரந்இரண்டு மாண்டியால் 

ஞால முழுது ஈபர்சளச்தான்-.-வாலறிவின் 

வள்ளுவருச் சங்குறள்்?வண் பாவடியால் வையத்சார் 

உள்ளுவவெல் லாமளந்தா ரோர்க்.து, 

என ஈம் தேவர் குதளோடு ஒப்பாகவைக்துப் பாணர் இவ 
ரைப்பாடியுள்ளார், 

ஈரொரு பிறப்பி னொரு குறளா யாவருர் சேவரும் வியப்பக் 

சாரொரு வடி.வு கொண்டெனச் சென்று காவல்கூர் மாவலியளித்த 

ரீரொரு சரத்தில் வீழுமுன் றசங்க நீனிற மகரநீருடுத்த 

பாசொரு சணச்தில் அளவிடும் சமலபாதனார் நாதனார் ஈமந்தே, 

இது வில்லி சொல்லிய, வடிவாற் சிறி.பராயிருச்தும் பெரி.ப 
வினைகளைக் கொண்டு முடிக்ச Garg இண்மையும், மேத்குதித்த 

வுண்ஸமையும் இதில் விளங்குகல் காண்க, 

வினைத் இட்பமுடையாரை உணார்ர்து போற்றவேண்டுமென் 
பன இனால் கூறப்பட்ட. 

CEE னை
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60% நன்றென்று கண்டவுடன நாடி. அருச்சு னேன் 
(Kor mney செய்சான் குமேசா--நின்று 

ச௮காது கண்ட வினைச்கட் டுளங்காது 

gre si கடிந்து செ.பல், (௮) 

இடன். 

குமரேசா! இனி௫ என்று தெளிர்துகொண்டபின் 

அருச்சுணன் ஏன் தல வினையை விரைக்து செய்தான் எனின், 
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் அுளங்காது தூக்கம் கடிந்து 

செ.பல் என்க. 

பகைவரை வென்று உயர்கிலையடைதற்குப் பரமனிடஞ் 
சென்று பாசுபதம் வாங்கிவருகலே நல்லது என்று தெளிர்த 

Yori po அதனைச் செப்வதாகம் அணிந்து சென்றான் ஆதலால் 
சன். என்று கண்டவுடன் என்றாம். சாடி என்றது எண்ணி 
யதை எண்ணியாக்2க எப்துகற்குரிப உபாயத்தை இனிது ஆரா 
ய்ச்து என்றவாறு, 

இத, நல்ல? சன்று தெளிர்துகொண்ட வினையை விரைந்து 

செய்யவேண்டும் என்கின்ற, 

கலம்காது கண்ட வினைக்கண் கலக்கமின்றி ஆராய்ந்து. 
தெளிச்க தொழிலின் கண், கலங்கக் காணின் தனக்கு நலச் 
தராத வினைபையம் ஈலக்சரமென்று கொண்டு பின் வருக்த நேரு 
மாதலால் அங்ஙனம் நேராதபடி காணவேண்டுமென்பார் கலல் 
கா.து கண்ட எனீருர், ் 
அளங்கான- தளராது) இச அளங்கல் என்பசன் அடியாகப் 
பிறக்க எதிர்மறை வினையெச்சம், துளங்கல் - HOF EN, SOT SE, 
சலித்தல், தொல்லோர் மாய்ச்செனச் துளங்கல் சேல்லாது 
என்று dH gor, அறைமுத்றிய துளங்கிருக்கை சன மதுரைக் 
காஞ்சியிலும், தளங்குகுடி இருத்திய வலம்படுவென்றி எனப் 
பதிற்.றுப்பச்திலும், இதன் பொருகைக் காண்க, } *. 

Yt AN 

கக்கம் கடிச்து - சோம்பலை ஒழிச்து; செயல் செய்க; : இஃது 
உய்ன்பாட்டுகியங்கோள் முதற,
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மேல், விளைக்திட்ப முடையாரை ௮றிக்து பேணவேண்டும் 

என்ரர்; இதில் கெளிர்துகொண்ட வினையைச் அணிந்து செய்ய 

வேண்டும் என்கினருர். 

மனங்கலங்காமல் கின்று ஆராய்ந்து தெளிச்த வினையின் 

கண் பின் சலிபாது நின்று சோம்பலை ஒழித்து விரைந்து செய்ய 

வேண்டும் என்பகாம், 

அதுளங்கினும் தூங்கினும் வினை இனிது முடியாகாதலால் 

துளங்காது தூக்கம் கடிந்து செயல் STOO pM, 

இன நல்லது தானா £ என்று முன்னதாக வினையை ராப் 

ந்து தெளிகலும் ; ௮ங்கனம் செளிர்துகொண்டபின் காலக்தாழ்க் 
காமல் அதனைத் துணிக்து செய்தலும்வேண்டும் என இ விதித் 
GO Dao &, 

கலங்குதல், அளக்குதகல், தூங்குதல், என்னும் இம் மூன் 

றையும் வினைத்தட்பமுடைய அமைச்சர் ஆழிக்தொழுகவேண்டு 

மென்பது கருத்து, 

தமக்கு உறுதிதரும் என்று தகெளிக்துகொண்ட வினையை 

உடனே ௮.றிஞர் அணிஈ்த செய்வர் என்பது இஇல் உணர்த்தப் 
பட்டு, இவ் வுண்மை அ௮ருச்சுனன்பரல் உணரப்படும், 

கதை. 

அருச்சுனன் முதலிய ஐவரும் ௮ரசை யிழக்து வன தற் 

புகுந்து வருந்தி யிருக்கபொழு.து ஆங்கு வியாசமுனிவர் வர்தார், 

உறுதிகள் பல கூறி உள்ளர்தேற்றயபின் மேல் அகவேண்டிய 

STH FHSS SOSA Maho HVC அராய்ர்தசர். பகை, 

வரை வென்று, மீண்டும் ௮ரசை ௮டைய வேண்டுமாயின் ௮ரனி 

டம் சென்று பாசுபதம் என்னும் பகழியை வாங்வெரவேண்டு 

மென்று முனிவர் முடிவுசெய்தார். அம்முடிவை இனிது என்று 

கெளிந்தவுடனே அதனை முடித்து வருவசாக மொழிக்து அருச் 
சுனன் இமயமலையையடைச்து பாமனை கோக்கி அருந்தவம் புரிச் 

தான், புரிடிங்கால் இடையே நிகழ்ச்த அல்லல் பலவற்றிற்கும் 

யாதும் ௮சையாதவனாய் ஆற்றி நின்றான், இறுதியாக இவன 
மனவுறுஇயை அறிய விரும்பி இதான் மாறுருவக்காக்க்' இவன் 

203 |
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பால் வர்.து நீ மூண்டிருக்குர் தொழிலை முற்றும் விடக;) இறை 

வனைக்காண்டல் எவாக்கும் ௮ரிது ; இதனால் ஒரு பயனும் எய்த 

மாட்டா என்று உரைகத்துக கலைக்கான, கலைத்தும் உளககலங் 

காமல் நின். நு இவன் உஞற்றுவக்கான், 

பருகுகீர் தறக்து காற்றும்வெவ் வெயிலும் பாசபங்களின் சினையுஇரர் ச 

சருகுமே யொழியச் காய்கனி இழங்குர் தானிணி சருந்துகல் சவிர்ர்தான் 

உருகுமா மனத்தை நாழமுவர் இிருத்தற்குறைபது யாக்கி ஈம்மிடத்தே 

செருகினான் உணர்வை யாவரேயிலவன் போற் செய்தவஞ் சிற சவரென்றஸ் 

என்று பரமன் உமையிட மொழிர்து உருமாறுவர்து உள்ளி 

யவினையில் ஊன்றி நிற்கும் இவனது உள்ளக் இண்மையைச் 

சோதித்துப் பின் இவன் உரைக்க ஈலங்ககாயெல்லாம் உவக்கரு 

ளின். இவன் பெற்.று மீண்டு துணைவரை யடைந்து உயாபுக 

ழோடு உயார்து விளங்கனென், தமக்கு உறுயொயசென்.ற செ 

சிர்சபின்னாக் தாமதமும் அளக்கமும் சிறிதுமின்றி விரைக்து 

சென்று வினைமுடிக்து வர்க இவனது மனத்திட்பல்தை அனைவ 

ரூம் வியர்து புகழ்ந்தார், கலங்காது கண்டவினைக்கண், துளங் 

காது தாக்கம் கடிக்து செயல் என்னும் உண்மையை உலகம் 

காண இவன் உணர்த்தி நின்றான். விரிவை அருச்சுனன் தவத் 

இல் காண்க, 

நன்றென்று தேர்ந்துகோண்ட நல்வினையை யன்றேநீ 

குன்றாமல் செய்துயர்ந்து கோள். 

தெளிக்க வினையை விரைந்து செய்யவேண்டும் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

009 கன்றியதன் பற்றும் கலியனார் என் அணிந்து 

குன்றாது செய்தார் குமரேசா--மன்றவே 

அன்ப முறவரினுஞ் செய்க துணிவாற்றி 

இன்பம் பயக்கும் வினை (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! கலிநீதொயனார் மிகம்.துன்பமுற்றும் தாம் 

கருதி” கின்ற வினையை உறுதிகுன்றாது ஏன் உஷழ்.றிவக்தார்
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எனின், துன்பம் உறவரிலும், இன்பம் பயக்கும் வினையைத் 

அணிவு ஆற்றீச் செய்க என்க, | 

கன்றிய மிகுர்த) துனி நனி கன்றிடின் என்ற பரிபாடலில் 

கன்று தல் என்பசன் பொருளைக்காண்க, பல்வகைத் தன்பவ் 

கட்கும் காயகமாகிய நல்குரவு வர்.து கன்னை நலிந்து நிற்பப் 

பட்டினி சடக்கல், கொட்டகை இழக்கல் முதலிய தூயரக்க 

ளடைக்தும் தான் கருதியதைஉறுதியோடு கின்று கடைபோகச் 

செப்கார் அதலால் அன்புற்றும் குன்றாது அணிக்து செய்தார் 

என்றாம், உம்மை சிறப்புணா நின்றது, 

இ௫, முன்னதாக அல்லல் வரினும் பின் நலச்தரும் வினையை 

நயந்து செய்க என்கின்றது, 

உற என்னும் செயவெனெச்சம் உறுஎனபசன் 9 UTS 

பிறந்கது, உறு-மிகுது, உற-மிக, 

அதணிவுஆற்றி - துணிவைச் செய்துகொண்டு; திண்மையாய் 

நின்று என்றபடி, தெளிந்து எனினுமாம், துணிவு என்பறலு 

இண்மையையும், தெளிவையும் உணர் ம்இிவரும், 

எடுக்கவினையை முடிக்க முயலுங்கால் இடையே தோன்றும் 

இடையூறுகளுக்கு அற்றாமல் அஞ்சுவானாயின் ௮ஃது இனிது 

முடியாகாகலால் துணிவாற்றீச் செய்க எனறார். 

மேல், தெளிர்தவினையை விரைவாகத் துணித்து செய் 

என்றார்) இதில், ௮ங்கனஞ் செய்யுங்கால் முன எய்தும் அனபங் 

கட்கு ௮ஞ்சற்க என்கினரூார், 

முன்பு அன்பம் மிகவரிலும், பின்பு இன்பம் பயக்கும் வினை 

யைச் துணிவுகொண்டு செய்க என்பதாம். 

இன்பம்பயக்கும்-வினைஎன்றது, புகழும் பொருளும் தருதற் 

குரிய தொழில்களை, அவை கனி மரங்களைவைதீதல், விளைபுலங் 

களைத்திருத்தல், கிலவளங்கள் மிகுமாறு நீர்நிலைகளை ஆக்கல் முக 

லாயின, இனி உம்பருலகின்கண் இன்பமனுபவிச்தற்குரிய 

நல்வினை களையும் ஈண்டு நாடிக் கொள்க. 

வினைஈல்லசாயின் எவ்வகையானும் சன்பயனாகிய இன்பக் 

தை ௮ தப்பாது தர்? தவிடும்; அத் தகைய தொழிலைச் செய்



1022 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

யூங்கால் முதலில் மெய் வருத்தம், கைப்பொருளழிவு, காரியச் 

சிதைவு முதலிய ,கவலைகள் UN abg கலக்கனும் கலங்காது 

நின்று ௮வ்வினையின் பயனை எதிர்கோக்கக்கொண்டு அுணிக்து 
6 ¢ * ௫ 

செய்யவேண்டும் என்றவாறு, 

(pert முயற்சியால் வருர்துன்பத்தை சகோக்காது வினையை 

த்துணிர்து செய்வோரே பின்பு உயாச்சியை யடைவர் என்பது 

கருத்து. 

எவ்வளவு இடர்கள் வரதாலும் சாம் எடுக்க வினையை மனக் 

தண்மையுடையார் முடி.க்தே விடுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை கலியனாபால் உணரப்படும், 

HOD F. 

கலியனார் எனபவர் கொண்டை நாட்டிலே இருவொற்றி 

பூரிலே சக்காப்பாடி. என்னும் இடத்திலே செக்கார் குலத்திலே 

பிறக் தவர, இவர் பெருக்திருவோடு உயர்க்க குணங்கள் பலவும் 

ஒருங்கே நிறைந்தவர், நிலங்கக£ப் பண்படுக்தி வளங்களை மிகு 

SH எவர்க்கும் உபகாரியாய் இவர் இருந்து வாழ்ச்தவா. Sus 

வற்றைக் கனவிலும் காடாதவராப்ச் தூயவினைகசாயே அணி 

வுடன் ஆற்றிச் செல்வத்திலும் கீர் ச்தியிலும் இவர் சிறந்து விளங் 

இனர், 

தெண்கடல் வளாகம் பொதுமை யின்றி 

வெண்குடை. நிழற்றிய வொருமை யோர்க்கும் 

நடுநாள் யாமத்தும் பகலுர் அஞ்சான் 

கடுமாப் பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்சும் 

உண்பது காழி யடுப்பவை யிரண்டே 
பிறவு மெல்லாம் ஓரொக் கும்மே 

செல்வத்துப் பயனே யிதல் 

துய்ப்பே மெனினே தப்பு பலவே, என்னும் 

உண்மையுணர்வுடையராய். ஒப்புர வாற்றத் காம் ஊக்கி தொகுத் 

ததை யுயிர்களுக்குசவி வரத இவர் அ௮ப்பஇயிலுள்ள சவாலயன் 

sor wore sr gb Ue இரு விளக்குகள் ஏற்றி இழைவனை அன் 

போடு வழிபட்டுவர்தார், தாம் குறித்த வினையைச் சிறிதும்



67-ம் அகாரம் விளை தட்பம். 1623 

தவருமல் முடிச்.து வருகின்ற இகா.து உளப்பான்மையை உலகம் 

அறியும்படி இறைவன் செய்யகிரும்பிஞா கலால் இவர் செல்வம் 

முழுவதும் தேயாது நின்றது, இன்மை மேலியும் ரம் செய்து 

வந்த ஈன்மையை வழுவாமல் வருந்து முயன்றன இவர் செய்து வக் 

கார், அன்பங்கள் பலதொடச் வரம் தான்கருதியவ்னையைக் 

துணிவாற்றீச் செப்கார். செய்தும் முடியாமையால் தைலக்துக் 

குப் பதிலாகக் தம்கழு த்தை யரிர்து உதிரச்கை விளக்கெரியும் 

சகழியில் ஒருகாள் ஊற்ற உடனே இறைவன் தோன்றி இன்ன 

ருள் புரிச்சார், அசன் பின்பு புகழும் பொருரூ மெய்தி உயரின் 

பமூற்றர், பெருந்துன்பங்களடைர்தும் அணிர்து நின்று தாய 

வினைகளைச் செய்து வக்கமையால் இருமையினும் இன்பமெப்தி 

இவர் சிறந்௮ நின்றார், துன்பமுறவரினுஞ் செப்க: அணிவா ற்றி 

இன்பம் பயக்கும் வீனை என்னும் உண்மையை உலகம் அறிய 

இவர் ௮ன்று உணர்தஇகின்றார், விரிவைப்பெரிய புசாணக்தில் 

காண்க, தின்னக் கரும்பு தெறுவார் கரமறுப்புண் 

டின்னற் படலு முளவினையி னின்புற 

எண்ணிச் தொடக்கின் இடறுமுள௮ஞ்சாமமே 

தண்ணக்தாற் பின்லுஞ் செயல், இன்னிசை, 

அல்லலுறற் கஞ்சாமல் ஆய்வினையை யாற்றினர்பின் 
எல்லையிலா இன்பமெய்து வார். 

அயர் பல வரினும் தாயவினையைக் அணிந்து செய்ய 

வேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 
  

0/0 எள்ளா கலங்களுற்றும் ஏனோ மகோதரனைக் 

கொள்ளவில்லை மேலாக் குமரேசா. உள்ளா 

எனை ச்சட்ப மெய்தியக் கண்ணும் வினைச்ரிட்பம் 

வேண்டாரசை வேண்டா துலகு, (w) 

இஸ், | 
குமரேசா ! புடை அரண் மூதலிய சலங்களெல்லாம் 

உடையனாயருச்தும் மகோதானை ஏன் உயாவுடையஞக உலகம் 

கொள்ளவில்லை எனின், எனைச்தட்பம் எய்தியக் கண்ணும், 

விளை தட்பம் வேண்டான் உலகு வேண்டாது என்க, ட்ப,



1624 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

எள்ளாகலங்கள் - இகழப்படாகத சஈன்மைகள், என்றது 

எவரும் புகழ்ச்அு போற்ற;ச் சக்க சிறப்புக்களை; ௮வை பொருள் 

படை முதலாக ௮வன சொண்டிருக்க உயரடைமைகள் என்க, 

உம்மை உயர்வுசிறப்பு, மேலாக் கொள்ளவில்லை என்ற Anse 

வனாக ஈலகத்கார். ம௫க்களில்லை யென்றவாறு, எய்து தலின் 

அருமையோடு உயர்வையும் உம்மை உணர் கீதிகின்ற, 

இண, வினைல் இிட்பமில்லாகலனை உலகம் வெறுழ் தவிடும் 

என்கின்ற, 

வினை சட்பமுடையலரே இவ்வுலகில் உயா் து விளங்குவர், 
அனைவரும் ௮வரை வியந்து போற்றுவர், எண்ணி.ப வெல்லாம் 

அவர் எண்ணியாங்கு எய்.துவர் என வினைக இட்பக்தகால் உளவாம் 
ீமன்பைகளை இதுவரை உணர்த்கி ௮ஃமிென்மையால் எய்தும் 

இழிவினை இ தியாக உறுதிிபெற இதில் உணர்த்துனெரார். 

எனை ததட்பம் எய்உயக்கண்ணும் - வேறுஎவ்வளவு இண்மை. 
களையுடையராயிரப்பினும். எனை என்பது எத்தனை எனப்பனண் 
மையின் வன்மை தோன்றகசின்றஏ. எச்சகனையோபலா எனற் 

பாலது எனைப்பலர் எனப்பெருக்ககையுள்ளும், எல்லாப்பகையும் 

அறிவான் ஆய் எனற இடத்து எனைப்பகையும் ௮றியுனன் ஆய் 

எனப் புறத்தினும் இத போர்கமை காண்க, எனைப்பயஞ் செய் 
புமோ விடலை நின்செலேவே என ஐங்கு.ற.நாற்றினும், எனைப் 
பேருந் தோழில் செய் aT Ce என மணிமேகலையிலும் Q) door 

பொருளைஃற ௧, 

மேல், தொடக்கத்தில் துன்பம் மிகவரிலும் ஆாயவினைகளை 
அணிர்து செய்ய?வண்டூம் என்றார்; இதில், அங்கனக்துணிந்து 
செய்யாது தளர்ந்து விட்வோசை உலகம் இகம்ந்து விடும் 

Tem Bear (07 

Carp எத்துணேத்திண்மைகளை எப்தியிருப்பினும், வினை த் 

இண்மையைத் தமக்குச் சிறப்பாக விரும்பிக் கொள்ளாதரரசை உல 
தத்தார் விரும்பார் என்பதாம், 

இண்ணியசாய் நின்று வினைகளைச் செய்து முடிப்பதெல் 
லாம் பொருள் படை ௮ரண்முதலிய அச்கங்களை எய்தற்காக
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Caw; ௮வற்றை இயல்பாக?வ எய்இயிருப்பவர்க்குத் தொழி 

றிறம் இல்லைபாயின் ௮5௧0ல் வரும இழிவு என்னை ௪னபாரை 

நோக்கி இஃது இயம்பி பதாகக் காண்௭, 

வேறுவகையில் எவ்வளவு உயாச்சபுடையராயினும் வினை 

செய்கற்கண் இண்மை இலரா.பின் ௮வரை ஒரூபொருளாக 

உயார்தோர் மலயார் என்பா£ உலகு வேண்டாது என்னார், 

உலகு இதில் அகுபெயா என்க. | 

இருக்கிறகைலைய்அச்தின்று கொண்டிருப் 2பாம்; முயற்சி 

யொனறும ஈமக்கு வேண்டாம் என்று தமக்கு எய்தியுள்ள 

செல்வத்தை யெண்ணிச் செருக்குற்றுள் சோம்பியிருக்கும் சிறு 

மையாளர் கருமவுலகில் பெருமை பெருூர் என்றவாறு, ் செல்வ 

முதலிய கலங்களால் ஒரூவன் மிகச்சிறப்புற்றிருப்பினும் வீனை சீ 

திட்பமுடையனாய் ௮வன விளங்கியிருக்க வேண்டும் என்பன 

குறிப்பு. 

எத்தனை மேன்மைகளை எய்தியிருப்பினும் வினைத்திட்பம் 

இல்லாகானை உலகம் உவந்து கொள்ளாது என்பது இல் 

உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை மகோதான்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

மகோதரன் என்பவன் இராவணனுக்கு அருமைச் கோழன 

கவும், அமைச்சனாகவும் ௮மைந்திருக்தவன், வஞ்சசசூழ்ச்சியில் 

இவன் மிகவும் வல்லவன். இவனை மாயைகள் பலவும் வல்ல 

மகோதரன் என்பர் கம்பர், யானை3யற்றத்திலும் ௮சன் குணங் 

களையறிதலிலும் இவன் பெரிதும் சிறந்தவன், உள்ளத்இல் இண் 

மையிலனாயிலும் உடல் வன்மையில் உயாக்தவன், பருத்த தொக்தி 

வயிற்றைபுடையவனுதலால் மகோதரன் என அனைவரும் இவனை 

அழைத்து வர்தா, மக---பரிய/ உகரம் வயிறு; அதனை 

யுடையவன் மகோதரன் cots, இவனது இயற்பெயர் மோ 

திரன் என்பா, கொடிய சூழ்ச்சியுடையவனாபிலும் எதனையும் 

முடிய ஆற்றகல்லான். முதனாட்போரிற்புகுகஅ. இராமனது 

பேசாற்.றலையும் போராற்றலையுங்கண்டு மீண்டு வரது இராவணன் 

கலங்கி கிற்பதை ௮றீசர்து மாலியவான் அறவுரைகள் EYOTA. DF
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சிதையை விட்டு விம்படி. தேற்றி ிற்குங்கால், விடாதே என் 
அடுத்து நின்று இவன் தடுத்துக் கெடுச்தான், 

ஈன்நி.மீ சென்று கொண்ட ஈயச்தினை ஈயர்த வேறு 

வென்றியே யாச மற்ேோரர் தோற்றுபிர் விடுசலாக 

ஒன்றிலே கிற்றல் போலாம் உத்தமர்ச் குரியதொல்டூிப் 

பின்றுமே ல௨னுச் சன்ரோே பழியொடு ரகம் பின்னை- (1) 

வென்றவர் சோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்குமேலாய் 
நின்றவர் தாழ்வா சாழ்ச்தோருயர்குவர் நெறியு மஃ்தே 
சன்றனரறிஞ ரன்ற பாற்றலுச் கெல்லையண்டோ 
புன்றவரிருவர் 2போரைப் புகழ்தியோ புகழ்க்கு மேலோய் (2) 

எனறு சன்மனம் போனவாறு புகன்று அவன் முனம் 
போனபடியே இவன் ஊக்கி கின்றான், இங்ஙனமே வினை வலியம், 
தன்வலியும், மாற்றுன்வலியும் அறியாமல் மனச் செருக்குடன் 
இமிர்ந்து தரிக்கான். இண்ணியஞனய் நின்று வினைகளைச் செ.ப்று 
முடித்து ௮சனால் மேன்மைபடைய வேண்டு மென்ற பான்மை 
யில்லாத இவனைப்பக்அக் கோடி கோப்படைகளையும், பலகோடி. 
அரக்கர்களையும் உடன் கொண்டுபோய் இலக்குவனைப் பொருது 
Carer Dieu என்று இரரவணன் இறதிகொளுப்ச்சான். சென்ற 
இலன் வகைதரியாமல் இராமனையே மூதலில் வர்துவளைக் து 
௪ரரதஇிதடுத்தும் கேளாமல் நேர்க். புகுத உடனே மாய்ந்து 
Hips ares, பல்வகைத்றிண்மைகளையுடையஞுயிருக்தும் முனை 

முகத்தில் நின்று இனமறிந்து வினையை ஆற்றுந்ணெலமம யின்மை 
யால் உயாச்2 தாரனைவரும் இவனை இகழ்ந்து கூறிஞர், எனை 
திட்பமமெப்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம் வேண்டாரை வேண்டா 
அலகு என்பதை இவன் அன்று உணர்த்தி நின்றான். 

உற்றவினைத் திண்மை உரறுதான் உலகமேலாம் 
பெற்றிடினும் பீடுபெருன் பின். 
வினை 2 இட்பமில்லா தவனை உலகம் மதியா சென்பது இச்னால் 

கூறப்பட்டது,
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இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள், 

war ge Bru மூடையவளே வினைம்ட்ப மடைவான், உற்ற 

வின யூறுபடினும் உளங்கல௫கலாகா, “ எடுத்தவினையை 

அடக்கமாக வைக்? இனி முடிக்கவேண்டும். கான் சொல்லிய: 

படி. செப்யவல்லவனே எவரிலும் சறக்கவனாவன், வினைமாட்டு: 

புடையவனை எவரும் வியச்து போற்றுவர், இண்ணியராவோர் 

எண்ணிபயாவும் எண்ணியாக் கெய்துவர், உருவிற் சறியவ 

ரரயினும் வினை.பாட்சியிற் சிற் சவ? இவ்வுலகில் உயரக் தவராவர், 

மிகளிக்த வினையைச் சோம்பாது அணிந்து செய்ய வேண்டும், 

இடாபல எய்தினும் இனிய வினையைச் அணி3வொடுசெய்க, வினை 4. 

திட்பமுடையவனையே இவ்வுலகோர் விரும்பிக்கொள் வாடி 

௬௭வது ABST iD Bers Be wb முற்றிற்று, 

68-ம் அதிகாரம் வினை செயல்வகை. 

௮ஃகாவது செவ்வி)சன்.று தெளிச்துகொண்ட தொழிலைச் 

செய்த முடி க்குர் இறம், இர் நுட்பம் வினை ட்ப முடையார் 

க்கு இன்றியமைபாது வேண்டப்படுமாதலால் ன் பின் இது 

வைக்கப்பட்டது, 

0/1 சார்ச்௪ கெளிக்தபின்பு காழான் வருடகன்முன் 

கூர்ர்த்தழுர்கான் என்னே குமரேசா. கேோக்துகின்ற 

சூழ்ச்சி முடிவு அணிவெய்த லத்துணிவு 
தாழ்ச்சிபுட் டங்குத நீது, (௧) 

இ-ள். 

குமசேசா ! வருடகாரன் என்பவன் ஆசாய்ச்அ தெளிச்தபின்பு 

ஏன் தாமதியாஅ வினைமேற் சென்றான் எனின், சூழ்ச்சி முடிவு 

அணிவு எய்தல் ; அத்னணிவு தாழ்ச்செள் தக்குதல் இது என்க, 

சார்ச்்து தெளிக்க என்றது உகயணனோடு பொருக்தி உசா 
விப் பின் வினையை ஆப்ச் அ செளிச்தமை ௧௬. சூழ்ச்து அணிர்த 
பின்பு தப்பாமல் முடிக்கும் ஒட்பத்துடன் ஊகச் சென்றான் 
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ஆதலால், சாழான் கூர்ச்கெழுர்தான் என்றாம், தாழான் என் 

னும் முற்றை எச்சமாக்கிக்கொள்க, நேர்ச்து நின்ற- தராயச் 

சிக்கு உரிமையாய் ௮ணுகியிருக்க என்றவாறு, 

இஃது ஒரு வினையைக் குறித்து ஆராய வேண்டிய ௮ள 

வையும், ௮.சன் பின் ஆற்றவேண்டிய முறையையும் உணர்த்து 

இன்று, 

சூழ்ச்ச- அராய்தல், அலாசித்தல், விசாரித்தல், உசாவுதல், 

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எப்தல் - சூழ்ச்சிக்கு எல்லயாவன 

சூம்கின்றவன் இனி இ௮௫ இனி.௫ முடியும் என்னும் துணிவினை 

யடைகதல். அணிவு- இடன், தெளிவு, ஈம்பிக்கை, 

அ௮த்துணிவு - அங்கனம் முடிவாகக் துணிவு பெற்ற ௮வ் 

வினை; தணிவு என்றது துணியப்பட்ட தொழிலை யுனார்்க கிற 

porn 25 பெயரென்க, வரைந்துகொண்டு அ ?லாசனையில் 

வைக்து5் கெளிய நின்றகாகலால் அத்துணிவு என்று சுட்டப் 

பட்டத. 

தாழ்ச்சி - காலகாமதம:; ௮ஃகாவது செய்யவேண்டிய கால 

தீதில் வினையைச் செய்யாமல் காலங்கடக்தல்; இது நெநீர் 

எனப்படும், சூழ்ச்சியுஞ் சூழ்போருட்டூணிவு மேல்லாம் தாழ்ச்சி 
யின்றி எனப் பெருங்கதையினும்; சூழ்ச்சிய தகலமும் துன்னல் 

போகிய துணிவு எனப் புற,க்ினும் நின்.று இவை தீரும் பொரு 
ளைக் காண்க, 

ஒரு வினையைக் குறித்து விசாரிச்கற்கு வாம்பாவது இனி 
௮ தவரது என்னும் தெளிவினை படைசலே.பாம் | அங்ஙனம் 

துணியப்பட்ட வினையைப் பின் காமதத்துள் வைக்தல் தீமை 
யாம் என்பகாம், 

தெளிச் தகொண்ட வினையைச் அணிந்து செய்யாமல் காலங் 
கடத வரின் ஒன்னலர் ஈண்டு ஊறுவிளைப்பா,; பின்னா் எவ்வகை 

யானுஞ் Fors Yours இழிர்அபடும் அகலால் அவ்வினை 
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது என்றார், 

காரியத்தைக் ௧௬௫௫ தெளிர்தபின் காலச்சை நீட்டிக்கலா 
காத எனபது கருத்த,
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இனிசென்.று அணிந்து அகாண்டவினையைச் சிறந்த ௮/மைச்” 

சர் விரைந்து செப்வா என்பது இஇில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை வருடகாரன பால் உணரப்படும், 

கதை. 

வரடகாரன் என்பவன் மகதநாட்டிலே இராசகிரியம் என் 

னும் ககரிலிருச்கவன், அதிலிருந்து அரசுபுரிக்த அக்காட்டு மன்- 

னாகிய சருசகனுடைய கலைமையமைச்சன், பல நால்களிலும். 

ஈல்ல பயிற்சியுள்ளவன், செொல்வன் மையில் மிகச்சிறக் தவன்; 

இவனது காலம் சற்ேறேறக்குறைய இற்றைக்கு இரண்டாயிரத். 

தெழுமாறு அண்டுகட்கு முன்னராகும், வருவதோர்ச்து, உறு. 

வத சூழ்க்து கன் ௮ாசனுககு உறுதிகள் பல உதவி நின்றவன், 

சாரகாரி, சத்திபகாயன், தருமதத்தன், என்லும் அமைச்சர்: 

வரினும் இவன் மிகச் சிறக்கவனாப், அள்வினை யாண்மைகளில் : 

Costa பெற்றருக்தானாகலால், போனபுடையனாய் அரசன்- 

இவனைப் பேணிவக்கான். தான் PGMA S காரியங்களை யெல்: 

லாம் தப்பாது முடிக்கும் ஒட்பமுடையனாய் உயாந்.து நின் றமை. 

யால் அனைவரும் இவனை உவக்து போற்றினார், 

தாமே சென்று தம்வினை முடிக்கும் 

மாமாத்இயருள் மதிமீக் கூறிய 

பகைப்புலச் தேய்க்கும் படைத்திறற் றடக்கை 

வகைப்பொலி மான்றேர் வருடகாரன், எனக் கொக்கு. 

வேளார் இவனைக் கூறியுள்ளார். தன் வினைத் திட்பக்தால் இசை 

திசை பரவ இவன் இருக்துவருங்கால், வக்தவதேயத்து மன்ன 

னாய உதயணன் வந்து தனக்கு உதவிசெய்ய வேண்டினான். 

தீன் TF gas gam ise உறவினனாதலால் யாது குறை? 

என இவன் அன்புடன் உசரவினான். பாஞ்சால தேயத்து மன் 

னனாகிய அருணி என்பவன் தனக்குக் குலப்பகைவனாய் நின்று 

அல்லலை மிக விளைத்து வருகினமுனாதலால் அவனைத் மதாலைத்து 
விட வேண்டுமென்று ௮வன் உணாத்து நினருன். அவ் அரிய 
காரியத்தை எவ்வகையில் முடிக்கலாம் என்று ஆழ்ச்து சூழ்ச்து 

பருவமறிந்து கருகிகளைத். தொகுத்து இனித் தப்பாது என்று



1620 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

அணிர்து எழுது தன் ௮ரசனிடம் விடைபெற்று உகதயனானை 

உடன் கொண்டு, இவன் உவந்து சென்றான், செல்லுங்கால், 

வடுதிதொழில் அகன்ற வரூடகார 
உடற்றுகாக் கடத வுதயன குமாரன் 
அடைக்கல கினக்கென அ௮வன்வயிற் கையடுத்து 
ஓ௰்படைக்கிளவி பாங்குறப் பபிற்றி, TEST LG BT 

விடுத்கான். சென்ம இவன் பாஞ்சால மன்னனை 2வென்றுமுடி 4 

கான், பம் முனைமுகக்தில் பு கமூன வினையகத்தில் நினறு 

இவன் சூழ்க்த விதத்தையும் சூழ்க்சபடியே அணிந்து செய்த 

இறத்தையும் வியந்து புகழ்ந்து உகயணன் இவனை ம௫ழ்ந்து குழு 

விச் தான் ௮ணிக்இருந்த அணிகளையும், எறிவர்ச யானையையும் 

இன்லுரையோடு தந்து தன்னுடன் கொண்டுபோய்ப் பன்னை 

வைத்திருர்து Anis பரிசுகளை உகவினான். பின்பு மீண்டுவந்து 

தன் அரசனை அணுகினான், இவனது வினைமாட்சியால் மகச 

மன்னண் மிகுமாட்சியடையல் தன்னை யொப்பாரின்றி இவன் 
உயர்ந்து கின்றான். போருசமனை நேர்ந்து வேல்லப் போர்வல்லா 
ருளரேனினும், வருடகனைச்' சூழ்க்து வெல்ல வல்லார் யார் இவ் 
வுலகில் என்று ௮க்காலத்துள்ள அரசர், அமைச்சர் மூகலிய எல் 

லாரும் வியர்.து போற்ற இவன் விளங்கியிருந்தான். சூழ்க து 
somes Gea தாழ்ந்து நில்லாமல் வீனையைச் சதருடன் முடி கீ 
தானுசலால் சூழ்ச்சி முடிவு அணிவெப்தல் ; அச்.துணிவு தாழ்ச்சி 
யுள் தங்குதல் தீது: என்னும் உண்மைக்கு இவன் இங்கு உரிமை 
யாய் நின்றான், விரிவைப் பெருங்கதையில் காண்க, 

வகைமிகு மான்தேர் வச்சவர் கோமான் 
வருடகாரன் பொருடெரி சூழ்ச்சி 
பொய்யாது Yu a avon மெய்யுறத் சிமீஇ 
ஏறிய யானையு சன்மெய்க் கலலும் 
கூறுபட லின்க் கொடுத்தனன் கூறி, வத்தவகாண்டம், 
இவனது வினைச் இண்மையும், Cub G0 és வுண்மையும் 

இதன் கணனும் விளங்குதல் காண்க. 

சூழ்ர்அ தூணிச்ச வீனையை விசைர்து செய்யவேண்டும் என் 
ப இதனால் கூறப்பட்டது. 
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0/3 வென்றிமிகு இத்தனின்ரன் வீமன் கிசைச்தேனே 
குனரூமந் செய்சான் குமரேசா. ஈனி௫௪ 

தூங்குக தூங்கச் செயற்பால தாங்கறக 

அக்காது செப்பும் வினை, (2) 

இ-ள். 

ws சா1 தான் செய்யக்கருதிய வினையைக் DESH BIDS 

தச் செய்கான் ; வீமன் என் தூ௫்காது நின்று செப்து முடித் 

தான் எனின், தூங்கிச் செ.பற்பால தூங்குக; தூக்கா.து செய்யும் 

வினை தூங்கற்க என்க, 

Caer sh crear ns) அவனது அண்மைடி௰ ஆற்றலும் 

BRB, கான் கருி.ப வினையை sivas Orta முடிப்பகன 

ஆராய்க துகொண்டு இரவும் பகலும் கண்விழிப்புடையனாப் 

அமையம் கோக்கி அமர்ர்துருச்சானாகலால் நின்றான் எனரும், 
ஓ * e e இ 8 e 

SOT DN MBIT O SF சன் காரியம் ஈன்மையாக முடி.புமா.று எனக, 

இனித் காமதிக்கல் தீது என்று கான் கருதிய அன்றே 

உறுதியோடு முடி ச்சானாசலால் விரைக்து என்றும். 

இன, வினையின் இயல்பை உண?/ர்து EOF WW DOTS 

செய்க என்கின்ற து, 

தூங்குக என்றது காலத்தை நீட்டிக்க என்றவாறு; தாங் 

கற்க- காலகாலகம் செய்யாகே என்பதாம். தாங்காமை என்று 

இஹைமாட்டுயுள் சுட்டியுள்ளதையும் ஈண்டுச் சூழ்க்து கோக்குக, 

தூங்கி- தாமடுத்து; தூங்காது தாமதிபா.து, 

செயற்பால- செங்தற்பாலன வாயவினைகளை; இது பலவின் 

பாற்குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர், 

தன் வலிவளர்வை கோக்கச் சீவசன் அடக்கியிருந்தது 

போலவும், பரூவ வரவை நோக்கப் பஞ்சவர் ப.ஓங்கியீருக2.து 

போலவும், தம் வீனை முடிவுக்கு வேண்டிய அமைவுகள் மையும் 

வரையும் ௮மாக் இருக்க வேண்டுமென்பார் தூங்கிச் சேயற்பால 

தூங்குக எனறார்.



1682 இருக்குறட் குமரேச Sassi cn, 

காற்றுள்ளபொழு2ச அற்றுக்கசள் என். றபடி அமையா 

லாய்ரீதபொழுது அயர்க்திராசே என்பார் தூங்காது செய்யும் 

வினை தூங்கற்க என்றார், 

மேல், வினையைச் gpa pollo Ger தூங்கலாகாதென் 

ரர்) இதல், வினைகளின் sABu ios அவற்றிற்கியை LD NE 

என் சீன்றார். 

ாமதிச்துச் செய்யத்சக்க வினைகளை மெல்லச் காம்த்றச்,, 

செய்க? காலத்தை நீட்டியானு விரைந்து செய்தற்குரிய வினை 

களை உடனே அணிக்து செய்க என்பதாம். 

அமர்க்து செய்ய?வண்டிய காரியச்னை விரைச்அம்: விரை 
௮ செய்தற்குரியை ௮மர்ச் தும் செய்யலாகாதென்பது ௧௬.௮. 

மழைபெய்து ஈரம் அமையும் வரையும் எஇர்கோக்இி.பிருக் ௪, 
அமைந்தவுடனே அமைர்து வினைல்தால் சறச்சபயனுறுதலும் 

அவ்வாறின்றி மாறச் செய்யின் ௮து விணாயொழிதலும்போல் 
வினைவகையால் ஈலழும் கே$ம் ஈணுகுமாதலால் அவற்றை நுணு 

கோக்க அமைச்சர் வினை செப்ய வேண்டும் என்பது HO LLY, 

தம் காரியமுடிவக:த வேண்டிய முமைவுகளை நேரக்சக் கால 

ததை நீட்டியும், அமைக்துளதாயின விரைர்அம் உணர்ச்சோர் 

செய்வர் என்பது இதில் உணாச்தப்பட்டது, இவ வண்மை 

இத்தன் கண்ணும், விமன் பாலும் உணரப்படும். 

கதை, 

தச்சன் என்பவன் இ.ற்றைக்கு ஆயிரத்தெழுநாறு ஆண்டு" 

கட்கு முன்னர் உறையூரிலிருக்த ஒரு சோழமன்னன், குதிரை 
யேற்றத்தில் இவனுக்கு நிகரானவர் அ௮க்காலஜ்இல் எவருமிலா, 

இவன் அரிய நூல்கள் பலவும் பயின்றவன், பெரும் பு 

களும் வியக்ஈத்தக்க சிறச்ச கவிகளை விரைர்து பாடவல்லவன். 
புனின5 என்னும் னது இனிய மனைவியோடமர்ந்து wy Aus 
போகங்களை pers go ஐயை என்றோர் சிய புதல்வியையப் 

சற்கிள்ளி என்று ஒரு புசல்வளையும் இவன். த்து மக்கான். 
ஆறிவும் அண்மையும் உடைபவனாயிலும் பிறரது பான்மையை 

அறிர்து ௮தற்கியைய ஒழுகாதவனாதலால் மறுபுல மன்னர் பலர் 

ல்வாீ
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இவன்பால் பெரும் பகைகொண்டிருச்தார், சிறந்த விரனாயிருக் 

அம் உடனே அவர்மேல் இவன் குண்டு போகாமல் காலமும் 

வலியும் கருதி ௮டம்யிருசான், பகைவர்கீள் எளிதில் வகு 

Hamer gig அ௮ரிம அரண்களை உளலாக்கிப் பிடஞாக் இழோர் 

மகன பெருஞ்சாத்தன் என்பவனைக் துணைக்கொண்டு உறுவ 

சுருதி ஒன்றும் ௮றியாகவன்போல் இவன் ஒடுக்,.பிரூம்ப ஒரு 

நாள் இரவு எவரும் அறியாவண்ணம் கட்டி, பாணன் என்னும் 

பகைகரிருவர் இவனது ஈகரை யணுடிப் பொழ்லொன்றுட் புகு 

ஈன ஒளிர் கொண்டிருந்தார், பரிரில்கரு9 இவன் பால் வக்க 
பாணர்கள் வழக்கம்போல் மகிழ்ச்சி ததும்ப முரசங்களை முழக் 

இனா. ஒளித்டுருக்கவர் அதனைப் போமுசின் முழக்கமென்.று 

மாறுபடக் கருஇி ஈம் ஒளிப்பை உணரஈது9ராண்டான் போலும் 

என ஓடிப்போயினரை. போகவே இவனும் பின் அக வண்டிய 

கை அமைக அக்கொண்டு அனைவரையும் எதாஈது சென்று இசை 

பெற்று மீண்டான், இவன சூழ்ச்சித் தறச்கையும், அகையறி 

த செய்யும் வினைமாட்டுயையும், வியந்து புலவர்பலரும் புகழ்க்து 

LDS (pe BM i. 

சர்சான்ற விழுச்சிறப்பிற் 

சிறுகண் யானைப் பேறலருக்தித்தன் 

செல்லா ஈல்லிசை யுறைக்கைக் குணா.து என சக்கரரும், 

அரிபெய் சிலம்பின் ஆம்பலர் 9 தாடலை 

பாம்போ ழவ்வளைப் பொலிக்க முன்கை 

இழையணி பணை FS சோள் ஐயை தந்ைத 

மழைவளந் கரஉம் மாலண் இத்கன் எனம் பாணரும், 

இவனை உவ. spi பாடியுள்ளார். காலந்தாழ்ற்.து நின்று பருவம் 

பார்த்துச் செய்து தான் கருதிப வினையை முடி ச தானாதலால் 

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால என்னும் உண்மை மொழிக்கு இவன் 
உரிமையாய் நின்றான், இவன் சரிதம் புறசாலூறு ees 

பழைய மூூல்கள் பலவினும் புலனாம். 

வலிமிகு முன்பிற் பாணொடு மலிதார்த் 

இத்தன் வெளிய லுறைச்சை சாளவைப்



1634 இந்த் க:௦27௪ வெண்பா. 

பா டின் (ol ap seer நணைப் பாடுகட் டஞ்சிப் 

போரடு தானைக் கட்டி 

பொரா Sarg gic Daron Msi sw, (அகம்) 

இசலும் மேற் குறிச்தவுண்மை செளிவாதல் காண்க. 

கதை 2. 

பாண்டவர்கள் வாரணு ல.சத்தில் கங்கியிருக்குங்கால் புரோ 

சனன் என்னும் தன்மதி யமைச்சன் உட்பகையாய் உடனமார்நி 

இருக் மெழுஇனால் ஜா மாளிகை யமைதிறு அதில் OUT 16 BE 

னரம்படி செய்து அனரை அடியோடமழிக். வி. அமையம் ரோக் 

இயிநர் சான், வன இருப்பைக் குறிப்பாலுணர்ச்சு ஐவர் 

ஐய மீக் கூர்ர்து மஉாதுசெய்க தென ௮கங் கலக்கி நின்றா, 

மெழுகினால்ஈமக் காலயம் வகருச்ச.௫ம் விரகே 

ஓ.மழுகுசின்றதன் னொழுக்கமும் வஞ்சனை யொமுக்கே 

சழ pum யாவையும் இனன்வழி யன?வ 

தொழுதகையுளும் படையுள சூம்ச்சியம் Gui gra, 

எனச் அளங்கியிருக்குங்கால் அங்கு வந்திருக்க கம்மிய 

ஷஜெருவன் உணமையை யுணர்த்திஞன், அ௮அவ்வஞ்சமனையை 

அமைத்சுற்குக் கம்மியர் பலரை அழைத்தவருங்கால் விதுர 

ளால் இவன் விடுக்கப் பெற்றவன், காளன் எனலும் பெயரினன்., 

chi tan 6B pd BD A MG தவன், ஒர்சவினையாளரோடு உடனி' 

ருக் மாளிகையை அுமைக்குங்கால் நிலவறை யொன்று செப் 

அ எவரும் ௮.றியாவகை ஒரு. நாணை நிறுத்திம்சன் இயஸ்பையும் 
தப்பிச் செல்லுதற்குரிய வழி வகைகளையும் விமனிடம் வந்து 

அவன் தனியே உணர்த் இச் சென்றான், அசன் பின் காலதரம 

தம் செய்யாமல் ஒருசாளிரவு காயையும், அணைவர்களையும் எடுக் 

. தூககொண்டு மாளிகையில் இயை வையம் துவிட்டு ௮ச்தாணைப் 

பிடி. ல்க யெறிக்த ௮தன வழியாக விரைச்துபோய் இடும்பவன த் 

சை யடைச்தகான். காலத்தை நீட்டிக்காமல் கினையைம் துணிந்து 

செய்தசனால் தன் குடும்பச்சைக் காத்து இவன் ரெடும்புகம் 

பெற்றுன், :தூக்கற்க தூங்காது செப்பும் வினை என்னும் 
உண்மையை உலகம் காண அன்று இவன் உணர் தீது நின்றான்,



68-ம் ௮இகொாரம் வினைசெயல்வகை. 1635 

தோள்கரம் Ups sexehl aorerys giomat sravagés OsreeenasCa 

கோள்கரர்த பஃ றலை பராவெனக் குகர நீணெறிச் சொண்டுபோயபின் 

தாள்களீன்கதி.ச் தாள்பறிக்துவீழ் தரு வனத்தசோர் சாரன்மன்னினான் 

மூள்சடுல் கொடுஞ் சனவனற் சண்மா மும்மதச்களி நனையமொய்ம்பினான். 

இது பாரகம், தாங்காது நின்று விமன் வினைமுடித்ச 

இண்மையும், தன்னைச் சேர்ந்தாரைக் காத்துவக்த தன்மையும் 

இதில் காணப்படுகின் றன, 

வினையின் இயல்புணாந்து அதற்கியைய அதனை முடிக்க 

வேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

673 உற்றவினை யொல்லுமென இர்ர்தவுடன் என்மிஞீலி 
கொற்றமுறச் செய்தான் குமரேசா-.-முற்றவே . 

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைகன்றே யொல்லாக்காற் 

செல்லும்வாய் கோக்கிச்செயல், (௩) 

இ-ள். 

குமரேசா ! மிஞிலி என்பவன் தன காரியம் இனிதுமுடியு 

மென்று தெளிக்தவுடனே என் அணிந்து செய்தான் எனின், 

ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை ஈன்றே; ஒல்லாக்கால், செல்லும் 

வாய் நோக்கிச் செயல் என்க, 

உற்றவினை - தான் ஆ.ற்றுமாறு அமைந்து நின்ற காரியம், 

ஒல்லும் வாய் உறும்வரையும் ஓடுங்கஇ.பிருந்து பின்பு உற்றபொழு 

தே உடன்றெழுக்தானாதலால் ர்ந்தவுடன் என்றாம், கொற்ற 

முறச் செய்தான் என்றது தன் தந்தையைத் தொலைத்தவனைத் 
தான் தொலைத்து வெற்றிச் தஇருவோடு விளங்கி நின்றமை ௧௬௨௫, 
இ௮, முற்றுர்இறம் சாடிவினையை முடிக்கவேண்டும் என்இன்றது, 

ஒல்லும்வாய் - இயலும் இடம், என்றது தடையின்றிச் 

தன்காரியம் முடியும் இடத்து, ஒல்லல்- இயலல், முடிதல், 

இசைதல், பொருந்தல், 

ஒல்லாக்கால் - முடியாத இடத்து, பாசறையல்லது நீ 

யோல்லாயே என்ற புறம், 

205



1636 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

யாதொரு தடையுமின்றித் கன கருத்து நிழைவேறுமாயின் 

தான் கருதிய வினையைப் பருவந் தப்பாமல் முடி. கீதுக்கொள்க; 

௮ங்கனம் கிறைவேராதென்று தெரியின் ௮து நிறைவுறுதற்கு 

வேண்டிய _உபகரணமக்ககைக் தொசுத் துக்கொண்டு பொறுத் 

இருந்து எஏற்றதோர் உபாயத்தால் ௮தனை ஆற்ற வேண்டும் எனற 

வா, 

மேல், வினைகளின் இனமறிந்து செய்க என்றார் ; இழில், 

வினையாளன் தன் நிலைமையை யுணர்க்து அதற்கியைய ௮வ9) 

றைச் செய்ய வேண்டும் ctor aes ar. 

தடையின்றி முடியும் இடதக்தெல்லாம் தன் காரியத்தைக் 

அணிக்து செய்தல் ஈல்லகே ; அங்கன முடியாக இடத்து ௮ஃது 

இனி, முடிவதோர் உபாயத்தை நாடிச் செய்க என்பசாம், 

தன் வினை இனிது முடிதற்கு ஏற்றவிதக்சை முன் எண் 

ணிச் செய்யவேண்டும் என்பது கருத்து, 

ஒல்லும் இடதீது உன் வீனையைப் போர்வகையில் செய்க ; 

ஒல்லாக இடத்துச் சாமம், பேதம், தானம் என்லும் மூன்று 

உபாயங்களுள் இயைபு நோக்கி ஏற்ற தொன்றால் ௮சனை ஆற் 

றக என இயல் நோக்கி இதனை gong Hs கொள்ளினுமாம், 

ஒல்லும் இடமும், செல்லும் விதமும், தோர்ர்து வினைசெய்ய 

பேண்டும் என்பது குறிப்பு, 

உள்ளியதை ஊக்கிமுடிக்க இயலவில்லையாயின், ௮து இய 

அம் இடம் நோக்கி அறிஞர் முயல்வர் என்பது இஇல் உணர்த் 

தப்பட்டது, இவ்வுண்மை மினிலிபால் உணரப்படும், 

கதை. 

மினாலி என்பவன் சோழ மண்டலத்திலே ௮னனிகுடி என் 

௮ம் சகரிலிருக்த குது நிலமன்னனாகிய அ௮ன்னியினுடைய பகல் 

வன். இவன,அ காலம் இற்றைக்கு ஆயிரம் செண்ணூாறு ஆண்டு 
8G மூனனராம். இவன் அறிவும் மானழும் ௮மைஇயு முடைய 

வன், தான் கருதிய 'எதளையும் உறு5பெற முடிப்துவன். இவ 

அண்டா தர்ஜைக்கும் இருவழுச்தூரிலிருக் ச திதியன் என்னும் 
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குறுகில மன்னனுக்கும் GOuGhiuMms pare H6SH. GLMSHS 

என்னும் இடத்தில் ௮வன் வைத்து வளர்ச்ச காவன் மாமாயெ 
புன்னையை ௮ன்னிபோய் வெட்டி வீழ்த்த அண்காரணமாக அப் 
குப் பெரும்படை. திரண்ட. கொடும் போர் நிகழ்ந்தது. Be 
லுன்னியின் கண்ணை அவன் பிடிங்கவிட்டான், 

பயங்கெழு வைப்பிற் பல்வேல் எவ்வி 

நயம்புரி ஈன்மொழி அடக்கவும் ௮டங்கான் 

பொன்னிணர் நறுமலர் புன்னை வெஃகி த் 

இதியனொடு பொருத அன்னி போல); என ஈக்கரும், 
௮னனி குறுக்கைப் பறர்தலைச் திதியன் 

கொன்னிலை முழுமுதல் துமியப் பண்ணிய 

நன்னர் மெல்லிணாப் புன்னை போல : எனக்கயமனாரும், 

௮ன்னி குறுக்கைப் பறக்கலைத் இதியன் 

புனனை குறைத்த ஞான்றை வயிரியர் 

இன்னிசை யார்ப்பிலும் பெரிதேயானே ; என வெள்ளி 

விதியாரும், இவன் கதையை உள்ளிக் கூறியுள்ளார், கன் கந்தை 

யைத் தொலைக்க தி இஇபனை வெல்லக் கருபய இவன் அது 
பொழுஅ ஒல்லா?தன வுணர்ச௮ செல்லும்வாய் கோக்கிச் செற்ற 
முற்றருஈ. சான, இருந்ச இவன், பின்பு குறும்பியன் என்பவ 

னைத் துணைக்கொண்டு அ௮மையமறிக்துபோய் அவனை அடியோ 
.டழித்சான். இவனது மனச்திடதச்தையும் வினை த்இிறச்தையும் 

மதிமாட்சியையும் வியந்து ௮வனமாரந்திருக்த இருவழுக் தூரிலே 
யே சிற்த தாவாரத்துடன் இவனை எழுக்தருளச் செய்து அனை 
வரும் இறை செலுத்தி நின்றார். முன் போர்புரிக்த குறுக்கை 

என்பன இது பொழுதுள்ள கும்பகோணத்துக்குத் தென்பால் 

இரண்டு மைல் தூரத் திலிருக த சதென்பர், செல்லும் இடம் கோக 

கித் தன் வினையைச் செய்து முடித்துத் இருவும் புகழும் எய்தி 

இவன் சிறந்து விளங்கனானாதலால் ஒல்லும் வாயெல்லாம் வினை 

சன்றே, ஒல்லாக்கால் செல்லும்வாய் கோக்டிச் செயல் என்னும் 

உண்மைக்கு உரிமையா யிண்டு உள்ள நின்றான். 

வாய்மொழித் தந்தையைக் கண்களைச் தருளச 

அரச்முது கோசர் ஈவைத்த சிறுமையிழ்
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கலத்து முண்ணை வாலிது முடா௮ள 

Flor 5&0 கொண்ட படிவ மாருள 

மறங்கெழு தானைக் கொற்றக் குறும்பியன் 

கெருவியல் சன்மான் திதியற் குரைத்தவ 

ரின்னுயிர் செருப்பக் கண்டுசின மாறிய 

அன்னி மிஞிலி போல மெய்ம் மலிந்து 

அனா வுவகையே மாயிேம். (அகம்.) 

இிஇயனை வெல்ல விரும்பிய இவன் செல்லும் வாயறந்து 

வினையைச் செலுத்தி முடித்த தண்மையும், மேற் குற்த்த வுண் 

மையும் இதனுளளும் விளங்குகல் காண்க, சலைளியை நீங்கிச் 

செல்லுங்கால் தலைவன் தன்கெஞ்ற்குச் சொல்லியகாகளல் துறை 

பமைத்துப் பாணரால் இத பாடப்பட்டது. 

இயலுக் இறமநது வினசெய்யவேணடு என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

  

0/4 அன்றேன் வினையொழிவை ௮ஞ்சி வளவன்பின் 

குனரூமற் செய்தான குமரேசா--நின்ற 

வினைபகை யென்றிரண்டின் எச்ச நினையும்காற் 

கியெச்சம் போலச் தெறும், (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா ! கரிகால்வளவன் வினையின் ஒழிவை அஞ்சி ஏன் 

Hote விரைந்து தரத்தான் எனின்: விளை, பகை என்று இரண் 

டின் எச்சம், நினையுக்கால் தீ எச்சம் போலச் கெறும் என்க, 

அன்று என்றது காவிரியில் ௮ணைகட்டிய அக்காலஜ்நில் 
என்றவாறு, வினையெச்சம் த எச்சம் போலச் தெறும் என்று 

தெளிச்திருக்கானாதலால் அஞ்சாத வளவனும் அஞ்ூனான் என்க, 
குன்றாமல் செய்கான் என்றது பின்பு எஞ்சாமல் செய்து முடிச் 

தமை ௧௬2. 

வினைக்குறையால் கேடுவிளையமா தலால் அதனை ஒழித்து 
ஒழுகவேண்டுமென்று இஃதுணாச்துனெறது,
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கச்சம் தெறும் என இயைத்துக் காண்க, 

ஈண்டு எச்சம் என்ற மிச்சச்தை; எஞ்சி Go Mo SoU STL. 

கெறும் - அழிக்கும் ; கிருந்தார் செம்மானை தெறுகுவர் எனவும், 

தேறு கதிர்க்கனலி எனவும் ம் வருவன காண்க, 

செப்யச் தொடங்கிப வினையிலும், ககாயத்சொடகங்கிய 

பகையிலும் சேடம் MS SVT STON HM, BW MDT USB 

விடின் சல் என்ன வந்னவிடும் என்பாசை நோக்க இஃதியம் 

பியகசாகக் காண்க, இயலுரீமையின் தலைமைசோன்ற வினை, 

முதலில் நின்றது, 

வினைஎச்சக்ின் தீமையைக் செரிக்கற்குப் பகையின் எச் 

சத்தை உடன் வைஜ்துணாத் இனர் ; அங்கனம் உணர்த்தியும் 

உணராதவர்க்குச் தியின் எச்சக்பையும் பின் சோ துக்காட்டிஞர் 

என்க, வினை பகை சீ என்னும் இம் மூன்றன் எச்சத்தால் உள 

வாகும் கேடுகள் ஒன்றினும் ஒன்று எளிதில் செளிவாதல் காண்க, 

மேல், செல்லும் வா.ப் நோக்கி வினையைக் இருந்தச் செய்க 

என்னா) அங்கன ob சச.ப்யாது சற்று ஒழியனிடின் ௮ழிவுவரும் 

எனறு இல் அற வுவர அருளினார். 

வினையென்றும், பகையென்றும் சொல்லப்படுகின்ற இரண் 

ட.னது மிச்சம் அராயுங்கால் தீயின் சேடம்போல் தீங்கு பயக்கும் 

என்பகாம், 

என்று என்னும் எண்ணிடைச் சொல்பிரிக்து சென்று வினை 

யோடும் இசைர்து கின்றது, 

என்றும் எனவும் ஒடூவும் ஒரோவழி 

நின்றும் பிரிந்ததண் போருடோறும் நேரும், என்றது இயல், 

செய்யப்படும் தொழிலில் எச்சமாகச் சிறிது மிச்சம் வைப் 

பின் குறைபடக் கோலிய $ீரணைபோல மூன் செப்சுஅம் விணாம்; 

ஆகவ பயனெொழிக்து பழியு மிகுமாதலால் வினை எச்சம் தி எச் 

- சம்போலத் தெறும் என்றார், கருமசேடம் கனலினுங் கொடிதே 
CT LI Sled SHEE ESE HI, 

€ 4
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சனக்குப் பகையாயுள்ளவசை யழிக்குக்கால் அனைவரையும் 

௮றே யழியாமல் இலன் ச௮லன் சானே யென்று ஒருவனை 

இகம்ச்.அ விட்டூவிடின் ௮௮னன் மறைக் வளாச்து பின் இடங்காலம் 

Cnr eS outs மாரீசன்போல் பேரிடர் விஃப்பனாகலால் பசை 

எச்சமும் ௮சசர்க்கு ௮காதென உடன்வைக்,ஏணர் தினா. கான் 

இகழ்க்து விட்டிருக்க சுக்கிரீவன் பின் வளர்ந் துவக்து தன்னை 

ஒரு கோலால் கொல்வித்தபொழுது பகைஎச்சத்தின் கொடுமை 

யை நினைர்து வாலிகொதித்துக் கூறியதும் ஈண்டுக்குறீத்துக் 

கொள்க, 

at இல்லில் பற்றிய நெருப்பை ௮விக்குங்கால் றிது எஞ்சி 

நின்றது; இனி இது என்சசய்புமென்று தனைவரும் பராமுக 

மாக இகழ்ஈஅு சென்றா: செல்ல ௮து மெல்லவளர்ச் த கடு.பாமத் 

Ba ௮யலிருக்க இல்லிற் பற்றி ௮கன்பின் ௮டுகஅர் கொடார்து 

அ௮ங்கனமே ௮வஷர் முழுவதையும் எரித்துக் தொலைச்தது) B 

எச்ச,த்தால் கேருந் தீமையை அன்று தேர்க், கண்டு எல்லாரும் 

கெஞ்சம்நடூக்கினா; ஆகலால் வனை, பகை, நோய், கடன் முதலிய 

தெ.றும் இயல்புள்ள எச்சங்சட்கெல்லாம் உவமையாக ௮ஃ 

எண்ணநரின்ற.து. 

செய்யுர் தொழிலில் சேடம் வைச் சலாகாசென்பஅ கருத்து, 

வினை, பகைகளில் எச்சம் வைக்காமல் ௮றீஞா் எண்ணி 

முடிப்பர் என்பது இதில் உணர்த்தப் புட்ட, இவ்வுண்மை 

கரிகால்வளவன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

கரிகால்வளவன் காவிரிப்பூம்பட்டி னத்திருர்.து அரசு செய்து 

வருங்கால் தன் காட்டுக்கு உயி/போன்றமைசந்துள்ள காவிரி ௩; 

யில் ஒர் ௮ணை கட்ட விழைந்த சன் குடைக்கழ்ப்பட்ட குறுநில 

மன்னரைக் குறிக்கொண்டு விடுத்தான்; விடவே பல்லாயிரந் 
இகாழிலாளர்களை விடும். ௪.2 தத்தமக்குரிய பாகத்தை அவர் 
தட்டி. முடிக்க மன்னன் முன் வந்து ம௫ழ்வுற மொழிர்தார், 

ae வன் இன்னருள் செய்து எழுர்து சென்று இக்கயுள்ள புணை 
ர் ட்சோக்ி வருங்கால் கட்டப்படாமல் சிறிது எஞ்? நின்ற,
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௮ல் எச்சம் யாருடையசென்று அருகில் நின்ற சுசன்மன் என 

னும் ௮மைச்சனை வினவினான், அது முகரியுடைய தன் று ௮ம் 

2இ மக்இரி பகர உடனே அவன் போல் ஒருபடம் எழுதிவரச் 

செய்அ அப்படக்கிலுள்ள அவன் கண்ணை மர்தி£ ரீரதையோடு 

வரு தோலால் குத்தினை, இச்கு இ.து செ.ப்.பலே அங்கு அவன் 

கண்கலக்கெ குருபபட்டது அவன் பிற்றாசனபிலும் பெருக் 

இநலுற்றஎன், எஷரையும மதிபாக பெருமிசமுடையவன், பிர 

தாபருத்திரன் என்னும் புனைவுபையரினன். தனககுற்றனை 

யுணாக்து உறவோடெழுர்து விரைர்து வந்து தன் குறை.பாய் 

கின்ற அவ் ௮ணையை முடித்து இவன அடி தாழு௮ கின்றான், 

அ௮சன்பின் ௮வனை இவன் ஆதரித்து விடுத்தான், இங்கனம் 

வினைகளை அழுவற முடி.த்.தும், பகைவரை படக்கியும் புகழுடன் 

இவன் விளங்கிவருங்கால் வழு, சேரன் என்னும் இரு2பரு 

வேர தரும, சில குறுநில மன்னரும் இவன் மேல் கறுவு கொண்டு 

கின்று ஒரு மூறை பொருபடையடன் வந்தா, வெண்ணி என் 

னம் ஊர்ப்புறம்ேேகே ௮வரனைவரையும் வெறு மீண்டு அதன்பின் 

எங்கும் பகை இல்லாவ:ுக இவன் எண்ணி அற்றினான், வினை 

பகைகளில் மிச்சம் வைக்காமல் செய்து இம.பமலைவரையும் சென் 

௮ வென்று தன்குடையும் கோலும் எங்கும் தடையறச் செலுத் இ 

ஞான், வினை பகை என்றிரண்டின் எச்சம், நினையுக்கால் தீ எச் 

௪ம் போலக்த.றும்; அகலால் ௮கனை யொழித்கொழுக வேண்டு 

மெனலும் உண்மையை உலகம காண இவன் உணர்த்நிரின்றான்” 

செண்டு கொண்டுகரி காலனொரு காலி னிமயச் 

சிமய மால்வரை இரித்தருளி மீன வதனைப் 

பண்டு நின்றபடி நிற்கவிது வென்று முதுகிற் 

பா.ப்புலிச்குறி பொறித்தது மறித்த பொழு? 

கொழுது மன்னே கரைசெய் பொன்னியிற் 

ரொடா வர்டா முகரியைப் படத் 

செழுது கென்றுகண் டிவைமி கைக்ககென் 

விங்க ழிக்கவே யங்க ழிர், சம் எனக் கலிக்கச்துப் 
ரணியிலும்,



1642 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

ஈளியிரு முந்நீர் காவா யோட்டி. 

வளி காழி லாண்ட வ௮ரவோன் மருக 

களியியல்' மானைக் கரிகால் வளவ 

சென்றமர்க் கடக்கரின் ஆற்றல் கோனற 

வென்றோ;் நின்னினும் ஈல்ல னன்றே 

கலீகொள் யாணர் வெண்ணிப் பறச்தலை எனப் *புறத்2 

காய்சின மொய்ம்பிற் பெரும்பெயர்க் கரிகால் [னும், 

ஆர்கலி ஈறவின் வெண்ணி வாயிற் 

சீர்கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் 

இமிழிசை முரசம் பொருகளச் தொழியப் 

பதினொரு வேளிரசொடு வேந்தர் சாய 

மொய்வலி யறுத்க ஞான்றைக் 

கொய்யா வழுந்தூர் ஆர்ப்பினும் பெரிசே என அகத் 

மண்சகாண்ட பொன்னிக் கரைகட்ட லாராசான் [ gp, 

கண்கொண்ட சென்னி கரிகாலன் எனக் குலோத்துங்க 

சோழலுலாவினும், 

சென்னிப் புலியே றிருத்திக் கிரிதீரிக் தப் 

போன்னிக் கரைகண்ட பூபதி என விக்ரம சேோழனு 
லசவினும், மேற்குறித்த இவன் சரிதம் விளஃகப்பட்டுள்ள ௪. 

நேர்ந்தவினையை நிறைவுறச் செய்யவேண்டும் ன்ப.து இத 
ஞை கூறப்பட்டது, 

  

675 ரந்த கருவியிடம் அயம்ச்து மலையமான் 
கூர்க் து செப்தான் என்னே குமரேசா... சார்ர்த 
பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொ டைந்தம். 
இருடீர வெண்ணிச் யெல், (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா ! மலையமான் என்பவன் கருவி இடம் காலமுதலி;2 

, வற்றை வழுவற ஆராய்ர்அுதொண்டு பின்பு ஏன் வினை செய்தான் எனின், பொருள், கருவி, காலம், வினை, இடன் ஓடு ஐந்தும் 
. இருள் தீர எண்ணிச் செயல் என்க,
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அகத பொருந்திய, நிறைந்த, அ௮யரது - அராய்க்து. 

கூர்ந்து நுணுகி கோக்க, கன் வினைமுடிவுக்கு வேண்டிய படை 

பபாருள் இடம் முதலியவற்றை முதலில் நன்றாகக் தெளிந்து 

அ௮மைத்ஸ்க் கொண்டான் ஆதலால் ரக்த கருவியீடம் ஐய்க்து 

என்ரும், 

கான் கருதிய வினையைச் செய்தற்குமுன் தெளிவுற ஒரு 

வன் எண்ண?வண்டியவை இவை என இஃதுணர்த்துகன்றது, 

ஓடு என்னும் எண்ணிடைச் சொல்லைப் பொருள் முதலியவற் 

மோடு சகனித்கனி கூட்டிக்கொள்க, பிறவுமுளவேனும் ganar 

இவவைந்துள் ௮டங்குமாதலால் ஐர்தும் என முற்றும்மையாழ். 

கூறினா. 

இருள்தீர எண்ணி- மயக்கமற அராய்ர்து. இருட்டு, ௧௫ 

மை முதலியவற்றை யுணர்த்திவரம் இருள் என்னுஞ் சொல் 

ஈண்டுமபக்கக்தைக் குறித்து கின்றது, ஐக்து இருள்ஹுற saa 

என்றது பரிபாடல். மயக்கமாவது ஒன்றை மற்ொென்ராகக 

கருதி மருளுதல் ; இ௮, 9ெளிவுக்கு மறுதலையாயது ) இதனைத் 
திரிபு என்பர் ) ஐயன்கினும் இத devs Ss, 

ஒரு காரியத்தைச் செய்து முடித்தற்கு உரிமை.பாக வேண் 

டப்படும் உபகரணங்களுள் பொருள சிறந்தது ௮கலால் ௮தனை 

முதலில் வைத்தார், அடுதீதளள வற்றின் இ.பல்புகளையும் வைப் 

புமுறை நோக்கி யுய்த்துணாந்துகொளக, 

மேல், எச்சம் வையாமல் வினையை முற்றுறச் செய்க என் 

ரூர்; இதில் ௮க்ஙனம் எஞ்சாமல் செய்தற்கு வேண்டிய உபகச 

ணங்களை முன்னதாகவே தெளிவாக எண்ணிக்கொள்க என்றார். 

பொருளும் கருவியும் காலமும் கொழிலும் இடமும் என் 

ணும் இவவைந்தனையும் ஓயமற எண்ணிப் பின்பு வினையைச் 

செய்க என்பதாம். 

சண்ணாது செய்யின் வினை இனிது முடியாமையோடு இழி 

வும் சேருமாகலால் எண்ணிச் செயல் எனமுர், 

206 |



1644 இருக்குறட் குமமசேச வெண்பா, 

தன்காரிய நிறைவுக் வேண்டிய காரணங்களை (Lp Fed ov கன் 

ரக அமைத்துக்? காண்டு அதன்பின் அதனைச் கொடக்கவேண் 

டும் என்பது EHS H. 

தனக்குள்ள பொருளும், அமைக த படையும், ௮னகாலமும், 

எதிர்ச், தவினையும், ஏற்றஇடமும் என்னும் இவற்றால் கணக்கும் 

மாற்றுனுக்குமுள்ள ஏற்றக் தாழ்வுகளை க தூக்கி நோக்கித் தன் 

அரசனுக்கு அக்கம் பயக்கும் வகையில் அமர் முதலிய வினை 

களை அமைச்சன் அற்றவேண்டும் என ௮ுதிகாரச்தோடு பொருக்க 

இதனை ௮மைத்து கோக்குக, 

இடம் பொருளேவல்களை கன்றாக அராய்ச்து தெளிக்து 

கொண்டே ஒரு வினையைக சொடங்கவேண்டூம் என்பது குறி 

ப்பு, 

ஏற்ற கருவிகளை எதிரறிக்து செய்வோர்க்கு எல்லாக் காரி 

ய.ங்களும் எளிதில் முடியும் என்பது இல் உணர்ச்சப்பட்டது, 

இவ்வுண்மை மலையமான பால் உணரப்படும், 

கதை. 

மலையமான் என்பவன் மலையமா நாட்டூள்ள கோவலூரி 

லிருக்து மரசுபுரிக்த குறுகில மன்னன். இவன் அறவும் தகவும் 

அற்றலுமுடைபவன், வீரவள்ளலாய் விளங், Ut SB முடிக். 

காரியின் அருமைப் புதல்வன், பெருங்கொடையாளன், இவ 
னஅ காலம் இற்றைக்கு ஆப்ரச்தெழுநாற் ம்பு அண்டுகட்கு 

முன்னராம். மிக்கவளமுடைய முள்ளூர் மலையைத் தனக்கு 

உரிமையாக வடையவன், கனிமாங்களாலும் பிற நல களாலும் 

அம்மலை மிகச் சிற*கன, முரண்கோள் தப்பிற் சேவ்வேள் மலை 
யன், முள்ளுர்க்கானம் எனக குறுக்தொகைபிலும் ௦ தாலையா 

ஈல்லிசை விளங்கு மலையன், மகிழா இ.ஜி.சுவிழைபணி OBGEC wit, 

பயன்கெழு முள்ளூர் மீமிசைப், பட்ட மாரி yan oul eon பலவே 

எனப்புறக்இனும், கபிலரால் ௮து புகழப்பட்டுள்ள த. இவன் 
காலத்தில் உறையூரிலிருச்,து அரசு புரிந்துவக்த சயதுங்கன் என் 

னனும்் சோழமன்னன் இவன்பரல் போன்புடையனுயீருக்தானாத 

லால் ' அவனுக்கு உயிர்த் "துணைவஞய் நின்று உதவிகள் பல
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இவன் உஞற்றிலந்தான், எண்ணிய வினையை இனி முடிக்குந் 

இண்ணிபயை இவனை மச்இிரியாகவும், தர் இரியாகவும் அமைத் 

க்கொண்டு ௮வன மகிழச்.துவருங்கால் பகைவர் வச்,து Mars g 

பெரும்போர் புரிக்தார், தில் ௮வன் படைகள் பொருமுர 

ணழிர்,௪ு புறங்காட்டி தடின, அ௮வ்வமையம் இவன சூழ்ச்சியோடு 

துணிக்து புகக்து தனக்கு உறுதியாய இடத்தில் நின்று சோழ 

னது வெற்றிக் குடையை விளங்க நிறுத்து விரமுழக்கஞ் செய் 

சான். அதனால் தடிய படைகள் உடனே மீள இவன் உடன்று 

பொருது பகைவரனைவரையும் ஒருங்கே வென்றான், முனைமுகத் 

இல் நின்று இவன் செய்சவினையாண்மையைச் சோழன் அறிந்து 

மகிழ்ச்து ஏனாதி என்னும பட்டமும் தந்து உரிமையாகச் சில 

ஊர்களும் உதவி உவந்து புகழ்க்சான். ஏனாதி என்பது ரச 

னால் உவந்து STDS SUID? Sri பட்டப்பெயர், மலையமான் 

சோழியவேனாதி திருக்கண்ணன் எனச் சிறப்புப் பெயரோடு 
இவன் அ௮ழைக்கப்படுவான, தனக்கு வலியான இடக்கால். 

களைச் 9கெளிவாக அறிட்து வினை செய்ததனால் சிறந்த புகழுடன் 

இவன் விளங்கி கின்றான். பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொ 

டைக்தும் இருள்தீர எண்ணிச் செபல் என்னும் உண்மைக்கு 

இவன் உரிமைபாய் கின்றான். இவனது குணஞ்செயல்கக் 

வியக்,து மா௫றாக்கத்து ஈப்பசலையார் என்னும் புலவர் பாடியுள் 

ளார். மப்பாடலை இசன் வுடியில் தருதும், அதன் பொருளை 

அய்கதுகாணக, 

௮ணகங்குடை யவுணர் கணக்கொண்் டொளித்தெனச் 

சேண்விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணா 

இரள்கண் கெடுத்த பருதி ஞாலச் 

திழம்பைகொள் பருவால் தீரக் கடூத்திறல் 

அஞ்சன வுருவன் தந்து கிறுத்தாங்கு 
அ௮ரசுழச் இருச்ச அல்லற்காலை 

முசெழுச் தீரக்கு முற்றமொடு கரைபொரு 

இரங்குபுன னெரிதரு மிகுபெருக் காவிரி 

மல்ல னன்னாட் டல்லல் தீரப் 

பொய்யா சாவிழ் கபிலன் பாடிய



1640 தருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

மையணி செழடிுவரை wir Bo Crus யெனச் 

செருப்புகன் மறவா செல்புறங் கண்ட 

எள்ள.று சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை 

பருவழி யிருக்க பெருவிறல் வளவன் 
மதிமருள் வெண்குடை காட்டி யக் குடை 
புதுமையி னிறுத்த புகழ்2மம் படுக. 

விடாப்புலி பொறிச்சு கோட்டைச் சுடர்ப்பூட் 
சுரும்பார் கண்ணிப் பெரும்பெயர் BID (Lew 
ஈண்டுச்செய் நல்வினை பாண்டுச்சென் அணிய 

ருயர்ந்தகோருலகக அப் பெயாக்சன ஞுைலின் 
அ௮றுகொளன்் மருங்கின் மாரக SBI LP DY (BI 

கவலை DEGFS Faws Br 

கோன் மனையே நினைத்தா ரண்ணல் / 
கல்கண் பொடியக் கானம் வெம்ப 

மல்குநீர் வரைப்பிற் கயம்பல வுணங்கக் 
கோலட நீடிய பைதறு காலை 
பிருகில கெளிய விண்டி. 
யுருமுசறு கருவிய மழைபொழிக் தாங்கே, 

Ss, 
ஓ e ஓ 

த பைக காலை மழை 3பொழிக்காங்கு அவலந இர நீ தான் 
னை என அமைத்துக் காண்க, பைதறு- பைய ற்ற, ‘ 

MOTTE FO HFT GG got நிகழ்ர்துழித கங்கள் வலி 
மிகு காலமாகிய நிதியினை யடையவேண்டிச் சூரியனைக் கவாக்.து 
கொண்டுபோய் அசுரர் சிலர் மறைந்து நிற்ப 
மால் சென்று ௮க்கஇரைக் கொணர்ந்து நிறு 
தது ?பால், படைதொலைக்தபொழுது இவ 

௮வவமையம் இ ர 

விற ௮ரரை YTS 

ன பகுர்து வென்று 
வளவன குடையை Biv 6) vi & Bens கலால் அஞ்சன உருவன் 
குந்து கிறு SETS QUOT GY HT FO. பு. துமையினி DE புகழ் 
மேம்படுக என்று இதில். இவன் போற்றப்பட்டான். இவன து 
வண்மையும், இண்மையும், மன்னுபிர்க் கிரங்குக் கீண்மையும், 
எதையும் இருள்ச£ எண்ணிச் செய்யும் ஒண்மையும் மேற்குறித்த 
வுண்மைபும் இதில் ஒளிர இன்றன; ஊனறிபுணாக. கு 

ட தன் நிலைமையைச் தெளிவாக அறிந்து விளை பட்சி ஸ் சசய்ய வேண் டும் என்பது இகனால் கூறப்பட்டது, 
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676 மூந்தியபின் ௪.ப் பயன் முன்னியேன் காளிக்கன் 

கொத்றமுதச் செய்தான் குமமசேசா-.-உநஇற 

முடிவு மிடையூறு முற்றயாம் கெப்தும் 

படுபயலும் பா£ச்துச் செயல். (௪) 

இடர். 
குமரேசா! மேடிக்சபின்பு எய்துகன்றபயளை எண்ணி 

என் காளிங்கராயன் முன்பு துணித்து வீனைசெ.ப்தான் எனின், 
ட ௫ 4 ~ ட ஸு e e oN e e ஓ 6 

மூடிஏம் இடையூறும மூகறயாஙகு எய்தும் ப$ிபயனலும UTE b BF 

செ.பல் எனக, 

முற்றியபின் எய். பயன்மூன்னி என்றது கான் தொடங் 

கய காரியம் மூடிக்கபின்னர் ௮கனுல் சன*:சம் பிறாக்கும் உண் 

டாம் பயனை முன்ன.காகவே எண்ணி நின்றமை ௧௫9, உற்த 

டைகளுக் கெல்லாம் உளங்கலங்காமல நின்று எடுத்த வினையை 
a . b Bb 

~ ட 

முடிமன்னரும் வியக்கத்தக்கபடி முடித்து விளங்கினை of sore 

கொற்ற மழறச் செய்தான் என்றாம், உற்ற என்த பொருக்தய 

என்றவாறு, 

இத, தான் செய்யும் வினையால் எய்ம் பயனை எதிரறத்து 

செய்க என்கின்றது. 

முடிவும் - வீனை இனி அமூடி புற் லிகமூம், இடைபூ 

௮ம் - இடையில கோன்றுகின்ற கடைகளும், 

(PHD அங்கு- முடிக்கபொாழுன, என ஆங்கு எழுசமங்க 
டந்த என்புழிப் போல அங்கு எனபது ஈண்டுக் காலக்ககோன்ற 

நின்றன, பார்ச்துச்செயல் - சோக்கிச் செய்க; நோக்கல் உளக் 

கண்ணால் ஆராய்தல், எய்தும் பயன் என்னாது படு என்பதை 

இடையே படுத்தியது எற்றுக்கோ எனின், முடிவுற மு;தலில் 

கொடகங்கிய முயற்சிக்கும், இடையே இளைக்க கடைகளுக்கும், 

அவற்றை நீக்கி முடித் அற்றலுக்கும், ஏற்றபடி. பேரும் பயனை 
நோக்கி என்க, படு என்றது ஈண்டு மிகுதக் குறிப்பை புணர்கி 

இரின்றத.' , படூகளி வண்டார்ப்ப ; எனவும், படுகடன் ஆதியிற் 
டட்ட்தை நினையான்; எனவும் வருவன வற்.றுள் பட்சொல் மிகு



1648 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இயை யுணர்க்இி நிற்றல் காண்க. பெரும்பொய்.பளைப் படுபொய் 
யன் என்பா, முடிவுக்கு எய்தும் பயலும், இடையூற்.றுக்குப் படு 

பயனும் என இயைத்து Corea guid அமையும், 

மேல், வினைக்குவேண்டிய சா.சனங்களைா முனனதாக நன்கு 
௮ிமை,க்.௮ுச் செய்க என்முர்; இதில், அவ்வினையின் முடிவையும் 
௮,சனால வரும் பயனையும் ஆராய்க்து செய்க என்இன்ரார, 

தான் தொடங்கிப வினை தொடர்ச் முடியும் வகையையும், 
௮கற்கு இடையே கோன்றும் கடையையும், ௮னு நீங்கி முடிச் 

தால் ௮த்னால் எய்தும் பெரும் பயனையும் முன்னதரகவே ர 
தூக்கி கோக்கி ஒருவன் செய்யவேண்டும் என்பதாம், 

பயெய்சாமைபோடு இடரும் பயப்பதாய வினையை எண் 
ணாமல் செய்து ௮றிவிலிகள் இழிவுறுவர*கலால் ௮ங்கனம் உள 
வண்ணம் எதையும் முன்னதாக Bor எண்ணி அறிவுடைய 
அமைச்சர் செப்யேண்டும் என்பார் பார் த்துச் செய் என்றார், 

கரணம் தப்பினால் மரணம் என் றபடி அயருறுக தொழிலை 
எவ்வகை.பினுக் தொடலாகாசென்பது குறிப்பு, 

கடை போகா வாயினலக் காட்டா வெணிஞம் 
இடரில செப்க இருநீர்ச் கிணறு 
தடனுறச் தாண்டிற் சிறதிழுக்கு மேனும் 
இடரெய்சல் தப்பாமை யின., என்றதும் ஈண்டு எண் 

ணத்தக்கது, பின்பு பெரும்பயன் தருமென்று தெரிக்கால் அவ் 
வினையை அறிஞர் வருந்திய முடிப்பா என்பது இதில் உணர்ச்சப் 
பட்டது, இவ்வுண்மை காளிங்கன் பரல் உணசப்படும், 

கதை, 
காளிங்கன் என்பலன் இம்ஹைக்கு அறுநாற்றைம்பது 

ஆண்டுகட்கு முன்னர்க் கொக்கு நரட்டிலே பூததஅைவரம்பிேே 
வெள்ளோடை யென்னும் ஊரிலே வேளாள; குலத்திலே பிறக் 
தவன். இவன் மிக்க ப. திவன்மையுடையவன். ப.ருவமமய்திய மின் அரியமால்கள் பலவும் பயின்று எத்தனைப் பெரியவ ரிடல் 
சுளையும் எளிதில் முடிக்கும் உவசியாளனாப் உயார்து! "லீக்
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னை. அக்காலத்தில் மதுரையிலிருந்து அரசுபுசிக்த 1 Bal ror 

என்னும் பாண்டிய3வச்கன் இவன.லு உண்மை இண்மைககை 

புணாந்து எனசுகு அமைச்சகை இவனை அமைதீதுக்கொண் 

டான். மபம்மன்னனுக்கு இன்னுபிர்் துணைவயை நின்று குடி 

கள் இன்புற இவன் கோழுறை புரிக்கான், ura ang 

குரிய வாயில்களை விரியச் செய்து நிலங்களை வளம்படுத்தச் சல் 

வங்களை வளர்ம்.து எப்துவ எவற்றையும் எஇரறிக்.து காக்சான். 

தான் தொடக்கி வினைகளை பெல்லாம் மூடனச்காது முடித்தும், 

அடங்கலர்க்கு மடங்க?லறு போன்றும் இலன் மன்னிவருவதை 

மன்னன் நோக்க மூழ்ச்சி மீக்உூரத்து ுரியவரிசைகள் பலம் 

உரிமைய சவுகவி உனர்துபேணிஷனை, எகைபும் எழுவறம் கெளி 

கற பழுகற முடிக்கும் இவனது வினை?ச:பல் வகைகளை மறுபுல 

அமைச்சரும் மதித்அம் போத.றிஞர், பின்பு, கான் பிநக்க காட் 

மூகம் சிறச்க கலங்களைச்செ.ப்ய விரும்பிப் பன்னணாசுஞ் சூழ்கது 

வானி ந.றியில் ஓர் அணைகட்டம் துணிந்து யாவரும் வியப்ப 

அறி முடிச்சகான். ௮௮, காளிங்கராயன் அணை என்று இன் 

௮ம் இவன் பெயரால் நின்று நிலவுகன்.௦ து, அவ் அணை நீரால் 

எய்திப பெரும் பயனையும் இவனது வீனையாண்மையையும் தனை 

வரும் வியர். ௪ புகழ்னெரார், 

தஇிரைசொண்ட வாரியை மாலடைச்தான் செழும் சாவிரியை 

உரைகொண்ட சோழன்மு னாளடைச்சானுல கேழறிய 

வரைசெண்ட. பூர். துறை ஈன்னாடு வாழ்சவவ் வானி சனை ச் 

சரைசொண்டடைச்சவன் வெள்ளோடை சாத்தந்தை காவிங்கனே 

எற்று இரைப்பொன்னி கூட .றுவானி யி டமடக்க 

வெற்றி மிகுக்ச ௮தவிர பாண்டிய வேச்கமைச்சண் 

கற்ற அறிவினன் காளிங்க ராயன் செப் கால்கழிகீர் 

2D) UM SOS MMUUOTS Bui SHC gs, 

என் ற புலவா் சிலரும் இவன் வினை nations Susg பாடி 

யுள்ளார், ஒருவினையைச் செய்யுங்கால் Sy Toa முடி.கக.2 துணிக்கு 

கன் உழைப்புக்கும், இடையே , மிடைந்து வரும் தடைகளுக்கும் 

அஞ்சாமல், முடிர்தமின் எய்தும் பயனைச் சரதாக்கதி கோக்சச் 

செய்அு இவன் பேர்பெற்று நின்றான்... முடிவும் இடையூறும்



1650 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

முற்றியாக்கு எ.ப்தும் படுபயலும் பார்த்துச் செயல் எனலும் 

உண்மையை உலகம் இவன்பால் பார்த்அுநின். றன. 

° 
ஓ * 

காவிரி யோடு கலக்குறு லானியைக் கட்டணைநர் 

பூவிரி Deus ORS Ly. FD காஞ்சி புகுககிசை 

தேவர்கள் சாம்பவர் பாவாண ரெல்லாச் தினமகிழ 

மாவிசபம்பெறு காளிங்கனுங் கொங்கு மண்டல3ம, 

௪னக் கொங்கமண்டல சதக;த்தினும் இவன் சரிதங்கூ றப்பட்டு 

ளது, 

வினையாலெ.ப்.அம் ப.பனை முதலில் சர் தூக்கிச் செப்பவேண் 

டம் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட து, 

01/4 பண்டு சுமாலி பணிபசார் கோளையுன் 

கொண்டுசெய்கான் என்னே குமரேசா. -கண்டாமற் 

செய்வினை செய்வான் செயன்முறை யவ்.வீனை 
ச * ~ * e ° உ 

புள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல், (௪) 

9 . 6 ௪ ௪ உ 

குமம?ரசா! சுமாலி அசுரர்கோனை உளத்திற்கொண்டு தன் 

வினையை ஏன் ஊன்றிச் செய்தான் எனின், செய்வினை செய்வான் 

செயல் முறை, அவ்வினை உள் அறிவான் உள்ளங் கொளல் என்க, 

பண்டு என்றது திருமால் அரக்கரை wif go erp ga பின் 
பாதலதீதுப் புக்கிருக்க ௮க்காலக்கை, ௮சுேந்தான் செய்து 
போந்தவுபாயச்சையே தான் RAE aS செய்தான் அதலால் 
கோனையுளங்கொண்டு பணிசெப்தான் என்றாம், பணி சாழில், 

தண்டாமல் - நீங்காமல் ; இஃது உடல் நிக்கும்வரையும் நீங் 
காது வினையின்௧ண் ஊக்கிகிற்றல் வேண்டும் எனலும் உண்மை 
கோன்ற கின்றது, 

இ௮, முன்செப்து கை?தர்ச் ச ஒருவன௫ கருச்சை ரோக் 
உன் காரியத்தைச் செய்க என்சன்றது, 

செயன முறை உள்ளங்கொளல் எனச் சேர்க் ST RB,
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செய்வினை - செய்பப்படுர் தொழில்; வினை என்னாது செய்: 

என்று முன் எய்சவைக்தது எற்றுக்கோ எனின், வழக்கிலுள்ள 

அ௮.தன் நிகழ்ச்சி தோன்ற என்க, செய்வினை மடி. oo oar é சேர்க் 

துறை விலளே, மைப.று தாமரை மலர்மகள்; என்றதுங் காண்க. 

தான ஒரு காரியத்தைச் செய்யச் தொடங்கின் ௮த்தகைய 

காரி.பக்கிற் 5தர/க்த ஒருவன் முன் செய்துபோர்த உபாயதி 

தைக் கருதிக்கொண்டு ௮கன்படி செய்தால் ௮ஃத இனி முடி 

யும் என்பார் அவ்வினை உள்ளறிவான் உள்ளங் கொளல் என்ருச், 

மேல், முடிவும் பயனுமுன்னறிந்து வினை செய்யவேண்டும் 

என்றார்; இஇல் முன்செய்௮ போச்தவன் செய்த படியினை.பறநது 

௮தனைப் பற்றுக என்கின்ரா£, 

செய்யத்தகும் வினையைச் செய்கின்றவன் செய்பும் முறை 

மையாவது அ௮வ்வினை:பின் உளவினை உணர்வானது உட்கருத்தை 

உணர்ந்துொள்ளுகல் எனபகாம், 

தனக்கு ஒரு காரியத்தில் தேச்சியில்லையா.பின் ௮தில் கை 

தோச்த ஒருவன் கருத்தை ர்ந்து அதனைச் செப்யவேண்டுமென் 

பது கருத்து, 

தான் கருதிய வினை இனி முடியாமையால் மீண்டு 

அதனைச் செய்.பத் கொடங்குகன்றவன் அத்தகையகொன்றை 

முன் முயன்.று முடித்தவன் பயின்ற வுபாயத்தைத் தான் உணர் 

ர்துசகொள்ளவேண்டும் என்று இஃதுணாதஇயசென்க, தூக்கி 

வினைசேய் என்றதும் ஈண்டு கோக்கத்தக்க.து. 

தேோக்த வினையாளனது செயல்வகையை நோக்கி வினை 

செய்வார் சிறக்க பயனையடைவர் எனபது இதில் உணர்கத்தப்பட் 

டத, இவ்வுண்மை சுமாலிபால் உணாப்படும். 

கதை. 

சுமாலி என்பவன் அரக்கரகுல முதல்வனாகிய சுகேசலு 

டைய புதல்வன், தாய் பெபர் தெய்வவதி, மாலியவான் மாலி 
என்னும் இருவருக்கும் இவன் சடுவே பிறக் தவன், அறிவு நால் 

சையும் கருவி தால்களையும் சன்கு பயின்றவன், அஞ்சா. கெஞ் 
207
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ஜென், எதையு நுணுக சோகச் செய்பவன், கே.துமதி என் 

னும் தனது அழகிய மனைவி2யோடமார்து இனிய போகங்களை 

இகர்ர்து கேகசி வனசவிலோசனை என்னும் புசல்வியரிருவரைப் 

பெற்றுப் பெருமகழ்வுற்றவன், தன் ௮ண்ணனாகிய மாலியவான் 

சர் பெருமானாய் ஆட்டுபுரியுங்கால் ௮மைச்சனாகவும் இவன் 

அமைந்து நின்றான், ௮மார் வேண்டுகோட்கிணங்கிக் இருமால் 

வந்து ௮ரக்கரையழித்து இலங்கையைச் சிதைம்தபாழுஅ அணை 

வரோடு ஐடி. இவன் பாதல,்இல் புக்கிருக்தான், கெ$கங்காலங் 

கழிர்சபின் இடங்காலம் நோக்கிக் தனியேயெழுக்து VSS தன 

இலங்கையையும் அஇலிருக்து௮ரசுபுரிகன் ஐ குபேோனைடும் நோக்கி 

உளங்கவன்று எவ்விசச்சானும் பழையபடி. தன் அ௮ரசுரிமையை 

படையவேண்டுமென்று இவன் ௮வாவிநின்றான், சன்கருத்து 

நிறை?வறுதற்குரிய உபாயங்கள் பலவற்றைபும் உன்னியுன்னி 

ஆராய்க்கான், இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வர்தான். மூன்ன 

தாகக் தள்போல் அரசிழந்து கொர் இருந்த அசுரேந்தின் தன் 

மகளாகிய சுரசையைக் காசிபன்பாலேவி ௮வள் வாயிலாகச் தன் 

குலந்தழைக்கச்செய்து பின் சிறது நின்றதை இவன் நினைந்து 

கொண்டு கானும் ௮வவகையே செய்ய எண்ணினான், விரைந்து 

வந்தான், தன் மகளும் போழகியுமாகிய கேகசியை அழைத்து 

ஆக3வண்டியதை யுணர்த்தி விச்சிரவசு என்னும் முனிவன்பா 
லேவி ௮வள் வாயிலாக இராவணன் முதலாயினோரைப் பெற் 
ரன். பெருவிரனாகி.ப தசமுகன் பருவபெய்தி.பபின் SD hGH oT 

இவன் அ௮ருகணைந்தான், அலையடுத்த கடற்றுயிலும் ௮ச்சுதனுக் 

கமரழிந்த அரக்கரேல்லாம்; தலையெடூக்கப் பிறந் தாய்ரீ வருகவென 
வுயிர் பொருந்தச் தழுவிக் கொண்டான், கொண்டு, தன் (Fab 

தின் மேன்மையையும் ௮துபொழுது ௮. குலைக்துள்ள பான்மை 
யையும் குறித்து அவன் குறிக்கொள்ளக் ௬. றீனான், 

திண்ணுக்குர் சடமலரோன் வழிவந்த சசச்சிரிவன் ரான் முன்பாண்ட 
மண்ணுர்கும் பலரறிய மணம் புகுர்து மனையாளாய் வகுக்சப்பட்ட 

பெண்ணும(கும் படாதார்சம் பெராவாழ்விற் பிச்சையே ஈன்றுகாண்பேம் 
கண்ணுர்கும் பொறிபறக்கச் சடலிலங்கை யாள்சன்றான் குடேசன் சாண்டி,



08-ம் ௮இகாசம் வினைசெயல்வகை, 1653 

சேனத்தார் இகழ்மார்பன் தென்னிலங்சை யாள்சன்ற குபோன் சோர்ச 

மானத்தால் உனக்கந்த வளசகரம்விடுகிலான் சாமபே.ச 

தான த்தால் சாரானேல் சண்டத்தாற் கொள்ளு இிரீ கோள்ளாயாடல். 

வானத்தார் ஈசைசெய்வர் மாசுண்ணும் நின் வலியும் வாமுமென்றான், (2) 

இங்கனம் உரமுற மொழிச்து ஏவி இழஈ்ச ௮ரசை ௮வனாலெய்தி 

இலங்கையை.படைச்து பின்பு இன்புற்றிராக்தசான், கருதியசை 

யெய்துமாறு வினை செய்.பச்தொடக்பெ இவன் ௮சன் முன் 

செய்து கைகண்ட ஒரவன உள்ளக்கருதீதை உள்ளிச் செய்து 

௮.கனால் உயர் பபனெய்தினான், இவன வினையாண்மையால் 

அ௮ரக்கரனைவரும் பெருமாண்பெய்தினார், செய்வினை செய்வான் 

சேயன் முறை, அவ்வினை உள்ளறிவான் உள்ளங் கொளல் என் 
னும் உண்மைக்கு உரிமையா யிண்டு இவன் உள்ள நின்ருன், 

விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க, 

முன்னோருவன் போன முறையறிந்து சேய்வானேல் 
பின்னவனுக் கேன்ன பேரிது, 

முன் கைதேர்ந்த ஒருவன் கருதகதைகோக்கிச் காரியஞ் செய் 

யவேண்டும் என்பது இனால் கூறப்பட்டது. 

078 தெள்ளுபுகழ் வில்லவன்முன் செய்வினையால் வென்றியொன்றும் 
கொள்ளகின்றான் எனனே குமசேசா...-உள்ளும் 

வினையான் வினையாக்கக் கோடல் நனைகவுள் 

யசனையால யானையாத் தற்று, (௮) 

இ-ள். 

குமரே சா! வில்லவன்காதைஎன்பவன் ௮ற,ச்தோடு வெற்றி 

யும் அமையுமாறு ஏன Ques வினை செய்தான் எனின், வினை 

யால் வினையாக்கக் கோடல், கனைவுகள் யானையால் யானை யாத்து 

அற்று எனக, 

பிற நாட்டவரும் வியச்து போற்றத்தக்க பெருக ரேத்தியை 

யடைச்இருர்தானாதலால் 0 சஎளுபுகழ் என்னும் ௮டை புணாரது 

Bsn apes. கருதிய ௮.றத்தோடு வெற்றியும் கைக்கொள் எச் செய்



1654 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

தானாதலால் வென்றி ஒன்றும் கொள்ள நின்றான் எனறும், 

உம்மை இறக்தது தழிஇயது, உள்ளும்--எண்ணிச் செய்கின்ற, 

ஆகச் கோட்ல்-*முடி தீதுக்கொள்க, கோடல் என்றது ஈண்டு 

ஏவல் கண்ஷிய வியங்கோள், இனி இதனைத் கொழிற் பெய 

ராகக்கொண்டு யாத்தற்று என்பதற்கு எழுவாயாகக் கொள்ளி 

னும் அமையும், இஃது ஒரு வினையைச் செப்புங்கால். ௮தனால் 

பி.மிதுமோர் பெரும்பயனுண்டாமாறு பேணிச் செய்ய2வண்டும் 

என்கின்ற, யாச்சகற்று என்பது யாச்கற்று என கீன்றது, 

யாஜ்,தல்--பிணித்தல், கட்டுதல், இகழ்விலன் இனியன் யாத்த 

நண்பினன் என்றதுக் காண்க, 

நனைகவுள் யானை என்றது மதத்தால் நனைக்க கன்ன க்தனை 

யுடைய யானை என்றவாறு ; என்றது மதயானையை, கவுள-- 

கன்னம், கதுப்பு, கபோலம், இது மதத்தால் எப்பொழுதும் 

நனைந்திருக்குமாகலால் நனைகவுள் எனப்பட்டது, வினைச் காகை, 

தேரும் டாரவீயும் வார்கவள் யானையும் எனப் பெருக் கதையிலும், 

களிறு கவுளடூத்த எறிகற்போல எனப் புறத்இனும், காய்க்தெறி 

கடுவ்கற் றன்னைக்கவட்கோண்ட களிறுபோல எனச் சிக்காமணி 

யினும், காநீதியங் கந்தகாகக் கவுட் கொண்ட களிறுபோல எனச் 

ரூளாமணிபினும், இரு கவுள் கவிழ்த் சகடம் எனப் பரணியிலும், 

இகலியளி மூரல் இரு கவுளினும் உடனிழியு LD BLD oD) LD குமிழிக 

ளெழ எழ எனப் பாரதத்திலும், இது போந்துள்ளமை காண்சு, 

மேல், கோச் வினையாள னொருவனஅ செயன் முறையை 

தர்ஈ்துகொள் எனறார்; இஇல், Hac ஓர்க்தபின் பெரும் 

பயன்கள் உளவாமா.று கூர்ந்து வினைசெய் என்கின்றார், 

ஆற்றுகின்ற ஒருவினையால் ௮துபோல் பிறிதும் gor வினை 

யை ஆக்கிக்கொள்க; அங்ஙனம் கொள்வது arts sour sos 

புடைய ஒரு ம௫யாளையால் மற்றொரு மதயானையைப் பிணித்து 
போலாம் என்பதாம், 

ட தான் செய்யும் ஒரு காரியத்தால் இரு வகைப் பெரும் பய 
| SP MULLS Larane நாடிச் செய்யவேண்டும் என்பது கருச். 

ன சுயத்திர தனையும் அவனைக் சொல்பவர் கொலையு௮மாழு சூழ்ர்
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இருந்த ௮வன் தந்தையாகிய இந்துபதியையும் ஒரே கொடையால் 

ஒழிவித்துக் கண்ணன் உறுதி சூழ்ர்சதுபோல் இறைவினை புரியும் 

அமைச்சா் கமத ஒரு வினை.பால் இர பெருக குறிகள் எப்து 

மாறு எண்ணிச் செய். பவேண்டுூம் என இய?லாடு , பொருக்க 

இகனை இணை 3௮ கோக்கிக்கொள்க, 

ஒரு யானையைக் கொண்டு மற்றொரு யானையை வயப்பத் 

இக் சைக்கொள்ளும் வழக்கம் மன்னர்பால் முன்னர் விளக்க முற் 

றிளுக்ககாதலால் ௮வர்வினைகளை யாற்றும் ௮மைச்சர்க்கு ஈண்டு 

௮௮ எடுத்துக் காட்டாக வ52.து, 

ஆண முடை.ய அ.றிவினார்க் ககல 

மாணு மறிவினவரைத்தலப் படுதல் 

மாணமர் கண்ணாய் மறங்9கழு மாமனனர் 

வானையால் யானையாச் தற்று, என்ரார் பிறரும், 

ஒரு சி.று வினையால் பல பெருகலங்கள் உளவாமாறு அறிவுடை 

யார் கரத வினைசெய்வார் என்பது இஇில் உணர்த்தப்பட்டது, 

இவ்வுண்மை வில்லவன் கோைபால் உணரப்படும், 

கதை. 

வில்லவன்கோதை என்பவன் வஞ்சிககரிலிருக்து ௮ாசுபுரிக்த 

செங்கட்டுவன் என்லும் சேரமன்னனுடைய முதல் os BF," 

கூர்ர து வினை செய்வதில் எவரினும் இவன் தோரக்து நின்றவன், 

அறிவும் நிறையும் ஆண்மையும் பொறைபும், உறுவது சூழும் 

உயாபெருந்திறனும், ஈகண்பும் தகவும் பண்புமுடையவன், இவ 

னு காலம் இற்றைக்கு யிரச்கெண்ணூறு ஆண்டுகட்கு முன் 

னாகும். விரருள் வீரனான மும்மன்னனுக்கு இன்னுயிர்த் 

Site enw நின்று ௮ரசை இவன் இனி ஈடாத்தினான். தான் 

ஆற்றும் வினையால் பெரும் பயன்கள் தோற்றுமாறு Low 

இவன் ஆற்றிவர்தான, வருங்கால் கனக விசயர் என்னும் வட 

சாட்டு மன்னர் தமிழ் வேர்தரை இகழ்ர்து வருகின்றார் என்பகை 

அங்கருச்து வக்த முனிவர் சிலரால் ஓர்ந்து முனிவுகொண்டான்; 

யிலும் ௮து பொழுது யாதும் புரியாமல் ௮டக்கயிருக்தான். 

அற்புச்தெய்வமாயெ கண்ண௫ூ்.கக் கோயில் கட்டிவைத்.து வழி



1656 இிருக்குறட் குமசச வெண்பா, 

ப.டு செய்யவேண்டுமென்று ாசன் உசாவியபொழுது உருவ 

மைத்தற்க இமயமலை.பிலி ரர்து.தான் கல் வாவேண்டுமென்று 

இவன் கருதிபுரைத்.துப் பெரும்படைசூழ ௮ரசை எழுகதருளச் 

செய்தான். இடைபே இடந்த காடுகள் பலவுங் கடந்து அரிய 

நாட்டுட் புகுந்து இங்கு அவம$த்திருக்க கனககவிசயர்களை 

வென்று கைக்கொண்டு சென்று இமயமலையை யடைத்து குறித் 

தபடி பெடுத்த சல்லைப் பிடித்தவர் தம் முடித்தலைமேலேற்றித் 

தன் மன்னவன் முதுககரடைய முன்னியாற்றிப் பின் ௮வல்ர 

இன்னலற நீக் இறைசெலுத்தி வரமா முறைசெலுத்தி விடும் 

தான், கற்புத் கெப்வச்தை வணங்கவேண்டுமென்று கருதித் 

தொடக்.ப அறவினையோடு வெற்றிச் இருவையுமெய்துமாறு 

உற்றுச்சூழ்ச்து வினைஅற்ரிய இவன ஒண்மையையும் தண்மை 

பைபும் வியந்து அனைவரும் உவந்து புகழ்ச்சார், வினையரல் வினை 

பாக்கக் கோடல் ரனைகவுள் யானையால் யானையாத்தற்று என் 

னும் உண்மையை உலகம்காண இவன் உணர்த்தி நின்றான். 

விரிலைச் சிலப்பதிகார தீதில் காண்க, 

ஆற்றுகின்ற வோன்றால் அரிய பல௩லங்கள் 

தோற்றநீன்று தூக்கிவினை செய், 

ஒரு வினையால் பலநலங்கள் உளவாமாறு உணர்ச்து செய்ய 

வேண்டும் எனபது இதனால் கூறப்பட்டது, 

679 இண்டிறன்மெய்ச் குண்டலன்குன் சேராரை யேன்விரைநது 

கொண்டான் அுணைபாக் கும?ரசா- கொண்டாடி. 

நட்டார்க்கு ஈல்ல செயலின் விரைந்தே 
ஒட்டாரை யொட்டிக கொளல், (௯) 

இள, 

குமசேசா! தம்முடன் ஒட்டாதிருக் காரைப் பூரணகுண் 

டன் ஏன் விரைந்த நட்பாக்கிக் கொண்டான் எனின், ஒட்டாசை 

ஒட்டி கொளல், ஈட்டார்க்கு ஈல்ல செயலின் விரைக்தது என்க. 

உறுஇயும் விரமும் உண்மையுமுடையனாய் அரசன்பால் 

மிக்க. வுரிமையுற்றிருர்தானாதலால் திண் திறல் மேய் என்னும்
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அடைமொழிகளை அவன் உடையனாயினான், மூன் என்றது 

உகயணன் வீறுகொண்டு போருக்கு எழுமுன்னுள்ள காலச், 
6 

கொண்டாடுதலை ஈட்டலுக்கும் செ.பலுக்குர் சனிக் கனி ஒட் 

டிக்கொள்க, கொளல், விரைந்த௮ எனக்கூட்டிக் காண்க, ஏகா 

ரம் தெளிவுதோன்ற நினறது, விரைச்து கொள்ளாவழி உளக் 

இரிர்து விடுவா; அதனால் ௮௭மக்த பயன் இழந்துபடமாதலால் 

ஒட்டிக்கொளல் விரைத்த? என்றார். விரைக்அ செய்யத்தக்கது 

என்னும் விறிபுரை யீண்டு வினாச்தது என கின்ற, 

இத, பகைவர் நொதுமலர் நட்பினர் எனலும் இவாபால் 

வகையறிச் செய்.பவேண்டிய முறைகளை யுணர்ததுகின்றது. 

கட்டார் -- உறவோர், நண்பர், ஒட்டார் - பகைவர், சேரா 

தவா; ஒட்டுகலில்லாகவர் என்பகாம், ஓட்டுதல் - உடன்படல், 

சோகல், உலமரு நேஞ்சின் ஒட்டா மன்னவரர்ந்த யானை என் 
og சிக்காமணி, சட்டோன் துணிச்ச கட்டழத்கருமம் ஒனவும், 

ஓட்டாக் கிகாஞா ஈநட்பிலுட் கெழீஇ.ப எனவும், corm நட்ட 

௮ வன் சனமார்பு முயங்கி எனவும், கட்டோர்க் கல்லது கண்ணஞ் 

சலை2ய எனவும் வருவன காண்க, GAN என்றது இன்னுரை 

பகர்தல், உன்னியனவுசவல் முதலிய ஈன்னயங்களை, இ௮ குறப் 

புவினையாலணைந் தபயர், 

ஒட்டிகிகொளல் - நட்பாகத் தழுவிக் கொள்க, 

மேல், ஒருவினையால் பலருலங்கள் உளவாமாறு உணாரந்து 

கெய்பவேண்டும் என்றார்; இல், உற்றார்கண்ணும், உறுதார் 

பாலும் ஐர்ர்து செய்யவேண்டிய இுறனை உணர்த்துனரார், 

உறவினர்க்கு இனிப உதவிகளைச் செப்.சலிலும் உறவிலரகி 
த் 

ஒதுங்கிபுள்ளாரை விரைந்து அணைத்துக் கொள்ளுதல் இறந்த 

தாம் என்பதாம், 

ஒட்டார் என்பதற்குப் பகைவர் என்று நேரே பொருள் 

கொள்ளாமல் நட்பும் பகையுமின்றி கொதுமலராயுள்ளாரை 

யிண்டு சோக்கக் கொண்டது என்னை யெனின், ஒன்னாரைத் தே 

றேல் எனவும், பல௩ல்ல கற்றக் கடைத்தும்-மனகல்ல ராகுதல்



1658 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மாணார்க்கு அரிது எனவும், பகை நட்டல் கெடூவது காட்டூங்குறி 

எனவும், பிறவும் வருவன கருதி என்க, இனி, பகைவர் என்றே 

பொருள் கொள்ளின் பிரச்2சாகனன் உத. பணனை ஒட்டிக் கொண் 

டத போல் பின்பு மாரு ௮ன்புடையராய் மருவியிருப்பாராயின் 

அவரை மருவிக் கொள்ளலாமெனக் கருதிக் கொள்க, 

உறவாகி ஒட்டியுள்ளாரை உவர். பேனியும், அங்ஙனம் 

ஓட்டா அகன்று நிற்பாரை முணைத்துவைத்தும், அமையமறி 

ந அமைச்சர் வினைபுரிய வேண்டும் என்பது கருத்து, 

தம்மொடு சேராது வேறு கின்றாரை அமையம் வாய்த்த 

பொழுது ஆவது கருதி நட்பாக்கி அமைச்சர் ௮மைத்துக் கொள் 

வர் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை குண்ட 

லனபால் உணாரப்படும், 

கதை, 

குண்டலன் என்பவன சற்2றறக்குறைய இற்றைக்கு இண் 

ruts FO Sp Bw DI ஆண்டுகட்கு முன் னர்ப் பாஞ்சால காட்டிலே 

கனகபும் என்னும் ஈகரிலிருக்தவன், அரிய மால்கள் பலவும் 
பயின்றவன், யரவாமாட்டும் போன்புடையவன், கோத்த 

காரியங்களைச் தீர ஆராய்ந்து இருத்தமுறச் செய்துமுடிப்பதில் 

இவன் மிகச் சிறக்தவன், இவனது குணஞ் செயல்களையறிந்து 
அர்நாட்டு மன்னனாகிய அருணி என்பவன் தனக்கு அமைச்ச 
னாக இவனை அமைகதீதுக்கொண்டான், குடிகளைப் பேணிக் 
கோன்முறை திருத்திப் படிவளஞ் சுரக்கும் பண்புபல அரற்றி 
அரசை இவன பாதுகாத்து வர்தன். வருங்கால் as sus 515 

SH OTOH COSBL உகயணன் என்பவன் மீண்டு படையோடெ 
முந்து சன் ௮ரசோடு அ௮மாசெய்.ய நினைஈ்திருகமையை இவன் 
எதிரறீர்.து சூழ்ர். து தன்னொடு சேராஇருக்த அடவியன்,மிலைச்சன 
முதலிய ௮ரசசெழுவரையும் ஈட்பாக்கி அணை த்துக்கொண்டான். 
இவன மதறுட்பச்கையும் வினைச்தட்பக்தையும் Lon Daya 6 6 ga 
யாதும் தோற்றாவண்ணம் இறிதுகாலம் ஆற்றியிருகதார், பெரு 
ar Gu சன் அரசனுக்கு உயிர்ச்துணைவனாய் உழையிருக்து 
உறுவதையோர்ந்து இவன் உணர்ச்திவஈ்தும் பகை நிலைமையை
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உண ராமல்தன்ஊக்கமிகுதியால்போர்மேல்ருகாள் ௮வன் உடன் 

ஜெழுச்தான். அப்பொழுது நிமித்தம் சன்றாக இல்லையாதலால் 

8 கிற்கவேண்டுமமென்று அடுத்துகின்று ௮வணை இவன் தடுத்துக் 

கூறின். அறிவு தகைமை ஆண்மை அ௮மைஇ முதலிய உயர் 

குணங்கள் பலவும் கிறைவுற இவன் நிலவி கின் ரன் ஆதலால் 

பூரணகுண்டலன் என அனைவ நம் இவனைப் புகழ்ச்து போற்றி 

னார், அகவேண்டியதைக் காலமறந்து செப்து அட்சியைப் 

பேணிவச் க இவன து மாட்சியை நினைந்து மறுபுல மனனரும் 

புதழ்ச தார், பகைவர் மிகைசெய்வர் என்றறிச்சவுடே உருதி 

ருக்தாரும் நட்பினராய்தி தம்முடன் உவந்துறுமாறு உறுவதை 
விரைந்த செப்து மேவிக்கொண்ட இவனது உணர்வின் திறத்தை 

அரசனும் வியர்து மகிழ்ந்தான், ஈட்டார்க்- கு நல்ல செ.பலின் 

விசைச்கமேே ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல் என்னும் உண்மையை 

உலகமய இவன் ஒட்டியுணாத்தினை. 

புள்ளும் கிமிக் தரும் பொல்லா வாக 

விள்ளா ௩ண்பின் விறலோன் அமைச்சன் 

பூரண குண்டலன் காரணி மார்ப | 
பபபாதக்து நகரம் புகுதும் இகரள் 

HOKE தறிந்கனை யர௬ுண்மத நீயேன் 

DOW EE FH தடைபா டகற்றிய 

até gua விடுப்ப தன்னது பொருளெனச் 

செறி தாகச் செப்பலின் ;/ எண மேற்குறிள்த இவன் 

கதையைக் குறிக்அக்கொங்குவேளார் தம் நூலில் கூறியுள்ளார். 

நேர்ந்த வலியின் நிலையறிந்து நேராரைத் 
தேர்ந்தமர்ந்து சேர்ந்து கோளல், 

ஓட்டா திருக்தாரையும் உஎனுறக்கன்னுடன் ஒட்டிக்கொள்ள 

வேண்டும் எனபது இதனால்கூறப்பட்ட.து, 

080 பண்டுதிறற் சூரனுறப் பார்ச்கஞ்சி யேன்பணிந்து 

கொண்டான் நிருதி குமசேசா- கொண்ட 

உறைசிறியா ரூண்ணடுக்க லஞ்சிக் குறைபெறிற் 

கொள்வர் பெபெரியாரப் பணிந்து, (௦) 
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1600 தீருக்குறட் சுமரேச வெண்பா, 

g—é. 
“O } ௪ ' உ 5 (| இ ர ° ௪ இ ° 

கும்2ரசா; காபனமன வநதவுடன நிருதி ஏன அஞசுப 

ப்ணிந்து சாண்டான் எனின், உறை சறயார் உள்கடுங்கல் LGA 

சிக்குறையறின் பெரியார்ப்பணிர்அகொள்வர் என்க. 
௩ ° rx ௪ bd ® ல் றி டக ம 2 r . ம oe வி பண்டு பண்டைக்காலத்றில்) MOAI WH ஞாபன்மன் RH 

யஞ் 2௪ய் அவர். பொழுது, ௮வன் வருமுன்ன2 உணர்க்தெழு 

ர்து உளங்கலங்கி எ9/வந்௮பணிக்து உரிமைகூறிஉறவு கொண் 

டான ஆகலால் உறப் பார்த்து அஞ்சிப் பணிந்துகொண்டான் என 

மும், கொண்ட தங்குதற்கரியசாகம் தானகொணடுள்ள , 

இன, கன் நிலைகுலை.பா தபடி இனமறந்,து வினை செய் பேண் 

டும்என்கின்றறு, இறியார் கொள்வர் எனச் சேத்துக்காண்க. 

பெறவில்லை.பாயின் தாரன் பணிந்து ண்டகனுல் ப.பனில்லையஈ 

தலால் பெறினவன்றுர். கான்௮ஞ்சகறகு, உள்சடுங்கலும்; ௮.து 

ச9ஙகுகற்கு, உறைசிறுமையும் உரிமையாசல்கருதி வரன்முறை. 
தோன்று வைச்கார், சி.றுகாமலும் ஈடுங்காமலும் கருவிய கலியன 

குறைவு மலும் அமைக்துளவாயின் பணிவிலனாஅி ௮மர்கொடங் 

கலரிமன்க, உறை இட.ம்; ங்கும் இடம் என்க, அடக்கருளஞ் 

சறார் அரணக உறையுளர் என்றதில் உறைபுணர்த்தி கிற்கும் 
Col Lar ரூளை புணர்ச, 
ச 

உறை சிறியார் என்றது தமக்கு உரிமையான இடம் மிகச் 

சிறியகாகவுடையவர் என்றவாறு, உடைமையின் றுமை உடை 
யரர2மல் TDD LB, ஈண்ட இடம் என்றது. தரம் ஆளும் 
நாட்டை, உள என்றது தன் ஈகரிலும் காட்டினும் உள்ளா படை 

கூடி முகலிய அங்கங்களை, 

உள ந$ூங்கல் HOH = தன் காட்டிலுள்ள குடிகள் நடுங்கு. 
தலை நினைநலு, சரன் பயந்து, 

- ட ச ௫ இ 
6 @ குற2பறின், பணிந்து கோடலை of ord gy Nar an ow வேண்டு 

ஓ fr ச உட ச 9 ச, 1d ° ச மென்பது கோன்றக் கொள் வினை ௮௮2 மை இணை நின்ற, 

மேல், உறவிலராய் HAWS நிற்பவரை விள நலங்கர௬ுஇ 
விரைந்து மேலிக்கொள் என்றா; இதில் வலிமிகவுடயார் ௮மர் 

ச்
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கருதஇவரின் ௮மைர்தகைச்செய்து அவர்க்கும்.சமராக அமர்ந்து 

கொள்க என்றா, 

தக்குரியகாடூ மிகச் சிறியதாகவுடையவர் கம் குடிகள் நடு 

குகற்கு அஞ்சிச் சமது கறை நீக்கப்செபைறுமாயின், வலியராய்த் 

கம்மை சலியவக்த பெரியாரைக் சாம் பணிந்து போற்றிக்கொள் 

வா என்பசாம், 

பேரரசர் போர் கொடங்கவரின் கம்நிலைபறீக்து தரழ்க்து 
௩ e e nN டி ° e . 8 ௪ 

கேண்மை யாளராய்க் குறுகிலமன்னர் ௮வரைச் சூழ்க து கொள் 

ளாவேண்டும் என்பார் உறைகிற்பரா பெறியாரைப் பணித்து 

கொள்வர் என்றார், இ௰்ஙகனம் உலூ.பல் மேல் வைத்தக்கூறி 

யது அவர்தம் உளஙகோடலை கோக்கி என்க 

தன்உரிமை கூறக் கூபான் பணிர்து 3வண்டியம் GFAP 

கன பொருந்தாமல் பொங்கி நின்றது போல் தன்குறையை ஏற் 
5 அ . 6 e சு . > nm ye உ 1? ௪ 

அக் கொள்ளார் பால் பனர்.பற்க; பணியின் மானம் 2பாமேயன்றி 

அனபயன் யாதும் இன்றாம் என்பார் குறைபெறின் கொள்வர் 
எனரூர், 

குறை என்றது ஈண்டு எளிமைகூற இரக்து கோடலை, வே” 

து குறையுறவுங் கொடாஅன்; எனவும், யான் குறைசொள்ளும் 

பொருளினை மற்றவன், தான் குறை கோடல் கவக்சது விளைவு 

எனவும், கொமபடு நுசப்பினாளைக் குறையி/ந்றுழக்து நின்ற; 

என்வும், குறை யிரக்து குற்2றவல் செய்வா; எனவும் வருவன 

வற்றுள் குறைபுணா்த்இ நிற்கும் பொருகையுணாக, 

மன்னுயிரிழப்ப சேரினு:ப0 மானமுடைய மன்னர், குழையிர 

& 35) பிறரைப்பண்த.து Oa aM ளா.) அயனும் Dw குடி US BED 

இரங்கி ௮தனைகசிகொள்வர் என்க, 

தான் ௮ஞ்சாதவஞையிலும் கன் ௮ங்கம் ஈடுங்கலை அஞ்சியே 

ணும் ௮மாகொட.ங்காமல் ராசன் அமர்ர்துகொள்ளவேண்டும் 

என்ற இதனால் குடியோம்புவதில் அவனுக்குள்ள சனிபுரிமை 

_ இனிது புலம், ்



1662 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வலிமு.கலியவற்றுல் கம்மினும் பெரியார் தம்மோடெதாாந்ச 

பொழுது இயைக்கமைச்செப்து Bare இனியராக அமைச்சர் 

வரை மமைத்துக்ககொாள்ள வேண்டூம் எனபது கர௫ுக்.து, 

வினைகளை கன்றாக அராய்ர்.து. பருவக் தவரமல், தம் நிலைமை 

யை யுணாச்து, இடங்காலம் கோக்கி, உறுவதை புணரந்து முடிவு 

பெறச் செய்யவேண்டும் என்று வினை செயல்வை கயை அமைச்ச 

ரூணா இதுவமா விரிக், இறுதியாக அரசோடமைந்து ௮ல் 

குடர். துசொள்ள வேண்டிய வுண்மையை உறுஇபெற இதல் 

உணர்த்தி யருளிஞர், 

துணிவுறு மளவஞ் சூழ்ர்துபி ணிரர்து சூழ்வினை பொருர்தும் வாயெல்லாம் 

தணிவற முடித்ச லதுதகா சாயிழ் றருபொருள் வினையிடக்காலம் 

௮ணியுறு கருவி யைர்துமாய்ச் திகலை யடர்தீதலொட் டலர்க்கழிவுநுங்கால் 

பணிவுசெய் தேனும் காச்தன்முச் தொழிலும பண்புடை. யமைச்சர்தந்தொ 

ழிலே, உஎனற.தும ஈண்டு எண்ணச்கக்க௪. இக்கசைய செயல் 

வகைகளில் இறக்க அ௮மைச்சரைாயே அரசர் துணையாக நயந்து 

கொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு, 

வலியராயினார் தம்மை வருத்த வர்கபொழுது Hut இணங் 

குமாறு மெலியரார் ௮வரை வணங்கிக்கொள்வார என்பது இல் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை நிருஇிபால் உணரப்படும், 

கதை. 

கிருதி என்பவன் இக்குப்பாலகருள் ஒருவன், தென் மேற்குத் 

இசைக்கும் தலைவன், இவன முனபு வேடாகள் தலைவனாயீருக்த 

வன், பிங்கலாக்கன் என்னும் பெயரினன், பின்பு இறைவனை 

கோக்கி ௮ருக்சவஞ்செய்து இவ்வுயார பதவியை எய்இனான், இவ 

னுடைய மனைவி பெயா தீர்க்கா£ேேவி, ௮வள் பொறையும் கற்பும் 

பொற்பும் உடையவள், ௮ப்பேரழகியோடமாச்து பெருமபோகக் 

களை நுகாச்௮ு இக்தான் முதலிய சண்பர் குழாங்களுடன் இவன 

இன்புற்றிருச் சான், ண்மை ௮மைதிமுதலிய மேன்டைக்குணத் 

கள் யாவும் மேவப்பெற்றவன், நாலறிவோடு சாமம் பேதம் தா 

னம் முதலிய சால்வகை உபாயங்களிலும் sare தேர்க்கவன், 

எதையும் எதிரறிர்து காசம் தன் ஆட்சியை மாட்சிபெற இன்
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ஆற்றிவர்தான். வருங்கால் சூரபன்மன் துணைவார்களோடு செ 

ன று இசைகள் தோறும் வென்று இயமனையும் அடக்க இ.ஐஇயில் 

இவன் மல் வர்கான், ௮வன் வரவை உணர்ந்து இவன் தமர் 

மூ,தலிய அனைவ நம் நடுங்கனார், அதனை கோக்க, இவன் பிகவும் 

வருந்துனன். MBM Toys சூரபன்மனோ?ூ எதீரக்கல் ககாதென் 

௮ம், கறைக்க வாபலங்களால் அவன் Foig விளல் கு தலையும் 

உணர்ச்து 9௧7 ண்டு மணி.பணி முதலி.ப சூல atu கையுறை 

களோடு விரைந்துசென்று (பான் உன்மரபினன்;: என்னை அணை 

சீசருள கவேண்டு2மன்று'' இவன் ௮வனை ௮ம 9 சாமுது சின்றான். 

நிரு5யும் இஃ9தலாம் சேடி ॥ாமிவாப் 

பொருவதும் அரியகாற் போரி யற்றலும் 

வருதி. லில்லையால் வசைப சேயெனாக் 

BRAM HUTTE GND FD (Gon owt ays, (1) 

உன்னினன் தானையபோ டொருங்கு மேவிய 

மன்னவ னெ3ர்புகா வழுத்தி மற்றவன் 

தன்னடி வணவங்கியுன் FiO LIT GOT CHL 

பன்னினன் காரகன் பாங்கர் ஏகினான், (2) 

இவன் உரிமைகூறி வந்து பணிக்கவடனே ௮வன் உறனினகை 

மத்து உவர்து போயினான். அதன் பீன்னரூம் மாசு இனிது 

கடைபெறவேண்டிக் சன் ௮ரமை மகளாகிய சவுரீ2யென்பவளைகத் 

காரகனுக்குக் திருமண்ஞ்சச.ப்து கொடுத்து அவனைக் கனக்கு 

மருமககை அணைத்துக் கொண்டான், இவனது வினை செயல் 

வகையை வியந்து ௮மார்கோன முகலி.ப அனைவரும் புகழ்க்கார், 

உறைிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சக் குதை பெறீத் கொள்வர் பெ 

ரியார்ப்பணிரந்து என்னும் உண்மைபை உலகம் இவன்பால் 

உணர்ந்து கின்று. விரி வக் காமோன்மியல்தல் காண்க, 

வல்லோன் நலிய வரினமைக்தொன் நீக்தேனும் 

மேல்லோன் உறவுறலே மேல். 

தம் நிலைமையை புணர்ச்து வலி.பராபினரை மெலியார் வண 

க்கெகொள்ள வேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 
௫ சைவர்களாக



1664 இருக்குறட் குமமேச வெண்பா, 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப் பொருள். 

வினையைச் சூழ்ந்து துணிக்கு பின் காழ்க்து நில்லாதே, 

நின்று செய்தற்குரியதை நிறுத்திலை; விரைக்.து செய்ப?வண் 

டிய காரியக்தை உடனே உணர்க்துசெப், இயலுமிடம் நோக்கி 

வினைை எனறும் முயல்க, வினையொழிவு தயோழிவ3போல் திய 

தரதலால் அதனைச் தீர்க) காமுக வேண்டும், தனக்கமைந்துள்ள 

பொருள் கருவிய தலி.ப எ துக்களின் வலியை எண்ணி அவற்றிற் 

இயைக்தவகையில் ஈலமபயக்குமா.று வினையைசீ2சய்க, முடிவை 

யும் பயனையும் முன்னாக முன்னி ஆற்றுக. முன்புசெய்.து கேர் 

ந்த ஒருவனன் உள்ளப்பான்மையை நீ ஓர்க்து செய்க, ஒருவினை 

யால் பிறிதுமொன்று இனிதமையுமாறு பேணிச்செய்க, வினக்கு 

ஆகவேண்டியவரை விரைந்து கூட்டிக்கொள்க, தன்னினும் வலி 

யானொருவன் நலிவு செய்யவரின் ௮மையம் கோக்கிக் சுனக்கு 

இனியனாக ௮வனை அரசன் நயர்துகொள்ளவேண்டுூம். 

௬௮-வது வினைசெயல் வகை முற்றிற்று, 

69-ம் ௮திகாரம் தாது. 
௮ஃதாவது தூதரனு இயல்பு, தூ.சராவார் மறுமன்னரிடஞ் 

சென்று கம்௮ரசன்கூறயதை உறுற்ப.பப்ப Wall goon ds Mev th 

வோர், மனச்கிட்பமுடையராப் கின்று வினைகளைமாட்சிபெழச் 

செய்துமுடிக்கும் அமைச்சரைப்போல்?வ அரசகாரியகத்துக்கு 

'இவர்மிகவுமுரிமையாளராவர், அமைச்சர் புரோகிதா சேபைதயர் 

தீவா9ிகாழிற் றூ.௮வர் சாரணர் என்றிவர்--பார்த்இபர்க் கைம் 

பெருக் குழுவெனப்படூமே; என்ற .இஇில் தவாத் தோழில் 

'எனம் தூதுவர்க்கச் கொடுத்திருக்கம் ௮டையால் அவரது தக 

'வும் சன்மையும் பிறவும் புலனாம், இ.து நிலையணார்ச் துளைக்கும் 
மொழிவகை.பாதலின் வினையறிர்தாற்று் செ.பல்வகையின் மின 

வைக்கப்பட்ட, 
ட் ஷசி 

  

081. பமாறில் உலா கனே மாண்பமைந்த தூதனெனக் 

கூறிழுப் த்தார் என்னே குமரேசா... ஊழுூன்ற 
அன்புடைமை யான ற குடி. ப்பிறத்தல் வேக்தவாம் 
பண்புடைமை தூதுனாப்பான் பண்பு, (௧)
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இ-ள், 

கும சா! உற்றார் பலரிருப்ப உலா5ணே தூதபோ. 

EDGES சக்கான் என்று தெளிந்து ஏன் ஐவர் அண்பூரீ உய்ச்சரர் : 

எனின், அன்புடைமை, ஆன்ற குடி.ப்பிறத்கல், 2வேர்து வாம் , 

பண்புடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு என்க, 

QB, MIDE DIY SHAD A MSH PFI, 

மாறு இல் என்றது என்றுந்திரிபிலை யாவர் மாட்டும் 

கேர்மைபுடைபனப் நெறி நின்றொழுகெமை SHB, மாணூர் பாற் 

சென்றுவா மதிடிடையான் இவன் என்று எவரூங்காணக் கண் 

ணன் புகழ்ந்து வடுச்கான் ௮த.லால் மாண்பமைக்த தூதன் என 

SRO GUISE OT MD, உய்த்தல் -செலும் தல், ஊறுகின்ற 

சாக்கின்ற, நிகழ்வுதோன்றக் கூறியது அன்பின் நிலைமைதோ 

னற. அன்புடைமை என்றஅ தாய்தந்தையரிடத்தும் சுற்றச்கார் 

மாட்டும் ௮ன்புடையனாகலை, இவ்வுடைமை யில்லாதவன் தன் 

கடமையைப் 2பணிப் பிறாபால் உரிமையோடு RD LPS GC) HOT sv 

HOARD Hip Fd G5 BS மிகவுரிமையாக ௮5னை முதலில், 

உணரவைக்கசார், 

அன்றகுடி - அமைந்தகுடி, என்றது படிமுறைபாகம் தத) 
வாய்க்க குடியை, ஆன்றல் ௭ ௮மைவு, கிறைவு. மு.பங்கல் ஆன்றி., 

சின்யானே என்றது புறம், 

வேக்து ௮வாம் பண்பு அரசரால் விருமபப் படுங்குணக் . 

கள். ஷி/200ய, 

குறிய்பொடு காலம் அறிச்திறை விரும்பக் சோதறு பயன்மிகப் பயக்கும் 

வெுப்பில வினையை விளம்பிவேண்டாத வினையனைக் கேட்பினும் விளம் . 

பார் . சிறப்புற கோர்வ தாயிலும் மறைதான் செப்பிடிற் சேட்பினல்லாது 

மற்ப்பிலுர் தொடரார் தர்.த.சார் ௮ணுகார் மருக்ககலார் வினைவலித்தார், 

எனவருவனவும், இவைபோல்வன பிறவும் என்க, 

வழிவழியாகப் பெருக் தன்மை வாய்ந்த வுயர்குடிப் பிறப்பு 5 

தூதனுக்கு உரிமையாக வேண்டுமென்ற அவர்தாம் மாருத 

மாண்பினராய் மருவியிருப்பா் என்பது கருதி 22 ஓதலும், 

தூதும். உயர்ந்தோர் மேன என்ரார் ஆசிரியர், சால்காப்பியஞரும்,
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வேத மாந்தர் வேந்தமான் றிருவர்ககுக் 

தூது போகற் ரொழிலுரிக்காகும், எனறது இலக்கணவிளச்கம், 

அன்புடைமையும், ௮மைக்ச குடிப்பிறப்பும், ௮ரசா விரும் 

பும் பண்புடைமையும், தூது சென்று சொல்வானுக்குக் சுணங்க 

ளாம் என்பதாம், | 

சுற்றக் சொடர்புடையவன் பழிக்கு நாணுவனாதலால் தன் 

பாற் பிழை புகாவண்ணம் பேணி யொழுகுவன் என்பது கருதி 

௮வர்பாலன்பினைத் தூதன் உறு யாக முன்பு உடையனாத்ல் 

வேண்டும 1S PT. 

அன்பி ரக்காலும் குடிமாண்பில?கல் ௮ரசோடமைந்து 

வினைகளை அற்ற இயலாகாதலல் குடிப்பிறதலை ௮தன பின் 

அடுத்து நிறுத்தினா; ௮வ் இரண்டும் உடைபயனாயிலும் ௮ரசரரல் 

விரும்பப்படும் குணங்கள் இலனாயின் ௮வனைக் தூதகை அவர் 

pre கொள்ளார் ௮கலால் வேர்சவாம பண்புடைமையும் 

உடன் கூறினர், இவை யாவும்மலரிடை மணம்போல் இ.பல்பாக 

வே௮வனிட ஞ் சிறக்திருத்தல் வேண்டும் என்பார் பண்பு என்ரூர், 

௮ன்பு, குடிட்பிறப்பு, அரசர் விரும்பும் பண்பு என்னும் 

இக்சல்க்களில்லா தவனை த் தூகனாக ௮ர௪ச॥ UGS NEM MV ST 

சென்பது குறிப்பு, 

|. Cyr si க்குச் தாசகை அ௮மையத்தக்கவன் அன்பு முதலிய 

குணங்களை மெல்லாம் தனக்கு உரிமைபாக உடையனாய் உயர்கி 

இருக்க வேண்டும் என்பது கருது, 

௮னபுடைமை யாயர்த ௮றவுடைமை யழ்பிறப்பு 

நன்குடைமை நல்ல ஈகயனுடைமை--ஈன்கமைந்த 
சுற்ற முடைமை வடிவுடைமை சொல்வன்மை 
க.ற்றட.ங்கல் தூதின் கடன். என்றதும் ஈண்டுக்காண்க, 

அ௮னபு பெரு சன்மை ௮மைஇமுதலிய குணக்களையுடையா 
9 உட ந 6 ஓ 6 ச் 6 

GOGL FORA ST SOS AME முமைத்துக்கொளவர் என்பது 

'இதில்உணர்க் ப்பட்ட அ]இவ்வுண்மைட தகன்பால் உணரப்படும் 

கதை. 

உ.லாசன என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிர goin Par. Kaper 

னர்ககுருசாட்டிலே உபலாகியம்என்னும் ஊரிலிருர்தவன்,' மறை
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யவர்மாபினன். அரி.ப.சால்கள்பலவும் பயின்றவன், அழுக்கச.று. 

அ௮வாமுதலிய இழி கணங்கள் யாஅம்இன்,றி எல்லாரும் இனிது 

வாழ3வேண்டுமென எண்ணியொழுகிய இன்னருளாளன், இவலு 

டைய முன்னோர்கள் சக்திரகுலமன்னர்கட்கு அமைச்சராகவும், 

புரோகஇதராகவும் அமர்ந்திருர்கனர், இவனும் அரசியற். றுறைகள் 

யாவும் வழுவ றவணாரச்து பாண்டுமன்னன்பால் ஈண்டியகேண் 

மையோடிசைச்இருக்கான். அ௮ரசருறவோடு இவ்வுலகிற்கறகத 

நிலைபில் அமர்ந்திருச்காலும் இவன்கெஞ்சம் கிலையரமையின்கண் 

ஹேயே கிலைத்துகின்றது, 

விண்ணி லின்பமும் வி.சல் கேட்டுமாலி 
மண்ணி லின்பமு மாய்கல் காண்டுமால் 
எண்ணி லின்பமா மீரிலா தே 
நண்ணி நாமினி சயக்கற் பால?த, என. இவனசயரந்து 

நின்றுன், நடுவுகிலை இறம்பாமல் கின்று எவரிடமும் உண்மையை 

உறுதிிபெதவுணார்த்தவல்லவன், மன்னரிடை மாறுபாடுதோன்றின் 

உரைமுடிவுகாண இருதிறத்சாரும் இவனையேராடுவர், பாண்டவர் 

வனர் ரிந்து வச்தபின் அவர்க் துரிய பாகத்தைத் தர்.துவிடுமாறு 

துரியோதனன்பாற் சென்று உரிமையோடு இனிது உரைத்தற் 

குரியார் யார்? என அரசர் சிலர் குழுமி அராய்ச்தார், அதற்கு 

இவ?னை தக்கவன் என் று கண்ணன் கருதியுரைத்தான், அதன்பின் 

உரியன பலக-ூறி தருமன், இவனை உவர்துவிடுத்கான். அதனாகி 

இவன் .துரி2போதனன்பாற் சென்றபொழு.து அக்கருர்தவிடுமன். 

yp sof Bure Ausgturpp மகழ்ச்திருந்து சான்வச்5 உண் 

மையை மன்னனுக்கு உணாத்தினன். கான் வணங்கரைத்தும் 
அவ்வணங்காமுடியோன்: இணங்காதிருக்கமையை உணர்ந்த 

வுடனே இவன் மனங்கொதிக்தான், 

ஆண்டு பன்னிரண் டடவியுற் ரொருவரு மதிவுரு வசைமத்ரோ 

சாண்டுமன்னி.ப பாண்டுவின் மதலைபசைவரும் வெளிப்பட்டார் 
ஆன்மென்னம்முன் ௬ ஐபோர் பொருதழிர்தளித்திடசலின்சீர்கொண் 

டரண்டிவச் பார் அம்மொழிட்படி. பவிச்சளித்திரோ சளிகிபோ, . 

ஒன்னமும்பொரு குதனோர் , மோதுபோர் முனிகுபக்கருகாமல். 

நிர் ஜண்டிடற் பொருதிடுமிறஞ்சிலத் பொலஞ்செக்கால் 
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அன்னமுங்கிரி மயில்களுமுடன்விளை யாடு ஈல்வளராட்டீர் 

பின்னமும் பிறவாதினிப் பண்டுபோற் பீடுறும்பெருவாழ்வும். 

அன்றியேயவ ர௬ுடன்மலை குவமென அழிவினைக் கருதாமல் 

வென்றியேகினைச் தெதிர்த்திரேல் உங்களால் வெல்லு,தலரிதம்மா 

சன்றியேயடல் வீமனும் விசயனு4் களம்புகலனைவீரும் 

பொன் நியேவிடு இன்றனிர்முனிவர் சொற்பொய்க்குமோ பொய்யாதே,. 

என்று இவன்புகன்்றெ.ழக்தான். ஈண்டு நிகழ்ந்தவற்றையும் நிலை 

களையும் மீண்டுபோய் உரைத்து ஐவர்க்கும் உயாவுண்டாகுமா.று 

உள்ளி.பிருஈசான், அன்புடைமை அன்றகுடிப்பிறதல் Cart ga 

அவாம்பணபுடைமை தாதுரைப்பான்பண்பு என்பதைக் கண் 

ணன்காட்ட உலசம்இவன்பால் கண்டது. விரிவைப் பாரதகஇல் 

காண்க, இருவேறு நிலத்திற்குரிய அன்னமும், மயிலும், ஒரு 
சேரக்கூடி விளையாடும் சாட்டீர் என இவர் சாட்டி விளித்து, 

ஒருசலத்திற் பிறச்துள்ள நீவ்கள் ஒருமையுற்று வாழவேண்டும் 

என்பதை யுணாச்து 5, ற்ென்க, 

சுற்றத் தோடர்புண்மை 6 தான்மை பிறைவிழைசீர் 

உற்றவனே தூதனேன ஓர், 

அன்போடு அரசாவிரும்பும் பண்புமுடையவனே தூதனா 

வான என்பது இசனால்கூறப்பட்டது, 

  

063 தண்டாக அ௮ன்பமைக்ச சாககனைச் தாகனெனக் 

கொண்டாடி னாரேன் குமரேசா... உண்டான 

அனபறி வாராய்க்க சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க். 

இன்றி யமையாத மூன்று, (2) 

இ-ள், 

| குமரே சா! அன்பும் சொல்வன்மையுமுடைய சாதகளைச் 

சிறச்த தூ.சன்என்று ஏன் அனைவரும் வியர்துகொண்டார் 

களின், அன்ப, அறிவு, ஆராய்ச்கசொல்வன்மை தாதுஉப்பா 

ர்க்கு: இன்மியமையாத மூன்றுஎன் ௧, 

இன, தூதரைக்கவுரியாலுக்கு மிகஉரிமையாக yout 

'த்க்வேண்டிய குணங்கள்இகையென உணர்ம்சுனெறது,
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தண்டாத அன்பு அமைச்ச என்றெ அகன்மாசன்பால் என் 

றும் ரீக்காத ௮ன்புடையனாய் இருக்சமைக௬இ. தம்பால்வைத்ச 

அன்பையும் BTS GT EOL OST MIU அருமையையும் விய 

ந்து guest, yuspsorud 3 yi பாராட்டி ம௫ழ்ச்சாசாதலால் 

தூதன்எனக் கொண்டாடினார் எனறும், 

இன்றி ௮மையாக- இல்லாமல்முடியாக; உறுதியாக wanes 

ருக்கவேண்டி. ய என்றவாறு, 

முன்ன நக்கூறி ஈண்டு மீண்டும் ௮னபு என்றது மிகையன்றோ? 

எனின், அ௮ண்டுச் சற்றத்தார் முகலியயாவாமாட்டும் பொதுவாக 

௮ன்புடையனா,சலைச்சட்டினா; இதில் கம் ௮ரசன்மாட்டு ௮௮ 

சிறப்பாகவேண்டுமென்பதை புணர்த்துகின்றார் ஆகலால் ஆகா 

தென்க, ௮௫ல் உடைமை வரசகதக்கால் உரைத்துள்ளமையையும் 

இரந்து கொள்க, | 

மேல், அன்புடைமை குடிப்பிறப்பு அரசர் விரும்பும் பண்பு 

என்னும் இம்மான்றும் தூதனுக்கு இயற்கையாக அமைந்திருக்க 

வேண்டும் என்றார்; இஇல், செ.பற்கையாக அவன்பால் இறந்த 
ருக்கேேண்டி.பன மூன்று என்று தெளியவுணர்த்தினா, 

தம் ௮ரசன்பால் அமைந்த அன்பும், அரசியலில் தோந்த 

௮.நிவும், ஆராய்ந்தியைக்த சொல்வன்மையும், தூது உரைப்பார் 

க்க இன்றிமையா த குணங்கள் மூனரும் என்பதாம், 

இன்பம் விழைபாமை, இடும்பை இயல்பென்கை, பிரித்தல், 

பேணிக்கொளல், பிரிர்சாரைப் பொருசத்தல், பொருக்தாரைச் 
இருத்தல் முதலிய பிறகுணங்களும் தூதனலுக்கு வேண்டுமாதலால் 

அவற்றை நோக்கி ஈண்டு இன். றியமையாத மூன்று என்ரு, 

தீன்னுயிர்க்கு இறுதி வருவதாயிலும், தன் அரசனுக்கு உறுவ 
ருமாலு அஞ்சாமல் நின்று ௮னுமான்போல் உளாக்குர்தன்மை 

அவன்பால் ௮ன்புடையானுக்கே ௮மையுமாதலால் ௮தனை முன்பு 

வைத்தார், தன்பால் உணர்த்திய வினைகளை முறைப்படுத்தி 

நினைப்பில் வைதீதற்குரிய அறிவும், தகுதிரோக்கி இகல் வேந்தர் 

பால் இனிதுரைக்குர் இறனும், அவனுக்கு உறுயாகவேண்டுமா 

தலால் அறிவும் சொல்வன்மையும் அதன்பின் குறித்தார்,
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தன்பால் அன்பு தன்னுரை வன்மை-சன்.றியறீவு சென் pu 

தண்மை முதலிய குணங்களமைச்தவனையே தூதனாக அரசர் 

தெளிர்துகொள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து, 

அ௮றிவ் ௮ன்பு சொல்வன்மை முதலிய குணங்களைக் தனக்கு 
மிக வுரிமையாகவுடையவேே தூ,சனாதற்குத் தகுதியாவன் என் 
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சாதகன்பால் 

உணரப்படும், 

கதை. 

சாதகன் என்பவன் வஃதவராட்டிலே கெளசாம்பி ஈகரிலே 
யிருநதவன், குலத்காற் குபவன், வினைசெயல் வகையில் மிக 
வும் தோச்தவன், நுழைபுலனுடையவன், யாவரும் வியந்து 

கொள்ளத்தக்க சிற், குணங்கள் பலவும் இவன்பால் கிறைத்தி 

ரர் கன, அச்காட்டு மன்னனாகிய உகயணன் தனக்கோர் உதவி 
யாளனாக இவனை உவர்.துகொண்டிருக்கான், இவன் முன்னோர் 

பலரும் ௮ம்மன்னவன் மாபோர்க்குக் கலஞ்?௪:ப் உரிமையிற் கலக் 
இருக்சனர், இவனும் அவன்பால் பேர்புடையனாப்ப் பேணி நின் 
மூன், பகையரசரால் நிலையழிக்து உஞ்சை ஈகரில் ௮வன் சிறைப் 

பட்டபொழுது ஒருவரும் ௮றியாவகை ௮ங்கோரிட ச்இல் மறைச் 
இருந் துகொண்டு அவளுக்கு வேண்டிய உதவிகளை இவன் உதவி 
வந்தான், இறை நீங்கி ௮வன் உயர்கிலையற்றபொழு.து இவனது 
அன்பின் தன்மையை நினைந்து முன்பிலும் இவன்பால் இனபுற்றி 

ருச்தான். 

குடிகெழு வளமனை குழீஇய செல்வச்ுக் 
கன்னிஈன் மதர் கடிக்கோ சம்பி 

மன்முதரோறுச் தொன்மூகல் பிழையாது 

பெருங்கலக் கைகினைப் பேறது பெற்.றுத் 

தானகச்தால்கிய வூனமில் செலவின் 

இட்டிடர்ப் பொழுதி னின்ப £க்கெ 

சுட்டழற் புக.உஞ் சட்டுறு கோல்போல் 
ஈட்டை யிட்டு சாட்டகுர் அறர்து சம் 
பெருமகற் கொள்ளூம்: Parnas போச்சு,
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் குயமகன், என மேற்குறீத்த் இவனது இயல்பினை லிய 
ந்து கொங்குவேளார் கூறிபுள்ளார், மேவலரிடிம் இவனைச் அக 

னாக விடுத்சே உதயணன் பின்பு ௮வசைச் செய்துவக்தான், பாவ 

ரிடமும் விள்ளாக ௮தியிரகசிபக்களயும் இவனிடம் அவன் சொல் 

லிவீடுவான். . ௮வனுடைய ம௫்இரிகளாகி.ப உருமண்ணாவா, 12 

எனலும் இருவருக்கும் இடையே கின்று கன் அராசுக்குரி.ப ௧௫ 

மங்கா இவன கருதிச் செப்தான், :: தீதில் கேள்விச் சாதகன் 

என்போன்-உருமண் ணுலாவும் யூ௫யுச் தறி.பாக்--௧ர௫ம மேற் 

கொள் தெரி.நூலாகப்--பாவிடு குழலின் அபிடை த்திரித7 ளெ... 

படி இவன் இரிந்து வினைமுடி சக்கையை நினைந்து அனைவரும் 

வி.பர்.த புகழ்க்தார். பகைவருங்கூட இலன் சொல்லில் உவகை 

மீக்கூரர் து உதவுகொண்டார், ! தூதுசேல் லொழுக்கிற் சாதகன் ? 
என்ே எவரும் சிறப்2பாடு இவனை அழைக்து வந்தார், மந்திரிக் 

குரிய மாட்சிகளோடு அன்பிலும் அறிவிலும் சொல்வன்மையிலும் 

நின்று தாதுவினையாதறிவர்த இவனது மேதகவை நினை]து 
பெருங்குயம் என ஓம் ஓர் உயாக்த பட்டத்தையும் மிக்க வருவா 

யையடைய இரண்டு ஊர்களையும் உதயணன் இவளுக்கு உரிமை 

பாக உதவினான். 

இலாவா ணகவழிச் சாதக னென்னுங் 

குலாலற் கேற்பப் பெருங்குயம் ௮ருளி 

இருக்தினி துறைகென இரண்டுூர் ஈது; எனவருக் அடி 

கள் இவ்வுண்மையை யினிதுணர்த்துகன்றன. அன்பு அறிவு 
ஆராய்க்சு சொல்வன்மை தாதுறப்பார்க்கு இன்மியமையாத 
மூன்௮ எனனும் உண்மைக்கு இவ3ஜேர் சானருய் நின்றான், 
விரிவைப் பெருங்கதையில் காண்க, 

அறிவமைதி சொல்வன்மை யாண்மையிலான் தூதா 

யுறுவததீ தாசி யுறும். 
ட தி வும்சொ ல்வன்லையுமுடையவனே ள் சனாதற்கு உரியவ 

ஞவன் என்பது இதனால். கூறப்பட்ட, 
ட்ட. .
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O83 கற்றுவல்ல சஞ்சய?னன் காவலர்பாற் து சென்றான் 

சொற்றகிகு 2வற்கைக் குட2ரசா--உறறுணாந்த 

SLOT னூல்லல்ல ன சசல் ?வலாரள் 

மவன்றி வின புரைப்பான் பண்பு, (௩) 

இன். 

குமரேசா ! தல்வியில் வல்ல சஞ்சயன் ஏன் லவாபால் 

அன்று நூனுடைக்கச் சென்றனன் எனின், வேலாருள் வென், 

வினைபுரைப்பான பண்பு, ராலாநள நால்வல்னை ஆகுதல் என்க, 

இன, தூகனுக்குரிய வன்மை ௩. நுகன்றது, 

கான] அரசர்] கால்ஃலில் ஒல்லவசென்பகாம். கற்று 

வல்ல என்றது அரிய நூல்கள் பலவும் கற்று வழவறச் சொல்ல 

Gib UAV GH Sst Hi smo FHP, கொற்றமிகு வேல் என் 

DB Hows ளொருஈகோடியாயிலும், சுலகரியனச்சமாபிலும் 

ஏவினல் அ௮டையவுருவிப்புறம் போய் ௮டையலரைக் தடையற 

APE HOD MBO அற்றல் ௧௫௫ என்க, 

நூலார் என்றது கீரி நால் பலவும் ஒறிபுணாந்தவர் என்றவாறு, 

உள் - ஏழனுநபு) ஈரிடச்தும் இடப்பொருளுணர்ச்சி நின்றது, 

உரைப்பான பண்பு, வல்லனா சல் என ஒட்டிக் காண்க, அகுதல் 

உைப்பான் பண்பு என்றகனால் ௮ங்கனம் ௮காகவன் வேலாரி 
டைச் சென்று வினைய/ரை க்கற்கு அகாதன்பகாயிற்று, 

வேலார் என்றது வேலையடைய அரசரை, வாள் வில் முத 
லிய பிற படைக்கலககளு மளவாயினும் வெல்லும் இயல்பினது 
என்னும் சொல்லமைஇபும், உலகுபிரட.ங்கலும் காக்கவரஈத எம் 

பெருமான் கைக்கொள்ள கின்ற பெருமையும் கருதி அரசர்க்கு 
இதனை உரிமைபெற வைக்கார், இக்கனம் படையுடைமையாம் 
Sus அ௮வரிடைச் சென்று வினை OTS SUMO அருமை 
தோன்ற என்சு, வேலார்பால் வில்லார் செல்லின் வீணே துயர் 
விளயுமாதலால் _நாலாே செல்லவேண்டும் என்றவாறு, 

வேற்றாசரிடைச் சென்று பிரித்தல் பொருத்தல் முதலிய 
திருச், சல்களைச் செய்தற்குரிய தாசன், ௮ம்கு அவர்பக்கல் கின்று
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ள்ள மதியமைச்சரிலும் கான் மிக்க மதிபுடையன கல் வண்டும்: 

இல?ைல் தன் வினை ,ரைவற 22 பிழிவுறும் அதலால் தாலாருள 

நால் வல்லன் ௮ சகல் ௮வனுக் சப் பண்பு என்ர, 

மேல், ௮றீவும், சொல்வன்மைபும் தூசனுக்கு உறுயாக 

அமைந்திருக்கவேண்டூம் என்றார்? இல், கல்விப்லுூ டமிக வல்லு5 

Ou அவன் விமாங்கி நிற்த?வண்டும் என்கின் றார், 

வேலைபுடைய Can prFi mF சென்று கம் தாசனுக்கு 

மவ்ற்றிபுறுங் காரிபக்சை விளங்கச் சொல்லு. தாதனுக்கு இபல் 

பாவ, HANNO OWT hd FOr FTV OBA சான் 85௧ வல்ல 

சமலயாம் என்பதாம், 

தாூகனுக்கு நால சாலவும் வேண்டும் எனபது சரூச்.த, 

1 [ உழையி HG B உறுதஇகூறும் அமைச்சர சாம் பல நால்களை 

பும் வழவறப் பயின்று வல்லராகல் 2 வண்டும்; Dll ow DAN BI 

வரும் தூகனும் உறுதியாக ௮மனை உடையனாதல் வேண்டும் 

என்ற என்னை பெனின்? மறு மன்னரிடஞ்சென்று பிழைபறப் 

பேசிக் சன் oy TF BB BF; > 1 Bonu விளைக்கும் தாகன் கல்வீயில 

னாயின் எல்லா நன்மைபும் புல்லிசாமாசலால் அ௮வ்வன்.ம ௮வ 

னுக்கு உயிர்த்சன்மையா புறைர்திருக்கேேண்டும் என்க, மந்இரிக் 

குரிய மாட்சிகளெல்லாம் தூசன்பால் மருவியிருக்கவேண்டம் 

என்பதாம். 

அதிநா லமைச்சாக் கோதும் மாண்பெெலாம் அமைந்து சின்றான் 

அ,சனாச்9சொால்லிற் சொல்லாச் சூழ்பொருள் இல்லைபோலா 

மேதிலாாக் காவதுண்டோ இன்னன புகர்த போழ்திற் [ ஜன. 

கோதிலாக் குணங்கள் சேற்றிஃ சொழிச்துரை கொளுத்தலென் 

நால்வல்லனாய் கின்று வினைபரைக்கத தூகனது மேன்மையை 

வியந்து தோலாமொழிம்தேவர் இஇுல் ஓதிடபுள்ளமை காண்க..] 

மிக்க ,நாலறிவுகடயவ?னே தாதுபோப் வருகற்குக் கக்கவ 

வன் என்பது இதில் உணா ம்சப்பட்டஅு, இவவுண்மை சஞ்ச 

பன்பால் உணரப்படும். 

கதை. 

சஞ்சபன் என்பவன் இம்றைக்கு ஐயாயிர ஆண்டுகட்கு 

முன்னர் அத்தனாபுரியிலிருக்தவன், அந்தணர் மாபினன். இவ



16/4 இருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

னுடைய கரசை பெபர் சச்ிகன என்பர், இவன் வடமொழியி 

அள்ள கலைகள் பலவும் கசடறக் கற்றவன், மிக்க He EYL 

யவன், சஞ்சயன் என்பக ற் சப் புலன்ககா வென்றவன் என்பறு 

சபாருள்,” தன் சொல்வன்மையால் எனரைபு5 கன வசஞ்செய் 

புச் சன்மையன், செஞ்சோல்முனி, ஞான முனி என மானவர் 

இவனை மூிம்னப் புகழ்வர், அக்காலத்திருக்த ௮சசர் பலரும் 

இவன்பால் அன்புற்றுருக்தார். இவன் இருதராட்டிரனுவ௮டப 

உயிரச் சோழன், கன் குலத்துக்குக் குருவாகவும், பு2ராகித 

ஞகவுங்9கொண்டு அம்மன்னன் இவனை மிக மடஇத்துப் பேணி வர் 

காரன், வருங்கால் பாண்டவர் வரது தமக்குரிய கா.ப பரகம்தைக் 

சீரூம்படி. கேட்டார், அவர் நாட்டிலிருக்தால் கொடிய அமர் 

மூண்டுகன் சமருக்கு ௮,0௮2 மென்று கருதி ௮வரை மீட்டுங் 

காட்டுக்கு ஒட்டிவிட அவன் கடஞ்சூம்ச்சி செய்து இவனா2ல2.ப 

௮து முடியுமென்று முடிவின் தெளிஈ்கான், “*இவ்வுலக வாழ்வு 

விரைவில் ௮:மிபும் இயல்னது; அழிவில்லாத வாழ்வையே ௮.0 

் என்று நில பாமையைப் 

போதித்து ௮வரை அங்கு நிலைக்கவொட்டாதபடி. CFL gate. 

வேண்டுமென்று தனி?ய வைச்து உரைசெய்து அவரிடம் இவ 

னைம்தாதாக அனுப்பினான். அவன் சூதாகக் கூறிலும் கிலை பாமை 

யில் இவன் நிலைச்சு செஞ்செனனாகலால் ௮௮ சென்று நில்லாமல் 

அவர்பால் அ.ர௫ச் சென்றுன், நீதிகளையோதினான். 
புடவியாஞதல் விட்டு ஈன்னெறி புரியு மாதவர் தம்மினீர் 

அடவியாளவும் வல்லிராயினிர் ஆசதலானலமானதே 

௮டையார் அடைய மு. பல2வண்டும்; ' 

மடலவியார்கிலை யற்றசெல்வ மூழ்ச் துவா ழ் தினமாறினால் 

விடவியாரழ லுற்றெனப்பெரு ஈ.ரசிலாழ் வுறவீழ்வரால் 

உற்றயோனிச டமமிலுற்பவி யாமன் மாலுடவுற்பவம் 
பெற்று வாழுத லரிதுமற்றது பெரிலுமாயைசெய் பெருமயக் 

கற்று ஞானிக எாய்விளல்குச லரிதுவீடுு மறிவுபின் 
பமா நரிதிம்குனக்வை பண்பினோடு பலித்தவே, 

இகந்த வெல்லை யுறப்டெரும்புவி செல்லரேமி செலுத்தினும் 
அகர்தையோடமசாட வெண்ணிடும் ௮ரவசேசன லுங்களோ 
Osi. gary வொருப்படானினி யுற்றசாடமு முரிமையும் 
இசச்து மாசவ முயறலேசட ஸனீறிலா வுலசெய்தவே,



69-ம் அதிகாரம் தூது. 1675 

பாரிலாசையு நின்னிராசபத த்தி லாசைய மன்னு9வெம் 

போரிலாசையு சேயமங்கையர் போகமன்பொடு புதிதுணுஞ் 

£ரிலாசையும் விட்டுகன்னெறி சேரஉன்னுதி கீயெனக் 

அரிலாசை யறத் துறந்தருள் சுரூதிமாமுனி சொல்லவே” 

இங்கனம் சொல்லியசைக் கேட்டவுடனே ௮க்கண்ணில்லா சவன் 

செப்துவிட்ட வஞ்சமென்று ௮வர் கண்டுகொண்டார், £ HIF 

ச்ருமத்தைக் கொள்ளவேண்டிய யாங்கள் இக்க Hb sor SHLS 

நை இனு2பாழுது கொள்ளோசம்; பகைவரை யழித்து அரசனை. 

யாளுதலே எங்களுக்கு அருக்தவமாசும்;'”' என அவர் அறைந்து. 

ADSI, ஆண்டு நிகழ்ந்ததை இவன் மீண்டுபோய்க் கூறினான். 

வில் வீரராகஇய அவர்பால் வேறு எவரையும் விடாமல் கல்வி விர. 

©D) BL இவனை யே வினையுரைக்து வடுமா மி தூகாக HD 5 Sano 

யால் ாலாருள் ால்வல்லனாகுதல் வேலாருள் வென் ரிவினையு ரை 

ப்பான் பண்பு என்பதற்கு இவன் ஈண்பாப் கின்றான், பின்பு பாச 

a Surat Bs pi sour ps, Maa நிகழ்த்தவற்றையெல்லாம் 

0-659 சென்று இரு சராட்டிரனிட.ம் இவன் கூறிவக்தான், 

கோற்றவர்பாற் சேல்லுங் குலத்தூதன் நூல்பலவும் 

கற்றவனாய் நீற்றல் கடன், 

நூசனாப்ச் செல்பவன் _நாலில் வல்லவளாயிரு சல் வேண்டும் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட. 

3 * * e $ e e e ஓ 

031 காதல/பல் லோரிருப்பக் கண்ணஜேன் சதுசென்றுன் 

கோைபுனை வைவேற் குமசேசா--நதி 

விவர வாராய்ந்த கல்வியிம் மூன்றன் 

செறிவுடைபான் செல்க வினைக்கு, (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா ! அன்புடையார் பலரிருப்பக் கண்ணன் 

ஏன் முன்பு தாது சென்றான் எனின், ௮றவு ௨: ஆராரப்க்த 

கல்வி இம்மூன்றன் செறிவுடையான் வினைக்குச் செல்க என்க, 

. கோதை பூமாலை, இது, மாதா முதலி.ப பொருள்களையும் 

குறிக் தவரும், பூப்புனை மாலையும் மால்புளை மாதரும், தோற் 

210



1676 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

'புனவின்னணை கொடர்கைக் கட்டியும், கோச்?சரன் பெயருங 

கோதை என்றாகும் என்றது இவாகாம், வென்றிபின் மேன்மை 

௧௫.5 வேலில் மாலைசூட்டப்படும் என்க, வை- கூர்மை, 
° * “4B ௪ a ரூ ° , ’ ANY _* 

காகலா பலமலாராா என்றது யாகமச்ன்ன, மகுநதிமபயாசன, 

விராடன், விர£ர் 49 மு.சல10ி3னொ, கொடியவைைப த72.பா 

குனன்பால் தாது?சன்று வருகற்குரிய அறிவு மூகலி.ப செறிவு 

டையார் தன் போற் பிறரில்லாமையால் செல்லா இபல்பினனுப 
* கண்ணனே அன்று DENN SHIEH BOTH, 

Qs, ௮ல்வும் BF Up DLW MS oF gl Fl வினைக்குப் Oi 

தம் உரியவனாவன் என்கின்றது, 

அறிவு என்றது இயற்கை அறிவை, இ கருவிலே2ய/யமை 

நச கனி அ௮றிவாகலால் இபற்கை என கின்ற. கருவோடிபைக் 

திமையால் இயற்கையறிவை முதலிலும், ௮அகனெடு ௮மைந் 

தெழுக்கமையால் உருவை அதன்பின்னும், ௮ல்து உயாக்?தாங் 

சிய பின்னே செ.பற்கை அறிவுககேதுவாகிய கல்வியைப் பல 

சோடும் பயின் றுகொள்ள இ! லுமாகலால் கனை இறுதியிலும், 

முறையே கருதவைத்தார், உரு வன்றது தோற்றப் பொலிவை. 

எண்ணிடைச் சொல் இடையே வராமையால் இறுதியில் 

தொகை பெற்று நின்றது, மேந்குறிச்க மூன்றினும் தாதன் மிகச் 

சிறந்திருக்கவேண்டும் என்பார் மான்றன் செறிவுடையான் 

என்றார், செறிவு கிறைவு, மிகு. செறிவில்லான் சென்றால் வினை 

இனி முடி தென்பது ௧௬இ உடையான் சேல்க என்ரூர், 

மேல், சிற*,ச கல்வியுடையவனே தூதஞாப்ச் செஃ்லுசற்குக் 

தருந்சவன் என்னா; இதில், அறிவும் உருவும் ௮20னோடு ௮வன் 

அமைந்திருக்க£ேவேண்டும் ஏன்றார், 

இயற்கையறிவும், இனிய வுருவும், அசாய்க்து தெளிர்சு கல் 

விபும் என இம்மூன்றனஅ கிதைவையுடையவனே வேத்மு அச 

ரிடம் தாதுகினைக்குச் செல்லவேண்டும் எனபகாம், 

கண்டவுடனேயே நன்குமதிச்து எவரும் விரும்பிப் போற் 

அதற்குரிய ஏற்றச்தை உரு உதவி கிழ்குமாதலால் ௮கனையுடை 

யவன் அதுவினைக்குச்்சென்றால், கரிய கருமம் இனி ஐமுட்யும்
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TUG BHD OHA menos GET, Bus முன்னைக் Sapo. 

யார்க்கன்றி எவரும் எளிதில் பெறுதலரிரதன்கீ 

கருவி மாமழை கனைபெயல் பொழிச்சென வழிகாள் 

௮ நவிபோற் ரொெடார் தருசன வரும்பிணி யழலுட் 

கருவிற் காய்29ி.ப கட்டளைப் படிமைபிற் பிழையா 

துருவின் மிக்கசோ FIG பெறுதலும் அரிதே, 

எள இவ் உருவின் ௮ருமையை வியச்லு இருத்தக்கதேவருரைதி 

துள்ளமை காண்க 

உருவும் கல்வியும் அறிவுமுடைபவ?ர தாதராய்ச் ரெல்லு. 

கற்கு மிகவுமுரியவராவர் என்பது இதில் உணாச்சப்பட்டது.. 

இவ்வுண்மை கண்ணனபால் காணப்படும், 

கதை. 
சஞ்சபன் தூதுவகஅ போனபின்பு இறுதியாகத் துரிய 

சுனனது உறுதியை ய, ய3வண்டி அவன்பால் ஒரு தூதனை 

அனுப்பத் தருமர் கருதினர், ௮க்கொடிய மன்னன்பாழ் சென்று 

வினையை முடிவுசெய்து வருதற்குக் கண்ணே தக்கவன் என்று 

துணிர்து சம் கருத்தை புணர்த்தினார். உடனே போர் தொடல் 

காமல் தூவித் து இங்ஙனம் கேர்மை காடுவதில் கம்பியர் இசை 

இலர், தமக்முள்ளெயே வெம்பிமொழிக்தார், தான் போனால் 

அனவரையும் பார்த்து வாலாமன்று ௧௬2 தன்னையலப்பும்படி. 

வீமன் வேண்டினான், 

குடுன்ற தழாய்முடியோன் சுாரருடனே முணிவர்களுஞ் சுரு இரான்குச் 

தேடுகின்ற பதஞ்சிவப்..,ச் இருசாடுபெறத் தா.து செல்ல வேண்டாம் 

வாடுகின்ற மடப்பாவை தன்வரமும் என்வாழு ௦ வழுவா வண்ணக் 

கோடுகன்ற மொழியவன்பா லெனைச் தாது விடுசவினி* கொற்றவேச்தே, 

எனக்கூறி வேண்டியும் தூது போதற்கு ந ௮காதென்.று சொல்லி 

விமனைத்தடுத்.துக் கண்ணனை அவர் செல்ல அிடுத்கார், கண் 

ணன்சென்று ௮க்னெபுரியை யணுகி ய52கார் சோலையில் தம் 

னை, LM) UOT LI DGS சிலா விரைந்துசென்று துரியோதனன் முன் 

Kato அன்று தூதுகொண் டிலங்கைதீ விளைத்தவன் ஐவர்க்கு-- 

இன்று தூதுவந்து எயிற் புரத்திறுத்தனன் என்மார், இகளைக்கேட்ட 
வுடனே வீடுமன் முதலியோர் வி.பர்9சழுந்துபோய் எதிர்கொண்டு



1678 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

கண்டார், இவன் அவருடன் உவர்து சென்றான். பேல் உறுவ 

சை நோக்கு விதான மனை பில் தங்கி விருக். துண்டு ம்றுகாள் ௮ாச 

வையையடைர்து அரசன் முன்னிருந்து கான் கருவரை 

உறுதிெறி உரைக்தான. 

சூதினாலர ழந துகின்றுணை௨ர் சொன்னசொல்லும் வழுவாதுபோய் 

ஏதிலார்க ளென சொரச்து சதண்ணிழலிலாத கானினிடையெய்இி3ய 

இீதிலாவகை குறித சராள்பல க.நிச்.துவஈ்சனர் செகச்கினிற் 

கோதிலாத குரு குலம&£ப ! ௮௨ ருரிமை ஈண்பொடு கொடுச்தியே, 

சொல்லவா வரச துலச நின்னுரிய துணைவர் சங்களையழைக்துரி 

வல்லவாறு லெராடளீத்சுவர்ச டம்முடன் கெழுமி லாழ்தி2யல் 

ஈல்லவாய்மை சிலை யுடையை யென்றரசர் சாடொறும் புகழ்வர் ஈண்பு2காண் 

டல்லவா மெனமறுச்தி2யல் அறமுமாண்மையும் புழு nara a, 

என அவன் கொள்றாமாறு நல்லுரைகள் பல சொல்லி வேண்டி 

னான். லேண்டியும் ௮வன் இசைந்திலன். அவர்க்கு உரிம. பா 

பசை முழுவஅம் காராயாயின் பாதியாயினும் கரக என்றான். 

அசனையும் மறுக்கான், மீண்டு பல கூறியும் தன் கொடுமையி 

னின்று அவன் மீண்டானில்லை. இறுதியில் ஐவர் இநகத 

வாழுமாறு ஐந்து ஊ3ரனும் உதவுக என்றான். இவ் வுலகெலாம் 

உதவும் உர்யொன் சல ஊர்களை உதவுக என ௮ரைம்.து வேண்டி. 

யும் அக்கொடியவன் உதவானாகிக் கன் கொடுபை.யில் ஊக்கி 

நீ வெறு£ஈகிலென் இரு£ச மன்னவர் திசைக்கிலென் பல கினைச்கிலென் 

போய் ஈகைக்கிலென் உசைசத்த வண்மை மொழி பொய்த்ததென் றமார் . 

,புகலிலென், டேய் மலாச்தொடைய லை௨ரென்னுடன் மிகைத்து வெஞ்ரமர் 

அிசோக்கிலென், ஈ இருக்குமிட மெனிலும் இப்புவியில் யானவர்ச்ச ரசினிக் 

- கொடேன், என அவன் எதிர்த்து நினருன், அவனது நிலையை 

நோக்கு அங்கு நிலைச்தரு5 தவரும் கெஞ்சங் கவன்றார். இவன் 

பின்னருஞ் சில இன்னுரை புசகனறான, 

தந்தை காசலுஐ சன்மைகண்டிளைய தாய பயந்த இரு தம்பியர்க 

இந்த வாழ்வும் ௮ரசு கொடுத்தவனு கின் குல்த்தொருவ ஸிம்குளான் 

மு தமாகில மனை த இனுக்குழமுயா முறைமையாலுரிய வரசருச் 

கைந்து மாஈகரும் மீ கொடா சொழியின் என்னதாகுமுன தரூயல்,
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ஒரு குலச்தினி விரண்டு மன்னவ ௬டன் பி.ழர் துரிமை யெய்இனால் 

இரு குலத்தவரு மொக்க லாழ்வுறு தல் STE BNSF. OOH மியற்சையே 

போருகுலக்களீறு உளர்திரைக்சண் மிக புஈழ் பாப்பியெழு புலிபெ.தங் 

GG Gvs sa ரியற்கை ஈன்றென மொழிர்சனன் சரிய சோ&லன். 

கொடுக்சுவன் ஒருவன் என்றது வி$மனை, இக்குறப்பை 

இங்க எடுக் அக காட்டிக் கண்ணன் உரைத்த ஈபச்தை யிண்டு 

ஊனு புணர்க, இங்கனம் அறவுரைகள் பல பகர்ததும், அவன் 

BRS ST Ma MIs S00) AMT உரிமைபாளரா.ப லகர்க்கும் உற 

பான சிலழுரிய சூழ்சச்களைச் செய்துகொண்டு மீண்டவர்து அர 

சைபடைதற்கு வேண்டிய ஈலங்களை ஸிகா கி.து நின்றான், இவன த 

வடி.வழகையும், அிிவமைவைபம் தூசனாகசீசெப்சக மேககவைடம் 

உலக முழுவதும் உவர்அ புகற்ந்தது, அறிவுரு வாராப்க்க கல்வி 

யீம் மமன்றன் செறிவுடையான் ரெல்க வினைக்கு என்னும் உண் 

மைக்கு உரிமையாய் இவன் சென்றுணர்க் கிஷன். 

முன்னோர் தாது வானரகடஇன் வயின் மொழி ச்தரக்கன் 

மனனூர் தன்னை வாளி.பினாுன் மாள மனிச்சவ?ன 

பின்னோ! தா காழி மன்னர்க்காகிப் பெரு நிலக்கார் 
இன்னார் தூகன் என கின்றான் ; என இவனது தூதாண 

மையை வியந்து அழ்வார் அருளி புள்ளதுங் காண்க, 

ஆற்றலினும் ஈல்ல அழகேமெய்த் தூதனுக் 

கேற்றமுற வாற்றுமேன எண். 

தூதலுக்கு அறிவோடு உருவும் வேண்டுமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 
  

  

685 மாறில் புகழேந்தி மாண்பாணர? மூதுசென்றேன் 

கூறினா ஈன் றெய்2க் குமரேசா--$தறத் 

சொகசீசொல்லிக் தூவா நிக்கி நகச்சொல்லி 

கன்றி பயப்பசார் தூது, (௫) 

இ-ள், 

கும? சா1 பூகழேக்தியும், பாணரும் தூது சென்று 

கலம் பயப்ப ஏன் சாடிச் சொல்லினார் எனின், தொகச் சொல்லி 

தூவாத நீக்கி ஈகச் சொல்லி நன்றி, யட்பது காதாம் என்க,



1680 திருக்குறட் முமரோச வெண்பா, 

இத, தூது சென்றவன் வேற்று வேர் முன்னின்று 
e 8 ரு e 

சொல்லும் இறங் கூறுகன் ற, 

மாறு இல் என்பசைப் பாணருக்குக் கூட்டுக, என்றும் 

நிலையிற் றிரியாமல் நெறியில் நிலைக்கு நின்றமை கரி இவ் 

டை புணர்க்கப்பட்டது. தம் ௮ாசருக்கு கலம் பபக்குமாறு 

சாடிசீ சொன்னார் ௮கலால் ஈன்று எப்சம் & Dorr எனமும், தேறி 
° e ௪ டி . e fs « e 

என்றது எவ்வாறு சொல்லின் இசைவர் என்று 9களிந்து எனக, 

தொகசீ சொல்லி என்றது சுருகீடமாகல் கொகுக்துச் 

சொல்லி என்றவாறு, தூவாத என் 2௫ தூ.ப்மையிலலாகவற்றை, 
6 இ ஓ ° * சு e A e ற 

அஃ்தாவது வெ.றுக்கள், நக்க CULL DFT HELM, 

e ரூ உ e J ௪ ட e 

ஈன்றி பபப்பது--ரன்மையை விளைப்பவன். தூது என்பது 

பர ; 02 ரினும் 2சால்லால் ௮௯ ரணை.யாதலன் பொருளால் உபரமணை பாபிலும் 2சால்லால் 3/90, பாகலனா 

அகற்கு ஏற்பப் ப.பப்பறு என வச்.5,.து. வரினும் பயப்பவேே 

தூர்தனுவான எனப் பகுத்துண/ர்து 2காள்க, 

௪ ச 6 $ ச . 7d e 

மேல், அறிவும் உருவும், கல்விபுமுடைபயானே தாூசனாகச் 

சசல்லவண்டும் ௭௦ பத்ர் ; இல், ன் அரசனுக்கு Gen மைபுண் 

டாகுமாறு மறு மன்னர் முன் கின்று அவன் சொல்லவேண்டும் 
ஓ ஆ. ச் ஓ 

கக்... 16 ௧௦ 17 

தொகுத்துச் சொல்லியும், இழிக்ச சொற்களை PSD இனி.ப 
6 ப் 2, சீ இ 4 டு . ச த . . 

சொற்களால் மக் ௮ச்ரலல் ம, மீன DIF ZNSE SF கனமைபைத் 

சுருபவனே தூ.சனாவான் என்பகாம், 

நன்றி பபப்பவன் தாதனாவான் என்றதனால் அ௮ங்மனம் பய 

QUT FUT GI FOB ST ITI STII DD, 

பலபடசீ CFIA Sur. twa கேட்கறுடியாமல் வெறு 
கி.து விடுவராசலால் தொகச் சொல்லி என்றும், விருப்பமில்லா த 
வெவ்வுரையாடின் வெகுண்டு விடிவரசலால் மூவாத மடீக்கி என் 
றும், ஈயவாதிருப்பினும் மனமூழச் சொல்லின் நயந்து கொள் 
வராதலால் நகச் சொல்லி என்றும், Oe : ) நீயும் பயப்பக் கூறினச், 

| சொல்லாடுக்சன்மையைத் தூ,கா உணர்ச்ச கொள்ளுமாறு வர் 

உணர்ம்தியருளிய உண்மையை இதில் ஊன்றி உண;த
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5 [காம் கரு9.பவற்கருச் சம் வாயால் பிறாக்குணாசக்கி மக்கள் 

வாழ்ர், வருகல் போல் சான் உள்ளிபக,௧ உணர்த் தூ.கனை 

யே wien அணையாகக் கொண்டுள்ளான் ஆதலால் வன் 

பொருள் கிரல்பிப இனி.ப சொல்லினஷப் எங்கும் பொருந்து 

US BBS ow RAID GTS BI BHD HI, 

மராம் கிழவா கண்ணா மக்கள் கன் காள்களாகர் 
e “~ ந e ரூ ஓ 5 e an ms அஷ ௪ 

FE AI a 147 EB sw 2 உன DATIPITIF oF ath > oF TD 97 

HIST வண நாலா அரசெனு ம மவங கொண்ட 

asa Ngo 5 arts தூதுவ ரியற்றப் பட்டா. 

என்ரு இம் அரசரிக்கும் தாதாக்கும் அமைக்துள்ள உ மை 

யை அய்ச்து சோக்குக, தாப்மை தொ.ப சொல்வன்மை இல் 

லனைம் தூதை அரசன் சூழ்ச்தூ கொள்ளலாகாபென்ப த 

குறிப] ்] 

கேட்போசது கிலயறந்து கூறிச் இறக்க தூகர் கம் ௮ாச 

னுக்கு கலம் பயப்பர் என்பது இல் உணர் ர்தப்பட்டது. இவ் 

வண்மை பு5ழேர்ற கண்ணும், பாணர் பாலும் உணாப்பு.., 

கதை. 

இனி.ப மொழியாளராகிய sug புத$ழக்கிப் Yaar p 

துணிவு தூ.ப்மை முதலி.ப குண கலங்களை புணர்க்க பின் கன் 

pall Rig வரும்படி குலோத்துங்கசசோழன் இவரை மிக உவ 

6a பேணினன், இனிய ஈலங்கள் பல இவால் எய்தினான். 

கச் வில்வலி.பால் வெல்ல (py ws smith இவர் சம் 2சொல்வலி 

யால் இண*க௰் துணைக் கொண்டு வாழ்க்ரான், வாழ்ந்து வருக 

தால் ஒர காள் அரசன் se gauss Fig சினங்கொண்டு 

அச்தப்புரஜ்இல் மனங் கவன்றிருக்சாள், ௮அலளைச் இரும wSip 

DE AGONY SMM Hs His ULF HAAS HIF 
கூத்தனை அரசன் அனுப்பினான், கூக்சன் வருவதை யறந்து 

os வைச் இறிது தாளிட்டு வைக்கும்ப) தேவி செய்தான், இவன் 

போய்க் கசவினருகே நின்று தன் பதவியின் விறு சோன்றப் 

மபருமிதத்தோடு சல புகழ் மொழிகள் கூக்னுன், சி 

பாதக் ௩௮.௮ உள்ளே பமாச்இரச்காள்,



1682 இருக்குதட் குமரேச ெண்பா. 

நானை யினியுன்னை வேண்டுவ கென் கொல் ஈளினபஎர்கி 

தேனே கவாடந் இறச்றிவொய் இிறவாவிடிலோ 
‘ 6 

லானே நனைய இரவி குலாஇபன் வாசன் வக்சால் 

தரன திறக்கும் சின் கைத்தல மாப தாமா 2ப, 

எனக கூத்தன் சாவன்மையோடு பாவுரை யாடினான், அவன் நிலை 

மையை நோக்கி ALO ram are IA போட்டிடச் செப்காள், 

அம். நிகழ்ச்சி தான் இன்றும் ஒட்டக்கூத்தன் பாட்டக்கு இரட் 

டைத்தாள் என்று பழபெபழியாய் நின்று எங்கும் கிலவி வருகின் 

றது, பரவல்! நகச்சொல்லச்?தரிபாக கூக்சன் என் செய்வான்? 

நகை யிழகத முகம்கனுப் மீ. ௯? போய் ஆண்டு சடர்சுதகை அரச 

னிடம் உணர்மீறினான். ௮வன் மிக வருக்கு ௮வளை யிகஞ்செய்து 

வருமாறு தூசாக இவரை யளுப்பினான், இவர் சென்றார்; ௧௮2 

வருக நின ரா, 

ரண்டு வ௫ர்செப் த நண்ணிடை யர்திய பொற் இழை யச 

குறை யொ 
   

றிரண்டு விமிபணங்?க கொண்ட கோபக்தணி 

மழை யெநீன்றரண்டுகைம மானுபரணன் ன் வாசல் வந்தால் 
ர . ஸு) 9 e உ . e 

பிழையான்றாணுு பாரோ குடியிற் பிறர்தர, என ரர். 

இழை--நால், ௨௫ நரல் இரு பிளவாக ௨ூ/க்ு mag 

காற் போன்ற நுண்ணிய இடையினையும், காகளவு நீண்டு Its 

கண்களையுமுடைய தெய்வமாகே ! வண்மையும் மானமுமுடைய 

நின் நாபகன் பிழையை இம்முறை பொறு தீதருள வேண்டும் என் 

னும் பொருள் பொதிர்த இவரது இனிய வுரையைக் கேட்ட 

வுடனே ௮ரசி ௮ருள் மிக உடையளாய்ப் பரு மகிழ்வை 
ந்.து தானே விரைந்து கதவைக் இறந்து புலவர் திலகமே! எம் 
soaker இங்கு வரவிடுக என்று புன்னகையோடு Qo 
னுரையாடினள், இவர் சென்று கூறினார், ௮னை உணர்ந்து 
அசன் ௮௧ மிக மகிழ்ர்துபோய் ௮ரசிபை யடைந்து ஆர்வமீக் 
கூர்ச்சமர்க்திருக்கான், சன ஊடலை நீக்குமாறு இவா் கூற 

பாடலை ௮க் காரிகை பாடக் காவலன் கேட்டான். பெண்களு 
க்கு உத்தம இலக்கணம் என்று சிற்றிடையைச் ௪ ட்டி. ச, தான் 
சொல்வதைச் Fh iu pn gar Corea 2ச.ப்யவேண்டும்
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என்பது சகோன்றக்குழையையும் விழியையும் இணை 5.௫, அழகன் 
இபல்பு? சோன்ற ௮ணக்கேயென விளித்துச், தங்கள் குடிப் பிற 

ப்பைக் கூறின் பெண்கள் மகிழ்வர் என்று கருத அதனை உறுஇ. 

பெற வுணர்ததி, மிகைபட விரிக்காமல் சகைடிறச்சொல்லித்: 

தனக்கு சன்மை பயப்பித்த இவரது தன்மையை வியர்து ௮ர௪ன் 

மகிழ்ச் துவர்து இவரைப் புகழ்ந்து தழுவிப் போற்றி கின்றான்; 

ஆடவரெவரும் புகலொல்லாச அர்தப்புரத்தில் சம் காதலிகள் 

பால் நீதிகள் கூறிவருமாறு அக்காலச்.தும் புலவர்களை அரசர் 

அது பளுப்பிவைக்கார் என்றால் ௮வாதம் தூ.ப்மையும் சீல 

மும் எத்துணையவா யிருர்திருக்குமமென்பதை இக்காலத்துப் புல 

வர்களும் பிறரும் ஈண்டு உயத்துணரவேண்டும், சமம் சொல்வலி 

யால் சனக்கு நனறிபுரிக்துவர்க இவர்பால் wre பின்பு பெரு 

ஈன றியுடையனஞைய் உரிமை செய்திருந்தான், சொகச்சொல்லிக் 

Mars bse நகச்சொல்லி ஈன்றிபயப்பதாசக் தூது என்பசை 

உலகம் இவர்பரலுணர்நது கின்றது. 

கதை 2. 

பரணர் என்பவர் சங்கப் புலவாகளுள் ஒருவர், அறிவு, 

நூ2லாடு பண்டைக்காலத்துச் சரிதநால்கள் பலவும் பயின்றவர். 

கபிலாபால் பெருகண்புடையவர், அதனால் கபில பரணர் என 

உம்மைத் தொகைச் தொடர்க்கு உதாரணமாக இலக்கண நால் 

களில் இணைர்து உணர்ம்த நின்றவர், செங்குட்டுவன் என்னும் 

சேோமன்னனமீது பத்.துப் பாடல்கள் இவாபாடியதற்காகப் பல 

வூர் களையுடையஒரு காட்டையும், குட்டுவன் சேரல் என்னும் சன் 

அருமைத் இருமகளனையும் இவர்க்குப் பரிசிலாக ௮வன் கொடுக் 

தான், அக்காலத்திருந்த முடியுடை வேந்தரும் குறுதில மன்ன 

ரும் இவர்பால் பாடல் பெறுவதைக் சமக்கோர் பீடுடைமையாகப் 

பெரிதும் கருதினார். எவர்க்கும் இவர் இனி.ப பணபினர், ௮ர௪ 

ராயினும் குடிகளாயினும் ஒருவரோடொருவர் மா௮படுவசாயின் 
இவர் இடையே புகுர்து அறவுரைகள் பலகூறி இருஇறத்தாரை 

யம் உறவாக்க விடுவார், பரணன் பாடினன் மற்கோன் மற்று£ 
என்று இவரால் அஇக்மான் பாடப் பெற்றிருப்பதை ஒருபெரும் 
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புகழாக ஒளவையார் வியந்து கூறியுள்ளார். தாம் கருதிய 
முடிக்தற்கு அரசர் இவரையே உறுஇபெற விடுப்பர், Oa» 

வழுவாமல் எல்லாரும் இனிது வாழுமாஜே இவர் இயற்றி வர்.கா?, 

வருங்கால் பேகன் என்பவன் தன் அருமைத் துணைவியாகய 

கண்ணகியை அ௮வமதித்துவிட்டு ஒர் காகற்கிழத்துயை விரநம்பிக 

களிப்புற்றிருந்தான், தன் கலைவனைப் பிரிக்து அவலமுற்றிருக்கும் 
௮வள பரிவிலுக்கு இரங்கி ஒருகாள் - இவர் ௮வன்பாலடைக் 

தார், பேோறிவாளனாகிய நீ இச்சீரழிவு செய்யலாகாகென்.று 

அவன் மகிழ்வோடு உணர்ச்துகொள்ளுமாறு பலகூறி அவல 

யடைந்து வாழும்படி செய்தார், அுவ்வமை.பம் அவனை கோக்கி 

இவர் சொல்லி.ப கவி ஒன்று இ*னடியில் வருகின்ற து, 

மட.தீதகை மாமயில் பனிக்குமென் றருளிப் 

படா௮ மீத்த கெடாறு ஈல்லிசைக் 

கடா யானைக் கலிமான் பேக! 

படித்தும் வாரசேம் பாரமும் இலமே 

களங்கனி யன்ன கருங்கோட்டுச் சீறியாழ் 

சயம்புரிந் துறையுகர் நடுங்கப் பண்ணி 

௮றஞ்செப் தீமோ ௮ருள்வெய் யோயென. 

இஃதியாம் இரக்க பரிலஃ இருளி 

னினமணி நெடுக2ச ரேறி 

யின்னா துறைவி யரும்படர் களா மே, (புறம்.) 

படா௮ம் ஈத்த பட்டுப் போர்வை கொடுச்சு, கலிமான் 

குதிரை. இன்னாது உறைவி- துன்பமாக உறைர் இருப்பவள்” 

என்றது இவனைப் பிரிர்கமையால் வருந்திச் தனியே தீங்கியிருக் 

கும் சண்ணகியை. பேக ! உறைவி, படர்களை, என உய்த்துக் 

காண்க, குளிரால் சடுங்குமென்று ஒரு மயிலுக்குப் போர்வை 
கொடுத்து அதனால் அழியாப் புகழை.படைக்த பேகனே, உன் 

தலைவியைச்சனியே வருக்தவிட்டிருப்பது உன் தகுஇக்குப் Quin me 

தமா? சிறிதும் பொருர்கா*; இப்பொழுதே கேரி விரைந்து 

போய் அவளை இனிது பேணுக என்று இதமுறச் சொல்லி இன் 

பல் wd gs வுண்மையும், இவாது பெருச் தனமைபயும், சொல் 

வன்மையும், பிறவும் இதல் இனிது புலனாகுதல் காண்க, இவரது
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BiG SEMUVYD, BNIipHE Oerads sarsH Qos dings 

இ.பல்பையும் பேகன் பினபு எண்ணி2.பண்ணி யின்புற்றிருக 

தான், ககச்சொல்லி சன்றி பயப்பசே தூகாம் என்னும் உண்மை 

யை உலகம் காண இவரும் உணர்த்தி நினருர், 

இதமுறச் சொல்லித் தன் அரசனுக்கு ஈலம் விளைப்பவ?ன 

GT AG MITT எனபது இதனால் கூறப்பட்டது. 

050 அன்று கடோற்கசசனன அஞ்சாமல் தூதுசென்று, 

குன்றா துரைத்தான் கும?ேசா-..-5ன் முகக் 

க,.ற்றுக்கண் ணஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத் 

றக்க தறிவதாந் தாது, (௬). 

இ-ள், 

குமரேசா ! கடோற்கசன் அஞ்சாது நின்று துரியோ 

தனனுக்கு ஏன் ௮றிவுவரக் கூறினான் எனின், கற்றுக் கண்௮ஞ் 

சான செலச் சொல்லிக் காலத்தால் தக்கது அறிவது தூதாம்.. 

எனக, ௮ல் உருபு உடனிகழ்ச்சிட்பொருள அ, 

இது, மறுமன்னா முனனர் அஞ்சாது நின்று தூதர் ஆவ: 

தை. ப,மியவண்டும் என்கின்றது, அன்று என்றது பாரதப். 

போரின் பதினமூனரும் காமா, பகை மிக வளாக்திருத் தலையும். 

படைவீரர் மிடைந்து நின்றதையும் மதியாது புகுந்து துரியோச: 

னன் செயிர்த்து Corsa a ஈமுது ௮தற்கஞ்சாமல் நின்று ௭இர் 

கிீ.ற்ரையாடினமை ௧௫3 அஞ்சாமல் சென்று குன்றுதுரைத்கான் 

என்றும். கன்று ஆ என்றது கசடற என்றவாறு, 

அ£ல்வனமையும், கல்வியுடைமையும் தாதலுக்கு வேண்டும் என 
மேல் ஒதியிருத்தலால் கற்று என்றதற்கு நூல்களொடு தனக்கு 
வேண்டிய உபாயங்களெவற்றையும் உணரக்து என்று கொள்க, 

கண்ணஞ்சான் என்றது வேற்றாசரிடம் போய்ச் தூதுரை 
க்குங்கால் அவர் செயிர்த்து கோக்க அதற்கு அஞ்சாசவனாய் 

என்றவாறு, அஞ்சான் என்னும் முற்று இதில் எச்சமுற 
நின்றது, அஞ்சாமை செஞ்ச௮ுதி யென்க,
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HGF HL அறிவ அதாம் என்றதனால் ௮ஞ்சு,சலம் ௮றி 
வாமையுமுடையான் ச.தனாகான் என்பதாயிற்று, 

ஹாசனுக்கு * உறுதிசூழூம் உரிமையாளர்களுள் தூதுவன் 

“எப்பொழும் மருவ்லரிடங்களில் சென்றுவர வேண்டியவை 

லால் ௮ஞ்சாமையும், சொல்வன்மையும், உய்த்.துணர்வும் ௮வனு 

க்கு எஞ்சாமல் என்றும் இருக்கவேண்டும் என்பார் அஞ்சான், 

“சொல்லி, அறிவது தா.து என்ளூர், 

மேல், இதமூறச்சொல்லிக் தன் காரியத்தைக் தாதன் 

இனிது முடிக்கவேண்டும் எனறார்) இல், அவன் யாண்டும் 

ுஞ்சானாப் நின்று வேண்டியவிடத்தத் சக்கவுபாயங்களை தீ 

பதானே யறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்றார், 

நீதிநால் முதலி. கலைகள் பலவும் கற்று எவ்விடத்திலும் 

அஞ்சாது நின்று சன்கருக்சைப் பிறரளங்கொளச் சொல்லிச், 

காலத்திற்கேற்பக் தகுயொன வுபாயங்களை விசைக்தறிபவனே 

தூதனாவான் எனபகாம், 

கல்வியறிவும் ௮ஞ்சாமையுமுடையனாயிலும் கேட்ே பாருள்கி 

கொளச் சொல்லுக் திறன் இலனாபின் தூகனுக்கு ௮வை யாதும் 

பயன் படா அதலால் செலச் சொல்லலும், இவையெல்லாமிருப் 

பினும் இடங்காலம்கட்கேற்ற வுபாயங்களை அவ்வப்போது கூர 

தறீர்து கொள்ளானாயின் போக்தவை யாவும் விீழ்க்துபடுமாச 

லால் காலத்தால் தக்கது ௮றீவதும், ௮வலனுக்குசக் தகுஇ.பாக 

'வேண்டு2மன்க, 

சிறந்த கல்கி, தெளிந்த சொல்வன்மை, துணிக் ஐ கெஞ்சம் 

'வேண்டியவிடத்து வேண்டிய வுபாயங்களை விைர்வணாந்து 

கொள்ளும் ஒண்மை என்னும் இச்கன்மைகளை யுடையவனையே 
தனக்குத் தூசகை ௮ரசன் துணைக்கொள்ளவேண்டும் என்பது 

கருத்து, 

(இடங் காலங்கட்கேற்ற வுபாயங்களை விரைந்தறீந் காற்றி எத 

தீரும் அஞ்சாதவனே HOM என்பது இதில் உணர்க்கப் 
புட்டி. இவ்வுண்மை கடோற்கசன்பால் உணரப்படும்,
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கதை. 

ஆண்மை நோமைகளிற் றந்த கடோற்கசனைப் பாரதப் 

போர் நிகழுங்காலத்தில் பதின்மூன்றாம் சாளிரவீ ௮. யோ.கனன் 
பால் தாதுபோய் வரபாறு தருமா ஏவிஞா. த்ன் மகனாகிய அபி 

மன்னனை அன்று அகியாயமாகக் கொன்றுவிட்ட ச.யத்திர தனை 

ம.றுநாள் இரவு வருமுன் கொன்றுகி$வகசாக வஞ்சனெக்கூறி ர 

னிடம் மருச்சுனன் வாம்பெறச் சென்றிருப்பதைப் பாசறைப்லி 

ருக்கும் அவனிடம் சொல்ல இவன் அமைந்து சென்றான. 

பெரும்படை மிடைந்து கற்கும் ங்கு இவன அணித்து புசு 

அசன் முன்நின்று தான் மூனைந்துவச்2 காரியக்சை அவன் 

LEO IDEM உரைத்தான். 

sorta; mutetr Quad gatigs tus Sr go oie ara 

வென் நிகொள் காவலர் சாவன்மிகுப்பினும வெயிலவன் வீழ்வசன் முன் 

கொன்திடு கேனது தப்பி னருக்கன ஓூடுசஇத் இடுவேன் 

என்றுமொழிர்தசன் வாழ்கயி லாயமு மெய்தினன் வில்விசயன், 

வஞ்ரனை யாலமரிற் பகைதன்னை மலைப்பது பாதகமென் 

றஞ்சின னாதவின் நீயறியும்படி யையன்விடுத்சன னால் 

எஞ்சின ஞளையுன் மைத் துனனென்றுகொள் என் றனன் வன்றிறல்கூர் 

கெஞ்சினில் வேறொரு சஞ்சலமற்ற கிசாசான் மாமருகன், 

இங்ஙனம் உரைத்தகைக் கேட்டு உணாக்கமையாமல் அக்கொடி. 

பவன் இவனைச் சினர்து நோக்கினான், அதற்கு இவன் ரறிதும் 

அஞ்சாமல் நின்று சன் ௮ாரசற்கு வேண்டிய உறுடுககாயே 

உலுதிபெற வுணர்த்தினன்., யாதும் ௮ஞ்சானாய் இவன் ௭௫2. 

சையாடியதை கினைந்து வன மீண்டும் செயீர்த்து நோக்கிச் ௪: 

மொழிகள் பல கூறீனான், பயக்து நடுக் னிடம் படைவாங் 

கச் சென்றவனை சாங்கள் அ௮டவது இண்ணம்; பிறர் அடவியில் 

அலைவது உண்மைஎனப் பலபட அவன் இகழ்க் து மொழிக்கான், 

இவன் மொழிர்ச இசமுசைகேட்டிடும்பன் மருமகன் வெகுளுற்ரென்சொன் 

ஞலும், அ௨னிசல முழுதுமினி யரசாள வனைந்திருக£ர் ௮றிவிலீர்காள் 

சிவனெசிசெய் புசம்போலும் பாடிவீடழலூட்டிச் சேனையாவும் 

யவன்மசன் மசனென்னும் பரிசதியத் தொலை்தீடு படுத்துவேனே, (1)
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சசைகுருதி கணமொழுகத் தனித்சனியே யெதிர்த்தவரைச் தலைசள் சிரச 

விசையன் ௨ரடேண்டுமோ மற்றுள்ளார் திரண்டுவரவேண்டுமோதான் 

Henri (prints 8ருக்கி விடுகுவ னெர்நிருபன் சொன்ன 

வசைவின்மொழி மறுத்து டற்ற லாகாசென் நிரும்ன்றே னறிகிலீ2ர, 

இருவரெதிசெதிர் தீம்மி லிசல்டொருத லுலகியற்கை யாருக்கூடிப் 

பருவமுரச் சணிக்குதலைப் பாலசனும் சாற்றாமற் பறர்துபோனீர 

ஒருவனெடுர் தோழிச்சக வொருவன் மலர்க்கைதுணிக்க ஒருவன் பின்னைப் 
பொருவனென வரறைகூவிப்பொன்றுவிச்சான் இதுகொண்டோ புகல்கின் 

நீரே, 
சேனிடறிப் பாண்மூரலுஞ் செழுச் சாம விசயலு__.ன் செருவில் வர்தால் 

மானிடமிற் பொரலல்லார் சிலருண்டேச தெரியாது வானுளோரி o 

கோனிடையற்றருரு?,ச இறல்வேர்கர் காசதிடினும் குறிக்க வீரன் 

சாணிடருற்றுயிரழிகை சப்பாசென்பது முரைத்துச் சனயன் மீண்டான். 

இவற்றுள இவனது ஹணிவும் சசொல்வன்மையும் ழி பற்று 

நிற்றல் காண்க, பகைவர் மூன் யாதும் அஞ்சாது நின்று தான் 

கருதியதை உறுதிபெற உரைத்துக் காலமறிந்து வக இவனது 
வினையாண்மையை வி.யந்.து தருமா முகலிய அனைவரும் புகழ்க் 
FIT, கற்றுக் கணணஞ்சான செலச்சொல்லிக் காலத்தால் தக்க 
தறிவகாம் தூது என்னும் உண்மைக்கு உரிமையா ௮ன்_ு 
இவன் உணர்த்து கின்றான். ,தூதகடோற்கசம் என வடமொழி 
பில் இவன் பெயராள் ஒரு நூல் உள்ள து. 

அ௮சாமையும் ௮றிவும் ௮மைபப் பெற்றவனே BN FS GUT OS 
எனபது இகனால் கூறப்பட்ட ௫, 

  

687 PIB MONIES வல்ல ௮யரலுூமான் தூகருள்ளே 

கூர்ச்துநின்றுன் என்னே குமரேசா--நேர்ந்த 

EL DGS STOW GHB யிடனறித் 

தெண்ணி புரைப்பான் கலை, (௭) 

இ-ள், 
குமரே சா! ஆய்ர்அு சொல்லவல்ல காதருள்ளே 

௮னுமான் ஏன் மிகச் சிற் தவஞாயினான் எனின், கடன் 21,34 gp, 

காலம் ௧௬, இடன் ௮றிர்து, எண்ணியுரைப்பான் 52) oat 5. 

இது, தலைமைச் தாசன் தன்மை கூறுகின்றது,
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PTE OL MTISLUHA = சாகை உய்த்துணர்ச்.து சொல்ல 

வல்ல, உயர் என்னும் ௮டைமொழி அறிவாணீபைகவில் எவ 

ரினும் ௮வன் உயர்க்து கின்றமம தோன்ற நின்றது, கூர்தல் - 

மிகருகல், சறத்தல், Carag = பொருக்கி, 

கடன் அறீத்து-கடமையையுணர்க்து, ௮ஃகாவது தாத 

னாப்ச் சென்ற தான் செப். பவண்டிய வுரிமையைபும், காரீபக் 

இன் முறைமையையும் இனிது அறிந்து என்றவாறு, கடன் - 

கடமை, மூறைமை, கடனமக்கது வன இடனுறு சூழ்ச்சியன் 
எனற, தங காண்க, 

கலையென்றது சலைமையானவன் என்றவாறு, இஃது HF 

பெயர். தெய்வச் சாஇக்குத் தலைவனைகய இக்தரனை தெய்வத்துத் 

தலை என்ரார் பரிபாடலில் குன்றம் பூகனார். உடலில் கலை உபர் 

த்து விளங் ககல்்போல் கடனற் தல், காலங்கடிகல், இடனிதல், 

எண்ணிபுரைக்கல் என்னும் இக்காற்கூறும் ஈன்கு அமை.பப் 

பெற்றவன் தாதருள்ளே முதல்வனை விளங்குவன் என்பதாம். 

தூகர்என்றது அககாரத்கால் கொள்ள நின்றது. 

“மேல், எதற்கும் அஞ்சாமல் கின்று ஏற்ற உபாயங்களை பறி 

த்து தாகா இனிது சொல்ல 2வண்டுமமென்ரார்; இதில் எல்லாவற் 

றையும் கானே உய்தீதுணர்க்து உறுதபறச் சொல்பவன் அவ 

ரெவரினும் உயரகசவனுவான் என, தன BL MLM LU OSS, 

GINEDS Corea, srot சென்ற இடனியலபுணர்க்து, தான் 

ern gi 50 shucds முன்னதாக நுண்ணிசாக ஆர:ப்து, துணி 

வுறச் சொல்ல வல்லவனே தாதருள் சற, கவன் என்பதாம். 

தான் செப்யநின்ற காரியத்கின் முறைமை முதலியவற்றை 

அணுகியுணரினும் த்குதிபெற நின்று இடங்காலங்கட்கேற்ப 

இனிஅசையானாபின் அவ்வுணர்வு பயன்படாகாகலால் ௮.தனை 

யுணர்ந்து கொள்ளுமாறு, எண்ணியுரை த்தலை யிுஇபில் 

வைக்ரார், 

1. | soir அரசன்கொடுக்ச? ஒலையைக்கொண்டுபோய்க் கொடுத்து 

கிற்பவன் கடைச்தாதன்; அவன் சொல்லியவற்மைச் சொல்லி 
*்
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யாங்கே சொல்பவன் இடைத்தூகன) அவன் சொல்லாகவற்றை 

யும் அமைய நோக்கம் கானே கற்பிச்சு ௮மைய வுரைப்பவன 

தலைத்தாசன்; எனம் தூகராகள் மூவகைபாக மதக்கப்படுவரா௮ 

லால் இங்கு இவன் சளையென நின்ருன., 

தானறிந்து கூறும் சலைமற் றடையது 

கோனறைக்க தீதென்று கூறுமாற்--முனறியா 

சோலையே காட்டுக கடையென் ஜரொருமூன்று 

மேலையோர் தூ.துரைச்தவாறு, என்முர் Cums? salient, 

அமைச்சருக்கு வேண்டிய மாட்சிகள் யாம? அமைபப் 

பெற்ம, தூகர்க்கரிய முறைமையை யந்து ௮னபுடைமை முத 

லியகுணங்களெல்லாமூடையனாப், இடங்காலங் ளின் இயல்புகளை 

யினி* அறிந்து, கற்றவன் கற்றவன் கருதுங் கட்டுரசைக்கு-- 

உற்றன ஒற்றவுயக்துரைக்கும் ஆற்றலான் ' எனறபடி. வேற்று 

வேந்தன் மாற்றிமவற்ற ற்கும் ஏற்றவாறு இன்புறச் சொல்லித் 

சன் அரசுக்கு அக்கமுற ஆற்றிவருபவனே கலைமைச் தூதன் 

எனக தககவன எனக, ் 

குடிப்பிறச் திருநூல் சற்றறிர் தமைச்சர் குண௩களுமுடையனாம்ச்் சு De 

கடப்படு மரச னிடத்.த.று மன்பும் கருதுவேற் றரசவாம் பண்பும் 

விடப்படா வின்சொல் வன்மைய முருவும் வெருவராச் திண்மையு மருவி 

பிடதீதொடு செல்வியறி$துகா ல,ச்துக் கேற்றவு மூரைப்பவன் தாதன், 

என வரும் இஃது ஈண்டு எண்ணச்தக்கழீ 

கன் ௮ரசலுக்கு உறுதி பயக்கும் வகைகளை பெல்லாம் கானா 
கவே உய,ச்துணரந்து CUTS GIT உரைப்பன் என்பது இதில் 
உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை அனுமரன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

௮லுமான் இராமகாரியமாக இலங்கை புகு, பொழுது ஆவ 
தை யெதிர்கோக்கிச் தூதனாசி இராவணனை யடைச்சதான், . அவ 
ளைக் கண்டவுடனே கனனறான் யிலும் இடங்காலங்களைய றிர்.து 
அடம்சி நின்றான், அவன் இ சடையாவாறு சீதையை விடும்படி. 
நீதிமொழிகள்பல நிலைபெற ஒஇியணர்த் ஜென்,
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ஒ.த நீருல காண்டவ ருன்றுணைப் 

போதூதி.ப ராருளர் போயினர் 

வேதநீதி விதிவழமிச் செல்வரும் 

SISO wos SOW GL SHS ur, 

இறக்திறம்பிய காமச் செருக்கினால் 

மறந்து தகம் மதியின் மயங்கினார் 

இறக்இறக் தஇழிக ?றுவதே ware 
௮றக்திறம்பின ராருள ரசயினாச். 

வெறுப்புண்டாய ஒருக்தியை வேண்டினால் 

ம.ஐுப்புண்டாயபின் வாழ்கின்ற வாழ்வினின் 

உறுப்புண்டாய் ஈநடுவோக்கி;ப நாசியை 

யறுப்புண்டா லகழகென லாகுமே, 

இமை நஈகன்மையைக் தர்க்ச லொல்லாகெனும் 

வாய்மை நீக்கினை DOT FUSSY vss 

தூய்மை தூயவ டன்மைபயிற் மோன் றிய 

கோய்மையாற் ௮டைக்கின்றனை கோக்கலா.ப், 

பாரசைஞ் தா௮வ பற்பல பொற்புயம் 

ஈரைஞ் வுறு தலையுள வென்னிலும் 

ஊரைஞ் வுறுங் கடுங்கன லுட்பொதி 

Pant GF தூறவை சேமஞ் செலுத்துமோ, 

இச்சைக் தன்மையி னிற்பிற ரில்லீனை 

நச்சி காளு நகைய ற காணிலன் 

பச்சை மேனி புலர்க்.து பழிபடுஉம் 

கொச்சை யாண்மைபுஞ Sr mini? ற் கூடுமே. 

பிறக் துளார் பிறவாக பெரும் பதம் 

சிறக்துளார் மற்று தேவாக்கக சேவராய் 

இ.றஅளார் பிறா பாரும் இராமனை 

மதகஅளாருள சரகிலர் வாய்மையால், 

ஆதலாற் மனரும் பெறற் செல்வமும் 

PHU Guapo pulp பெறச் 

சையைச் தருகென்றெனச் செப்பினான் 
சோதியான் மகன் கிற்கெனச் சொல்லினான், 

412 
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() 

(8)
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இவற்றுல் ௮னுமானது கடனறி இறனும் கல்கியும் ௧௧ வம் 

இடனுறு சூழ்ச்சி யும் இனிது புலனாம், இங்கனம் இரக. துணா கதி 

யும் உணராத .வனாய் இவனை அவன் உறு. துசோக்கனான ; 

குரக்கு வார்த்தையும் மானுடர் கொற்றமும் 

இருக்க நிற்க நீயென் கொலடா இரும் 

புரத்தினுட் டருச் தாது புகுந்தபின் 
அ௮ரக்கரைக் கொன்ற FOP MT LIT OUI TMP ST, 

இஅனைக் கேட்டவுடனே அ௮வனுக்?ேற்,2உ விடையாக இவன் 

எதிருரைத்த இறம் எவரும் வியக்கத்தக்க, 

காட்டுவாரின்மை யாற்கடி காவினை 

வாட்டினே னென்னைக் கொல்ல வந்தார்களை 

விட்டினேன் பின்னு மென்மையி னாலுன்றன 

மாட்டு வச்தது காணு Lo Bud on av, என்று தன் மதிவன்மை 

யை இவன் காட்டி கின்றான். 

இடனிலையநிசஈ்து ஈகைச்சுவைததும்ப இப்புண்ணியத் தக 

ன் எண்ணியுசைச்ச நுண்ணிய பொருளையும் இண்ணியதகவையும் 

இதில் நுனிதது நோக்குக; இன்னன இன்னும் பலவுள) ஈண்டு 

விரிப்பிற்பபருகும், தன் மன்னனுக்கு உறுதிபயப்பப் பின்லுஞ் 

சிலகூறிப்பெயர்ச்துவர்சான், கடனறிந்து காலங்கருதி இடனறிக்து 

எண்ணியுரைப்பான் தலை என்லும் உண்மைக் குரிமையாய்த் தூ த 
ருள் இவன் உயாந்து நினருன். 

இதனால் தலைமைச் தூதன.து நீலைமை கூறப்பட்டது. 

  

688 தூ துசென்ற ஒளவை துணிச்தேனோே சொண்டைமன் முன் 

கோதொழியச் சொன்னாள் கும?ரசா--தீசகன்ற 

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை யிம்மூன் நின் 

வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு, (௮) 

இ-ள், 
குமரேசா 1 1 அது சென்ற OW orev LIN தொண்டைமான் 

இளச்திரையனிடம் ஏன் துணிந்து உரைத்தார் எனின், தாய்மை, 
தணைமை, த ணிவுடைமை இம்மூன்றின் வாய்மை வழியுசைப் 
பான் பண்பு என்க,
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துணிர்து என்றது எவரும் பணிச்து கூறவேண்டிய அவ் 

அரசன் முன் இவள்யா,தும் ௮ஞ்சா.து அணிந்து நின்றமை கருதி 

என்க, ௮வன கெொண்டிருர்சதருக்கு ஒழியுமாறு இவள் உரைக் 

தாளாகலால் கோது ஒழியச்சொன்னாள் என்றாம். கோது--கர 

றம், தீதகன்ற என்றது தூய்மையின் இபல்பு தோன்ற கின்றது. 

இ, தூதனுக்குவேண்டிய உடைமைகள் இவையன 

௮ணாத்துகின்றது. 

தூய்மை - தூயனாக தன்மை; ௮ஃகசாவது மனசேோமை, இத் 

தன்மையுடையானைப் பரிசுத்தன் என்பர், 

வழியுரைப்பான் என்றது தூதனை, தன் ௮ரசன சொல்லி.ப 

வற்றை ௮வன் சொல்லி. பவா?ற சென்று வேற்று வேக்தர்க்குச் 

சொல்லுவான் எனபசாம், 

துணைமை என்றது உதவியாக் தன்மையை, அஃதாவது 

மான சென்ற இடத்தில் தனக்கு ஏதேனும் திங்குகேரின் பாக் 

குற கின்று நெறிமுறைகூறித் தாங்குவாரை, அவராவார், தூது 

Us கண்ணனைத் அரி2யோதனன் கொல்ல எண்ணியபொழுது 

பழியுடைப் பகைஞூ?ரலுச் கன்பெரம் பதியில்வகதால் 

அழிவுறக் கோறல்பாவம் ஆண்மையும் ௮ல்லவென்பார் 

கழிகடற் சேனையோடு கங்குலின் வளைக்திட்டாலும் 

எழிலுடைக் கொண்டல்வண்ணன் அகப்படான் எவர்க்கு 

மென்று கூறித் தடுத்த விகானன்போல்வார் என்க, 

மேல், தலைமைத் தாதனுக்குவேண்டிய தகைமைகூறினாச்; 

இதில், பொதுவாக அவலுக்கு உரிய உடைமைகளிவையென 

வுணர்த்தியருளினார். 

தூய்மையுடைமையும், துணைமையுடைமையும், துணிவுடை 

மையும், இம் மூனத?னேடு வாப்மையுடைமையும் தூதனுக்குக 

குணக்களாம் என்பதாம், 

a. [தாப்மையிலனாயின் பொருள் கொடுத்தேலும் காதலின்பக் 

தைக் காட்டியேலும் வேற்றரசர் தாதன் மனத்தை மாற்றிவிடக் 

கூடுமாகலால் அ௮ங்களம் மாராஇருச்தற் பொருட்டுத் தூய்மையும், 
சென்ற இடத்தில் அனுமாலுக்கு வீடணன் சின்ற தபோல் கூடு



1694 .  இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மானவரை தனக்கு ஆன உதவியாளரிருப்பின் ௭ Hon Gollan 

மாதலால் துணைமையும், தீன் கெஞ்சிலுள்ளை ௮ரசனிடம் 

யாதும் அஞ்சாமல் சொல்லுதற்குதி துணிவுடைமையும், இவை 

யெல்லாம் உடையனாயிலும் மெய்மையின்றேல் ஐயமுறறு யா 

ரும் ஈம்பார் ஆகலால் நம்பிக்கொள்ளும் பொருட்டு வாய்மையும், 

.தூதனுக்கு உரிமைபாகவேண்டும் எனமூா, 

பகைவர் பல்வகை உபாரயங்களைச் செய்து பே௫ப்பிலும் 

வழிவழியாகச் சிற் சமைர்ததா,கா கம் அரசனுக்கு மாறாக யாண் 

டும் நிலைதரியார் என்க, | 

படையளவு கூறார் பெரியார்முன ur papa 

படையளவிற் றென்று வியவார்--கொடைவேக்சன் 

ஈச்ததுகண் டின்புரர் ஏந்திழையார தோள்சேரா£ 

wnt SBT ST தாயடைந்தார் பண்பு, என்றதுங் காண்க, 

உண்மை இண்மை ஒழுக்கம் என்னும் Qu Bap ise Ben 

புடையவனையே தமக்குத் தூதனை வேக்கா விரும்பிக சகாள்ள 

வேண்டும் என்பது கருத்து, 

யாண்டும் அஞ்சாமல் நேர்மையோடு நின்று தன் HIF 

னுக்கு மேன்மையை விளைத்துவருபவனே தூதனுவான் எனபது 

இதில் உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை உளவையாரபால் உண 

ர.ப்படூம், 

கதை, 

தொண்டைமான் என்னும் ௮ரசனிடஞ் சென்று ௮வன் 

கருத்தை யறிர்துவருமாறு ஒளவையாரை அதிகமான் ஒருமுறை 

தூதனுப்பிவைதக்கான், அவ்விருவருக்கும் இடையே கெடூம்பகை 

மிடை இருச்த௫, அதிகமான் மானமும் வீரமும் ௮திகமுடைய 

வனாயிலும் இருநிலக் குடிகளும் வதி துயருறுமென்று ௧௫ 

bj BOUT Lp si போர்செய்ய விரும்பா நோசெய்ய நினைக்கான், 

இவன் நினைவோடு கோலன் நினைவும் கோபடூமாறு செய்ய இவர் 

நினைந்து செனரார், காஞ்செகாக்தையடைந்து ௮ம்மன்னவனைக் 

கண்டு இன்னுரையாடினார். அவன் சிறந்த கல்வியுடையவனா 

லால் இச்செல்கியின் வரவால் உவகைமீக்கூர்ர்.து மிகவும் உபசரிச் 

தான், அ'சன்பின் தான் கருநிவர்சதை அவனுளங்கொள இவர்
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உறுதிபெற உரைத்தார். அவன் உணர்ந்து விரும்பி உடனே 

உடன்பட நினைந்தும் சன் இடம்படுவலியை இகா்க்குக் காட்ட 

எண்ணி வேல் வாள் மலி படைக்கல க்களை யழகு2பற அடு ts 

வைத்திருக்கும் ஆடிக்சாலைக்கு இவரை அழைக்.துச் சென்று தன 

போர்ச் கருவிகளை சோக்கா QEE SMT, BU OT B 

செருக்குகிலையை யறிந்து சனக்கள்ளேயே Gor Fis B50 ST 

ண்டு இழனி.பாகப எனக்குங்-ூட உன் படைக்கலங்கள் ப.பங் 

கொடுக்கவில்லையே, இது மன்னரோடு பழ? முன்னி.பதால் வந்த 

நன்னயம் போலும் என்று புன்னகை2பா$ புகன்று மேலு.டமும் 

மன்னனை கோக்கினார், “எம் மன்னனாய அதகமானுடைய 

படைக்கலங்களிலும உன்னுடையவை, மீக அழகாகவும் புதிதாக 

வம் காணப்படுகின்றன, ௮வை ஓடிக் துக், ரகார.தும், உதிரக்தோய் 

க்.தும், பகைவ7.து நிண்களமுக்கயும், முனைகள் மமழுங்கியும், பிடி. 

கள் கழன்றும், அடிகளிழக் தம் மீண்டும் புதுக்குமா.ுற கொல்ல 

னதுகூடம்தில் குடிபுகு குக் துகிடக்கின் / ன. ன வயோ, LIT Th EO 

தீ ஒருபொழுதும் காணாமல், யாதும் கோணாமல், என்றும் 

காயாமல், ஒர ௪ுற்தும் தேயாபல், காண்பதற்ககாகக் காட்சச் 

சாலையிலுள்ளனபோல் மாட்சிபுற்றிருக்கெறன'' என்று பழிப் 

பும புகழ்ச்சியும் தம்முள் ஒளிச் சொவித்து விளங்க இவர் உரை 
த்து கின்றார், இவரது உரையினுண்மையை.பும் உள்ளத் இண்மை 

யையும் ௮ருகினின்ற அமைச்சர் முகலாயினோர் அறிக் தமக்குள் 

ளேயே மகிழ்ச மீக்கூர்க்தார், HIF Quo soars gi sta! Devs 

Que figuy Gu சடச்துகொண்டான். அன்பின் இவா்மீண்டு 

வது அதகெமானைக்கண்டு ௮மைக்கசை புணாத்இப் பழமை போல் 

அமர்ந்திருக்கார். மறுமன்னனிடஞ் சென்ற ஒருறறுவம இன்று 

அணிவுகொண்டு கின்று தனக்கு உயர்ச்சி உண்மையோடு 

உறுதிசெய்துவச்த இவரது பெருமையை ஸி.பக்து அஇகமரன் 

இவர்பால் ௮௧ அன்புசெய்கான், இவாது தூதன் ககைமை 

யை அக்காலம்நிலிருக்க ாசரும் பிறரும் அடிக்கடி ஓறி ம௫ழ்க் 

கரா. gino துணைமை அணிவுடைமை இம்மூன்றின் வாய்மை 

வழிபுரைப்பான் பண்பு என்னும் உண்மைக்கு இவர் உரிமையாப் 

கின்றார், இவர் தொண்டைமானிடர் துணிந்துரைத்த கவியைப்
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பண்டைக் தூதரல்லாரும் பாடஞ்செய்து சம் முளத்நிற்பதித்து 

வை றிருக்கார். ௮ கனை uD Borg ad a 6d BB SOF D Did; Dy) BSF 

பொருளை ஆய்ச் துிகொள்கு, 

இன் சவ, பிலியணிந்த மாலை சூட்டிக் 
கண்டி ர ணோனகாம் இரும்திகெய் யணிம்து 

கடியுடை விபனக ரவ்2; ௮வ?2வ, 
பகைவாக் குற்றிக் கோடுநு௫ சிதைந்தன 

கொற்றுறைக் குற்றல; மாகோ வென்றும் 
உண்டாயிற் பதக் கொடுத்து 
இல்லாயின் உடன் உண்ணும் 
இல்லோர ஓக்கற் நலைவன 
அண்ணலைங் கோமான் வைந்நுறி வல. (ஒளவை) 

இன்வே- இலைகாம்; என்றதுதஜத கொண்டைமானுடைய 

படைக்கலங்களை, வியன் ஈகரவ்?வ- அகன் நமாளிகையிடத்தன, 

அவ்?ஏ- அவைகாம்; என்றது ௮ூ$கமானுடைய யுகங்களை. 

கொல்அறைக் குற்றில- கொல்லனஅ பணிக்களமாகிய குற்ய 

கூடத்தில் கடக்கின்றன. பதம் உணவு, இவ் வேவியனகாவ்2வ; 

௮வ்?வ குற்றில எனக்கூட்டிக்காண்க, கம் ௮ரசனஅ வென்ற்ச 

திறப்பும், கொடைச் சிறப்பும் விளங்கக்கூறித் தமது Sumo 

துணிவுவாய்மைகளை ஒளவைபார் விளங்கவைச்துள்ள ஒண்மை 

யையும், மேற்குறிச்சு வண்மையைபும் இதில் ஊன்றியுணர்க, 

பகைப்புல னணுகி யுய்த்கார பகார்குது பகர்க்து பற்றாச் 

மிகைப்புல னடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம்பூண்ட 

தகைப்புலக் கருமம் கோரை கோறலிற் றக்கார் யார்க்கும் 
நகைப்புலன் பிறரிதுண்டாமே நங் சலம் ஈவையுண்டாமே, 

இது தூதனாப் நின்ற அனுமானை இரரவணன் கொல்லத் 

அணிர்தபொழுது விபீடணன் சொல்லிச் தடுத்தது, அ௮ஹுகிப், 

USTED Ii-&B மெப்மை விரதம்பூண்ட தகைப்புலக கரும் 

தோர் என்று தூதரைக கவிகுறித்திருக்கும் அழகை இதில் கரு 

இக்காண்க, அடிகள் சுட்டியுள்ள தூப்மை முதலிய தூதியல்பு 

களை ஈம் கம்பர் ஈண்டு ஒட்டியுள்ளமை உணரலாகும், 

தூய்மையும் துணிவும் தூதலுக்கு வாய்மையாகவேண்டும் 
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
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கூராரம் வேற்கைக குமரேசா. நேரே 

விடுமாற்றம் வேச்தாக் குரைப்பான் வடூமாற்தம். 

வாய்சோரா வன்க ணவன், { >) 

குமரேசா! அரதுரைக்கச் சென்ற அங்ககன் யாதும் (சார் 

ans என் துணிந்து கின்றனன் எனின், வீடுமாற்றம் வேகந்தாககு 

உரைப்பான், வடுமாற்றம் வா.ப்சோரா வன்கணவன் என்க, 

இன, யாண்டும் சோர்வின்றிக் மாகன் அமைந்துரைக்க 

வேண்டும் என்கின்றது, 

- பவைகை ஈரமமொழிகளைச் சொல்லிச் சோரும்படி இராவ 

ணன் செய்தும் சோராமலும், பின்பு விரமொழிகள் கூறி Carmi 

டி.ய தற்கு அஞ்சாமலும் நின்றுன் ஆசலால் சோரான் துணிக்கு 

தின்றான் என்ரும். 

மாற்றம் - டுசால்: வூ- குற்றம், தழும்பு, வசை, இழிவுகளை 

Rt SUBD. வடுமாற்றம் என்றது கன் அரசனுக்கு இழிவான 

சொல்லை, 

விடுமாற்றம் என்றது - தன் அரசன் சொல்லிவிட்ட சொல் 

என்றவாறு, விடுத்தல் எண்டு ௮லுப்புகல் என்க, ௮௮, 

அறத்துறை யன்று விரராக் கழகுமன்றுண்மை யன்று 

மறத்துறை யன்.று சேம மறை3.துறைக் கொகுங்கி வாம்.தல் 

நிறத்துற வாளிகோசத்து கேர்வர்து கிற்குமாகின் 

புறத்து எதிரேவக்து போர்கரப் Yoo யென்று: இசாகவன் 

௮ங்கதனிடம் சொல்லிவிட்ட தும், 

மயேச்இர மூதாரே௫ு வல்லை யமலன் ஈல்.சுஞ் 

சயேக்தர ஞாலத் தேரோன் றளையடுச் கொருகாற் றக்தக் 

க3யேக்இரன் மதலை வானோர் காப்பைவிட் டறத்தா அன்னி 

சயேச்தெ வள.த்தினேடு முறைகென ககவிறீ யென்று, எம்பெரு 
மான் விரவாகு தேவரிடம் ஈலின்று. விட்டதும்,



1698 திருக்குறட் குமரேச வெண்டா, 

முர்தூர்வெம் பணிச்சகொடியோன் மூ சாரினடச் தழவர் மேன்றி2ராு 

நந்.தூரும் பனனாட்டின் நிரம்வேண்டு ராடொன்ற 5ல்கானா9ல்' 

றர தூர்வேண் $4_வையி Ona» ஐர்இிலம்வேண் டவை மறுச்தாலடு 

போர் வண்டு, திர்தாரச்திலக நுதற் சர்துரக்தின் மருப்பொ9த்த 

செங்கண்மாலே, என்று கண்ணனிடம் சரமன் கழறிவிட்டம், 

போல்வது. வன்சண் என்றது வினைசெய்தலில் சளாவினறிகிற 

குந் தறுகண்மையை, அதனை ப/டையவனை வன்கணவன் என்றார், 

மேல், தூசன் நெஞ்சந் தாயதைல் வேண்டும் என் ரா) இல் 

இழிவு தருஞ்சொல்லை மறக்தும் அவன் சொல்லலாகா2தன்றார், 

sor gigs சொல்லிபனுப்பியகை வேற்று அரசர்க்குச் 

சென்று சொல்லுகின்ற தாதன், சன் ௮ாசலுக்குக் தாம்வுதுஞ் 

சொல்லை வாப்மறக்தும் 2சரல்லாக மனவறுதியுடையவே என்ப 

காம், 

4. (கன் ௮ரச க்குச் சாழ்வான வார்த்தையை வா.ப்?சசாக அம் 

சொல்லாத இண்மையாள?ே தாதனுவான் என்றகலை சோர்க்லு 

ரிக்கும் புன்பையாளன் ௮ஃதரைக்சு்குப் பொருந்தாது. என் 

பதாயிற்று, யாதுர் களாவின் ரியாண்டும் புகுந்து எவர்முன்னும் 

சின்.று தடுமாற்றம் சிறிதுமின்றி சன் அரசனுக்கு உறுிபயப்ப 
உரைச்சுவர வல்லவனே தூகசனைவான் என்பார் விடுமாற்றம் 

உரைப்பான், வடுமாற்றம் வா.ப்2சாரா வன்கணவன் என்றார். 

தடுமாறறு மின்றி a கைசான்ற சொல்லான் 

வடமாற்றம் வாய்2சாரா னா9--விடுமாற்றம் 

எஞ்சாது கூறி பகல் 2வஃ கன் சி.றுங்கால் 

௮ஞ்ரா தமைவது தூது, OF 8 IVT QU 56S 3a ey HLD, 

சன் ாசலுக்குத் தாம்வுகரும் சொல்லை எவவகையாலும் 

அதர்சொல்லலாகா9தன்பது கருத்து, வாழ்வுதர அ.ற்றவல்ல 

அவர் தாழ்வுவரச்சொல்லுவாராயின் அவரைச் அதராக அரசர் 
கொள்ளலாகாின்பது குறிப்பு, 

Apts HST S60 ௮ரசலுக்கு இழிவுதருஞ் சொல்லை மறக் 

அம் உரையார் எனபதும், யாண்டும் உறுபயப்பவே உளரச்து 

வருவர் என்பதும் இதில் உணர்ச்சப்பட்டன. இவ்வுண்மை 

அங்கசன்பால் உணரப்படும், J
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கதை. 

அ௮௫்ககன் இராம காதனாய் இலங்கையுட் புகுந்து அகன் 

நிலைகள் பலவும் ர்ச்துகொண்டு இ.றுஇியில் இரரீ்வணனையடைக்து 

தான் ௧ரஇவர்சசை உறுதிபெற வுரைக்குமாறு உற்௮ு நின்றான். 

௮ப்பெருவிரன் இவனைச் சிறிதும் மதியாமல் சினக்து சோக்கி நி 

யாவன்? இங்கு வர்தகாரியம் என்னை £7 எம்மவர் உன்னைக் 

கொன்றுதின்னாமுன்னங் கூறுதி என்றான். அதற்கு இவன் 

யாதும் ௮ஞ்சாமல் கின்று புனனகையோடு முன்னுரையாகச் சில 

இன்னுரையாடினான், பின்னர் ௮வனை நிமிர்ந்து கோக்கினான், 

பூகராயகனீர் சூழ்க்க புவிக்கு ராயகனப்பூமேல் 

சகைகாயகன் வேறுள்ள செய்வராபகனீ செப்பும் 

வே,கராயகன் மேனின் ற விதிக்கு காயகன் தான்விட்ட 

தூதன்யான் பணித்தமாற்றம் சோல்லியவந்தே னேன்றாுன். 

இதனைக் கேட்டவுடனே அவன் செயிர்த்து நோக்கிச் சிறு 

மொழிகள், கீலகூறி இங்குவர்து இகனைச் சொன்ன அசன் நீயர 

வன் ? உன் பெயர் என்னை 2 உரை யென்றான், 

இந்திரன் செம்மல் பண்டோ ரிராவண னென்பான் றன்னைச் 

சுந்தாரக தகோளகளோடும் வாலிடைக் தூங்கச் சுற்றிச் 

சிர்.துரக் கிரிகடாவித் இரிக்கனன் ; றேவருண்ண 

மக்தரக் கரியால் வேலை கலந்கினான் மைக்தகென் ரன், 

முன்னிலைப் புறமொழியாக இராவணன் முன்னின்றுசைத்த 

இவனது இவவுரசை நயத்தையும் ௮தன் ௮ழகமைவுகளையும் ஊன் 

றிபுணரவேண்டும், தன்னைச் தூதனுப்பிய ராயகன௮ பெருமை 

யை அவன் உணர்ர்துசொள்ளவில்லையே யென்றிரக் அவனுக்கு 

உணர்வுவரக் தன்னை இங்ஙனம் இவன் உணர்ம்தனன். அதன் 

பின இவனை ஈயநர்துகொண்டு ௮வன் கன் வசஞ்செய்ய நினைக் 

கான், *'உன் தக்தையாகி.ப வாலி எனக்குச் சறக்த ஈண்பன ; 

அவனுடைய மைக்தகனாகிய நீ இன்று என்பால் வந்தாய், எம் 

மிருவர்க்கும் முன்னமைந்திருக்த வுறவுக்கு கின்வாவு மிகவுரிமை 
யாயிற்று, தந்தையைக் கொன்று ௮ரசை வஞ்சித்துக்கொண்ட 

சுக்கரீவனையும், இராமனையுங்கொன்று கட்கிக்கையை உனக்கே 

213
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கந்து பொன்னரி சுமந்த பிடத்தில்வைக்து mutt Suro Poesia 

மன்னவனாக்கி உனனையான் மகுடஞ் சூட்டுவன '' என்று ௮வன் 

நயம்படவுரைத்தான், அ௮தனைக்கேட்டு இவன் நிரம்பச் FAS 

கான், எனக்கு நீ ௮ரசு தருவதாக வாய்வக்தபடி சொன்னது ஒரு 

சிங்கத்துக்கு நாய் ஒன்று கருவகெனின் ௮கனை யொக்கும் என 

ஈகையுறச் சசால்லி மேலும் ௮வன் மிகைபட.க்கூறுவண்ணம் இவன் 

விளங்கி ன்றால், இவனது கெஞ்சுறுதியைக் கண்டு செடி ஐ 

வெகுண்டு நீ தூது வர்சசை ஓது எனறு அவன் உறுத்துரைல் 

தான், எம் ஐயன் மும்பைவிட்டழிக்காமல் சாகாக என்னை 

முனபுவிட்டது நீ உணர்க துய். பேேண்டூம் என்லும் அருளினை ல 

தான்) அதலால் எங்கள் ௮ம்மையைலவிட்டுவிடு,; அங்ஙனம் வீடு 

வை யேல் இம்மையும் மறுமையும் நீ இன்பமு.றுவாய்; இன்ேேறல் 

இழிர்ன தொலைவாப் ; என அ௮வன் உணர்க்னு கெளியுமாறு பல 

உறுஇகள் கூறினான். அவன் தெளிர்துகொள்ளாமையால் தான் 

செய்வசைச செய்துவிட்டுத் இரும்பிவக்து இராமனைச் சொழுது 

“ முற்ற ஒதியேன் மூர்க்கன் முடித்தலை--அற்றபோதன்றி ஆசை 
அறான் ?? என்று உற்றகைச் சுருக்கமாக வுரைத்துவிட்டு மேல் 

உறுவதகைச் செய்கான், கொடியகூற்றுவன் போன்ற மாற்ற 

லன் முன்போய் கின்று தன் அரசனுக்கு வடுமாற்றம் யாதும் 

“இன்றி உய்த்சதை உறுதிபெற வுரைத்து உயர்வுகோன்ற வரத 

இவன ஒண்மையை வியந்து அனைவரும் உவக்து புகழ்க்காரா. 

விடூமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான்--வடூமாற்றம் வாய்சோரா 
வன்கணவன் என்னும் உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர் 
நீது நின்ற, 

கூவிமின்றென்னை நீபோய்த் தங்கல முமுதுங் கொல்லும் 
பாவியை யெய்தி யஞ்ச யரண்புக்குப் பதுங்க னானை ச 

தேவியை விடுக வன்றேற் செருக்களத் தெதக்து சன்கண் 

ஆவியை விடுக வென்றான் ௮ருளினம் விடுகிலாகான், (1) 

பருகதுண்ப் பாட்டியாக்கை படுக்ககாள் படைஞ ரோ$ம் 
மருச்தினு மினிய மாமன் மடிச்தசாள் வனழ்துள் வை” 

இருர்துழி வக்த ஈங்கை யிருஞ்செவி முலைய மூக்கும் 

ஹரிந்தசாள் வர்திலா தான் இனிச்செய்பும் ஆண்மையுண்டோ, (9)
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களை யொடும் படைஞ டும் கேடிலா வுயிர்கட் கெல்லாம் 

களை.பன தம்பிமாரை வே2ராடுவ் களையக் கண்டும் 

இளையவன் பிரியமாயம் இபற்றியே கோண்டு போய 

வளையெயிற் றாக்கன் வெம்போர்க்கனியிவண் வருவதுண்டோ(2) 

ஏத்தமை தன்னைக் சண்ணுற் றெதிர்க்சவர் தம்மை யெற்றிச் 

சாந்தெனப் புதல்வன்றன்னை ச் சரையிடைத் சேய்த்துத் தன்னூர்க 

E5060 மடுத்துச்தானுக் காணவே கடலைக் தாவிப் 

Cures Gor வந்திலாதான் இனிப்பொரும் போரு முண்டோ, (4) 

உடைக்குலச் 9தாற்றா கம்பா லுயிர்கொடுத் அள்ளக்கள்ளம் 

துடைக்அழி வருணன்வர்து தொழுதுழி சொழாதகொற்றக் 

குடைச்தொழி லும்பிகொள்ளக் கொடுத்துழி வேலைகோலி 

யடைகத்துழி வர்திலாகான் இனிவர வைப முண்டோ, (Sy 

மறிப்புண்ட சேவாகாண மணிவரைதக் கோளின் வைகும் 

கெரிப்புண்ட ரீகமன்ன முகத்தியா் முன்னே கென்னல் 

பொறிப்புண்ட மீகம்போலும் ஒருவனாற் புனைக ச மோலி 

ப.றிட்புண்டும் வக்திலாகான் இனிப்பொரும்பான்மை யுண்டோ(0) 

என்றிவை யியம்பி வாவென் றேவின னென்னை யெண்ணி 

ஒன்றுனக் குறுவதுன்னிச் துணிர் அரை பு.றுதிபார்க்கின் 

துன்றிருங் குழலை விட்டுத் சொழுதுவாழ் # 0d? s1 Bw 

பொன்றுதி யாயினென்பின் வாயிலிற் புறப்படென்றன், (7) 

இவை இராவணன்முன் தாூதஞாய்கின்ற அங்ககன் கூறியன, 

வடமாற்றமின்றி வாய்சோராது மனதீதுணி2வாடு கின்று தன் 

அரசன் சொல்லிவிட்டதோடு தாலும் பலவுள்ளி உரைத்து உறுதி 

செய்துவர இவனது ஊக்கத்தின் தன்மையும், உரையின் வன்மை 

யும், மேற்குறித்த வண்மையும் இவற்றுள் ஒளிர தல்காண்க, 

ure, Cerra துணிவுடைபவ?ன தூ.தனாவான் என் 

பது இனால் கூறப்பட்ட. 
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090 ஊை நுயிர்க்கு கேருமென ஐர்க்தும் விறல்வாகு 

கூறினர் சீர் என்னே குமரேசா--மாறி 

இதி பயப்பிலு மெஞ்சா இறைவற் 

குறு பயப்பதாச் தூ.௮, (1) 

இ-௭். 

குமரேசா ! தீம் உயிர்க்கு முடி.வு கேருமென்று தெரிந் 

அம் வீரவாகு தேவர் ஏன் சூரபன்மன் முன் உண்மையை உறுதி 

பெற வுரைச்சார் எனின், இறுதி பபப்பிலும் எஞ்சாது இறை 

வற்கு உறுதி பயப்பது தூது ௮ம் எனக, 

இ, தாகனுக்கு இறுதியாக வேண்டிய உறுதி கூறுகின்றது, 

கொடிய அசுரர்கள் கம் உயிர்க்குச் தஇங்கிழைப்பசென்று தெரிக் 

இருந்தும் ௮தற்கு அஞ்சாமல் நின்று எம் ஐயன் குறித்து விடும் 

ததைச் சூரன்பால் உறுதி பயப்ப உரைத்து வந்தார் அ.கலால் 

ஊறு உயிர்க்கு நேருமேன ஓர்ந்தும் சீர் கூறினர் என்றாம், உம்மை 
முன்னது உயர்வு சிறப்பு) பின்னது இழிவு சிறப்பு, மாதி என் 

றது தான் கூறிய நீதி மொழியே தன் உயிர்க்குச் தீசாகச் இரு 

ம்பி என்ற வாறு, மாறுதல் - இரும்புதல், 

இறுதி முடிவு; ஈண்டு உயிர் உடலோடு கூடிவாழும எல்லை 

யின் மேலதாய் ௮ளைழிவை புணர்த்து நின்றது, எஞ்சாது - 

குன்றாது ; என்றது ஊக்கி கின்ற துணிவு ஒழிந்து விடாது என்ற 

படி, எஞ்சுதல் - குறைதல், ஒழிதல், பயப்பது தூது அம் - 

பயப்பவனே தூதனாவான், பயக்தல்- தருதல், விளைத்தல், 

மேல், தன் அ௮ாசனுக்கு இழிவுதருஞ் சொல்லை மாற்றரச 

ரிடம் தூதன் மொழியலாகாதென்றார் ; இதில், கான் சாக கேரி 

டி.னும் ௮வனுக்கு ஆகவேண்டிய சன்மையை ௮வன் அற்றவேண் 

டும் எனருர், 

தான் கூறுவது தன்னுயிர்ச்கு அழிவைக் தருவதாயிலும் 

அதற்கு அஞ்சி விடாமல், தன் ௮ரசலுக்கு உயாவைச் தருமாறு 

உரைப்பவனே தாதனாவான் என்பதாம், எஞ்சாது பயப்பவன் 

தூதன் என்றதனால் எஞ்சி ஒழிபவன் தூகனாகானென்பதாயிற்று,



09-ம் அதிகாரம் தூது. 1703 

[தன் ௮ரசன் சொல்லிவிடாககையும் இடம் அறிக்து தானே 

LICL Bb Bb Fa றுவோர், சொன்னகை Lor. 3 BILD போய்ச் சொல்லி 

வருபவர், கொடுக்க ஓலையைக் கொண்டுபோய்க் கொடுச்து நிற்ப 

வர், எனச் தூகரை மூவகையாக்கி ௮வரை உத்தமர் மத்திமா ௮௪ 

மர் என முறைய பருத்து நீதி நாலார் நிரலை நிறுச்துவர் முன் 

னவன யே யன்றிப் பின்னைய இருவரையும் தா.சராக மன்னவர் 

கொள்ளலாம் என்க, 

உறு பொருள் காமம் விருப்டிறாச் தூய்மை யுமிர்ச்சழி வுறினும் அஞ்சாமை 

மறு புலக் சமைச்சர் துணைமையாச் தன்மை வாய்மைசொற் சோர்வுத் 

அணணிவு, மறுவற வுடையனாப் வழியரைப்பான் மச்திமத் தூசனாம்: முடங்கல் 

குறுகுபு கொடுப்பான் சடைப்படூர் அ தன் கூறிய இலரையுர் ச ழீஇுச்கொள், 

எனற தம் எண்டு எண்ணகத்தக்கது, 

அன்பு குடிப்பிறப்பு பெருந்தன்மை அஞ்சாமை அறிவு அழுகு 
முதலிய ஈலங்கெல்லாம் அமையப்பெற்று, நிஇநால் முசலாக 
யாவு கற்று, வேற்றாசரிடைச் சென்று அவரது தில்மையோடு 
இடங் காலங்களின் இயல்பையும் இனிதறித்து கொண்டு, யாண் 

டூம் சோரவின்றித் கன் அரசனுக்கு வேண்டிய ஈன்மைகள் விளை 

ந்து வருமாறு தூசன் மொழிர்து வரவேண்டும் என இதுவரை 

உணர்த்தி, இறுதியாக ௮வன் அரசுக்கு அற்றவேண்டிய இறனை 
உறுஇிபெத ௮.ுதியிட்டு இடுல் ௭ணர்த் யெருவிஞர், 

எனன... ரெய்திலும் தன் ௮ரசனுக்கு மேன்மை கருக் 

இறனையே யாண்டுச் தூதர் விளங்கச் சொல்லவேண்டும் என்பது 

கருத்து, தம் உயினா ஒரு பொருட்டாக எண்ணாமல் தம் ௮ரச 

னுக்கு உற்தியாவகையே உச்சமன் தூதர் உரைத்து வருவர் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை வீரவாகு 

ேவர்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

வீரலாகு சேவர் என்பவர் உமாசேலியா£த இருவடி ச் லம் 

பிலிருச்,௪ ஒளி/ மணியினின்_று சிவ பரம்பொருளின் திருவருளால் 

பிறந்தவர், அறிவிலும் அழகிலும் அண்மையிலும் இவர் மிகச் 

சிறந்தவர், விரசேசரி விரமகேர்இரன் விரமகேச்சான் விர
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புரச்தரன் வீரராக்கசன் வீரமார்ச்காண்டன் வீரார்தகன் வீர 

தீரன் என்னும் எண்மம் இவர்க்கு தம்பியரஈவர், அஹ். துணை 

ளர்சளோடு இணைபிரியாமனின்று அறு மகம் பெருமானுக்கு 

அன்பு கனிர்து இடர் ஏவல் புரிக்துவர்தார், எம்ிபருமான் ௮௪ 

an tb ga ௮மர்குறித் தெழுந்து இருச் சசந்ிிலம்பதியை யடைகறு 

அங்குத் 92சய்வத் சசசன் செய். செம் 2பான்செய் கோவிலி?ல. 

அமரர் புடைசூழ அரி.பணையிலமர்ச் இரக சபின் சூபன்மனிடம் 

ஒரு தூனுவனைகிடச் திருவுளம் கொண்டார். அப் பெரிய விர 

னிடம் தூலுபோய் வரலதற்குத் தகுதியானவர் இவ? யென்று: 

தெளிந்து எம் ஐயன இவரை அங்குச் தூகனுப்பினார். கோன் 

முறை கோடிக் கொழ$மை செய்துவரம் ௮வன் உறுதி சாடி யுப்யு 

மாறு பலவிரைகள் கூறப் பரமன் உய்த்த பின்னர் இவர் ஊக்கி 

Cups விரைந்து சென்று வீரமசேந்தாக்தை யடைக்கார், 

கொடி.ப விரர்சள் பலர் மிடைந்து நிற்கும் ௮வையிடைப் புசந்து 

அனைவடையுங் கடந்து ௮ரசனை யணுகி யமைவுற நின்றார். ௮வன் 

செயிர்த்து நோக்கி நீ யாவன் என இவரைச் சினந்து கேட்டான், 

Briggs திறலினுஞ் சிறது பெரியவனாயிருக்தும் திமைபிற் 
றிமிர்க்து கிற்கும் ௮வன.து சிறுமையை சோக்கச் தமக்குள்ளேயே 

இனம்து கொண்டு இவா அணிந்துரைத்தார், 

புரக்சரன் குறை பயன்மு2 லமரர்தம் புன்மை 
ஸரும்தும் வானவர் சிறையெலா நீக்கி மற்றவாகக 
இருந்து தொல்லிறை யுதவுவான் செடிமா நகர்வக் 
இருக்க அதியம் பண்ணவன் அடியனேன் என்ரான், 

தாரகப் duu ரிளவலைச் தடவரை தன்னை 

யோரிறைக்குமுன் படுத்தவே லறுமுகச் தொருவன் 
சூரெனப்படி நின்னிடைக் தமியனைத் தூதாப் 

போருட் டிரச துய்த்கனன் ஏன்றனன் பெரியோன். 

இதனைக் கேட்டவுடனே ௮வன் புன்னகை செய்துகொண்டு 
என்னகாரணமாக உன்னை இக்கு அன்னவன் CUS Serer என் 

ரன், அதற்கு இவர், இக் இர குமாரனாகிய சயந்தனோடு ௮மரர 
பலரையும் கட$ஞ் சிறையில் வைச்து ரீ கொடுங்கோல் செய்சன்



09-ம் அதிகாரம் தூ.து. 17085 

ரூய் என்று எம் ஐயன் கேள்ளிபுற்றார் ௮சலால் He SFL MEDI 
NL 

° ச ~ 5 n e 

யொழிச்து உப்பும் வகை உனக்கு உறுஇிகளை புணாக்ிவருமாறு 3, 

உய்த்தார எனரார், 

மேலை யாயிரக் தெெட்டெனு மண்டமும் வென்ற 

யேலு சன்றசோர் கனிரிறயை யாகிய வெனக்சக் 

கோலவாலெயி றின்னமுச் கதோன்றிலாக் குதலைப் 

பால னேகொலா மினையன புந்திகள் பகாவான்., என்று 

அவன் பகரக்து சினந்து பிடிக்க கறையை யான் என்றும் விடுவ 

இல்லை யென இகம்ச்அு நின்றான். “சிறையில் வைச்துள்ள ௮ம 

ரரைவிட்டு, உன் அரசை நீறு முறையில் வைச்து நியும் நெறி சின் 

ஜொழுகவேண்டும் ) இன்றேல் எம் ஐயன் வேல் உன உபிரை 

உடலில் வைக்காது '' என்று உறி பெற இவர் உளணாச்சார், 

இவரைக் கொளன்றுளிடதக்துணிநர்து ௮ 7ரபலா கொடுச்துச ரூம 

சீர், அவானைவலாயும் சொலைச்தொழிக்னு மீளவும் சில உ. 

களை உணர்த் இவிட்டு உயரம்2ழுந்து விரைந்து வந்து ஆண்டு 

BE piso புரைத்துப் பின் ௮ண்டவனுக்கு வேண்டிய கலங்களை 

இவர் விலை திருக்கார். யாரும் அஞ்சம்சக்க நூன் முன சென்று 

சன உயிர்க்கு இ.றுஇ வருவசாயினும் அதனைச் சிறிதும் ௮ஞ்சா 

மல் கம் இறைவனுக்கு உறுநபபப்ப இவர் உரைத்து வந்த இற 

ததை அனைவரும் உவர்து போற்றனார். இறுதி பயப்பினும் எஞ் 

சாது இறைவற்கு உறுஇ பயப்பசாம் தூது என்னும் உண்மை 

க்கு. இவர் உரிமையாய் நின்றார், விரிவைக் கர்தபுராணத்இல் 

கண்க, 

வாழியானகின் ஆயுளும் வன்மையும் வரமும் 

கேழில் சுற்றமும் படைகளும் வான் மரொடக் களர்த்து 

பூழியாலுயர் மால்வரைச் சூழலிற் புகுக்த 

வூழிமாருதம் போலடூம் எம்பிரான் ஒரு? வல் (1) 

ஆகையாலில.வ டணாந்தீலை யணையிலா அமர்ச்த 

ஏகநாயக முகல்வனைப் பால2னன் தகழ்ஈசாய் 

சேகுலாவிய மனமுடைக் கற்பிலாச் சிறியோய் 

போகபோகயா மிவ்வாரு கவற்றையும் பொறுச்தாம்(2)



1706 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

உறுஇபின்ன2மான் ௮ரைக்குவ நீபுமுன் கறையும் 

இறுதி யின்றிபே பெஞ்சுதல் வேண்டுமே விமை3யார் 

சிறை விடுக்குதி யிகலினை ச் தவிருதி செவ்2வ 

சறைகழற்றுணை யராணமென் அுன்னி?.ப யமர்தி (8) 

இவை அதராய் நின்ற விரகாகு தேவர் இறுஇி.பாகச் சூ 

பன்மனிடம் உரைகச்சன, தம் இறைவர்க்கு உறு பயப்ப இவர் 

உரை2துவ5௫௪ வுண்மையை இவற்றுள் ஊன்றியுணாக, 

எவ் வகையாயினும் தன் அரசனுக்கு உறுதிவர வுரைமதூு 

வரவல்லவனே தூசனாவான் என்பது இகல் கூறப்பட்டது. 

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள். 

௮னபு குடிப்பிறப்பு முகலிய நலக்களைச் தூதன் உடைய 

னால் வேண்டும், கன அ௮ரசன்பால் நண்பும், அறிவும், சொல் 

வன்மையும் அவனுக்கு ௮மைந்இருக்கவேண்டும், கல்வியில் எவ 

ரினும் ௮வன் வல்லசைல் வண்டும், Apes அறிவோடு நிறைத்த 

௮ழகம் பொருக்தியிருப்பவ ன தூததைற்குச் தகுக்தவனாவான். 

சுருங்கிய சொல்லால் எதைபும் War Bs வுரைத்அச் கன் ௮ர௪ 

னுக்குநலம் பயப்பவ?ன தூசனான். அஞ்சாமையோடு ஆன 

வுபாயங்களையுங் கற்று வை ௮வன் அறிந்துகொள்ள வேண் 

டும். தன் கடமையை யறிச்து இடல் காலங்களுக்கேற்ப எதஇிரியி 

னிலை புணர்ச்து உரைப்பவ?ன தாதரூள் தலைவனாவான், தூப 

மையும் வாய்மைபும் துணிவும் நாதனுக்கு இயல்பாக இருக்க 

வேண்டும். தன் அரசலுக்குக் காழ்வான வார்க்சையை வாய் 

மறர்தும் ௮வன் சொல்லலாகாது, அன் உயிர்க்கு இறுதி வரு 

USUI DD GO ௮ரசனுக்கு உறுதி வா ௮வன் உரைத்துவச 

வேண்டும், 

௬௯-வது தூது முற்றிற்று, 

  

70-ம் அதிகாரம் 
மன்னரைச் சேர் ந்தொழுகல். 

௮ஃ.தாவத HOFF, SST முதலாயினோர் ௮ரசசைச் 

சாரர் தொழுகும் திறம், அறிவு ண்மை முதலிய ஈலங்களெல்



70-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சோச்தொழுகல், 1707 

லாம் அமையப் பெறினும் இவ் ஒழுகலை உணராராயின் அவை 

யாவும் பயன்படா அலால் HOH CMT HB கொள்ளுமா லு இஇல் 

உணர்த்துகின்றார், தம் ௮ரசரிடத்து மாத்திரமன்றி மறு மன் 

னர் மாட்டும் பொருந்தி நின்..று திறனறி து உரை செய்தற் குரிய 
அதாக்கு வேந்தவாம் பண்புடைமை உறுதியாக வேண்டுமென 

மேல் விதித்தகையே யிண்டு விரிக்கின்றார் அதலால் ௮தனபின் 
இன வைக்கப்பட்டது, 

00] Fai நச எயிற்றி யனார் தார்வேர்சன் Fre த்ன் 

கூர்ச்2தாழுகி நின்றார் குமசேசா-.ழரச்தே 
௮கலா சணுகாது தீக்காய்வார் போல்க 
இகல்வேந்தாச் சேர்ச்) சாமுகு வார். (க) 

இ-ள். 

குமரேசா | எயிற்றியனார் சோழனை மிக கெருங்காம 
லும் ௮ற?வநீங்காமலும் ஏன் அ௮மைந்்துசின்.று ஒழுகினார் எனின், 
இகல் வேக்தர்ச் சோந்து ஓழுகுவார, அகலா அணுகாது தக 

காய்வார் போல்க என்க. 

FIGS என்றது ாசரைப் பொருக்தி WG-6 5 DONT 

பெருந்தன்மை கோன்ற, தார் - மாலை, தான் சேர்ந்த ௮ரசாது 
இயல்பினை நன்கறிந்து ௮கற்கியைய நின்று உறுதி கூறி என்றும் 
இனிய ராய் ஒழுகி வர்கா அ.கலால் சர் அறிந்து கூரம்) காமுகி 
நின்றார் என்ரும், இர்ர்து என்றது வேந்தரது மேன்மையும் பான் 
மையும் உணர்ந்து என்றவாறு, 

இஃது ௮ரசனைச் சோந்து ஒழுகவேண்டியவிதக் கூறுகின் ற௮, 

போல்க-ஃ போல கிற்க; இஃது இடைச் சொல்லடியாகப் 
பிறந்த வி.பங்கோள், இம் முற்று காயுக்கன்மையோடு ஆய 
நின்றது. திக்காய்வார் என்றது குளிர் காய்வாரை, இகல் என் 
னும் ௮டை HIFTH இயல்புசோன்ற கின்ற௫, இகல் வலி 
மாறுபாடு, வலியுஞ் சினமும் கண்ணொடாது நவியுந்டு ந்னு 

முடையார் எனற வாறு. 

தம்முயிர்க்கு இறுதி வரிலும் சம் ௮சசர்க்கு உறுதி பயத்தற் 
குரிய அதர் முகலாயினோர் ௮வரைப் யொருந்தி கின்று இதம் 

214



1408 Bars Fo குமரேச வெண்பா, 
ர் 

பெற் ஒழமுகவேண்டிய விதங்களை எளிகாக உணாச் தகொள்ளு 

மாறு, ஒழுகுலார் காய்வார்போல்க என ஓர் உவமங் காட்டி 

புணர் த்தியருளினார் எனக, 

இகல் மிகுந்த ௮ரசரைச் சோர்கொழுகும் அமைச்சர் ௮வ 

ரை மி5 நீங்காமலும், மிக நெருங்காமஓம், தயை ணுடுக் குளிர் 

காய்பவ! போல் aude goer Qo su நின்று ஓழக 

வேண்டும் என்பகாம். 

குளிர் காப்வார் கெருப்பைவிட்டு மிக நீங்? விடின் சம் குளிர் 

நீங்காது) மிக கெருங்கின் ௮ஃது ௮வரை நிலையறச் ஈட்டூவிடும்; 

௮.துபோல் ௮ாசரைச் சோர்கொழுகும் அமைச்சர் தூதர் மூக 

லாயினோர் அவரைவிட்டு அறவே விலகிவிடின் தம் உரிமை இழ 

நீது போவர் ; மிக ெருங்கின் தம்மை இகழ்ற்து ௮.து செய்தார் 

என்_று ௮வர் சினக்2காழிப்பச் சிதைந்கழிவர் ௮கலால் இவ் 

இழவழிவுகள் எய்காவண்ணாம் இ.பல்பறீக்து நில்பெற நின்று 

ஒழுக? வண்டும் என்பார் தீக்காய்வார் போல்க என்ளுர், 

ஆசிரியனைச் சார்ச்து மாணாக்கன் ஒமுகவேண்டிய முறை பினை 

புணாததஙகால் 

அ௮ழலி th TST ௮ணுகா னஞ்சி 

நிழலி னீங்கான் நிறைக்க கெஞ்சமோடு 

எத்திறக் காசான் உவக்கு மக்துறம் 

அறத்திற் றீரியாப் படாசீசி வழிபாடே, என்று இலக 

கணம் உணர்த்தி கின்றது, அகலாது ஏுணுகாது என ௮டிக 

ள்ருளி யுள்ளதசை இவ் வியல் வித தமுவிபுள்ளமை காண்க, 

நெருங்கிப் பழகியிருந்காலும் ௮சசனை நெருப்பைப்போல் 

கினை*2தாமுக வேண்டும் என்பஅ குறிப்பு, 

அல்லது ு3ி.க நட்பேயென் றற்றகோக்காது செல்லின் 

ஒல்லையில் நினக்குண்டாயிற் ௮ு.றமலமான மெய்பே 

சல்லகன் மனையின் வாக்குகறுகெயுண் டொளிர்வேேே யென் 

தெல்லடர் சுடரை முத்த மிடி.ற்சடா தமைவதுண்டோ, 

என்றதும் ஈண்டெண்ணக் தக்கது,



[0-ம் ௮இகாசம் மன்னசைச் சேர்ர்தொழுகல், 1709 

தண்ணளியுடையராய் கின்று உயிர்கட்கு சன்மை செய்தற் 

குரிய ாரசரை யிங்கு நெருப்போடு கோலைக் து என்னை 

பெனின், ௮த் தன்மையோடு அவர்தம் வெம்மையும் விளக்கமும் 
விளங்க என்க, 

ஈண்டு£ர் மிசைக்கதோன்றி யிருள் சக்குஞ் ஈடரேபோல் 
வேண்டாகார் கெஞ்சுட்க வெருவந்த கொடுமையும் 

நீண்டுதகோன் அ௮ுயர்குடை கிழலெனச் சேர்க்தார்க்குக் 
காண்டகு மதியென்னக் கதிர்விடு சண்மையும்; என 

மனனரியல்பைக் குறித்து வரும் கலியடி யிங்கு மனங்கொள் ள்: 

SHED, 

தண்டின், கமைச் இச்சுடும் மன்னர் தீ 

யிண்டு தன் கணா யோடும் ஏரித்இடும் § என்றது சேவக: 

சிர். தாமணி, இசகன் கண்ணும் ௮ரசரை நெருப்போடு நேோவைச் 
அள்ளமை காண்க, அரசர் பால் அன்பும் ௮ச்சமுங் கொண்டு 
அ௮ளவறக்து நின்று என்றும் இன்புற இயைக்கொழுக வேண்டும் 
எனபது கருத்து, 

அமைச்சர் தூதர் முதலிய HSS SMT சம் ௮ரசனோடு அமை 

52, சாழுக?வண்டிய முறையினை அறிந்து கொள்ளுமாறு அடிகள் 
அருளியுள்ள கபத்தை இதல் ஆப்ச்து காண்க, 

மன்னரது மாண்பறிந்து நடப்போரே என்றும் மதிப்பலடி 

வர் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்ட ௮, இவ் வுண்மை எயிற்றி 

யனா பால் உணரப்படும், 

கதை. 
எயிற்றியனார் என்பவர் இற்றைக்கு இரண்டாயிர த்திருபது 

அண்டுகட்கு முனனர்ச் சோழ காட்டிலே புல்லாறு என்லும் ஊரி 
லே யிருச்சவர். இவர் வேளாண் மாபினர், நீதிகள் பலவும் ஓதி 
யுணர்ந்தவர், கடைச் சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர், அரசியற் 
DOPE வழுவறவுணர்ந்தவர், அருளும் ௮மைதியும் ௮மையப் 
பெற்றவர், வியக்கத்தக்க சொல்வன்மையுடையவர், இவரதூ 

செயல் இயல்களை யறிந்து ம௫ழ்ர்த கோப்பெருஞ் சோழன் என் 
னும் மன்னன் இவசை யழைத்துவைச்சச் தன்னுடன் இருக்கு 
வருமாறு புகழ்ர.து வேண்டினான். மதிமாட்சி மிக்க ௮ம் மன்ன



1719. திருக்குறட் குமமேச வெண்பா, 

னது இன்னுரையின்படியே ௮ங்கு இவர் இருக்அுவர்தார், உட 

ற்கு உயிர்போல், இவர் உடனிருர்அவரினும் ௮ம்மன்னன.து 

உயர்விளையும் சகவினையும் ஓர், துகொண்டு ௮தற்கியைய pips 

நீன்றார், தனக்குச் சூழ்ச்சித் தணைவாராய் முன் அமைந்திருக்க 

அமைச்சரெவரினும் இவர்பால் ௮வன் அன்புமீக் கூர்ச்கான், 
பேோறிவாளனாய ௮ம் மன்னலுக்கு ஓரறிவுமில்லாக புதல்வர் இரு 

வா் உதித்திருக்சனர், YF செல்வச் Gi peur, கல்லாமடையரும் 

பொல்லா ஈடையருமாய புல்லர் பலருடன் பொருந்திப் பொல்லா 

தனவே புரிக்கார், அதனை நினைந்து ௮ரசனும் இவரும் மிகவும் 

வருந்தினார், உணாவுரைகள் பல இதி புணாக்கினார். உணர்த்தி 

பும் உணராமல் தாம் உணர்ச்தபடியே அவர் துணிக் மிதொழுகினார். 

மொய்சிதைக்கும் ஒற்றுமையின்மை; யோருவனைப், போய் சிதை 
க்கும் போன்போலும் மேனியைப்; பேய்த, கலன் சிதைக்கும் 

பாலின் சுவையைக்; குலஞ்சிதைக்கும், கூடார்கட் கூடிவிடின், 
என்றபடியே தாம் கூடிய சிற்றினத்தால் ௮வர் பிடிழந்து நின் 

mr, பின்பு பொருள் கொடுக்துப் பலரைக் துணையமைத்துக 

கொண்டு ௮ரசனோடு அமர்விளைக்கள் துணிந்தார், ௮கனை யெதி 

ரறிகசவுடன் ௮ரசன் பெருஞ் சினங்கொண்டு அவரனைவரையும் 

மொருகழிக்க வெண்ணினன், அ௮ணுகஇியிருக்ச இவர் ௮.து சகா 

தென்ன தடுத்து மறுமையின் பெருமையை goer werd ZI. 

பதித்தார், இவரது இன்னுரைகேட்டு ௮ம் மன்னன் மனகதரும் 

பினான், குரூ9வன நினைந்து இவரை மிக மகழ்ர்து பேணினான், 

இங்கனம் புகம்ர்து பேணிலும் ௮வனைச் தெய்வமாகவே ௧௫௫ 

திலைபறிக்து நின்று இவர் முறைபோாடு ஒழுஇஞர், 

௮ருளுமேல் ௮ சாக்கு மன்காயுமேல் 

Da meré #9 Gb Cabo son மாதெ.ப்வம் 

லருளி மற்றவை வாழ்த்தினும் வையினும் 

அருளி யாக்க லழிச்தலவ் காபவோ, என்னும் உண்மை 

'யை யாவரும் உணர இவர் உணர்த்த வக்கார், நீங்காமலும் மிக 

இத்ருக்காமலும் நிலை புணர்சக்து நின்று அரசனைப் பொருக்கி இவர் 

துழுகவெர்க ஒண்மையை யனைவரும் உவச்து புகழ்ந்தார், அகலா.து 

அ்துகாது இக்காப்வார்போல்க இகல் வேர்,கர்ச் கேர்க்கொழுகு



70-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சேர்க தாழுகல், 1714 

வார் என்னும் உண்மையை உலகம் இவர்பாலுணர்ர்து நின்ற, 

க்கள் 2மல் மாறுபட்டு மன்னன் வெல்ல sips SOUT gH Qari 

சொல்லிய கவியொன் று இகனடியில் வருகின் றது. 

மண்டம ரட்ட மசலுடை கோன்றாள 

வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே? 

பொங்குநீ ருடுத்கவில் மலர்தலை யுலகத்து 

கின் நலை வசத இருவரை நினைப்பிற 

ஜென் அறை துப்பினின் பசைஞ ரம் அல்லார் 5 

Horde காட்சியொடூ மாதர் பெழுக்கவா் 

கினையுக காலை நீயு மற்றவாக்கு 

அனையை யல்லை: அடுமான் சோன்றல், 

பரக. படு நல்லிசை யெய்தி மற்.று நீ 

ர.பாக்தோ ர௬லக மெய்ப் பின்னும் 

ஒழித்த தாயம் அவர்க் குரிச்சன்றே 

அசனால், ௮னன காதலும் ௮நிவோய் ஈன்று 

மின்னும் கேண்மதி பிசைவய் யோயே 

கின்ற அப்யொடு கிற்குறித் தெழுக்த 

எண்ணில் காட்சி யிசாயோர் தோற்பின் 

கின்பெருஞ் செல்வம் பார்க்தகஞ்சுவையே 

அமர்ெஞ் செல்வ நீயவர்க் குலையின் 

இகழுக ௬வப்பப் பழியெஞ் சுவையே 

அ௮.கனால், ஒழிகடி லச்கைகின் மறனே வல்விரைக் 

கெழுமதி வாழ்க கின் ள்ள மழிச்சதோர்க் 

கேமமாகு நின் ரூணிழல் மயங்காது 

செய்தல் வேண்டுமா னன்றே வானோர் 

அரும்பெற லுலகத் தான்றவா 

விதுப்புறு விருப்பொடு விரு? 58/ர கொளற்கே, புறம்.) 

விறல்கெழு வேர், நின்தலை லர்சு இருவர் பகைஞரம் 

அல்லா, நிபும் வர்க்கு அனையை பல்லை) நீ இவ்வுலகத்தை 

விட்டுச் தறக்கச்சை அடைர்கபின் கின் ௮ரசாட்டி ௮வர்க்கன் றி 

சேறு யார்க்கு உரிச்சாகும் 2 வென்றாலும் தோற்றாலும் வசையே 

யா்ரும் 4 அலல்! பெர்ருதொழிலை யொழித்து சேவர் உன்னை



1719 இருச்குறம் Susie வெண்பா, 

விரைந்து எதிரகொள்ளுமாறு ஈல் வினையை யின்றே, செய் தல் 

வேண்டும் ; எழுக) வாழ்க எண இசைக்கும் சன் வேர்களுக்கு. 

இசைவிளை ௧.௪ இவர் இசைச்தொழுசயுள்ள இயல்பையும் சசவை 

பூம் இதில் ஊன்றி யுணர்க. 

ஏந்தியசீர் வேந்தன் இயல்பறிந்தின் பேன்றுமுறத் 
தேர்ந்தோழுகல் சேர்ந்தார் திறன், 

நீற்காபலும் மிக கெருக்காமலும் Siow 6 Soro gre 
ரோடு ஒழுகி வரவேண்டுமன்பது இதனால் கூறப்பட்டு, 

602 உள்ளி விழையா வ.பரிசைச்சன் பின்பாசாந் 

கொள்ளகின்றான் சீரேன் குமோசா...-கெள்ளியசர் 

மன்னர் விழைய விழையஈமை மணன்றைன் 

மன்னிய வாக்கர் தரும், (2) 

இடன், 
குமரசா! அன் வேர்கள் விரும்பியதை விரும்பாதொ 

psu இசைச்சன பின்பு ஏன் ௮வனால் பெருஞ் செல்வமடைக் 

தான் எனின், மன்னர் விழைப விழையாமை, மன்னரால் மன்னிய 

ஆக்கம் தரும் என்க, 

உள்ளிஎன்றது மன்னாது மாட்டுயை ©. NTE BP என்றவாறு, 

உள்ளு,தல் விழையா மைக்கும் ௮ஃத ௮வன் உயர்ச்சிக்காம் ஏது 

வாயினமை.பால் ௮வ்வுரிமை கோன்ற நிரலே நின்றன, அரசு 

என்றுத உதயணனை, இஃது அரசர்க்கு உரிமையான உபர்வு 

களை அமைச்சர் விரும்பலாகா2தன்சின்றது, விழையாமை அக் 

கம் கரும் என்றுகனால் விழைபின் கேடுண்டாம் என்பதாயிற்று. 

மன்னரைச் சோச்தொழுகு?வார் உணர்ர்துகொள்ளவேண்டிய 

ஒழுங் தகளுள் இவவிழையாமை எல்லா ஈலக்களையும் அவர்க்கு 

விளைக்குமாதலால் முன்னதாக அவர் விழைந்துகொள்ளுமாறு 
ஈண்டு ௮தனை விளக்கியரூளினா், 

விழைப - விரும்புவன ; அவை, அவர் அனுபவித்தற்குரிய 
அணி உணவு ஆடை ஊர்தி முதலியன, மாசர் புண்ணியப் 

பொலிவோடு கேவர்போல் இங்கு சண்ணுகன்.றவராசலால் அவச்
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போல் உயாக்தபோகளல்களை நுநார்து கொள்ளப் பிறர் விரும்பலா 

கா) விரும்பின் கெறுக்கத் தக்கவராய் ௮வர் , இழிக்கப்படுவர் 

என்க, அறத் சாடு கல்யாணம் அ௮ள்சினை கூரை 

பிறப்பப் பெருகயக் கண்னும்--இறப்பட்டார்” 

மன்னரின் மேம்படச் செப்யந்க செய்பவேல் . 

மன்னிய செல்வர் கெடும், என்றது அ௮சாரக்கோவை., 

மேல், ௮னபு ௮ச்சமூழுடையராயிச் தகுதியறிக் ன நின்று 

அரசரிடம் ஒழுக வேண்டும் என்றார் ) இதில், ௮சர்க்குரிமையான 

போகங்களைத் தாம் விரும்பலாகாசசென்று உணர் தீ இயருளினா். 

தம் அரசர் விரும்புவனவற்றை அமைச்சராகிய காம் நக 

மாறு விரும்பாசதொழிக; அங்கனம் ஓழியின், ௮வ் ாசரால் 

தமக்கு நிலைபெற்ற செல்வக்தை ௮௮ கொடுக்கும் என்பதாம், 

௮ரசனது சகுதியையும் கங்கள் கிலைமையையுமுணாக்து 

அவனளுக்குரி.ப உயர்ச்சிகளையும் அகாச்சிகளையும் அமைச்சர் மூக 

லாயினோர் கொள்ள விரும்பாமல் அடங்கியிருப்பின் ௮வ் அடக் 

கத்தை கோககி மகிழ்ச்சி மீக்கூர்க்து அவர்க்கு என்றும் உரிமை 

யாகச் சிற செல்வங்களை ௮வன் நினனக்துூ கொடுப்பன் DDT AH 

விழையாமை மன்னரால் மன்னிய ஆக்கந்தரும் என்ளுர், 

மன்னனது all hes on gS தமக்கு உரிமையாக அடைய 

விரும்புகின்றவர் ௮லன் விரும்பிய இன்பக்களைக் தாம் நுகர விர 

ல்பலாகாதென்பதாம், பெரியார் உலப்பன தாமுவவார் எனவும் 

கோல் நேர் சேய்யார் எனவும் வருவன ஈண்டு எண்ணற் குரியன, 

மன்னாத அுசர்ச்சிகளை விழைந்ன மன்னிய ௮க்கச்சை யிழ 

ந்துவிடுசல் மதியீனமாகுமாசலால் மன்னனைச் சேர்க்தொழுகும் 

லதிபுடையார் அதனை மருவலாகாதென்பது குறிப்பு, 

தம் அரசனுக்குரிய போகங்களை விரும்பாஇருப்பவர் பின்பு 

அவனால் சிற5,௪ மேன்மையை படைக்கு இகழ்வர் என்பது இஇல 

உணாச்கப்பட்டஅ, இலவுண்மை இசைச்சன்பால் உணரப்படும். 

கதை. 
இசைச்சன் என்பவன் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத் செழு 

அரா ஐண்டுகட்கு முன்னர் வச்சவ சாட்டில் யமுனையாற்றங்
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தரையிலிருக்சு சமணியபுரம் என் ஸம் ஈகரிலிருச்தவன், இண் 

வேதியர் மரபினன். வேச (ip seu கல்ச்கள் பலவு Sp Gay suo a 

தவன, இவன் இளமையிலி ருக்கும் பொழுதே காய் தந்தையர் 

௬லரும் இவனைத் தணியேலிட்டு இறக் அ போயிஞா், சானாக?வே 

இவன் முயன்று பயின்று உணர்வொழுக்கள்களிற் றெக்௮ விளக 

இனன், இவனது குணகலங்களையறிக் து அக்காட்டு மன்னனாகிய 

உகயணன் இ௮ன்மேல் மிகவும் விருப்புந்றருக்கான், ௮வனுக்கு 

உயிர்த்ேகோழனாகலும் மர்இரி.பாகவும் அமைந்து அவனோடு இவனு 

டனமாந்திருக் சான், போ ழகயாகி.ப கன் மனைவியைப் பிமிக்ு 

அம்மன்னன் வருக்தின்ற பொழுது இவனருகிருச்து அரிய 

௮பாயகங்களைச்செய்து gourd Cp சின்றான். மசற்றல 

சோடு பொரப் புக்க போதும் உடனிருக்ச அவலுக்கு இவன் 

இகம்புரிக்த வருகான. இங்வகன2ம எவ்வகையசயினும் அவன் 

இன்புறும் வண்ண?மே இஉன் எண்ணிச் செய்கானாபினும் ௮வ 

னுக்குரிப ௮ரச போகங்களை யாறும் விருமபாமல் அடங்க யிந் 

தான், இவனது ௮டக்கள்தையும் சன்பால் வைத்துள்ள ௮ன்பை 

பும் விப இன்னுயிர்போஃலண்ணி அம்மன்னன் இவனை இனி 

து பேணினான். மகத3ச௪்து மன்னனாகிய தருசகன், போரில் 

தனக்கு உஃவிசெய் கதை நினை து சன் தங்கையாகி.ப பதுமா 

பதியை மணஞ்செய்துகொள்ளும்படி ௮ம் மன்னனை வேண்டி௰ 

பொழு இவனுக்கு மணமுடித்ச பின்னரே கானகைச் செய்து 

கொள்வதாக வுறுதிெற ௮வன் உரைம்து நின்றான். அங்ஙனமே 

ஆப்பியாயினி என்லும் psu ஒரு பார்ப்பனக் கன்னியை இவ 

னக்கு மணஞ்செய்துவைக்அப் பெருஞ் செல்வக்தோடு என்்.றும் 

இனிதிருக்த வாழு:மாறு (மிக்க வருவாயையுடைய பல வர்களை 

யும் ௮ம் மன்னன் உரிமையாக உதவினான், இன்னுபிர்த. துணை 

வளுபிருக், தம் ௮ம் மன்னவன் விழை*கை விழையாதிருந்தமை 

யால் பின்பு ௮வனால் இவன பெருஞ் செல்வமடைச்தான், மன் 

னர் விழைப விழையாமை மன்னரால் மன்னிய இக்கந் தரும் 
என் லும் உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்க்து, மகிழ்ர்த்து. 

‘Diora: பெரும் கதையில் eran a,
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வயத்தகு கோன்றாள் வயர்தகச் ஐழமீஇ 

இசைச்சன் என்னும் என்னுயிர்த் சோழன் 

அருமறை சாவி னக கண னவன்றனக் 

இருமுது Gra மிறக்கன சாதலின் 

வேதச் இயற்கையின் ஏதக்தரக் 

இரிசையின் வழா வரிசை வாய்மையே 

ரந்தண்ன் கன்னியை மரஇர விதஇியி 

னவனபாற் படுச்ச பின்னார் எனனையும் 

இதன்பாற படுக்க வெண்ணுக தானென 

என்கூற்றாக இபையக் கூறி 

முன்கூற் றமைத்து முடித்தனின் கடனென 

வயகந்தக குமரனும் BUGS BW Bsr) oor 

இனீனொலிக் கழற்கால் மன்னனைக் குறுஇப் 

பொருத்தம் படவவ லுசைச்சசை யுணர்்தலின் 

விருப்பொடு கேட்டு விறல்கெழு வேக்சன் 

நங்கை கோழி ஈலக்தொடு புணாக்த 

அ௮ங்கலுழ்பணை ச் தோள் ஆப்பியாயினி யெலுஞ் 

செழுக்கயன் மழைக்கட் சேயிழை யரிவை 

ஒழுக்கினும் குலத்திலும் விழுப்ப மிக்கமை 

சென்றுரசை செம்மற் கென்றவ ஜொருப்பட 

இலக்கணச் செந்தீத் தலைக்கையி னிரீஇ 

யிமுக்கா வியல்பி னிசைச்ச குமான் 
விழுப்பெரு விதியின் வேட்டவட் புணர்கென 

முழுப் பருங் கடிஈகர் முழுதுட லுணசக் 

கோப்பெரு வேக்கன் யாப்புறுக் சமைத்தபிண் 

வனவைச் செல்வத் தொளிககை2் தோழனை 

நீங்கல் செல்லான் பூங்கழ லுதயனன், 

எனவரும் இவற்றாலும் மேற்குறித்த வுண்மை இனி புனம், 
ஆண்டகை மன்னரைச் சோர்தார் ௮லலுமிலும் 

ஆண்டொன்றும் வேண்டும் என்ப இஸ்ரய.ற்க 

பூண்டற்கு மார்ப பொருடக்கார் வேண்டாமை 

Foran Daves தரும், (பழமொழி,)' 
2}
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மன்னர்பால் யாதும் விழையாதிருப்பின் ௮கனால் விரையும் 

மேன்மையை இ௫வும் Marsa DD காண்க 

தன்றலைவன் போலுயர்வைத் தான்விரும்பல் பின்பழிவில் 
நின்றலைவார் நேர்ந்த நேறி, 

அரசர்க்குரிய போகங்களைப் பிறர் நுகர விரும்பலாகா?2ன் 

பது இதனால்' கூறப்பட்ட ௮. 

693 தேற், ரினுமேன் வாலிபின்பு சேராமல் சம்பிதனைக் 

கூற்றெறெனவே தீர்க்சான் குமரேசா... ௮.ற்.றலாடு 

போற்றி னரியவை போற்றல் கடுக்கபின 

தேற்றுதல் யார்க்கு மரி௮, (௩) 

இஸ். 

குமரேசா  வாலிகடுத்துச்செக்கபின் பலாவர்ு O BD 

றியும் கேட்காமல் சுக்கிரீவனை Tor ar DSO GAL) db Kram எனின், 

போற்றின் அரியவை போற்றல்; கடுக்தபின் தேற்.றுதல் யார்க் 

கும் ௮ரிது என்க, 

தான் பிழை செய்யவில்லைவென்று சுக்ரீவன் பலவாறு 

பணிரஈ்து வேண்டியும், தெளிக்கருளாமல் சினக்கொழிக்சானாகத் 

லால் தேற்றிலும் தேசாமல் தீர்க்சான் என்றாம். தம்பியைக் 

கூற்றெனவே கம்பிக் கொடுத்த வாலிக்கு ௮ங்கனமே அவன் 

அனமையுச் சோனற இஃதமைந்து நின்ற, அ௮.ற்றலொடு- மிக்க 

வூக்கத்துடன். இது போற்றலின் ஏற்றக் கோன்ற நின்றது, 

மன்னசைச் சேர்க் கொழுகுவார் இன்னலுரூவகை தம்மைக் 

காக்கச் கருதின் ௮ரிய பிழைகள் தம்மிடம் ௮ணுகாவண்ணம் 

பாதுகாத்துக் கொள்ளவேண்டும் என்பார் போற்றின் அரியவை 

போற்றல் என்றார், போற்றல் - விரும்பிப் பாதுகாத்துக் கொள் 

ளுதல். போர் பல கடந்த வேலோய் மாயங்கோல் போற்றி என் 
றாள் என்றவிடத்தும் இது கின்றுணர்த்தும் பொருளையுணர்க, 

அல்லிழ்றுவிபங்கோள் விதிமுறையினின் றத,
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அரியவை என்றது பொறுத்தற்கரிய பிழைகளை; அவை... 

மன்னாக் கரிமையான மகளிசொடு மருவல், கரவாக ௮ரும்பொரு 

ள் கவர்தல், ௮மரிடைக் கைவிட்டகன்ரோடுகல் முதலாயின, 

கூச்சபின- ஐயற்றுச் செனக்தபின், கடுச்சல் என்ப, 

ஐ.பம் சினங்களை யுணர்த்வெரும், இப்பதச்ைச இங்கு உபயோ 

கித்திருக்கும் ௮ழகை யூன்றி சோக்குக, 

தேற்றுகல் - ெளிவித்் சல், யார்க்கும் - எத்தசுகையோர்க் 

கும், உம்மை உயர்வோடு எஞ்சாமையையுமுணர்த்தி நின்றது. 

மேல், அரசர்க்குரிப கலங்ககாச் தமக்கு வேண்டுமென விரு. 

09க் கொள்ளாதவ?7 பெரும் பபன்கொள்வர் என்றார்; இஇல். 

அம்மன்னர் கடுப்புறுவண்ணம் என்றும் தம்மை ௮வர் காத்தா. 

முக£வேண்டுசமன்று உணாத்தியருளினார், 

௮ரசரைச் சார்க் கொழுகவார் என்றும் Wren Og தம்மைக். 

காக்கக் கரன், ௮ரிய பிழைகள் தம்மிடம் புகாமல் காக்க; அவை. 

புகுந்தனவாகக் கேட்டு ௮வ அரசர் ஐயுற்றுச் சனச்சால் அசன் 

பின் ௮வரைச் தெளிவிக்கல் யாவர்க்கும் ௮ரிதாம் என்பதாம். 

இவன் பிமைசெய்யான் என்று அரசர் நம்பிக்கை கொள் 

ளும்வண்ணம் ஓருவன் நடஈதுகொள்ள?வண்டும் இன்றேல் 

அவனுக்கு நாசம் உண்டாகும் என்ரு; இகனைக் ே கட்டவுடனே 

ஒருவேகா பிழைசெ:பப்துவிட்டால் பொறுத்துக் கொள்ளவேண்டு. 

மென்று ௮வரைப் போற்றிக்கொள்ளலாமன்றோ 2 என அவனை 

நோக்கி இது கூறியதாகக் காண்க, 
° | 

வினைச் தஇிட்பமுடையாாய்ச் சூழ்ச்சியும் முடிவும் தாழ்ச்சி 

பின்றிச் செய்து உலகைப் போற்றுவருத.ற்குரிய அமைச்சர் வழு 

வருவண்ணம் முன்னதாகச் தம்மைப் போ Dw dust pee am Gib 

என்பதாம், மரசர் பொறுப்பபான்றெண்ணி வெறுப்பன 

செய்யலாகாதென்பது குறிப்பு, 

பொறுப்பமான் ெண்ணிப் புரைதீர்க்தார் மாட்டும் 
வெ.றுப்பன செய்யாமை வேண்டும்--9வெறுத்தபின் 
ஆர்க்கு மருவி யணிமலை ஈன்னாட 

பேச்க்குகல் யார்க்கு மரீ, என்றது நாலடி, அடி. 

களது காலடியை இது கருஇிரிற்றல் காண்க,
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ஆனவன்மபோல் நின்றே யகம்பிழைத்த மந்திரியை 
வானவர்கோன் கொன்றோழித்த வாறுபோல் அரசர் ஐயுற 

ரூல் உடனே தலை.பற அவரை அழித்து விடுவராகலால் அவரை 

யடு2ெ தாழு துவோர் மிக்க கருத்? தாடு மனச் தாயராய் gy LOG 

கொழுக வேண்டூமென்பது கருத்.து, 

பிழைச.ப்ச.சாகக் கருதி ஒருவன்மீது ௮ரசன் ஐயு.றுவானு 

யின் பின்பு ௮வனை எவவகையாளுக் தேற்ற முடியாது என்பது 

இதில் உணர்கத்கப்பட்டது, இவ்வுண்மை வாலிபால் உணரப் படம், 

கதை. 
வாலி இட்கக்தைபிலிருந்து மூசுபுரிகது வருங்கால் சுக்கிர 

வன் இளவரசசஞகைவும் அ௮மைச்சனாகவும் ௮மைக்திருக்கான். இரு 

ககுங்கால் மாயாவி என்னும் அசுரவீரன் அங்கு அமர் குறித்து 

வந்தான், சுத்த வீரனான வாலி கோள் தட்டி யெழுந்து ௮வ 

னோடு போர் செய்யப் புகுந்கான். சொல்லருர் தஇறலோடு இரு 

வரும் மல்லமர் புரிக்கார், முடிவில் மாயாவி அுமா2சய்.ப முடி 

UT FADS ௮ஞ்சயோடி ஒரு படுமூழை வழியாப் பாகலமெய்இ 

னான். இவனும் தொடாந்து சென்றான். செல்லுங்கால் அப் 

பகைவன் மீண்டு வெளியேறித் திப்பி ஓடி.விடா ஈபடி. அப்பில் 

துவாரதீஇன் வாசலில் தன்சம்பியைக் காவல்வைதஅச் சென்றான், 

சென்றவன் இருபச்தெட்டு மாகல்களாகியும் மீளவில்லை, நெடுக 

தறன மிக்க ௮வ?னடு அங்குக் கடும்போர் நிகழ்ச்த.து; ஆண்டு 

இஅ நிகழ ஈண்டிருச்தவர், வாலி மாண்டு போனான் மாயாவி மீண் 

டுவக்து அடியோடு தம்மை மாண்டிடச் செப்வன் என்று மனங் 

கலங்கி ௮ப்பிலத்ின் வழியைக் குன்றுககாக் கொண்டடுக? ஈன் 

ரக அடைத்துவிட்டு அரசினை ஆண்டு வரும்படி. சுக்கிரீவனை 

வேண்டினார். முதலில் சன் துணைவலுக்காக அவன் இரக்கயழு 

தான், பின்பு போனதை நினைந்து பயனென்னையன்று 9 

சாள இணங்கறனை, அவன் இணங்கி அரியணையில் ஏறும் 

அமையம், பகைவனைக் கொன்றுவிட்டு வீரவெறியோடு இவன் 

மேலேறி வச்சான், பிலச்தின் தலைப்பையடைச்து தம்பியை 

-பழைத்தான். மாற்றம் யாதும் கேட்சப் பெற்றிலன், கடுக் 

தான்உள்ளம், 068.3056 5 மலைகளைக்காலால் மடுதீ9 2.ற்.ினன்,



10-ல் அதிகாரம் மன்னரைச் சோந்தொழுகல், 1719 

வால்விசைக்துவான் வளி கிமாந்ெதனக் 

கால்விசை2 தவன் கடிஇினெற்தலுல் 

நீல்கிறத்துவிண் ணெடுமூகட்டவும் 

வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பெலாம். என்றபடி பெ 

பார்து போயின, வெகசளியோடு வெளியில் வகதான், பாவம். 

சுக்கிரீவன் என் செய்வான், உள்ளங்கலங்கினான், PI. MDG, 

அடி. பணிக்சான், ஈடக்ததைக் கூறி நடுக்க நின்றன். “ஆணை 

யஞ்சி மிவ் அரசை யெய்திவாழ், நாணிலாத என் நவையை ஈல்கு 

வாய்” என்று அபயம் புகுர்தான். புக் தூண். * என் ௮ரசை 

விரும்பியே இவ் அருமபிழை செய்காய்” என்௮ இவன் HEED 

கான், அறைந்து கொல்ல நினைச்சான், கடல் கடைக்கு கன் 

கரதலஙகளால் கண்டவர். ரடல் கலங்க ௮வளனுடல் கடர கான. 

யினபு அவன் ஓடியொளித்சான், பலர்வக்து தேற்றிய தேரு 

மல் உடனிருக்தவரனைவரையும் ஒறுத்து அவனேடு ஒட்டிவிட் 

டான, பிழையுற்றதாக அரசன் ஐயுற்றமால் சுக்கிரீவனுக்கு இள் 

அழிவுற்ற? யென்று அனைவரும் அழுஇிரங்கினார், போற்றின் 

அரியவை போற்றல்; கடுக்சபின், அரசரைக் தேற்றுதல் யார்க் 

கும் ௮ரி௮ என்பதை உலகம் இலவன்பாலுணாந்து நின்றது. 

நீர்க்கன் ரொருவா நெறியன்றிக் கொண்டக்கால் 

பேர்க்கு தெருட்டல் பெரியோர்க்கு மாகாதே 

கூர்ச்ததுண் கேள்வி யறிவுடையார்க் காயினும் 

ஜாத்த இசைக்கும் பறை, (பழமொழி), 

௮சசர் கடுத்துக்கொண்டால் அதனையடுத்து. இருத்தல் 
யார்க்குமுடியாது ஆசலரீல் ௮வர் பிறழக் கொள்ளாகளாறு கன் 
ளயொருவன் பேணிக்கொள்ளவேண்டும் என்பதை QD 

பேணிகிற்றல் காண்க. 

வேந்தர் க€த்தால் விளிவாம் பேரும்பிழைகள் 
கூர்க்துபடா தோர்ந்து கொளல். 

அரசர் ஐயுருவண்ணம் அமைச்சர் பிழையற அமைச்தொழு 
கவேண்டும் என்ப இதனால் கூறப்பட்டது, 
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694 தோ விடமுன்னே சே/க்தகை செய்தகங்கை 

கூரந்இிழிர்காள் என்னே குமரேசா--சார்ச்த 

(செவிச்சொல்லஞ். சேர்க்க ஈகையு மவித்சொழுக 

லான்று பெரிடர ரகழ்து, 

g—ar, 

குமரேசா! பிரமன் முன்னிருக் வருணனை நோக்கி 

சகைத்தசனால் கங்கை என் பின் இழிவுகொண்டாள் எனின், 

ஆன்ற பெரியார் ௮கக்ு, செலிச் சொல்லும் சேர்க்ச ஈகையும் 

அவித்து ஐழுகல் என்க, 

தேர்ச் என்ற Muar களைபுணார்வின் அன்ற பெருமை 

கோன்ற நின்ற. சான் கரணனை நோக்கி ஈகைக்சசமயே 

தன் உயரிய தெப்வ லையை பழர்து இக்கு இழிந்திடச் செய்த 

சாதலால் எச்சமும் முற்றும் கக்கைக்கு முன்னும் பின் ஆம் இசை 

ந்து நின்றன, சா தல்- பிறரோடு பொருக்தல், 

இஃ அரசன் முன்னிருக்குக்கால் ஒருவன் அ௮மர்க்திருக்க 

வேண்டிய முமைவு கூறுகின்றது, 

அன்ற பெரியார் என்றது ஈண்டு ௮ரசரை, அறிவு செல்வம் 

ஆ.ற்றல் முதலிய பெருமைகள் யாவும் ௮மைக்தவர் என்றவாறு, 

HEI = இடத்து, அருகில் என்க, 
செவிச்சொல் என்றது ஒருவன் செனியில் மற்மொருவன் 

உற்றுச் சொல்லுகல், சேோச்சாகை என்றது ஒருவனைப்பார்ச்து 

மு.றுவலித் தலை, ஒருவன் முகச்தை ஒருவன் நோக்கி இருவரும் 

தம்மில் இணைந்து நகுகலால் இது சோக்த ஈகை என நின்றது, 

அவித்து ஒழுகல் - தவிர்க து ஒழுகுக, ஒழுகல் - அல்லீற்ு 
வியங்கோள், ஒழுக எனவும் பாடம், ௮ச் சொல்லும் நகையும் 

தீம்மிடத்துள்ளன3வ யெனிலும் ௮ரசன் முன்னிருக்கும் பொ 

(முது முகங்காட்டாதபடி. ௮வற்றை முற்றும் அடக்கி யிருக்க 

வேண்டும் என்பார் ௮கத்து ௮வித்தொழுகு என்றார், பிறரோடு 

மந்திரங் கோள்ளார் எனவும், செவிச் சோல்லுங் கோள்ளார் பேரி 
'பாரகத்து எனவும் வருவன ஈண்டு எண்ணற்குரியன,
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மேல், அரசனை ௮ ணுகி வாழ்பவர் பிழையு 7 வண்ணம் தம் 

மைப் பேணி பயொழுகவேண்டும் என்றார் : இதில், ௮வர் உழை 

யிருக்குங்கால் காம் அமர்ந்திருக்கவேண்டிப உடலொழுக்கக்களை 

யுணர்ச்தியருளினார். 

பெருமைகிறைக்த அாசாது அருகிலிரட் ப்வாீ ஒருவமோ 

டொருவர் செவியட் சொல்லுகலையபும், சேர்ச்து சிரித்தலையும் 

௮றே ஒழிக்க ஒழுகவேண்டும் எனபதாம், 

அரசன்முன் இருந்துகொண்டு ஒரகனை ஒருவன் கோக்க 

கசைக்கல், நுண்ணுரைபாடல், பின்னுரை கே।॥டல் முகலி.ப சன் 

னச் செயல்களைச் செய்யின் கன்னைக் குறித்து நவை செய்வன 

வாககோ, அன்றில் கன்னை மதிக்கலில்லையென்ே ஈ அவன் எண் 

ணிக் கொடுப்பன் ; அ௮கனால் இழிவும் துன்பரு£ம் அப்துமாதலால் 

அவற்றை aye da ஒமுகவேண்டும் என்ஞா. 

உடுக்கை யிகவார் செவி சொறண்டார் கைமே 

லெடுச்.துரையார் பெண்டீர் மேனோக்கார் செலிச்சொல்லுங் 

கொள்ளார் பெரியா ரகத்து) எனவும், 

ஈகையொடு சொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் 
இவையும் பெரியார் யுன் செய்யாரே செய்யின் 
௮சைபாசதுநிற்கும் பழி; எனவும், வரம் ஆசாரக் கோவை 
ஈண்டு அற சற்குரியது, 

அரசாமூன் அமர்ச்தருக்கும்பொழுது பல்லைக்காட்டல், புல் 

லிப் பேசல், மெல்லச் சிரித்தல் மூதலிய இழிக்த செயல்களை உபர் 

கதோர் செய்யலாகாதென்பது கருத்.து, 

மன்னர் திருமுன் மறுமுகம்பார்த் தே நகைத்தால் 
இன்னலுற வெய்தி மிழிவரால்--அன்னவர்முன் 
சேர்ந்துகை சேய்யார் சேருமார் சிகைவிரியார் 
ஆர்ந்த அறிவினவர். இதனை ஈண்டு லாக்து கொள்க, 

LIFE UT அடக்கமாக அமர்ந்திருக்க வேண்டு9மன்பது 

கருத்து, வேக்தன் முன்னிருந்து வீணசை செய்?வார் ஏந்திய 

சிரிழச்து இழிவர் என்பது இடில் உணர்திசப்பட்டதசு, இவ 

வண்மை சக௭்கைபால் உணரப்படும், 

கதை. 
கங்கை என்பவள் தெய்வ மகள், பஞ்சபூகங்களி லொன் 

ருகிய நீருக்கு அதிதேவதை, நீரா மகள் எனவும் கூறப்படுவள,
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புண்ணிய வடீவினள், வெண்ணிறமுடையவள், போழகோடு 

Gur den வா CHES over, இடு கஈரி.ப DOSER குறி Eg அராய்த ற 

Gs தேர்கள் கூடுலராயின சி கூட்டத்துக்கு இவளையும் 

வருமா. சேண்டிககொள்வர், விண்ணுகைம், மண்ணுலகம், 

பாதல் என்னும் ஈத வகை புலகங்களினும் இவள் கலையால் 

parm Basar ஒடுகன்றன, ௮ வை முறையே மந்தாகினி, 

same, போகனதி என்று கூறப்படும். எம்பெருமான் உலக 

முய்ய ௮னற் பிழம்பாய்ச் தோன்றிப பொழுது இவள் தாங்கிச் 

சென்று இம பமலைச்சாரலிலுள்ள சரவணப்: பொய்கையிலுப்த து 

அதனால் அவாமிகப் பெற்றவள், புனிதமான எண்ணங்களை புடை. 

யன், முண்றரைச்?கரடி. தீர்திதங்கட்கும் இவள் முதல்வி! 

யாள், இவள் ஒருகாள் பிரமனுடைய சயைக்குவந்தாள, அக்கு 

அமரர் பலரும் குழுரியிநச்சார், இறர்சவரள் வருணனும் 

ஒருவன், ௮வன் இகள்ம்சு பெருங்காகல் கொண்டிருந்த 

CHD OT a ௮மர்க்டுருர்ச பின் சாதற்குறிப்போடு இனளைக் கனி 

ரது நோக்கினன், இவளும் எ௮£ரசோக் இன்னகை செய் 

சாள், புதியன கண்டபோது விடுவரோ புதுமைபார்ப்பரார் என்ற: 
படி. இருவரும் ஒருவரை யொருவர் கூர்க்து பார்த்தார், பிற 

ச.றியாவகை சேரர் நகைச்தார். அங்கு மூசல்வனாய் நின்ற 

பிரமன் இரஈகைவகைககா யோர்ர்அுசொண்டான், அடிக்கடி 
மிக்கு நிகழ்ச்கத. தான இருப்பசையும் மதியாமல் இச்சிறு 

சகையை இவர் சேர்ந்று செய்காரேமென்று ௮வன் பெருஞ் 
இனங்கொண்டான், மனிகசராகி மண்ணுலகையடைமின் என்று 

ஒன்மொழி தர்தான், அ௮வ்வாமற அவன் குருகுலத்தில் வந்து 

சந்கனுவாக இவள் கநக யென்னும் பெயராலே அவ னுக்குரிய 

மங்கையாயினாள், பெரியார் முன் ௮டச்சமில்லாமல் ஈகை செப் 
ததால் வர்தவகையென்று ரொர்து வருந்தயிருரச்தாள், செவிச் 

சோல்லும் சேர்ந்த நகையும் ஆன்ற பேரியாரகத்து அவித்தோழுக 
வேண்டும் என்பதம், இன்றேல் ௮வமஇப்ெய்தம் என்பதும் 

உலகம் காண இவள் உணர்த்தி நினராள். 

சேர்ந்து நகைதீதல் செருமல் செலிசாய்த்தல் 
வேந்தவைமுன் வீந்தார் வினை, 
அசசர்முன் டக்கமாசு அமர்ச்திருக்க வேண்டுமென்ப௮ு 

இ.கனால் கூறப்பட்டது, 
என்லை
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093 உற்ரொன்றும் கேளா தொடுங்க மததெயனேன் 
கொற்றவன்பா ஸின்றான் குமரேசா--ஓற்றியே 
எப்பொருளு மோரார் தொடசரரமற் றப்பொருளை 
விட்டக்காற் கேட்க மறை, (௫). 

இள, 

குமரேசா! மஇியைன் என்பவன் தன் அரசனிடம்: எதை: 

யும் தொடர்ந் துகேளாது ஏன் அ௮டங்கியிருக்கான் எனின், எப் 

பொருளும் ஓரார்; தொடரார்; மற்று அப்பொருளை விட்டக்கால் 

மறை கேட்க எனக, முன் தொடசாகே என்று விலக்கிப் பின் 

கேட்க என்றதனால் மற்று என்பது வினைமாற்றின்கண் வக்௪.து, 

தன் ௮ரசன் மொழிக்ததையன்றி நெருங்கி வேறெதனையும் 

வலிக்து கேளாமல் ௮றீவோடு அ௮மர்க்இருர்கானாகலால் உற்று 

ஒன்றும் கேளாது ஒடுங்கி நின்றான் என்ரும், ஒற்றி. - மறை 

வாக ஒன்றி நின்று, 

இ.௫, மன்னரிடம் மருவிசின்று கேட்கும் மரபு கூறுகின்ற, 

எப்பொருளும்--யாதொரு பொருளையும் ; ஐர்தற்கும் தொ 

டர்தற்கும் உரிய தேயாயிலும் என்றவாறு, உம்மை எஞ்சாமையை 

யுணர்த்தி நின்றது, ஓரா கொடரார் என்னும் முற்றுக்களை 

எச்சமாக்கக கொள்க, ஓர்கல்- செவிசாய்த்து உணர்தல், உற் 

அக்கேட்டு உண்மையை யுணர்பவனை ஓர்த்த சேவியன் என்பர். 

தொடர்தல் -செருங்கி வினாவல், கோடவிழ்தார் யாலுந் தோடர 

௮வனுமென், பாடகச் சாடியின் மேற்பணிய என்புழித்தொடா 

என்பது வினவ என்லும் பொருளில் வச்துள்ளமை காண்க, 

மறை--இரகசியம் ; பிறர் ௮றியாவகை மறைக்கப் படுவ: 

சென்பதாம், இதனை ௮்தரங்கம் எனவும் வழங்குவர், pre 

லுக்கு மிக உரியராயினும் பிறர் மறையின்கட் செவிடாய் என்ற. 
படி. ௮வன து மறையில் செவிசாப்க்காது ௮டக்கியிருக்கவேண். 

டும் என்றவாறு, மேல், வேக்கன்முன்னிருக்குங்கால் விணான: 
உரையும், சகையும் ௮௨ல் கூடாதென்ரார் ; இதில், எதனையும் அவ, 

னிடம் வலிச்.த கேட்கலாகாதென்செனமூுர், ப 
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1724 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

௮ரசன்மறை செய்துழி யாதொரு பொருள்யும் செவி சாய் 

த்துக்கேளாது, கொடாந்து வினவுவதுஞ் செய்யாது ௮ம் மறைப் 

பொருளைக் சானாகவே அவன் வெளிப்படுத்தினுல் அப்பொழுது 

அதனைக் மகட்கவேண்டும என்பகாம், 

வேர்தசைச் சோந்9சாழுகுவார் ஜார்துகொள்ள வேண்டிய 

உண்மைகளை இதில் ஊன்றியுணர்க, இறைவனைச் சாரார் செவி 

யோரார் சாரிற் பிறிதோன்று, தேரார்போல் நிற்க தெளிந்து என்ற 
அம் ஈண்டுக் கெளியத்தக்கது, 

அரசன் பிறரோடு ஏ?தனும் ௮௬ இரகசியம் பேசக்கொண் 

டிருப்பனாயின் ௮தனை ஒளிந்திருந்து உற்றுக் கேட்டலும், தனி 

யே வரகபின் மொழிக்துவிடுமாறு வலிது Ama git, uo s 

OSL TIT எப்போருளும் ஓரார் ) தோடரார் எனறார். மங்கலம் ஓர் 

தலையும் தொடர்தலையும் உயாக்கோர் செய்யா என்பது சோனற 

உயர்திணை வாய்பாட்டாலுணர்த்தினேலும் ௨ராது கொடராது 

என ௮வ் எதரமறை முற்றுக்களை எச்சமாக்கிச், கேட்க என்பது 

னோடு இணைத்து நோக்கிக் கொள்க. 

ஒருவனிடம் ஒன்.று முடுகிக் கேட்டால் ௮வன் ௮.தனை உரை 

யானாயின் கேட்டவன்சினந்து “*: இராசகாரியமோ? அது '” என்று 

இகழ்ச் அ போகின்றான் ) இதனால் மன்னாது மறையரூமை யினிது 

புலனாம், 
அரசனிடம் ௮டக்க ஒடுக்கமாக அமர்க்து நின்று அவன் 

மொழிச்தசை நணங்கி யுணர்ச்து கோடலேயன்றி வேற கனை 

யும் வலிர்௪அ கேட்கலாகா9தன்ப.து கருத்து, 

நின்றக்கால் நிற்க ௮டக்கத்தால் என்றும் 

இருக்சக்கால் எவாமை யேகா... ெருக்கக்கார் 

சொல்லிற் செவிகொடுத்.துக் கேட்டீக மீட்டும் 

வினாவற்க சொல்ிலாழிக்தக் கால்) என்றது LETS 

கோவை, இதனை ஈண்டு உளங்கோடல் வேண்டும், 

தீன் ௮ரசன் உரைத்ததை மாத்திரம் உவந்து கேட்டுக் குறிப் 

பறிக்து ஈடர்.து அமைதியோடு அறிவுடையார் ௮வன்பால் மாச் 

இருப்பர் என்பது இஇில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மஇ 

தயன்பால் உணரப்படும், '



(0-ம் ௮திகாசம் மன்னரைச் சேர்ர்கொழுகல், 1725 

கதை, 

மததயன் என்பவன் இற்றைக்கு ஆயிசத்)கழுநாற்றெழுப.து 

ஆண்டுகட்கு முன்னாக் காஞ்சி நகரத்இலிருக்்.து அரசுபுரிக்த துணை 
யிளங்கிள்ளி என்னும் மன்னனுடைய மக்இரிகளுள் 6 ஒருவன், 

பேரறி?வாடு பெருந்தன்மையும் வாய்நதவன், துணிவும் பணி 

வும் தாப்மையுமூடையவன், நிலைதிரியாக கோமையாளன் ஏன்று 

அக்காலத்துப் புலவர் பலராலும் இவன் போற்ற நின்றவன், 

எப்பொழுதும் ௮ரசனருகிருச்து அவனுக்கு வேண்டிய உறுஇ 

களையுணர்த்தி வக்சவன், வரினும் ௮வனனு அருமை பெருமை 

களை மறவாமல் அடங்கி அ௮ன்புசெப்துகின்றன், மிக்க வாபடக்க 

முன்ளவன், பெரும் பயனில்லாக சொல்லை இவன் மறர்அஞ் 

சொல்லான்.  மகெருங்கிப் பழகியிருச்சாலும் சன் அரசனது 
குறுப்பையும் காலத் தைய FVSHEOGS & வெதையுக் இ BES 

(tp, DF சால்வான், ௮வன குறியாத ஒன்றை உரையென 

இவன் குறுத்துக் கேளான். இங்ஙனம் இருந்துவருங்கால், கால 

கதியால் HF மழைவறங் AIA வறுமை மிக ௮ர௪ன் 

வருந்து .பிருர்சான், தூவதிகன் என்னும் தேவதை ஒன்று 

வான்வழ் வர்து “மன்னவ வருந்தல்) சன்னாளில் மணிமே. 

கலை என்பவள் இங்கு வருவள்; ௮வள் வாவால் மழைபொழி 

ந்து வளமிகம்,; ௮/சன்முன் இக்ககர் நடுவ ஒரு பொய்கையை 

யும், சோலையையும் செய்துவை'' எனத் தேழ்றிச் சென்றது, 

௮வன் வியந்து அவ்விரண்டையும் ௮ங்ஙன2ம செப்தான். ச் 

செடிலுக்குரிய மறைபினை விளைவை ஐயுற்று ௮வன் செப்பாது 

தின்றான், உயிருக் க உடல் போல் சின் ற உரிமை.பாளனா;.ப இவ 

னும் ௮தனை உரை எனக் கேளாது ஒடுங்கியிருக்கான், குறித்த 

படியே அங்கு மணிமேகலை வக்தாள், அரசன் மக்திரிகளுடன் 

மகிழ்க்துசென்று ௮வளைப் பணிந்து நின்று தன் அசசுக்குற்றிரு 

ந்த வறுமையையும், ௮வள் வாவை கோக்கியிருஈ௪ உரிமையையும் 

கூறி ௮ப்பொய்கையையும், காவையும் பொரு£தக் காட்டினான், 

௮ங்வனம் காட்டும்பொழுதுதான் ௮சன் உண்மையை இவன் 

கண்டு தெளிக்தான், பின்பு வளமிகப் பழமைபோல் . அரசன் 

ம௫சழ்வு பெற்றான், தெய்வக் கூறியதென்று அப்பொருளை உரை



1726 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

யாதிருக் தும் தன் உழையிருக்க இவன் சிறிதும் வினவாது உரி 

மை செய்திருக்கதை உவந்துரைத்துப் பலரும் அறிய வியந்து புக 

ழ்ச்கான். எப்சிபாருளும் ஓரார், கொடரார், மற்றப்2பொாருளை 

விட்டக்கால் கேட்க மறை என்னும் மறை? மொழிக்கு இவன் உரி 

மையாய் நின்றான், 

மந்திரச் சுற்றமொடு மன்ன லம் விரும்பிக் 

சக்திற் பாவை கட்டுரை யெல்லாம் 

வாயாகின்மிறன வந்றிக் தேத்தி 

அப்வகா ஈல்லாள் தன்னுழைச் சென்று 

செங்கோல் கோடியோ செய்தவம் பிமைச்கோ 

கொங்கலிம் குழலார் கற்புக் குறைபட்டோ 

ஈலக்ககை ஈல்லாய் ஈன்னாடெல்லாம் 

அலத்தற் காலை யாயெ தறியேன் 

மயங்குவேன் முன்னரோர் மா9கப்வர் சோன்றி 

யுயங்கா கொழிரின் ஓுயாதவக் தாலோர் 

கரரிகை தோன்றும் ௮வள் பெருக் கடிளஞையின் 

ஆருயிர் மருந்தா லகனில முப்யும் 

அங்கவ ளருளால் ௮மரர்கோ னேவலிற் 

மூங்கா மாரியு் சானனி பொழியும் 

அன்னா ளிக்க அ௮காகர் புகுக்கு 

பின்னை நிகழும் போறம் பலவாற் 

கார்வறவ் கூரினும் 8ீர்வறங்கூரா.து 

பாரகவிஇயிற் பண்டையோ ரிழைக்த 

கோமு யென்னும் கொழு ரிலஞ்சியொடு 

மாமணி பல்லவம் வரச தீங்கெனப் 

பொய்கையும் பொழிலும் புனைமிசெென் றஐறைந்தத 

தெய்வதம் போயபிம் செய்தியாம் ௮மைத்கன 

இவ்விடம் என்றே அவ்விடம் காட்ட; (மணிமேகலை), 

. மேற்குறித்த வுண்மையை இதுவும் காட்டி நிற்றல் காண்க, 

“ஒன்றிரிற்றல் ஒர்தல் உரையென்னல் மன்னவர்முன் 
குன்றினார் கூடுங் குறி, 

அர்சனிடம் எதையும் வலிந்து கேட்கலாகாதென்பது இத 
e*. கூறப்பட்டது. 

 



10-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சேோந்தொழுகல், 1724 

6096 காலங் கரு$ியேன் கண்ணஞர் மன்னரிடங் 

கோலமுறச் சொன்னார் குமரேசா-.-ஏ லங் 

குற்ப்பறிக்து காலங் ௧ருஇ வெறுப்பில 

வேண்டுப வேட்பச் சொலல், { =) 

இன். 

கும?ரசா1 கண்ணம் காலம் பாாக்துக் குறப்பறந்து 

கும்மரசர் சிரும்பிக கொள்ளுமாறு ஏன் விளகாஈச் சொன்னார் 

எனின், குறிப்பு ௮5, காலம் ௧௬, வெறுப்பு இல வேண்டுப 

ேட்பச் சொலல் என்க, 

வழுதயம் வளவலும் அ௮மர்க்இருக்கும்பொழுது சாம் க-நறிய 

வுறுதியை அமையம் கோக்கி ௮ழகுமி ற O/T BSI HVT 

MOWED மன்னரிடங் கோலமுறச் சொனனார். orem, 

கோலம் - அழகு, எலும்- இயலுின்ற, 

இது, வேர்களுக்கு ௨ன்று சொல்லுங்கால் வார்து கொள்ள 

் வேண்டிய இறங்களை புணாச்சுகன்றது, 

மேண்டுப - வேண்டுவன; தனக்கு இன்றியமையால் வேண் 

உச்சக்க காரியங்கள் என்க, இது பலவின்பாற்2பயா, வெறு 

ப்பு இல என்பதும் ௮.௮, 

லேட்பச் சொலல் - விரும்புமாறு சொல்லுக, இவ்வியக் 

கோள் முற்றை அறிந்து சொலல்; கருச் சொலல், வெறுப்பில 

சொலல்) வண்டுப சொலல்) வனத்தனித்களி கூட்டி முடித்துக் 

கொள்க, அரசனுக்கு வெறுப்பில்லனவும், வேண்டுவனவுமாய 

காரியகிகளேயாயினும் ௮வனது குறிப்பையும் சமயத்தையும் 

அ.றியாமத் கூறுவாராயின் ௮வனால் சினர்து இழிக்கப் படுவரர 

தலால் குறிப்பறிந்து, காலங்கருதி எனக் குறித்துணருமாறு முத 

லில் கி.று த்தின், 

மேல், அரசன் சொல்வதை அமைச்சர் முதலாயினோர் செனி 

யேற்றுக் கொள்ளும்வகை கூறினார்; இதில், அவலுக்கு ஒன்று 

சொல்லுங்கால் ௮வர் ருறித் துக் கொள்ளவேண்டியதைக் குறித் 

அணர்த்இனர்,



1728 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

அசலுக்கு ஒன்று சொல்லுங்கால் ௮ப்பொழுதுசிகழுகின ற 

அவனது குறிப்பினை யறிந்து காலத்தையும் நோக்கி வெறுப்பில் 

லனவும் விரும்பக் சக்கனவுமாபவற்றை அவன் விரும்பிக் கொள 

ளும் வகை சொல்லவேண்டும் என்பதாம். 

கனக்கு உறுஇி.பாயதும் மிக பயனுடையதுமாகிய தகு 

நீச காரியங்களை விரும்பிக் கொள்ளுமாறு சுர &ய சொற்களால் 

மிக இனிமையாக அ௮மையமறிக்அ அரசனிடம் விளகங்கக கூற 

வேண்டும் என்பார் வேண்டுப வேட்பச் சொலல் எனா, 

விரை$அரைபா/ மேன்மேலுரையார் சபாய்யாய 

பார்துரையார் பாரி அரையார்.-றருங்ெனை த.துஞ் 

ANS VIP bDED OM IIT KOOL. BEE காலத்தாற் 

சொல்லுக செவ்ளி யந்து, ன்ற சாரக் கோவை 
யிண்டு அறியத்தக்க, 

தூதர்கள் ராசனிடம தங்கள் கருச்தைச் சொல்லுங்கால் 

உணர்ந்து கொள்ளவேண்டிய இறங்களைச் 068 ஈளனிடம் 

அ௮ன்னத்தைம் தா௮ விட்டபொழு௮ சொல்லியுள்ளமை யீண்டுச் 

சூழ்ச்த சோக்கக்கக்கது, 

வேற்றாசா திறைகொணரும் Cartons ger சொல்லற்க 

மாற்றாசர் பால் 9வெகுளும் ௮மைய தும் வகுதி்துரையேல் 

தேற்றமுடை மதிவல்லோர் சேர்ச்சியிலுக் கெரிச்அரையேல் 

சாற்றி ஐுரைத்தன3வல்லாச் தவ ஈச லறிதியே. (1) 

என்குறை$ வய 2வ5தற் கிபம்புதயேல் வடங்கடக்.து 

மிபரன்பிதர் மின்சணங்கார்ந்க பொம்மலிள முலையினர்பால் 

௮ன்பு௮ு ஈல் லமையமதில் ௮றையற்க ௮றைகுஇயேல் ் 

நன்குறைதீங் காமவர்பால் ந.பப்புற்ற தன்மையினால், (2) 

பாறிசெறித்த மாண்பினராய்ப் பொருக்கலாச் செற். ருநிதியஞ் 

செறிதருமா றநீட்டியரு வினை வாங்கு செயலினரும் 

உறுபிழைபுட் சிற தியற்ற னெறுத்திடுவா aus ass 

சறுதிபெற மொழியும் ௮மையம,றிச் துசைத்தியால், (3) 
அ௮ரசரைச் சோம்தொழுகுவார், அவர்தம் குறிப்பறிர் து உரை 

க்கவேண்டிய முறைகளை யிவை புணர்த்இநிற்கும் விசங்களை யூன் 
தியுணர்க,



70-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சோக்? தாழுகல், 1120 

பழகினவன் என்,று கருத ௮மையமதியாமல் அ௮ாசனிடம், 

யாதுங கூறலாகா?தன்பது குறிப்பு, 

தாம் கருதிடறைக் குறிப்பறிக்து அமையமறிச்து தம் ௮௪ 

னிடம் இனிமையாக அறிவுடையார் உரைப்பர் என்பது இல் 

உணாத்தப்பட்டது, இன்வுண்மை கண்ணஞனர்பால் உண ப்ப?ம் 

கதை. 

கண்ணனார் என்பவர் இற்றைக்கு அஆயி7த௦ சண் ணூருண்டு 

அட்கு முன்னர்ச் சோழகாட்டிலே காவிரிப்பூ௦ பட்டினத்தில் 

யிருந்தவா. இவருடைய தந்கையார் பெயர் காரிபார் என்பர் 

இவர் வணிக மரபினர். காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் காரிக் கண் 

ணனார் என இவர் கூறப்படூவர், சிறர்த முறிவும் கிறைச்க கல்வி 

புச் தெளிக சொல்வன்மையு மூடையவரா். FMB Yaw SEH 

ஒருவா. இவருடைய கவிகள் செறிவு களிவு இனிமை அமைதி 

மு,கலிய பெருமைகளை உடையன, சொல்லாடலில் இவர் மித 

௮ம் வல்லவர், எதனையும் அணுகி யறிந்து ஈடுவுிலை பிறழாமல் 

உண்மையை (புறுதிிபற உரைப்பவர், ஒருவன் அ௮கக்கரு ச்சை 

அவனது முகக் குறிப்பால் உணரந் துகொள்வஇல் இவர் மிகச் 

சிற்கவர். இவரது குணஞ் செ;பல்கமை வியர்து அக்காலக் இரு 

85 ௮ரசரும் பிறரும் இவரை மிக மதிகீஇருக்சார், உறையூரி 

ARs அரசுபுரிக்க பெருக் திருமாவளவன் என்லும் சோழ மன் 

னன் இவரைக் கனக்கோர் உறுதித் துணைவராசகக்கருதி யுடன் 

கைத்அக்கொண்டான், குறுகில மன்னர் சிலருடன் ௮வன் 

கொண்டிருக்க பலகமையை நீக்கி யினியநீரராப் அனைவரையும் 

இவர் இசைந்து வாழும்படி செய்தார், எவரும் விருப்புறக் 

போல் குறிப்பறிக்து கூறும் இவாது பொருநரையைப் பொன் 

போற்றி யின்போடு பொருக்கி வாழ்க்கார், இலவர்திகைப் பள் 

MSMR பாண்டியன் என்பவனுக்கும் வேண்டிய நீஇகளைக் 

கூறி ஈண்டிய கேண்மையராய் இவர் இருக துவர்தகார், இங்கனம் 

வருங்கால் தன் மன்னன் பெருவழுதி என்னும் வேச்தனோடு 

பெரு கட்புடையனாயிருக்து வருதலைச் சிலர் கலைக்க எண்ணி 

ஞர், அவர் எண்ணம் யாதும் பலிபாதபடி. Oar afr sigs



1730 திருக்குறட் குமரேச ெண்பா. 

காத்து எவரும் இனியாயி-நர்.அவரச் செய்தார், ஒருசாள ௮ 

மன்னரிருவரும் ஒன்றுகூடி உரையாடி மகிழ்க்து ஒருங்கிருர்தார்.. 

செடுநாளாகத் கான் ஃ:ஈ இபிருர்சகை உறஇபெற உணர்க்ச ௮.து 

கான் ுமையமென்று இவர் ௮ணுக நின்றார். இவரது நிலையைக் 

சுண்டு அவர் மூகமலர்கது சோக்கி புவகைசகொண்டு யாது வேண் 

டும் எனறார். 45 நீங்களிருவிரும் என்றும் இன்றுபோல் ஒன்று 

கூடி. ௮ன்பாயிருக்கவேண்டும்; கொல்லோர்கை வாளிலும புல். 

லர்வாய்க கோளே மிகவும் கொடியதாகலால் அதனைச் செவிக் 

கொள்ளலாகாது ; ஓற்றுமையுடையவர் இனவுலக முழுவதையும் 

ஒருங்கே கைக்கொள்வர் '” எனச் சுருக்கிப மொழியால் அவர் 

விரும்பிக்கொள்ளுமா.று விளக்கி யருளினஞர், அமையகோக்கத் 

தமக்கு வேண்டியதை இணிது சொல்லிய இலாது அருமையை 

சோக்கி யவ்விருரும் உவசைமீக் கூர்ந்தார், குறிய்பறிர்து 

காலங்கருதி வெறுப்பிலஷேண்டு.. வேட்பச் சொல்லல் என்னும் 

உண்மைக்கு இவர் உரியவராய் நின்றார், இவர் ஈமது தேவா 
அலை வியந்து 

ஐயாறு நாறும் அதிகார மூன்றுமா 

மெப்யாய வேகப் பொருள் விளங்கப். பொய்யாது 

ததா லுலகிற்குச் தான் வள்ளுவனாகி 

௮௩கா மரைமேல் ௮யன், என அருளியுள்ளார், 

குறிப்பறிச்து ௮ம்மன்னர்க்கு இவர் உரைத் தபொழுது 

சொல்லிய கவி இகனடியில் ONT BOE DB, BY DOT பொருளை 

ய்து காணக, 

820, சண்புனற் காவிரிக் கிழவனை யிவனே 

முழுமுதல் தொலைந்த கோளி யாலஜ்தக் 

கொழு நிழல் ரெடூஞ்சினை விழ்பொறுச் தாங்குத் 

தொல்லோர் மாய்ச்தெனச் துளங்கல் செல்லாது 

நல்லிசை முஅகுடி நடக்கறத் தழீஇ 

யிளையதாயினும் இளையரா வெறியும் 

அருசரை யருமிற் பொருசரைப் பொருமுச் 

- செருமாண் பஞ்சவ?ரறே; நீயே, 
ப ... அறந்துஞ் சுற$தைப் பொருளை ) யிவனே,



70-ம் ௮இகாரம் மன்னரைச் சேர்க்தொழுகல், உ 1731 

நெல்லு நீரு மெல்லார்க்கும் எளியவென 

வரை.ப சாச்தமும் திரைய முத்தமும் 

இமிழ்குரன் முரச மூன்றுட னாளும் 

தமிழ் கெழு கூடற் றண்கோல் வேந்தே 

பானிற வுருவிழ் பனைக்கொடி யோனும் 

கீனிற வுரவி னேமி யோனுமென் 

றிரபெருக் சதெய்வமு முடனின் மு௮ங்கு 

eG ip கோற்றமொடுட்குவர விளங்கி 

யின்னீ ராசலின் இனியவும் உளவோ 2? 

இன்னுங் கேண்மினும் இசைவா மியவே 

DP tol i 3 நவிர்க் காற்றுத், இருவீரும் 

உடனில் திரீயிராயின், இமிழ்சிரைப் 

பெளவ முடு்5விப் பயங்கெழு மாநிலங் 

கையகப் படுவது பொய்யா காசே; 

௮.கனால், நல்ல போலவும் நயவபோலவும் 

தொல்லோர் சென்ற 6 Du போலவும் 

காதல் நெஞ்சிலும் மிடைபுகற்கு அலமரும் 

எதின் மாக்கள் பொஅிமொழி கொள்ளாது 

இன்ற போல்கதும் புணர்ச்சி, வென்றுவென் 

vgs s தயாக_நம் வேலே, கொடுவரிக் 

கோண்மாக் குயின்ற சேண்விளங்கு தொடுபொறி 

நெடூ£ர்க் கெண்டையொடு பொறித்த 

குடுமிய வாக பிறா குன்றுகெழு நாடே, (புறம்) 

பலராமனும் கண்ணனும் போல் தஅணையுரிமைகொண்டு வள 

வனும வழுதியும் இணைபிரியாதிருக்கவேண்டுமெனவும், ௮.தனால் 

எய்.௮ம் பயனையம், ௮வர் உவகையோடுணாச்து கொள்ளுமாறு 

மை.ப கோக்கி இவருரைதீதுள்ள ஒண்மையை இதில் ஊன்றி 

யுணாக, பும் வேல் உயர்க, பிறர் சாடு கெண்டையொடு கொடு 

வரிபொறிதத குடுமியவாக எனக் கூட்டிக் காண்க, 

மாண்டமைந்தா ராய்ந்த மதிவனப்பே வன்கண்மை 

ஆண்டமைச்த கல்வியே சொல்லாற்றல்--பூண்டமைர்த 
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1782 திருக்குறட் Goce வெண்பா, 

காலமறிதல் கரதங்காற் மாதுவர்க்கு 
ஞாலமறிந்த புகழ், (aor &), 

வேந்து விரும்ப விதிமுறைதேதர்ந் தேவ்வுரையும் 

ஓர்ந்துரைத்த Cog Goon. 

௮ரசன் குறிப்பறிர்து விருப்புறச் சொல்லவேண்டும் என் 

ப இதன் கூறப்பட்டது. 

091 என்றும் இதமே பிசைச்கேனோ சா,க்கஞா் 

குன்றுமொழி நீத்தார் குமசேசா--ஈன்ராக 

வேட்பன சொல்லி வினையில வெஞ்ஞான்றுவ் 

கேட்பினுஞ் சொல்லா விடல், (ar) 

இ-ள், 

குமரே சா! வேரொன்றையும் விரிக்காமல் ௮சசனுக்கு 

வேண்டியவற்றை மாத்திரம் ஏன் சாத்தனார் விருப்புறச்்?சொன் 

னார் எனின், வேட்பனசொல்லி, எஞ்ஞான் றும் வினையில கேட்பி 

னும் சொல்லாவிடல் என்க, 

என்றும் இகமே இசைத்து என்ற வாணிகம் புரிக்க காலச் 

்' தும், கல்வி வல்லசாய்ச் ௪றந்து வேக்தரோடு சூழ்க்திருச்சபொழு 

தும், பயனும் ஈயனும் பொருர்தவே இவர் பகர்ந்து வச்தமை 

கருதி எனக, பபன குனறியதும், பிறர்க்கு வருத்தத்தை விளைப் 

பதுமாயசொற்களை யாண்டும் உரையாது ஒழுகினாாதலால் குன்று 

மோழிநீத்தார் என்ரும், நன்று ஆக என்றஅ கேட்பவர் ஈன்மை 

படையும் பொருட்டு இதமாகச் சொல்லி என்றவாறு, 

இஃது அரசனிடம் சொல்வனவும் தவி/வனவும் தாகுல் துணர் 

திதுகன்றஅ. 

வேட்பன என்றது ௮ரசன் விரும்புவனவற்றை, இத வினை 

பாலணைர்த பெயர், வினையில- காரியமில்லாத) அஃதாவது பய 

.னில்லாசவற்றை, கேட்பினும் சொல்லாவிடல் - அரசன் கேட்டா 

லும் சொல்லா௮விடுக, உம்மை சிறப்புணர்த்தி நின்றது, விடல் 

ன்னும் வியங்கோள் முற்று துணிவு தோன்ற நின்றது.



/0-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சோர் தாழுகல், 1733 

வினை. பில்லன ௮சசன் கேட்பினும் சொல்லாதே யென்றத 
னால் வினபுள்ளன ௮வன் கேளாஇருப்பினும் சொல்லவேண்டும் 

என்பதாயிற்று 

வேர்களுக்கு விருப்பமானவற்றைச்சொல்லவேண்டும் என்ற 

வுடன் தனக்கு ஈன்மை பயவாதனவற்றையும் ௮வன் விரும்புவ 
னாபின் சொல்லிவிடவேண்டுமோ ?2 என்பாரை நோக இது 

சொல்லியசாகக் காண்க, 

மேல், காரி.பமான வார்த்தையைச் குறிப்பறிர்து ௮ரசனிடங் 

கூறுக என்றார்; இதில், காரியமல்லதை ௮வன் கேட்பினும் 

சொல்லற்க என்கினம்ரா், 

அரசன் விரும்புவனவும் பயனுள்ளனவுமாய காரியங்களைக் 

கரக்துறச் சொல்லி, எக்காலச்தும் பயனிலவாயவற்றை அவன் 

கேட்டாலும் தூதர் சொல்லாது ஓழித்துவிடவேண்டும் என்ப 

தாம். 

வேட்பன சொல்லி என முன் உரைத்துவிட்டுப் பின் கேட் 

பினுஞ் சொல்லா2,த எனற இதனால் மன்னரைச் சேர்ச்தொழுகு 

வார்க்கு ௮வ3ராடு உரையாடுவதில் உள்ள வுரிமையும் பொறுப் 

பும் இனிது புலனாம், 

அரியோகனனுக்குச் சகுனி சொல்லியதுபோலவும், இரா 

வணனுக்கச் சூர்ப்பணகை சொல்லியதுபோலவும் கன்மையொன் 

௮மின்றிச்காம் கண்டபடி வேட்பனவே சொல்லின் வேர்தர்க்குத் 

திமையைவிளைவித்தவராவராதலால் ௮ுவ்விதமானவற்றையாண்டும் 

எக்காலத்தும் சிசால்லலாகாதென்பார வினையில எஞ்ஞான்றும் 

கேட்பினும் சொோல்லாவிடல் என்றார், 

சீதையை நாடி. இலங்கைபுகுக்தபொழுது அங்குப் பல நிகழ்ச் 

இருப்பவும் ௮வற்றையெல்லாம் விரிக்காமல் சுருக்கமாக 

மாண்பிற*்கமைந்த கற்பின் வாணுதல் நின்பால் வைத்த 

சேண்பிறக்தமைந்த காதல் கண்களிற் றெவிட்டித் இராக் 

காண்பிறர்தமையா னீ3யே கண்ணகன் ஞாலர் தன்லுள் 

ஆண்பிறர் சமைக்க செல்வமுண்டனை யாஇயன்றே,



"1734 | “இருக்குந்ட் கும்சேச வெண்பா, 

என்பதாஇபாக வேட்பன் இல் செர்ல்லி வினையிலகள்ளி இராம 

னிடம் விளஙக.ரன்.ற அலுமான்போல் அரசரிடம் BN Bit அமைக 

தொழுகவேண்டும் என்சு, 

இனி, வேற்றுவேர்கரிடைச் சென்று அவர்க்கு வேண்டுவன 

'மாதீதிரம் உரைச்அவிட்டு வினையில்லன ௮வர் வினவிலும் சொல் 

லாது விடவேண்டும் எனக் தாதாமைவோடு அமைத்துக் காணா 

வும இஃது அமைச்து நின்றது, 

காரியமான வார்த்தைகளை மாத்திரம் கருதிச் சொல்ல? வண் 

டுமேயன்றி, சாவடக்கமின்றி வாயில்வக்கபடி. யெல்லாம் ௮ர௪ 

னிடம் வார்த்கையாடலாகாதென்பது கருத்து, 

அரசர்க்கு வேண்டிய காரியங்களைாயே அறிவுடையார் யாண் 

டும் விரும்பிச் சொல்லுவர் என்பது இஇல் உணர்த்சப்பட்ட அ, 

இவ்வுண்மை சாம்சனாபால் உணரப்படும், 

கதை. 

சாத்தனார் என்பவர் இற்றைக்கு அயிரத்2தழு.நாற்றைம்பது 

ஆண்டுகட்கு மூன்னர்ப் பாண்டி காட்டிலே சீக்கலை யென்னும் 

ஊரிலே பிறஈதவர், வணிகர் குலச்சவர், இவர் பருவமடைந்த 

னெ மதுரையையடைகத்து வாணிகம் புரிக்கார், இளமையிலே 

யே பல நால்களையும் வழுவறப் பயின்று புலமை நிரம்பி யிருக் 

தார். இருந்தும், தமது தொழில் முறையிலேயே ௮ழகுற இவர் 

பழகி வர்தா, மதுரைக் கூல வாணிகன் சாத்தனார் என இஞ் 
ஞாலம் போற்ற நின்றார், கூலம்என்பஅ கெல்லு,புல்லு,வாகு, இனை 

முதலியசானிய வகைகளுக்கெல்லாம் உரிமையாயதோர் பொதுப் 

பெயர், ௮வ்வுணவுப் பொருள்களையேவைத்து விலைசெய்து உதவி 

MSTA Sore ௮ப்பெரும் பெயரோடு இவர் விளங்கி நின்றார், 

இவாது தொழில் முறை,நெறி பிறழா வண்ணம் எவாக்கும் உறுதி 

தருமாறு திலைத்திருக்கது, காலையில் கடைவைக்து மறுகாள் 

மாலைக்குள் தாம் ஒரு பெரு நிஇக்குத் தலைவராய் நிலவவேண்டும் 

என்லும் பேராசையால் நடுவுநிலை சிறிதுமின்றிக் கொடுவிலை war 

கு.துவர்த வடுவினையாளர் எல்லாரும் ௪ம் இமையை oy) sb gs 

மாறு இவர் உணர்வொளி கொடுத்தார், வஞ்சனையால் தோகுத்த



£0.ம் ௮திசாரம் மன்னரைச் சோர்கதொழுகல், 1785 

போருள் வழிமுறையை முழுதழித்து வசையே தந்து, கஞ்சேனவே 
நலிந்தேன்றும் நலம்பயவா தொழியுஃ எனவும், பிறர் பொருளை 

பும் தமயபோற் பேணிச் செய்சலை மாபுகிலை இரியாத வணிகர்க்கு 

முறைமையாம் எனவும், இவர் போதித்துவர்கார், இவீரது படி 

முறைபைப் பின்பற்றி அனைவரும் கெறியடையரா யொழுகினார். 

எதையும் நணுகி புணர்ந்து தூணிவுபெற இனி சொல்லவல்ல 

இவாது ௮றிவடைமையை விபத்து திசதாமாடத்துகம் அஞ்சி 

ஈன்மாறன் எனீனும் பாண்டிய மன்னன் ஈண்டியசேண்மையுடை 

யயைக் தனகசகார் உறுதிம்துணைவராக இவரை வேண்டிக் 

கொண்டான், மூவ் வேர்கன் வீரருள் வீரன், உண்மையோடு 

வண்மையு முடையவன் ; ஆயினும வெஞ்சன மிக்கவன், இறிது 

பிழை காணினும் எரி9யெனப் பெரிதழிவு செய்வான். தோர்க்த 

அறிஞரும் ௮வனைச் சேர்க்? சாமுக அஞ்சுவர், Ma ௮ண்டகை 

யின் கெஞ்சுக்கினி.பராய் இவ?ொருவே ரோமர் காழுக கினரார், 

yoo சேர்ந்துழியெல்லாம் ௮வனுக்குறுகியாயதை Curis 

அணாததி வர்தா, 

ஆர் தாழ்க்க ௮ணிகளர் மார்பிற் 

ருடாய் கடக்கைச் சகைமாண் வழு௫ 

வல்லை மன்ற நீக பர் களித்தல் 

தேற்றுய் பெரும பொய்யே Quer pw 

காய்ச் தவிராது கடலா பெழுதரு 

ஞாயி றனையைநின் பகைவர்க்குத் 

இங்க ளனையை யெம்மனோர்க்கே, என்று ௮வனை 

கோக்கி ஒருநாள் இப்பாவினை உரைக்கார், ஈல்லோர்க்குக் தண் 

மையும், தீ.போர்க்கு வெம்மையுமுடையனாப் நின்று உறுபகை 

யொடுக்கி இவ்வுலகங் காக்க2வண்டும் எனலும் உண்மையை 

இனிதாக. வுணர்ந்து கொள்ளுமாறு இதில் இவர் உணர்த்த 

யுள்ள ஒண்மையை வியந்து சோக்கி உவர்துொண்டான், இங்ங 

னமே அவன் வேட்பன சொல்லி, வினையில எஞ்ஞான்.றுங் கேட் 

பிலுஞ் சொல்லாது ௮மைச்சருள் மாட்சியற்று கின்றார், இவா.து 
நிலையினையறிர்து செங்குட்டுவன் என்னும் சோ மன்னலும் இவ 

ரைக் காண கிரும்பினன், இன்னுயிர்த் துணைவனாயெ தம் மன்



1736 திருக்குறட் குமரேச வெண்டா, 

னன ௮ணைபெற்று ௮ன்னவனிடம் ௮ணுகினார். இவர 

மன்னிய அறிவையும் இன்னுரை யுயர்வையும் ௮ம்மன்னவன 

கண்டு மகழ்ச்சி மீக்கூர்ர்தான், கற்புக் தெய்வமாகிய கண்ணகி 

யின் ௮ர்பு5ச் செயல்களை இவா அறிவு.றுத்தியதால் ௮வளுக்குப் 

பொற்பு கோயிலமைத்து காளும் ௮வன் அன்புடன் வழிபாடு 

செய்வவர்கான். சிலமபு காரணமாக விளங்கி கின்ற ௮வள் சரி 

தமாகி.ப சிலப்பகொரத்கை இவர் பாட விரும்பியிருச்சார். இருச் 

அம், குட்டுவனிடம் கூறுங்கால் அறவுபூண்டு உடனிருக்த ௮வன் 

தம்பியாகிய இளங்கோவடிகள், “* அரசியல் பிழைத்தோர்க் கறங் 

கூற்றாவதூஉம், உரைசால் பத்தினிக் குயர்ந்தோ ரேத்தலும், ஊழ் 

வினை யுருத்துவக்தூட்டு மேன்பதூஉஞ், சூழ்வினைச் சிலம்பு கார 

ணமாகச். சிலப்பதிகாரமேன்னும் பேயரால், நாட்டுதும் யாமோர் 

பாட்டுடைச் செய்யுள் '' 

விடுத்.து ௮,.கன் துணை _நாலாகிய மணிமேகலையை இவர் ௮ணி 

எனக் கேட்டுக்கொண்டதகனால் ௮தனை 

பெறப்பாடிஞா், இவா மதி நலமும் பிற ஈலங்களும் அதல் 

உயிர்பெற்2ராளிர்கன்றமன, இவர் மீண்டு மதுரையை யடைந்து 

சங்கப்புலவர்களுடன் தங்கிச் தமிழை ஆராய்ந்துவருங்கால் ௮ங்கு 

அரங்கேற்றவரும் நால்களிம் பிழைகள் காணப்படுமாயின் அவற் 

ஹை ஆக்கிய அூரியர்கள் மீது குற்றங்கூறமாட்டார்; * இப்பிழை 

களைக் கேட்கும்படி சான் என்ன பிழைசெய்2தனோ?'” என்.ு 

தம் தலையி£ஃலயே தாக்கிக்கொள்வார், இக்கொள்கை, தமிழ் 

மீது இவர்வைத்திருர்த போன்பைக் காட்டுகின்றது, இக்காலக் 

துத் தமிழாதாவையும ஈண்டுச் சிறிது கோச்இக்கொள்ளவேண் 

டும், இங்கனம் குத்திக்கொண்டே வந்ததனால் இவர் தலையில் 

சியுற்றிருதஐ. அதனால் சீத்தலைச் சாத்தனார் எனச்சிறப்புற்று 
நின்றார். நின்றுவருங்கால் ஈமது அருமைத் தெய்வமாகிய இரு 
வள்ளுவப் பெருமான் தமது இருக்குறளை அங்கு அரங்கேற்றக் 

கொண்டுவக்தார், அதனையுற்றுகோக்கிப் புலவரனைவரும் புத் 

தமிர்தம்பபெற்றார்போல் மொய்த்துத்துப்த்தார், இவர் கொண்ட 

வுவகைக்கு ௮ள3வயில்லை, பிழைகளைக் கண்டு முன்கொண்டிரு 
ந்த துன்பிமல்லாம் ௮தனைக்கண்டவுடனே விண்டி டப்பெற்ரார், 
இதனை உடனிருந்து கண்ட மருத்துவன் தாமேரதரனார். என் 

னும் புலவர் பெருமானார் ஒருபாடல் பாடினார்,



10-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சேர்ஈ்ொழுகல், 1737 

சீர்திநீரக் கண்டர் கெறிசுக்கச் கேனளாய் 

மோக்சுபின் யார்க்குர் தலைக்குத்தல்--காந்த 

மலைக்குத்து மால்யாளை வள்ளுவாழுப் பாலா ற 

தலைக்குக்அச் தாரவுசாக் தற்கு, (மருத்துவன்றாமோதானார்.) 

பிறாவரு?சமொழியாகத இவாது இருர்தய பண்பம் பெருக் 

தன்மையும் இதனால் இனிது புலதைல்காண்க, ₹* போய்யில்புல 

வன் ' என ஈம் வள்ளுவப்பெருமானை இவர் போற்றிப் புகழ்க் 

அள்ளார், வளங்கேழு கூல வாணிகன் சாத்தன்; ஈன்னூற் 

புலவன்; தண்டமிழாசான் சாத்தன்; எனப் பண்டையோர்கள் 

எல்லாரும் இவரைக் கொண்டாடிநினரார், இவரது பாடல்கள் 

ஈற்றணை, குறுக்தகொகை அ௮ககானூறு முகலி.ப நூல்களிலும் உள் 

ளன. சோ ௮ரசனிடக்.தும், பாண்டியமன்னனிடக்தும், பொரு 

ச்தியிருந்து அவர்க்கு உறுகெளை மாக்கிரம் கருஇயுரைக்து 

வறிதுரையாதும் உரையாமல் ஒழுகவச்கத இவரது ௮ருமையை 

வி.பந்து அனைவரும் புகழ்ச்தார், மன்னரைச் சே/்ச்கொழுகுவார் 

அ௮வமராடு உரையாடு முறைமைக்கு இவரையே முதலுரிமையாக 

எடுத்து மொழிரந்துவர்கார், வேட்பன சொல்லிவினையில எஞ் 

ஞான்றும் கேட்பினுஞ் சொல்லாவிடல் என்னும் உண்மையை 

உலகம் இவாபாலுணாரந்து நின்ற.துஃ 

நல்லனவே சோல்வார் ஈயந்தாலும் அல்லதனைச் 

் சோல்லார்வேக் தோர்ந்ததுணை வர், 

தன மூரசலுக்கு உறுியல்லகை யாண்டும் உரைக்கலாகா 

கென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

698 ஏனோ இளையென எண்ணார் பிடாச்சலையார் 

கோனு வுவச்தார் குமரேசா--௮னா 

இளைய ரினமுறைய ரென்றிகழார் நின்ற 

ஒளியோ டொழுகப் படும், (௮)



1௦8 திருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

குமரேசா! ் இரும்பிடர் ததலையார் என்பவர் கரிகால 

வளவனை இளையன் என இகழ்ர்து கோக்காமல் ஏன் புகழ்ந்து 

போற்றினார் எனின், இளையர் இனமூறையர் என்று இகழார்) 

நின் றஒளியோடு ஓழுகப்படும் என்க, 

இளையன் என எண்ணுதற்குரிய பருவத்தையும் உரிமை 

யையும் உடையராயிருக்தும் ௮ங்ஙனம் எண்ணாது ஒழுகினார் ஆக 

லால் ஏனோ? எண்ணார் என விஞவோடு அவர் எண்ண நின் 

றார். என் மருமகஞகைக் கருதாமல் வேரோர் ாசனாகவேகருத 

HODES ஒழுகி வர்தாராசலால் கோனா உவக்தார் என்றாம், 

ஆனா நீங்காத ; பருவமுதிராத என்றவாறு, 

இன, மன்னரது நிலைமை நோக்காமல் ௮வர்தர் கலைமைநோக் 

தியே ஒழுகிவா வேண்டுமென்று உணர்த்துகின்றது. இனமுறை 

யர் - இன்னமுறையீனையுடையர்; என்றது மாமன் மைக்துனன் 

முதலிய வுறவின் முறைமையை, 

இகழார் எனனும் முற்றை எச்சமாக்கி ஓழுகப்படும் என்ப 

தோடு இணைத்து முடி. த்துக்கொள்க, 

இகழார், ஓழுகப்படும் - இகழாது ஒழுகவேண்டும், இதல் 

படும் என்பது விஇப்பொருள தாய்ச் துணிவுணா்த்தி நின்றது, 

தம்மினும் பருவத்திற்சிறுமையும், பழகிவக்த உறவின் முறை 

மையும், உடைய ஒருவன் அதிகாரமுதலியவற்றால் எவ்வளவு 

பெரியவஞாயிருப்பினும் ' இன்னார்கானே!' என்று எளிதாக உல 

கர் மதியாது கூறுவராதலால் இளமையும் இனமுதைமையும் 

பழகிய முறையில் இகழ் கற்கேதுவாம் என உலகயல்புணா ஈண்டு 

IPDS HSS. CHT, 

௮சசலுக்கு உறுயொயதையே உரைக்கவேண்டும் எனமே. 

அரைக்தார்; இதில், ௮வனது உயர்வையே உணாந்து ஒழுக 

வேண்டும் என்று உணர் த்தியருளினார், 

இவர் எமக்கு இளையர் என்றும் இன்னமுழையினையுடையச் 

என்றும் ௮7சரை இகழாது, ௮வரிடம் நிலையாக அமைந்துள்ள 

உயர்வோடு பொருக்க ஒழுக வேண்டும் என்பதாம்,



70-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சோக்கொழுகல், 1739 

அரசன் உருவத்தில் மனிகனாயினும் காக்கற் கடவுள் போல் 

நின்று இவ்வுலகத்தைப் போற்றிவரும் ஏற்றமுடையவனாதலால் 

௮ம் தன்மையைஉணரர்து ௮கற்கு இயைய மக்கள ஒடுங்கி ஒழுக 

வேண்டும் என்பாச நின்ற ஒளியோடூ ஒழுகப்படூம் என்றார். 

இலகநீண்முடி கீ வரும் வேந்தரும் 

உலக மாக்தர்கள் ஒப்பவென் ரோதுப 

குலவுசார் மன்னர்க்கி யானிது கூறுவன் 

பலவு மிக்கனச் தேவரிற் பார்தஇவர், 

உறங்கு மாயினும் மன்னவன் றன்னொளி 

கற கு சகண்டிரை வையக காக்குமால் 

இறங்கு கண்ணிமை யார்விழித்சே யிருந்து 

௮றங்கள் வெளவ அ௮தன்புறங் காக்கலார், என்றதும் 

ஈஸ்ட் இர்இக்கக்தக்கது, இதனால், அமார்க்கும் ௮ரிய. ௮ரசரது 

ஒளியினுண்மை உணரலாகும் 

எம் பெருமானை இகாயன் என்று கருதிப் பிரமனும் இறை 

வனை உறவினனென்று எண்ணிக் தக்கனும் ஒழுக இழிந்தது 

போல் இளமை உறவுகளை கினைக்து அரசரிடம் தரமறியாது ஈட 

ந்தால் ௮கனால் ௮ழிவே யடைவர் என்க, £ முந்தைகாள் நட் 

பை யெண்ணி முடுகி நீ செலக்கூடாதால், எச்த நாளினும் பூ 

பாலர் யாவர்க்கும் ஈண்பரல்லர் '' என்பதுங் காண்க.. 

மன்னரைச் தெய்வமாகவே எண்ணி மக்கள் ஒழுகவேண் 

டுமே யன்றி என்னவகையிலும் ௮வரைச் தம்மோடு ஒத்தவராக 

வைத்து எண்ணலாகாதென்பது SHEE, இளையர் என்று ௧௫இ 

அரசரை ௮வமதஇிப்பவர் அழிவர் என்பது குறுப்பு. 

அளையுறை பாம்பும் அரசும் நெருப்பும் 

மூழையுறை சீயமும் என்றிவை கான்கும் 

இளைய எளிய பயின்றன வென் ழெண்ணி 

இகழின் இழுக்கக் தரும், என்றது ஆசாரக்கோவை, 

பருவ வுருவங்களில் மிகச்சிறியவராயிலும், உறவின் முறை 

யினராயினும் ௮7௪ரை மிகப் பெரியரசாகவே கருதி உணர்ச்தோர் 

ஒழுகுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இவ்வுண்மை 

இரும்பிடர்த்தலையர்பால் உணரப்படும், 
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கதை. 

இரும்பிடர்த். கலையார் என்பவர் சோழ நாட்டிலே ௮ழுச் 

தார் என்னும் நகரிலே யிருக்தவர், மன்னர்க்கு மகட்கொடை 

நேர்தற்குரிய வேளிர் மாபினர். இவர் அரிய நூல்கள் பலவும் 

பயின்ற பெரிய புலவர், உலகியலுணர்வோடு உயர் குணங்களெ 

ல்லாம் ஒருங்கே கிறைக் சவர், அக்காலத்தில் உறையூரிலிருந்க 
இளஞ்சேட்சென்னி என்னும சோழ மன்னனுக்கு இவ ருடன் 

பிறந்தவளாகிய வேண்மாள் என்பவளை மணம் புரிஃதிருக்,௧.௮, 

அவளுடைய வயிற்றில் பிறக்த மகன்கான் பின்பு அரசர்பெரு 

மானாய் நின்று தசைகள் தோறும் இசைகள் பரப்பிய கரிகால் 

வளவன் என்பவன், ௮வன் இளையஞயிருக்கும்பொழுது பகை 
வர் செய்த சதியால் தச்ச தாயரிருவரும் ஒருங்கே அழிர் தபோ 
கச் தனி2ய எரியிடைக் தப்பி வருக்இியிருந்க அவனை இவர் 

௮ணைம்து அதரித்து வந்தார், ௮வன பருவமெய்து மூன்னரே 

இறைவனருளால் அ௮சசனாயினான். அப்பொழுது இவரே ௮வ 
ணுக்கு அமைச்சராகி அட்சியை ஈடாச்இஞர். பகைவர்கள் செய்க 

அல்லல் பலவற்றையும் நீக்கி ௮ரசை நல்ல நிலையிலாக்கனா. 
இளையவனாபுள்ள ௮வனுககுச் சிறந்த தணைவலியைச் சேர்த்து 

வைக்க விரும்பினார், மதுரையை யடைச்து அங்கு அரசுபுரிந்தி 
65 பெரும்பெயர் வழுதி என்னும் பாண்டிய மன்னனை யடை 
நீது ஒரு பாடல் பாடினா, முன்னரே அ௮ம்மன்னனை உறுவது 

கருதி உறவாக்கிக் கொண்டிருக்காராதலால் இவர் வேண்டியபடி 

வே ௮ப்பாண்டியன் இணங்கி ௮வ் இளஞ்சோழனுக்கு ஆதரவு 

செய்அவர்தான், அழ்ந்த யோசனையோடு எதையும் எதிரறிந்து 

காக்கும் இவாது சதுரப் பாட்டை வியக்து மறுபுல மன்னரும் 

பெருமகிழ்ச்சி யடைச்தார், இச்சகைய சூழ்ச்சித்திற மிக்க 

இவா ௮க்கரிகாலனை இளையவன் எனவும், மருமகன் எனவும் எண் 
மைல் அவனது பதவியின் பெருமையை நினைந்து தெய்வம் 

போலவே பாவிம்துப் பணிந்து ஒழுகவர்தார், தம்மைச் சோர் 

தொழுகும் மர்திரியர் தூ.ஐவர் முதலிய யாவர்க்கும் இவசை முன் 
மாஇரியாக எடுத்அக் காட்டி அக்காலத் இலிருந்த மன்னர்களெல் 
லாரும் மொழிர்து வந்தனர். இவாது ௮மைச்சியன் மாட்சியை
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யும், அரசனைப் பொருக்தியொழுயெ ௮மைஇயையும் நினைக து அனை 

வரும் புகழ்ந்தார், சன மாமனாகி.ப இவரது அணைவலிகொண்டு 

தன் அணை எங்குஞ்செல்ல ௮வன் செங்கோல் செலு்திஞன், 

சுடப்பட் Oud muse சோழன் மகனும் 

பிடர்த்தலைப் பேரானைப் பேற்றுக்--கடைக்காற் 

செ:பிர.று செங்கோல் செலீஇயினானில்லை 

உயிருடையார் எ.ப்தீர வினை, என்று இவரால் ௮வ். 

இளையவனெய்திய நிலைமையை நினைந்து பழொழியாரும் வியந். 

தரர், மன்னவரது மன்னிய சன்மையை மதித்துப் பின்னவெ 

வரும் உன்னி3யொழுகுமாறு ஒளியோடு இவர் முன்னுற ஒழுகி 

னமையை இன்னமும் பலர் எண்ணி யுவர்துள்ளார், Q)con wat 

இனமுறையர் என்றிகழார், நின்ற ஒளியோடொழுகப்படூம் என் 

னும் உண்மையை உலகம் காண இவர் உணர்த்த நின்னார், 

காணரின்ற தேய்வமேனக் காவலனைப் பேணினர்சீர் 

பேணரின்றா ராவர் பேரிது. 

அரசரைப் பெரியராகவே கரத என்றும் ஒழுக வர? வண் 

டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டு, 

009 வள்ளல் வழுதிகொள மாண்புற்.றும் ஏனமருதர் 

கொள்ளாத நீத்தார் குமரேசா--உள்ளிக் 

கொளப்பட்டே மென்றறண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார் 

துளக்கற்ற காட்டியவர், (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! வழுதஇமன்னன் மிக மதித்துத் கழுவியிருச் 
தும் மருதனார். ௮வன் விரும்பாததை யாதும் செய்யாது ஏன 

மேவி நினரார் எனின், ,துளக்கு ௮ற்ற காட்சியவர், கொளப்பட்' 

டேம் என்று எண்ணிக் கொள்ளா,5 செய்யா எனக, 

மாண்புற்றும் என்றது பிறரெவரும் வணங்கும்படி மிக ஈன் 

குமஇத்து ௮ரசன் இவரை உவந்இிருர்கமை கருதி என்க, தம் 

மனனனுக்கு உவகை தீராத்தை ஒருபோம் செய்யாமல் உணர்
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வோடு இவர் ஒழுட வக்தாராதலால் கொள்ளாத நீத்தார் என்றும். 

உள்ளி - பெரிதாக OD ds, 

இஃது ௮ரசலுக்கு வெறுப்பாயதை யாண்டுஞ் செய்யற்க 

என்று கூறுனெ் றது, 

காட்செயவா செய்யார் எனக்கருதிக்காண்க, காட்சியே செய்யா 

மைக்குக் காணமாகுமாதலால் ௮கன் மாட்டுதோன்ற வுடைமை 

யாக மருவ வைத்தார். காட்சி என்றதுஈண்டு உணர்ச்சியை, 

உளக்கண்ணால் காண்பது என்பதாம், கொளப்படுகல் அரச 

ரால் ஈன்குமஇத்துதி தமக்குத் தணைவராகறுணை த்துக் கொள்ளப் 

படுதல், கொள்ளாத என்றது அரசன் விரும்பிக் கொள்ளாத 

வினைகளை யென்றவாறு, 

அளக்கு அற்ற காட்சி- அசைவற்ற அறிவு; என்றது என் 

௮ம் இரிபின்றி நிலைபெற்ற உணர்வினை, இவ்வுணர்வுடையார் 

௮ரசர.து. இயல்பையும் தம் உரிமையையும் ஈன்கு தெளிவராக 

லால் அவர் வேண்டாதவற்றை யாண்டு தீண்டாது ஈண்டிய 

கேண்மையோடிசைந்திருப்பர், இக் காட்டுபவரையே எவரினும் 

மாட்சியுடையாராக மன்னர் மஇத்துக் கொள்வர் என்க, பறை 

யன் மகனேனினுங் காட்சியுடையான், இறைவ னேனவுணாற் 
பாற்று, என்ற அருங்கலச் செப்பும் இங்கு ஒருங்குணாத்தக்கது, 

பிறப்பால் மனிதனாயிலும் ௮ரசனைச் கெய்வமென்றே ௧௫த 

வொழுகவேண்டும் என்..று மேல் விஇழ்தார்; இதில், ௮வனுக்கு 

வெறுப்பான செயலை யாண்டும் செய்யலாகாசென்று விளக்க 

ிறாளினார். 

நிலைபெத்ற அறிவினையுடையவார், ௮ாசனால் ஈன்கு மஇத்து 

டேம் என்று கருதி ௮வன் விரும்பாத 

வற்றைச் செய்யார் என்பதாம், 

உரம் கைக்கொள்ளப்பட் 

தனக்குத் துணைவராக மாசன் அணைத்துக் கொள்ளுமுன் 

பணிவுடையராாயக் குறிப்பறிக்து ஈடக் து, கொண்ட பினபு அவனு 

க்கு விருப்பமில்லாகவற்றைச் செய்து வெறுக்கப்படுவார் தளக் 

கிய அறிலினேயாவர் ஆதலால் ௮ங்கனம் செய்யாரைத் துளக்க 
. 0p காட்சியவர் எனருர்,
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வேர்கனுக்கு வெறுப்பான காரியல்களை யாண்டுஞ் செய்ய 

ஸாகாதென்பது கரு)்.து. 

தமக்கு ௮சசன் இனியனாபுள்ளான் என்றுகருதி அவனுக்கு 

விருப்பமில்லாகவற்தை அமைச்சர் ஆற்றலாகாது; ஆற்றின் அள 

னால் Oar nd B அகற்றப்படுலொன்பது குறிப்பு, 

கைவரும் வேக்கன் சமக்கென்று காதலித்த 

செல்வி தெரியா தரையற்5--ஓவ்வொருகால் 

எண்மைய னேனும் அரியன் பெரிகம்மா 

கண்ணிலன் உள் வெயர்ப்பினான், எனநதும் ஈண்டு 

எண்ணக்கச்கது, தமக்குத் தலைமையான உரிமையை அரசன் 

தர்.துவைப்பினும் தம் திலைமை இரிக்து அறிவுடையார் என்றும் 

அவளிடம் ஓழுகார் என்பது இஇில் உணர்ததப்பட்டஅு. இவவு 

ண்மை WOT BG, LIT WD உணரப் படும், 

கதை. 

மருதனா என்பலா இற்றைக்கு ஆபிரக்தகணெணாறு ஆண்டு 

கட்கு முன்னாப் பாண்டிகாட்டிலே மாங்குடி என்னும் ஊரிலே 

(பிருந்கவர், இவர் கலைகள் பலவுந் தெளிந்த காட்சியாளர், 

பெருக்சன்மை வாய்க்தவர். சொல்வன்மையிற் சிறந்தவர், பிற 

௧௪ ரையும் இணைத்து மாங்குடி மருதனார் என்றே இறப்புடன் 
அனைவரும் இவரை அழைத்து வக்தபர், தணிவுக் தாய்மையும் 

மிகுந்து எவர்க்கும் இனியராய் இசை இசை பாப்பி இவர் இனிது 

விற்றிருத்தளைச் சலைபாலங்கானச்துச் செருவென்ற செடுஞ்செழி 

யன என்வும் பாண்டிய மன்னன் கேள்வியுற்று வரவழைக்.துச் 

தன்னுடனிருநர்து வருமாறு விரும்பி மொழிர்தான். இவரும் 

QA MILA FSI அங்கிருக்க அமைச்சர்களுக்கும் புலவர் 

களுஃ்கும் தலைவராகி கிலவியிருக்கார், இவா மஇிரலத்தையும் 

சீகுதியறிக்து நடக்கும் பெருமிதக்தையும் புகழ்ந்து அனைவரும் 

இவரைப் பின்பற்றிப் பேணி கின்றார், ௮ரசரது உயர்வையும் 

அவர் உலகக்காக்கும் ஒண்மையையும் தன்மையையும் எவரும் 

உணருமா௮ இவர் ஒழுகியுணா தினார், அம்மன்னன் அருந்இற 

லோடு பெரும் புலமையுமுடைய/வறாகலால் இவாது பெருச்தன்"



1744 இருக்குதட் குமரேச வெண்பா, 

மையை நினைந்து மகிழ்ச்2 மிகுர்௪ அன்பு செய்தான், உடம்புக் 

குக் கண்போலச் கனக்கு இவரை அவன் உவர் துண்டு கின 

மூன், ஒருநாள் ௮வன் வெகுண்டு போருக் கெழுக்கபொழுத 

பகைவரை யான் இன்௮ வென்.றுகொள்ளேனாயின், என்நாடு புல 

வரால் பாடாது ஒழிக என்று வஞ்ினக் கூறுங்கால், “*ஒங்கிய Ap 

ப்பின்உயாந்,௪ கேள்வி, மாங்குடி மருதன் தலைவனாக, வுகமொடு 

நிலைஇய பலா்புகம் சிறப்பிற், புலவர் பாடாது வரைக என் நில 

வரை ”' என்.று பலருமறியக் கூறினான், வெகுளிக் காலச்,தும 

இவர்மீது ௮வன் கொண்டிருக்க சுகு௮ுப் பாட்டை வியந்து அனை 

வரும் இலாது தகைமையைப் புகழ்ச்கார், இங்கனம் மிக ஈன்கு 

மதித்துக்தன்னை அம்மன்னன் கைக்கொண்டிருப்பினும் ௮வன2ு 

மெய்க்கொண்ட தன்மையை நினைக்அ அவனைச் தெய்வமாகவே 

கருதி நிலையறிந்து நின்று சம் ௮மைச்சுரிமையை ஆற்றி கினருர், 

* கைச்சுட்டிக் கட்டுரையார் கானமேல் எழுத்திடார் 

மெய்சீசுட்டி. யில்லாரை யுள்ளாரோ டொப்புரையார் 

கையீல் எதுவும் கொடுப்ப இருக்தேலார் 
ஐயமில் காட்சியவர் ” 

என்னும் மெய்யுசை இவரது செய்கையை நினைச்து தோன் 

நியதென்லும்படி அரசனிடம் இவர்௮மரகத செய்து வந்தா. 

இவா FBI EGS சாந்து பலவா களரடன் கூடி. தமிழை அராய்க் 

இருக்க பொழுது நமது 'பெருக்ககைகொணர்க்த அருக்தமிர்தனைய 

திருக்குறளை கோக்கி ௮கன்பொருட் பெருக்கை வியந்து பெரு 

ம௫ழ்ச்சி கூர்ச்தார், 

ஒதற் கெளிதா யுணர்தற் கரிதாகி 
வேகப் பொருளாய் மிகவிஎங்க2--2தற்ரோச் 

உள்ளு9)தா ௮ுள்ளுதொ றுள்ள முருக்குமே 

வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு, என்று இவர் வாழ்க் 

இப் போற்றினார், அாசனிடமும் புலவரிடமும் உலகரிடமும் 

நடுவுநிலை பிறழாது நின்று நெறிமுறை செய்துவர்ச இவாது 
தெளிவுடைமையை ௮க்காலதஇருக்த அனைவரும் அ௮கமகிழ்ச்து 

அதித்தார், கொளப்பட்டேமென்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய் 
பார் தளக்கற்ற காட்செயவர் என்னும் மாட்சியை உலகம் இவர் 
பால் உணர்ச்து நின்றது, மதுரைக் காஞ்சி என்னும் pi அரிய



40-ம் அதிகாரம் மன்னரைச் சேர்க்தொழுகல், 1745 

ல இவர் இயற்றியுள்ளார், கம் ௮ரசன்பால் இவர் கொண்டி 
ருக்க அனபும், ௮வன௫ு அருக்சிறலும், இவரது பெரும் புலமை 

பும் அதில் ஒ Tt B30) L106 gH பிபாலிந்து விளங்குகின்றன. இவா 

துளக்கற்ற காட்சியை அக்காஞ்சியில் காண்க, 

ஆர்ந்த தலைமை யமைந்ததேன வேந்தளத்தைத் 
தேர்ந்துசேயார் சீரழிந்தார் தேர். 

அரசனுக்கு வெறுப்பாயகை யாதும் செய். பலாகாது என் 

யது இகசலை கூறப்பட்டது, 

  

700 அரன்றுறவென் அன்னியம்பி காபதியொன் ரற்றினன்பின் 

குனறினனை என்னே குமரேசா--- என்றும் 

பழைய மெனக்கருஇப் பண்பல்ல செய்யுவ் 
கெழுதகைமை கேடு சரம், {0} 

இ-ள். 

கும?ரசா! தான மிகப் பழகினவன் என்று கருதித் 
கன் அரசன்பால் ௮ல்லதொன்றைச் செய்த அம்பிகாபதி என் 
அசுனால் அழிவுற்றுன் எனின், பழையம் எனக் & HBL பண்பு 
அல்ல செப்யும் கெழுசகைமை கேடு தரும் என்க, 

அன்று என்றது அதிக்த சோழன் அரசுபுரிக்கு அக்காலக் 

இல் என்றவாறு, ஒன்று என்றது அரசகுமரியை விழைந்து 

செய்க அதனை, குழுவாக இக்கனங் கூசிக் கூறியது அசன் 

வாசகத யென்க, மன்னனை மிக்க உறவினன் என்று உன்னிய 

ஷூற்றிம அதனைச் செய்தற்கு ஊக்க நின்றகாதலால் உ£ 

வென்று உன்னி ஆற்றினன் என்றாம். உன்னல் நினைத்தல்" 
கிளாச்2சழுதல், தன்னிலை குன்றி ௮ழிக்தான் ஆதலால் குன்றி 
ஞான என்றும், என்றும் என்றது தொன்றுதொட்டு என்றவாழு, 
கருதல் தருதல் எனலும் இருவினைக்கும் இசைவாக இஃ9சண் 

ணகின்றது 

இஃது, ௮ரசசை உறவின?ென்று ௧௬தஇ அடாசன செய்ய 
லாகாதென்று கூறுகின்றது,



1746 இருச்குறட் குமசேச செண்பா. 

பழையம் - நெடுராட் பயின்ற வுறவினையுடையேம்; இ. 

பழமை என்னும் பண்படி யாப் பிறர்தது, ௮வசவாருவளும் 

தன்னைக் குறித்சபொழுதுஉயர்வாகவே கருதிக் சொள்வாளை 

லால் பழையம் எனப் பன்மைதோன்ற வைத்தார். இ௮ கெழு 

DROME மயின் வளமை தோன்ற நின்றது. 

SE atl, QU = தமக்கு இ.பல்பல்லாகன; என்றது gars 

செயல்களை, கருகாமற் செப்யின் ௮றியாமையாற் செய்கான் 

என்று ௧௬இ ௮ரசன் ஒருவேளை அருளி விடுப்பன்; அங்கண 

மின்றிக் க௬இச் செய்யின் அழிவுக்? ஏதுவாறாமெனக் கருத் 

தஞ் செயலுங் காண நிறுத இனார. 

  

கெழுதகைமை - உரிமை; ௮ஃ,காவது ஈட்பின் சன்மை. 

்* முருகென மொழியுமாயிற், கேழுதகை கொல்)” என ஜக்குறு 

தநூற்றினும், “கள்ளி வளவினொாடூ கேழுதகை வேண்டி" என பணி 

மேகலையிலும், இஃதுணர்த்தி நிந்கும பொருளை யுணர்க. 

மேல், தெளிவினையுடையார் ௮ரசனிடம் Bohlen nue 

செய்யார் என்றார்; இதில், ௮௮ செய்வார் கெடுவார் என்சனைரூர், 

யாம் அரசனுக்கு மிகம் பழைமைய/டையேமென்.று கருதித் 

தீமக்யெல்பல்லாச செயல்களைச் செப்வராயின் அ௮வ்வு மை அவர் 

க்கு ௮ழிவினைக் கொடுத்துவிடும் என்பதாம். 

கெருப்பென நினைக்தொழுகவேண்டிய௰ அரசனிடம் உரிமை 

கருதி ௮ளவுகடக்அ நெருங்கித் தாதர் முதலியோர் தகாத காரி 

யங்களைச் செய்வராயின் ௮வன் வெறுத்தொறுப்ப விளிர் தழிவர் 

என்பார் பண்பல்ல சேய்யும் கேழுதகைமை கேடூ தரும் என்௫ர், 

வழிவழியாக ௮ரசனிடம் உரிமையோடு பழக வர்இருப்பினும் 

அக்கெழு,சகைமையை எவ்வளவுக்கு உபயோகித்துக் கொள்ள 

வேண்டுமோ ௮வ் அளவுக்கு மிஞ்சிச் செய்யின் ௮ அழிவைச் 
தந்துவிடுமாதலால் அதனை என்றும் உணார்அகொள்ளவேண்டும் 

என அடிகள் உணர்த்தியருளிய ஒண்மையை இஇல் ஊன்றி 

யுணச்க, 

அரசனைச் சேர்ர்தொழுகுலார் அவன்பால் அனபும் அச்ச 

முக்கொண்டு 'அளவறிர்து கின்று, ௮வன் விரும்பிய உயர்வுகளை த்
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தாம் அகாச்துகொள்ள விரும்பாமல், பிழையுருவண்ணம் தம் 

மைப் பேணிக்காத்து, அடங்கி ஒடுங்கி அமர்ந்திருந்து, குற்ப்ப 

றிச்து வேண்டியதை கிருப்புறச் சொல்லி, எதும் இகழாமல், 

இழிவினையை யாதஞ் செய்யாமல் இசைச் இருக்கவேண்டுமென 

இதுவரை யுரைச்துவச்.து இறுதியாக வனை உறவினீ?னன்று 

கருதிப் பிழை செய்வராயின் அ௮கனால் ௮ழிவேயடை ஹ்னை 

உறுதிபெஐ அறுதியிட்டு இதல் உணர்த்தியருளுகினறார் 

அ௮சசனிடம் நெடுகாட் பழகியிருச்காலும் ஒருகாள் ஏதேனும் 

ஒரு பிழை செய்வராயின் ௮வாது கிழமை பழைமை கேண்ணை; 

மூதலிய எதையும் சோக்கியருளாமல் உறுதியாக ௮வரை அவன் 

HLS Ss விடுவன் கலால் ௮சனை உணர்ந்து ஒமுகவேண்டும் 

கன்றவாறு, 

பழைமை கடைப்பிடியார் கேண்மையும் பாரார் 
இழமை பிறீசொன்றுவ் கொள்ளார் -9வகுளின்மன் 
சா.தன்மை யுண்டே மயீறைமாண்டார்க் கேதில.ரம் 
ஆர்வலரும் இல்லை யவாக்கு, என்றதும் ௮றிக, 

உரிமை கருதி அரசரிடம் தகாத செயலையாகும் செய்யலா 

காதென்பது கருத்து, 

தானாசரித் தவரு செய்வமிது என்௮ பொய்ச்சத்தியம் செயில்விடாது 

தின் வீட்டில் ஏற்றிய விளக்கென்று முத்தர்தனைக்சொடுச்சாலது சுடும் 

ஆனாலு மேலவர்கள் மெத்தவர் தனதசென்றடா௫ செய்சாற் கெடுதியாம் 

யானைதான் மெத்தப் பழக்கமா னாலுஞ்செயாது செய்தார் கொன் திடும் 

தீனைதினிதென்று மீதுண்விரும்பினாற் றேகபீடைசளே தரும் 

/செசராச ர௬ுறவென்ன ஏலாத சாரியஞ்செய்தால் மனம்டொருர் சாண்) 

என்றதம் ஈண்டெண்ணற்குரிய.து, 

பழனெவன் என்று கருதப் பமுதபடும் வீனைகளை சனி 

டம் செய்வார் ௮ழிவே அடைவார் என்பது இதில் உணர்ச்சப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை ௮ம்பிகாபஇிபால் உணரப்படும், 

கதை. | 
அம்பிகாபதி என்பவன் கம்பருடைய அருமைத் இருமசன்,' 

அழூலும் அறிவிலும் இவன் மிகவுயாச்சவன், கவிச்சக்காவர்க்இ 
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1748 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

யாகிய சன தர்தையும் ௧ருஇக் கேட்குமாறு கவிகள் பாடல் 

வன், கப் பொருட் பொலிலோடு ஈகசைச்சுவை ததும்பப் 

பாடுூில் எவரினும் இவன் மிகச்சிறர் சன். இவன. கவிகள் 

காதற் சுவையை மிகக் கனிநஅ காட்டூம். தாம் பாடிய இராமா 

யணச்துக்குக் கம்பர் இவனிடம் சாற்றுக்கவி வாங்யெள்ளார், 

      

இட.உரிமைப் புலலரது அருமைப் புலவன் என்று கரியும் 

மதவுருவுகளின் பெருமையை வியக்கும், சோழமன்னன் இவனி 

டம் மிக வுறவகாண்டிருச்கான், அதல் இவன் தனியுரிமை 

கொண்டு எக்குர் சடையின்றீச் சென்று ௮ங்கு இனிதமாக்இருக் 
தான், இங்கனம் இருக் துவருங்கால் அரசன் குமரியசயெ அமுக 

லல்லியை யணைய விழைச்தான், அவளும் இவனமீது காதல் 

மீக்கூர்ச்சான் இருவர் ௧ர௧லும் முறுகி வளாசதத; தாம் ௧௫ 

திய இன்பச்சை இருவரும் களவிற் கலந்து MEIGS, 

மை௫டிவச் குழலியராசம் வசனத்தை சிசரொவ்வா மதியே ! மானே! 

செய்வடிவைச் சிற்றிடையைச் திருசசையை டேய்த்சோளைத் தெய்வமாக 

இவ்வடிவைப் படை த்.சவடி வெவ்வடிவோ யானறியே னுண்மையாசக் 

கைபடியச் இருமசளைப் படைச் திவளைப் படைச்சனனற் சமலத்தோனே, 

என்று ௮வள் ௮ழகைபும் நலனையும் வியஈது பலபாடல்கள் பாடி 
னான், அவளும் கல்வி.பறிவுடையவளாதலால் இவனது கவின் 

சுவையோடு கவிச்சுவையையுங் கலந்து அப்த்து ம௫ிழ்ர்து வம் 
தாள், இங்கனம் அவளது நுகர்ச்சியில் இளைத்து இவன் நான் 
பல கழித்சான, பினபு தனக்குள்ள உரிமையின் பெருமையை 

நினைஈ்து வெளிப்படையாகவும் ஒழுக அணிந்தான், அதனால் 

௮ரசன் FP DV CH, <b) Boa சன்கு தெளியகிரும்பிக் கம்பரையும் 

இவனையும் தன்னுடனிருச்அுண்ணுமாறு ஒருகாள அரசன் 

பணித்தான், ௮ங்கனமே விருந்துண்ண அமர்க்சபொழுது பணி 
யாளர்களை நி.றுத்திவிட்டுத் தன்மகசாயே உணவுப் பொருள்களை 
அரசன் கொணரும்படி செய்தான். அவள் கொண்டுவந்தாள். 

பொற்றட்டையேந்தி 49 ஒ9ச்சு இடை அவள அவன் வருவ 
தைக்சண்ட இவன் உளம் பொருதவஞய் 

இட்ட்டி கோவ எடுத்தடி கொப்புளிக்க 
வட்டில் சுமந்து மரங்கசைய என்றான்: |
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உட ஆ: குடியைக் கெடுச்சானே | என்று கம்பர், கொட்டிக் 

கிழங்கோ கிழங்கேன்று கூறுவாள் நாவில் 
வழங்கோசை வையம் பெறும்; என்௮ அரசன் ஐபுரூ. கபடி 

பாவை வே௦ருரு வழியில் பாடி முடித்தார், மீர் பினன்டி பாடி 

யது என்னை? யென்று மன்னன் கேட்டான். ஒரு மனுச் 

தெருவில் கொட்டிக் இழங்கை விற்றுக்கொண்டு போகின் ரளி 

அவளத மொழிவழியே அழகைபறிந்து அம்பிகாபதி பாடினான்; 

அதனை ஒட்டி நாலும் ௮வள் மொழியை வியந்து பாடினேன் 
என்றார், “ அங்ஙனம் தெருவில் யாரேலும் போகின்றார்களா ? 

பார்" என்று அரசன் அ௮மைசீசனை யேவினான், பாவம் | கம்பர் 

என்ன செய்வார் 7 உடனே அன்னையை நினைந்தார், sors 

ளும் அவ்வண்ணமே ஈடந்து காட்டினாள், இங்குக் கம்பாது தெய் 

வ்சன்மையைச் சிறிது சர்இக்கவேண்டும், இல்லம் வக்தபின் 
னர் தம் மகனுக்கு ஈல்ல புத்தி சொன்னார், சொல்லியும் என்ன 7 

மங்கைமாரிடச் இன்பமே யின்ப மற்றவரோ 

டிங்குவாழ்வுறும் வாழ்க்கையே யி.பல்புறும் வாழ்க்கை 

அவகவர்ட்பெபறு செல்வமே செல்வமற் றவர்கள் 

கொங்கை புல்குரு வறுமையே கொடியகோர் வறுமை 

என்று தனக்குள்ளேயே கருக்கொண்டு தன் கரு த்இன்படியே 

ஈடர்தசான், ஈடதீதை ஈன்கு வெளிப்பட்டுவிட்டது, cuss 

பாரகிதும் முடியவில்லை சலால் ௮ரசன் மிகச் சினந்து இவனைக் 

கொன்௮ு விடும்படி. முடிவில் கூறி விடுத்தான், இ.கனைக் கேட்டுக் 
கம்பர் கலங்கினார், அவ்வமயம் இவன் அவரை நோக? ஒரு 

கவி கூறினான், ௮௦.௮ இதனடியில் வருகின்றது, 

இர்காள் இதுவிளையு மென்றெழுத்துச் கானிருக்க 

என்னாலே யாவதொன்று மில்லையே---என்னாலே 

வர்ததுகாண் ஐயா வரும்விதியை யார்தடுப்பார் 

on Se CO sar dF Se, (அம்பிகாபதி), 

இவனது அணிவும் தெளிவும் இதனால் இனி துணாலாகும், 

என்ன Dot gu தன் தகா.ச செயலால் அழிர்ேே தீர்ர்தான். 

தீன் பழைமையை நினைந்து அரசனிடம் பழு தசெய்,,சனால் இவ்
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ifa abst scucry அனைவரும் இவனை நினைச்து அன்று 

௮முஇரக்ஜொர். பழையம் எனக்கருதிப் பண்பு ௮ல்ல: செய்யுங் 

கெழு சுகைமை கேடுதரூம் என்னும் உண்மையை உலகங்காண 

இவன் உணர் 2? நின்றான். இவன் பாடிய பாடல்கள் இவன் 

பெ.பரால் அம்பிகாபதி கோவை என்று வழக்க வருகின்றது, 

வேந்துறவேன் றெண்ணி விளிவினையைச் செய்வார்பின் 
சாக்துயர மேயடைவார் தான். 

வேந்துவிழை போகம் விழையார் இளையரினர் 
ஆக் துணைவர் முன்னா ளறிந் தவரேன்--ரோர்ந்தே 
நிலைதிரிய என்றும் நேருங்கார் நிறைந்த 
கலைதேளிந்த காட்சி யவர். 
தருதியில்லா* செயலை அசசரிடம் என்றும் செய்யலாகா 

தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

இல் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

அரசரை விட்டு நீங்காமலும் மிக நெருங்காமலும் அன்பும் 

அச்சமுக்கொண்டு ௮லரோடு ௮மைர்9 சாழுகவேண்டும், ௮வர்க் 

குரிய சிறக்ச போகங்களைச் சாம் _நுகரக்துகொள்ள விரும்பலா 

arg, தம்மை அவர் விரும்பிப் பேணும்வண்ணம் பிழைகள் 

யாதுமின்றி மெய்மையோடு தாம் பொருக்கி யிருக்கவேண்டும், 

அவாருகிருக்கும்பொழுது விணுரையாடாமல் அடங்கியிருக்க. 

வேண்டும், எதையும் உரைத்துவிடுமாறு ௮வரை வருத்திக் கேளர 
மல் ௮வச உரை தததைக் கேட்டே ஒதுங்கவேண்டும், தாம் ௧௫ 
இயதை அவர் குற்ப்பறிந்து ௮மயகோக்கி விருப்புற உரைக்க 
வேண்டும், பபுனில்லாத காரியங்களை அவரிடம் எவ்வகையிலும் 
சொல்லலாகான, பருவத்தால் சிறியராயிலும் ௮ாசரை மிகப் 

பெரியராகவவே பேணி யொழுக? வண்டும், தம்மை அவர் விரும் 
பிபுள்ளார் என்மெண்ணி அவர்க்கு வெறுப்பாயதை யாதும் 

செய்யலாகாது, தாம் பழையம் என்று கருதி அவரிடம் தகாத 
OFF செய்தால் அதனால் தமக்குக் கேடுண்டாகும்; ஆதலால் 
அஃதுறுவண்ணம் அறிவோடு அவருடன் அமைச்சர் முதலாயி 
னோர் அமைச காழுகவேண்டும், 

ப எ௰வது மன்னரைச் சேர்ச்சொழுகல் முற்றிற்று, 
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71-ம் அதிகாரம் குறிப்பறிதல். 
அ/ஃதாவது அரசனது கருத்தை அவன் உசையாமலே 

குறிப்பால் உணரர்துகொள்ளுகல், மன்னரைச் Cri6O grap 
கும் கனனபமுடையார்க்கு இவ்வுணர்வு இன் நியமையாது வேண் 

டப்படுவ? சான ருகலான் ௮ சன்பின் இஅ வைக்கப்பட்டது... 

மேல் குறிப்பறிந்து எனப் பொதுவாகச் சுருக் புரைச்ததையே 
யீண்டுச் சிறப்பாக விரித்துணர்த்துகன்றார் என்க, வுஇகொர. 
முறைமையும் இ,சனானே விளங்கும், 

701 கூறு முன்னே குறித்துணாக ச மாரு இர் 

கூறிெருான் என்னே குமரேசா--வேழுகக் 

கூடமும நோக்கிக் தூறிப்பறிவா னெஞ்ஞான்றும் 

மாருநீர் வையக் கணி, (sy 

இ-ள். 

குமரே சா! உரையாமலே பிறர்கருத்தைக் குறிப்பா 

லுணர்ரந்துகொண்ட அனுமானை உலகோர் ஏன் உவக்துகொண் 

டாடினார் எனின், கூறுமை நோக்கிக் குறிப்பு அறிவான், எஞ், 

ஞான்றும் மாருநீர் வையக்கு ௮ணி என்க. 

யாரும் கூருமலே * தருமமும் தகவுமிவர் ' என்பது முகலாக 

இராம இலக்குவர.து நிலைமை முழுவதையும் ௮வாதம் உடல் 

நிலையை கோக்கியே உணரச் துகொண்டானாதலால் கூறுதமுன்னே 

குறித்துணார்த எனக்குறிக்க நினறான், வேருக என்றது Op 

செவரும் பிறிதொரு வகையாக என்றவாறு. 

இ.த, குறிப்பறிவான.த சிறப்புக் கூறுனெ றது, 

குறிப்பு - மனகிகழ்ச்சி. ௮ஃதாவ.து தன் அகத்தில் ஒருவன் 

நினைத்துள்ள காரியத்தை, மாருநீர் என்றது கடலை; வற்றாதநீச் 

என்றபடி, அவ்வற்றுதல் எக்காலத்தும் ௮தற்கில்லையாதலால் 

எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் என கின்று, 

வையக்கு- உகைத்திற்கு, மகரவொற்றை யீற்நிலுடைய 

சொற்கள் உருபுகளோடு புணருங்கால் ௮,2அச்சாரியை பெற்று



1752 திருக்குறட் GuoGre வெண்பா, 

வரும்; இதல் ௮ தொக்கு நின்றது, மஃகான் புள்ளிமுன் 
அத்தே சாரியை என்ற இயல் விதியையும் ஈண்டு எண்ணிக் 

கொள்க, 

ஒருவன் உள்ளத் கருத்தை ௮வன் உரையா முன்ன?3ர 

அவன் உடமபை சோக்கி உணரவல்லவன் கடல் சூழ்ர் த இவவுல 

குக்கு ஜரீ ௮ணிகலனாவான் என்பதாம், 

குறிப்பறிதலில் வல்லவனை இவ்வுலகம் பெற்வில்லையாயின் 

ஒளியிழந்த கண்போல் பொலிவிழந்து கிற்குமாகலால் அதற்கு 

DUTT ௮ணி என்றார், ௮ணி அழகு, அபரணம், கன்னையுடை 

யானும்கு ௮ணிகலன் ௮லங்காரமாதல் 2பால் குபிப்பறிவான் இவ் 

வுலூற்கு ஓர் ௮லங்காரமாய் விளங்அபிருப்பன் என்பதாம், இனி, 

கணி எனப்பிரித்துக் காணவும் இது பொருக்கமூற்று நின்றது, 

கணி உறுவதை மூன்னறிர்துரைப் போன்; இவனை நிமித்திகன் 

என்பர், குறிப்பறிவான் இவ்வுலகில் வருவசை எதிரற்ந்துரைக் 

கும் நிமித்தகன்போல்வான் என்றவாறு; ௮யிலும் ௮க் அணைப் 

பொருட் சிறப்பில்லை, 

இவ்வுலகிலுள்ள மக்கெல்லாருள்ளும் குறிப்பறிர்துகொள் 

ளுமவனே மிக்க சிறப்பினையுடையவன் என்ப.து குறிப்பு, 

தான் கருதியுள்ள காரியங்களைக் தன் வாப்திறந்து கூறா 

மூன்னசே குறிப்பறிர்,து செய்ய வல்லவனையே தனக்கு அமைச் 

FOS அரசன் அமைத்துக் கொள்ளவேண்டும் என அதிகாரச் 

தோடு பொருச்ச இகசனை அமைதீது கோக்கிக் கொள்க, Kaye 

அரசன் தொழில்) கோக்கியறிதல் அமைச்சலுக்குரிபென்க, 

உலகுக்கெல்லாம் பொதுவாகக் குறித்துள்ளதை அவர்க்கு மாத்தி 

ரம் சிறப்பாகக் கோடல் அமையுமோ ? எனின் அவ்வுயாச்தார் 

மேல் வைப்பின் எங்கும் wg பார்து செல்லும் ஆதலாலும் 

அரசுக்குரிய அல்கு இயலே இங்கு ஈடைபெறுகின்றசாதலாலும் 

அமையுமென்று கொள்க, 

மன்னரைச் சேர்ச்தொழுகுவாச் ௮வர் ஒன்று உரைக்கு 
முன்னசே குறிப்பாலுணாச் துகொள்ளத் SES ஒண்மைபுடைய 

ரரய்ச் சிறர்திருக்கவேண்டும் என்ப;௮ ௧.௧.2,
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குறிப்பறிகவில் திறப்பாடுடையானை இவ்வுலகோர் என்றும் 
சிறப்பாக உவர்து கொண்டாடுவர் என்பது இதில் உணர்ச்தப் 
பட்டது. இவ்வுண்மை ௮றுமான்பால் உணரப்படும், 

கதை. 
பேர.றிவாளனாகிய ௮னுமானிடம் சொல்வன்மை, சூழ்ச்சி, 

அணிவு, தூய்மை, காலங்கருகல், இடங்கண்டெழுதல், வலியறி 
தல், எண்ணியாற்றல், இருக்தமைதல் முதலி.ப குணங்கள் பல 
நிறைந் திருக கனவாயிலும் அவற்றுளெல்லாம் குற்ப்பறி தலில் 

இவன் மிகச் சிறப்புற்றிருர்கான், ௮வ் அறிவு இவனிடம் அமை 
நீதிருக்த ௮அமைவினை வியந்து மாரும் புகழ்ச்சாச், இராம இலக் 
குவர்களை முசனமுகல் இவன் கண்டபொழுனு அவர்தவ் கருத் 

தமைவுகளை யாது கூருமலே குறித்தறிர்துகொண்டான், ௮வர் 
நடச்து செல்லுஞ் செயலைகோக்கிச் இர்தையிற் சிறிது SIT 
யர் எனவும், அருமையான உரிமைப் பொருளொன்றை இடை 
யே இழக்துவிட்டுப் பலவிடங் ளிலும் உழக்து கேடுின்ருர்கள் 

எனவும் இவன் நாடியறந மான், 

Hope தகவுமிவர் தனமெனுர் தகையரிவர் 
கருமமும் பிறிதொர்பொருள் கருதியன் றதுகருஇன் 
௮ருமருக் தனையஇடை யழிவுவந் துளத.தனை 
இருமருங சினுநெடிது துருவுகின்்றன ரிவர்கள், 

என இவன் துருகியுணாச்து மாறுருவுகொண்டு அவர் முன் 

மருவி ன்று ே மேலுச் தெளியச் சிலிமொழிகள் பகர்க்கான், இவ 

னது அறிவின் இற, த்தை இராமன் மிகவும் வியந்து இளையவனை, 

கோக்க 

மாணியாம் படிவமன்று மற்றிவன் வடி வமைக் ௪ 

ஆணி பிவ் வுலகுக் கெல்லா மெனனலாம் ஆற்றற் கேற்ற 

சேணுயர் பெருமை தன்னைச்சிக்கறல் தெளிச்கேன் பின்னர்க் 

காணுதி மெய்மையென்று தம்பிக்குக் கழறிக் கண்ணன், 
மற்றுமிவ் வுலகச்துள்ள முனிவர் வானவர்களாசிச் 
சொத்திற முடையார். மழமைச்: சுருதியின் சொுஇியாவும் 

முற்றதிதரு மிம்மாணி மொழிக்கெதிர் முதல்வரரய 
பெற்றியர் மூவர்க்ே கயும் பேராற்ற லரிது மன்னே,
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என்று பலகூறிப் பெரிதும் புகழ்ச்சான், பின்னர் இவன் சீதை 
பை ச்சேடி இலங்கையை யடைச்சபொழுது இரவு பதினைக்து 
காழிகைக்குமேல் அரகரிடைப் புகுந்து பல இடங்களையுர் 
துருவிச் சென்று இரதிரசிச்ன.அ மாளிகையை யடைரதான், 
அதுபொழுது ௮ழயெ மங்கையர் பலர் புடைசூழ்ச்துறவக 
இடையே இறக்த அ௮ணைமேல் அவன் அயார்து துயின்றான், 
அவனது உருவையும் அழகையும் இவன் உற்று நோக்கினன், 

வளையும் வாளெயிற் றாக்கனோ கணிச்யொன் மகனோ 
-அளையில் வாளரி யளையவன் பாவே அறியேன் 
இளைய விரலும் ஏந்தலு மிருவரும் பலராள் 
'உளைய வுள்ளபோர் இவனெடு முள)தென வுணர்ச்சான். 

இல் எச்தல் என்றது இராமரை. பின்னோேனை முனவைத்து மூன்னேனைப் பின் நிறுத்து மின் நிகழகின்றகத நோக்” 
வென்க. அயார்ுறங்கும்பொமுதும் அவனது சீலையீனை இவன் Gis 506 5 இறக்கையும் இக்கவியின் கருக்கமையையும் கருத் 
தூனறிக் காண்க, அக்னபின் மண்டோதரி மாளிகையை யடைப் 
தான், அங்கு 
அரம்பை மேனகை இலோச்சமை புருப்பசியாதியர் மலர்ச்காமன் 
சரம்பெய் தூாணிபோற் றளிரடி. தார்தொட* சாமமை பணிமாறக் 
கரும்பையுஞ்சுவை msds சொல்லியர் காமாக்கனியாழின் 
சரம்பினின்னிசை செவிபுக காசியிற் கற்பசவிரை நாற; என்றபடி 
'பொற்பமைர்த wall? indy அ௮ழகொழுக அவள் அமர்ச்து சாக்கு வதை இவன் புகுர்து சண்டான். சனகியோ.2? என முதலில் மறுகி ஐயுற்றுப் பின கருதி நோக்க வேறு எனக் தெளிந்தான், A GOUT PS அவளத உடலில் நிகழ்க்ச சில குறியீடுகளை யய்தீ அணாக்து சிறக்க இலக்கணங்களை புடையளாயிலும் மலர்ச் கருங்குழல் சோர்ச்து வாய் வெருவி உளறுகின்றாளாகலால் இவ து கணவனும் இச்சதாமும் உரிமையும் ஒருங்கே அ௮ழிவ௫.ற் ரியதொரு பெருங்கேடு கெருங்யேள்ளதே * என் து இரங்கி நின் ஐன், இவன அருளியல்பை இக்கு ஈன்கு ஆய்6துகொள்க,
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இலக்கணங்களுஞ் 9ல௨ள என்னினும் எல்லைசென் றிறுக்இல்லா 

அலக்கணெய்துவ தணியதுண்டென் DOS 5m Deal இிவள்யாச்கை 

மலர்க்கருங்குழல் சோர் துவாய் வெரீஇச்சில மா ற்றங்கள் பறைவெருள் 

உலக்குமிக்கெவள் கணவனு மழிவுமிவ் வியனசர்க்குள சென்றான், 

இன்னணம் இவன குறிப்பறிக்த இறங்கள் பலவுள, விரிப்பித் 
பெருகுமாசலால் இவ்வளவில் கிறுச் துன் றேம், மேற் குறித்த 

வாற்றுல் இவனனு அறிவும் அரும்புலக்இன் செறிவும் பிறவும் 
இனி௮ புலஞம். குறிப்பறியும் கன் சிறப்புணர்வால் இவவுலகுக் 

கெல்லாம் ஜா உயிரணிபாய் இவன் உயாக்து நின்றமையை விய 

ந்து உயரச்? கார் பலரும் உவந்து புகழ்ந்துள்ளார். கூறாமை நோக் 

கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாருநீர் வையக்கணி என்னலும் 
பொய்.பா மொழிக்கு இவனே உரிமையாய் மூன பொருந்த 

யிருர்கான். 

ஒர்ந்து குறிப்பை யுணர்வான் உடற்குயிர்போல் 
ஆர்ந்த வுலகுக் கணி, 

குறிப்பறிபவன இவ்வுலகுக்கோர் சிறப்புடைமையாம் என் 
பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

702 உள்ளியதைத் தோந்துரைத்த ஒண்டருமர் வள்ளுவேன் 
கொள்ளகின்றார் தேவாக் குமரேசா--எள்ளளவும் 

ஐயப் படா௮ தகத்த துணாவானைத் 

தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல், (௨) 

Q—ar, 

குமரேசா! பிறர் கினைத்திருர்ததை உணர்க்துரைச்ச 
தருமரையும் வள்ளுவசாபனாரையும் தெய்வமாக ஏன் புக (pega 

கொண்டாடினார் எனின், ௮கத்தகது ஐயப்படாது உணர்வானைக் 

தெய்வத்தோடு ஒப்பக் கொளல் என்க, 

உள்ளியதை என்ற.து இயமன் மு.தலீயோர் கம் உளத்தில் 

எண்ணியிருச்சதை, ஐயம் யாதும் இன்றிச் தெளிக்.து x Ment 

ஆதலால் தேர்ச். துரைக்கு என்றாம், ஒண்மையை வளளுவருக் 

குங் கூட்டுக, எள் அளவும் என்றது திறி.தும் என்றவாறு, 

420
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இ.௫, குறிப்பறிதலில் வல்லவனைச்௦ தய்வமாகவே மதித்துப் 
போ.ற்ம வேண்டுமென்று கூறுகின்றது, 

ஓயப்படாஅு - சக? ககமின்றி! தெளிவாக என்றவாறு, 
அளபெடை இசை நிறைத்து நின்றது, 

அகத்தது என்றது பிறர் மனத்தின்கண் நிகழும் நிகழ்ச்சியை, 
இ குறிப்புவினையாலணைந்த பெயா். அகம் - மனம், சத்துவ 
முதலிய முக்குணங்களும் ௮வைபற்றி நிகழ்வனவும் பலவாமாயி 
BD, HRGOS இகழும் ஒருமையின் உரிமையால் <2 5B BO) & oor 
கின்றது. அகத்தேழு சுவையான் அகமேனப் படூமே என்றது 
சயாகம், ஒப்பக்கொளல் - சமமாகக் கொள்க, YDS BOO Bit] Coat 
மியல்பினையுடைய மக்களுள் ௮கக்சகை புணரவல்லான் ஒருவு 
னணுளளுயின ௮வ் உணர்வின் உயர்வால் அவனை 4 சதேவருள் ஒரு 
வனாகவே உணரார் துகொள்ளவேண்டும் என அடிகள் உணர்த்றி 
யருளிய ஒண்மையை இல் ஊன்றியுணாக, 

மேல், குறிப்பரிய வல்லவன் இவவுலகிலுள்ள எவாக்கும் 
ஓர் ௮ணியாயுள்ளான் என்றார், இஇல், அவனைச் செய்வமாகவே 
கருதிப் பேரற்றவேண்டும் என்கின்றார், 

பிறர் மனத்தின்கண் நிகழும் நிகழ்ச்கெளா ஐயுறவின்றித் 
தெளிவாக உணரவல்லானைச் தேவரோடு ஒப்ப நனகுமூத்துக் 
கொள்ளவேண்டும் என்பசாம், 

உருவீனாலும், கண்ணிமைத்கல் கால் BUGS Fras gov முக 
லிய செயல்களாளும், ஒவ்வானாயிலும் பிறர் கருதிடதை புணரும் 
தெய்வத்தன்மை புடையனாதலால் குறிப்பறிய வல்லானைச் தெய் 
வ.22 தாடு ஒப்பக் கொளல் எனஞூர், 

கண்ணன் உள்ளியிருக்கதைச் சகதேவன் உணசர்துகொண் 
டதுபோல் பிறர் நினைத்ததனை ஐயுறாது ௮ியவல்லாரைச். தெய் 
வமாகவே கருதவேண்டும் என்றது அவர் தேசுடைமையால் 
உலகமெய் துர் தெளிவு நோக்கி என்க. 
முருசவிழ்க்கும் பசர்துளப முடியோனே யன்றலசை மூலைப்பாலுண்டு 
மருதிடைச்சென் றுயாசகடம் விழவுசைச்தப் பொதவர்மனைவளர்ச்சமாலே 
ஒருவருச்குர் தெரியாதிற் குன்மாயை யானறிவேன் உண்மையாகச் 
இருவுளத்துச் கருச்செதுவோ ௮௮ எனக்குக் கருத்சென்றான் செய்வ
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va eer, இ வில்லி சொல்லியது, சகதேவன் ஐயப்படாது 

HEE ICO TG 3 ஓண்மையும் ௮வனைத் தெய்வசமன்று கொண்ட 

உண்மையும் இதில் உளவாதல் காண்க, 

பிறர் உளக்கருக்சைக் துனரிவாக உணாந்து சொல்வாரசைத் 

தெய்வமாக 2வ உயார்தோர் மெளிர்துகொள்வர் என்பது இதில் 

உணா கப்பட்டது, இவ்வுண்மை தருமர்பாலும், திருவள்ளுவர் 

கண ணும் உணரப்படும், 

கதை. 

shot பிறருடைய வுள்ளகிகழ்ச்செளைப் புறத்தில் Heap: 

கின்ற இங்கிதங்களால் உறுதியாக வுணர்ர்.துதொள்் வதில் உயர்ச் 

இருந்தார். இவர் வனவாசஞ்செய்யுங்கால் தம்பியா சால்வரும் 

நீர் வேட்கையால் கனித்தனி பிரிர் துபாய் ஒரிடத்தில் steer 

குடிதீ.தா ஒருங்கே மாண்டார், இவர் அவர்களைச் தேடியலைந்து 

ஜர் அ௮லமர நீழலில் மடிரஈ்.து கடக்கக்கண்டார், கலங்கினார், 

௮,தன் ௮ருகே ஒரு நீர்நிலையிருச்கஅ௫ு, HS நஞ்சு கோப்ர்த 

தென்றும் அரநீரைப் பருகியகால் ௮வர் அ௮ழிவுற்றார் என்றும் 

குறிப்பால் ௮றிர். த இரங்கினார், பிரிவாற்றுமையால் உயிர்விடகத் 

அணிரஈ்ு இவரும்போய் அந்நீரை இருகையாலும் வாரினார், துரி 

யோதனன் செய்த வஞ்சதீதிலிருகது இவரைப் பிழைப்பிக்கும் 

பொருட்டே அர்சச்சுப்பொய்கையை அறக்கடவுளாகிய இயமன் 

தீருமா f 

Sar பருகாதே) கான் உறுதியாகக் கருதியள்ளகைக் குறிப்பா 

gb ௮மைச்துவைகத்்இருக்சானாகலால் அசரீரியாய் நின்று 

ணர்ந்து $ உரைத் தவிடுவையாயின், இக் நஞ்சுநீர் ஈல்லநீராம் '* 

என் ற சொல்லினான். இவா, GIGS SHOTS கீழே விடுஃ்.துவிட்டு 

£ உரைக்கவேண்டியசை உரை என்றார், அவன் குறித்த வினா 

வும், குறிப்புணார்து இவர் உரைக்,க விடையும் அடியில் வரும் 

வில்லிபாடல்களாரல் இனி துணாலாகும, | 

சொல்லு நால்களில் பெரியதேஅ 2 அரிய மேய்ச் சுருதி 

இல்லறத்தினுக் குரிய தேது? எண்ணுடை யில்லாள் 

மல்லன் மாலையின் மணமுளதே.து £ வண்சாதி . 

மல்லமாகவமேது 7 தங்குலம் புரி நடையே, (1)
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முனிகுலச் தொழு கடவுள் யார் 7 மோய்துழாய் முகுந்தன் 
நனைமண ம்கமம் குழலினர்க்கிபற்கையாது *? உயர் நாண் 

தனமிகுர் சவா்க்?ககாண் ? தகைபேறு தானம் 

இனியசே இரு செவிக்கு? இளங்குதலையரின் சோல். (2) 

நிற்பதேனு கொல் ? நீடிசையோன்றுமே நிற்கும் 
கற்பதே.து கொல்? கசடறக் கற்பதே கல்வி 
அற்பமாவசே தனைத்திலும் 1] அயற்கரத் தேற்றல் 

சிம்பமாமிவை செப்பெனச் செப்பினன் சிறுவன், (3) 

இங்கனம் தன்னுசாளத்திற் கருதிபைை உறுதிபெற இவர் உணர் 

த்து உரைத்தமையை வியக்து ௮த் தெய்வமகன் உருவுடன் 

கோன்றி இவரை உவந்து கழுவி இறக்கவர்களையும் எழுப்பித் 

கர்.து இன்னருள் செய்த சென்றான், குறிப்புணாவிற் இறந்த 

வா் தேவென மஇிப்புறுவர் என்பதை இவர் ௮ன்று உணர்த்து 

நின்றார், இவாது நூண்ணுணாவின் மர்ட்சியை முனிவர் பலரும் 

எண்ணிம௫ழ்க்தார். 

கதை 2. 

மது வள்ளுவப்பெருமான் பிறரது அக நிலைகளை ஐயமுரூஅு 

அறிந்தகொள்ளு மெய்பறிவுடையசாய் விளகியிருக்கார், ஒரு 

நாள் ஏலேலூகங்கரது இல்லஞ்செல்ல ௮.துபொழுது ௮வர் இறை 

வழிபாடு செய்அுகொண்டிருச்தார், அடிகள் ௮வர் உடல் நிலை 

பினை சோக்கினார், வட்டிச் தொகை முதலிய எட்டிய பொருள் 

களில் உள்ளம் பட்டிமாடுபோல் ஓடி.பலைய இறையருளொன்றி 

யோக நிலையிலுள்ளார்போல் எண்ணும்படி ௮வா ஈண்ணியிரு த் 

தலை அடிகள் நுண்ணிஇனுணர்ந்து புன்னகை செய்து கின்று 

gar எழுச்சவுடனே :: செட்டியாரே வட்டி வந்ததா 7" என்றார், 

தனது ௮கநிலையை ஐயுறாது உணாரஈ்துகொண்டமையை வியந்து 

அடிகளனு அடியில் விழுக்து பணிந்து ௮வர் அடி.பவராயிஞா், 

அக்காலத்தில் திருவாலங்காட்டில் காளியின் செருக்கடக்கப் பா 

மர் திருடனஞ் செப்புக்கால் சிதறிகிழுக்த காதணியைச் குனிச் 

தெடாமல் அடிவருங்காலானே ணைத்தெடுத்து மேல்சோக்க' 

நீட்டிச் செவியில் செவ்விதாக ans ge FAR வழாது ௪௮௫. 

டன் ஆடினார், அவ்வற்புதத்தை நினை*அகொண்டு முனிவர்.
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Fer ஈம.து பெருமானிடம் வந்து அனை வெளிப்படையாக 

வரையாது ஸிஈயமாக வினாவினார், அதற்கு இவர். 

பூவில் ILI GUD TG ST SPL பூவுலகைக் 

காவி யளந்தோளுச் தாமிருக்க.--நாவில் 

இழைகக்கி நால் நெருடும் ஏழை யறிவேனே 

குழைகக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் கூத்து, என்று அவர்தம் 

உள்ளக் கருத்தைக் குறிப்பாலுணர்ஈ துரைத்தார், இதனைக் கேட் 

cor Cor sn SH Baden es ஐயமுருதறிர்துரைக் சாசே என்று 

அ௮வர்களனைவரும் மகிழ்ரது ழெப்வமாக?2வ மதிக்கு இவரைப் 

போற்றிப் புகழ்ஈது சென்றார். OMIT DS HESS ©. HT 

வானைக் கெய்வக்தோடு ஒப்பக் கொளல் என்று தாமுரைக்க 

மெய்மைக்கு இவரே ஐர் மெய்புருவாக விளங்கி கினறார என 

உலகம் உவந்து கின்றது. 

உருவான் மகனேனிஞனும் உட்கருத்தை யோர்வான் 

அருவான தேய்வமேன லாம். 

குறிப்பறிய வல்லானைச் தெய்வமாகவே மதிக்க?வண்டும் 

என்பது இ௫்னால் கூறப்பட்ட, 

109 Orig SOUNDS லண்கூட லாரையேன் 

கூர்்துகொண்டான் மன்னன் கும?ரசா--தேர்ந்து 

குறிப்பிற் குறிப்புணா வாரை புறுப்பிலுள் 

யாது கொடுத்தவ கொளல், (௩) 

இஸ், 

குமரேசா | குறிப்பி தலில் வல்ல கூடலூர் இழாரை 

இரும்பொறை என்லும் ௮ரசன் ஏன் தனக்கு owas glam 

யாக உவர். தகொண்டான் எனின், குறிப்பின் குறிப்பு உணர்வா 

சை உறுப்பினுள் யாது கொடுத்தும் கொளல் எனக, ப 

கேர்ச்த எதனையும் அதன் நிலை கோக்க உண்மையை நிலை 

பெற உணார்து உரைக்கும் ஒண்மை புடையசாயிருக்தாராதலால் 

ஒர்ச்து குறிப்பறிர்த ஒண்கூடலார் என்றாம், மன்னன் கூர்ந்து



1760 இருக்குற2ட் குமரேச செண்பா, 

கொண்டான் என்றது சன்னையடுத்திருக்க பொருள்களெவற்றி 

னும் மிகசீ சிறப்பாகச் சேரலிரும்பொறை இவரை மதிச்துக்கெர 

ண்டமைகரு. தோர்து- தெளிந்து, இத, உணர்தலின் உயர்வு 

தோன்ற கினறது, 

Qe, கொடுத்தற்கரிய பொருள்களைக் கொடுதீதேலும் 

குறிப்பறிவாரை,ச் தனக்குச் துணையாக மாசன் பேணிக்கொள்ள 

வேண்டுமென்று கூறுச்ற௮, 

குறிப்பின் - குறிப்பினால், தங்கண் நிகழ்வ௫, பிறாபாலுறு 

வது என்னும் இருவகைக் குறிப்புகளையும் இது கருக கினற.த, 

உறுப்பு என்றது கை கால் கண் முதலிய உடம்பிலுள்ள ன் 

கங்களை, அவற்றுள் எதனைக் கொடுக்தாயிலும் குறிப்புணர்வாரை 

த்தணைக்கொள்ள வேண்டுமென்றத எய்தற்கரிய அவரது தெய் 

வ.ச.சன்மையை எண்ணியெென்க, இனி, ௮சசர்க்குப் புறத்துறுப் 

பாயுளள படை, குடி, கூழ் முதலியவற்றுள் எதையாவது ஒன் 

றனைக் கொடுக்தக கொள்க எனவும் இது கொள்ள நின்றது, 

கொளல் - கொள்க, இவகியங்கோள் முற்றுக்கு ஏற்ற 

எழுவாயை வருவித்துக் கொள்க, ் 

மேல், குறிப்பறிய வல்லானைக் கெய்ஏமாக மூிக்கவேண்டு 

மென்றார்) இதில், சமக்குத் துணையாக எவ்வகையினும் ௮வனை 

௮ரசர் பேணிக் கொள்ள வேண்டும் என்னைரார். 

தம் குறிப்பினால் பிறர் குறீப்பறியு் தன்மையாளரைகத் தம் 

உறுப்புக்களுள் ௮வர் விருப்புற்றதொன்றனைக் கொடுக்தாயினும், 

தமக்குத் அணையாக ௮சசர் ௮வரைப் பணிக் கொள்ள வேண்டு 

மென்பதாம், 

கொடுத்கற்கரியசைக் கொடுச்சேலும் குறிப்பறிவாரைக் 

அணைக்கொள்ள வேண்டும் என்பார் உறுப்பினுள் யாது கொடுத் 
தும் கோளல் என்றார், இங்கனம் கூறியது ௮க்கொள் முதலால் 

பின்பு எய்தும் தெள்ளிய வூதியத்தின் இறனைச் தேர்ந்து என்க, 

உம்மை சிறப்புணா நின்றது,யாதுஙி கொடுத்துக் கொளல் என 

வும் பாடம்,
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குறிப்புணாதற்குக் தன் உளக் குறிப்பும், பிறர் மூகக் 
குறிப்பும் காணமாகுமாதலால் பொ.தவாகச் குறிப்பிற் குறிப்பு 

ணார்வார் என்மார், தான் உவகைபுடையஞயின் 

“ நிவந்தினி தாகி.ப கண்மலருடைமையும் 

இனிதினியன்ற வுள்ள மூடைமையும் 

மூனிகி னகன் ம முறுவனகை புடைமையும் 

இருக்கையஞ் சேறலும் கானமூம் பிறவும் 

ஒருங்குட னமைந்த குறிப்பிற் றன்றே,” என்றபடி, 

கூடுமாகலால் இவ் இயல்புகள் பிறனொருவனிடம் காணப்படுமா 
யின் ௮வன் உவகைபுற்றுளளான் என உணர்க்துகொள்வா், இனி, 

“ இமுக்கொடு புணா*ச இசைபொருளஞூடைமையும் 

கூம்பிய வாயுங் கோடிய வுரையும் 

ஒம்பாஅ விதர்க்கு் கைவகையுடைமையும் 

ஆாணவ் காகிய வெகுளி புடைமையழும் 

காரண மின்றி மெலிக்க முகமுடைமையும் 

மெலிவாடு புணர்க்க இடும்பையும் '' ஒருவனிடம் மேவி 

பிருப்பின் ௮ப் புறக்குறிப்புகளால் ௮வனை அழுக்கா. றுடையவன் 

என்று உணாந்துகொள்வர் எனக, 

குறிப்பறியவல்ல அமைச்சர் உடற்குக் கண்போல் அரசர்க்கு 

உறுதியாவரா தலால் ௮வரை எவ்வகையாயிலும் பேணி அவர் 

மேவிக்ககொள்ளவேண்டும் என்பது குறிப்பு, 

குறிப்பறியும் சிறட்புடையாரைச் தமக்கு உயிர்த் தணைவ 

ராக உணாவுடையார் உவந்து கொள்வர் என்ப௫ இதில் உணர்த் 

தப்பட்டது, இவ்வுண்மை கூடலூர் இழார்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

கூடலூர் இழார் என்பவர் மலைகாட்டிலே கூடலார் என்னும 
ஊரிலிருக் தவர், இவா தாளாண்மையோடு வாளாணமையு மூடைய 

வேளாண் மரபினர், இயல் இசை நாடகம் என்னும் மூவகைக் 

தமிழும் இவர் முறையுறக் கற்றவர், மிக்க நுண்ணறிவாளர், 

கணித நாற் புலமையில் இவர்க்கு நிகரானவர் அக்காலத்தில் எவ
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ரும் இள கோளகளின் நிலைகளைக் கூர்ர்தறிந்து இன்னகாலம் 
இல் இன்ன நிஓயில் இன்னபடி. இன்னது நிகமுமென்ற௮ முன்ன 
தாகவே இலா சொல்லிவிடுவராயின் ௮,சன்படியே YS SLED 
தீரும். விருந்தினரை உபசரித்து அருஈசவரைப் பேணிச் இருக்இிய 
பண்போடு இல்லறத்தில் இவா இருகஅ வாழ்ச்தார், இவரது 
அருமை மனைவியும் குறிப்பறிச் ௪ செய்யும் இ றப்பினையுடையவள், 
எவ்வகைபிலும் இவர் இன்புறும் விதமே காடி, ௮வள் அன்பு 
செய்து வக்தாள், ஒருகாள் ௮வள் தயிரைக் கடைஈதுகொண்டி 
ருக்கும் பெழு௮ அடுப்பில் வைத்திருக் ச புளிக்குழம்பு பதமுறக் 
கொறிக் 5௮. உடனே விரைந்துசென்று புகை கண்களில் படுவ 
தையுங்கவனளியாமல் ௮௮ ப,சக்கெடாதபடி காளித்துவைத்தசள். 
அதனை இவர் இணிமையாயுள்ள?கன உண்டதைக் கண்டு அவள் 

உவகை மீக்கொண்டாள், இவர் இல்லில் நிகழ்ச்க ௮வ் இனிய 
வுண்மையை ஒருதலைவி செய்ததாக ஒரு பாடலில் அமைத்து 
வைதீதுள்ளா, ME, HRC BOT sid Cord குறுந் தொகை 
யின்கண் இருக்து இகம்இன் றது, உளத்தில் பொருத்திக் கொள் 
ளுமாறு அதனை யிங்குப் பொருந்த வைக்னெறேம், 

முளித.பிர் பிசைர்,த காக்சண் மெல்லிரல் 
கழுவுறு கலிக்கக்கழா௮.து உடஇக் 
குவளை யுண்கண் குய்ப்புகை கமழக் 
தான்றுழர் தட்ட தீம்புளிப் பாகர் 
இனிசெனக் கணவன் உண்டலின் 
ண்ணிதின் மகிழ்ச்தன் மெண்ணுதல் முகனே, உணர் 

வொளி ததும்ப இல்வாழ்க்கையில் இவர் இங்ஙனம் இரு வச் 
தார், இவரது மஇரல.த்தை வியக்து அனைவரும் இவரைப் புகழ்ச.து 
போற்றி இவர்சமாழிச்சபடியே ஈடச்து வக்கார். உடற் குறிப்பை 
கோக்கிப் பிறர் உளக்கருச்சை யோர்ர் து கொள்வஇல் இவர் மிக. 

தேர்ச் தவர், கொடியவர்களும் கூட லூரார்முன் வஞ்சகக் கூடா 
தென்பர், குறிப்பறிதலில் வல்ல இவரது சிறப்பினைய மிது 
யானைக்கட் சேய் மாச்தாஞ் சோலிரும்பொறை என்லும் சோமன் 
னன் இவசைச் தனக்கு அமைச்சராகவும் ௮றாமைப் புலவசாகவும்



71-ம் அதிகாரம் குறிப்பறிதல், 1168 

அமைத்துக் கொண்டான், இவரும் அம்மனனனுக்கு எல்லா 

வகையிலும் இனியசாய் நின்று இசையுடன் ஒழு வச்சார், 
எதையும் இவருடன் ஆராய்ந்துசசொண்டே அவன் அரசனை 
ஆற்றிவக்கான், வருங்கால் ஒருகாளிரவு ஓர் விண் மீன் BC ம 

விழக் கண்டார். ௮க்குறிப்பால் தம் ௮ரசனுக்கு இன்ன சகாளில் 

மரணமாண்டாமமென்று இவர் அறிந்து கவன்ரூர், வேண்டிய 

விதங்களைச் செய்தும் அவன மாண்டே Sire sien, பினபு அவ 

னது குணநலங்களை நினைந்து கினைஈது இவர் மனமுருடச் துத் 

சார், முன்னுற இவர் குறிப்பறிந்து கூறியபடியே முடிவடைந்த 

ளைக்கண்டு அனைவரும் இவரை வியந்து கொண்டாடினார். ௮.கன் 

பின் வத இளவரசனும் தனக்கு ஆருயிர்க் அணைவராயிருக்து. 

வரும்படி. பேரூர்கள் பல தர்.து இவரைப் பேணிக் கொண்டான், 

குறிப்பிற் குறிப்புணாவாரை உறுப்பினுள் யாது கொடுத்துக்: 

கொளல் என்பதற்கு உரிமையாக மூன்று இவர் கொளப்பட்டு. 

நின்றார், 

அடியல் MH POF. 5B 
ஆரிருள் ௮ரையிரவின் 

முடப்பனையக்து வோமுதலாக் 

SOG HO DHS SLRS TUL 

பங்குனி யுயாழுவழ்துத் 

கதலைராண் மீன் நிலை இரிய 

நிலைகசாண்மீ னதனெதிர் ஏர்தரத் 

° தொன்னாண் மீன் அறைபடியப் 

பாசிச் செல்லா தாசி முனனா 

தளக்காத்திணை விளக்காகக் 

கனையெரி பாப்பக் காலெதாபு பொக்கி 

ஒருமீன் விழுக்தன்றால் விசும்பினாுனே 
௮.அகண்டு, யாமும் பிறரும் பல்வே நிரவலர் 

பறையிசை யருவி ஈன்னாட்டுப் பொருகன் 

கோயில னாயின் ஈன்றுமற் றில்லென 

அழிக்க நெஞ்ச மடியுளம் பரப்ப 

அஞ்சனம் எழுகாள் வர்தன் நின்றே) 
777
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மைந்துடை யானை கைவைத் துறஙகவும், 

இண்பிணி முரசங் கண்டுழமிச் துருளவும், 

காவல் வெண்குடை கால்பரிர் துலறவும், 

காலியற் கலிமாக் கஇியின் றி வைகவும், 

மேலோ ர௬லகம் எய்தின னாகலின் 

ஒண்டொடி மகளிர்க்கு உறு துணையாகில் 

கன்றுணை யாயம் மறந்கனன் கொல்லோ ! 

பகைவர்ப் பிணிக்கும் ஆற்றல் ஈசைவாக்கு 

அளகதுகொடை அறியா ஈகை 

மணிவரை யன்ன மா௮ுயோனே, (புறம்) 

ஆடு என்றஅ மேடவிராசியை, அழல் என்றது கார்த்திகை 

கட்சச்தாச்ை, குட்டம் என்றது ௮சன் காழ்பாகச்கை, முடப் 

பனை எனறது ௮னுடத்தை, குளம், கயம் என்பன புனர்பூச S 

தை, டு இயல் ௮ழற்குட்டம் - மேடவிராகிபொருந்திய கார்த் 

இகை தாளின் மூதற்காலில், பங்கனித்திங்கள் பறினைக்காம 

நாள் பாதியிரவில் ஒரு விண்மீன் வடம். இசையில் Sips 5 

என்பஅம், ௮கனை கோக்க ஏழுகாட்களுள் அரசனுக்கு அழிவுண் 

டாம் என இவர் தெளிந்ததும், ௮வ்வாறே ௮.து நிகழ்க்கதும் பிற 

வும் இதில் விளங்கியுள்ளமை சாண்க, ஒரு மீன் விழுந்தது ௮.௮ 

கண்டு பொருகன கோயிலனாயின் நன்று என யாமும் பிறரும் 

அஞ்சனம் ; எழுகாள் இன்று வரக்தது மாயோன் மேலோருலகம் 

எய்தினன் எனக் கூட்டிக் காண்க, இவரது குறிப்பறிவின் இறக் 

தையும் பிறவற்றையும் இதில் கூர்ச்துனார்க் து கொள்க, 

கோடிபல தந்தேனுங் கோள்க குறிப்பினால் 
நாடி யுணர்வானை ஈன்கு,. 

குறிப்பறிவானைத் துணைக் கொள்ளவேண்டும் எனபது இத 

னால் கூறப்பட்ட.௮. 

  

804 கூருமற் கண்ணன் குறித்சதுகொண் டேவிமன் 
கூறுசெய்தகான் என்னே குமசேசா...-தேறிக் 

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேோனை 
யுறுப்போ ரனையரால் வேறு, (௪)
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இ-ள். 

குமரேசா ! கண்ணன் உரையாமலே கூறிப்பித்த ௮௧ 
சூறிப்பைக்கண்டு வீமன் வென்றான் சராசர்தன் ஏன் ௮.கனை 

உணராகொழிக்தான் எனின், குறித்தது கூறுமைக் கொள்வு 

சோடு ஏனை உறுப்பால் ஓர் அனையார்; அறிவால் வேறு என்க, 

HOY என்பது இதில் வருவிக்கப்பட்ட.௮. 

கண்ணன கூருமல் குறித்தது என்றது சான் கரூதியகை 

வாய்திறந்.து சொல்லாமல் ஒருதுரும்பையெடுக்அ இருபிளவாகக் 

ஓழிக்து அடியும் நுனியும் மாறிவிமும்படி செய் துகாட்டிய ௮வ் 

அடையாளத்சை என்க, அக்குறிப்பறிவினலே கன் பகைவனைக் 

அணித் து வென்றான் அதலால் குறித்தது கொண்டே கூறுசெய்। 

கான் என்றாம். சதேற்றச்தைக் குறிப்போடு கொள்கைக்குக் கூட் 

டிக்கொள்க, 

இத, குறிப்பறிவாரது உயரவும் ௮ஃநில்லாரது இழிவும். 

கூறுகின்ற து. 

குறித்தது என்றது ஒருவன் கெஞ்சத்தில் நினைக்ததனை, 

இது சாதுயொருமை, கூறாமை- சொல்லாமலே, 

ஏனை வே.று- ஏனையா வேறுஅவர்; அ௮ர்விகுதி கொடாமல் 

ஏனைஎன ௮ஃற்ணைவாய்பாட்டால் கூறியது குறித்தது கொள்: 

ளாத அவரது இழிவினைக் குறிச்சென்க, 

, ஒதீதபிறப்பினராயினும் குறிப்பறியவல்லாரே உயாக்தவா ; 

அ௮ஃதில்லா தவா இழிர்தவேயாவர் என்பார் குறித்தது கொள்வா. 

ரோடு ஏனை உறுப்போரனையரால் வேறு எனரூர், 

மேல், கொடுத்தற்கரியதைக் கொடுத்தேனும் குறிப்பறிவா 

ரைத் துணைக்கொள்க என்றார்) இதில், ௮ங்கனம் ௮றியாதாரை. 

விலங்கென்று கருதிவிலக வேண்டும் என்சினரார், 

ஒருவன் மனத்தில் கருதியுள்ளதை ௮வன் கூருமலே உணர் 

ந்.து கொள்வாரசோடு ஏனை உணராதவர் உடலுறுப்புக்களால் ஒரு, 

தின்மையசாக ஓப்பாராயினும் உணர்வால் வேறு௮வச் என்பதாம்.
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உறுப்பு ஒத்இருப்பினும் உணர்வாயெ உள்ளீடு இன்மையால் 

வேறு என்.று ௮வரை இழித்அவிலக்கினார், 

குறித்சமை வாய்திறந்து கூறினாலும் தெரிர்துகொள்ளாத 

Amis குருடுகளும் உறுப்பொத்து மக்களைப்போலவே லைக.து 

இரின்ெறன ௮வைகட்கும் குறிப்பறியவல்லார்க்கும் வேற்றுமை 

என்ன 7 என்பாசை சோக்கி இத கூறியதாகக் காண்க, 

உருவத்தால் மனிதனேயாயிலும் குறிப்பரியாகவனை மிருக 

மாகவே கருகலேண்டு மென்ப கருத், குறிப்பறிய மாட்டாத 

(வன் நன் மரம் எனறார் ஒள்வையார், 

திறர்2 பிறப்பினை எய்இயிருப்பிலும் குறிப்பறி வில்லாகவன் 

இழிக்கப்படுவனாதலால் ௮ல் ௮றிவினை ௮டைச் அகொள்்ளவேண் 

டும் என்பது குற்ப்பு, 

குறப்பறிவார் இவ்வுலகில் மிகசீ சறப்படைவார்; ௮ஃ தில்லா 

தவா எவ்வளவு இறப்புடையராயினும் இழிர்கழிவார் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை விமன் கண்ணும், சரா 

சர், தனிடமும் உணரப்படும், 

கதை, 

விமன் வன்மையிலுயாச்இருர்.துபோலவே குறிப்பறியுச் 

தன்மையிலும் சிறந்திருர்தான், பிறரது உள இயல்புகளை யினி 

த.றிர்ததொழுகும் இவனை இளமையிலேயே கொல்லக் கருதிச் 

அரியோதனன் பல வஞ்சங்கள் செய்தும் மூடியாமல் ஒருசாள் 

ஈஇயில் கூரிய மழுக்களை சாட்டிவைத்து அங்கு நீராட வருமாறு 

அழைக்அச் சென்று தான் கருதியுள்ள இடத்தில் பாய்ர்.து விளை 

பாடும்படி. ௮வன் உறுதிசெய்து ஊக்கினன், இவன் மேலிருர்.து 

உற்று நோக்கி அவ்விடத்தில் ஓர் வண்டு நின்று வருவதைக் சண் 

டுணர்ந்து கேறி வேறிடம் பர்யர்து கரையேறிவச்சான், இக் 

கதைக் குறிப்பை 

வேரு பகற்கழு நிரைல்.து விமனோ 
டாறுபாயர் இருவரும் ஆடும் வேலையில் 

தேத்லான் வஞ்சகர் தேறி வண்டினால் 
ஏறினன் கடந்தரி யேறு போன்றுளான், என வில்லி
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யார் குறித்துள்ளார், இங்கனம் குறிப்பறியுந் இறத்தல் இவன் 

சிறப்புற்று நிற்றலைத் தருமன் முசலியோர் அறிந்து பெரு 

மகிழ்வு கொண்டார், தன் பகைவனாஏய சராசந்தனை இவனைக் 

கொண்டே தொலைத் அவிட. வேண்டுமென்று கண்ணன் எண்ணி 

இவனுடன் அவனுடைய ஈகரை யணுகிப் போரை, மூட்டிவிட் 

உன, அவலும் மூண்டெழுக்தான், யாவராலும் வெல்லு 

தற்கரிய அவ் விரனோடு இவனெதார்து மல்லமர் புரிர்கான், 

ஒருவரை ஒருவர் அடூமாறு கருதி இருவரும் கெடும்பொழு 

காகக் கடும்போர் செய்தார், முடிவில் விரஜெறிகொண்டு அவ 

னுடலை இருபிளவாக இவன் பிளஈ்தெலீந்தான், a565 பிளவு 

கள் இணைச் தெழுக்துகொள்ள மீளவும் போர் செய்ய அளன் 

முனைந்துலக்தான். இலன் வியந்து இகைக்அ.! பின்னும் சினந்து 

செய்தான், செய்யுக்கோறும் ௮வன் சோகச். ௨ரூ.கலால் இவன் 

சந்தை களராக்கான், அல்வமயம் கண்ணன் ஓரு அரும்பை 

எடுத்து இருபிளவாகூல் தலைமாறி வி மம்படி BO ip மெறிக்கான், 

கண்ணன் கூறாமல் காட்டிய மக்குறிப்பை இவன் குறித்து 

சோக்கி விரைந்து பாய்க் து அவனை இரு-கூ௫ுகப் பிளக் தலைகால் 

மாறி வேழுக விழுமாறு விசியெறிக்தான், ௮வன் ௮வ்வளவோடு 

விளிந்து தொலைந்தான். “உடல் பிளந்தாலும் இனமூற விழு 

மாயின் எழுச்து வருமாறு Apss சவமுடையன்) அதலால் பிள 

வுகள் அடி.மாறி விழும்படி. அ௮மைக்அவிடுக'” எனக் கண்ணன் 

அகத்தில் குறித்கசை அவன் கூறாமலே குறிப்பாலறிர்அகொண்டு 

இவன் வென்று விளங்கெ இறச்தை அனைவரும் Buss Yale 
கார், அறியாமையால் அவன் அழிந்துபோனான், குறித்ததா 

கூருமைக் கொள்வாரோடு எனை உறுப்போரனையரால் வே.று என் 

னும் உண்மைக்கு இல்இருவரும் முறையே உரியவராயினார், 

மீளவும் மிருகதுவசனுற் றெழுர்து விதலையின் விழுச் தமேவலனத் 

தாளொடு தாள்கள் வலியுறச் சன்பொற் றடச்கையான் முடக்கறப்பிடிச்.து 

வாளுஇர் வாளாற் சனகனைப் பிளர்௪ வண்டுழாய் மணங்கமழ் மெஎலிக் 

கோளரி யெனவே பிளச்தெறிர் கண்டகோளமும் பிள£சகின்றார்.ச் சான். 

பிளர்தெறி பிளவ மீளவும் பொருக்திப் பிளிறுமா மதகரி கிகர்ப்பச் 

சளர்ர்து வெஞ்சமரர் தொடங்கலுர் சனது சேதனச்சேசரியனையான்



1768 திருக்குறட் குமரேச வெண்டா, 

வளர்ர்தஇண் புயத்தின் வலியினான் முன்னை மல்லமசெழுமடங்காச 

வளைர்திடமலைர்து வீழுமா அதைத்தா னோரிரண்டானதாலுடலம், 

சறியக் குரிசில் ”ண்டபே ர௬டலைச் சென்னிதாள் செல்வையினீடாமல் 

மாறியிட்டிடு கென்றாயிர்த் துணையாய் as Foros sain Caren 

Fr Hue ge Ty SVP EQ or scss FOC wd KOCHI HY 504 Hr 

Cat புவியின் மிசையெறிச்சனனால் வீமன் வல்லபச்தை யாருரைப்பார் 

மேற்குறித்த கதையை இவை குறித்து நிற்றல் காண்க, 

உரையா தோருவன்' உளக்குறிப்பை யோரான் 

மரமே மனிதனா. மற்று, 

குறிப்பறியா தவன் விலங்கேயரவன் என்பது இ.சனால் கூறப் 
பட்ட. 

105 உற்ற விசய ௬ணர்ந்கார் சுயோகனனேன் 

குற்றமுற்றான கண்டும் குமரேசா--பெற்ற. 

குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயி லுறுப்பினு 

ளென்ன பயத்தவோ கண். (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா | விசயரிருவரும் கோக்கியவடனே குறிப் 

பினை நுனித்தறிர்து கொண்டார்; துரியோகனன் கண்டிருக்கும் 

கண்ணன் கருத்தினை ஏன் அ௮றிர்துகொள்ளவில்லை எனின், குறிப் 

பின் குறிப்பு உணாாவாயின், உறுப்பினுள் கண் என்ன பயத்த 
வோ 4 என்க, 

விசயர் இருவர் என்றது தடமித்தன் புல் ஊனையும், கருமன் 

தம்பியையும் என்க, பார்த்திருக்தும் குறிப்புணராமையாஷ் அரி 

யோதனன் இழிவுற்றான் ஆதலால் கண்டும் குற்றமுற்றான் என் 
ரூம். உம்மை ௮வனுணரரமையின புன்மை தோன்ற நின்று, 

பெற்ற- ௮மைநக். 

இத, குறிப்ப றியவில்லையாயின் சண்ணுடைமையாழற் பய 

னில்லை என்று கூறுகின்ற த. 

குறிப்பின் - குறிப்பினால்; என்றது பு.ற.2இல் நிகழும் இங்கி 
தங்களால் என்றவாறு குறித்துக் காணும் காட்சொல் எனினு 
மாம், இன் உருபு ஏதுப் பொருளது,
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கண் என்ன பயத்த ஓ-ஃகண்கள் என்ன பயனைச் செய்வ 

ன வோ 7 யாதொரு பயனும் இல்லை மென்பதாம், இகரம் எதிர் 

மறைப் பொருளது, இழிவோடு இசக்கமுச் தோன்ற நின்றது. 

குறிப்பினால் பிறர் குறிப்பை ஒருளன் உணரானாபின் அவன் 

உணர்வினால் பயனில்லை என்னாது கண் மேலேற்றி இங்கனம் 

உரைத்தது என்னையெனின்? அவ்வுணர்விற்குச் சநநத கருவி 

இ௫ என்பது தெளிரஈ்து கோடற்கென்க, 

மேல், குற்ப்பறியாகவனை மாடென்றே ம$க்கவேண்டூம் 

என்றார்) இதில், ௮வன் கண்ணுடையனாயிலும் குருடனாக?வ 

அவனைக் .கருகவேண்டூம் என் இனர், 

குறிப்பினால் பிறா மனக் கருத்தினை உணாமாட்டாவாயின் 

ஒருவன் உறுப்புக்களுள் கண்கள் வேறு என்ன பயனைச் செய்வ 

னவோ?2 என்பதாம், 

உலகப்பொருள்களைக் கண்டு களித்தலே கண்பெற்த பயன் 

என்று க௫௬இக் கழிக்கும் மக்களை கோக்கு மானிடங்காள் ! அசன் 

பயன் ௮னனதன்று; கு£ப்புணாச்சியேயாம் என வுணர்வு வர 

௮டி.களுணாச்தியருளிய ஒண்மையை இதில் ஊன்றியுணர்க. 

கண்டவுடனே பிறர் கருக்கை உணர்ந்துகொள்ள வல்லவ 

னையே தமக்கு உறுதித்துணைவஞகை ௮ரசர் உவச்துகொள்ள வேண் 

டும் என இயலோடு பொருந்த இதனை இணைத்து நோக்கிக் 

கொள்க, 

அசத்திடைக் குறித்த காரிய மதனை யையுரு சவரவர் விழியால் 

முகத்தினா லறிய வல்லவனாூ முகம் விழி இரண்டினு மன்றி 

அகத்திடைச் தனக்கு நிகழ்க்இடுக் குறிப்பால் அவரவர் அசச்.தறி.ப்பறிச.து 

மிசத்தெளிபவனைக் கரிமுத லுறுப்புள் விழைவன செொர்டுச்துங் கொள் 

மைர்தா, என்பலுவ காண்க, 

உடம்பினகட் கண்போல் குறிப்பறிய வல்லார் இவ்வுலகின் 

கட் சறப்படைவர் என்பதும், ௮ஃஇல்லார் விழிகண் குருடராய் 

இழிவடைவர் என்பலும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவவுண்மை 

விசயர்பாலும், திரியோகனனிடமும் உணரப்படூம்,
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கதை. 

விசயன் என்பன் மச்திம சேயத்திலே எமமாபுரியிலே 
6S) THA gOS wor என் ஓம் மன்னனுடைய புதல் 
வன, இவன காலம் இற்றைக்கு மலாயிரம் ஆண்டுகட்கு 
மூன்னராம், அழகிலும் அறிவிலும் இவன் மிகச் இ.ற5 அவன். 
சணிசத்திலும் குதரையேற்றத்லும் இவன் கொண்டிருக்க இற 
மையைச் குறித்து ௮க்காலத்திருக்ச அரசர் பலரும் கொண்டாடி 
நின்றார். புறத்ில் நிகழும் உறுப்பின் தொழில்களால் மக்கள் 
உளசச்நின் இயல்களை யு.றுதியாகவுணரர் ௮ கொள்வதில் இவன் 
உயாநதிருக்கான், அழைபுலனோடு விழுமிய குணங்கள் பலவு 
டையனாய் இவன் விளங்கி வருங்கால் ஒறாகாள் கன் சகரினருகே 
யிருக்க பூஞ்சோலையட் புகு. துலாவினஞன், அங்கு முன்னதாகவே 
ஏமாக்கச காட்டு மன்னனாகிய Fase வந்து உருவங்கரக து 
தனியே தங்கயிருக்கான், அவனை இவன் கண்டான், வேற்று 
வடி.வங்கொண்டு அவன் விற்றிருத்தலை நோக் 4 இவன் ஒரு 
வேர்கனுடைய மகன்; அரிய கலைகள் பலவும் பயின்றவன்; கன் 
உரிமையை யெய்துதற்குரிய பருவ வரவை Canad இ௬ஙனம் 
உருவந்திரிச் துள்ளான் '” என அவனது உண்மை யிபல்களை 
அண்மையோடு அுணித்தறிக்து மரக்கனி ஒன்றை வன் எப்இ 
வீழ்ச். துமாறு ஒரு செப்சியை யிபற்றி வில்லாண்மையில் விளங்கி 
நிற்றலையுக் தெளிந்து இரசமனோே? என்று புசமழக்து அமைத்துக் 
கொண்டுபோய்க் தன் தர்தையிடங் காரட் டி. ௮வன் வாயி 
லாகச் சிலைக்கொழிலைக் கற்றுத்தேறி நிலைத்த அனபுடைபனாய் 
இவன் நிலவி நின்றான். குறீப்பிற் குறீப்புணர்ந்து கொண்ட 
இவனது இறப்பினை வியந்து Fase மகிழ்ர்சான். கன் 
காட்சியால் பிறர் கருத்தினைக் குறித் தறிர்துகொள்ளலே ஒருவன் 
கண்பெற்றதற்குப் பயன் என்பகை உலகம்௮றிய இவன் அன்று 
உணர்த்த நின்றான். உணர்வினுண்மையையும் ௮ர௬ளமைஇ முக 
லிய வுயர் குணங்களையுமஇத்துத இருத்சக்க தேவர் இவனைப் 
புண்ணியாம்பி புகழ்மெய்யன் என்று புகழ்ச்திருக்கெரார். இவ 
னது சரிதம் €வகூந்.தாமணியில் குறிக்கப்பட்டுள்ள.த. 

வ
ம
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விண்டாாம் தேய்க்கும் வெம்பரிமான்றேர் விசயன் என்று 
உண்டா நின்முன் கனபுகமூழி யுலகேத்த 

வண்டார் சோலை வார்மணம் காறப்புகுகின்றான் 

கண்டான் சேர்ச்தான் காளையைக் கல்விக்கடலானே.. (1). 
வண்டுலை கொண்டவாறும் வார்கணை தொடுத்தவாறும் 

கண்கணை வைக்கவாறும் கற்செய்தோ ளிருக்கவா.றும் 
இண்சரம் விட்டவாறும் சென்றகோல் போர்தவாறும் 

கண்டெலாம் வியர் துகோக்2 வில்லுடைக் கடவுளென்றான், (4). 

மராமரமேழும் எய்த வசங்குவிற் றடக்கை வல்வில் 

இராமனை வல்ல?னென்ப தஇிசையலாற் கண்டதில்லை 

உராமனம் இவன்கணினறி யுவக்குமா செய்வலென்று 

குராமலர்க் காவினீங்கக் கோயிலே கொண்டுபுக்கான், (3): 

சவகனைக் கண்டு ௮வன் நிலைமையைக் குரிப்பாலுணாக்.து 

விசயன் கைக்கொண்டுபோன வுண்மையை. இதல் கரு;இக்காண்க.. 

கதை 2. 

துரியோகனன் கண்ணனைக் தனக்குப் படைத்துணையாகக் 

கொள்ளக்கருதித் துவாகையை யடைந்தரன், அவன் வாவினை 

யறிந்து தடைசெய்யாமல் ௮வனைம் தன்னிடம் விட்டுவிடும்படி. 

காவலாளரிடம் கட்டளை செய்துவிட்டு ௨ றங்குபவன்போல் கண் 

ணன் ுணைமேல் மமர்ச்து டெக்கான், ௮வன் அவ்வாறேவர்று 

அ௮ருகணைந்து கோக்கனான், உறங்குகின்றார் என்று நினைந்து 
கொண்டு தலைப்பக்கத்இலிருச்ச ஒரு, தவிசில் தங்கியிருந்தான், 

அவ்வமயம் அருச்சுனனும் ௮வனைத்துணைக்கொள்ள விரும்பி 

அங்குவர்து சோர்சான், முன்னதாகவே வந்து அங்கு மன்னி 

யிருககும் மன்னனையும் கண்ணனையுவ் கண்டு கருத்தறிந்து 

கொண்டு காலருகே நின்ருன், இவனது கிலையினையறிச்தவுடனே 
கள்ளம் புரிந்திருந்த கண்ணன் மெள்ளவிழித்து * வருக வருக" 
எனறான், இவன் மிக விசயமாக * ௮ண்ணா முன்னமேயே வச் 

இருக்கின்றார்கள் ' என்..று வாய்மொழி தச்தான், gi! என்னை 

உடனே எழுப்பக்கூடாதா 2 என்று எழுக்து தழுவி ௮வனிடம் 

Nees ௮ன்புசெய்கான், குறிப்புணராமையால் ௮ தனை மெய் 
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என்.று நினைக து ௮வன் மிக ம௫ழ்ச்துகொண்டான், அதன பின் 

Pes 7 இருவிரும் வர்.கவா.று என்னை ? என்று ௮வன் விந்தை 

யோடு வினாவினான், வர்ததை அவன் முர்தவுரைத் சான், ஐயோ! 

முதலில வந்த நீங்கள் என்னை யெழுப்பியிரும்சால் ஈனராயிருக்றி 

ருக்கும், விழிததவுடனே முதலில் விசயனைக்கண்டேன் ஆதலால் 

அவனுக்க யான துணைவதகை2வண்டும், பலராமா முதலாக என 

மரபிலுளள அனைவரையும் உங்கட்குத் துணையாகக் தருகின 

மேன் ; எனசீசொல்லிவிட்டு விசயனை நோக்கி யான் ஒரு ஆயுத 

மும் எடுத்து ௮மர் செய்யமாட்டேன் ; கலால் கான உனக் 

குச் துணையாக வர்சகனைல் பயன் என்னையென்று இவன உள 

மறிய ௮வன் களவாக உசைக்தான். அதற்கு இவன், 

செருமலி யாழியங்கைச் செழுஞ்சுடர் நின்றென் தேரில் 

பொருபரி தூண்டின் இந்தப் பூதலச் தாசசரொன்றரோ 

வெருவரும் இயக்கர் விண்ணோர் விஞ்சையர் எனினுமென்கை 

வரிசிலை குழையலாங்கி மணித்தலை துமிப்பன் என்றான், 

'இகனைக் கேட்டுக் கண்ணன் புன்னகை செய்து?காண்டு 

'இருவரையும் ஈன்னயஞ்செய்து அனுப்பித் தான் நாடியதைச 

செய்தான். கண்ணன் செயலையும் கருழ்தையும் சிறிதும் தெரி 

யாமல் துரியோதனன் வறிதேபோக, விச;பன் கருதியதை யெய் 

இக் களித்துச் செனறான். கண்ணிருக்தும் குறிப்பறியாமையால் 

கந்தைபோலவே கண்ணில்லாதவனாயினான் என்று அங்கு ஈண்ணி 

யிருக்தவரெலலாரும் ௮வனை நகைத்து நினரா, குறிப்பிற் குறிப் 

புணாவாரே உறுப்புக்களுள் கண்பெபெற்ற பயனையுற்றவராவர்,௮ல் 

லாதவர் பபனந்நவ? யென்பதை மேற்குறித்தவர்பால் உலகம் 

இருவகையிலும் கன்கு உணர்ந்து நின்ற து, 

கூர்ந்து குறிப்பறிந்து கொள்ளான் குருடனேன 

ஓாந்துகொள நின்றான் உவந்து, 

குறிப்பறியாதவார் குருடசேயாவர் எனபது இதனால் கூறப் 

பட்டது.
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700 வாசுயொர் கொங்கணரின் வன்மமவர் தனமுகத்தால் 

கூசாசேன் கண்டார் குமரேசா--௮0௫ல் 

௮டுச்தது காட்டும் பளிங்குபோ னெஞ்சக 

கடுத்தது காட்டு முகம், (௬) 

இ-ள், 

குமர சா! கொக்கணரின் மனக்கடுப்பை DUT (PSS 

கால் ஏன வாசுகியார் கண்டுகொண்டார் எனின், அடுத்தது சாட் 

டூம் பளிங்குபோல், கெஞ்சம் கடுத்தன முகம் காட்டும் எனக, 

அர்விகுதி ௮வாது மேன்மை தோன்ற நின் றது, வன்மம் - 

இனம், பகை, முனிவர் அகத்தில் கொண்டதை ஐயப்படாமல் 

கெளிர்து தூணிந்துரைத்தாசாதலால் கூசாது கண்டார் என்றாம், 

YAO = விரைவில், GoD HOFF HHH Hom wry; ௮௪ இல் 

எனப்பிரிச் துப் பெய2ரச்சமாகக் கொண்டால் பளிங்குக்கு EOL 

புரம் எனக. 

இது, குறிப்பையறிதற்கு முகம் கருவியாமென்று கூறுஇன் 

றது, முகம் பளிங்குபோல் காட்டும் எனக் கூட்டிக் காண்க, 

அடுத்தது என்றது அடுத்தபொருளினஅ கிறத்தையென்க,. 

வினையாலணைஈ்த இஃது இங்கே அகுபயசாயமைந்து நின்ழது.. 

பளிங்கு என்பது வெண்மையும் ஒளியுமுள்ள ஒருவகைக் 

கல், கடித்தது என்பது LOY, கடுக்கால் என்பனபோல' 

இங்கே மிக்கது என னும் பொருளில் வச்தது, ௮ஃதாவ-து மன 

த்தில் மிகு த,தனை) வெகுளி உவகை உறவு பகை மூதலியவற்றுள் 

எது கெஞ்சத்தில் சளரச்தெழுக்கதோ ௮௮ முகத்தில்: தோன்றி 
விடும் ஆதலால் நேஞ்சம் கடுத்தது முகம் காட்டும் எனளுர், 

குறிப்பறிதலே ஒருவன் கண்ெெபெற்றதற்குப் பயனாம் என். 

மேல் உணர்த்தினார்; ௮௫்ஙனம் அறிதற்கு முகம் இனியதோர் 

கருவி.பாம் என இதில் ௮ருளுகன்றாச, 

தன்னையடுத்த பொருள்களின் வண்ண,க்ைச் கானேகொண்டு 

காட்டும் பளிங் கபால ஒருவன் மணத்தில் மிக்ககனை அவன் 

முகமேகொண்டு காட்டும் என்பகாம்,



1774 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

காண்டற்குக் கருவியாப் நிற்கும் மூகம், காட்டும் என்றது 

குறிப்புரையின் இயலமைதி கருதி3யென்க, முகத்தை நோக்க 

ஒருவன் ௮கத்ைதை அறியலாம் என்பது கருத்து, ஒருவன் முக 

னுரைக்கும் உண்ணின்ற வேட்கை என்றது நான்மணிக்கடிகை, 

பிறரது உள்ள கிகழ்ச்சிகளை யுய்த்துகோக்கி உணாரந்து 

கோடலே கண்பெற்றதன பயனாம் என்று மேல் உணர்திஇயதைக் 

கேட்டவுடனே பு.ற.தஇல் புலப்படும் பொருள்களைத்கானே கண் 

காணும்; அகத்தில் நிகழ்வதைக் காண்டல் அதற்கு எவ்வாறு 

இயலும்? என ஒருவன் வினவ ௮வனை நோக்கி அங்ஙனம் காண் 

டற்குத்தகுதியாயதோர் கருவி இஃது என இது காட்டியதென்க, 

௮கம் கொண்டுள்ளதை முகங்கொண்டு காட்டும் என்பதை 

யுணர்த்தற்குப் பளிவ்கை யீண்டு உவமை காட்டியது என்னை 

யெனின் ? தன்னையடுக்க பொருளின் நிறச்தைச் Brom sures 

காட்டும் ௮தன் சன்மை கருதி என்க, “பளிங்குபுறச் தெறிந்த 

பவளப் பாவையின், இளங் கொடி தோன்றுமால் இளங்கோமுன்'' 

என மணிமேகலையினும், ' பளிக்கறைப் பவளப்பாவை Litho) € oor & 

இகழுஞ் சாயல் ” எனச் சிக்தாமணியிலும், : பளிங்கெனச் சோக் 

Spe சோர் துழி நிறத்தைச் Cer gar cor” என இராமாயண 

லும் தன்னை அடுக்கின் வண்ணக்சைப் பளிம்குகொண்டு காட் 

டும் என்னும் உண்மை உரைக்கப்பட்டுள்ளமை காண்க, 

புறத்திலுள்ளகன் கிறக்கைமச் சன்னுட்கொண்டு பளிங்கு 

நிற்றல்போல் ௮கம் பொதிக்த இயல்பை முகம் பொரு நிற்கும் 

என்றதனால் இது தொழிலுவமை என்க, காணடற்குக கருவி 

யாய் நிற்கும் ௮தன உற தோன்றக் காட்டும் என்ரு, 

நாற்ற முசைக்கு மலருண்மை கூறிய 

மாற்ற முரைக்கும் வினைகலக் தாக்ன் 
அகம்பொதிர்2 தீமை மனமுசைக்கு முன்னம் 

மூகம்போல முன்னுரைப்பதில், என்பதும் காண்ச, 

குறிப்பறிதற்கு முகம் இனிய கருவியாகுமாசலால் ses 
வாயிலாக ௮தனை ௮றிர்துகொள்க என்பது குறிப்பு,
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ஒருவன் அகத்தின் இயல்பை௮றிவுடையார் அவன் மூகக் 

தாலறிச்அுகொள்வா் என்பது இதில் உணாததபபட்டஅு, இவ 

வுண்மை வாசுகியார்பால் உணரப்படும், 

கதை. 
ளாசுகியார் என்பவர் ஈமது வள்ளுவப் பெருமானாருடைய 

அருமைதீ இருமனைவியார்,' இவருடைய தர்சையார் பெயர் 

மார்க்கசகாயன் எனபா், கற்பிலும் பொற்பிலும் இவர் ஓஒப்புயா 

வற்றவர், போற்வோடு போருளுமுடையவர், எளிய வுணவு 

களையும் ௮மிழ்்?தனச் சுவைபெறச் செய்யும் எழின்மிகு தொழி 

Hori, குறித்ததைக் கூருமுன்ன?ே குறிப்பறிர் துகொள்ளுக் 

இறத்தல் இவர் மிகச் சிறப்புற்று நின்றவர், அடிசிற் கினியாள்; 

அன்புடையாள்; படிசோற்கடவாத பாவை; எனச்தேவர் மன 

மூருகிச் சொல்ல இவா ww Bel bo) நின்றவா. 

கொழுகன உண்டபின் தானுகர் கொள்கையும் 

விழிதுபின்றதபின அஞ்சலும் மென்_றயில் 

எழுதன் முன்னம் எழுகலு மேயன்ரோ 

பழுதில் கற்புடைப் பாவையர் செய்கையே, (1) 

இல்ல ச்திற்கியைவன எஈட்டுவார் 

அ௮ல்லசெய்தே லவறிதின் ௮ழிக்டொர 

புல்லு காதலர் ௮யுள் பொலிபுற 

மல்ல லோக்கணி மஞ்சள் ௮ணிவரால், (2) 

மேவு காதலா உள்ளம் விழைக்கன 
ஏவு முன்னர்க் குறுப்பி னி.பற்.றுலார் 
காவி லன்பர் தகமையலர் தாூந்றிடும் 

பூலை யன்னவர் புன்முகம் கோக்கிலார், (9) 

தாதை தன்னினும் தன்னயர் தம்மினும் 

மாதா மென்மொழி மைக்சர்கள் தம்மினும் 

கோதில் கற்புடை யார்தல் கொழுகர்பாற் 
SIGH KEES SMOG Dav gars, (4) 

Qsrapsor OFr paar gop Oerarame sus 
வழுவி னல்லறம் வான்றவமாற்.றுதல் 
தொழுது தெய்வம் பாய் மலர் தூவுதல் : 
பழுதில் கற்புடைப் பத்தினிக் கென்பவ; .' (6)
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எனவரும் விழுமிய குணஙஃட்கெல்லாம் இவரோர் ௮அழயெ சாண் 

ரூய் ௮மைரஅ நின்றார், யாவரும் போற்ற: சம் தேவரோடமரச்.தூ 

இவர் இல்லறம் புரிஈ,து வருங்கால் கொங்கணர் எனலும் சித்தர் 

ஒருகாள் அங்கு பிச்சைக்கு வந்தார். அ௮வவமயம் தம் கணவர் 

பணியில் இவர் கருத்தூன்றி நின்றாரரகலால் சிறிது காலந்தாழ்ச் 

அஇப்பின்பு பலி கொண்டுவக்கார்.. விரைவில் வரவில்லையே. என் று 

இத்தர் சித்தந்தரிர்த சினர்து விழித்தார், அவர் அகத்தின் 

இயல்பை: ௮வர் முகத்தாலுணாச் துகொண்டு அம்மையார் ஈகை 

த்துகின்று சொக்கேன்றோ எண்ணிக்கோ திக்கின்காய் இங்குனது. 

பக்கம் பலியாதுபார் ! எனறார். இவர் குறித்.தக் கூறிய மொழிகள் 

குறட்பாவின் உருக்கொண்டு கிற்றலையும், தன் இத்தின் வலியால் 

முன்னர் ஒரு செசக்கை விழி,22,சரிச்திருக்க வுண்மை ௮ல் குறி 

ப்பித்தருக்தலையும அறச் MOU குலை கடுக்கங்கொண்டு இவத. 

pbc Dp tons AUG ௮டிபணிர்௫ சென்றார், முனிவர் உள் 

ளங்கடத்தசை ௮வர் முகத்தாலறிர்அகொண்ட இவர் தெள்ளிப 

இறனை வியர்து அனைவரும் இவரைச் தெய்வமென்றே புகழ்க் 

தார், அடுத்த காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம் கடுக்௧.௯ 

காட்டும் மூகம் என்று தம் கணவர் காட்டிய வண்மையை இவசே 

தேரில் ௮ன்று கண்டு காட்டினார், 

கொக்கென்றோ எண்ணிக் கொழிக்கன்றாய் இங்குன si 

பக்கம் பலியாது பாசென்றாள்--மிக்குயர்ச்த 

மாசவலும் சாணி வணங்கினான் செஞ்சறிக்க 

மாதவளென் ரோர்க்தான் மனம். 

Cpa ds வண்மையை இச குறித்து நிற்றல் காண்க, 

உண்ணாடி யுண்மை புணர வுறுமுகமே 

கண்ணாடி யாய்நீற்குங் காண், 

அ௮கத்தினியல்பை முகத்தாலறியலாம் என்பது இச்னாள் 

கூறப்பட்டது. 

  

707 பண்டூளத்தன் பான்மை ப.துமுகனமுன் மனமுகத்தா.த் 
... கொண்டுணர்ச்தான் என்னே குமசேசா.--.- கண்ட 

முகத்தின் முதுக்குறைந்த தண்டோ வுவப்பினுக் 
கரயிலுர் தானமுச் துறும், (௪)
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இ-ள், 

ரூமரேசா 1 பிறர் கருதி நின்றசை முகம்சகோக்கிப் பது 

(LER TST (YPN உணரந்துகொண்டான் எனின், ' மூகத்இன் 

முதுக்குறைக்கது உண்டோ உவப்பினும், காயிலும் தான் 

முக்துறுு என்க, ஓகாரம் எதிர்மஹையா.ப் இல்லை என்பசை 
யுணாதடு நின்றது, 

௮சசர் கருதியதை உரைசெய்யுமுன்னரே அவர் முககோக் 

இக் குறிப்பால் அ௮றிந்துகொண்டானாதலால் மன முகத்தால் பது 

மூகன் முன்உணர்க்கான் என்றாம், முழக்குறைவுடையகாய் 

முந்து, றுவதாயினும் காணாவழி முகம் காட்டாதாதலால் கண்ட 

என்றாம். 

இன, குறப்பறிசலில் முகக்தினது சிறப்புடைமை கூறு 

கின்றது, 

முகத்தின் - முகம்போல, இன் உருபு ஓப்புப்பொருள.து, 

எல்லைப்9பாருள் கொள்ளின் மிக்கது இல்லையாயிலும் ஒப்பது 

உணடு எனப்பட்டுூ ௮.சன் உயர்வு குன்றும் என்க, 

முதுக்குறைந்த௮ ௯ முதிக்த அறிவ்னையுடையது, முதுக், 

குறைவு என்பது ஒருமொழியாய் நின்று பேரறிவினை yar gS 

வரும், சிறியபருவக்2த பெரிய ௮.ஜிவினையடையாள் என்புழிச் 

சிறுமுதுக்குறைவி எனக் கொக்குவேளார் கூறியுள்ளமை காண்க, 

முதுக்குறை முதுமொழி எடுத்துக்காட்டி என்றது மணிமேகலை, 

முதுக்குறைகசனளே முதுக்குறைக் கனளே 

மலையை வேற் கண்ணி 

மூலையும் வாரா முதுக்குறைந்தனளே என்றது குறிஞ்சப் 

பாட்டு, உவத்தல் ௯ மகிழ்தல், காய்தல் - சினத்தல், 

தான முச்துறும் என்றது அம்முகமே முற்பட்டு நின்று 

உணர்ம்தும் என்றவாறு, 

மேல், அகத்தின் இயல்பை முகம் உணர்த் இவிடும் என்றார், 

இதில், உணர்வுடையதாக அதனை யுணர்ர்துகொள்க என்னெறார்,
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உயிர் ஒருவனை உவந்தாலும் சினந்சாலும் முகம் முனன,காக: 

நின்று ௮வற்.றின் உண்மையை உணர்த்திவிடும் ஆதலால் வும் 

மூகம்போலச் சிறக்த ௮றிவினையுடையது வேறு இல்லை எனப: 

தாம், 

உயிர்க்கும் உறையுளாயுள்ள உடலுறுப்புக்களுள் ௮ஃது.ற்ற: 

தன்மையை உடனேகொண்டு புறத்தில் முந்தி உணாத்தவல்ல Hi 

முகமே யாகலான கு.றிப்பறிய வல்லார் தமக்கு உற்றதுணையா ௯ 

௮.தன் இறப்ப உணர்ந்துகொள்ளவேண்டுல் என்றவாறு, 

மக்கள் உள்ளக கருத்தை முகக்காட்டும் என்று மேலுரைத் 

ததை யுணார் த ௮தழகு உணர்வுண்டா ? என்பாரை நோக்கி 

இஃதுளைத்ததகாகக் காண்க, முந்துறும் என்றது மு௮க்குறைவு 

உண்டு என்பதற்கு ௭௪௮ வாசகமாக கின்றது, 

தன் அசத்திலுள்ள நலந்தீங்குகள் ஒருவன் குகத்தின் மூலம் 

வெளிப்பட்டுவிடும் என்ற இனால் தூயவன் ௮ல்லது தீயவண் 

என்று ஒருவனைச் செஸிர்து கோடற்கு அவன் முகமே இறந்த 

கருவி என்பதாயிற்று, 

வண்டுள றலங்கலாய் வஞ்சா வாணமுகம் 

கண்டதோர் பொழுதினித் றெரியும் கைதவம் 

உண்டெனி னஃதவர்க கொளிக்க வொண்ணுமேச 

விண்டவர் பலபகன் மருவி வீழ்வசோ, (I) 

உள்ளத்தி னுள்ளதை யுரையின் முந்துற 

மெள்ளத்தம் முகங்களே விளம்பு மாகலால் 

கள்ளத்தின் விளவெலாம் கருத்திலா இருட் 

பள்ளத்தி னன்றியே வெளியிற் பல்குமோ, (2) 

இவை இராமனிடம் ௮னுமான் கூறியன, மக்கள் நிலைமைகளைக் 

குறிப்பால திர் துதகொள்ளற்கு ௮வர்தம் முகங்களே முர்துறு ௧௫ 

வியாம் என்பது இவுற்றுள்ளு முடிர்த நிற்றல்காண்க, 

உணர்வுடையார் பிறர் உளக்கருச்தை war முககோக்கி 

முந்துற வுணர்க்துகொள்வர் என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது 

' இவவுண்மை பதுமுகன்பால் உணாப்படும்,
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கதை, 

ப.துமுகன் என்பவன் ஏமாங்கத காட்டு மனீனனகிப Fars 

னுடைய அருமைக் கோழன, அவனுக்கு ௮ன்பனா5வும அமைச் 

சஹைவும் இவன அமர்ந்திருச்தான், இவன் வணிகர் மரபினன், 

இவனுடைய தந்தைபெயா தனபாலன், மாரகசம் நீலம் தாள 

முதலி.ப மணிகளின் இயல்புகளை வழுவறச் செளிவதில இவன் 

மிகவுஞ் சிறந்தவன், ௮ரசன் குறித்தளை ௮வன் கூருமுன்ன?ே 

குறிப்பறிர்அ செய்து எவரும் விரும்பிப் போற்றுமாறு பேரறி 

வுடையனுபிவன் விளங்கிபிருர்கான், கட்டியங்கான் என்லுவ் 

கொடியவன் குறிக்தாற்றய கொடுமைகள் யாதும் தன் மன்ன 

னிடம் குறுகாவண்ணம இவன் குறிக்கொண்டு காக்அவர்சான். 

அ்ஙனம் வருங்கால் காந்தருவக்தை யென்னும். பேரழகியை 

இசையில் வென்று சேவகன் கனக்கு உரிமையாக்கிக் கொண் 

டான். அதனால் ௮வன் 9பாருமைசகொண்டு இவனதுரிமை மன் 

னைப் பொருசழிக்கும்படி. கரத அருகிலுள்ள மறுபுல மன்னர் 

களை நோக்கினன். அவன் கரத்தையும் அங்குக் Bip Nu mes 

மன்னர் நிலையையும் அவர் முகங்களால் குறிச்துணாரர்துகொண்டு 

சில குறிப்புரைகளை இவன் இறப்படக் கூறினான், அக்ஙனவ் 

கூறுங்கால் சாமம் பேமம் கானம் தண்டம் என்லும் நால்வகை: 

உபாயங்களுந் சோன்ற இவன் காடியுரைக்க ஈயத்தைக் இருத் 

திக்கதேவர் மிக வியர் பாடியுள்ளார், அப்பாடல்கள் அடியில் 

வருவன, 

பண்ணியல் யாளைமேலான் பதுமுகன் பரனைத் கானை 

கண்ணிய துணாரந்து கல்லாக் கட்டியங் சாரனெஞ்சில் 

எண்ணிப செண்ணி மன்னர் இகனமலைஈ2,கழுக்கபோழ்இல் 

சண்ணி.ப சிறிய வெ.ப்ப தழற்சொலாற் சாற்றுகின்றான், (1) 

இசையினில் இவட்குத் தோழ்றாம் யானையால் வேறுமென்னின் 

இசைவ தகொன்றன்று கண்டீரிதசையான் இரச்து சொன்னேன் , 

வசையுடைம் தரசர்க்கெல்லாம் வழிமுறை வர்தவாறே | 

இசைமுகம் படர்சவல்லே தக்தொட்டாற் சடுவ தன்றே, (2) 
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1780 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

எழுர்.துவிண் படருஞ் சிங்கம் பெட்டைமேல் இவர்க இநின்றால் 
மழுங்கமேற் சென்று பாய்தல் மறப்புலி தனக்கு மாமோ 

கொழுங்கயற் கண்ணினளைச் Pus Hor oo hips ST 
Hpusdé, Osor pier so Cumerar 950605 ore g ot Grr.(3) 

எம்மைநீர் வெல்லப்பெற்றீர் வென்றபின் இருக்கவேக்கன் 

அம்மையும் வேறுசெய்௫ நும்முளே பொருத விந்தால் 

வெம்மைசெய் துலகமெல்லாம் ஆ௮ண்டிட விளைக்கு நீதி 

அம்மமற் இதனையோரீர் ௮வன் கருச் தன்ன தென்றான, (4) 

மா.றறலா மனக்கருத்கதை ௮வர் முகக்குறிப்பானோர்.து முன்.னுற 

இவன் மொழிந்துணாத்திய வுண்மையை இவற்றுள் அழுந்தி 

யுணாக, இன்னவாேே தன் மன்னனுக்கு இன்னல் யாலும் 

உறாவகை முனனறிந்து காத்து இவன் நனன.பஞ் செய்து வந 

தான், குறிப்பறிந்து சொல்லாடுகலில் இவன் வல்லனாதல் 

போல3?வ வில்லாடலிலும் வல்லனாப் விளக்கியிருக்கான், கன் 

உறவினரைப் பகைவெென்று கருதி வகையற யாமல் ஒருமுறை 

சீவகன் சனர்தபொழு.து அ௮ருகிருக்க இவன் வமுத்னைக் குறிப் 

பாலுணாச்து உண்மையை யுறுதிபெற எவரும் ௮றிடயாவகை 

HUT LTT Amis BET, முகம்கோக்கி ௮௧ கிலைகளை அண் 

னணுதினுணரும் இவனது ஒண்மையையும், இண்மையையம் வியச் ச 

பெருவருவாயுடைய பலவூர்களை ௮ம்மனனன் இவனுக்கு உதவி 

யருூளினன், கோவிர்தை என்லும் தனது இனிய மனைவியோ 

டமாந்து அரியபோகங்ககா நுகார்து குறிப்பறிந்து கின்று 

அ௮ரச்க்கு இனித்த காரியங்களைச் செய்து ௮மைச்சருள் இவன் 

சிறப்புற்று நின்றான், முகத்தின் முதுக் குறைச்சதுண்டோ 

உவப்பிலும் காயிலுர் தான்முக்துறம் என்னும் உண்மையை 

யுணாச். துணர்த்தி உலகம் புகழ இவன் உயரச் இருந்தான், 

அகங்கொண்ட வேல்லாம் அ௮றிவுலகுக் கேன்றும் 

மூகங்கோண்டு காட்டுமே முன், 

குறிப்பறிக்துகொள்ள முகம் சிறப்புறு கருஙியாம் என்பது 

இ,கனுல் கூறப்பட்டது. 
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708 ஒன் நிரின்றார் ஒன.றும் உரையாமுன ஏன் வழுதி 

குன்றா களித்தான் குமசேசா-சென்று. 

முககோக்கி நிற்க வமையு மகசோக்க 

யுற்ற துணர்வார்ப் பெறின். (௮) 

இ-ள், 

கும2ரசா ! பெரும்பெயர் வழுதி யென்பவன் தன் 

முன் வக்னு நின்றவர் யாம் உரையாமில அச்சம் உளச 

குறிப்பை புணார்து ஏன் உகவினான் எனின், ௮5ம் நோக்கி உற 

றது உண்ர்வாரப் பெறின், முகம் நோக்கி நிற்க ௮மையும் என்க, 

ஒன்றிகின்றார - சன்முன் வச் பொருந்தி நின்றவர், வந்து 

நின்றவர் யாதுங் கூறுமலே அவர்தம் குறிப்பையறிக்து விருப் 

புறக் கொடுத்து வச்,தானாகலால் கின்றார் ஒன்றும் உரையாமுன் 

அளித்தான் என்றும். சென்று என்றதை நிற்றலுக்கு டை 

யாக நோக்கிக் கொள்க, 

இ, குறிப்பறிவார் முன் இரப்பவா எய்அஞ் சிறப்புக் கூறு 

தின்ற, 

பெறின் என்றது ௮ருமை தோன்ற நின்றது, பெறின் 

அமையும் என்றதனால் பெறாவழி பல்லெல்லாம் தெரியக் காட்டிப் 

பருவரல் முகத்திற் கூட்டிச் சொல்லெல்லாஞ் சொல்லி நாட்டி ச 

தொலைக்கவே வேண்டும் என்பதாயிழ்ெு, 

உற்று-- பொருந்தியது) ௮ஃதரவ.தஐ நேரச் சுள்ள குறை 

பரனை, உணர்வார் என்றது உணாக்அ தீர்க்கும் ஒண்மையுடை 

யாரை, தீர்த்தல் இல்வழி ௮வ உணர்வ ம் பபனில்லைபாசலால் 

இங்கன முரைக்க நின்றது, காரியத்தைச் சன்னுள் அடக்கி 

நிற்கும் காண2மாழி என இதனைக் கருதிக் கொள்க, 

தன் குறையைத் தான உரையாம?ல உணரு 9சொாள்ள 

வல்லாரை ஒருவன் காணப் பெறுவனாயின் அவர் முன்போய்த் 

தன்னை ௮வர் காணுமாறு கண்ணெதிரே நின்ருற்போதும் என் 

பார் உற்றது உணர்வார்ப் பெறின் நிற்க அமையும் என்றார்,



1782 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மேல், குறிப்பறிதற்குச் இறத கருவி முக2மயாம் எனரூர், 

இதில், ௮ு்ஙனம் ௮றியவல்லாரிடம் யாதேனும் பெறவேண்டீச் 

சென்றால் ஒன்றும் உசையாட வேண்டாமை காமே உணர்ந்து 

௮ வா உதவுவர் என் இினரார், 

தன மனச்தை கோக்கு உற்றகனை உணர்ந்து கொள்வாரை 

ஒருவன் காணப் பெறின் Sieur முகக். துக்கு 5 BOIS பாய் அவர் 

காணுமாறு நிற்றலே அவனுக்குப் போதும் என்! / ரி ம், 

குறைய றுவார்க்கு தர அறிவு கூறுவார் போன்று குறிப்பறி 
வாரது கொடைச் இறப்பினை இதில் உணர்த்தியுள்ள ஈ.பச்தை 
ஊன்றிபுணார்க, 

பிறரது குறையினை அவர் வாய் இழந்து வண்ணம் 

தாமாகவே உணாந்து தீர்த்சலே ஈல்ல குலமகச*ளின் சுன்மையாம்; 

௮ீதன்மை சுறிப்பறிவாக்கு உண்மையாக இக்கக் குறக்கப் 

பட்டிருததலான அவர் குடிப்பிறப்பின் ஈறப்புக் குறக்கொள்ள 

நின்றஅ. “ இலனேன்னும் எவ்வம் உரையாமை மீதல் குலனு 
'டையான் கண்ணேயுள ” என்ற அருண்மொழிபையும் ஈண்டுக 

கருதிக் கொள்க, 

குறிப்பறிய வல்லார் பிறா மனத்தின் கண் நிகமும் நிகழ்சசி 

களை அவர் முககச்கானே உணர்ச்துகொள்வர் என அருள, அங்கன 

மாயின் முறை வேண்டியும் குறைவேண்டியும் அவரிடம் சென் 

ரூர் ஒன்றும் உரையாட வேண்டாவோ 2 என்பாரை கோக்கி 

இஃதுரைத்ததாகக் கண்க, 

ஒன்று. கூருது சன் முகம் கோசஇ கின்ற குசேலாது 

௮கம் கோக்கி உற்றதை யுணர்க்௫ கண்ணன் உதவிய*௫ போல் 

குறிப்பறியும் சிறப்புடையார், கம்மிடம் வந்தவர் வாய் இறவா 

- வண்ணம் க்குதிபெறத் தந்இடுவர் என்பது கரு, 

பயிர்க ளுக்குப் பருவ மழைபோல் உயிர்களுக்கு ஆதரவாகக் 
குறிப்பறிவார் ௮மைச்துள்ளார் என்பது குறிப்பு, 

குறிப்பறிய வல்லவன் தன் முன் வந்தவர் வாய் இறந்து 

கேட்கு முன்னே ௮வர் கருத்கைக்குறிப்பாலோரச்.த கொடுத்து 

விட்வன் என்பது GEO உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

பெரும் பெயர் வழுபால் உணரப்படும்,
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கதை. 

பெரும்பெயாவழுதி என்பவன் லதுரையிலிருந்து அரசு 

பூரித மாண்டி௰ மன்னருள் ஒருவன், இவனது காஜம் இற் 

றைக்கு ஆயிரத்தகண்ணாறு ஆண்டுகட்கு முன்னராக. இவன் 

'வேண்டியன் வேண்டியாங்கெய் மிண்டி௰ கலம்க?ளாடு இன்புற 

Ls sur, நுண்ணறிவாளன், பெரும் புலவர்களும் வியக்து 

நோக்கத் SES அருவ்கலை சிகைன். வண்மையும் இண்மை 

யும் உண்மையுமுடையவன், படைக்கலங்களுள் வாட் பயிற்சி 

ரில் இவனுக்கு நிகரானவர் அக்காலத்தே எவரும் இலா, பானை 

யேற்றத்தில் இவன் pon மிக்கவன், இவனது பட்டத்து 

யானைக்கு மாருகவேகன் என்று பெயர், அழகிலும் பெருமிகக் 

திலும் அண்மையிலும் அது மிகச் ஈறக்தது. 

அடிச்கை கனச்து மசம்பொழி யாழிமி னள்ஃம் புகரா லழகெய்தி 

மடிச்சினும் மண்ணுறு சையது செர்சிற வாயது தேயா மதிசவ்னை 

ஒடித்திரு பச்கறாம் வைத்தென மகரிசை யொன்றியொன்றி யொன்னார் 

மெய், இடிக்கு மருப்பது புன்னையி னாண்மலசெனனுஞ் 7 திருகண்ணும், 

இலகமு மோடையும் இலகுறு நெற்றிய சாலவட்டீச் செவியாலே 

பலஇசை மாருத முய்பபது செம்புகர் பட்டின் தொழிலில் பயில்கிற்ய 

அலூனை மேல்கொஞு மவனதெனக் களி யூறியதா லங்குல மொத்து 

குலவிய மத்தக மொத்த கஈழுத்தி லுயாக்சதம் பொற் குவடென்ன். (2) 

உரத்தினின் மாச்சுழி யுடையது தாள்வலி கற்று ணொப்பென் துரை 

'செய்யும், தாச்தது வெண்ணெய் நிறத்த ஈகச்தது தண்ணர் தளவஉனிலை 

யொத்த, இரத்தின தாமை குடர். தவெலும் புறவடியதங்கந் திண்ணேன்றே 

யச்சது ஈல்லுதாத்த இளங்கமு கொத்த தம்ம வர்லதி, (3) 

sy விலங்கு முறிப்பது பாகுபரிக்சோல் யாவுக் தரத்தே 

காணினும் நின்று கொதிப்பது தன்னிழல்கண்டு சீறு கருத்து 

நீணட முதலிம தொழிலொரு சாலு சிரர்தது மேரு கிகரென்னச் 

சேணுயர் போதா எழுமுழ முடையது தெவ்வரஞ்சம் அவ்வேழம், (4) 

என்று வில்லி சொல்லிய இவ்விலக்கணக்கட்கெல்லாம் ௮ஃதார் 

இலக்வயெமாய் நின்றது, பல போர்முனைகளிலும் புகுந்து நன்கு 

பயின்றிருக்சத அவ் யானையை யூரந்து தன் கடக்கையில் வாள்
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பிடி,2.௮ இவன்' அமர்க்களம் புகுலாளுபின் மறலி.பனைய பனக: 
றாம் மறு 3யோடுவா்.. இவன வசளாண்பையையும் தோளாண் 

மையைபுச்கணடு அனைவரும் இவலுக்கு அடங்? Bee got, 

பாண்டியன் கருங்கையோள்வாட் பேரும்பேயர்வமுதி என்று 
எவரும் வீரும்பிபழைப்ப இரமபுக?ழாடு தன் அணையை எக்குஞ். 

செலும்தினன். பகைவரைக் தேய்த்த உலகை நலமறப் பா.து: 

AUS Qin Dion x பரவ இவன் Qala fodmisrer, Gor 

உளக்கருத்சை HOM (Pas குறிப்பாலோர்ர்துஎவர்க்கும் இவன்: 

இஞ் செப். துவந்கான்.. குறை:வேண்டியும் முறை வேண்டியும் 

சன்னிடம் வருவோர் உரை வேண்டாமலே குறிப்பறிந்து இவன் 

A தலிவரும் உண்மையை உயாரந்ேேகோர் பலரும் வியந்தரர், பல 

இசைகளிலுமிநச்து இரவலர் பலர் சாளும் வந்து இவன் முன் 

நெருள்கி நிற்றலையும் ௮வர் யாதும் உரையாஏண்ணம் சகுதிபற 

இவன் ௮ருளி வருகையும், உடனிருந்து கண்ட இரும்பிடர்த் கலை 

யார் என்னும் பெரும் புலவர் புகழ்ச்து பாடினார். சன்முகல் 

காண நின்றார,து ௮சங்கண்டு உதவி ஆதரித்துவர்,சஇவன.து மேத 

கவை ௮றிஞர் பலரும் புகழ்ந்து போற்றிடிள்ளார். முகம் சோக்கி' 

திற்சு அமையும் ௮கம் நோக்கு உற்றது உணர்வார்ப் பெறின் எண் 

னும் உண்மையை உலகம் இவன்பாலுணா5அ தெளித்த து, 

உவவ மதி யுருவின் தங்கல் வெண்குடை 

நிலவுக்கடல் வரைப்பின் மண்ணக நிழற்ற, 

எமமுாசசம் இழுமென முழங்க. 

கேமியுய்த்ச ௭ நெஞ்சிற் 

தவிரா விகைக் கரியர் மருக. 

செயிர்தீச் கற்பிற் சேயிழை கணவ 

பொன்னேடைப் புகாணி நதற் 

௮ுன்னருக்திறற் சுமழ்கடா௮ச் 

தெயிறுபடையாக aud ற்ககவிடா௮க் 

கயி.ற பிணிக்கொண்ட கலிழ்மணி மருங்கிற் 

பெருங்கை பானை யிரும்பிடா,2் தலையிருக்து 

மருந்தில் கூற்றச் தருர்தொழில் சாயாக்
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கருங்கை யோள்வாட், பே்ரும்பெயர் வழுதி. 
கிலம் பெயரினும் நின்சொற் பெயா் 

பொலக் கழற்காநற் Levi ere Ratt 

ிலங் ககன்ற வியண் வார்ய 7 

வூரில்ல வுப வரிய 

Give Bed) anus 

பா£வ லிருக்கைக் கனிகண் பணுக்கிற் 

செக் காடை பிழையா வன்க ணாடவர் 

அ௮ம்புபட விம்க்தோர் ம்பம் பதுக்கைத்) 

இருக்துசிறை வளைவாப்ப் பருக்இகுக் தயவும் 

OTN OT Sb SIS BT Hel கவலை 

நின்னசை வேட்கையின் இரவலர் வவர; ௮௮, 

முன்னம் மூகத்தி னுணர்க்து அவர் 

இன்மை தீர்த்தல் வன்மை யானே. (புதம்) 

இ௫, குறிப்பறிக் து உதவிவக்சு இனத Guanine a 

GH இரும்பிடாக்கலையார் பாடியது, சவுரிய7 மருக பாண்டி 

பார் மாபிஷேய், மருக, கணவ, வழ, மார்பு, என முன்னிலை 

பாக இவனை விளிம்து உன்னமரங்களை புடையதும், அணுகுசுற்கு 

அரியதுமாகிய கொடுவழிகள்பல கடற்வு Sen Son Bop? இரவலர் 

வருவார்; அ௮கற்குக் காணம் அகக்குறிப்பை முகத்கால்றக்கு 

அவருடைய வறுமையைத் தீர்க்கவல்ல உன்னுடைய பெருக்கன் 

மையேயாம்என இதில் உரைத் துள்ளமை கரண்க, இதனால் இ௫ 

ன விரமும், ஈரமும், ௮கம் கோக்கி உற்றதை யுணர்ந்து உகவி 

ais ஒண்மையும், மேற்குறித்த வுண்மையும் பிறவும் இனிது 

கெளிவாதல் சாண்க, அகம்பொதிந்த தன்மை யறிய ஒருவன் 
முகம் போருந்தி நிற்குமே மூன் என்பகை நன்னயம் பற வணர் 

கக மன்னவன் என்,று ௮க்காலத்திருக்கு னைவரும இவளை மன 

மூறப் போற்றினா. முன்னம் ௬ மனக்குறிப்பு, 

உள்ளம் உணர்வார்முன் ஒருரையுங் கோள்ளாதே 
கோள்ளலாம் கோள்ளுங் குறி. 

குறிப்பறிபவர் இரப்பவர்க்கு மிக இனியராவா் என்பது 
இனால் கூறப்பட்டது.
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90 மாறிப் பகைத்ததளை. மாடலனேன குட்டுவன்கண் 

கூறு வுணாச்சான் குபாமோசா--8றும் 

பகைமையுள் கேண்மையும் சண் ணுரைக்காக கண்ணின் 

வகைமை புணர்னார்ப் யெறின், (க்ஷி 

இ-ள் 

குமரேசா £ குட்டுஎன் உளங்கொண்ட வெகுளியை 

மாடலன் ஏன் ௮வன் சண்ணால் உணார்துகொண்டான் எனின், 

கண்ணின் வ௮௨௩௯ம உணர்வார்ப்: பெறின், பகைமையும் கேண் 

மையும் சண் உரைக்கும் என்க, 

மாறிட் பகைக்கு என்றது சோம பாண்டியர்கள் மேல் 

மா௮பட்டுக குட்டுவன றி நின் றதை.. அரு நிலையினை அவண் 

சண்களாலறிர்னு அருஅிருச் அ இவன் உறு;தி கூறின் ஆதலால். 

சண் கூற உணர்க தரன் என்றும், றும் என்றது சினக்குறிய்பை, 

இத, கரச்தை யறிதற்குக் கண்ணும் கருவியாம் என்று 

கூறுகின்றன, உணர்வார்ப் பெறின் கண் உரைக்கும் என்ற 

னால் உணர்வில்லாரைக் காணின் HD யாதும் உசையானு என்ப 

தாயிற்று. பெறுதலின் ௮ருமை தோன்றப் பெறின் எனமுர், 

சண்ணினுஞ் செவியிலுர் இண் ணிதி NOP THB 

உணர்வுடை மார்தர்க் கல்லது தெரியின் 

ஈனனயப்' பொருள்கோள் எணணருச் குரைச்கே, என் 
றன தொல்காப்பி.பம், குறிப்புணாவார் இவ்வுலகத்தில் அரியர் 

என்பதை இஃனணர்ததி நிற்றல் காண்க, பகைமை-பகையாக் 
தன்மை; ௮௦தாவஅ மாறுபாட்டிற்தகேதுவாயது, கேண்மை 

கேளாக் தன்மை, நட்பு creme, 

.. கண்ணின் வகைமை-௩ காட்சியின் விதங்கள்; என்ற. பார் 

வையில் நிகழும் பல்வகை நிகழ்ச்சிகளை. கருதல் செந் தோன் 
றின் கண்கள் சிவந்து சுழலும்; ௮ன்புதோன்றின் 8ீர்கதம்ப 

செ௫ழ்க்துகாணும்; ஐயக்தோன்றின் வானுக்இசையும் மயங்இ 
சோக்கும்; விருப்பக் தோன்றின் மலர்ச்து கானும்; இங்கனமே 
கருத்இன் விளைவெலாம் கண்களில் விளங்கிச் தோன்றும் ஆக 
லால் கண்ணின் வகைமை என நின்றது,
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மேல், குறிப்பரிய வல்லார் பிறர் யாதும் உரைக்காமலே 
அவர் ௧,த்தை உணர்ந்துகொள்வர் என்றார்; *அவர் அங்கனம். 
உணர்தற்கு முகமேயன்றிக் கண்களும் கருவியாம் என்று இதில் 
© UT dS Barrys, 

கண்ணினஅ/ வே.றுபாட்டின் கன்மையை யறியவல்லாரைப் 
பெறின், மனத்துட் கடர்த பகைமையையும் ஈட்பையும் ௮க் கண் 
கள சொல்லிவிடும் என்பதாம், 

குதிப்பறிகற்குக் கண்களும் கருவியாகுமாதலால் குறிப்பறிதலில் 
சிறப்புற வேண்டுபவர் oy x05 வேறுபாட்டியல்புகளை விளக்க: 
அறிக்திருக்கவேண்டும்; அங்கனம் இருப்பின் பிறர் உளத்து: 
நிகழும் இயல்புகளை ௮வருரையாமலே அசன் வாயிலாக உணர் 
நத கொள்ளலாம் என்பார். கண்ணின் வகைமை யுணா்வாரப் 
பெறின், கண் உரைக்கும் ”' என்ளூர், உரைத்தத்குரிய இயல்பில் 
லாக கண் உரைக்கும் என்றது உபசாரம், கேளாதகைக் கேட் 
பத போலவும், சொல்லாததைச் சொல்வது போலவும், இயங்கா 
ததை இயங்குவது போலவும், இயற்றுகதை இயற்றுவது போல 
வும் இயைதீஅக் கூறுதல் இலக்கணத்தில் ஒருவகை மாபு என்க, 

வாரா மாபின வாக் கூறுதலும் 

என்னா மரபின எனக் கூறுதலும் 

அன்னவை யெல்லாம் ௮வற்றவற் றியல்பான் 
இன்ன வெனலும் குறிப்புரையாகும், என்றது தொல் 

காப்பியம், ஒருவன் மனத்து நிகழும் நிகழ்ச்சியைப் புறத்தே. 
தோன்றச் செய்,கற்கு ௮வன் உடம்பும், முகமும் கண்ணும் காட்சி 
யும் கருவிகளாம்; இவற்றுள் ஒன்றினும் ஒன்று A nt gi அழை 
புல.னு,ற அண்மையூற்று முறையே கிற்குமமென்பதை அனித்து 
கோக்க கொள்க, 

விருப்பு, வெறுப்பு, காகல், கவற்சி முதலியவற்றுள். ஏதே. 
னும் ஒன்று உளத்தினகட் சைப்பின் sg கண்வாயிலாகவே 
மிகக் கனிச்து தோன்றும், 

உடலினை கோக்கும் இன்னுயிரை சோக்குமால் 

இ.டரினை சோக்குமற் றியா.தும் நோக்கலன் 
224



1188 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கடலினை நோக்கும் ௮க்கள்வன வைகுறும 

இடரினை நோக்குர்கன சிலையை கோக்குமால், 

இ௮௫, இரர்மன இலங்கைக்கு ஏகுஙகால் இடையே கடற் 

கரையில் அங்கிபிருக்க சமயம் சீதையின் பிரிவுக் துயரும், பகை 

வன் செய்த கொடுமையும் கன் கெஞ்சிற் காலூன்றியிபொழுஅு 

௮வன் கண்ணூன் றிப தன்மையைக்கருதியதென்க. கருத்தில் 

நிகழ்வை வெளிப்படுத்துவதில் கண்ணுக்குரி.ப தனிபுரிமை 

இதில் காணப்படுதல் காண்க, 

பிறாது மன இ.பல்புகளை யாதும் உரையாதிருப்னெ.॥ sw 

கண் வாயிலாகவே உணர்ந்துகொள்ள வல்ல அுமைச்சரையே 

கமக்குத் அணைவராக சர் அமைத்துக் கொள்ள 2வண்டும் என 

இயலோடு பொருக்த இதனை இணைய்து சோககிக் கொள்க, 

மக்கள் எண்ணங்களை யறிதற்கு ௮வர் கண்க?எள கல்ல கருவி 

என்பது இஇில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை குட்டுவன் 

பால் உணரப்படும். 

கதை. 

குட்டுவனென்பவன் இற்றைக்கு அயிரத)தமு,நாற்றைம்ப 

தாண்டுகட்கு முன்னர் வஞ்9 ஈகரிலிருக்து அாசுபுரிந்த சேரமன் 

னன், இவனுடைய சுநசை பெயர் சேரலாதன் என்பா, “சிலப் 

பதிகார நூலாசிரிபராகிய இளங்கோவடிகள் இவனுடைய தம்பி 

யாவர், அறிவிலும் ஆற்றலிலும் இவன் மிகச் சிறக்சவன், பல 

போர்மூனைகளிலும் புகுந்து பொரு.து வென்றவன். கண்ணக் 

குக் 'கோயில மைத்து வழிபடவேண்டி இமய௰யமலைவரையுஞ் சென். 

மறுபுல மன்னர் பலரையும் வென்று உநவம் புனைதற்குக் கல் 

ஒன்று உவக்து கொண்டுவந்து தன் தகர் எல்லையில் வைத்துச் 

சோழபாண்டியரிடம் அதனைச் சொல்லி வரும்படி கலன் எனனும் 

ஒறறனை ஏவினை, ௮வன் சென்று கூற, முவ்விரவரும் இவனி 

யல்பினைச் சிறிது எள்ளி மொழிகச்சார், நீலன் மீண்டுவர்து இவ 

னிடம் அவர் மொழித்ததை ஒளி.பா.து மொழிரக்து நின்றான. 

அதனைக் கேட்டவுடனே இவனது கர்ட்டஞ் சவக்கது, வருகி 

லிருக் ச மாடலன் என்பவன் அதனைக் குறிப்பாலுணர்ச்துகொண்
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டான், ௮வன் கோவலனுடைய உயிர்க் தோழன், புகார் ஈ௪ 

AO hb Bp அரசுபுரிக்த சோழ மன்னர்கட்கு “வழி மூறையாக. 

அமைச்சுரிமை பூண்டவன், குறிப்பறுகலில் மிகச் சிறந்தவனா 

லால் மன்னன் nem dar Bs ௮வ்விருவரமேல் ௮மர் குறித் 

ததைக் கண்களின் மாறுபாட்டால் தெளிக்து உடனே எழுர்து 

“ அரசே! வெகுளாதருள்க, உறுதி தருவகாய உண்மை நெறி 

யில் இனி உன் உளந்திரும்பவேண்டும் ”? என விசயமாக இன் 

னுரையாடினன், இவனும் ௮வ்வாறே மனமிரங்கி தவநெறி 

யை மருவினன். சகேண்மைகொண்டசைக் குறுப்பாலுணாநது 

மாடலன் மகிழ்ஈ.து நின்றான், கண்ணின் 6 3046 SOLD யுணாவார்ப்: 

பெறீன், பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கம் என்பதை. 

அன்று இவன்கண் உணர்த்தி நின்றது, 

ஏனைமன்னர் இருவரும் கூற்ய 

நீண்மொாழி மயெல்லாம நீலன் கூற 

தாமரைச் சேங்கண் தழல்நீறங் கொள்ளக். 
கோமகன் நகுதலுங் குறையாக் கேள்வி 

மாடலன் எழுந்து மன்னவர் மன்னே 

வாழ்ககின் கொற்றம் வாழ்கவென் றேறத்தி: 

௮ரச சேறஹே அமைக நின் சீற்றம் 

இகழமா சென்செொற் கேட்டல் வேண்டும் 

இளமை நில்லா கென்பதை யெடுத்திங் 

நூணர்வுடை மாக்கள் உரைக்கல் வேண்டஈ 

தருஞெமி ரகலத்துச் செங்கோல் வேர்தே 

நரைமுதிர் யாக்கை நீயுங் கண்டனை 

விண்ணோ ருருவின் எய்திய ஈல்லுயிர் 

மண்ணோ ருருவின் மறிக்கிலும் மறிக்கும் 

மக்கள் யாக்கை பூண்ட மன்ஸுயிர் 

மிக்கோய் விலங்கு னெய்இலு மெய்தும்: 

விலங்கின் பாக்கை விலங்கிய இன்னுயிர் 

கல.ங்கஞர் ஈரகசைக் காணினுக் காணும்; 

ஆடுங் கூத்தர்பேசல் ஆருயிர் ஒருவழிக் 

கூடிய கோலத் தொருக்குரின் நீயலா.து;



1790 திருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

செய்வினை வழித்தா புயிர் செலு மென்பது 

பொய்யில் காட்சியோர் பொருளுரை; யாதலின், 

எழுமுடி மாநப / நீயே தி.ப திகிரி 

வழிவழிச் சிறக்க வயவாள் வேந்தே ! 

௮ரும்பொருட் பரிசிலேன் அல்லேன் யானும் 

பெரும்பே ரியாக்கை பெற்ற ஈல்லுயிர் 

மலாதலை யுலகச் துயிர்போகு பொதுதெறி 

புலவரை பிறந்தோய் போகுகல் பொறேன் 

வானவர் போற்றும் வழிகினக் களிக்கும் 

கான் மறை மருங்கின் வேள்விப் பார்ப்பான் 

அருமறை மருக்கி னரசாக் கோங்க 

பெருகல் வேள்விரீ செய்யல் வேண்டும் 

சாளைச் செய்குவம் ௮ற9மனில் இன்றே 

கேள்வி நல்லுயிர் நீக்கும் நீங் சம் 

இதுவென வரைந்து வாழுரா ளூணாந்தோர் 

as ௬லகன் முழுவது மில்லை 

வேள்விக் ழெத்தி இவளொடுக் கூடிக் 

தாழ்கழன் மன்னர் நின்னடி போற்ற 

a Sour GY yoou orgs 

நீடுவாழியரோ ரெடுக்ககை) (Fou Derr), 

இ, குட்டுவன் உளத்திற் பகைத்ததை ௮வன் நோகஇன் குறிப் 

பில் நுனித்தறிக்து மாடலன் கூறியது. ஒருவன் மன அட் 

இக்£த்த பகைமை கேண்மைகளை அவன் கண் காட்டிவிடும் என் 

பதும், உணாவோர் ௮தனை உணர்ந்துகொள்வா என்பதும், மேற் 

ரூறித்த வுண்மைபும் இதில் விளங்குதல் காண்க, 

உள்ளக் கருத்தை யுணர்ந்துகொளக் உண்ணேமுன் 

தேள்ளியதூ தாகுந் தெளி, | 

ஒருவன் உள்ளப் பான்மையை அவன் கண்ணால் உணர் 

ந்து கொள்ளலாம் என்பது இசனாஜ் கூறப்பட்டது. 
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¥10 Gur தமிகு பொய்கையார் போர்வசாவன் சண்ணறிர்சேன் 

கோத.றுசர் கொண்டார் குமரேசா...-இஇமிக 

ண்ணிய மமன்பா ரளக்குங்கோல் காணுங்கால் 

கண்ணல்ல தில்லை பிற, (0) 

இஸ், 

குமசேசா1 வளவன.அ உளசிலையை அவன் கண்களா 
லற்க்து பொய்கையார் என் தான் கருஇியதை முடித்தார் எனின், 

.ண்ணி.பம் என்பார் அளக்கும் கோல், காணுங்கால் கண் ௮ல் 

ஓ௮ பிற இல்லை என்க, 

Cur EDS aor gn som. garg Apis அறினின்றிறல் 

கருதி கின்றன, போர்வளவன் என்றது உறுபகை ஓடூங்க 

உடதறிய ௮வனது ௮மர்ஈலங்கருதி என்சு, கண்ணால் அன்பின் 

உண்மையை உணர்ந்து கருதியதை யடைக்கார் அதலால் கண் 

௮றிந்அ சாகொண்டார் என்றாம், உணாவின் அண்மைக்கு ஓதை 

காரணமாதல் கருநி ஓதிமிகு என்றும், 

இது, குறிப்பறிதற்குக் கண்ணிலுஞ் சிறந்த கருவி வேறு 

இல்லை என்று கூறுகின்றது, 

நுண்ணியம் என்ற யாம் நண்ணிய அறிவினை யுடையேம் 

என்றவாறு, உடைமையின் நுண்மை உடையானமெ லேற்றப் 

பட்டது, ஒருவன் ௮கக்கருச்சைப் புறக்குறிப்பால் ௮துமித்து 

௮.ியு தன்மை நுண்ணறவோர்க்கே கூடுமாதலால் நுண்ணியம் 

என்று குறித்தார், 

தெரிபுவே.று இவா குறப்பினுக் தொழிலிலும் 

அரிதுணர் வினை த்திறம் நுட்பமாகும், : என்று தண்டி கூறி 

பதும் ஈண்டுக் கண்டுகொள்க, 

கண்ணே என்னாது அல்லது இல்லை என இரண்டு எதிர் 

மறைகளை இணைத்துக் கூறியது இல்து' உரம்பெற்றுறுது பெறு 

த்ற்கென்க, 

கோல்.அ.அளவுகோல்,' கானும்கால் ௯ ௮ராயுமிடக்து, .
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மேல், உள்ளன் மறைர்து டக்கும் உண்மைகளைக் கண் 

உணர்த்திவிடும் என்றா; குறிப்பறிதற்கு அதைவிடச் Ants 

கருவி வேறு இல்லையென்று உறுஇயெற: இதில் உணாத்துகின்றார்.. 

யாம் ஐண்ணறிவுடையேம் என்று எண்ணியி நப்பவர் பிறர் 

கருத்தினை ௮ளக்குகி?கால் அரரயுங்கால் ௮வர் கண்ணே அல் 

லது சேற இல்லை என்பகாம், 

குறிப்பறியலள்லான் இவ்வுளகிற் சறர்சவன், அவனை சகல் 

வமாக ௧௬இச் துணைக்கொள்ளவேண்டும், ௮ங்கனம் ௮றயஈ 

தவர் மிக இழிர்தவே யாவர், ௮வவறிவுக்கு முகழும் கண்களும. 

கருவிகளாம் என இவரை உரைத்துவர்௫ இ.௱தியாகக்குறிக் ௪ 

கருவியின் சிறப்பை உறுதிபெற இதில் உணர்த்தியருளினா, 

pt நிஎஏச்தையளக்கது இத்தணையதென்று அதனை வரை 

பயறை செய்.சணாகற்க அளவுகோல் உகவியாகல்போல், ஒரு 

வன் உளத்தினை உளர்து உண்மையை உணார்ச்து Car poe 

கண் கருகியாகுமாதலால் ௮திசன்மை ௧௫இ வுதனை gon SFB 

கோல் என உருவகஞ் செய்தார். 

மக்களது ௮க நிகம்ச்சிகளைக் குறிப்பாலறிந்து கோடற்கு 

அவர்தம் முகங்களே கருவியாகுமாயிலஸும் அவற்றுள் அமச்ச் 

கொளிரும் கண்கள் நுண்கருவியாம் என்க, 

குறிப்பறிதற்கு நுண்கருவீயாயுள்ள கண்களால் மக்கள் 

உள்ளத்துண்மையை உய்த்துணர“ கொள்க என்பது கருச்.அு, 

நாட்ட மிசண்டூம் ௮றிவடம் படுத்தற்குக் 

கூட்டி யுரைக்கும் குறிப்புரை யாகும், என்ற தென் 

காப்பியம், உள்ள நிகழ்ச்சியை உணாந்௮ கோடற்குக் கண்கள் 

கருவியாம் என்பதை இ௮வுவ் காட்டி நிற்றல் காண்க, 

ஒருவனுடைய கண்ணைநகோக்க ௮வன.து உண்மையியல்பை 

அறிவுடையார் உணர்ர்துகொள்வர் என்பது இஇல் உணர்ச்சப் 

பட்டத, இவ்வுண்மை பொய்கையார்பால் உணரப்படும், 

கதை, 
பொய்கையார் என்பவர் மலைசாட்டிலே பொய்கையென்னும் 

சகரிலிருக் தவர், இவசது காலம் இற்றைக்கு தயிரத்செழுநூ.று
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ஆண்கெட்கு முன்னராம், இவர் அம் கலைகள் பலவுந்? sales 

பெரும் புமமையாளர், நுண்ணறிகோடு சண்ணளியபுமூடைய 

வர், எவ்வுயிரும் இன்புத்றெழுமா?ற இர் அன்பு OP pS 

Cyr, ர FI TU CMD அடியனராயிலும் நடுநிலை பிறழாமல் கின்று 

உண்மையை உறுதிபெற வரைக்கவல்லவர், அாசி.பற் நறரைகளி 

லும் இவர் மிகவுயாவு பெத்றீருந்தார், இவாது மஇத்திறச்கையும் 

மனப்பண்பையும் கியக்து தொண்டி என்னும் ககரிலிரக்அ அரசு 

யபரிக்ச கோக்கோதை மாாபன் என்னும் சோ மன்னன் இவர்பால் 

போனபுகொண்டிருக்கான். இவரும் ௮ம்மன்னனை இனயம் 

கோமா யெண்ணி மன்னிய அன்போடு மருவி தகினருர். அடிக் 

கடி. சென்று அ௮வனைக்கணடு இனனுமாயாடி. ory meh ois 

தார், எதையும் குறுப்பாலறிர்துகொள்ளும் இவரது ஒண்மை 

யையும் இண்மையையும் உணர்ந்து அனைவரும் இவசை உவந்து 

Curp tent,  ஒருசாள் பூஞ்சாலை ஒன்றில் தனியே இவர் 

உலாவி நிற்குங்கால் புலவெனொெருவன பரிசில் கருகி அவ்வழியே 

வர்தான், அவன் கருதிவர கலைக் குறிப்பாலறிர்த தம் ௮ரசனி 

டம் செல்லுமாறு இவர் ௮வனை அன்புசெப்து விடுக்சா, அவ் 

சனம் விடுக்குக்கால் இவர் கூறிய பாடல் இது, 

கோசை மார்பிற் கோகையானுப் 

கோதையைப் புணார்ோர் கோகையானு 

மாக்கழி மலர்க்த கெய்க லானும் 

கள் சா.றும்மே கானலச் கொண்டி 

௮% தம் ஊே ௮வன்எம் இறைவன் 

௮ன்னோற் படாதி யாயின் நீபும் 

எம்மும் உள்ளு?மோ? முதுவாய் இரவல, 

ody LOO Loi ப?உங் காலை நின் 

'புகழ்மேம் படுசனைக் கண்டனம் எனவே. 

மாக்கழி - கரிய காம்பு, கோதை சான்களலுள் இரண்டு சன் 

பெயர் குறித்து. நின்றன, எம். ௮ரசனைப்போய்க் காணின் நீ 

கருதிய யாவும் பெறுவாயெனக் குறிப்போடு இவர் குறித்து 

விடுத்துள்ளமையை, இஇல் : குறித்துக் காண்க,. | “ ப்டர்இயொயின்.
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கண்டனம் என எம்மையும் உள்ளுவாய் எனச் கூட்டி. ரோச்குக, 

இக்கனக்குறிப்பறிர் துகூறி எவர்க்கும் இணியராய் இவர் இருக 

வருங்கால் அரசன் இறர்து போயினான். அசன் பின்னர்க் 

கணைக்கால் இரும்பொமை என்னும் சேரமன்னன் தனக்கு 

அமைச்சாரசஏம் புலவராகவும் இவரை அணைத்து தரித்துக் 

கொண்டான், அவன் நுண்ணிய புலமையும் வண்மையுகுடைய 

வன், பருவத்தும் சற்யவஞயிலும் போர் வீரத்தில் றர்.கவன், 

அவன் கழுமலம் என்னும் இடத்தில் சோழன் செங்கண்ணுன் 

என்பவனோடு ஒருமுறை பொரு௮ நிலைகுலைக்து வீழ்ச்சான், அவ். 

மையம் அ௮ளனைப் பிடித்.தக்கொண்டு போய் அவ்வளவன் 

சிறைப்படுத்தி யிருக்சான, அ௮கனையறிர்க இவர் மிகவும் வருந்த 

௮வ்வளவனை யடைக்சார். சாம் ௧௬௫ வரை உடனே வெளிப் 

படுக்காமல் அமயமறீர்து கின்று அவன் போர்ச் இறத்ழைப் 

புகழ்க்த ௪௪ பாடல்கள் பாடினர், இவரது றணங்கிப கேள்வி 

யையும் emma வாய்மையையும் நோக்கு மகழ்க்து புலவரே 

wag வேண்டும்? என்றான். இவர் புரவலா.” யாம் வேண்டு 

தைச் சருலதாக முன் உறடு கூறின் பின்னர் உரை செய்வல் 

என்றார். அவன் அதற்கு இசைந்தான், 4 எம் ௮ரசனைச் றை 

பினின்றும் விடுக " என்.று இவர் வேண்டினர், ௮வன் கொடும் 

பகைமையை நினைக்௮ு விடும்படி இசையாமல் இர்தை யுளைர்து 

விழி,த்தான., 

வெள்ளிவண் காஞ்சிலால் ஞாலம் உழுவன போல் 

எல்லாக் களிறும் கிலஞ் சோர்5--பல்வேற் 

பணைமுழங்கு போரத்தானைச் செங்கட் னெமால் 

கணைமாரி பெய்த களத்து, என இக்கவியைக் கூ Sey. 

மழைபெய்தவழி உழவர் நிலமுழுதல்போல் நீ கணைபெய்,த களத் 

இல் கரிகளெல்லாம் பணை களால் உழுவனபோல் விழ்ச் துலர் தன. 
இனிப்பழம் பகைமையை எண்ணி .கிற்றல் நின் தனமைக்குத் 

குமா? என்,று கருத்துற, வுரைத்தார், அவன் உடஜே 
டவச்து றை விடுத்தான். சிறைவீடுகொண்ட இவர் சம் at 

சோடு ஈகரினை யடைர்தார், மபுல மன்னன் ens BL: dans
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யைகீ கண்ணால் அளந்து அறிர்து சம் கருத்தை முடித்துச் 

சென்ற இவா.து சிறப்பினை மதித்து அனைவரு தறித்சார், இவர் 

அங்குப் பாடிய பாடல்கள் களவழி காற்பது என்னும் பெயரால் 

இன்று நிலவி வருகின்றது, நுண்ணறி௮டையேம் என்பார் பிறர் 

கருத்தினை ௮ளக்குக்கோல் அவர் சண்ணேயாம் என்பதை உல 

கம் இவர்பால் ௮ன்று கண்டு நின்றது, 

களவழிக கவிகை பொய்கையுரை செய்யவுதியன் 

கால்வமித் தளையை வெட்டியா சிட்ட அவலும், எனக் 

கலிங்கக் துப்பாணியிலும், 

மீமகசகக பொய்கை கவிகொண்டு வில்லவனைப் 
பாகக்களைவிட்ட பார்ல்வலும்; என விக்காமசோழ 

னுலாவிலும், 

படுக். அப் பொறையனைப் பொய்கைக்குப் பண்டு 
கொடுத்சக் களவழிப்பாக் கொண்மீடான்) 

எனக குலோச்துங்க சோமனுலாவிலும், 

நல்லவன் பொய்கை களவழி நாற்பதுக்கு 
வில்லவன் காற்றகாயை விட்டகோன்) என இராச 

ராச சோழனுலாவிலும, மேற்குறித்த வண்மை குறிக்கப்பட் 

முள்ள து, 

கண்ணளவு கொண்டுூ கருத்தளந்து காண்போரே 

நுண்ணறிவோ ராவரேனு நூல். 

குறிப்பறிதற்கு நுண்ணிய கருவி கண்ணேயாம் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட. 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

குறிப்பறிபவன் இவவுலகக்இற்கு ஓர் அாணியாயமைச்துள் 

ளான், அவனைத் தெய்வமாகவே மதித்துப் போற்றவேண்டும், 

உறுப்பினுள் ஒன்றைக் கொடுத்தேனும் ௮வனைச் தணைக்காள் 

ளூவேண்டும், இறசர்க பிறப்பினனாயிலும் குறிப்பறியாதவன் 

இழிக்கப்படுவான். கண்ணுடையனாயிலும் ௮வன் குருடனே 

யரவன், ஒருவன் அகத்திலுள்ளசை அவன் முகத்தால் காண 

லாம், குறிப்பறிதற்கு முகம் முசற்கருவியாகும். குறிப்பறிய 
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1796 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

வலலாா யாஅம் உரைககா முனன?ே உணாகதுதவுவா, ஒருவ 

னது பகைமையையும் கேண்மையையும் ௮வன் கண்கமேே உணா 

தீஇவிடும், குறிப்பறிதற்கு நுண்ணிய கருவி கண்ணேயாகும, 

எக-வது குறிப்பறிதல் முற்றிற்று. 

72-ம் அதிகாரம் அவையறிதல். 
் அிலகாவது ௮வையிலுள்ளாரது இயல்பினை யறிந்து ௮௮ 

ற்கு இயை.பச் சொல்லுதல், பு.ற.ச்்இல் நிகழும் உறுப்பின் கொழி 

லால் மக்கள் உளக்கடக்கையைக குறிப்பானுணவேண்டு2மன 

மேல் பொதுவாக உணர்த்தினா; இதில் குழுவாக அ௮வைபின் 

கண் அமர்க்இருப்பாரது நிலையினை அறிந்துசகாளளவேண்டும் 

என்று சிறப்பாக உணாச்துகின்றாரகலால் அதன்பின் இது 

வைக்கப்பட்டது, Mog ஒரோ வழித் SO EG Oo BI ora, 

இஃது ஒ?ர இடத? ஒருங்குணர்வது எனவும் வேறுபாடு 

காண்க, 

711 ர்க்து வ௫ட்டர் உறுஇயுற அராய்ச்து 

கூர்ர்துசொன்னார் முன்னேன் கும?ரசா--சார்க்சு 

அ௮அவைபறிந காராய்ர்,து சொல்லுக சொல்லின் 

கொகையறிர்த தூய்மை யவர், (௧) 

இ-ள், 

குமரேசா! வூட்டர் ௮வையின் இயல்பினை அறிந்து 
அரசனுக்கு உறுதியை அராப்சது ஏன் முன் இனிதாகச் சொன் 

னூ எனின், சொல்லின் தொகை #055 தாய்மையவர், ௮வை 

அற்ந்து அராயப்ச்து சொல்லுக என்க. 

தசரதன் விரயமாகச் சொல்லியவற்றை நுறு ஆராய்கது 

கெளிக் அ பின்பு துணிவு தோன்ற இனிது கூறிஞர் ஆதலால் 

ஜார்து அராய்ச்து உறுதியுறக் கூர்ச்து சொன்னார். என்றும், 

இஃது, ௮அவையிலொன்.ற சொல்லுகன்றவன் முன்னதாக 

அறச். துகொள்ள ?வண்டியகைக் கூறுகன்றது,



[2-ம் ௮இகாரம் அவையறிதல், 1797 

அவை என்ற காரியங்கருஇப் பலர்வர்து ஒருங்குகூடி. 

யிருக்கும் இடம், சபை எனவும் இது வழககப்படும், Dw 

௮மார்.துள்ளாரது இயல்பினை உணாத்தி நிற்றலால் இஃது இரு 

மடி. ஆகுபெயர், 

சொல்லின் தொகை என்றது சொம்களின் கொருதியை, 

அவை, பெயர் வினை இடைஉரியன கால்வகைபாய் ஈடைபெற்று, 

வெளிப்படை. இலக்கணை குறிப்பு எனலும் ஈ௦வகை நிலைகளில் 

நின்று பொருளுணர்ததும் அசலால் அவற்றின் இயல்பினையும் 

குழுவினையும் வழுவற வுணாச்திருக்க2வண்டும் என்பார் சொல் 

லின் தொகையறிச்து என்ரார், சொற்களின் நிலையறிச்திருக்கா 

ஓம் தூப்மையிலாபின் நல்லோரால் ௮வர் சொல் நன்கு மதிச் 

துக்கொள்ளப் படாதகாதலால் சொல்லறிவோடு தூய்மையும் 

வேண்டும் என்பார் அறிக்க தூய்மைபவர் star mr, 

சொற்களின் கொகைக் திறங்களைல் கெளிர்ச தூய்மையினை 

புடையவர் ௮வையிலொன்று சொல்லுங்கால் அ௮தனியல்பினை 

முதலில் அறிந்து அ௮சுற்கியைய ஆராய்ச்து பின் சொல்ல 

வேண்டும் என் பதாம், 

சொல்லின் தொகையறிதல் ௮வை.பறிகலுக்கும்; தூய்மை 

அஆராய்தலுக் கும் ஏதுவாக இதில் எண்ண நின்றன, 

தனியே யமர்ந்து கானாக அராய்ச்திருக்காலும் ௮வையின் 

அ௮ளவினையறிர்து ௮தற்கியைய ௮து பொழுது அராய்ச்து 

கொள்ள வேண்டும்; இன்றேல் பழைய அராய்ச்சி பயனின்றுய் 

முடியும் எனபது தோன்ற Hoa UNG QWs gy என்றார். 

அறிதல் பொதுவாக ரோக் யறிசல்; அராய்தல் சிறப்பாக 

வூன்றி உணர்தல், அவை அறிவும் ஆராயவும் உள்ழியே ஒரு 

செல்லுக்கு உயாவுண்டாகு மாதலால் ௮வ்வுண்மை சோன்ற 

௮வை யிரண்டும் ௮கனை மூழையே தழுவி முன்னர் நின்றன. 

சொல்லின் தொகையறிவும் தூய்மையும் ௮வைய.றிவும் ௮7௪ 

ய்வும் என்னும் இச் ஈலங்களையுடையவனே அவையில் ஒன்று 

சொல்லவல்லவன் என்பதும், ௮ல்லாதவன முங்குச் செல்லலா 

காதென்பதும், இதன். இரண்ட பொருளாம்,



1798 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

அறிவும் ஆராய்ச்சியும் மிசவுடையவனாயினும் அவையின் 

இயல்பினை முதலில் அறிந்துகொண்டே ஒருவன் அங்குப்பேச 

வேண்டும் என்பது கருத்து, 

பல் நால்களையும் வழுவறக்கற்றுப் புனிதமும் தெளிவும் 

பொருந்தி கின்றவராயினும் அவையின் நிலையினை யறிர்ேேத உய 6 

தோர் உரைசெய்வர் என்பது இ௫ில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ 

வண்மை வசிட்டாபால் உணரப்படும், 

கதை. 

தசரகனுக்குக் குல குருவாகவும் அமைச்சராகவும் வசிட்டா 

அ௮மர்க்திருக்குங்கால் அம்மன்னன் கன் அருமைக் இருமகனாகிய 

இராமனுக்கு முடி சூட்டக்கருதினான், அக் கருக்சை உறுஇத் 

தணைவ?ோடு உசாவிம் செளிப விழைந்து ஓரவையைக் கூட்டி 

னான், சுமந்திரன் முதலிய மக் இிரிமார்களும் வேறுபல அறிஞர் 

களும் ஆக ௮றுபஇஞாயிரவர் அங் தவக்து கூடினார், அ௮வரனைவரி 

னும் இவா முதல்வராயிருக்கார். ௮ரசன அரியணைய்லமாக்து 

உரிமை யாடு அ௮வையினை உவஈன நோக்கிச் சான் உள்ளியுள்ள 

தை உற்றவருளங்ககொாள உரைத்தான். இராமன் ௮ரசனாவதை 

எண்ணி மகிழ்ச்சியும், ஆட்சியை விட்டுச் தசரதன் பிரிவதை 

கோக்கி வாட்டமு முடையா£ய் அனைவரும் ம.ற.இயிருக்தார், 

இரண்டூ கன்றினுக்கு இரங்குமோ ராவேன இருந்தார் என்று 
அன்று அவர் மறுகிரின்றதைக் ஈம்பர் மிக௮ழகாக உவமித்துள் 

ளார், இங்கனம் இருகச்தவர் பின்பு ஒருவாறுகேறி ாசனது 

கருத்தையும் பருவத்தையுங்கருஇி யிசைக்காராயினும் உரைசெப்.ப 

நாணி ஒடுக்கியிருக்தார். அவ்வமயம்”இவர் ௮வ் ௮வையின் நிலை 
யினை யறிக்து ௮ரசனை யெதாகோக்கி மேலுறுவசை ஆராயகது 

அவன் கருஇயவாறே உறுதிபெற வுரைக்கார். இராமனது 

பெருமையையும் ரசனை அளுகற்கரிய பருவமுடையனய் 

அவன நிலவி நிற்றலையும் பிற ஈலங்களையும் தெளிவுறக் கூ கினார், 

பொன்னுயிர்க்கபூ மடர்தையும் புவியெலுக் திருவும் 
இன்னுயிர்த் துணை யிவனென நினைக்கின்ற இராமன் 
தன்னுயிர்க்கென்கை புல்லிது சுற்பயக் தெடுத்த 
உன்னுயிர்க்கென ஈல்லன் மன்னுயிர்க் கெலாமுவோய் (1) .



72-ம் அதிகாரம் அலைபயறிதள், 1799 

யூறத்து சாமொரு பொருளினிப புகல்கின்ற தெவனோே 

அறிகீறின் சாறர்த்லர் வதரிக்கா னென்ப ஒல்லால் 

பிறத்தி யாவையுக் காத்தனை பின்னுறம் துடைக்கும் 

திறத்து puns PHSB Dos gos BoC wr ar. (2) 

வாரிமன்னினிப் .பகாவது வைகலு மனையான் 

பேரினால் வருகிடையுறு பெயாகசன்ற ப.பக்தால் 

வரிரநின்குல மைக்கனை வேழியர் மூ.சலோர் 

யாரும் பாஞ்செப்கு ஈல்லற ப்பபசனன இ௱ப்பார், (5) 

மனிதா வானவா மற்றுளார் அறங்கள் காக்ுளிப்பார் 

இனியிம மன்னுபிர்க் சொமஸிற் சிறச்சவரில்லை 

அனையஞதைலின் அரசகிற் குறுபொரு ளற்பித் 

புனிச மாகவல மல்ல?கான றில்ளெைப் புகன்் ஈன், (4) 

இங்கனம் இவா புகன்றகைக் கேட்டுச் சுசாகணும பிறரும் 

பெருமகழ்ச்சி கொண்டார், அவையிலுள்ளாரிபல்பினை யறிக 

திரன் ரு இவா LITLE SH சொல்லியவாய்மையையும் LY BUD BOIL 

யும் அனைவரும் வி.பக்து புகழ்ச்தகார், அவையறிர்து அராயந்து 

சொல்லுக, சொல்லின் கொகையரிந்த அய். மைபவர் எனலும் 

உண்மைக்கு இவர் உரியவராய் நின்றார். 

நின்ற அவையமீன் நிலையறிந்து நீதிநீலை 

ஒன்ற வுணர வுரை. 

௮வையறிக்து சொல்லுவோசே முிிவோராவர் என்பு 

(இகனால் கூ௰ப்பட்டது. 

  

112 GTS @y சுமக்தரனன் கெண்ணி யிடைதெரிந்து 

கோனவைமுன் சொன்னான் குமரேசா. இன 

இடைதெரிக்து ஈன்குணர்ச்து சொல்லு சொல்லின் 

கடை தெரிச்ச ஈன்மை யவர், (௨) 

இன், 

குமரே சா! சுமர்திரன் அமபமறிந்து உறுவகை யோர் 

ந்து அரசவை முன் என் இனிது சொல்லினான் எனின், சொல்.



1800 இருக்குஉட் குமசேச செண்பா, 

லின் ஈடை தெரிர்ச சன்மையவா், இடைசெகிக்து ஈன்கு உணர் 

gn சொல்லுக, என ௧... 

அவையின் நிலையினை எதிரறீஈனு நின்று லிட்டர் கூறி 
a 

பூடிச்கபின் அமயமறிர் 9 எழுது கூர்ர்னு அரா.ப்ர்து மன்னனது 

மனசிளைகெளிச்து இனிது கூறினனை அ.கலால் ஈன்கு. எண்ணி 

இடை ரிக்து சொன்னான் என்றாம், கோன் ௮லை என்றது 

BETH உவக்து வீற்றிருக்க சபையினை. அன என்றது கனக்கு. 

இதமான என்றவாறு. 

இது ௮னளைபின் செவ்வி ப.ச த கூறுக ste BST DBD. 

இடை என்பது ஈண்டுக் காளந்கூறுபாட்டை யுணர்ம்தி 

நின்றன. இடை ரிக் அ - ௮மயமறுந து” ௮ல்தாவது தன் சொல் 

இனி௮ செல்லுதற்குரிப சமய சரித என்றவாறு, படையு 

லாப் போக்கி இடைதேமிந் திருகது எனப் பெருங்கதையிலும், 

சச யிடைதந்து இன கேட்க எனச் சிக்காமணிபிலும், இடை 

யொழிகின்றி எனப் பரிபாடலிலும், உடைபோ போல இடை 

யின்று குறுகி எனப்புறச்திலும் கின்று இஃதுணாஅம் பொருளை 

புணார்சு, சொல்லின் ஈடைதெரிர்த- சொற்கள் பொருள்களை 

nom SBF OFA GIS இறம்களை யறிக்க. 

மேல், சொல்வறிந்கத தூய்மையவார் அலையற்க் து. சொல்ல 

வேண்டும் எனருச், இதில், தமக்கிகமான ௮மயழும் அவர் 

அறியவேண்டும் என்கின்றார். 

சொற்களின் நடையினை யறிந்து ஈன்மையினை புடையவர் 

அவையீல் ஒன்று சொல்லுங்கால் இனிய சமயமறிந்து மிகவுக் 

தெளிச்.து செவ்விதாகச் சொல்லவேண்டும் என்பகாம், 

செல்லின் உடை தெரியாத புன்மையவர் இடை தெரி 

யாஅ சொல்லி ௮வையில் இழிவுறுவாகலால் ௮௮ தெரிக்க ஈன் 

மையவர் உணர்க்து சொல்லுக எனறார். 

தாம் சொல்லுகின்ற பொருளை ௮வையிலுள்ளவர்கள் விருப் 

பக்தோடு கேட்டற்குரிய சமயத்தை யறிந்து எதனையும் தெளி 

வுறச் சொல்ல வல்லவரே என்றும் வெல்லும் நீரராய் ௮வையில் 

விளக்க நிற்பர் என்க,



42-ம் அதிகாரம் அலையறிகல், 1601 

கேட்பாரை நாடிக் கள தப் படும்பொருட்கண் 

வேட்கை யறந்துரைப்பர் சிச்சுகா. வேட்கையால் 

வண்டு வழிபடரும் வாட்கண்ணாய் Corpus 

கொண்டு புகா௮ரலை, என்ற பழமொழி யிண்டுக் குறிக் 

கொள்ளத்தக்கது, வித்சகர்- அறிஞர், சதுர், 

௮ வையில் பிறஜனொருவன் பே௫ிக்கொண்டிருக்கும்பொழுது அவச 

ரமதியால் இடையே ஒருவன எழுந்து பேசுதலும், முவையிலுள் 

OTB கருத்தையும் கிலையையும் குறிச்தறியாமல் தன் குறும் 
பைய முனைந்து கூறக்தொடங்கலு1, கூடாசெென்பார் இடை 

தெரிந்து என்றும், சான் கூறத்சூணிக்த பொருளைக் கேட்பவர் 

விரைவில் இனிதுணாந்து உவந்து கொள்ளு மாஅ முன்னகாசவே 

ஈன்றாக,ச் கெளிக்து கொள்ளவேண்டும் என்பார் நன்குணர்ந்து 

என்னும், இதில் ஈலமு.றக்கூ நீனா, 

சொல்லின் ஈடைதெரிக்து ஈல்லவராயிருக்காலும் அவையில் 

இடைதெரியாது சொல்லின் வர். இழிவடைவர் என்பது 

குறிப்பு. 

தமக்குரிய சமயமறிர்தே அறிவுடையார்க்வையில் தெளி 

௮றச் சொல்லுவா என்பது இல் pom id SA. இவ் 

வண்மை சுமகஇரன்.பால் உணரப்படும். 

கதை. 

தசரதனுடைய மக்திரிகள் ௮றுபஇனாயிரகருள் மறிவலத்தி 

னும் மன ஈலத்திலுஞ் சிறந்து சுமக்திரன் முதல்வனுப் சினறு 

வருங்கால் இராமனுக்கு முடிசூட்டுவதை முன்னிட்டு அம்மன்னீ 

வன ஓர்சபை கூட்டிச்கன் கருக்சை அக்குக் குழுமியிநக்த அனை 

வருக்கும் அழகுறக்குறிப்பித்கான். ௮வன் உன ச்சமொழிகளால் 

வசிட்டா ௮வன் உளச்சை யோர்க்தார், ௮ாசர்பெரும நீ கர தியப 

டி.யே செய்தல் தகுறிடுடையகாகும், இராகவன் நெறிவழுவாமல் 

கின்று இவ்வுலகனைப் பேணுவான், இனிப் பொருச்சவம் போக 

கீ அருந்தவஞ் செய்யலாம் என் அவ் இருக்கவன் சொல்லினான். 

௮.சனால் உவர்தவுள்ளத்தனாய் ௮ம் முனிவரைப் புகழ்சது கூறி



] 807 திருச்குறட் மேச வெண்பா, 

அவன் அமார்இருக்கான். அனு பொழுது சுமந்திரன் எழுந்னு 

அ வையிலுள் ளவர்களுடைய நிலைகளை யுணாக்கான், இமாமன் 

அரசனாக வருதளை Combs oS psauyo, ser gor Disa Cur 

தலை எண்ணி வருத்தமும், ௮வர வாய்நஇரு கலைச் தெளிக்கான, 

இடைதெிக து அரசனை உரிமையோடு ௭திருற Corea ens, 

மன்னர் பெரும 7 எங்கள் மன நிலமையை என்னைன்றுரைம் 

Cubs இராமனைப் பெறுதற்கு விரும்புகின் ந எங்கள் நெஞ்சம் 

நின்னைப் பிரிகற்கு அஞ்சுகின்ற. ஆயினும் மரபு நிலைஇரியாமல் 

நீ உரைசெய்கபடியே முறைசெய்யவவேண்டும்,  மூடிபுனை தலை 

முன்னா முடி. சீ.௮ மேல் நிகழ்கதைப் பின்னர் ரண்ணலாம் என 

நன்னயம் பெறவுரைம்கான், இவனஅ௮ விசயமொழிகளை மண் 

னன் வி.பர்துகேட்டு ஈன்று ஈன்றெறன நயந்து புகழ்ச்து அரண் 

மனைக்குப்போய் இராமன Yop dB வரும்படி பணிக்கான், 

முனிவர் உலாசெய்பும் வசையும் அமைதஇயாயிருக்து அதன்பின் 

அ௮வை.பின் இயல்பு சோசகி அ௮மயமறிக் து எழுக அரசன் மூக 

லாக ௮னைவரும் உவகையந மொழிர்த இவனது புலமையினை 

பும், ௮வையற்கின் தலைமையையும், விபநது அனைவரும் புகழ்ச் 

தார், இடைதெரிக்து சன்குணாம்து சொல்லுக சொல்லின் 

நடை தெரிர்சு ஈன்மையவர் என்னும் உண்மைக்கு உரிமையாப் 

௮ன்று இவன் உணர்த்இ கின்றான், 

பழுஇ௫் மாதவன் பின்னென்.றும் பணித்தில னிருர்கான் 

முழுன மெஸ்ணுறு மந்திரக் கிழவர்கம் முகத்தால் 

எழுதி நீட்டிய இங்கிகம் இறைமகற் கேறச் 

தொழுத கையினன் சுமச்தரன் முன்னின்று சொல்லும் (1) 

உறச்தகும் ௮ரசிராமற்கென் றலக்கின்ற மனத்தை 

அற,த்தி நீயென்னுஞ் சொற்சுடும் நின் கலத்தொல்லோர் 

மறத்தல் செய்கிலாச் தருமத்தை மறப்பதும் வழக்கன் 

றறத்தி லூஉக்கினிக் கொடிதென லாவசொன்றியாசே, (2) 

புரைசை மாக்கரி நிருபர்க்கும் புரத துறை வோர்க்கும் 

உசைசெய் மந்திரக் கிழவர்க்கும் முனிவர்க்குமுன்ள 

முசைச மார்ப்பகின் முதல் மணிப்புதல்வனை முறையால் 

அரைசனாக்கப் பின் அப்புறச் தடுச்தது புரிவாய், (9)



72-ம் ௮இகாரம் அவையறிதல், 1803 

எனம வாசகஞ் சுமந்திரன் இயம்பலும் இறைவன் 

நன்று சொல்லினை கம்பியை களிர்முடி சூட்டி 

நின்று நின்றது செய்வது விரைவினில் நீ$ய 

சென்று கொண்டணை திருமகள் கொழுகனை யென்றான், 

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சுமக்திரன் ௮ன்று அவையில் 

சொல்லிய உண்மைகளை இவை சுவையுற உணர்த்தி நிற்றல் 

காண்க, தன் பிரிவினை எல்லாரும் விரும்பியுள்ளார் போலும். 

என்று sei cor நினைசது கொள்ளாவண்ணம் காலம்பார்த் து. 

உறுதிபெற இவன் உணார்துரைம்சத ஒண்மையையும் தன்மை. 

OWI Zao Mot CUI FACE BM STONE, 

ஊரும் புணையான் உறுபுனலோர்ந் துய்த்தல்போல் 

சேரும் அவையறிந்து செல். 

உரியகாலம் ஓரம அவையில் உரை செய்யவேண்டும். 

என்பனு இதனால் கூறப்பட்ட.து. 

  

713 அன்று விகரனன் அவையறியா மற்சொல்லிக் 

குன்றினை எனனே குமரேசா--- ஈன் 

அ௮வையறியார் சொல்லன்மேற் கொள்பவர் சொல்லின் 

வகையறியார் வல்லதாஉ மில், (௩) 

இ-ள். 

குமரே சா! சொல்லின் வகையறிர்துருக் தும் ௮வையறி 

யாது சொல்லியதால் விகர்னன் ஏன் ௮வமூப்புற்றுன் எனின், 

அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர், சொல்லின் வகை. 

அறியார் வல்லதூஉம் இல் எனக, 

HTD! sor pg கண்ணனுக்கு இடர் செய்யச் துரியோத 

னன் முதலாயினோர் குழுமிச் சதியாலோசனை செய்த ௮க்க௱ 
லச்தை, சான் ௮வை நிலையறியாது சொல்லியகால சிறியவண் 

இக்கேன் வர்தான் என்று கடுமொழி கூறி இவனை அவர் இழித் 

தாராதலால் குன்றினான் என்மும். 

இஃது அவையறியா வழிவரும் இஹிவு கூறுகின்றது, 

் 226



1804 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

௮வை அறியார் = அவையினத இயல்பினை ௮றியா*௫, இதி 

அள்ள அறியார் என்னும் எதிர்மறை முற்றை எச்சமாக்கிக் 

கொள்பவர் எனீபகனோடு கூட்டி முடித்துக் கொள்க, 

சொல்லல் மேற்கொள்பவா- சொல்லுதலைக் தம் மேற் 

கொள்பவர்; சொல்லக தொடங்கிெனவர் என்றவாறு, 

வல்லதும் என்றது கற்று வல்ல கலைபும் என்றவாறு, இதில் 

அளபெடை இன்னிசை நிறைத்து நின்றது, அறிவும் இல்லை 

என்பதை அவாவி நிற்றலால் உம்எம இறக்தது தழுவிய எச்சம் 

என்க, சொல்லின் வகை என்றது வெளிப்படை குறிப்பு இலக் 

கணை என மேற்குறிக்தவாறு நின்று பொருகரணர்த்தும் ௮கன் 

விதங்களை, 

மேல், அவையின் இயல்பறிஈ்து சொல்லுக என்ரார்; இதில் 

அங்ஙனம் ௮றர்து சொல்லாக்கால் இழிஈ் தபடுவாய் என்கின், 

அவையினஅ நிலையினை அறியாமல் ஒன்று சொல்லுதலைத் 

சீம்மேற் கொள்வார், ஈன்கு சொல்லு தலின் வகையும் அறியா, 

அ௮௮அவுமனறித் தாம் கற்று வல்ல கலையும் ௮வர்க்கு இல்லையாம் 

என்பதாம், 

பல _நால்களையும் வழுவற்க் கற்றுத் செளிந்திருப்பினும் 

குழுமியுள்ளாரது இபல்பினை யறியாமல் அவையில் ஒன்று சொல் 

லின் ௮வன் சொல் ௮ங்கு ஏலாது இழிவுபடும்; படவே சொல் 

ல,த்தெரியாகவன் எனவும் கல்வியில்லாதவன எனவும் எல்லாரும் 

௮வனை எள்ளி இகழ்வர் என்றவாறு, 

சொல்லின் வகையறிவும் கல்வி வன்மையும் உண்மையாக 

வுடையனாயிலும் ௮வையறியானாயின் ௮வை யாதும் இலனாய் 

இழிக்கப்படுவான் என்பார் ௮வை.பறியார், சொல்லின் வகை;பறி 

யார் வல்லதும் இல் என்றார், ௮வையறியானை வகையறியாத 

வன் என்றே வையம் வையும் என்பதாம், 

அ௮வையறந்து அசாய்க்து இடைதெரிச்தே சொல்லவேண்டு 

மென மேலருளி.பதை நினைந்து குறைந்த கல்விபுடையராயின் 

அங்ஙனம் அறிந்து தெரிச்து சொல்ல2வண்டும், Gonos கல்கி
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யாளர் ௮.தனை எதிர்பாராது சொல்லின் ௮,கனால் என்ன வந்து 

விடும் என்பாரை நோக்கி இஃது இ.பம்பி.பகாகல் காண்க, 

திறர்சு அறிவும் தெளிந்த கல்வியும் ௮வையறியாஒழி Biss 

தூபடும் என்ற இகனால் அ௮வைய3தலின் உயாவு இனிதுணச 

லாகும், எவ்வளவு கல்வியுடையராயினும் ௮வையின் அளவினை 

அறியாமல் யாலும் சொல்லலாகாதென்பது கருத்.து, 

ஒருவன் இறந்த கலவியுடையனாயிலும் ௮வையறியாமற் 

சொல்லின் அங்கு அவன் இழிவுறுவான் என்பது இதில் உணர் 

ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை விகானன்பால் உணசப்படும், 

கதை. 

விகானன் என்பவன், துரியோசனன அச்சாகனன் முத 

லாயினோர்க்கு வயதில் இளையவனாரிலும் அறிவில் ௮வரெவரி' 

னும் பெரீயவனாயிருக்கான், மிக்க மனவுறுதியடையவன், உடன் 

பிறர்காராய அவ் விடம் போன்றூர் செயல்கட்கு என்றும் இவன் 

உடன்படாதவஞய் நினறான். பாண்டவர்களைச் சூதாடித் 

மிதாலைத்துக் துரோபதைக்கு ௮வர் இடர் விமாக்கபொழுது 

நடுநிலை பிற மாமல் இடையே நின்று சில நீதிகளை இவன் எடுத்து 

மொழிக்கான். கொடிய காரியங்களைக் குறித்து அவர் கூடிப் 

பேசுங்கால் இவன் ஊடே புகுந்து ௮வை கூடாதென்பான், இர 

க்கமூள்ள நெஞ்சினன்; யாரும் இன்னலுற இவன் யாதும் இசை 

யான், ஆகலால் செல்லும் இடமாயினும் செல்லா இடமாயினும் 

சான் உள்ளியதை ௮ங்கு இவன் சொல்லியே விடுவான், இ௫ 

னால் பலர்க்கு இவன் நல்லவனாயினும் சகுனி மூதலிய இலர் 

இவனை இனந்தெரியாமற் பேசுபவன் என்று எள்ளி வர்தார், 

வருங்கால் பாண்டவர்க்காகக் கண்ணன் GE FOB UGB PHM AUST 

வெல்லாம் ஓதிவிட்டு இரவில் தனித்த ஒரு மாளிகையில் தங்கி 

யிருக்தான், ௮வ்வமயம் அவனைக் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று 

துரியோதனன் கரவாக ஓர் ௮வை கூட்டினான். சன எண்ணம் 

பேரலவே இசைக்தொழமுகும் அமைச்சர் முகங்களை அம்மன்னன் 

கோக்க, யாதவன் தனித்து வந்தான் என் செய்வது இயம்பு 

மென்றான், இதனைக் கேட்டவுடனே ம௫ழ்சீசி மீக்கூரர்து



1800 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

அவனைச் சதிப்பதே கருமமென்று ஒவ்வொருவரும் த,.சம் மதச் 

இறக்கோன்றக் கூறினார், இலர் உறங்கும்போதே கொன்று விட 

வேண்டும் எனரனார், வேறு சிலர் கதவை இழுத்து மூடி. நெருப் 

பை வைதீதூவிடலாம் என்ரூர், இங்கனமே வேறு வேறு வகை 

யில் தம் புன்மையை விளக்க விரிவுரை பகர்த்தார், அங்கிருக்த 

முதியவனாஇப இிருதாட்டிரனும் “' இரும்புலி வலையிற்பட்டால் 

விடுவ?ரா எயினரானோர், வாம்பில் வெஞ் சேனையோடும் வளைக் 

தினி மாயன் தன்னைக், கரும்பொழு தகலுமுன்னே கொல்வதே 

கருமமன்றான.!' இவற்றையெல்லாக் கேட்டுக் கொண்டிருக் 

விகர்னன் இ.றுஇயில் எழுக்கான், ௮வரெல்லோரையும் நோகக 

னை, நீங்கள் சொல்வனவெல்லாம் ஈல்லன வல்ல மிகத்தி பவை; 

கொடிய கரகுக்்2க இஃது அடிகோலி .படியாம்; படியில் யாரும் 

இப்படி. புரை பகரார் என்று பரிந்து கூறினான், அங்கிருக்தவ 

செல்லோரும் இவனைச்சினந்து நோக்க உன்னை யார் அழைக் 

5௮7 ஏன் இங்கு வர்தாய்? இந்த ௮ரச௪ ௪பையில் சின்னவ 

னாகிய உனக்கு என்ன பேசக் தெரியும் 7 ௮றிவிலியே / வெளியே 

போ என்று வெருட்டினா்.'' இவன் வெகுண்டு கொந்து வெளி 

யே சென்றான், பல மூல்களை வழுவற அறிந்து, சொல்லுகலில் 

வல்லுகனாயிருந்தும் அவையின் இயல்பறியாது சொல்லியதால் 

னவுன்று இவன் ஈவையடைந்து கின்றான். அவையறியார் சொல் 

லல் மேற்கொள்பவர், சொல்லின் வகையறியார் வல்லதூஉம் இல் 

என்னும் உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்க்து இரங்இபது, 

கண்ணிலான் உரைத்த மாற்றக் Cae gia காவலோரின் 

மண்ணிலா ரித.ற்கு முன்பு தூதரை வளைர்து கொன்றார் 

எண்ணிலா இக்க எண்ணம் எவ் வுழிக் கற்றதென்று 
வெண்ணிலா முறுவல் செய்து விகானலும் விளம்பலுற்றான், 

மூதீதவ ரிளையோர் வேதமுனிவார் பிணியின் மிக் கோர் 
கோத்திர மொழிவோர் மாதர். தூ.சரொன் றிவரைக் கொல்லித் 
பார்த்திவர் தமக்கு வேறுபாவமற் றிதனி னில்லை 
பூத்தெரி கொடையாய் பின்னும் சாகனும் புகுவரென்றான், 

இவை விகரனன் சொல்லியன, இதி சகைய உயார்த நீதிகளை
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யூறிர்திருந்தும் அவைபறியாக ஒன்றால் யாதும் ௮றியாகவனன 

அங்கிருந்கவாரகளால் இவன் ௮வமஇப்புந்ருன்,' அவையறியா 

வழி மற்த அறிவெல்லாம் ஈவையுறுமென்பதை ௮௪ பின்பு 

இவன் அறிந்து தெளிங்கான், 

ஆழ்ந்த அநிவ னேனினும் அவையறியான் 

தாழ்ந்து பவான் தகை, 
4 

அளை.பறியாசவன SMD BL!) ONOU HT BOT GT OST!) (Y) GOW 

Ge DLL Bl, 

  

714 ஒஇயயா் விடுமரேன் ஒன றுமூரை யாதிருக்கார 

கோதுடையார் முன்னே குமசேசா-.-2பாக 

ஒளியா£முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்மூன் 

வானசுசை வண்ணங் கொளல், (௪) 

Q-ar. 

குமரேசா ! தீருமனாதியர் முன் நீதிகளை புரைத்த வீடு 

மா ஏன் துரியோதனர் மான் யாதும் கூறாது ஒடுக்கி இருக்கார் 

எனின், ஒளியார் முன் ஒள்ளிபராதல்: வெளியார் முன் வான் 

சுதை வண்ணம் கொளல் என்க, 

நாலைல்லாம் னி. காடி அழைபுலனுடையாரா௫, மேலை 

ல்லாம் விரும்பிப் போற்ற மேன்மை பெற்றிருக்கார் ஆதலால் 

ஓதி உயர் என்றாம், கோதுடையார் என்றது துச்சாசனன் 

சகுனி முகலாயி?னோரை, 

இஃது அறிவில்லார் முன் அறிவுடையார் யாதும் .கூறலாகா 

தென்று கூறுகின்றது, 

HEN = WHS, கொளல் கொள்க, இவை தல்லும் ௮ல் 

அம் ஈறுறவச உடன்பாட்டு வியங்கோள்கள், 

ஒளியார் என்றது அறிவிற் சிறர்காரை, ஒள்ளியார் என் 

பாலது ஒளி;பார் என நின்றது. இல்்து ஒண்மை என்னும் பண்ப 

டியாப் பிறக்க பலவின்பாம் பெயர், ஒண்மை அறிவ,
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வெளியார் என்ற அ௮ரிவில்லாரை. இ.து வெண்மை எண் 

பகன் அடியாகப் பிறக்ச.து, வெண்மை அறிவின்மை வான் 

சுதை வண்ணம் - வாலிய சுண்ண த்தின் நிறம்; வால்சுகை எண் 

பது வான்சுை என கின்றது, வாலிய ஒளி என்புழி வான்கதிர் 

என்றது புற; வாலிய-ஈத்சமான, இது சுசையின் இயல்பு 

தோன்ற கின்றது, சுகை என்றது வெண்மை சுண்ணச்சார்து 

பூர்மேன் முதலியவற்றை குறக்து வரும், மணிச்சுதைக் 

குன்றமும் மண்டபக்குச்சியும் என்றவிடச்து இது நின்றுணாக் 

தும பொருளைபுணர்ச, 

மேல், கல்விபில் வல்லுகனா பினும் அவையறிபாசவன் ஈவை 

புறுவன் என் ரர; இதில், அறிவில்லார் அலையில் அறிவுடைய 

ஜனொருவன அமரீச்திருக்கவேண்டிய விகம் அருளுகின்றார், 

சிறக்க அற்வடையார் முன கரருதம் மிதளிசத அறிவுடைய 

ராய் விளங்கவேண்டும்; ஏனை அுறிவில்லார் முன் யாதும அறி 

விலார் போல் அமைர்.துகொண்டு அ௮வுடையார் முமர்ந்திருக்க 

வேண் $ம எனபசாம், 

சொல்லின் வகைகளை யெல்லாம் நன்குணர்ந்து கல்வியில் 

வல். லுகரயினும் ௮வையறியாராயின் அவர் ரவையுறுவர் என்ன 

அப்படியாயின் அறிவுடையரன் ஒருவன் அறிவிலார் ௮வையில் 

எப்படி. ௮மாம்தி ரக்க2வண்டும் எனபரரசை நோக்கி இஃது இயம் 

பியதாகக காண்க, 

உணர்வுடையாரை ஒள ரியார் எனவும் ௮ஃதில்லா காசை 

வெள்ளியார் எனவும் கூறியது உள்ளீட்டின் உண்மை இண் 

மைகளை முறையே நோக்கி என்க, வள்ளைக் கோட்டியும் விர 

கினி2லாழிமின்; எனச் சிலப்பதிகாரத்திலும், வெள்ளை மகன் 

போல் விலாவிற நக்கு; என மணி? ் மகலையிலும், வேண்மையுடை 

யார் விழுச் செல்வம எய்தியக்கால்; என நாலடியாரிலும், வெள் 

ஊசைமை அ௮றிவின்மையை புணர்த்தி நிற்றல் காண்க, விளையுமாற் 

றம் நின் திருவடிவினுமிக வெள்ளையாயது எனச் சாத்தகி பல 

ரசாமரைச் சினந்துரைத்ததும், வெள்ளியை யாதல். அம்பினை 

என மாவஷத்தீதானை யெள்ளி மொழிக்சதம், அறிவு குன்றிய
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ஒருவனைக் குறித்த ஐயோ பாவம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரி 

யாது; சுறிதி வெள்ளை என
 5-9 உர் வழு தவ 

குக்கன. கற்றாரைக கற்ரு?் காழு..2 ே 

களே உவப்ப, கலா
ல் அவர் உவந்து 2 கொள்ளுமா 

போல் மிக அமைக்துகொள்
ள வேண்டும் என்பார் 

முன் வான்சுதை வண்ணம் கொளல் என்றார். முன் வாக்கியத் 

இல் ஒள்ளியார என்றது போல? பின்னதிஇ!2 
வெள்ளியார் 

என்று நேர 
லிளம்பி விடாமல் வான் சுனை வண்ணம் 

பிறிதொரு வழியே துருலி இலக்கணையாக 
பொருள் கொள்ளு 

ol oot ப் 

மாறு இணைத்து 6 வை
த்தி, அல் ுறிலிலிகள் முன்பு தமக்குரிய 

ஒள்ளிய தன்மையை 
ஒளித்த 5 வெள்ளிய தன்மையை 

மேவி 

an sere 8 நிற்கும் அவர் விரகு 3 தோன்ற என்க, 

தமக்கு € உண்மையான்
 அறிலிளை 

மறைக்.தி 
அறிவிலார் 

அறியாமையை 
௮: நிவுடையார் 

2 மேற்கொள்ள வேண்டும் 

அவையுள் 

என்று துருளு
கன்ற gad 

மை pans 
அறிவின்

மை 
உணா. FH

 

வண்ணம் என்னும் Oar DIG! 
ao B07 துடி கள் 2 ஊன் றி 

Gis prio 

டத்தில், தனக்கு உரிமையான 
9 வெண் 

மாறி a Got FID 

வைத்துள்ள 
ஒண் மையை 

உய் த்துணர்ர்க
தி தாளக், 

வரையும் ஒருவ? ரோடும் 
ஒன் றும் நீர 

௨: ap rust aT BT OD தன்றி தன 

தலைவனை நோக்கி ௨ ழையிருர் தா
னெருக* கூறுங்கால் 

அண்ணல் 6 பேசாதைர் , த
ாறுமா தம்வரையிற் 

கண்ணமூ 
9. Bo கொண் 

9. (hs arent DOU
 ® வழக்கு நவிற்சி 

யோடு 9 ABaxrB Bye தோன்ற இகி பிழங்கி நிற்/ றல் காண்க, 

தல்லியதிவுடையார
் ௮99 வயிலாயின் 

சீனி கல்லி வன்மை 

தோன்றச் சொல்லாடவேண்டு
ம்; துஇல்லா் முற்படின் யாதும் 

கல்லாதவன்? Ay
re SEBO 

SF நல்ல் அறிவுடை
? 2 ஒருவன் செல் 

லவேண்டும் என
் pat 2. 

உணர்வுடையார்
 முன்னன் : உணர்கிலிகள் 

முன் உணர்ந் 

தார் யாதும் உரைய
ாடலாகா? sor Si கருத்தி. 

தாம் எவ்வள] அ்லியாளாரயிர
ுப்பி௮
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லோர் ஒன்றும் சொல்லார் என்ப.ஜு. இதில் உணர்தப்பட்ட ௫: 

இவ்வுண்மை வீடுமாபால் உணரப்படும். 

கதை. 

போறிலாளராயெ வீடுமர் ,துரியோகனன.து கொடுமைக்கு 

'இரங்கி ௮மையம் வா.ப்ச்ச போதெல்லாம் உ.றுதிகளை உளங்கொாள 

உரைத்து வந்தார். வந்தும் இண்மைமிக்க ௮வன் உண்மை 

யாதும் ©. CONT GL தீமையின் கண்ணேயே செய்க்அ கின்றன, 

குஏ மு,கள்வரும் களைமை யமைச்சநமாய் நிலவி நின்ற இவர் 

௮வன் நிலையை நினைச்து நெஞ்சக் கவனமா. கண்ணன் தூது 

HESIUTYPH ௮ரச சபையில் வைத்த விசானை அம்மன்னன் 

வெறுத்து வைத்தால் அவன் வெகுண்டெழுர்து சன் வில்லை 

முறித்தெறிந்து விட்டு இனி எவ்வகையிலும் அமரில் அணைபுரி 

யேன் என்று அகன்று போனான். இவரையும் பொறுத்து 

வரத இவர் ௮ன்று உளம் பொரு கவராய் வெறுச்தார், 

காரனைத்தம் விடு சாரை யன்னபல சணைகளேவி யமர்கருதும் வில் 

லீரனைப் பழு. துரைத்த ரீ பகையை யெக்கனே தணீசொல் வெல்லுவாய் 

பாரனைத்்.துமினி யைவராளும் வசை பண்ணு வித்தனை யழிச்ததுன் 

பேரனை த். துமென வுள்ளழிர்து சிலபேசினானுயர் பிசாமசன். 

என்றபடி காசமூ.று போனை நோக்கி இங்கனம் இவர் வருதி 

யுரைத்தபொழு ௮ரசவையிலிருக்க சகுனி துச்சாசனன் முத 

லிய புல்லிய கூட்டத்தார் சிலர் இவருரையைப் பொருள் செப் 

யாத தமக்குள்ளேயே யெள்ளி மொழிக்தார். கன்னன் 

எழுக்தான். 

௮ம்பசத்தவ ௬டன்.றுசறினும் ஒரம்பிலே யழிவர் திண்ணம்யான் 

வெம்பணிப் பகழி யேகி லாசியுடன் மீளுவான் அமரில்விசயனோ 

இம்பரிற் புகல இருதள.ச்இனும் எனக்குறே ரொருவரில்லை யென் 

அம்பர் கற்பகமுசராண வண்மையிலுயர்கத விரனிவை புரசை செய் 

தான், உண்மையீல் சல்லவனாயிருக் தும் Geiss இனத்தின். 

இமையால் அறிவு இரிந்து உறுதியையும் நிலையையும் ஓர்ந்து 

கொள்ளாமல் நேர்ந்துகின்.று துடுக்காக மொழிர்ச அவளை இவர் 

உறுத்து சோக்னொர், உணர்வுரை கூற. விழைச்தார்
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திசையனை த.தினும் வளைர் சசானவரை யிரவிவரததொரு திசையின்வாய் 

நிசியெனப்பொருது வானவர்ச் கரசளித்துவர்த விறனீர்மையான் 

விசயனுச்குகிகர் நீகொலோ 1! சடவுள் வெண்மதிக்கு கிகர்வெள்ளியோ ? 

வசைவில் விற்ரொழிலும் 'வல்லையோ ? வெனவோரசைவிலாதவ னறைர்த 

னன். இங்கனம் கூரியவரைகள் ,பல எடுத்து ௮றிவுதோன்ற 

அறைந்தும் ௮ரசன சிறிய இனக்கார் சிறிதும் அடங்காமல் 

இமிர்ந்துரையாடினார், இனி?மல் இவரிடம் யாகோர் உறுஇயும் 

கூறலாகாகென்று தம்முளத்தஇல் குறிச்துக்கொண்டார், அன்று 

முகல் யாதோர் அ௮றிவுரையுங் கூறாமல் ஒன்றுமறியா கவர் போல 

வே ௮வ?ரோடு இவர் உறைந்த நந்தார், அ௮சன்பின் ௮வ் அறி 

வில்லாகாரும் இவரை மிக மூத்து வச்தார், போர் முகத்தில் 

கணைகள்பட்டு இவர் வீம்ச்சபொழுஅ பாண்டவர் மு.கலாக அங்கு 

ஈண்டியிருக்கத அறிஞர்களுக்கு வேண்டிய நீதிகளை இவர் விரித்து 

ரைத்கார், அவ்விரிவரையைக் கேட்ட அனைவரும் இவாது அறி 

வுயர்வை வியர்து இத்தகைய ஓஒண்மையுடையவர் அ௮ப்புன்மை 

யாளரோடு எப்படிப் பொருக்தியிருந்தார் . என்று இரங்கி நின் 

ரூர், அறிவுடையார் முன் போறிவுடையராகவும், அறிவிலிகள் 

பால் யாதும் ௮றியாதவர் போலவும் இவர் ௮மைந்திருக்கமையை 

நினைக்து ௮வையறிதலில் ௮க்காலத்தில் சிறந்திருக்சவரெல்லாரும் 

இவரைப் புகழ்ச் து.போற்றி வக்கார். ஒளியாரமூன் ஒள்ளியார 

கல்) வெளியார்முன வான்சுதை வண்ண கொளல் என்னும் 

உண்மை மொழிக்கு இவர் உரியராய் நினருர், 

புல்லாப்புன் கோட்டிப் புலவ ரிடைப் புக்குக் 

கல்லாக சொல்லுங் கடையெல்லாம் கற்ற 

கடாஅ௮யிலுஞ் சான்றவர் சொல்லார் பொருண்மேற் 

படா விடுபாக்கறிந்து, (காலடியார்) 

வேள்ளியர்முற் சொல்லாட மேவலினும் வேம்முட்சேர் 

கள்ளிமேற் சேல்லனலங் காண், 

. . வையின் இயல்புக்குத் தக்கபடி அறிவுடையார் இகழ்வர் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட௮. 
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71௦ தாடி. யுணார்தும் ஈகுலன்முற் சொல்லாசேன் 

கூடியிருக்கான் குமசேசா--தேடியுறும் 

ஈன்றென்ற வற்றுள்ளு ஈன்மே முதுவருண் 

ep இளவாச் செறிவு, (௫) 

இஸ். 

கும்ரேசா ! நகுலன் முர்துற ஒன்றும் சொல்லாமல் 

அன்று ஏன் முன்னவர் முன் அடக்கியிருச்தான் எனின், மு. 

ane (ig களவாச் செறிவு, ஈன்று என்ற வ்ற்.றுளளும் 

நன்றே என்க, 

நாடி உணர்ந்து என்றது பரியியல் முதலிய கலைகள் பலவும் 

பழு அராய்ந்து ௮ழகுறத் தெளிர்த ௮வன் அறிவு நிலை கருத 

என்க, உம்மை தவன் சொல்லாடுதற்குரிய உயர்வு தோன்ற 

நின்றது, தருமன் முதலாயினேர் உரையாடும் வரையும் ஒன் 

அங் கூறாமல் அவையில் AO HUT hb ST Ch SVT முன் சொல் 

Org கூடியிருச்சான் என்றாம், தேடியுறும் - கருதியடைஇன் ற, 

இ, உயார்தோர் முன் ஒருவன் உரையாடுந்தறக் கூறு 

கின்றது. 

செறிவு ஈன்றே எனச் சேர்த்துக் காண்க, ஏகாரம் ஈசன்மை 

யின் தெளிவு தோன்ற நின்றது, 

முனவர் முதிர்ந்தவர், என்றது கல்வி அறவு தவம் பரு 

வம் மூதலியவற்றாற் பெரியராயினாரை, இது முதுமை என 

னும் பண்படியாப் பிறர்த பலரா்பாம் பெயா், 

முந்து இளவாச் செறிவு முற்பட்டுச் சொல்லாக அடக்கம், 

இளத்தல்- சொல்லல், முந்து களவா என்ற விதப்பால் பிக்திக் 

இளக்கலாம் என்பது பெறப்பட்டது, ஈன்று என்னும் முற்றுக.கு 

எழுவாயாய் நிற்கும் செறிவினைக் களவா என்னும் எஇர்மறைப் 

பெயச்சமும், அதனை முர்து என்னும் வினையெச்சமும், ௮தனை 

மு.துவருள் என்பதும் முறையே தழுவி உயாவுற ௮ழகு செய்து 

நிற்றலை யுய்த்.துணார்து கொள்க,
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மேல், ஒ.க்தவர் இழிர் சவர் என்னும் இருஇறத்தார் மாட். 

டும் ஒருவன் அறிச்துகொள்ள வேண்டிய இறங் கூறினார்; இ௫இல்,. 

உயர்ந்தார் முன் ௮வன் உணர்ந்) காமுகவேண்டிய விதங்கூறு. 

இன்றார். 

தம்மினும் பெரியார் முன்பு ௮வரின் முற்பட்டு ஒன் றனைச்- 

சொல்லாத அடக்கம், ஈன்று என்று சிறப்பிம்துச் சொல்லப். 

பட்ட ஈலங்களெல்லாவற்றுள்ளும் மிகவும் ஒருவர்க்கு ஈன்றாம் 

என்பதாம், 

பெரியாரவையில் எதனையும் முன்னகாக உரையாஅ ஒடுங்கி” 

யிருக்கும் அடக்கத்தை ஒருவன் உடையனாயின் ௮து, அழகு 

கல்வி ௮றிவு செல்வம் ஆண்மை அன்பு மு.கலிய ஈலங்கெஃலாம்* 

ஒருங்குகூடி -விளைத்தற்குரிய மேன்மையை அவளுக்கு விளைத்து: 

விடும் என்பார் முதுவரள் முக்துகிளவாச் செறீவு, ஈன்று எனற- 

வற்.றுள்ளும் ரன்றே என்றார். இதில் உம்மையும் ஏகாரமும் உணர்” 

த்திநிற்கும் பொருளை ஊன்றியுணர்க, 

கல்வி அறிவு குலம் மேன்மை முதலிய எல்லா ஈலங்களையும். 

ஒருவன் ஒருங்கே உடையனாயிலும் முதியோர் ௮வையில், என்ன. 

ab paw cons சிசுபாலன்போல் உந்தி யெழுக்து துடுக்கோடு? 

முக்துற மொழிவனாயின் ௮வன் எய்இயுள்ள நலக்கள் . யாவும். 

இலனாய் எல்லாராலும் இழிக்கப்படுவனாதலால் ௮ுங்கனம். 

இழிச்துபடா வண்ணம் அ௮றிவுடையொருவன் அ௮வையற்க்து 
௮டங்கி ஒழுகவேண்டும் என இஃஅணர்த்தியகென்க... 

அ வையின்கிலை கன்கிலை ௮இல் முச்துகளர்தரல் கூறும் 

இழிவு அங்ஙனம் களவாக்கால் வரும் உயர்வு முகலியவற்றை 

இனிதறிந்து காவடக்கத்தோடு ஒருவன் ஈண்ணியிருப்பனாயின் 

அவனது ஒண்மையை வியச்து உயர்ந்தோர் ௮வனை உவந்து 

போற்றிக்கொள்வா எனக, 

சேறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து 

ஆற்றின் அடங்கப் பேறின். என்ற அமிர்சகவளத்தை 

ஆர்வமீக்கூர்க்து ஈண்டு அருந்தி மகிழ்க, பெரியார் முன் சாவட 

ங் அமர்ச்இருக்க வேண்டும் என்ப கருத்து,



1814 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

தொகைபடு செஞ்சொல் இலக்கணச் சொல்லே சூழ்ச்ிடும் குறிப்புச் சொல் 

மூன்றின், eon sui Dé துயாச்தோர் ஒ.த்சவர் சாழ்ர்சோர் மருவுமூன் றலையு 

மாராய்ச் து, தகையுறி வுயர்ந்தோ ரவையின்முச் துரையார் சமத்தினெவ் 

வாற்றினுங் செப்பார், சகைபடுசாழ்வி னொன்றையு மொழியார் ஈலைபடாச் 

சொற்பொருளாய்க் தோர்; என்றபடி. ௮வை.பறீச்தமைக் தரு ப்பவரை 

யே அமைச்சராக அரசர் ௮மைல்துக்கொள்ள வேண்டும் என 

இயலோடு பொருர்ச இதனை இணைத்து நோக்கிக்கொள்க. 

பெரியார் அவையில் அறிவுடையார் எதனையும் முத்துறவுசை 

யார் என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை ஈதலன 

பால் உணரப்படும், 

கதை. 

ஈகுலன் என்பவன் பாண்டுமன்னளுக்கு மதீதிராசேவியிடம் 

பிறச்சவன், சகதேவலுக்கு மூச்.சவன், தருமர் முகலிய மூவ 

ருக்கும் இளையவன், அழகிலும் அறிவிலும் அண்மையிலும் 

௮ருச்சுனனுக்கு அடுத்தபடியில்வைல்து எண்ண ச்சக்கவன், 

திரெளபதையே யன்றி இரேணுமதி யென்னும் போழகியையும் 

மணந்து சதாநீகன், நிர்மித்திரன் என்னும் புதல்வரிருவரை 

முறையே பெற்றுப் பெருமகிழ்வுற்றான். பலகலைகளிலும் இவன் 

வல்லவன், குதிரை யேற்றததிலும் ௮கன் இயல்ககா யுணர்த 

ஸிலும் இவனுக்கு நிகரானவர் எவரும் இலர், வனவாசதக்தை 

(po SH விராட சகாத்இல் உருவங்கரர்துறை:ப விரும்பித் சன் 

முன்னவர் முன்னியவடிவங்கொண்டு வீராட மன்னனிடம்போய் 

மன்னியிருக்க பின்னர் ௮மயமறிக்து ஒரு நாள் ௮வனை அணுகி 

ஈகலனுடைய குதிரையாளர்கட்கு யான் தலைவனாயிருக்கேன் 

வாசிகளின் இயல்களை வழுவறக் செளிர்துளேன் என்று இவன் 

Hip sp மொழிந்தான், 

மற்றவன்றனத வாசிமர் துரைச்குச் தலைல:ராய் வாமுமாச்சளில்யரன் 

உற்றவனொருவன் வாம்பரி வடிவுமுைதகு சுழிசளுமொளீடிம் 

பற்றிய, கிறனும் கர்திமு வ குரலும் பல்வகைச் கஇகளும் பிறர் த | 

சொற்றகு நிலனுமாயுவு மூணர்வேன் அயருலு: பிணிகளுர் சவிர்ப்பேன்,
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மண்டலவீ.தி கோணமே முதலாம் வாச ஊர் தொழில்வல்லேன் 
e e டு ௩ உ ° $ ப் 2 

Gera pops? st yorusHefu செயலுடைப் பரிகளுர்சேரிவேன் 

வண்டிமிரலங்சன் மாலையாய் பாண்டுமைக்சர்போல் வனம் .புகுர்சதற்பின் 

உண்டி௰மிழரதேன் உற தியு.மிழர்தேன் உன்புசழ்கேட்டு வச்துற்றேன், 

என இவன் இசமாக உரைக்ச்மசைக் கேட்டவடனே அவன் 

வியர்து உவந்துகொள்ள அச்கிவன் உறைச்திருக்கான். உறுதி 

கள் பல செய்கான், ஒவ்வொன்றிலும் ஐவ்9வாருவார சிறப்புற 

றிருக்சலை விரிச்அரைக்குங்கால் பரிக்கு நகுலன் என இவனைக் 

குறித்துரைப்பார், கல்வியே எல்லாப்பொருள்களினுஞ் றக் 

குது; ௮ஃசொன்றே உபிரக்கு உற்றதுணை என இவன் உளப் 

கொண்டி ருஈ்தான். கல்லாதவரைக் காணின் கிரம இழிவாகக் 

கருதி யகல்வான், உன் உளத்தில் உறுஇியாகக் கருதியுள்ள 

உண்மை என்னை? எனக்கண்ணன் ஒருமுறை இவனைக் க௫ு௫க் 

கேட்டபொழுது கல்வியொன்றே சீறக்தது எனச்கான்கருஇ.புள் 

காக இவன் கனிரந்துசொல்லினான், இவன் சொல்லியகசை வில்லி 

மிக அழகாகச் சொல்லியுள்ளார், இங்கனம் அருங்கலை ளினேத 

னாப் அடக்கம் ௮ண்மை முதலிய பெருங் குணங்களெல்லாம் 

ஒருங்ககொண்டு இவன் உயர்ச்திருக்கான். கண்ணனைச் தாது 

விட விரும்பித் தருமன் முகலிய அரசர் பலரும்கூடி. அராய்ந்த 

பொழுது வினைவிளைவைக் குறித்துச் சச்கமக்கச் கோன்றியை 

ஒனவொருவரும் செவ்விதாக விரிச்தூரைல்சார், அப்போவை 

பில் இலன் யாதும் எழுந்து கூறாது அடங்கியிருக்கான், மூதி 

தோர் உள்ளாரென்று கருதி UPS வார்த்தையொன்றும் 

அடாது முன்னியிருக்கும் இவனை கோக்கிஇங்கு நிகழும் ௧௬ம 

நிகழ்சீசியில் உன கருத்தென்னை ? மயன்று கண்ணன் கேட் 

டான். அப்பொழுது தன் ௮ண்ணன் முகச்சை இவன் அன் 

புடன் கோக்கினான். நீ உள்ளிய) உரை என முகமலர்ச் 

சியால் அவன் குிக்ததை இவன் உவர்தறிீக்துகொண்டு பின்பு 

உரசைக்கலானான் “hase ge போயினும் துரியோதனன் 

பாதும் கொடான், எங்கள் உரிமையை இரக்து பெறுதலை 

விட. இறர்துபடுகல் ஈலம்; சோள்வலியால் பகைவரைத் காலை 

கீது ௮அதனபின்பு உறுவதைச் செய்தலே எமக்கு உரிமையாம் ”'



1816 , திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

என இவன் உறுதி?தோான்ற உரைக்சான், முதுவர் என்று ௧௬௫ 
முரதுறமொழியாதிருக்5 இவன், அவர் விழைர்,து கேட்டவுடனே 
இங்கனம் மொழிச் கை வியந்து இவனது அடக்கத்தையும் 
ஆண்மையையும் அனை வரும் புகழ்ர்து போற்றினார், ஈன்றென்ற 

வ.ற்.றுள்ளும் நன்றே முனுவருள் முக்துகிளவாச் செறிவு என் 
னும் உண்மையை உலகம் ௮றிய இவன் அன்று உணர்த்தி நின் 

மூன, | 
சேவலந்தீர் வலியபகை டெக்கமுதற் சளர்மழைக்குச் கிரியொன்றேச்து: 
சோவலன்போ யுரைச், காலும் குருசாடும் அரசுமவன் கொடுச்சமாட்டான் 
நாவலம் பூகலச்சரசர் நாடிரர்சோமென ஈம்மை ஈசையாவண்ணம் 
காவலன்றன் படைவவியும் எமது, சடம் புயவலியும் காணலாமே. 

அன்ன௩டை அரம்பை, சனை யவுணர் கவர்ச்திட இமையோரரசச்சாக 
(pares oe ர௬ுடன்பொருது சிறைமீட்டான் ஈ௨்குலத்து 2, சல்வனன்ரோ 
மன்னவையில் யாங்காண மடவரலைத் தூலுரிர்த வலியோன் ன்பால் 
இன்னமிரர் தவன்குடைக் £ழ் இருர்தக்கால் ஈமனமயுலகென் சொலாசே. 

கானசம்போய்க் சரர்துறைஈ் து கடவராட் சழித்ததற்பின் சானமீங்இ 
மீனமிலா வகைவந்தார் ஈச்துணைவர் எனச்சறிது மிரக்கானாடுன் 
மாரகரும் வளராடுமுரிமையுச் சன் மொழிப்படியே வழங்கானாடில் 
சானறியாதவன் பிறர்போய்ச் கற்பித்தாலறிவனோ த ரணிவேர்தே, 

இவை கண்ணனிடம் அவையில் ஈகுலன் சொன்னவை. இவ 
ன௮ மனவு.றுதியும் மானமும் கலையறிவும் செறிவும் தெளிவும் 
பிறவும் இவற்றுள் இனி புலைல் காண்க, 

நாவடங்கி மேலோர்முன் ௩ண்ணின் நவையடங்கும் 
பூவடங்கப் பூண்பார் புகழ், 

பெரியோர் அவையில் முர்துறயாதும் பேசல 7காதென்பது 
இதனால் கூறப்பட்ட௮, 

  

716 தெள்ளியசர்க் காயன கிறிதிழுக்கி யேன்பெரி தங் 
கொள்ளநின் முன் அல்லல் குமசேசா--உள்ளிகின்ற 
ஆற்றி னிலைதளசச் தற்றே வியன்புல 
மேற்ற௮ுணர்வார் முன்ன ரிமுக்கு, | (௬)
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இஸ், 

கும்ரேசா ! சாலங்காயன் என்பவன் அலையில் சிறித 

இமழுக்கியதால் ஏன் பெரிதும் வருந்திணன்ை எனின், வியன்பு௮ம் 

ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இமுக்கு, அற்றின் நிலை சளர்ச்தற்.று 
எனக, 

தெள்ளிய என்றது ௮வனது அறிவின் தெளிவுடைமையை 

கோக், சொல்வழு ஏிறிசேயாயினும் எள் ளலை கினைர்.து அல்லல் 

மீக்கூரந் து மிகவும உள்ளங் கலங்கினான் ஆசலால் சிறது இழுக் 

இப் பெரி.தும் அல்லல் கொள்ள நின்றான் என்ரும், உள்ளி 

நின்ற உயர்கிலைகருதி உற்று நின்ற, 

இஃது அவையில் ஓன்று சொல்லுசகால் தவறுறலாகா 

தென்று கூறுகின்றது, 

ஆறின் கிலைசளர்க்தற்று- நெறியின்௧ண் கின்றான் நிலை 

குலைந்து வீழ்ச்தாற்போலும், கெறி என்றது ஈண்டு முத்து 

நெறியை, எகாரம் தெளிவும் இரக் மும் பிதரிய நின்றது. 

வியன்புலம் என்றது விரிச்ச கல்வியை, அகலமாகிய 

குநீப்பையுணாகத்தும் வியல் என்னுஞ்சொல் ஈண்டு வியன் எனத் 

இரிந்து வந்தது, வியல் - அகலம், விரிவு, வியல் என் கிளவி 

அதலப் போருட்டே என்னும் இயல்விதியையும் ஈண்டு எண்ணிக் 

கொள்க, பாந்துபட்ட வியன் பாசறை எனப் புறத் இலும், 

வெள்ளிமால்வரை வியன் பேருஞ்சேடி. எனச் சிலப்பதிகாரத் 

௮ம், விண்ண்ளி கொண்ட வியன்மதி எனப் பரிபாடலிலும், 

வெல்போர்க்குருசினீ வியன்சுர னிற்ப்பின்என் ஐங்குறு ற் 

Agia Os நின்றுணாற்தும் பொருளை யுணாக, 

மேல், உயர்ந்தார் முன் ௮டக்கமில்லாமல் ம௪.து.ற HH ese 

ஒன்றும் உரைக்கலாகாதென்றுாா, இதில் ௮ங்கனம் இனசதரிக் 

துரைக்குங்கால் சிறி வழுவு௮ுமல் ௮வலுக்குப் பேரிழிவாம் 

என்கின்றார், 

விரிர்தகன்ம மூற்டொருளை யுட்கொண்டு உண்மையை 

உய்த்துணா வல்லார் முன்னர் ஒருவன் சொல்லிழுக்குப்படுதல்



1816 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

BAN நெறியபின்௧ண் கின்றான். நில தளர்ந்து விழ்ச்ச தபோளாம். 
எனபதாம், உணர்வார் முன்னர் என்றது. அவையின் உயர்வு 
கோன்ற கின்றது, 

ூச்டி எ.ப்தும்பொருட்டுச் சவகநெறிக்கண் நின்ற ஒருவன் 
காம ுகர்ச்சியை விரும்பி அச்சிலை குல் கூட வொமுக்கத்ச 
னாப் இழிக்து படுவனுபின் உலகன்சாரால் அவன் எவ்வாறு பழிக் 
கப்படுவானே அவ்வாறே வல்லுகர் குழுமிய ஈல்ல அவையில் 
கல்விவல்ல ஒருவன் சொல்லாடுங்கால் தவ.று படுவையின் இகழப் 
படுவான் என்பார் இழுக்கு ஆற்றின் ரிலைதளர்ந்தற்றே என்றார், 
அலையின் நிலையை ஆற்றின நிலையோடு ஒப்ப வைச்சது அசன் 
ஏற்றங்கருதி என்க, மூரள் வல்லராய் கின்று உபா தெறி செல் 
லவல்லா£ பால் கல்வி வல்ல/ரப் அவையில் கின்று சசொல்லவல் 

லாரும் சம்மைச் தூய்மை செய் அ கொள்ள வேண்டும் என்றவாறு, 

உயிர்க்கு உறுதி பயக்கும் நெறியில் நின்றவன் நிலை த 

ரா௮ நிழ்பின் இருமையிலும். பருமை எய்துதல் போல் உணர 
வுக்கு உறுதி பயக்கும் அல்வயில் நின்றவன் உரைவழுவாது 
சொல்லின் புகழும் இன்பமும் பெறுவன் என்றவாறு, 

இனி, பலர் முன் நின்_று ஒன்று சொல்லுகின்றவன் சொல் 
வழுக்குறுதல் வழியே செல்லுகின்ற ஒருவன் பலருங்காண 
வழுவி விழ்ச்சலு போலாம் எனவும் இது பொருள்கொள்ள கின் 
றஅ. கண்டவா நகையாதநிருப்பிலும் தவறி aH ips sou sir தானு 

கவே காணி வருக்துதல்போல் உணர்வார் இகழாஇிருப்பினும் 
இழுக்குற்றவன சனக்குள்?ளயே உளகத்து வருக்துவன் என்க, 

அவையின கண் சொல்லிழுக்குப்படுகல் பெரி. பதோர் அவ 
மதிப்பாகுமாகலால் ௮து யாதும் படாவண்ணம் அ௮றிவுடையாச் 
நன்கு Hubs கொள்ள வேண்டும் என்பது கருத்து, 

கல்வியில் வல்.லு5ரரயினும வல்லார் அவையில் வழவுறச் 
சொல்லுவராயின் அவர் பின் மிக இழிவுறுவர் என்பது இதில் 
உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை சாரலங்காயன் பால் உணரப் 
படும்,
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கதை. 

சாலங்காயன் என்பவன் ௮வந்டு நாட்டிலே “உசிசைனி ஈகரி” 

Onto அரசுபுரிக்க பிரச்?2சாகனன் என்னும் சக்கரவர்த்தியி 

னுடைய முதல் மந்திரி, அ.றிவு_நால் பொருள் நூல் கருவி நால்: 

முசலிய பல கலைகளையும் இவன் கசடறக் கற்றவன், பா.தகன்- 

?வகன் பார்க்கன் பயிலவன் மஇதான் வசுகரன் புத்திசேனன் 

மூசலிப அமைச்சர்கள் பதினரு.பிரவர்க்கும் தலைவனாக இவன் 

நிலவி நின்றான், உறுவது சூழ்வதிலும் சொல்வன்மையிலும் மிகச் 

திறக்தவன, இவன் மதிநு.. ப நாலோடுடையவைலால் ௮இ.றட் 

பமான காரி.பங்களையும் மிக எளிதில் தெளிர்து இனிது முடித்து: 

வர்சான், பலகாடுகளையுந்கன்னடி.ப்படுத்தி வீரருள் விரனாப் விள 

ங்கிசின்ற அ௮ம்மன்னனுக்கு இன்னுபாத் தணைவனாய்நின்று- பல 

வழிகளிலும் இவன் இதம்புரிந்தான், எவராலும் ஆற்றமூடியாத 

௮வன் சீற்றம் இவனுடைய இன்சொல்லால் இனிது ௮டங்கி கின் 

றது, தன் சூழ்ச்சித்திறக் சால் அட்சியை மாட்சிபெற ஈடாத்இ 

வந்கதையறிச்து மறுபுலானனரும் இவனது இறலை வியச்து: 

கொண்டாடினார், இங்கனம் புகழ்ச்சிக்குரிய உயர்ச்சிகளையுற்: 

நிருக்தம் இழிச்ச செருக்கும் இவன் உள்ளத்தில் ஏறியிருர்.2.து. 

ுவ் இருப்பு சிலசமயங்களில் இவனை வெறுப்புக்கும் ௮ளாக்கி' 

கின்றது, தன் கல்விச் செருக்கால் எவரையும் இவன் மஇப்ப, 

இல்லையாயினும் வணங்கி யடுத்தவருக்கு மிக்க ஐ சாவுடையனா. 

யிணங்கயிருந்கான், இருக்து வருங்கால் உதயணனுடைய தலை 

மையமைச்சனும் அ௮ருமைகத்தோழமனுமாகி.ப யூகி என்பவன் 

HD வர்கான். அருங்குணங்களோடு பெரும் புலமையும். 

வாய்ந்த அவனோடு வாதஞ்செய்ய விரும்பி ஜ் பேோவையைக் 

கூட்டினான், ௮தஇில் ௮சசனோடு அ௮றுஞா் திலரையுமுடிவுகா ஹு: 

மாறு ஈடு நிலையாளராக அ௮மைத்லுக்9கொண்டு இறாுவரும் வாதர் 

தொடக்க, பல ௮ரிய கேள்விகளை முதலில் இவன் அவனி 

டம் கேட்டான், அவற்றிற்கெல்லாம் தகுதியாக, விடை கூறி 

வீட்டு இவன் எழுப்பிய வினக்களிலிருக்தே சில , வழுக்களை 

அவன் எடுத்துக்காட்டினான். அவ்வள வோடு அமையாமல் உணரச்... 
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1820 இருக்குறட் குமச வெண்பா, 

வுடைமைக்கும் அ௮றிவுடைமைக் கம் உரிய2தாரு வேற்றுமையை 

உருவகத்தோடு பொருத்இக்காட்டி விரிச்துரைக்குமாறு ௮வன் 

உரைக்.து நின்றான், ௮இல் இவன் இகைச்து விழித்தான்.௮ு,சனை 

Curae துனை வரும் ஈகைக்சார். வெற்றி பெற்ற யூசியை மிக 

வியஈ்து கொண்டாடினார், ௮வளுக்குச்சிறர்க பரிசில்கள் பல உவ 

5்.து ஐந்தான், தன் கோல்விக்கு அடையாளமாக இவன் தங்கை 

யாகிய அப்பியை என்பவளை அவளுக்கு மணஞ்சசயன ௧௬௮ 

படி ௮ரசன் பணித்தான், அவ்வாறே இவன் தந்து இரர்தான். 

பின்பு பலரும் இகழ இவன் ப.பனிழந்து கொர்சான, அற்றன் 

கிலை களார்சற்ேேற வியனபுலம் ஏற்றுணாவார் முன்னரிமூககு 

என்னும் உண்மையை உலஈம் இவன்பால் உணாரந்து கின்றது, 

பாற்பட் டெய்திய 1இனாருயிரம் 

அப்பா லமைச்சர் மேற்பா லரிவிற் 

றலைக்கை யாகிய ஈலக்தகு நாட்டத்து 

ஞாலம் புகழுஞ் சாலங் காயன் 

ஏற்ற சிறப்பின் யூ சன்னனொடு 

மாற்றங் கொடுத்தல் வலிச்கன னாகி 

முதல்வன் செவ்வி முகமூகல் சோக்ூச் 

சிதைபொரு ளின்றிச் செக்கெறி தழீஇ 

யுதையத் இவரும் ஒண்சுடர் போல 

எல்லா மாதர்க்கும் இருளற விளங்ளூம் 

செல்லா றிது3வனச் சொல்லுசல் வேண்டிச் 

சாலவை காப்பட் சலகிற் றீரகத 

கேள்வி யாளசை வேறு தெரிர் தமைத்து 

வாகம் வேண்டிய சாலக் காயன் 

மாற்றம் பகுத்தற் காற்றி னாடி 
மேற்கொண் டுரைக்கும் மெய்த துறை மருக்கின் 

ற்பாற் றழீஇய குற்றம் இவையெனக் 

கேட்டோர் மனமூணக் கிளர்,சவன் கடாவ 

மெய்ச்தகு அண்்2பொாருள் மெத்தப் பன்னி 

'உத்தா வரிக்யெம் யூயெம் நிதிஇக்
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கழிபே ர௬ுவகையொடு காவல் வேர்தன் 

ஒழிக நாமிவற் காம்ேற முரையெனச் 

சாலங்காயனை த் தோல்வினையேற்றி 
உரைத்த களவிக் கொன்றே போல 

விரிக். அப் பலகுற்றம் விளங்கக் காட்ட 

ஏற்றமுகத்தின் இறைவனும் விரும்பி 

ஈண்பின் மாட்சியும் கல்விய சகலமும் 

பண்பின் தொழிலும் படை ததாழில் மாண்பும் 

காயு மாக்த ராயிலும் யாதும் 

தீயவை கூறப் படாத இண்மையும் 

இவற்கல இல்லை யிவனாற் பெற்ற 

அ௮வற்கல தில்லை யரசியின் மாட்சியென 

சாலங்காயற் களையோ ளஎரகிய 

நீல வுண்கண் நிலவுவிடு க£ரநுதற் 

பாக்கிய மமைந்த பார்ப்பியாப் பியையும் 

அகிய அறிவி னரும்பொருட் கேள்வி 

யூகிக் கீத்துப் பாகு படலின்றி 

யாதே யாயினு மாகவினி யெனக்கென 

மாதாங்கு இண்டோன் மகிம்ர்தனன், (பெருங்கை) 

HOt ௮வையில் யூகியோடு சாலங்காயன் வாசம் புரிந்து 

தோல்வியுற்றதும, MIF gg குணகலங்களைப்புகழ்ந்து. 
போத்றி இவனுடைய தங்கையை அவனுக்கு மணம்புரிக்து தர் 

தீதும், ஆற்றின் கிலைதளரக்தார்போல் இவன் ௮ழுங்கி நின்றதும், 
மேற்குறித்த பிறவும் இதில் விளக்குதல் காண்க, 

வல்லுரர்முன் சோல்லுங்கால் வல்லோன் வழுவுநினோ 
கோல்லுக் துயராங் குறி, 

அவையில் வழுவுறுதல் மிகவும் இழிவாம் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட, 

717 தேதறியசக் கத்தார் திருமுன் இருத்தக்கர் 
கூ.றிபயார் தாேன் குமரேசா... -விறுடனே 
கற்றறிச்தார் கல்வி விளங்குல் சசடமச் 
சொஜ்திதரிதல். வல்லா ரகத்து, (௭) 

 



1825 இருக்குறட் கூமரேச வெண்பா. 

இஃ, 

"குமரேசா! திருத்தக்க சேவர் சங்கக்காரிடம் சொல் 

லி.பபின் ஏன் கல்வியில் றச்.” விளங்கினார் எனின், ௪௪$ அறச் 

சொல் தெரிதல் வல்லரரகத்து, கற்று ௮றிச்தார் கல்லி விளங்கும் 

BIGOT &, 

தேறிய என்றது பலநூல்களையும் வழுவறத் தெளிந்து 

தின்றமைகருஇ என்க, இரு என்ப gargs சமுகத்தின் றப் 

புத்தோன்ற நின்றது. அவர் முன் சொல்லிய பின்ன?ே இவர் 

பெருமை எங்குஞ் சிறர்து சோன்றயதாதகலால் கூறியு.பாந்தார் 

என்ரும். வீறு ஃ பெருமிதம், சிறப்பு, 

இ.௫, வல்லார் முன் சொல்லுவதால் வரம் ப.பன் கூறுகின் 

றது, வல்லார் ௮கத்து விளங்கும் என்றகனால் மாட்டாரகத்.து 

யாதும் விளங்காசென்பதாயிற் ற, கவே ௮வர் மூன் சொல்லு 

வதால் பயனில்லை என்பதாம், 

சொல் தெரிதல் வல்லார் - சொற்களா அராய்ந்அ செளித 

அில் வல்லுகா; என்றது இலக்கண நூல்களைத் தெளிவுறக்கற்ற 

புலவர்களை, பொருளறாணர்த தும் சொற்களை வழுவறச் தெளிக்தவ 

சர்தலால் மொழித்திறத்தின் முட்டறுத்த நல்லோர் என இவர் 
'மொழிபப்படுவர், அகக். என்றது அறிஞர் கூடிய இடத்தினை, 

அஃதாவது அவை என்க, 

மேல், ௮வையில் வழுவு.றுசல் பெரியசோர் இழிவாவாம் 

என்றார்; இடல், ௮வ்கனம் வழுவுுது வல்லார்முன் ஒருவன் 

சொல்லுவளு.பின் எல்லாச்சிரும் ௮வன் எய்தவன் என்இன்றார், 

வழுவறச் சொற்களை அராயவல்லார் முன்னர்ச்சொல்லின், 

பல.நூல்களையுங்கற் று ௮வற்றின்பயனை அறிர்சா£து கல்கித் 

இறம் எவர்க்கும் விளக்கிச்? சான்றும் என்பதாம், 

தன் அருமை அறிவார் முன்னமே ஐரு பொருள் பெருமை 

பெறும், அல்லாரீமுன் அது யாதும் பெரு.து); அதுபோல் கல்கி 

பஅல்லானொரறுவன் அவ்வன்மையை அறிய வல்லார் முன் வழுவ 
தள் சொல்லுவஞயின் கேள்வியால் வள்ளங்குளிர்ர்த அவர்
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அவனை உவர்துகொண்டாடுவர்; அசன்பின் ௮வன் பெயர்பெற்று 

உயர்புகமுடையனாய்ச் சிறர்துகோன்.றுவன் ௮சலால் கற்றறிந் 

தார் கல்வி சொற்றேரிதல் வல்லாரகத்து விளங்கும் என்றார், 

சொற்றெரிகல் வல்ல இராமனிடச்அச்சொல்லி வேதக்கடல் 

என அனுமான் விளங்கி நின்றதுபோல் வல்லாரவையிற்சொல் 

வோன் எல்லாராலும் போற்றப்பட்டுக்கல்வி வல்லஷஞய்ப்பின்பு 

எங்கும் விளங்கித் தோன்றுவன் என்க, 

கல்வியாளர் வல்லாரவையின்கண்ணேயே தற்வன்மைதோன் 

றச் சொல்லவேண்டும் என அருள அங்கனம் சொல்லியதால் 

வரும் பபன் என்னை என்பாரை கோக்க இஃது இயம்பிய காகக் 

காண்க, 

புலமிக் கனரைப் புலமை தெரிதல் 

புலமிக் கவர்க்2க புலமை---கலமிக்க 

பூம்புன லார பொதுமக்கட் காகாதே 

பாம்பறி.பும் பாம்பின கால், என்றபடி ௮றிவுடைமையின் 

அருமையை அறிவடையவரே அறிந்து புகழ்வராகலால் அவரி 

டமே தன் அறிவு ஈநலச்தோன்ற ஓருவன் உரைசெய்ய வேண்டும் 

என் வரையறுச். த இது முறை செய்ததென்க, 

அறிந்தாரகத்.துச் சொல்லின் ஒருவன் கல்வி சிறந்து விளங் 

கும் என்பத இதில் உணரத்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை இருச் 

தக்கதேவாபால் உணாப்படும். 

கதை. 

இருத் சக்கதேலர் என்பவர் இற்றைக்கு ஆயிரத் த.று.நாறு 
அண்டுகட்கு முன்னாக கொண்டை சாட்டிலே தவள௫ரி என் 

ணும சகரிலிருக்தவா, இவர் சோழர் மாபினர், ரக மதத். 
இனர், இளமையி?லயே பலதூல்களையும் பயின்று புலமை 

நிரம்பி ௨டமொழியிலும் வல்லுசராப் இவர் விளக்கயிருச்தார், 

அருள் அடக்கம் பொறை நிறை முகலிப உயர் Gam we Dew a 
லாம் இவரிடம் ஒருக்கமைச்இருர் சன, gmp YoPed எவ. 
ரும் வியச்.து கொள்ளுமா௮ தெளிர்ன் சொல்லும் மொழிவலனும்



1624 இருகி கறட் ரூமரேசு வெண்பா, 

வாம்ச்து எவர்க்கும் இனிய நீராரய்: இவர் றாள் செய்து we 

தார், இவருக்டய அசிரியர் பெயர் கருமார்சுனர் என்பர், ௮வ 

ரும் இவாது அறிவின் இறச்தையும் நெறியின் ஈல;த்தையுங்கண்டு: 

பெருமூழ்வு கொண்டார். இவருக் து. றவறம்பூண்டு ௮வசேகடு 

உடனமாந்திருக சரா. 

(Foo Ge (Hare corey குரவரைப்: பேணு 

சலனுங் கடவுளை நயத்தலும் கருணையும் 

புலனவிச் 9சாழுகலும் பொழையுச் தோற்றமும். 

உல௫ய அறிர் துயிர்க் குறுதி கோடலும் 

கற்றவர் காமுற வாழ்தலுூக் காந்தியும் 

மஇகிகார் கல்்விபும் கதிகிகர் வனவாம் 

னாய்மையுச் தா.ப்மைபும் வழுவுக வினருப் 

வாடாக் சம்பக மணமலி பொற்பூ 

கோடாச் செங்கோற் கொற்றவ னிதியறை 

.வான்சனை மருச்கா யிரவாய்ச் சேடனிந் 

கற்றன யாவுகு கழகக் அதவும் 

 பெற்றியன் மறம் பிறன்பழி கூறான் 

சதருடை யேனெனக் தற்புகழ்ச் தறியான் 

முத மாமி இலக்கண இலக்கெய முறையே 

புஅமொழி புணர்க்கும் புளரமை யோனே, என்றபடி ஈன் 

லா௫ிரியனுக்குரிய ௪ல்லா ஈலங்களுமமைச்து இவர் விளங்க வருங் 

கால் தம் அ௫ிரியரோடு மதுரையை யடைகஅ அங்குச் சிலகாலக் 

தங்கிபிருச்தார். அங்களனம் இருக்து வருங்கால் அங்கிருக்க சங் 

கப் புலவர்களிடஞ் சென்று உணர்வுரை பகார்து புலமைச் 

சுலையை நாளும் பொருச்தி இவர் அுகர்ச்து எர் சார். சொற்களை 

வழுவற ஆராயவல்ல get இவாது சொல்லின் இறத்தையும் 

கல்விப் பரப்பையும் கூர்ர்து கோக்கு உவகை மீக்கூர்க்தார், ஒரு 

காள் ௮வருட் சலா இவரை சோக்கி மும் இனத்தவராகய சமண 

சமயத்தவர் நீத_நால்கள் பாடவலைைரேயன்றி அ௮சுப்பொருளை த் 

தழுவிச் காமச்சுவை த.தும்ப யாதும் பாடவல்லரல்எர் என்றார், 

பஸிவர் சொன்னதைக் கேட்டவுடனே இவர் புன்னகை செயது 

'எம்மவ்ர் நிலையாமையை நினைந்து என்றுச் அறவில் நிலைத்து நின்



19-ம் அஇகாரம் அவையறிதல், 1625 

ஸ்ரரா.தலால் ௮ன்னகதை வெறுச்தொதுக்க யிருக்தாரேயன்றி 

பாடதிதெரியாலையான் அன்ற, வேண்டுமாயின் பான் பாடில் 

தருகின்றேன் என்று பகர்ந்து சென்று ஈடக்கக்தக் குருகினி 

டம்கூ்ச் £வகன் சரிதையை ஒரு சாவியமாகப் பாடி HF FOES 

தார். மூன கொண்டுவந்து காட்டினார், அமன் சொற்சுவை 

பொருட்சுவைகளை யூற்றுகோக்கி அப்புலனர்களெல்லாரும் பெரு 

மடிழ்வுடையராய் இவரைப் புகழ்ச் தூ போற்றிச் சிந்தாமணி என 

௮ நாலைச் சிதப்புடன் ௮ழைக்கார். பின்பு பாண்டிய மன்னன் 

கலைவஞாய் விற்றிருப்பக் குலுகிலக் மெவரும், மறுபுல மன்னரும் 

புலவர் பலருவ கூடிய அவையில் ௮சனை இவர் ௮ழகுபெ.ற ௮ல் 

கேந்றினா. சன் மனைவி.பாகிய BF memos» FFE SH 

ன்பம் நுகாகக இயல்பை இவர் எடூச்.தச் சொல்லியபொழமுது 

அங்கிருக்தவரெல்லாரும் இன்ப வெள்ளத்தில£ழ்க்தார. 

பொனங்கொடி. அமிர்சன்னாஞம் பொன்னெடுங் குன்றன்னாலும் 

அன் சனும்கிலச்சமாக யம்புகொண் டழுத்த விள்ளார் 

இனச்தமச் செங்குமில்லார் இயைச்தனசென்ப முக்கட் 

'சினந்திஈழ் விடையினானுஞ் செல்வியுஞ் சேர்சக்சதொத்தே, (1) 

காதலாற் காமபூமி கதிசொளி பவரு மொத்தார் 

மாதரும் களிறனானும் மாசுண மகிழ்ச்சி மன்ற 

லாதாம் பெருருன்ற ௮ன்பினா லன்னமொத்துக் 

,தீ.திலார் திளேப்பினாமான் செல்வமே பெரிதுசொத்தார், (2) 

தீன்னமர் சாதலானுஈ் தையலு மணர்த டோழ்திற் 

பொன்னனாள் ௮மிர்தமாசப் புகழ்வெய்யோன் பருகியிட்டான் 

மின்னவிர் பூணினானை வேற்களார்க் கியற்றப்பட்ட 

மன்னிய மதுவின் வாங்கி மாதரும் பருகியிட்டாள். (4) 

காட்சி,கிலை, முயக்கம் என்பவற்றை விளக இன்பச்சுவைபொக்க 

இங்கனம் இவர் இசைக்துள்ளசை யெண்ணியெண்ணி வியர்தார், 

அ௮.கன்பின்பு புலவாரதலகரென உலகம்போற்றப் பெரும்புகழோடு 

இவர் விளக்கியிருக்தார், இவரியற்றிய pro சீவக சிந்தாமணி 

யென்னும் பெயரால் இறந்துவிளங்கி வருகின்றது, .க௪டறச் 

சொற்றெரிதல் வல்லா ரகத்துச் 2சால்லின் கற்றறிச்சார் கல்வி 

விளக்கும் என்புதை உலகம்காண இவர் அன்று உணர்தூகின்றுர்,



1826 இருக்குதட் குமரேச வெண்பா, 

திருத்தக்க மாமுனிசிந்தாமணி சம்பர் 
ரச்சக் கவித்திறமம் கேவேண்டேம்--உருத்தக்க 

கொக்குவேண் மாச்கதையைக் கூறேங் குறள.னுகேம் 
எங்கெழி9லன் ஞாயி ஜெமக்கு, 

எல்லாவற்றையும் அறர்து நின்ற ஒருவர, மேற்குறிக.௪ இக்கான்கு 

மால்களிலும் பற்றொழிக்கருடியாமல் அவற்றின் சுவையில் 

அழ்ர்து இடர்து இறுஇியில் இவற்றையுர் அறர்சபொழுத இஃ 

அரைதக்கசதன்க, இனிச்சூரியன் எங்கே உஇத்தாலென்ன? 

எமக்கு யாதும் கவலை இல்லை என்ற உலக நிலையை ஒழிதச்தமை 

யான் என்க, அருவகிலைபடைஈ்2 இறைவனையணுயெ பொழுது 

தரன்குறளினை மறப்பேன் என்னும் உறுதிதோன்ற ௮கனை இறு 

தீயில் வைத்தள்ளவுண்மையை இதில் ஊன்றி கோக்க அதன் 

ஒப்பற்ற பெருமையை உப்ச். தணாச்து கொள்க, இருச்சக்க 

ஜேவான செரல்வன்மையும் கல்விப் பெருமையும் இதில் இனிது 

புலைல் காண்க, 

வண்டறியு மாமலரின் வாசம் மதி௩லத்தைக் 
கண்டறிவார் நண்புலவோர் காண். 

கல்வி வல்லார் முன் சொல்லுலே ஒருவனுக்கு ஈல்லதாம் 
எனபது இதனல் கூமப்பட்ட௮. 

  

716 தேர்க் தயர்க்த யன் இருமுன் பவணக்இ 
ACB சொன்னார் எனனேகுமரேசா--2ர௪3 SF 
உணா வ .துடையார்முற் சொல்லல் வளர்வசன் 
பாத்தயுள் 8ர்சொரிக் தற்று, (௮) 

இ-ள், 
குமரே சா! பவணக்தியார் உணாவுடைய இயகங்கன 

மூன் ஏன் உரைத்து உயர்க்தார் எனின், உணாவ.து உடையார் 

முன் சொல்லல், வளர்வகன்பாத்இயுள் நீர் சொரிச்தற்று என்க, 

தேர்ச்து உயர்க்த என்றது பலகலைகளையுச் தெளிந்து ௮வன் 

உயர்ச் து நின்றமை ௧௬, அுண்ணுணர்வுடைய அவலும் 

துளித்துணர்ச் து உவகைகொள்ளுமாறு ந.ணு? greg Ceres 
லினார் ஆ,சலால் கூர்ந்து சொன்னார். என்றாம், ஒர்தலை உணர்ச 
க்கும் சொல்லலுக்கும் தனித்தனி ஒட்டிக்கொள்க,



72-ம் அகாரம் ௮ைையறிதல், 1897 

இது உணர்வோர் முன் சொல்வதால் உறும் பயனை pr 

உவமை கூறி யுணர்த்துகின்ற த, 

உணர்வது என்றது எதையும் நுணுகி யுணாவல்ல அறிவினை, 

இஃ. எதிர்சாலவினையாலணையும் பெயர், 

வளர்வன என்ற விகாபயிரை, இறர்தபயனை உதவவல்ல 

உயர்ச்சு பயிர்களே பாத்தியள் வைசம்துப் போற்றப்பெற்றுத் 

தண்ணீர்க் தட்டின்றில் தழைத்து வளரும் கலால் உணர்வது 

டையார்க்கு ஒப்பாக வளர்வசதன நிகழ்வுசோன்ற வைத்தார், 

கரும்புஈடு பாத்திக் கலித்ச தாமரை, சுரும்புபசி களையும் பெரும் 

புனலூா என்பமனுள் பாமச்தியின் பான்மையை (புணர்க, 

மேல், வல்லார் ௮வையுட் சொல்லின் ஒருவன் கல்வி விளக் 

குமென்றா£) இதில், ௮கனால் பெரும் பயலும் விளையும் என் 

கின்றார், 

எதையும் நூணுகியுணரவல்ல ௮றிவுடையார்முன் ஒன்றனைச் 

சொல்லுகல் தானே வளர்வதொரு பயிர்கின்ற urs Buder 

கண்ணே நீரினைச் சொரிரந்தாற்போலும் என்பதாம். 

குறிப்பறிக்து கூர்ர்துகொள்ளும் குலமகளோடு கூடி வாழும் 

தலைமகன் போல் நுணுகியணரும அுழைபுலனலுடையாரிடை உரை 

யாடும் ஒருவன் உளமகிழ்வடைவான் என்றவாறு. 

பாத்தியை ௮வையாகவும், ௮தில் வளரும் பயிர்களை அவை 
யில் குழுமியுள்ளவர்களாசவும், நீர்ப்பாய்ச்சலை* சொ.ற்பொழிவா 

கவும், உழவனைப் புலவனாகவும் கருஅமாறு இதில் உருவகித் தன் 

ளதை உய்த்துணர்ச்து கொள்க, பயிர்களின் நில்மையையறிச்லி 

நீர்பாய்ச்சும் நிலமகன்போல் ௮வையிலுள்ளாரது இயல்பினை 

யறிந்து கலைமகன் பேசவேண்டும் என்பதாம், | 

சல்ல உரங்கொண்ட நிலத்தில் விதைத்தவன் ஒன்று KT ped 

பெரும் பயன் கோடல் போல் உணர்வுடையார் முன் சொல்பவன் 

பேருணச்வுடையனாய்ச் சரடைவன் என்க, 

வேகமுள்ள குதிரைமேலேறிச் செல்லின் ம௫ழ்ச்சியும்: மச 

எழுச்சியும் மாட்சியும் உளவாம்) சமுைமேலாயின் அவை காண 
329



1898 தருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இயலர் ஐ,கலால் இன்ப மற?லண்டின் உணர்வுடையார் முன்பே 
உரைக்க?வண்டும்; மந்தர்களகய இழுசைகளிடம் யாம் 
ஒதலாகாதென்க, 

உணர வணர முணாவுடை யாரைப் 

'புணாப் புணருமாம் இன்பம் புணரின் 

தெரியச் தெரியுக் தெரிவிலா தாரைப் 

'பிரியப் பிரியுமாம் கோய், எனவும், 

.மாரிபோற் கொடுப்பினும் மர்தனைவிட்டுக் 

கூரிய னுடனே கொடுத்தும் பழகுக, எனவும் வருவன 

ஈண்டு எண்ணற்குரியன. 

் தான் சொல்வை எளிதில் உணரும் தெளிவினை யுடையார் 

முன் மன் கல்வியை ஒருவன் சொல்வானாயின் அவன் புகழும் 

பொருளும் பெற்றுப் பெருமைபடைவான். என்ப,து இதில் 

உணாசத்கப்பட்டது, இவ்வுண்மை பவணந்திபால் உணரப்படும், 

கதை, 

பவண்த்இபார் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்ிலே Ker sir 
பிரம் எனலும் ஈகரிலே ௮ர்கணர் குலச்திலே Ansgar, இள 
ருடைய தரதையாா சர்மதி முனிவராவார், இவரைக் குரு 

° 6 ° உரு க " எனவுக கூறுவர், இவா.அகாலம் சற்ேேறக்குறைப இற்றை 

க்கு எண்ணூறு வரடங்கட்கு முன்னராகும், இவர் சைஈ 

மதத்தைச் சாரர்சவர், கருவி நூல்களையும் அதிவு நூல்களை 
யம் கசடறக் கற்றவர்; வடமொழியிலும் வல்லுகர், தம் FD 

யத்துக்குரிய BAS are srs மகாபுராணம்  கோமடசாரம் 

"இரதீதினகாண்டசும் மேருமக்தாம் ரீலகேவொதம் sree 
'யனம் அமாம் ஈயசக்ரெம் சத்தபங்கி தவளம் விசயகவளம் 
மகாதவளம் சுபோதினி முதலிய வடமொழி மால்கள் பலவும் 
பயின்று தமிழிலுள்ள எல்லா நூல்களையும் நன்கு தெளிந்து 
இலக்கணத்தில் எவரும் தமக்கு Semler ௪ன இவர் இசைபெற்றி 
ருந்தார், நிறைந்த கல்வியோடு அருள் அடக்கம் பொறை வாய்மை : 

. apres சிறர்த குணக்களுமுடையாய் இவர் விளக்கி நின்ருர, 
ச்



[3-ம் காரம் அவையறிதல், 1629. 

எவரும் விழைந்து கேட்குமாறு இனிது சொல்லுதலில் இகர் 

மிசவும் வல்லவர், இவரது கல்வியமிவையும் சொல்வன்மையையுங்: 

கண்டு அக்காலத்தில் கொங்கு மண்டலத்தின் ஒரு பாகத்தைக் 

தனக்கு உரிமையாக்கொண்டு மறாசுபுரிக்து வந்த பயேகக்கன் என் 
னும குறுகிலமன்னன் இவரை உவக்தழைக்து ௨ உபசரித்து வைச் 

அச் தன்னுடனிருக்து வருமாறு மிகவும் வேண்டின், கல்வி: 
யறிவிலும் செல்வரநிலையிலும் வண்மை இண்மை உண்மை முக 

Au ஈலங்களிலும் ௮வன் சறக்தவன,கலால் இவரும் உவந்து ௮ வ- 
னுடனமாரந்திருக்கார். இவரது விழுமியஅறிவுசைகளைக் சேட்டு 

அவன் பெருமகிழ்வுற்றான், தான் உற்றகோடு அமையாமல் தன் 
னட்டி QIN oT 9) 0 GFA பலரையுஈகொகுத்து இவா் ௮மிர்கமொழி 

களையூட்டி உணர்வொளி பெருகச்செய்கான், தம்மொழிகலத்தால். 

விஃாக்து வரும் பபரும் பயனை நினைந்து மிக மகிழ்க்லு கொண்டு, 

மேலும் மேலும் நல்லவை வி.பப்ப இவர் சொல்லாடி வர்தார். 

வருங்கால் ஒரு காள் ௮ம்மனனன் இவரை நோக்கி எளிதில்: 

அறிக். து கொள்ள முடியா சபடி பழைய இலக்கண நூல்கள் விரிக் 

ன பரந்து கிடக்கின்றன ஆதலால் அவற்றைத்தொகுக்து விளக்கி 

உலகம் இன்புற ஜர் இயல் நாலை உதவ வேண்டும் என உரைத்து. 

வேண்டினான். ௮வ்வேண்டுகோட்கிணங்கி யாவரும் எளிதிலுண 

ருமாறு இனி.ப கடையில் தெளிவாக ஐர் இலக்கண நூலை இ.பற்றி 

௮ம்மன்னனிடம்காட்டினார், ௮வன் உற்றுகோக் உவகை மீக் 

கூர்ர்து கன் வையில் ௮ரங்கேற்றச்செய்து இவர்க்குப்பெருஞ் 

சிறப்புச்்சசெய்தான், அர். நால நன்னூல் என்னும் பெயரால் 

நின்று நிலவி இன்றும் இசை பெருக எங்கும் இயக்கி வருசன்றத, 

துறவு நிலையை மேற்கொண்டு ௮ருச்சவக கொள்கையில் இருச் 

தய பண்புடையராய் இவர் சிறந்திருக்காராகலால், பவணந்தி 

முனிவர் என்று ௮னைவரும் இவரைப்புகழ்ர்து போற்றி வச்சார், 
உணர்வுடையார் முன் சொல்லி உலகில் உணர்வை வளர்த்துத் 

தாமும் பேருணர்வுடையராய் இவர் உயர்க் துவிளங்இனார்,உணர் 

வ.துடையார் முற் சொல்லல், வளர்வசன் பாத்தியுள் ரீர் சொரிச் 

தற்று என்னும் உண்மையை உலகம் இவச் பால் உணார்து 
தெளிச்,2.த,



1880 இ௫க்குறட் குமசேச வெண்பா, 

   இணகடல் குமரி குடகம் வேங்கடம் 

@ pyres கெல்லையி னிருசமிழ்க் கடலுள் 

(ADO UTC ளைக்தையும் யாவரும் உணரக் 

தொ*கைவகை விரியிற் றருகெனக் அன்னார் 

இகலற ஸமநூறி யிருநில முழுவதுர் 

அன்தெனக் கோலிம் தன்மக வாரணர் 

இசைதொறு நிறுவிய இிறலுறு தொல்சர்க் 

கருங் கழல் வெண்குடைக் கார்கிகர்வண்கைத் 

இருச்தீய சேங்கோற் சீயகங்கன் 
௮ருங்கலை வினனேகன் ௮மரா பரணன் 

மொழிக்தன னாக முன்னோர் நாலின் 

வழியே ஈன் லூற் பெயரின் வகுத்தனன் 

பொன்மஇிற் ௪சனகைச் சன்மதஇ முனியருள் 

பன்னருஞ் சிறப்பிற் பவணந்தி 

என்னு சாமக் இருர்தவச் தோனே, (ஈன்னூல்), 

தன்னூ£ச் சனகையிற் சன்மதி மாமுனி தத மைந்தன் 

ஈன்னூ லுரைத்த பவணந்தி மாமுனி ஈற்பதியும் 

சின்னூ லுரைத்த குணவிர பண்டிதன் சோ பஇயும் 

மன்னூ புரத்திரு வன்னமின்னே கொண்டைமண்டல?3ம, 

(29சாண்டைமண்டல சதகம்) 

சொல்காப் பியதீதின் குண்தோடர்கோக்து சொலுவதற்குச் 

தொல்காப் பியங்கற்க நீண்டத தனைச் சுருக்கியிசை 

யொல்காப் பெரும்பவ ணர்தீவென்றோதி யுபகரித்த 

வல்கா வலன் யே கங்கலுர் தசான்கொாகங்குமக்டலமே, 

(கொங்குமண் டலசதகம்) 

மூன்னே சொழியப் பின்னோர் பலரிலுன் 

சன்னூ லார்.தமக் கெர்.நா லாரும் 

இணையோ வென்னும் துணிவே மன்னுக. 

| (இலத்கணக்கொகச்.து), 

மேற்குறித்த சரிதம் இவற்௮ுள்ளும் விளல்கிற்றல் காண்ச,



8ம் அஇகொரம் ௮கைபறிதல், 1831 

போருடேரியார் முன்போய்ப் புகலல் புரையாம் 
குருடறியு மோமணியின் கோள். 

உணாவுடையார் முன்னே ஒரவன் உரையாட ?2ண்டும் 

என்பது இகனஞலை கூறப்பட்ட த. 

710 அன்று விபீடணனேன் அல்லவையுட் சொல்லியுளம் 

குன்றினான் பின்பு குமரேசா... என்.று?ம 

புல்லவைபுட் பொச்சாகந்துஞ் சொல்லற்க சல்லவையுள் 

ஈன்கு செலச்சொல்லு வார், (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! தல்லலற்றைகாடி ஈன்கு சொல்லிபுக் விபீட 

ணன் என் இராவணன் அவையில் அல்லல் உத்ரூன் எனின், ஈல்ல 

வையபுள ஈன்கு செலச்சொல்லுவார், புலலவையுள் பொச்சா£.தும 

சொல்லற்க என்க, 

அன்று என்றது இசாவணன் மந்திராலோசனை செய்க 

காலத்தை, ௮ல் ௮வை என்றது ௮றன் அ௮ல்லவற்றையே நல 

னென்.ஐ கொண்டவர் குழுமியிறாக்கமை ௧௫௫. தான் சொல் 

லிய வுறுதகளை உவந்து கொள்ளாமல் இராவணன் இகம்க்.து தள் 

ளியதை யெண்ணி யிரங்கி சொக்தான் அதலால் பீன்பு உளம் 

குன்றினான் எனறாம். என்றுமே என்றது சொல்லற்க என்ப 

கைச் கொடாரற்து வாம்பு செய்மு கின்று, 

இ, புல்லியாமுன் யாதும் சொல்லலாகாதென்கின்ற௮. 

புல் ௮வை- புல்லரிருக்க சபை, ஈல் வை நல்லார் கூடிய 

சபை, இருக்சாஅ௮ புன்மை ஈன்மைகள் அவை மேலேற்றப் 

பட்டன. பொச்சாச்தும் அ மறக்கும், சொல்ல இ.பலாதார் 

சொல்லின் அதனால் ௮வரீக்கு வருவதோர் இ.ழிவில்லையாதலால் 

சோல்லுவார் சோல்லற்க எனர௫ூர். 

ஈன்கு என்றது ஈல்லகனை என்றவாறு, இது சொல்லு 
அக்குச் செயப்படுபபொருளாய் நின்றது. அதற்கு அடையாககி 

கருஇன் தெளிவாக என்று கொள்க,



1852 ... திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

செலச்ீசெ.ல்லல் எ கேட்பவர் மனத்இல் படயும்படி சொல் 

HSV, தாம் குறிக்க கருக்சை அ௮வையிலுள்ளவர்கள் உளன் 

கொண்டுனக்கும்படி சஎம்பெறச் சொல்லவேண்டும் என்பதம், 

அங்ஙனம் சொல்ல எல்லவார் புல்லாமுன் ஒன்றும் சொல்லலாக௱ 

தென்பதும் இ சொல்லியசென்ச, 

மேல், உணரவுடையாரமூன் ஈன்கு. சொல்லுக என்றார்; 

இல், உணர்கிலிகள் முன் ஒன்றுஞ் சொல்லற்க என்கின்றார், 

ஈல்லாரிருச்ச அலையின்௧ண் ஈல்லபொருள்களை அவர் 

மனங்கொள்ளச் சசால்ல வல்லவர் புல்லரிரக்* அவையில் ௮வற் 

றை மறச்.அஞ் சொல்லலாகாசென்பசாம், 

புல்லராலார் ௮றிவிலிகளாய் இழிச்க செயல்களையே புரிந்து 

திரிபவராதலால் ௮வரிருர்க இஉத்சிற் சென்று Apts way 

டையான் ஒன்று சொல்லின் ௮தனருமையை யறியாமல் இகம் 

த் துவிடுவா ; ௮துவமன்றி ஐயகோ. அளையறியாமற் சொல்லி 

இவ் இழிவடைச்கானே என்று றிவடையாரும் அவமதிப்பா் 

௮,தளால் அரும் பொருளை வறிதே யிழந்னு பழியுறம் ஒருவன் 

போல் DUH OTHE BS BLD Asare Cancvayenti Lyevevenay 

யுட் போச்சாந்தும் சோல்லற்க என்முர், இதிலுள்ள உம்மை ஓ.ரூ 
காலத்தும் சொல்லா? என உறுதபெற உருமி நிறந்த ஊன்று 

யுணர்க, 

௮றிவு ௮டக்க முதலிய உயர் குணக்களையுடைய ஈல்லோர 

குழுமியிருககும் இடமே சல்லவை என்று சொல்லீப்படுமாதலால் 

௮.சன் கண்ணே3ய நல்லதனை அறிவுடையார் சொல்லவேண்டும் 

என்றவாறு, 

புகழுச் தருமசெறி நின்றார் பொய்காமம் 

இகழுஞ் சினஞ்ச.ற்.ழ மில்லோ£...-கிகழ்கலைகள் 

எல்லா முணர்ந்தோர் இருக்ச இடமன் 3 op 

நல்லா ரவைக்கு ஈலம். எனவும், 

கலனடக்கஞ் செம்மை சடூவுகிலை wr om Gey 

குலனென் நிவையுடையோர் கோஇல்--புலனில்ளோர் .



12-ம் அகாரம் ௮கலை:பறிதல். 1633 

சென்று மொழிக்சனவுங் சேட்டோர் செற்ச்சுஇடம் 

அன்றோ நிறைக்க அவை. எனஅ௮ும் வரரூவனவறரால் 

கல்லவை.பின் இயல்புணார்து கொள்க, புல்ல மன் எவ்வகையி 

௮ம் யாதும் சொல்லலாகாசென்பது கருத்து. 

மெய்ஞ்ஞானக் கோட்டி புறழ்வழி விட்டாங்கோர் 

அஞ்ஞானர் தர்தட்ட அவாக் ஈறச்.தூழாயக் 

கைஞ்நானங் கொண்டொழுகுங் காறி வாளர்முன் 

Glen னஞானஞ் சோ ளிடல். என். ஐ இதல் புல்லர் இய 

ல்பும், ௮வர்முன் ஒன்றஞ் சொல்லலாகா9தன்பதம், பொருந்தி 

புள்ளமை காண்க, ஈல்லமை நஈயர் துசொல்லினும் புல்லா உணா 

கொள்ளார், ௮வுமன்றிச் சொன்னவரையு இகழ்ந்து விவர் 

என்பது இதல் உணர்ச்சப்பட்டது. இவ்வுண்மை வ்பீடணன் 

பால உணரப்படும். 

கதை. 
விபீடணன் இராவணனுக்குக்தம்பிபாபதோடு ௮மைசி 

சாகவும் ௮மைந்தஇிருக்கான். அ௮சசியல் முறைகளை வழுவறச் 

தெளி$இருச்ச இவன் ௮மையம் வாய்க்கபோதெலலாம மண் 

ணனுக்கு அறிவுரைகளை உரை செய்து வந்தான, இந்திர குரு 

வாகிய வியாழனும் இவன மந்திர நெறிகளை மதித்அப்புகழ்க 

அள்ளான், இவனை, உம்பர் மந்திரிக்கு மேலா ஒருமுழம் உயர்ந்த 
ஞான்த்தம்பி என்பா கம்பா, அனுமான் வந்து இலங்கையை 

எரித்தடப்போனதைக்குறித்தும், இராமன.து படை எழுச்சியைப் 

பற்றியும் ௮மைச்சரோடு உசாவத் துணிச்து இராவணன் or 

ஆலோசனை மண்டபத்தை படைந்து அரியணை ?மலமர்க்கான், 

மகோதரன் வச்சிரதக்கன் துன்முகன் பெரும்பக் ஈன் தாமிராட் 

சன் முதலிய சூழ்ச்சியாளாரனைவரும் ௮ங்குவர்து அன்னி நின்று 

மன்னன் மனம்பேர்லவே சம் புன்மைசோன்ற உன்னி.பபடியே 

உரைத்தார், அப்பொல்லாதார் ௮வையில் இஉனும் பொருந்தி 

யிருக்,சானாதலால் வருர்இ எழுந்தான். 

எச்ைநீ ஆயும்கீ எம்மு னீ.தவம் 

வந்தனை ச் 'தெய்வரீ மற்றுமுற்று நீ



1894 திருக்குறட் குமரேச ளெண்பா. 

இக்இிரப் பெரும்பசம் இழக்சின்ரு யென 

சொகச்சனென் அகலின் நுவல்வ சாயினேன். என அண 

ண்ன் இருமுக த்தை சேசக்கி வன் .றகொண்டு உறுதி மொழி 
கள் பல உளமூருக யுரைக்கான், தீதினை யொழிச்சது நீதியின் 
கண்ணேயே நிலை. வாழவேண்டுமென ஏ௫ுவோடு இதக்கள் 
யாவும் எடுத் அமிமாழிர்து இ.றுயொக, 

இசையுஞ் செய்கையும் உயர்குலச் இயற்கையும் எஞ்ச 
அசை புங் சீழ்மையு மீக்கொளக் களையொடு மடியா 
தசைகில் கற்பின் ௮வ் ௮ணதுகை விட்டருளுதி இகன் மேல் 
விசையமில்லெனச் சொல்லினன் ay Denton NaC am oor, 

நல்லனசாடி இக்கனம் ஈயச்து சொல்லியும் ௮ப் பொல்லாதவன் 
உணர்ச்ு கொள்ளாமல் இகழ்ஈ்த Aart. ax Gait என் கண்முன் 
நில்லா2,௪, புல்லிய2ன.' போய்விடு என்௮ பொங்மொழிக்கான், 
அலை.பில் அவனுடனிருர் சுவரும் இடைவகை தெரியாதவன் 
என்று இவனை எள்ளிசினரார். அ௮னலன் ௮னிலன் மான் சம் 

பாதி என்னும் சன் தோழர் சாள்வருடன் இவனும் அகன்று 
போய் இராமனை ுடைக்துகொண்டான், ஈல்லவ?ரெல்லாம் ஈய 
ந்து போற் றவல்ல சொல்லாளனாயிருக் தம் புலலாமுன் சொல்லிய 
தாலன்றோ இவ் அல்லலுற்றான் என அனைவரும் அன்று சொல் 
லியிரங்கினார், ஈல்லவையுள் சன்ரூ செலச் சொல்லுவார், புல்ல 
வையுட் பொச்சாக்அஞ் சொல்லலாசாதென்பதையும் சொல்லின் 
எள்ளலடையும் என்பதையும் உலகம் காண அன்று இவன் 
உணாசத்தி நின்றான், 

கல்லா தவரிடைச் கட்டுரையின் மிக்கதோர் 
பொல்லாத இல்லை யொருவர்க்கு--சல்லாய் 
இழுக்கத்இன் மிக்க இழிவில்லை யில்லை 
யொழுக்கத்தின் மிக்க வயரவு, (பழமொழி) 

பாவின் சுவையறியாப் பாவியர்முன் சோல்லலுயர் 
நாவிற் கிழிவாம் நவை, 
'பில்லியர் (ன ஒன்றுஞ் சொல்லலாகாென்ப.து இதனால்



72-ம் அஇகராம் அலைய றிகல், 1835: 

720 Sita 8A உரைத்தவெலாம் தக்கனமுன் 

கூர்ர்திழிர்.2 வென்னே குமரேசா... சார்ச்திழிக்த 
௮ங்கணா த்து ரக்க வமிழ்தற்றுற் றங்கணத்த 

ரலலார்முற கோட்டி கொளல், (w) 

இ-ள், 
குமரேசா! தத முனிவர் சொல்லிய உயச்ச்ச பொருள் 

களெல்லாம் தக்கன் முன் ஏன் இழிர் துபோயின எனின், தம் 

கணக்தர் அல்லார் முன் கோட்டி, கொளல், அங்கணத்துள் உக்க 

௮மிம்ன அற்று என்க, 
PCM உரைக்க என்றது தக்கன் உளக்கொள்ளுமா௮ 

பர்த,ச்.துவங்களையெல்லாம் பமுகற ஆராய்ந் துமொழிச் சமைகருஇி, 

முனிவர் கூறிய உறுதிகளை இவையாவும் பேதையர் பிதற்றல். 

எனத்தக்கன் மிக இகழ்ந்து கள்ளினனாகலால் ல்லாம் கூர்க 

இழிந்த எனறும். இழிஈ, ன இரண்டு சுழிர்து வழியுங்களனாதலால் , 

சரர்ந்திழிச்க என்னும் ௮டையை அங்கணம் சார்ந்து கின்றது, 

இஃ௮ இழிர்காரிடம சொல்வதால் வரும் இழிவு கூறுகின் 

றன, அங்கணம்- சலதாரை, சேறு இழிர்ச,இட முதலியவற்றை. 

யுணர்த்திவரும். ௮ங்கணஞ் சேறு முற்ற மாஞ்சல தாரைக்கும் 

பேர் என்பது நிகண்டு, ஊரங்கணநீர் எனவரும் காலடியுங்காண்க, 

உக்க சொரிக்த, சிக்த.ப; இது பாழாகப்போக்குதலைக் குறித்து. 

நின்ற அ, கானலர் துறைவற்குச் சொல் உகுப்போயே என்புழிப்- 

போல, 

சம் என்றது ஈண்டுக்கல்வி வல்ல ஈல்லோரை, கணம் என்பது: 

இனம், கூட்டங்களைக்குறித்து வரும், தம் கணத்தர் அல்லார் 

தம்முடைப இனத்தால்லாதவர்; என்றது அறிவில்லாத புல்லர். 

களை, 

கோட்டி என்றது சபையினை, மாலின்றிக் கோட்டி கொளல் 
எனவும், மெய்ஞ்ஞானக்கோட்டி. எனவும், புன் கோட்டி எனவும், 

புல்லா ஏழு.த்இ.ற் பொருளில் வறுக் கோட்டி எனவும், வெள்கீக் 
கோட்டி எனவும வருவனவ.ற்௮ள் இது நின் ௮ணர்ச்அம்.ெெரு 

சோயுணர்ச. 
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1836 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மேல், புல்லியர் அவையில் ஒன் றஞ்சொல்லலாகா?ன்ரார்; 

அங்குச் சொல்லின் ௮சனால் வரும் இழிவு இன்னதாம் எனச் 

“தெளிவுற இதில் உணரச். அுனெருர், 

அறிவால் தம் இனத்தரல்லாதார் அவையில் ஒன்றைச் 

சொல்லுதல், இழிந்த அ௮ங்கணத்துள் அமிழ்தச்தைச் Oars 

தீ;து போலாம் என்பதாம், 

சல தாரையில் சிர்தின அமிர்தம், ஒருவருக்கும் பயன் படா 

மல் ஒழிர்து போதல் போல், இழிர்தாரிடம் சொல்லுன்ற 

உ.பார்த Bi Por er ஒரு uu gh sr 8 oun & அழிந்த போம் 

என்பார் தம் கணத்கரல்லார் மும் கோட்டி கொளல் முங்கணக் 

தூள் அமிழ்.து உக்க ௮ற்று என்றார். இது கொழிலுவமம், 

௮ கணம், இழிந்த வைக்கும்; ௮வ்வுவைபிலுள்ளவர் 

அதிலுள்ள இழிர்சவற்றிற்கும்; whips, உயர்ர்த நாற் பொரு 

ளுக்கும் கல்விபாளன் ௮வ்௮மிழ்தையுடையவளுக்கும்; அவன் 

அவையறியாமல் அல்லார் முன்பேசல் உணர்வில்லாமல் ௮மிழ் 

தத்தை ௮ங்கணத்தில் உகுத்தற்கும் உவமையாக அமைச்னு 

இதனையுணர்த்தியுள்ள ஒண்மையை உப்ததுணார்து கொள்க, 

இனி, கொளல் என்பதை மேற் குறித்தபடி. தொழிற் பெய 
சாகக்கொள்ளாமல் எதிர் மறை வியங்கோளாகக் ெகொண்டு 

கோட்டி கொள்ளற்க; கொள்ளின் ௮.து அங்கணத்துள் உக்க 
அமிழ்இனை ஒக்கும் எனப்பரிமேலழகர் கொண்டபடியே கொண் 

டால் என்னையயெனின், கொள்ளின் ௮து என்பன ௮ல் வருவித் 
,சாலன்றிப்பொருள் கோடல் கூடாகாதலானும், அவையறிக்று 
சொல்லாடலையே இவ் அதிகாரம் சொல்லி வருன்றகாகலானும, 
இழிச்சார அ௮வையிற் கோட்டி கொள்ளலை எடுத்து விளக்க 
அதன் இழிவை இஃது உணர்த்துகின் றசாதலாலும், கொள் என் 
ணும் விளைப்பகுதிமேல் ஏறிவரும் ௮ல் விகுதவியங்கோள் எர 
மறைபில் ௮௬௫ வருமாதலாலும், அரங்கன் றி வட்டாடி யற்றே 
நிரம்பிய நாலின்றிக் கோட்டி, கொளல் என்புழிப்போல கோட்டி 
கர்னல் 'என்பதை உருத் ததுக்கு விளைமுசலாக்கலே Gag Be 

அரிமையாமாதலானும் ௮க்கனங் கோடல் பொருர்துமா? என்
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பை உணசச்து கொள்க, உக்க என்பதை உபமானமாசக் கொள் 

ளாமல் அமிழ்து என்பதையே முடிபாகக்கொண்டால் து 

கொளல் என்னும் உபமேயத்கோடு இயைத்து முடியாசாத 

லால் அங்ஙனம் வருங்கால் கொளல் என்பதை எ$ிர்மஜற வியல் 

கோளாகவே கொள்ள வேண்டும் என்க. 

உணார்வில்லார்க்கு உரைக்கும் உறுதிப்பொருள் ஒரு பயனு 

மின்றி வீணே கழிந்து ஒழிச்து போம் என்றவாறு, 

பன்றிக்கூம்ப் பத்தரிற் ேறமா வடித்தற்றல் 

நன்றறியா மாக்தாக கறத்தா அுரைக்குங்கால் 

குன்றின்மேற் கொட்டு கறிபோல் தலைதகர்ச்ு 

சென்றிசையா வாகுஞ் செவிககு, என்றதும் ஈண்டுச் 

HE DSSS SSS ZI, 

கல்வியாளர் ௮வையில் ஒன்று சொலலப்புகுங்கால் ௮தன் 

இயல் பினை ௮றிர்து அராய்ந்அுசம.பர்)தரிர்து சொல்ல வேண் 

டும; சபையின் நிலைமையறியாமல் சொல்லின் தம் நிலைமை குன் 

அறுவர்; ௮.றிவில்லார் முன் யாதும் ௮றியார் போலவே sorb BRS 

கவண்டும்; முதியவர் முன முந்துற ஒன்றும் மொழியலாகாது;, 

அவையில் வழவுறல் பெரி.பதோரிழிவாம் அதலால் அ௮க்கனம் 

யாதும் வழுவுற.து உணர்வுடையார் முன் விளங்கச்சொல்ல 

வேண்டும்; உணர்விலிகள் அவையில் ஒன்றும் உரைக்கலாகா.து 

என இது வரை உரைத்து வர்து இறுதியாக இழிக்தார் முன் 

சொல்லின் ௮து மிக இழிவாம் எனஉறுஇி பெற வுறுதியிட்டு 

இதில் உணர்த்தி ௮வையறிச்து சொல்லுதலின் பெருமையை 
அழகுற அருளியுள்ள ஈயத்தை Hubs கொள்க, 

அரிய நூற் பொருள்களை ௮றிவில்லார் முன் சொல்லல் 

௮றிவீனமாகுமாகலால் ௮றிவுடையொருவன் அங்கு யாதும் 

சொல்லலாகாதென்பது குறிப்பு, 

௮றிவிலி9யொருவன் மனச்செருக்குடன் தன க்கொரு கலி 

யுசைக்க வேண்டுமென்று ஒளவையாரிடம் உரைத்தபொழுது 

பாட்டும் உரையும் பயிலாத வுன்னுடைய 

ஓட்டைச் செலியில் உகுப்பேனோ என்று! அவர் உரைத்



986 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

துப்போனதும் இங்கு உணாக்சக்கது, grin சொல்லுகின்ற 

பொருள் இனிதாய்ப் பயன்படுசற்குரிய ஈல்லாரிட.மே அறிவுடை 

பார் காடிச் சொல்லவேண்டும் என்பது கருத்து, 

உயர்ச்க றாற் பொருள்களை இழிர்சாரிடம சொல்லின் 

அவை ஒருபயனுமூாது வறிதே அழிவுறும் என்பது இதல் 

உணர்ச்தப்பட்டஅு, இவவுண்மை ததீசிபால் உணரப்படும். 

கதை. 

பேசருளாளராய ததீசி முனிவர் தக்கனடைய யாகசாலையில் 

புரூந்து ௮வன் செயல் இயல்களை கோக்கி வருக்க இறைவனை 

இகழ்ச் து நீ இது செய்தல் நீதாம் என THIN uP th SBS 

காட்டி இதமுறச் சொல்லினார், விதிமுறை கின்று செய்க 

எனறும் மதிபுடைமையாகும்; மற்றவெல்லாம் பழிபும் பாவமும் 

வருதற்கு வழி2தடியபடியாம் என வற்பு.று.5இஞர். 

வி.தவணி சடையானன்றி வேள்விநீ இயற்றுஞ் செய்கை 

மதுமலர் குழலிற் சூட்டி வனமுலை யாசம் பூட்டிக் 

கஇர்மணிக கலாபஞ் சாதிக் கன்னிகை யொரு இதன்னைப் 

பு. அமணக் கொழுக னின்றிப் புரிமணக் கோலம் போலும், 

என இன்னவர்று பல வயைக இவர் உணர்வு ற உரைத்தும் ஒன் 

ஹம் உணராதவளனாய் ௮வன் உளஞ் செருக்கி கின்றான், ௮வ்வள 

வோடு அமையாமல் இவர் உரைக்தவற்றையெல்லாம் இழித்துக் 

தள்ளி இவரையும் மிகப்பழித்துக்கூறினன், 

பொழிச்தினிது sr Agi yor aa Gear 

'இழிக்ககை காமுறாஉம் ஈப்போல்--இழிகர் தவை 

தாங்கல ௪ கெஞ்சினாக் கெனனகுக் தக்கார் வாய்த் 

ேன்கலக் ச தேம்றச்சொற் றோவு, என்லும் 

உண்சிமயை அன்று ௮வன் தேற்றி கின்றான், உறுஇசருவசாய 

- உயர்ந்த உண்மைப் பொருளை உருகி மொழிக்கும் ஒரு பயனு 

மின்றி வறிதே பிழிக்சசே என்று இவர் வருந்தி யெழுந்து 

வை த,போயினார், தம்மையொத்த அறிவுடையாமால்லாரும் ௮௪ 

wba go கேட்டு அனுபகிக்கம்தக்க அவாது பொருளுரை இன 

ப மில்லாத uel. Be இழிச்த. சகொலைர்ததேேயென அனைவரும்
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எண்ணி இரங்கினார், தங்கணத்தர் :அல்லார். மூற் கோட்டி 

கொளல், ௮ங்கணகத்துள் ௮மிழ்தை உகுக்கதுபேரீலாம் என்னும் 
உண்மையை உலகம் அ௮ன்_று ுவனிடம் 2 SOO TG Bi கின் ௨, 

அரசரின் அறமுரைக்கும் ௮ன்பு உடயார் வாய்ச்சொற் 
பாருளாகக் கொள வர் புலவ -பொருளலலா 

ஏழை யகனை யிகழ்க்துரைக்கும் பாத்கூழை 
மழை சுவையுணரா தாங்கு, (காலடியார்), 

நல்லமிர்தை வேம்பிணத்தின் நாவிலிடல் போலாமே 
'புல்லரிடஞ் சோல்லல் பொருள். 

இழிக்தார் முன் உயாச்கார் யாதுஞ் சொல்லலாகா?சன்பது 
இ.சனுல் கூறப்பட்டது. 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

சொற்களின் இறங்களை வழுவற ௮றந்த தாப்மையினை 

புடையவா அ௮வையிலான்று சொல்லுப்கால் ௮தன் நிலையினை 

யறிந்து அராய்ஈது சொல்ல?வண்டும், தனக்குரிய சமயமறிக் து 

இனிதறச் சொல்லு வோனே ௮ங்கு உயாவினை யடைவான், 

எவ்வளவு கல்வியுடையஞையினும் ௮வையறியாடழையின் அவன் 

கவையுறுவான். சிறக்க அறிஞரும் வி.பர்௮ கோக்குமா.று அவா 

முன் இகழ்ந்து நிற்கவேண்டும்; அறிவிலிகள் கூட்டத்தில் அறி 

வுடையொருவன் புகுவனுபின் யாதுச் தெரியாதவன் போலவே 

அங்கு ௮வன் அமர்ந்திருக்ககவண்டும். முதி3யார் முன் எனை 

யும் முர்துற மொழி.பலாகா, அவையின்கண் வழுவுறுகல் 

பெரியதோர் ௮வமஇூப்பாகும், வல்லாரவையிற் சொல்லுதலே 

ஒருவன் கல்விக்கு விளக்கமாம். உணர்வுடையார் முன் உரை 

பாடலே ஒருவனுக்கு உயர்நலமாகும், நல்லவையுட் சொல்ல 

வல்லவா புலலாவையிற் பொச்சாக் தஞ் சொல்லலாகாது, 

உயார்ச தாற்பொருளை இழிர்கார் முன் சொல்லுசல் சிறந்த 

தெள்ளமிர்தைக் கழிக்த சேற்றில் சிக்தியதுபோலாம்) ஆதலால் 

அ௮வையினை யற்? யாணடும் பேச3வண்டும், 

௭௨-வது அவையறிதல் முற்றிற்று,



1840) இருச்குரட் குமரேச செண்பா, 

73-ம் அதிகாரம் அவையஞ்சாமை. 
௮௮% காவு அவைக்கு அஞ்சாமல் நின்று உள்ளியதை 

உறுதியெற வுரைச்சல், அனளையறிகல், அராய்க்க கல்வி முக 

லிய' உயர் நஈலங்களெல்லாம் ஒருங்கெ புடையராயிலும் ஒன்.று 

சொல்லப் புகுக்கால் உள்ளல்இில் அச்சங் கொள்வராயின் அவை 
யனைத்தும பேடிகை வாள்யோல் பிழைபடும்; படவே பட்டபா 

டெல்லாம் பாழாய்விடும் ௮சலின் ௮ங்ஙனம் பாழ்போகாதபடி 

அவையில் அஞ்சாமல் நின்று பேசவேண்டும் என்று இதில் ௮௫ 

ரரூன்றார் ௮தலால் ௮லையறிசலின்பின் இது வைக்கப்பட்டது. 

721 அனறுமுது கண்ணா அனுமார் ௮லையறிர்மேன் 

குன்றாமற் சொன்னார் சம?ேசா--கின் ற. 
ye . ரூ ய் e e 

வகையறிந்து அல்லலை வாய்்?சாரார் சொல்லின் 

ொகையறிக்த தூய்மை யவர். (க) 

இ-ள். 

குமரேசா! மு.தகண்ணரும் ௮னுமாரும் அவையின் 
வகையினை யறிந்து யாதுஞ் சோர்வின் றித் கதாமறக்குதை ஏன் 

துணிக்து சொன்னார் எனின், சொல்லின் தொகையறிந்த தூய் 

மையவர், வகை அறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் என்க. 

௮ன்று என்றது நலங்கிள்ளி ழவையிருக்கபொழுதையும் 

விபீடணன் அடைக்கலம் புகவந்த காலத்தையும் என்க. வை 

யிலிருக் கவர் முன் களாந்து கூறிய வகைகளையெல்லாம் வழுவறு 

வுணர்ச்துகொண்டு காம் கருதியதைச் சிறிதும் சோர்வின்றித் 

துணிவுறக் கூறினார் ஆதலால் அவையறிந்து குன்றாமல் சோன் 

னார் என்றாம். நின்ற எதிருற கின்ற, 

இஃது ௮வைக்கு அஞ்சாமல் நீன்று கருதியதைச் தெஸி 

வுறச் சொல்ல?வண்டுமெனறு கூறுகின்றது, 

yobs தூய்மையவர் சோரார் என்றதனால் சோர்வாரின் 

இழிந்த தன்மை விளக்கி கின்றது, 

வகை அறிந்து ௪ அ௮வையின வகைகளை யறிந்து, என்றது
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வாறு, தாம் சொல்லப் போகின்ற பொருளின் கூறு படுகா 
» 8 9 e 6 9 6 5 CTI எனவுமாம். லாய் ?சோரார்- வாய்வழுவார்? ௮ல்.சா 

வது அ௮ச்சகீசால் சோவுபடசீ சொல்லார் என் றவாவறு, 

வல்லலை என்றது தாம் கற்றுத் தெளிக்க நாற்ிபாருள் 

களை, வன்மை பயிற்சியின் தண்மைசோன்ற நின்றது, இழு 

பலவின்பாற் குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர். வகையநியார் 

வல்லதூஉம் இல் என்.று 2மல்வர்துள்ளகக இஃது எதாரகோக் 

இரிற்றல்காண்க, இனி, வல் ௮வை எனப் பிரித்து வல்ல அவை 

என்று கொண்டால் எழாம் அற்றுமையுருபை இறுஇயில் இணை 

தீதுக்கிகொள்க, 

மூன் காரத்தின் மூகற்குவளில் சொல்லின் தொகை 

பறிக்க தூப்மைபவர் எனச் சொன்ன கொடரையே இவ் ௮தஇிகா 

சத்தின் சொடக்கக்கில் சொடரவைச்சது அ௮அவை.பறித்து சொல் 

லசற்குரிபாரே அஞ்சாகவராம் ௮மைதல்வேண்டும் அறிவில் 

லார் ௮ங்ஙனம் அமைவதால் பயனில்லை என்பது MBH GSD 

கென்க, 

சொற்களின் தசொகையினையறிர்ச தூய்மையினையுடையவர் 

௮ வைகளின் வகையினையறிந்து காம் தெளிக்ச நாறபொருள்களை 

வல்ல ௮லைக்கண் சொல்லுங்கால் ௮ச்சச்தால்வழுப்படச் சொல் 

லார் என்பதாம், 

எவ்வளவு கல்வியுடையனாயினும் ௮வைக்கு அஞ்சுவனாயின் 

அவன் அங்கு வழுப்பட்டு இழுககடைவனாதலால் முவ்இழுக் 

கூடை அச்சக்தை எப்தாகொழித்து உறுஇபெழ நின்.று உரை 

யாட வேண்டும் என்றவாறு, 

அவைக்கு அஞ்சாமல் நின்று சொல்லாடுக?லே ஒருவலு 

டைய அறிவுடைமைக்குப்பயனாம் என்பத கருத்து, 

௮வையிலைழுச்து அறிவுடையார். பேசுங்கால் அஞ்சாது 

கின். மு தெளிவுமச்சொல்வர என்பது இதில் உணர்க்கப்பட்ட௮, 

இவ்வுண்மை முதகண்ணன் சாச்தனார்பாலும், அலுமான் கண் 
னும் உணரப்படும். :



1843 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கதை. 
முூனகண்ணன்சாத்தனார்.. என்பவர் உறழையூரிலிருஈனு 

அரசு புரிந்த (சோழன் ஈலங்கிள்ளி என்பவலுக்கு உசாத்துணைவ 
ராகவும் உயிர்த்தோழராகவும் அமைக்இருக்தார், இவர் நுண்ணறி 
வோடு தண்ணளியுகுடையவர், ஆலத்தூர்கிழார், கோஷர் இழார் 
முதலிய பெரும் புலவர்களும் உவர்து போற்றும்படி குண ஈலள் 
களால் இவா உ.பாச்திரச்தார், உள்ளி.பதைபுள்ளிபாங்கு முடிக் 
கும் ஒண்மையும் உரைவன்மையுமுடையஎர், கெறி AD grr வழு: 
வாத நீரராய இவர் உழைபிருக்ு ௮ரசலுககு உறுதிகள் பல 
உரைல்.அு வந்தார், ௮ம்மன்னலும் அருக்கலை A Cm 5 Gn Sarr ay 
பெரும்புலலர்கள் பலரையும் ௮ழைதஅ வைத்து ௮வை கூட்டி 
அறிவுரைகளைச்செவிமடுச்.சு வர்தான். ௮ல் வல்லவையில் இவர் 
யானும் அஞ்சாமல் கின்று எல்லாரும் மகிழ்ந்து கொள்ளுமாறு 
சொல்லாடி கின்றார், கொடுமையும் வஞ்சனையுமுடைய இற்றினச் 
தார் சிலர் ௮ரசனையடுத்.து.ச்சமது புன்மையைப்புகுத்த முபன் 
ரூர்; அதனைக்குறிப்பாலுணாச்அகொண்ட இவர், “கொடியோர்ச் 
கெறுதலுஞ் செவ்வியோர்க் களித்த லும், ஒடி யாமுறையின் மடி. 
விலையாக, நல்லன ஈலலும் Bus Sar தீமையும், இல்லையென் 

போர்க்கு இனனாகிலிய்)”' என அ௮ம்மன்னளுக்கு எடுதஅமொழிக் 
தார், இக்கன?ம அவைகளிலும் தனிபிடச்இலும ௮மயமறிர்து 
உணர்வுரைகளை உறுதி பெற வுணர்த்தி அரசுக்கு உயிர்ச்துணைவ 

ராய் நின்றார், சாம் கருதியதை வழுவுருமல் தெளிவுபெமச் 
சொல்லுவதில் சறச்தவரென்று அக்காலத்திருக்த அனைவரும் 
இவரை முன்புடன் போற்றினார், சொல்லின் கதொகையறிக் த 

தூய்மையவா, வகையறிர்து வல்லவை வா.ப் சேரார் என்னும் 

உண்மைக்கு மிகவும் உரியவராக இவர் உயர்ந்திருக்தார், 

சேற்றுவளர் சாமரை பயர்க ஒண் கேழ் 
ாற்றிதழ் ௮லரின் நிரைகண் டன்ன 
வேற்றுமை யில்லா விழுத்தினைப் பிறகு 
விழ்மிருர தோரை பெண்ணுக்காலை 
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலசே . 

மரையிலல Cure wre BGC ei பலரே 
Pak ் கர் ல் வ் பாடும் புசுழிடையோரி விசும்பின்,
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வலவ னேவா வான வூர்தி 

எய். தப என்பதஞ் செய்வினை py. bo says 

கேட்ப லெந்தை சேட் சென்னி ஈலக்கிள்ளி 

கேய்க லஓுண்மையும் பெருக லுண்மையும் 

மாய்க லுண்மையும் பிறக்க லுண்மையும் 

அறியா தோரையும் அறியக் காட்டித் 

இங்கட் புத்தேள் திரிதரும் உலகத்து 

வல்லா ராயினும் வல்லுகராயிலும் 

வருந் இ wes sri மருங்கு Corea 

௮-நள வல்லை யாகு மதி ௮ருளிலர் 

கோடாமை வல்ல ராரூக 

கெடாத துப்பினின் பகையெதிர்ச் தேசமே. (புறம்) 

இ.து ஈலங்கிள்ளியை நோக்கி சமது மு.துகண்ணர் உரைக் 

௪.௪, எக்தை, சேட் சென்னி, கலகங்கிள்ளி, என்று மன்னனைத்தம் 

முகம்கோக்க விளித்துச் சர்தரன.து வளர்தல் குறைதல் முதலிய 

வற்றை யெடுத்அக்காட்டி உலசன் நிலைமையை உணர்த்தி உள்ள 

பொழுதே அருளுடையனாய் நின்று எல்லார்க்கும் உதவ வேண் 

டூம்; ௮.துவே வெற்றி முதலிய எல்லா ஈலங்களையும் உனக்குக் 

கொடுக்குமமன இதில் இவர் கூறியிருக்கும் சீரினைக்கூர்சது 

ணர்ந்துகொள்க, இவ?து கலைச்தெளிவும் மனத்துணிவும் தாய் 

மைபும் ௮வை அஞ்சாத நேர்மையும் வகையறிவும் வல்லவை வாய் 

சோரா மாண்பும் பிறவும் இதனால் இனி புலனாம். 

கதை 2 

இராமரிடம் அடைக்கலம் புகுர்து அமர்ச்துகொள்ள 

on pb விபீடணன் வரது ௮டைச்சகபொழுது அவனைசீசேச்தி 

தனை குறித்துத் தச்தூாமாக war ஓர் மக்திராலோ 

சனை செப்தார், சுக்கிரீவன் சாம்பவன் நீலன் குமுகன் முசலி 

அமைச்சர்களனைவரும் ஏதுக்கள் பல Qs meer. அவளைச் 

சேர்திதுச்கொள்ளலாகா9,சன உறுதிபெற முடிவு செய்.தரைத் 

are, அதக் யெல்லாம் 0 சட்ணெர்ர்தபின்.. இ.அதியாக 

3h



1844 திருக்குறட் குமசே.௪ வெண்பா, 

இராமர் அனுமானை கோக்கனார், அர்கோக்கன் அருமையை 

இ.னடியில் வருக்கம்பன் வாக்கில் சோக்கிக் கொள்க, 

உறுபொருள் யாவரும் ஒன்றக் கூறினா 
செறி பெருங் கேள்வியாய் கருன்? செப்பென 

கெறிதரு மாருதி என்னு நேரிலா 
௮.றிவனை நோக்கினான் அறீவின் மேலுளான, 

இங்கனம் நோக்கெயவுடனே அனுமன் விநயத்தோடெ 

மூத்து தன்௮ுறிவின் பெருமை சோன்ற 

எதீதளையுளர் தெரிர் தெண்ண வேப்ந்தவா் 
௮.கி.சனைவரு மொரு பொருளை யன்றன 

உ்தமாது தெரிர் அணா வோசினா் 
வி.க இனிச்€ல விளம்ப வேண்டுமோ, என அவையடக்க 

மாகச் சிலமொழிகள் அ௮ழ;கறக்கூ.றிவிட்டுக்கான் கர Buys eros 

உறுதியுற உசைக்கத்துணிர்தான். பருவவுரவங்களில் தன்னிலுஞ் 

சிறக்த சுக்கிரீவன் முகலியோர் துணிச்துரைத் துள்ள ஒரு காரி 

யதீதைககுறித்து2 தான் மா.றுபடவுசைக்குமாறு கோகதருக்தும் 

சிறிதும் அஞ்சாமல் நின்.று நீதிமுறைகள் பல ஏதுவோடு எடுழ்துக 

காட்டி விபீடணனைச் சேோத்துக்கொள்ளவேவேண்டும் எனத்தெ 

ளிவுறக்கூறினான். உண்மையை உய்த்துணாக்து கொள்ளுமாறு 

இவன அன்று உரைத்தவற்றை இராமர் உவர்.துகேட்டு மிகவியக்து 

போற்றி விபீடணனை ஈயக்து தழுவி ஈட்புக்கொண்டார், வல்லு 

நர்பலா் குழுமிய ௮்ஈல்லவையில் வாய்்சோராதுகின்று அன்று 

இவன் சொல்லிய இறத்கை எல்லாரும் துதித்து மஇழ்க்தார், 

வகைய 05 gH வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின் தகொகையற்க்த 

அய்மையவா எனலும் உண்மையை உலகம் ௮றி.ப மூன்று இள 

னும் உணர்க கின்றான். வழுவாது சொல்லிய இவனது தெளி 

வுரையின் அழகையும் துணிவையும் உணர்வையும் விபீ டணணி 

டைக்கலப்படலத்நில் காண்க, 

கற்றுணர்ந்தார் என்றுங் 'கலங்கார் அனவபினின்று 
'சொற்றருங்காற் சோரார் துறை. 

அவையஞ்சாது கூறவல்லவே ர அறிவோராவர் என்பது 
இகஞல் கூறப்பட்ட, 
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729 580 Cut eran GIF SIO & ற்றவருட் 

காண்டாட நின்றார் குமசேசா-.-மண்டிகின்று 
கற்ரருட் கற்று ரெனப்படுவர் கற்முாமுற் 
கற்ற செலச்சசொால்லு வார், (௨) 

இ-ள், 
குமரே சா! அ வையஞ்சாத காளிதாசர் என் எல்லாரி' 

னும் நன்கு கற்றூர் என்று சொல்ல நின்றார் எனின், க.ற்றுருள் 

கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லுவார் என்க, 

தண்சார் என ௮டைகொடுத்தது sors ாசபோக நிலை 

யின் இயல்பு கருதி என்க, தார் - மாலை, புலமையில் மிக உயர்ந்து 

நின்றாராதலால் உயர் என்னும் ௮டை ௮வர்பெயாமுன் உறைந்து 

நின்றது, பாணன் பட்டி மாகன் முதலிய பெரும் புலவர்களெவரி ' 

னும் இவர் பெரிதாக மஇக்கப்பட்டு எல்லாரானும் போற்ற நின் 

ரரரதலால் கற்றவருட் கொண்டாட நின்முர் என்றாம், 

இஃது அ௮வை.பஞ்சாது சொல்வார் ௮டையும் பயன் கூறு 

தஇனறது, 

கற்ற தாம்கற்றவற்றை, என்றது நூற்பொருள்களை, இது: 
வினையாலணைந்தக பெயர்என்க, செலச் சொல்லுவார் என்றது 

கேட்பவருளங்கொளச் சொல்ல வல்லவா என்றவாறு. 

மேல், ௮வையஞ்சாது சொல்ல வல்லவ? கல்வியாளர் என் ! 

ரர்: இதல், அவரே கற்.ழவ?ெவரினும் மிக்கவராகக்கருதப்படூவர் 

என்டின்ூர். 

கற்ருர் குழமிய ௮வையின்௧ண் காம்கற்றவற்றை அவர் 

மனங்கொள்ளும் வகை௮ஞ்சாது சொல்ல வல்லவா க.றறுர் எல்லா” 

திலும் மிக்கவும் ஈன்கு கற்றவசிரன்.று உலகத்தாராற். & p19 5 

'து.ச்சொல்லப்படுவர் என்பதாம். 

அவையஞ்சாஅசின்று அறிஞர் முன அழகுற ஒருவண் 

சொல்றுவனுயின். வெளியே வர். ஒளியோடு இகழும் முத்தைப்: 

போல் ௮வன் உயரச். : விளங்குவன; அங்ஙனம் விளங்க? 

உலகமெல்லாம் கண்டு ௮வனை உவக்து கொண்டாடும் ஆகலரல் 

செலச்9சொல்லுவார் கற்றாருட் கற்றார் எனப்படுவர் ' என்றார்,



1846 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

ஒள்ளிய முத்தேயாயினும் இப்பிக்குள் ஒடுங்கிக் கிடக்குமா 

யின் ௮௮ ஒரு மூப்புங்கொள்ளாகதுபோல் தெள்ளி.ப கல்வி 

யுடையராயிலும் ௮வையச்சம் என்னும் ஈவையுட்பட்டு ஒன்றும் 

சொல்லமாட்டாது ஒழிந்துபோவாயின் யாதொரு Bercy til 

கொள்ளாமல் ௮வர் மிக இழிக்கவராவர் என் ௧, 

உளமறிர்ததைக்களனஞ்சாது சொல்வோர் உடுக்கணத்துள் 

உவாமதிபோல் உலகம் போற்ற ஒளிபெற்று விளங்குவர் என்பது 

கருத்து. 

அ௮வை.பஞ்சாமல் சொல்ல வல்லவர் கல்வீயாள ?ரல்லாருள் 

ளூம் சிறர்தவராக உயர்ந்து இகழ்வர் என்ப.து இதில் உணர்ச்தப் 

பட்ட. இவ்வுண்மை காளிகாசாபால் உணரப்படும். 

கதை. 

காளிதாசர் என்பவர் போசராசனுடைய சபையில் தலைமைப் 

புலவசாப் கிலவியிருக் கவர், காளி? தவியின் வரபலக்கால் சலைகலம் 

பெற்றவசாகலால் காளிதாசர் என இவர் பெயர்பெற்.றுநின்ருர், 

இவர் மிக்க நுண்மதியாளர், வடமொழிவாணர்களுள் இவர் மிக 

வுல் வல்லவர், எவரும் வி.பந்துகொள்ளுமாறு றக்த கவிகளை 

விரைர்.து பாடுவதில் இவருக்கு நிகரானவர் எங்கும் இலர் என 

இவா் நின்று கிலவினார். இவா கவித்திறச்தையும் மஇிதிறச்சை 

யுக்கண்டு போசன் பெருங்களிகொண்டு என்றும் இணைபிரியாது 

"இவரோடு இன்புற்றிருந்கான், நண்ணுணர்வினாரோடூ கூடி 

நுகர்வுடைமை, விண்ணுலகே யோக்கும் விழுமிற்றால் என்.லும் 
உண்மையை அம்மன்னன் இவர் முன்னிலை.பில் உணாந்து ம௫ழ்ச் 

தரன், அவன் உளத்தில் குறித்ததை வாய்இிறந்து கூறாமலே 

குதிப்பாலோர்நர்து கவியில் இவர் உரைத்துவந்தார், அருங்கலை 

ளி? ஏனா தனுபை அவன இப்பெரும் புலவ?ரோடு அமாச்து புலமை 

யின்பச்தை முகர்ச்து வருக்கால் இடையிடையே இவரிடமிருக்கது. 

எழுர்,௪ சிகள் பல, சான்செய்சசொரு காவியம்சை மாகன் 
என்னுங்ககி ௮ரச சபையில் அரக் ேற்றிவருக்கால். ஒரு தொடரில். 

ஒற்ற முத்து மிகையாயிருத்தலைக்கட்ட , இவர் அது பொழு
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மக்கு வெற்ற்லைமடி தீ துக்கொடுச்துககொண்டிருக்தவனை நோக் 

இச் சுன்னம் அதிகம் சான்றார். அங்றொர்த நூண்ணறிவாளசாய 

அனைவரும் இவரது நுழைபுலனைநோக்கி வியச்தார், ஆாரசவையி 

Rss தண்டி பாணன் பவலபூ9 பிலகணன் ரு.கலிய பெரும் 

புலவர்களும் இவா.து அரும்புலமையை வியந்து இலாபால் அன்பு 

செய்அவச்கதார், ம.றுபுலக்தினின்று மாறுகொண்டு வர்தவரவரா 

யிலும் அவா மம் விறு அ௮டஈக வன _நு இவசொருவ? விளக்கி 

கின்ராரா அகலால் ௮வரெவரினும் இவரையே இலகமாக உலகம் 

உணரஈ்து புகழக்கது, இவாது உயாபுகழ் எம்கும் ஒங்கி 

Pom பிறபுலவாகளெல்லாம் லடுக்கியி ஈந்தார், 

கற்றவர்கள் பலகோடி காசினியில் இநந்நிடினும் காளிதாசன் 

(பெற்றபேயர் யார்பேறர் பெரவானில் உறுமீன்௧ள் பெரிதாஓங்கி 

உங்றிடினும் ஒளிர்மநகிபோல் உயர்புகடை யுறு்கோலமலா? உறதே 

யன்றே; எண்று ௮ககாலத்கிருந்தவெல்லாரும் உவந்து போற்று 

இவர் உயர்ந்திருர்தார், குமாரசம்பவம் இரகுவமிசம் ஈளோதமயம் 

சாகுக்தல முதலிய ௮ரியநூல்கள்பல வடமொழியில் ௮ழகுறஇவர் 

ஆக்கியுள்ளார். எவர் வர்தாலும் ௮வையஞ்சாமல் நின்று உணர்த் 

அள்ளதை உறுதிபெற உரைக்துவர்காராதலால் கவிவார்கள் எல 

ரினும் இவா புலிபுகழ நின்ருர், சுற்றாருட் கற் ரரெனப்படுவா் 

கற்றாருட் கற செலச் சொல்லுவார் என்னும் உண்மையை 

உலகம் இவர்பால் உணர்ர்து கின்றது, 

விண்மதிபோல் ஓங்கி விளங்குவான் 'மேலோர்மூன் 
திண்மையுறச் சோல்லுவான் தேரர். 

உணர்ச் சார்முன் சொல்லவல்லவ?ர உயரச் சவராவர் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

928 அன் அபொரப் பல்லோர் அடாச்தெழுக்தார் பட்டர்முன் 
குன்றினோோன் சொல்லக் கும?சா--என்௮ம் 

யகசையகத்துசி சாவா ரெளிய ரரியர் 

அலையகச் தஞ்சா Swi, (1)



1846 இருக்குறட் கும27௪ கண்டா. 

இள, | 
குமரேசா! 1 பட்டரோடு சொல்ளாடுதத்கு அலையின் 

அசி நின்றவர் பின்பு ஏன் போசெப்யப்பொங்கி எழுச்தார் 

ஏனின் , பகைஅகத்துச்சாவாச் எனியா்; அவை அசுத்துஅஞ்சா த 
வர் மரியம் என்சு, 

அன்று என்றது வீரசுச்சான் விளங்கின்த காலத்தை, 

மாதவசூரி முதலாக எவரும் இனர்முன் நின்று வாதம் புரிய 

௮ஞ்9 மறைகர்சு போனாராதலால் முன் சொல்லக் குன்றினர் என் 

ழும். என்றும் என்றது எளியர் அரியர் என்னும் உண்மையாதும் 

நிலைதிரியா.து எக்கசல ச்.தும் நிலைபெற்று நிற்கும் என்பதைகிலையுறு 
த்திரின்ற.து, 

இஃது ௮னையஞ்சாமைபீன௮ அருமை கூறுகின் ௧௮, 

பகைபசம் - பகைவர் முனை அ9பாருகின்ற இடம், என்றது 
போர்க்களத்தை, 

சாவார் - இறப்பர்; இது உடன்பாட்டுவினையாலணைர்த 

பேயா, எளியா என்றது எளிதாகக்கிடைப்பர் என் றபடி. 

- பகையகம் புகுந்து சாகச்அுணிவார் பலரை எளிதாகக்காண 

சாம்) ௮வையகம்புகுர்.து அஞ்சாது பேசத்துணிவார் சிலரைக் 

காண்டலும் பெரிதும் ௮ரிசாம் என்பார் சாவார் எளியா; அஞ்சா 

சவர் அரியச் என்ருர், 

மேல், ௮வையஞ்சாதுசொல்ல வல்லவரேகற்றா செல்லாரிலும். 

இற் தவரசவர் என்ரர்) ௮ச்சொல்லாண்மை எல்லார்க்கும் எளிஇல் 

எய்தாதென்று இதில் ௮சன்௮ருமைதோன்ற ௮ருளுகினருர், 

OMEN FSB HHT HY gD OME anna நடைக் 

திற்கு எளியா; ௮லையிடத்து அஞ்சா.தநின்று சொல்லவள்லவர் 

பெறுதற்கு மிக அரியர் என் பதாம், 

அவையஞ்சாமையை உணர்த்தற்குப் பகையஞ்சாமையை 

இணை த.சக்காட்டிய் சென்னை பெனின், மபுல்று ஆண்டன்மை 

மிக்கதோர் அருஞ்செயல் என்பது தோன்ற cree, 

விரர்களினும் வித்துவான்கள் தீரர்கள் எனஉயர்குசோன்ற 

திடிகள் உணர்த்இயுள்ள் தண்மையை இல் ஊன்.நிடிணர்க,
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இருபொருள்களை இங்கனம் இணைத்செடுத்.தக் குறிப்பினால் 

வேறுபாடு? தோன்ற ஒன்மைசறெப்பித்.அக்கூறியசனால் இழ 

வேற்று;மயணியனப்படும், 

கூற்றினும் குறிப்பினும் ஒப்புடை யிருபொருள் 

சேற்றுமைப் படவரின் வேற்றுமையதுவே, என்பது 

இயல்கிஇ, பகையகத்தில் உயிர்க்கு ௮ழிவுண்டாம்: அவையகத் 

இல் வழுலின் மானம் அழியும்; அவ்வுயிரழிவின் அயா பின்பு 

உணர்வ வகை ஒருபடியே முடிவாக ஒழிர்துபோம்; இஃது 

இறக்கும் வரையும் இழுக்ளே நினைத்து நினைக்கு வருக்தச்செய் 
யும்; ஆகலால அதனிலும் இ.த, ௮ஞ்சு தற்கு ஏ.துவாயிற்று என்க, 

பொருகளம் புகுர்து போர்செய்ய வேண்டின் அயிரக்கணக 

கான வீரர்கள் ௮ஞ்சா2தழுவா; ௮வைக்களம் புகுக்து வழுவற 

ஒன்று சொல்லவேண்டூமாயின் ஒருவர் இருவர்கூட உறுதிகொண்் 

டெழாமல் நீங்கள் சொல்லுங்கள்; இல்லை; நீங்கள்தாம்; உம்; 

என்று தத்தமக்குள்ளேயே உரையாடிப்பதுங்கி ஒதுக்கு தலை 

அறிவுடையுலகில் இனறும்காணலாம். சாகத் ணிர்சா தும் துணி 

வர்; சபையில் பேசத்துணியார என்றவாறு, 

அ௮வையஞசாது மாத்திரம் ஒருவன சொல்ல வல்லையின் 

கற்றுரெல்லாரிலும் மிக்கவுக்கற்றதவனாக ௮வன் மநதிக்கப்படுவன் 

என்று மேலுரைத்ததைக்கேட்டு அப்படியாயின் பன்ஞளும் 

வருச்இக்கல்லாமலே சொல்லாடலொன்றால் ௮தனை எளிதில் 

பெற்றுவிடலாங்கால் என ஒருவன் இனர்தெரியாமல் எண்ண 

அ௮வனைகோக்க இஃதியம்பியதாகக்காண் ௧, 

அவையஞ்சாமல் நின்று சொல்லவல்லவர் இவ்வுலகில் மிக 

அரியராவர் எனபது கரு 2௮. 

ஆர்த்சசபை நா.ற்றொருவர் ஆயிரக்தொனறாம் புலவர் 

வார்த்தை பதினா யிரத்தொருவர், எனறார் ஒளவையார், 

அூற்றுவரிற் ரோன்றுக் தறுகண்டா ரு.பிரவர் 

ஆற்றுளித் சொக்க ௮லையகத்து-- மாற்தச்தான். 

-அன்ன கொடுக்கு ' மகன் தோன்றும்; என்று. சக்டூர்



A ‘ BOO திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

யாத்திரை... இதில் ௪.றகண் என்றது பசை.பஞ்சாமையை; Denar 

யஞ்சாதவர் அரியர் என்பதை இனையும் அறிவித்து நிற்றல் 

காண்க, வக்தா சதஸ்ஹஸ் ரேஷ- என்பர் வடநாலாரும். 

Fas end எதிர்சன்று அவையின் சொல்லாட அஞ்சிகின் நு 

அர் பின்பு பெருஞ்னெல்கொண்டு பெரா எழுர்ததுபோல் எவரூம் 

அமைவராகலால் போர்க்களத்தினும் அவைக்களம் புகு. றகரிய 

தோர் பெருச்சிறலுடையதென்க, 

அலனையஞ்சாது சொல்லுதல் செயற்கருகசெபலாமாதலால் 

அசனைபுடையலர் எல்லாரானும் பெரியசாகக்கரு தப்படுவர் எண் 

பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை பட்டர்பால் உண 
ரப்படும், 

கதை. 

பட்டா என்பவர் சொண்டைமண்டஎக்திலே கூரம்என்லும் 

ஊரிலே வேதியாகுலத்திலே பிறர் தவர், ௮வ்வூரில் ௮வதரித் தமை 

யானம் இருமாலுடைய குணங்களாகிப அமுக வெள்ளத்தில் 

ழ்ச் திருக் சமையாலும் | கூரச்காம்வார் என்னும் பெயரோடு 

சர்பெற்று நின்ற ௮வஅ௮ர்தணளரே இவர்க்குத்தர்தையராவர் 

இவருடைய சாயார் பயர் ௮ண்டாள் என்ப, இவாஅகாலம். 

சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு எண்ணூறு ஐண்டுகட்கு முன்னரா 

கும், இளமையிலேயே பெரும்புலமையுடையாசய் இவர் விளங்கி 

பிருக் தார். பலராளும் ஒதியோதியுணர்ர் தவர்களும் உணாமுடி 

"யான வேசபாகங்களை எவரும் வியக்குமா.று இவர் எளிதில் 

விளக் நின்றார், உய்த்துணர்விலும் சொல்வன்மையிலும் இவ 

ருக்குஒப்பானவர் அக்காலத்தில் ஒருவரும்இலசன இவர் உயர் 

வுற்றிருச் சார். பலபுலலர்களையும் வாதில் வென்ற சர்வஞ்ஞபட் 

டன் என்னும் பெபருடன் விரு.துபெற்றுவர்த பண்டி தனொரூ: 

வனை இவர் கண்டபொழுஅ தெருகிலிருரது ஒருபிடிமண்ணைக் 

கையிலெடுத்து மூடிக்கொண்டு கற்றது கைம்மண்ணனவு என் 
அம் உண்மையை உள்ரரி நீ கற்றதெல்லாம் இதிலுள்ளது இஃது 

என்னை? என்றார், ௮வன்இகைச்சது கிழித்தான். உடனே இவர் 

"கதைத்து விரிந்து இகுதெரியாத: உளக்கு கிருஅம்வேண்டுமோ?
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சர்வ அஞ்ஞா./ என அவன் வெள்கிப்போனைன், மாறுபட்டுூவர்த 
ம,தவாஇகள் பலவாயும் வென்று இருவரங்கக்தைய்டைச்து பெரு 
மாள்சர்சிதிபிலிரர்.து நாள் தோறும் பிரசங்கஞ்செய்,அவச்தார். 
அங்ஙனம் செய்துவ நங்கால் மாகவசூர என்லும் பெரும்புலவ 
னொருவன எல்லாரையும் வாதில் வென்று சொற்போரிற் சிறந்து 
நின்முன். வல்லவெவசேனும் என்னுடன் வா தாடவாலாமென்ன 
வளவனு கவியால் DY DUAL. QM ST அறை கூவினான், ௮வேனேடு 

உரையாட அஞ்சி எல்லாரும் ஒடுக்க ஒளிரஈ்கபொழுது இவாமாக் 

Brin goed aps yout) ya அவையுட்புகுர்து சொல்லாடி. 

HUGH ௮டக்கிவர்கார், அவனுக்கும்துணையாகநின்ற விரர் பல 

ரூம் யாம் கூறமாட்டாமல் அடங்கிகின்றார், உயிர்க்குறுஇபயக் 

கத்சுக்க ௮ரிய பொருள்ககா£ யாவரும் உணருமாறு தெளிவுறச் 

சொல்லும இவ! தப ரநமையையும், மாற்றலரைவென்று மஇப் 

பறற ௮ருமையை பூர விபஈ.து எங்கள்குடிக்கரசு ன வைணவ 

ரனைவரும் மனங் சமைஈச்து இவரை வாழ்த்இிப்போற்றினார், பல் 

லாயிரவர் கூடியபெரஞ்சபையில் அஞ்சாமல் நின்று இவர் பேடு 

யதை ஒருகாள் நஞ்சயர் என்னும் பெரியவசசொருவர் கேட்டுப் 

பெருமகிழ்ச்சியடைந்து பட்டர்போல் அவையஞ்சாப்பருணி தரை 

இனிப்பார்க்கப்படுமோ? என்று பாடிகின்றார், போர்முகத்தில் 

௮ஞ்சாகவிரர் பலரிருற்் தும் ௮வையஞ்சிநிற்ப இவர் அங்கு ௮ஞ் 

சா. புக்கு வென்றமையைக்குறித்து அனைவரும் வியச்து கொண் 

டாடினார். பகையகத்துச்சாவார் எளியர் ௮வையகச்து அஞ்சாத 

வர் ௮ரியார் என்பதை உலகம்காண அன்று இவர் உணர்த் நின் 

ரூர், விரிவைப் பட்டர் வைபவம் என்னலும் மாலில் காண்க, 

வில்லேடூத்துப் போர்முனையின் மேவலேளி காமரிதே 
சோல்லேடுூத்துச் சேல்லலவை சூழ். 

.... இவையஞ்சாதவர் இவ்வுலகில் மிக௮ரியராவர் ஏன்பது 
இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

724 இண்டோ ளிரு. துபன்னன் கதோகளன்பா லேன்க்லையைக் 

கொண்டான்.மிகாடுத்துக குமசேசா-.-அண்டிகின் 2. 

கற்றூாமுற் கற்ற செலச்சொல்லித் தரக்கற்ற 

மிசகாருண் மிக்க கொளல், (4) 

232



1852 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இ--ள, 

குமரேசா! தான் கற்.நிருர் ததை ஈளனுக்குச் சொல்லி 
அவனிடமிருச்து ஏன் இருதுபன்னன் அசுவவிக்தையை அறிர்து 

கொண்டான் எனின், கற்றார்முன் கற்ற செலச்்9சால்லிச் தாம 

சுந்த மிக்காருள் மிக்க கொளல் என்க, 

Bs: கற்றார் ஆற்.றவேண்டியகடப்பாடு கூறுகின்ற௮, 

Bur sre என்றது கன்தோள்வலியால் பகைவர் பலரை 

யும் அவன் வென்றுகின்றமைகரஇ, தேர்களன் என்றது. Cars 

லிலும் தேரூர்சலிலும் வல்லவன் என்றவாறு, சான் கற்றிருந்த 

கணிதவிக்தையை ஈளனுக்குச்சொல்லி அசுவதியம் என்னும் 

வித்தையை அவனிடமிருந்து ௮றிச்துகொண்டான தலால் கலை 

யைக் கொடுச்சுக்கொண்டான் என்றும். அண்டிகின்று- செரு 

ங்கி கின்று. அரியனை அடுத்இருந்து என்*. 

மிக்கார் என்றது தம்மினும் கல்வியில்மிக்ககசை, தாம்கற்ற 

மிக்க கொளல் ௮ தாம் கற்றவற்றினும் மிக்கபொருள்களை அம்மிக் 

காரிடத்தருர்.து உணர்ச் துகொள்க 

தாம்என்றது சொல்லிக் கொளழற்குவினைமுதலாய் கின்றாரை, 

அவையஞ்சாது சொல்லவல்ல தன்மை ஒருவனுக்கு கன்கு 

அமைச்திருப்பினும் பிறசெழுக்து பேசுங்கால் ௮ங்கு அமையா 

a9 6 அ.தனைச்செவிமடுக் துக்கல்வியாளர் பலசோடும் பயின்.று 

தான் பயிலாகன உளவாயின், அவரிடத்.து ௮அவற்றைஉணாச்கு 

கொள்ளவேண்டும், ஏனெனின், சிலகற்றார்க் கண்ணும் உளவாம், 

பலகற்றுர்க்கு அச்சாணியன்னதோர் சொல் என்றப.. கல்விப் 

பொருள் வாம்புபடா.து புசைர்து திடக்கும் என்க, 

மேல், அவையஞ்சா.து சொல்லு?லார் இவ்வுலகில் மிகப் 

பெரியராவர் என்றார்; இதில், அவர்க்கு அறிவும் புகழும் பெருரும் 
சன்னெரார், 

ட் பூல சொல்களையும் வழுவறக்கற்றுர் முன்பு" காம். கற்றுள்ள 
1, Aly 

வழிக. அவருளக்கொள்ச்சொல்லி அவ்ற்ரினும் மிச்சபொறுள்
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டி 

ப 

& tor அங்களனம் மிக் கற் pt. 5 B75 % BT Db) 56 ID eer er ow வேண் 

டூம் என்பதாம், 

தான் பயின்.றுள்ளசைப்பிறர்க்குப்பபனுறச்சொல்ல ே வேண் , 

டூம் என்பார் கற்ற சேலச்சோல்லி எனறும், சாலிபயிலாத 
வற்றைப்பயின்..றுள்ளவரிடம் பணிந்து உணார்துகொள்ளவேண் 

டும் என்பார் மிக்க மிக்காருள் கோளல் என்றுக்கூறிஞார், 

எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே கற்றல் ஒருவர்க்கு சனியே இ. 

லா.தா,கலால் பூக்கள் 2க.றும் போச்து தேனைப்பருக்கொண்டு 

வரும் வண்டுபோல் கல்விபுடையார் பலரிடமும்சென்று கலையைக் 

கற்.றுவாவேண்டிம் என்றவா.று, 

ஆசிலியனையடுத்.து எவ்வளவுதான் ஒருவன் படித்காலும் 

தான்கற்றதைப்பல?ராழம் பயின்று ௮வையஞ்சாது.சொல்ல வன் 

லவனுக்கே கல்வி வளரும்என் க, 

ஆசானுகாத்த சமைவாக் கொளினும் 

காற்கூ றல்ல.தூ பற்றல னாகும், எனவும், 

அவ் வினை யாளரொடு பயில்வகை யொருகாற். 

செவ்விதி னுரைப்ப ௮வகிரு காலும் 

மையறு புலமை மாண்புடைத்தாகும், எனவும், 

பிறர்க்குரை யிடத்தே நாற்கலப் பாகுர் 

இிறப்பட வுணருர் செளிவி ஜோர்ச்கே, எனவும், வறுவண 

rad எண்ணற்குரியன, தாம்கற்றை அவையஞ்சாமல் நின... 

சொல்லுவராயின் பின்பு அவர் கல்வியில் மிக வல்லவாரவச்' 

என்பது கருத்து, 

தமக்குத் தெரிக்சதைப் பிறர்க்குத் தெளியச் சொல்லித் 

தெரியாசதைத்தெரிக்சவரிடம் அறிச்துகொள்வோர் அறிவிற். 

றச் தவராவர் என்ப.து இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை. 

இருதுபன்னனபால் உணரப்படும். 

கதை. 

இரு அபன்னன் என்பவன் இருவயோத்தியிகிருக்.து அரச 

புரிச், 'சூரியகுலமன்னனுவெ அயுதாயுலினுடைய புதல்லன்.,



1854 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா; 

அழகு ஆண்மை அமை. முதலிய ஈலங்களயாலம் அமையப் 

பெற்றவன். கணிதவித்தையில் எவரரந்தனக் க கிகரில்லாதவன், 

௪.வ்வளவு கொல்கையினையுடைய தாயினும் கோக்கெயவுடனே ௮ஃ து 

இவ்வள வின) தன IBID © WB Up உரைக்கவல்லவன், 

மாலினி என்னுச்கனது இனிய மனைவியோடமார் அரியபோக 

களை நுகர்ச்.து சரவகாமன் என்லும் புதல்வனைப்பபெம்.று இசை 

இசை பரப்பி, இவன் இனிது வாழ்க்கான், இவன் இக்ஙனம் 

வாழ்ச்து வருங்கால் நளன் கலிவயத்னாய் ௮ாசிழந்து அடவியில 

ஸ்ர்.து, துணைவியைப்பிரிக்து இறுதியில் இவனை 'வக்சுடைக்தான், 
ஏதேனும் ஒரு தொழில்முறை செய்.ப விழைச்தான், 

இருக பன்னனைக் காண்டலும் எத்சொழில் வல்லை 

மரூவு நாமசிமன் கூறென வாகுவன் என் போ 

உருவ வாம்பரித் தேரினி தூர்குவன் உம்பர் 

அருமருக் கன அ௮டுதொழில் புரிவனெனறறைகச்தான், (1) 

வேக்தன் அவ்வுரை கேட்டலும் வியன்மணி நெடுந்தேர் 

REST மாவுளம் அறிந்தனை குறிப்பின் ஊர்குஇியேல் 

ஆய்க்த செம்பொனோ ராயிரம் வைகலும் அ௮ளிப்பல் 

THES என்னிரு பாகசோ டிருத்தியென் றிசைல்கான், (8) 

இங்கனம் இவன் இளைக்சபடியே gar Bones Dome sro, 

Kou@ser pao si fseGor sucr Qaandging Fo இங் 

இதங்களால் அறிச்து தமயக்தி அவனை ௮டைய விரும்பி மறுபடி 

யும் ஓர் சுயம்வரம் என்று சொல்லிவருமாறு சூம்ச்சியோடு கன் 

தீர்தையாயெ வீமன் ௮னுப்பியதுபோல் ஒரு தூ.கனையனுப்ப 

அவன் வச்து ஒதயகசைக்கேட்டவடனே இவன் மிக மகிழ்க்து 

அவள் சகாமாகிய குண்டினபு£ம்அுக்குச்செலலத்துணிந்து தேர் 

கொண்டு வரும்படி. சளனிடஞ் சொல்லினான். அவலும் அவ் 

வாமே கொண்டுவக்து கி.றுதத ௮த்தேரிலேறினான். ௮சுவவிக்கை 

யில் றந் தவனுதலால் ௮வன் செலுத்திய தோர் அ?வேகமாகசீ 

செல்லுதலை கோக்க இவன் சிர்தையகிழ்க்து 

கூக் தன்: மாவுளம் அ௮றிதவிம். சாலிகோத்இனோ. 

வாய்ச்ச கேள்வியின் Dh TORRE OF ORM Qed
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ஏந்தல் 2வேத்றுரு கெடுக கன னோ வென வெண்ணி. 

வேர்ச் வேக்தனு மணிமுடி அளக்கனென் வியக்சான். 

மேலும் விரைர்,து சென்றபொழுத இவன் மேலாடை ழே விழுக் ' 
தீது) அதனை எடுக்தும்கருக என்று உரைக்கழுன்னசே பசி 

யோசனை தூரம் வர்அவிட்டசே இனிஎன் ?சய்வது என்று ன்ன்ன் 

பகா சென்றான், வன து. கல்வித தி. ரத்தையும் அற்பு தம் 

லையும் கண்டி ௮வணிடமிருக்.து தனை உணாரச்து ிதாள்ள வினழ் 

நீது கன் கணிதவிதக்தகையை அவன் சுண்டு மகிழுமாறு வழி 

யிடையே நின்ற ஒரு கான்றிமாத்நினைக்குறிக தக்காட்டி அல் 

காய்கள் பதினுபிரங்கோடியுளளன போப்ப்பார் என்றான், அன் 

கனம ௮வன் போய எண்ணிப்பார்த்து உண்மைபாயிருத்.௮லை 

Uy SOM HB Bi விம்மிசமுற் ஈன். 

இனையசிஞ்சை மற்றெக்கு$ யளிக்கனை பென்னிழ் 

அனைவயபம்பரி யபுளமுணர் விஞ்சை.பான் சொல்வன் 

GH For OMIT கழன் மணிமுடி மன்னவன் அுரைப்ப 

அனைய அிஞ்சையை வாகுவற் களிச்சன sor sors mM. 

தான் கற்றிருக்க கணக்கறி வித்தையை அவனுக்கு உணர்த்தி, 

அ௮வனிடலிருக்து ௮சுவதி.பம் என்னும் ௮ரிபனித்தையை அர்வள் 

கோடு இவன் உணர்ச்து கொண்டான், கற்றார் முன் கற்றசசெலச் 

சொல்லிக்காம்கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொளல் என்னும் உண் 

மையை உலகம்காண அனறு இவன் உணாம்றி கினருன. 

CLL 3B வினைகுறுக மூவா மயல் கொண்டான் 

சிந்தை யினுவகடுகச் சென்றதே--௪கசவிரைத் 

தார்குன்றா மெல்லோதி கன்செயலைச் தன்மனத்தே 

தேர்கின்றான் ஊர்கின்ற சேர், (1): 

மேலாடை வீழ்ச செடுவென்றான் ௮வ்வள வில் 

நாலாறு காம கட்த தோலாமை 

மேக்கொண்டான் ஏறிவர வெம்மைக கலிச்சூதின் 
மால்கொண்டான் கோல்கொண்ட மா. (2) 

இத்தாழ் பணையி லிரும்சான்றிக் காப்எண்ணிழ். 
பழ்தா யிரக்சோடி பாடான்ன்-.-உய்த்.த கப.



1856 இருக்குறட் குமரேச செண்யா, 

தேர்சிறு ச யெண்ணினை சேவர் சபைரடுேே 

தார்சிறு அர் தோன்லேக்களன் தான், (3) 

ஏசடி ப்பார் கோளெடுப்ப இன்றேன் ரொடைபிறிக் 
சாரடுச்.௪ சோளைக் கடனாடஉன்.--தோடுச்௪ 

மாதி சாழிலும் இச்தொழிலும் மாந்றுதயேச என்றுரைச்சான் 

தேர்ச்) சொழிலின் மிக்கானைச் சேர்ச்.து, (4) 

இலை, புகழேக்இப்புளைர் பாடியன, இருஅபன்னன் கற்ற 

Gerad, Bsa Garam ga அகன் கருஇிரின்றதும் பிறவும் 

இவற்றுள்ளும் இனிதுபுலனு கல் காண்சு, 

அரசர்போற்றபு BINGE LG EBM ௮ன்னேன் 

QRB பனனனை ஏழுலகனாரகோழ ஈன்றான் 

உரைசெய் ௮ன்னவ ும்புக முப யேசன் நன் 

LRT LON TCH BM oF DEH னெடு ஈட்டுவைசனெனல்) (1) 

இருக்கு ஈசனினில்' கலிகடிஈ்தீடுவ தோர் விஞ்சை 

மருக்கமழ்ச்த சா ரளனெனு மன்னனுக் குணர்த்குப் 

பொருச்செனச் செலும் புரவியி வளமறி வீஞ்சை 

உரைக்கு மன்னவ னிசைப்பரன் குணர்ச்கனன்மாதோ, (2) 

(பாகம் ) 

லீரன்கை வேல்போ்ல் விளங்கும் அலையஞ்சா 
நீரன் கலையின் நிலை, 

அனளையஞ்சாது சொல்ல வல்அவர்க்குக்கல்வி வளரும்என்ப ௮ 
இ.தளுல் கூறப்பட்ட௮, 

  

782 வெனறிப் புகழேச்? கேச்தலையில் மாற்றமேன் 

குன்றா௮ சர். சான் குமரேசா--ஈன்றாக 

ஆற்றி னளவற்ர்து கற்க வையஞ்சா 
மாற்றவ் சொடுத் சற் பொருட்டு, (௫9. 

இடர், 

குமரே சீர! ர சலையில் நிகழ்க்த விஞக்களுக்குத் 

தருர்த விடைதச்து. சல்கியிற் றச் சவனாகப் புகழேர் என்:
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உயார்.அ விளங்கனான் எனின், அவனைபஞ்சா மாற்றம் கொடுத் 
கற் பொருட்டு, அறிறின் அளவறிந்து SHE COTS. 

இஃது அலை.ஞ்சாத சொல்லுகலே ஒருவன் கல்விக்குப் 
பயனாம் என்கின் ஐது, 

சொ.ற்போரில் எப்பொழுதும் தானே வெற்றிபெற்று 
விளங்கி ரின்னான,கலல் வென்றி என்ஆம் அடை கொடுக்கப்பட் 
உ.த, Card genai= இராசசபை, Qu 5s குலோச்.அங்க 

சோமனணுடைய சபையை என்க, நன்முக என்றது அறிந்து கற் 
றலுக்கு அடையாக நின்றது, 

ஆற்றின் அள்வு அறிக து - Qa dul sr எல்லையை ay 086: 

அஃதாவது சிறக்க அறிவும் தகுக்சு சொல்வன்மையும் பொருச்.௪ 

தற்குரிய வழியின் அளவினை உணார்து என்றவாறு, கல்வி 

கசையிலலாதலால் கரும்.துறு கெறீயைக் கடைப்பிடி த்துக் கடை 

போகக் கற்க எனவுமாம், 

மாற்றம் கொடுக்கற் பொருட்டு- சொல்லுக் பொருட்டு, 

கேட்ட கேள்விக்கு ஏற்றபடி மறுமொழி சொல்லுதத்காக என் 

திவாற௮ு, மாற்கம- சொல், 

மேல், தான் கற்றதை அவையஞ்சாமல் நின்.று Spreng 

சொல்ல? வண்டும் என்ரூர், இடல், ௮ங்கனம் வழுவறச் சொல்லு, 

திலே ஒருவன் பழுததக் கற்ததற்குப் பயனாம் என்கினரு£. 

னல்லுகர் ௮வையில் பிறர் சொல்லுஞ் சொல்லுக்கு ௮ஞ்சா.த 

கின்று மறுமொழி சொல்லுதற் பொருட்டு கெற்யோடு அளவு 

கண்டு அறிவு நூல்களை வழுவறக் கற்கவேண்டும் எனபதாம், 

அவைபஞ்சாது அழகுற ஒருவன் பேசவேண்டுமாயின் 

அசன் யாது செய்யவேண்டும் என்று கேட்ப வனர சோக்கி 

இஃது ஒஇயதாகக் காண்க, 

அளலமிர்து கல்லானாயின் அவன் சொல் வலிபுர௮ இழி 

வு௮ழாதலால் அமிர்து கற்க என்றார், அவையஞ்சாது நின்.து”. 

வாதிகள் வாயடங்க ஒருவன் பேசவேண்டுமாயின் இலக்கண



1858 இருக் கறட் கும£ரச வெண்பா, 

ல்க பும் திருக்க ஆரல் களையும் முதை3.பாடு வழுவற ௮ளன் 

பயின்றுசொள்ள வேண்டும் என்றவாறு, 

விழியில்லான் வழிரடையோல் அளவறிந்து கல்லான் 

மொழிகடை பிழைபடூமாதலால் அ௮அவை.பஞ்சாத சொல்லற்கு 

அளவறீச்ன பயின்ற அளவிறக்க கல்வி அமையவேண்டும் என்க. 

துணுகபுணார்.த கல்லியாளனே அவையில் வ(ழவறச் 

சொல்ல வல்வைனைவன் என்பது கரு, 

சிறர்சு கல்விமான் எர அனைபிலும் அஞ்சாது அணிந்து 

பேசுவலா எலா அ இறல் உணர்த்தப்பட்ட ௮, இவ்வுண்மை 

புகழே திபால் உணரப்டபிம. 

கதை. 

புகமீழரதிய் புலவர் பாண்டிய மன்னனிடமிருச்னு Roars 

அச்சு சோழனை அ௮டைந்தபின்னர் அங்கிருச்ச புலவனாக.ப 

ஓட்டக்கூத்கன் இவரை அடக்ூிவிட விரும்பி ௮மயம் வாய்த்த 

போதெல்லும் சொற்மபார் விளைக்கான், gum wm Pans 

கூற்றுக்கெல்லாம் ஏற்றபடி மாறு கூறி யாதும் அஞ்சாது இவர் 

விீரகொண்டு கின்றார். ஒருநாள் இவ்விருவரும் ௮ரசஷையிலி' 

ருக்கும் பொழுது பட்டதீது பானை மிகு மகங்கொண்டு காலின் 

பூட்டியிரக்ச சளையினைச் சிசைச்து வெளியேறிவிட்டகென்று 

சேகமுடன் பாகர்வந்து வேர்தனிடம் உரைத்தார், உடனே 

கூத்தன் 

இன்ன எ்கலிர்கச் இகல்2வச்சு ருண்டென்றோ 
தென்னன் தமிம்சாட்டைச் சறியபோ-.- சென்னி 
௮களக்கா வுன்றன அயரா வசச்தன 
நிகளன்கால் விட்ட நினைவு, என்றான், 

௮ல் கம் மன்னனாி.ப பாண்டியனை இகழ்ச்திரச்சளை யறிர் 

அஞ்சாதெழுச்து ௮ரசவையை சோக்கி எங்கள் ௮ரசயாளையின் 
இயல்ப கேண்மின் என இவர் எதிர்மொழி தந்து 

தென்னவன் தென்னர் பெருமான் திறன் மதுரை 
மன்னவன் கோக்களிற்றின் வல்லிக்ரூம்--பொன்னிரர 
"டாலிக்கும் வேர்தாம் அபயன் கு௯மகளிர் 
சாலிக்கும் ஒன்றே தளை, என்றார், Ferg அன்புரிமை



14-ம் அதிகாரம் அவையஞ்சாமை, 1859 

அண்மை பான்மை அருங்கவிவன்மை பெருச்சன்மைகளை Carey: 

அவ்வளவலும் மகிழ்ர்தான், பின்பொருகாள் தன் மன்னன் மாத் 

திரம் போரில் முதுகிடாசவனென்றும், பிறரெல்லாம்' புறக், 

காட்டி. ஐடுவசென்.றும் பொருள்பட 

வென்றி வளவன் விறல் வேந்தர் தம்பிரான் 

எனறும் முதுகுக் கடான் கவசம், என்ரான், 

கூத்தனத இக் கூத தூமாழியைக் கேட்ட ௮ப்2பொாழு2,க இவா 

துன்றும் 
வேறியார் தோடைகமழும் மீனவர்கோன் கைவேல். 

. எறியான் பறங்கோடூக்கின் என்று, என்று தம் ௮ரசனது 

வெற்றியின் மேன்மையை விளக்குபுரைல்தார், எடுத்த கவியை, 

அவன் மிதாடுக்வுப் பாடுமுன்னரே கனிச்சிரைப் பிடித்துக் 

கொண்டு உடனே பரருக்தமுற அடுக்துப்பாடிய இவரது மி 

வின் இறக்கை வியந்து ஓுன்.றுமுதல் கன் வலப்பக்கத்தில் இவரை 

பும், இடப்பக்கத்தில் கூ.க்சனையும் மன்னன் இருக்கச்செய்கான், 

இதனை நினைச்து நினைந்து அரசனும் இங்கனம் செப்தானே 

என்று ௮வன் உவகை குன்றியி நக்கான், அக்குறிப்பை pi bg: 

வர்க வளவன் இவ் இருவரையும் உடன் வாசீசெய்து ஒருகாள்: 

இரவு வெளியே உலாவ ௮துபொழுது பணியாளன் ஒருவன் 

வழக்கம்போல் வந்து குடைபிடித்து நின்றான், இரவிலும் என: 

க்குக் குடைபிடிப்பது எதற் srs! இஃற்கு ஏற்றகாரணச்தைச் 

சொல்லுக என முதலில் கூதீ.தனை கோக்கினான், அவன் ஒன்று 

ககூறமடியாமல் கின்று விழிச் சான, உடனே இவரை நோக. 

னான், மன்னன் கோக்குமுன்னசே இவர் வாக்கெழுச்து, 

அண்டமீ அலவி வாழும் ௮ருச்,தஇக் க.ற்பா ளுன்னைக்: 

கண்டதா லுவகை யெய்திக் கற்பழிக் திடுவள் என்றே, 
எண்டிசை புரக்கும் வேர்சா இரவினிற் கவிகைநீழல் 

கொண்டுமா ஈடாத்துமாறு குலோத்துங்கா நீதி தீரனே, 

என்று இவர் ஒஇகின்றார்.: இக்கவியின் ஒண்பொருளையூன்றி 

யுணாக, இவரது மதிதுட்பத்தையும் கற்பனைச் சுவையையும் 

மதித்.து நோக்க மன்னன் மகழ்ச்சி மீக்கூர்ர்கான், இவரதுகூர்ச்த 
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1860 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மதியையும் கூற்றைபுமுணர்ச்து கூக்தனும் HAH oT, Qed sor eo 

௮௧ ௮ரச௪ சபையில் எஇர்த் துவக்க புலவர்கட்கெலலாம் ஏற்ற 

மாற்றம்கொடுத்து உலகம் போற்ற இவர் விற்றிரர்தார், ௮ளவ 

றிந்து பயின்ற இவாது தெளிக்க கல்வியே ௮ங்கனம் ௮வையஞ் 

சாது கூறுதற்குச் இறச்சகாரணமாய் ௮மைக்துசின்ற) கன அனை 

வரும் வியந்து நின்றா, அ௮வையஞ்சா மாற்றம் கொடுத்தற் 

பொருட்டு, ஆற்றின் ௮ளவறிந்து கற்க என்னும் உண்மைக்கு 

உரியராடு இவா உயர்ந்து கின்றார், நிறைச்சகல்லிபும்சிறச கவித் 

இறமம் தெளிர்த சொல்வன்மையும் இவரிடம் ஒருங் க அமைக் 

இருந்தமையால் அழகிய குலமகசளோட௰ர்ச்,து இனிப புதல் 

வரைப் பெற்றுப் பெருஞ்செல்வச்தோடு பொருந்திவாமும் ஒரு 

பெருர் தகையாளன் போல் இவர் இறந்து வாழ்ந்தார், 

கல்வி? ய கற்புடைப் பெண்டிர் ௮ப்பெண்டாாக்குச் 

செல்வப் புகல்வ£னே யிச்ஙகவியாச- சொல்வளம் 

மல்லல் வெறுக்கையா மாணலை மண்ணுறுக்துஞ் 

செல்வமு மூண்டு இலர்க்கு, என்றது இவர்க முக 

ஓரிமையாகச்சிறந்து நினற, 

சிலையறியான் தேவ்வர்மேற் சேர்ந்தற் றவையுட் 
கலையறியான் கூறலுறல் காண். 

தெளிக்க கல்வியே அுவையஞ்சாது சொல்லற்குச்சறத 

காரணம் எனபது இசனால் கூறப்பட்டது, 

726 கற்றுமவை யஞ்சினார் காளமே BDO WPS OS Hoar 

கொற்றமூற்று நின்றான் குமரேசா--வெற்றியுறு 

வாளொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நா2லாென் 

துண்ணவை யஞ்சு பவாக்கு, _  * (a) 

இ-ள, 

| குமரேசா . மற்றவரெல்லாரும் அஞ்சி இழிர்தாா; காள 

மேகம் ஏன் ௮வை ௮அஞ்சாழுக்து உயர்வுற்றான் எனின்) வன் 

கண்ணார் அல்லார்க்கு வாளொடு ctor? நுண் அவை அஞ்சப்



19-ம் அதிகாரம் அவையஞ்சாமை, 1861 

வாக்கு நா?லாடு என்? என்க, 

இஃ ௮வை.பஞ்சுபவன் கற்றற்குரிபனல்லன் என்கின்றது; 

௮.ரசினார் எல்றது ௮கமது£கவிராயன் முசலாயினாரை, எல்லா 
ரும் ௮ஞ்சி ௮யா இவன் யாதுந்கலங்காமல் எழுர்து அவையில் 

அணிந்துகூறிச் சிறந்து கின்றான் ஆகலால் கொற்றமுற்.று நின் 

மூன் என்றாம், வெற்றியுறு என்றது வாளின்மேன்மையை விள 

ச்கின்ம.து. 

. வன்கண்ணர் அல்லார் என்றது மனவுறுஇயில்லாரை, வன் 

கண்மை, கறுகண்மை என்பன வீரர்களுக்குரிய கெஞ்சுறுதியை 

உணர்த்தி வரும், 

வாளொடு என் - வாளோடு என்ன உரிமை உண்டு; ஒன்றும் 

இல்லை என்றவாறு, வேறுபடைக்கலங்களும் உளவாயிருப்ப வாளை 

மாத்திரம் ஈண்டு விகச்து கூறயது கெஞ்ச.றுதியோடு சோமுகமாக 

கெருங்ககின்௮ பொருதற்குரிய அதன் ௮ருமை கருதி என்க, 

நுண் ௮வை என்றது நுண்ணற்வுடையாரது சபையை 

என்றவாறு, _நாற்பயிற்டுக்்சரியாரை உணர்த்தவக்த இதில் வாட் 

NIDA AUT DIY CL QT OURS எற்.றுக்கெனின், 

புலவசோடு விரர்்குகமுள்ள திறலின் மேன்மை தெளிதற்கென்க, 

பகையகத்துச் சாகலினும் ௮வையகச்அப் போதல் மிக ௮ருமை , 

என மேல் உரைசெய்த இயைபை.பும் ஈண்டு உய்த்துணர்ர்.து 

கொளக, 

மேல், ௮வையஞ்சாமற் பேசுசுமீல ஒருவன் கற்றதற்குப் 

பயன் என்முர்) இஇல், ௮தனை அ௮ஞ்சுகின்றவன் கல்லாதொழி, 

தல் நல்லதென்கினரூா, 

மனவுறுதி யில்லாகாரக்கு வாளால் பயனில்லை; ௮து போல் 

நுண்ணறிவுடையாரது ௮வையை அஞ்சுபவாக்கு நூலாற் பய 

னில்லை என்பதாம், 

வாளால் பயன் கொள்ளுதற்கு வனகண்மை இன்றிபமை 

யபாதவாறுபோல் நாலாற் பயன் கோடற்கு அவையஞ்சாமை இன் 

நியமையாது வேண்டும் என்றவாறு, அமர்க்களம் புகுந்து ஐண் 

மையோடு வெல்ல வல்லவனே வாள்ப் பிடித்தற்குச் தகுதி



1862 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 
\ 

பாவன்; அதுபோல் அ௮வைக்களம் YOR அஞ்சாது சொல்ல 

வல்லவனே மாலைப் படிக்கற்கு உரியனாவன என்க. 

அவையச்சமுடையவன் _நாலைப்படி.கீதல் ஈவைபாதலோடு 

நகைக்கும் இடமாம் எனபது குறிப்பு, 

௮வைபயஞ்சாகவ?ர கல்விக்:-க உரியராய் எவரினுஞ் ௪றகஈது 

இவ்வுலில் உயர்ச்து விளங்குவர் என்பது இதல் உணாச்தப்பட் 

டது. இவ்வுண்மை காளமேகப் புலவாபால் உண/ப்படும், 

கதை. 

காளமேகப் புலவர் எனபவர் இற்றைக்கு கானூற்று நாறப 

தாண்டுகட்கு முன்னர்ச் சோழகாட்டி.லே திருவானைக்கரவிலிரக் 

தவர், இவர் பிறக்த வூர் கும்பகோணக்றக்கு அருகிலுள்ள 

தந இபுரம் என்பர், இவர் வேதியர் மாபினர், இவரது இயற் 

பெயர் வாகசாசன் என்பது, முதலில் இவர் சல்லியறிவில்லாம 

லிருக்.௪ பின்பு தேவி அருளால் பெரும் புலமைபெற்.று அருகு 

கவிகளை விரைந்து பாடி மாரிபோல் வாரி விசினராகலால் காள 

மேகம் எனப் பெயர்பெற்று ஞாலம் புகழ நின்னா, யாதும் 

அஞ்சாத நெஞ்சினர், எவரும் வியந்து நோக்கத்தக்க சிற் கவி 

களை வினாநஅ பாடுசலில் இவர் மிகவும் வல்லவர், எச்சு HIF 

சபைகளிலும் சர்தை கலங்கான நின்று செஞ்சொற் பொழிவுகள் 

செய்து இவர் சிறந்து நினனார், பல கற்றுளளேம் எனறு உளர் 

செருக்கிக் இரிக்த பகட்டுப் புலவெல்லாம் புலியைக்கண்ட புல் 

வாய்போல் இவசைக் கண்டவுடன் பதுங்கிக் கடந்தார், இவர் 

பாட்டால் வாழ்ச் தவர் பலர், சாழ்க் தவரும் பலர், “வசைபாடக் 

காளமேகம்" என இசை பெற்றவர், நல்லவர்க்கு மிக நல்லவராய் 

நின்று காடெக்குச் இரிர்த சொன்மழை பொழிச்.து இவர் ஈன்மை 

செய்அ வந்தார், ஒருகாள் இருவாரூரையடைக்து கோவிலுள் 

சுதி றிவருங்கால் ௮ங்கோர் மடலில் நாணேன்றால் ௩ஞ்சிருக்கும் 
நற்சாபம் கற்சாபம் என வெண்பாவின் ஜாடி.மாஜ்இரம் விளங்கக் 

சுண்டார். அது சிலகாலங்களுக்கு மூன் அங்குவக்த இரட்டை 

ரால் பாடப்பட்டது. அவ்லிருவரும் ஒரு வெண்பாப்பாடத்



(Ow ௮இகாரம் அவை.பஞ்சாமை.. 1863 

e க் . e ரூ ௪ ௪ e ந * தொடங்கி அவ் ஜாடிக்குமேல் ஒன்றும் வரானிமயரல் அசனைமட் 
(hid By 85; BT Baty tas of By போயிருர்தார், இலா அக்னடியில் 

பாணந்தான் மண்தின்ற பாணமே--தாணுவே * 
சீராரூர் வாழும் சிவனேரீ எப்படியோ 
நேரார் புரமேரித்த கேர். என்,று பாடிமுடித்கார், முத 

லடியின் இயல்பு கோக்கி இஇல் இவா் தொடுத்திருஈகுக் இறக் 
துபும் கபச்சையும் ஊலார நோக்குக, இரமலைராயன் என்னும் 
கூறுகில மன்னனைக் காணவிரும்பி இவரடைக்கபொழு.து அங்குப் 

புலவர் சலைவனப்ப் பெ நமை பெற்றிருக்க 2 Dio gi Ka என்ப 

வன் இவபை அுவமதஇிகீது நி யாவன் என்று சேட்டான், பப் 

பொழுது 

தூதைந்து நாழிகையி லா.றுநா ழிகைகளில் 

சொற்சகத மாலைசொல்லச் 

சூழுலா ௮க்தாதி எழுகா ழிகையினில் 

ஜொொகைபெற விரிக.துரைக்கப் 

பாதஞ்செய் மடல்கோவை பச்துகா மிகையினில் 

பாணியொரு சாண்முழுது கீள் 

பாரகா வியமமெலாம் ஈரிரு தனத்தினில் 

பஃரக் கொடிக்கட்டி னேன் 

சசஞ் செயுக்இங்கள் மாபின னீடுபுகம் 

செய்.பதஇரு பலைசாயன் முன் 

௪றுமா ரூகவே தாறுமாறுகள் சொல் 

இருட்டுக் கலிப்புலவரைக் 

காதங கறுத்துச் செருப்பிட்டடித்துக் 

கதுப்பிற் படைகறு வெறறக 

கல்லணையி னொடு கொடிய கடிவாள மிட்டேறு 

கவிகாளமேகம் கானே. என்௮ உடனே 

யாடி, உணர்த்தினார், இதனைக் கேட்டு ௮வன் அ௮ஞ்சினாஞயி 

னும் ஏாசலுடைய உதவியை நினைந்து வாதர் சொடங்கி முடிவில் 

எமகண்டம் பாடுவதாக முடிவுசெய்ய நின்றான், எமகண்டமா 

வது பதிறைடி. அகலமம் கீளமும் ஆழமுமுள்ள சதுரமான ஒரு



186-4 இருக்குறட் குமசேச ளெண்பயா, 

குழியில் இர் கனமடுக்கி செருப்பு மட்டி Frou Cel Oude 

தொரு பெரிய கொப்பரையை அதன் மேலேற்றி நெருப்பெழக் 

காய்ச்ச அதற்கு சேரக உயார்ச கிலையிலிட்டகொரு பாண்மே 

லிருர்துகொண்டு பக்கம் கின்று புலவர்கள் கேட்கும் கேள்வி 

களுக்குத் தக்கவிடை தாமதகமின்றித் சர ண்டும்; ௮ல் உடை 

புறுவ£ேல் உடனே அடியில் காய்ர்அ கொண்டி ருக்கும் கடாரதி 

தில் தள்ளப்படுவன் என்ப?ச: இச்குகைய கொடிய வாதத்தில் 

தலையிட அங்கிருக்க புலவெல்லாரும் ௮ஞ்சினா்? இவர் அதல் 

HOES TD WI BBA) BA ண்டூ எவர் எது 2வண்டுமாயினும் கேட் 

கலாம் என்றார். தம் மனம்? பரானவாறெல்லாம் ஒவ்வாருரூ:௰் 

கேட்டார், BUDD Mol BMT ஏற்ற விடையை விரைந்துழந்.து 

இலர் இறுமாக்திருக்சரர்,  இருமாலவதசாம் பச்தையம் ஒரு, 
fo 

ளெண்பாவில் அடக்கப் பாடீம்படி அ௮இமனரகவி tp & ables மகட் 

டான், ஒனறு எதற்கு; பாதியில் பாடுகின்றேன் என்று 

மெச்சுபுகழ் வேங்கடவா வெண்பசவிழ் பாதயிலென் 

இச்சையிலுன் சென்மம் எடுக்கனா--மச்சாகூர 

மாகோலா இங்காவா மாராமர ராமசரா 

மாகாபா லாமாவா வா், என்று பாடி முடி.த்சார், 

கோலா என்றது வராகற௮வகாரச்ைை, கோலம்- பன்றி, ராமர 

ராமா சாமா என்றது பரசுராமன் தசரதராமன் பலராமன் என்ற 

வாறு, இறுதியில் மாஎன்தது குதிரைமுகத்தினையுடைய கல்கியை, 

ம.ற்ொரு புலவன் பாம்புக்கும் வாமைப்பழத்திற்கும் சிலேடை 

யாரகப்பாடவேண்டும் என்று கேட்டான். 

தஞ்சிருக்குர் தோலுரிக்கும் நா தர்முடி மேலிருக்கும் 

வெஞ்சின தற் பற்பட்டால் மீளாது-- விஞ்சுமலர் ச் 

சேன்பாயுஞ் சோலைக் இருமலைரா யன்வரையிற் 

பாம்பாகும் வாழைப்பழம், என்று உடனே பாடினா, 

இக்கனமே எடுத் தலற்றிற்கெல்லாம் ஏற்ற விடைகொடுத்து ஏற 

போல் எர்ர்து நின்றார், இலாது ௮வையஞ்சாமையையும் ௮.றி 

வின் பெருமையையுங்கண்டு அனை வரும் us ga கொண்டாடினார். 

க.ற்றவராய் நின்ற மற்றவரனைவரும் ௮ஞ்சியிழிர்தார், ௮வையஞ்
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erg Qat QumotysCprG Gn. SoriPeni, gars) maumy 

அஞ்சாகவே மாலுக்குரிபராவர் என்னும் உண்மையை உலகம் 

இவர்பால் ௮ன்று உணாக்து நின்றது, 

ஆளு கலி.பால் அகில வுலகெங்கும் 

விசு புகழ்க்காள மேகமே-- பூசுரா 

விண்கொண்ட செந்தழலாய் ?வ௫ன்ற தையையோ 

மண்தின்ற பாணமேன்ற வாய். (இரட்டையா, 

இ.௫, இவர் இறக்ககசைக்கேள்வியற்று விரைர்துலக்து சிகை.பில் 

ேகின றமைக்சகண்டபொழுது இுட்டைய கள சலுறர்து டாடி 

யன், பாணம்சான் மண்தின்ற பபணமே என்று மூன இவர் பாடி 

யிருக்சளை நினைந்து ௮வர் பரிக்திரகங்கியஅம் இவர அ.பீடுடைலை 

பும் இதல் பிறங்குதல் காணக, 

எஞ்சாத ஷீன்போல் என்றும் அவையின்௧ண் 

அஞ்சானே நூல்வல்லா ஞமை. 

அவையஞ்சுகின்றவன் கல்விக்கு உரியனல்லன் என இகனால்- நப் 

பட்டத. 

27 பண்டுபல கற்றும்.பலிதன பயர்திழிவ 

கொண்டொழிக்தான் என்னே குமரேசா--மண்டு 

பகையகத்துப் பேடிகை யொள்வாள ௮வையகக் 

தஞ்சு மவனகற்ற நால். (ar) 

Q—ar, 

குமரேசா 1 பல நூல்களை சஈன்கு படி. கீஇிருந் தும் பலிகன் 

என்பவன் ௮வையஞ்ச ஏன் இழிர்துபோனான் எனின், வை : 

அகத்து ௮ஞ்சுமவன் கற்ற ரால், பகையகத்துப்பேடிகை ஒன் 

வாள் என்க, 

இஃது ௮வையச்சமுடையவன் கற்றகல்லி விணாம் என்ன் 

2... உம்மை ௮வன் இழிவுகொண்டு ஓழியாமைக்குரிய எத வை 

உணர்ச்சி நின்ற. மண்டு நெருங்கய, பகைக்கு தெருக்கம் 

யானை குதிரை முதலிய சேனை த் இயக்கம்,



1806 இருக்குறட் குமசேச செண்பா, 

பகைபக்ு ௮ பகைவர் நடுவில், பொருகளத்தில் என்ற 

வாறு ஒள்வாள் ௮ ஒள்ளியவாள்: ஒண்மை ஈண்டுக் கூர்மை 

மேலு, 

அசைபஞ்சமலன்கல்வி பேடிகை வாள்போல் Tho ge 

போம் என் தனால் ௮க்சனம் அ௮ஞ்சாகவன் கல்விவீரன்கைவாள் 

போல் மேன்மை யெய்தி விளக்கி நிற்கும் என்பசாயித்று, 

போர்க்களம் அளைக்கள ச்துக்கும், போராடுசல் சொல்லாடு 

தினுக்கும், அங்கு நிற்கும் பேடி அவையில் நிற்கும் கோழைமக 

க்கும், ௮வள் ரைவாள் இவன் கற்ற நாலுக்கும் இதல் ஒப்புற. 

கநிற்றலையுய் த் துணர்ச்து கொள்க, அலைபச்சமுடையளைப் பேடி. 

யோடி ஓப்பவைகச்களு ௮வனஅ கழிபேரிழிவினைக்கருஇ என்க. 

மேல், ௮வையஞ்சுபவன் நாலைக்கற்கலா சாசென்றார்; இஇல் , 

HAM FDO GN வீணே குற்றமுறும் என்சனரா. 

சொல்லாடுகற் கரிய அலை ஈடுனே நின்று அஞ்சுகின் ஐவன் 

கற்ற ரல், மல்லாடுகற்குரிய பகைசடுவே sory Cun dogs 
கூர் வாளைமயாக்கும் என்பதாம், 

தன்னைபயடையானுக்கு வெற்றவைக்கொடுச்தற்குரிய ஒள் 

வாள் பேடிகைப்பட்டலமயான் பீடு அழிச்சததுபோல் எல்லச 

மேன்மைகளையும் சன்னையுடையானுக்கு ஈயவல்ல கல்வி கோழை 

மகன வாய்ப்பட்டூக குற்றமுறும் என்பா அஞ்சுமவன் குற்ற நால் 

பேடிகை ஒள்வாள் சனா, ஒண்மை வாளின் கன்மையையு 

ணர்த்தி நின்ற, வாளுக்கு ஒண்மை கொடுச்சகற்கேற்ப நாலுக்கு 
துண்மை சோக்கிக்ககொள ௧, 

ஆண் சன்மைகுன்றிப் பெண்ணிபள்பு மிக்குள்ள வடி.வினைப் 

பெண்பாலாசக்கூறுதல் பெருவழக்கா தலால் பேடி என்றார். ௮ண் 

பால் பெண்பால் என இருபாலாகி நிலவிலும் இம்மக்கட்பாப் 

பில் இத்தகையஇழி வடிவக்கள் ஒரோவழி அருகிக்காணப்படு 

கின். றனவாதலால் ௮வற்றின் மிகுதி சோக்கென்றில்கைசெய்.து 
கொள்ள வேண்டுமென்க, 

பெண்மைகிட் டாணவா அுலபே டாண்பால் 

ஆண்மைவிட் டல்ல தவாவவ பெண்பால் 

இருமையும் ௮ஃறிணை யனனவுமாகும், என்பதும்காண் ௪,
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அவை.பசீசமுடையவன கறற நால் யாதும் பயன்படாது 

இழிவுறும் என்பகடை உணர்த்தற்குப் பேடி கை வாளை எடுத்துக் 

காட்டிய அடிகள் உவமையை Af sg முடித்துக் காட்டாமல் 

உப்ச்துணரவு தோன்ற நூல்-வாள் என கோக்கிவிட்டட ௮ழகை 

அனித்து கோக்க கொள்க, இது காட்சியணியாம், 

தாளாண்மை யில்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை, வா 

ளாண்மை போலக்கேடூம், என முன்னும் இவ்வாள வந்திருத்தல் 

சாண்க, வேளாண்மை வாளரண்மை நூலாண்மைஎன இவற்றை 

இனமுற வைத்த தனால் வள ளல் வீரன் புலவன் என்னும் இவர்க் 

குள் ம-ருவிரிற் தமாண்பு இனிது புலமை, 

அவையஞ்ஈ.தல் என்பது மிகவும் பழியாயதோர் இழிகுண 

மாதலால் Dy) BIT LIS a ஒழிக துக்கல்விமான்கள் ஆண்மையோடு 

நின்று சொல்ல2வண்டும் என்பது கரு... 

அரிய ரல்கள்பல பயின்ிருப்பினும் அவையஞ்சுவானாயின் 

அவன் யாதும் பயன்படாது வறிதேயிழிவன் என்பது இதில் 

உணர்ச்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை பலிகன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பலிதன் என்பவன் இற்றைக்கு அயிர த்திரு நாறு அண்டு 

கட்கு மூன்னாப் பாண்டி. நாட்டிலே பிரான்மலை என்னும் ஈகரிலி 

ருக்தவன், கருவி நூல்களோடு அரிய நூல்கள பலவும் அய்க்தூ 

கற்றவன். இவன ௮ கல்கியின் பெருமையைய றந துபலரும் இவ 

னிடம் பயின்றுகொள்ள விழைந்து வர்தா. புலமைமிக்க இவனி 

டம் அவையச்சம் என்னும் இழிவும் பொருந்தியிருந்ததாகலால் 

தனியே நெருக்கி வர்தவர்கட்குமட்டும் சில Our Js aus Sires, 

யினும் கல்வியில் இவனைவெல்ல avert எங்குமில்லையென்று 

- பிறர் சொல்லி நின்றார். தனக்கு நிகரான கல்வியாளர் வேறு எவ 

_ ரூம் இலர் என இவனும் இறுமாக்திருக் சான், saul oF me sor 

என யாரையேலும் பிறர் வியச்அ கூறின '௮வர்க்கு என்ன தெரி 

யும்' என உடனே இவன் இகழ்ச்அ விடுவான், கொழுத்த ௮றி 

கோடு இப்புழுத்த. செருக்குங்கொண்டு இவன் பொள்கிவெரும் 
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1868 திருக்குறட் குமசேோச வெண்பா; 

கால் பாணசூரி என்னும் பண்டி தனொருவன் பலஇடங்சட்குஞ் 
சென்று இறுதியில் மதுசையையடைந்து சன்௮றிவு ஈலக் தோன்று 

உசைசெய்து வர்தான், ௮வனஅு புலமைத்திறத்தைக்குறித்துச் 

இலா இவனிடஞ்சென்று உரைசெய்தபொழுது வழக்கம்போலவே 

குறும்புத்கனமாக இகழ்ந்துரைத்கான், ௮கனால் இருவருக்கும் 

வாஅமூட்டி இடையிலுள்ளவர் ஓரவையைக்கூட்டிக் கல்வியறீவுக் 

கும் கல்லாவுணரவுக்கும் உள்ளகொரு வேற்௮மையை உவமை 

வாயிலாக விரித்து உசையாட வேண்டுமென முடிவு செப்துகிட் 

டார், குறித்தகாலச்இல் பலரும் வர குழுமியிருக் தார், புலவரிரு 

வரும் புகுக்தார், முதலில் பாணசூரி எழுர்து பண்புடனின்் று சன் 

புலமை ஈயகதோன்றப்பேசிஞன். அதன்பின் இவன் எழுக்கான், 

இட்டி.ர௬௫த மேடை மேல் ஏறி நின்றான். அவையைக்கண்டான். 

அச்சம் இவனுளளச்கைக்கொண்டத, கால்களும் கைகளும் 

கலந்து நடுங்கின, பாவம்! ஒருசொல்லுங்கூட இவன் வாயிலி 

ரூர்து ஈல்ல கிலைமைபில் தோன்றவிலலை, இவன் நிலையினை க்கண்டு 

சிலர் கெஞ்சம் இரங்கினார், சிலர் எள்ளி நகைக்தார். அரிய நூல் 

கள்பல பயின்றிருந்தும் இவனச்ச,ச்சால் ௮வையா.தும் பயனு 

௫.௮ ௮ழிச்துபோயினவே?யன அனை வரும் ௮கன் ற போயினார். 

அன்று முதல் இவன பழி யெக்கும்பரவ இழிக்து போனான், 

பகையகத்துப்பேடிகை ஒள்வாள் அ௮வையகத்து அஞ்சுமவன் 

கற்ற ரால் என்பதற்கு இவனையே சாலுல்கரியாகக்கொண்டு அனை 

வரும் சாற்றிவக்தார். 

கண்டவையை ஆளஞ்சுவான் கல்விநலங் கைமையிடங் 

கண்டவேழி லாகுமே காண். 

அவையசசமுடையவன் எல்லாராலும் எள்ளப்படுவான் 

எனப்௮ இசை கூறப்பட்ட ௮. 

128 மால் சசானக்தர் மன்னவையில் சன்குசொன்னார் 

கூசினேன் மற்2ரார் குமரேசா--௮சையொடு 

பல்லவை கற்.றும் பபமிலசே ஈல்லவையுள் 
ஈன்கு செலச்சொல்லா தார், ப (௮'



19-ம் அகோரம் அவையஞ்சாமை, . 1869 

: இ--எ், 

குமரே சா! சீ சானக்கர் ௮ரசவையில் ௮ழகுறச்சொல்லி 

உயர்புகழ் பெற்றார்; மற்றவர்கள் கதறிருக்தும் உரசையாமை 
யால் ஏன் பயனிலராயிஞச் எனின், ஈல் ௮வையுள் ஈன்கு செலச் 
சொல்லாதாா, பல்லவை கற்றும் பயம் இலர் என்க, 

இஃது அ௮வைபஞ்சிச் சொல்லாதான் கல்வி பயனின்றாம் 

என்கின்றது, மாசு இல் என்றது மனச் தூபராய அவர் மாட்டு 

கருதி, மன் வை என்றது சனகனுடைய சபையை, கோக 

முனிவர் மூகலாக அனைவரும் உவர்துகொள்ளுமஸ்று அழகாக 

உரைக்கார் ஆதலால் ஈன்கு சொன்னார் என்றாம், இசை3யொடு 

என்றது பருகுவன ௮ன்ன ஆர்வத்தனாகி என்றபடி, இது கற்ற, 

௮க்க அடையாய் கின்றது 

பல்லவை என்றது பல நூல்களை, கற்றல் என்னும் வினை 

யால் இங்கனங் காண நின்றது, இது பன்மை என்லும் பண் 

படியாப் பிறக் ச பலவின்பாற் பெயர், 

கற்றும் என்பதில் உம்மை இறப்புணர்த்தி நின்றது, பயன் 

படுகற்குரிப தன்மையை உடைத்தாயிருக்தும் ௮௮ படா தாழிக் 

கமைக்கு இது பரிர்கதென்க, பயம் இலர் - உலகிற்குப் பயன் 

படுசலிலர், கல்வியாலாய பயன் தமக்கு இல்லாதவர் oT ooh) BUD TLD, 

மேல், ௮வையச்சமுடையவன் கல்வி யழிவுறும் எனமூா 

இதில், உலகிற்கு ஒரு பபலுமிலனாப் வறிதே ௮வன ஒழிவன் 

என்கின்றார், 

BATA hs ௮வையின்கண் ஈல்ல பொருள்களை ஈனறுகச் 

சொல்ல மாட்டாதவர், பலநூல்களைககற்றிருப்பினும் பயனில் 

லாசவரே என்பகாம், 

அரிய நூல்கள் பலவற்றையும் ஒருவன் கற்றிருப்பினும் 

அ௮வையஞ்சி ௮றிவுடையார்முன் சொல்லானாயின் அவன் கல்வி 

யறிவை அறிவார் இல்லை ஆதலால் தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன் 

படுதலின்.றி ஈயாச உலோபியின் பொருள்போல் இருர்தும் இல் 

லாதவனாகவே இழிக்து தொலைவன்என்பார் சொல்லாகார் கற்றும்



1870 இருக்குறட் சுமசேச வெண்பா, 

பயம் இல? எனறார், ௮வையஞ்சா.து Cos சொல்லவல்லவ சீன 
கல்வியின் பயனைக் கைக்9கொாண்டவனாவன் என் றவா.று, 

கல்ல கல்விமாணபினும் ௮வை.பஞ்சச் சொல்லமாட்டான 

9 sor அவனை ௮ற3வ கைவிட்டு அ௮வையஞ்சாசவனையே அ௮மைச் 

சனாக அரசன் அமைச்.துக்கொள்ள வேக்டும் என இயலோடு 

பொருக்த இதனை இணைத்து கோக்குக்ரிகாள் ௧. 

வல்லவ ரவயையுட் கற்றதஞ் சாது வகுத்துரைச் தவருண் மிச்சான 

ஈல்லவை கேட்பார் கற்றவர்தம்முள் ஈன்குற மதிச்திடப் படுவார் 

சொல்லவை யஞ்சிக் சற்றன செலுசத்தாச் சோர்வினர் கற்றுங்சல்லாச 

புல்லிய ரிருந்தும் பொன்றினாதனார் போற்றுக அகையஞ்சா தவரை, 

என்றதும் ஈண்டு எண்ணக்தக்க அ, 

நல்லவை வியப்ப ஈன்கு சொல்லு5ல ஒருவன் கல்லிக்குப் 
பயனாம் எனபது கருத்து, 

தாம் கருதியதைப் பிறர் உவச்.துகொள்ளுமாறு உ.றுபெறச் 

சொல்லுவோ?ே கல்விப் பபபனையடைந்து எல்லாராலும் உயர்ந்த 

வராகக் கருதப்படுவர் என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை சதகானந தாபால் உணரப்படும், 

கதை. 

ச தானந்தர் எனபவர் கெளதமருடைய அருமைப் புகல்வர். 

வேத முதலாய கலைகள் பலவும் ஓதியுணாச்து கெறிவழுவா.து 

நின்று தருமசீலை எனுக்கம் ௮ருமை மனைவியோடமாக்.து ௮/றம் 

பல புரிக்கு சத்தியாதன் என்லும் புத்திரனைப்பெற்று இவா சது 

ரடன் வாழ்ந்தார், இவாது அ௮றிவுயர்வையும் அருள் ஈலங்களை 

யும் அறிச்து மடுழ்ர்து மிதிலை மன்னனாகிய சனகன் தன்னுடனி 

ருக். துவருமாறு வேண்ட அங்கு இவர் உறைந்து. ௮மைச்சுரிமை 

யோடு அருமைப் புசோகிதராகவும் நின்று ௮ரச சபையில் நாளும் 

இவர் ஞான3போதனைகளை கனகு செய்அவச்தா£. விசுவாமித் இரர் 

இராம இலக்குவர்களுடன அங்கு வந்தார், மன்னன் அவரை 

மடழ்ந்து உபசரித்து ஒரு மாளிகையில் இருக்கச் செப்தான், 

மனுகாள் அம்மூவரும் ௮ரசவையையடையக் தன் அருமைச் 

இருமகளாகய தைக்கு .கீ்குதியன மணமசன் என்று . இராம.
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னைக கருதீஇற்கொண்டு காவலன் காதலிப்ப அங்கனமே சு: 

வரச கோசிகர் குறிப்பறிக்து இராமனது குலமுறையையும் குண 

கலக்களையும் அரசனிடம் கெளிவுறக் கூறினார், உடனே அதிர 

மணத்துக்கு உரிமையாயிருக் க வில்லை கொணரும்படி செய்தான்." 

அதனைக்கணடவடனே,அங்கிருக்கவரெல்லாம் இக்சவிலலை வளைப் 

பவர் யாவர் கொல் என்று எண்ணி ஏங்கினா. இருசச மனனன் 

குறிப்பையும், வந்த முனிவர் கருத்தையும், குறிப்பாலோர்க்து 

அப்பேவையில் யாதும் அஞ்சாமல் எழுந்து நின்று எதையின் 

பெருமையைக்குறிக்து இவர் மிகச் செளிவாகப் பேசினார், இவர் 

௮ன்று பேசியதைக் கம்பன அமிர்ச மொழிகளால் இனிது 

காணலாம், ல எண்டூத்தக்து காட்டுதும், 

போகக மனையவன் பொலிவு கோக்கியவ் 

வேசனை தருகின்ற வில்லைகோக்கிச் தன 
மமாஇனை கோக்குவான் மனத்தை கோக்கிய 
கோதமன் காகலன் கூறன் மேயினனை, (1) 

கூணங்களையென் கூறுவது கெ.ம்பினைச்?சாக் கவையுப்பப் 
பிணங்குவன அழகவளைள் தவஞ்9௪ப்அ பெற்றதுகாண் 
கணங்குழையாள் எழுக்ககற்பின் கதாவானிற் கங்கையெனும் 
WHT BE Pus Dist pts woe dart Cm Dw me, (2) 

கலித்கானைக் கடலோடுங் கைக்கானக Sot! DMT ET 

ஒலித்சானை யெனவர்து மணமொழிக்சாக கெதிருடுக்க 

புலித்தானைக் களிற் நரிவைப் போரவையான் போர் வில்லை 

AD J a Con மங்கைஇரு மணதக்சானென் றியாம் வலிச்சோம், (2) 

வல்வில் லுக்காற்ருர்கள் மாவேள் வலாகருப்பின் 
மெல்லில்லுக்காற்றாராய் 2 சாமெம்மை விளி குற்ரர் 
கல்வில்?லா Gases B TOK DF TOUD யைக் காதலித்துச 

சொல்வில்லா லுலகளிப்பாய் போர்செய்யக் தொடக்கினார், (4) 

இம்மன்னர் பெருஞ்சேனை ஈ௮.தனை மேற்கொண்ட 

செம்மன்னர் பொருளேபோற் புகழ்வாய்ப்பச் சிறக்த தால் 

பொம்ச9ம்ன்ன வண்டலம்பும் புரிகுமுல்க காதலித்த ப 

அம்ம்னனர்சேனை தமதாசையபோலாயிற்றால்.!. . (5)



1872 இருக்குறட் குமரேச கெண்பா, 

மற்காக்கு மணிப்புயக்து மன்னனிவன் மழவிடையோன் 
ஸி.ர்காக்கும் ஷாளமருள் மெலிகின்றான் எனஇர.ங்கி 
எ.ற்காக்கு முடி.விண்2 ணு படைபிஈ்தா ரெனவேந்தர் 
அற்காககை கூகையைக் கண்டஞ்செெவா மென்கன்றான். (6) 

அன்று மு௪ லின்றளவு மாருமிக்சச் RLS 
சென்றுமிலர் போயொளித்சார் சோவேர்கர் இரீஈ் மிலா 

சன்றுமினி மணமுமிலை பென்றிருர்சேம் இவனேற்றின் 
கன்றுமலரக் குழற்சீதை ஈலம்பழுசா BIO HOM Mar, (7) 

இவற்றளல் இவாது கல்வியறிவும், சொல் வன்மையும், குறிப் 

பறி து காஙைகநு விருபபுறக் கூரம் விசயமும், ௮ளனையஞ்சா 

மையும், wan இனி கெளிவாதல் காண்க, அலையஞ்சாது 

நின்று ௮ன்௮ு இவர் கன்கு சொல்லியதால் புகழும் இன்பமும் 

பொ.ரச்சுப்பெற்றா... அுஞ்சிநின்றவசெல்லாம் யாதும் பயனு 

ரத கன்று சென்றார். நல்லையுள் ஈன்சு செலச் சொல்லு 

னா2ர கல்விட்பபளையடைச்சவாரவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் 

உணர்த்து நின்ற, 

நாறா மலர்போல் நவையாம் அவையஞ்சிக் 

கூறான் இழந்தான் குறை, 

அ௮வையஞ்சாது செொரல்லுதலே ஒருவன் கல்விக்குப் பயனாம் 

என்ப இக் கூறப்பட்டது. 

  

cn . e 9 9 ௪ ச 

720 அண்டோட் குசலவ3ரன் சென்றவை பஞ்சாமையினால் 

கொண்டார் உயர்வைக் குமேசா--கண்டொன்றும் 

கல்லா தவரிம் கடையென்ப கற்றறிந்தும் 

நல்லா ரவையஞ௫ வார், (4) 

இ-ள், 

குமரேசா [ குசலவர் ஏன் அவையஞசாது நின்று தரம் 

கற்றதை உரை செயம்தார் எனின், கற்று தறிர்தும் ஈல்லார் அவை 
௮ஞ்சுவார், கல்லா சுவரின் கடை என்ப என்க, 

இஃது வைக்கு ௮ஞ்சுமளன் கல்லாதொழிதலே. கல்ல 

தென்றின்றது, தண்மை வாது ௮ண்மை அ௮ஞ்சாமைகளைக்
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குறித்து கின்றது. Lud fa சறியவராயிருந்தம் ௮வையஞ்சா௮ 
கூறிய ௮ப்பெருமையை வியந்து எல்லா.ஈம் புகழ்ஈ்து யபோற்றிஞ 
சாசுலால் ௮ஞ்சாமையினுல் உயர்வைக் கொண்டார் எனமர்ரம், 
கண்டு ஒன்றும் என்றது தன் ஊயுடையானுக்குப் பொருளின் 
பங்களைப்பயர்து எல்லா நலங்களையும் கல்கி பொருக்க வைக்கு 
மென்பதை தேரில் அ௮றுந்தருந்தும் யாதும் என்றவாறு, இது 
கல்லாது கழிக்கும் ௮வா.து குரூட்டுச்கன்மையைக் குறிக்திரங்கிய 
சென்சு, கண்டும் ஒன்றும் என்று கொண்டு காண்க. 

அஞ்சுவார் கடை என்றமனால் அஞ்சாகார் லை என்பதா 

யிற்று, உயாறுணை விகுகொடாத கடை எனம்கள்ளிவிட்டது 

அவரத இழிவினை உள்ளி ors, தம் கூற்றாக இல்லாமல் என்ப 
THOM ID IT MUTE CORAM DH OU EME IFT MAL gH அவையச் 

௪ம் எல்லாரானும என்றும் இழிக்கப்பட்டுள்ளமை கோன்றஎன்க, 

கல்லாதவரின் - கல்வியறிவில்லாசவரிலும், இன்உருபு எல் 

லைப்பொருளஅ., FOU TH GH = SO LMT என்றவாறு, 

தம்மையைக்குறிம்து வரும் கடைஎனனும் பண்புப்பெயர் 

அகனையுடையாரமை உணர்த்தி நிற்றலால் இது பண்பாகுபெயா, 

கற்றறிர்தும் என்பதிலுள்ள உமமை சிறப்போடு அ௮ஞ்சாமைக் 

குரிமையையுக்கரித்து கின்றது, கற்நறக்கார் சலையாயர் என்று 

போற்றத்தக்கவராயிருகதஅும் அவரைக்கடையரெனக்கரு க வைக் 

த.இதனால் இவ் ௮வையச்சத்இன் பேரிழிவு இனிது தெளிவாம், 

மேல், ௮வையஞ்சுவழயின் அவன் கல்விய,3வால் யாதும் 

வயனில்லை என்னா, இஇல், கல்லாதவரினும் அவன் கடையனே 

வரவன் என்னெறார், 

பல நால்களைக்கற்.று அவற்றின் பயனை ஈன்கு அறிந்திருந்தும் 

கல்லாரிருஈ்,ச அவையினை பஞ்சி ஆண்டுச் ?சொால்லாசவரைக்கல்லாத 

வரிலும் கடையர் என்று உலகத்தார் சொல்லுவர் என்பதாம், 

மொழின துணராதார் முன்னிருந்து காய்வார் 

படி.று பலவுரைப்பார் பல்கால் ஈகுவா£ 

நிரிதரு செஞ்சத்கார் தயவை யோ ப்பார் 

கடியப்பட்டார அவையின் கண், என்றபடி. இத்தகைய



1874 இருக்தறட் குமரேச வெண்பா. 

புல்லரிருர்ச இடம் ௮னணையென்று போற்றப்படாகாசலால் ௩ல் 

லாரலை என்றார். இதனால் ௮வையின் இயல்பும் அதற்குரியாரும் 

அ௮றியப்பட்டமை காண்௪, 

பல நூல்களையும் பழுகறச்கற்றிருப்பிலஐும். அளையஞ்ச் 

சொல்லாகவர், புசம்பொருள் புண்ணிய முதலிய யாவும் பொருக் 

தாதவராய்க்கல்வியை வருச்திக்கற்ற தன்பமொன்றையே பொரு 

ந்தி நிற்பார்: கல்லாதவர்ச்கு அச்அன்பம் யாதும் இல்லை யாதலால் 

௮.கனை சோக்கி ௮வரிணும் இவர் இழிர் சவென்றார், கல்லாதவர் 

கடையர் என்பது எல்லார்க்ருர்செரிபுமாசலால் ௮வரைத்தெரித் 

அக்சாட்டி, இல்துணாத்தய ஈயச்சைச்செளிர்து காண்க. ஒன்று 

இல்லாதார் சேத்த பிணத்திற்கடை OT LBS Un wv இது நின் ற 

QO son 5, 

நல்லவன் ஏறியஞககலும், இ.பவன் செல்வனு,கலும், சல்லாத 

UST வல்வாய் இறத்சலும், கற்றவன் அவையஞ்சச்சொல்லா 

கொழிதலும் இவவுலகல் எல்லார்க்கும் அன்பமாமாதலால் கற்ற 

நிந்தும் சொல்லார் கடையசரெனக் கடுப்போடு ஈண்டுக் கருத 

தின்றார். 

அலவையஞ்சி மெய்விதிர்ப்பார் கல்வியும் கல்லார் 

௮வையஞ்சா ௮குலச்சொல்லும்-- வையக 

யி.ம்துண்ணார் செல்வமும் ஈல்கூரக்தார் இனனலமும் 

பூத்தலிற் பூனாமை ஈன்று, இஃது எஈண்டுச்சிந்திக்க, 

தக்கது, கல்விமான் அலையஞ்சாமல் சொல்ல (வேண்டு 

அஃதில்லையாவின் yas கல்லாதொழிதலே நல்லதென்ப.து 
கருத்து, 

௮வை.பச்சமில்லாமல் சொல்ல வல்௮வே ari ag am 

பெற்று எல்லாரானுஞ் சிறக்தவராகக் கருதப்பெறுவர் . OTL 

இல் x oar SEUNG, இவ்வுண்மை குசலவர்பால் ரப் 

படூம், 

    

  

கதை. 

ரூசலவரென்பவர் தசரதராமருடைய அருமைப்புதல்வர், 

இசாவணவத முடிதீது,ச் திருவயோத்தியையடைர்து சில்லாண்டு,
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கள் சழிர்சபின் சருவுற்றிருத்தலையும் கரு.தி யிரங்காமல் ஐர் ஏதுவை முன் 

னிட்டுச் சதையை வனம்புசச் செய்.ப அல்கு வான்மீகி முனிவர் ஆசரவில் 

sae ௮ம்மாது மச்சளிருவரைப் பெற்றுள், ௮ல் இளைஞூருவரையும் 

வளம்பெற வளர்ச்.துச் கலைசள் பலவும் கற்பித்து அவர் சனிர்து போற்றி 

னார், அவ்விருவரும் இளமைபிலேயே புலமை கிரம்பிச் சொல்வன்மை 

யுடையசாாய்ச் றர து விளங்கினார். அவ்வமயம் இராமர் தாள்வவியோடு 

அசுவமேசம் என்னும் ஐர் வேள்வியைச் செய்தார், ௮ங்கு அரசாகள் 

மூனிவர்கள் புலவர்கள் முதலாகப் பலரும் வந்து குழுமியிருக்தார். ௮ப் 

பேரவைக்கு இவரையும் போய்வருமாறு முனிவர் கூறிவிட இவரும் 

துணிர்தெழுச் துபோய் ஆங்கு அடைந்தார், இவரைக் கண்டவரெல்லா 

ரும் இராமனஅ வடிவழகை யொச்துள்ளாசே ! இவர் யாவரோ? என்று 

வியர்துகொண்டார். கைத்தலந் தூயபாதம் சண்ணீணை கமலமென்பார் 

இலர், லர், இச்சலத் அ இவரைப்போல எழிலுள்ளோர் இல்லையென் 

பார், பின்னுஞ் லெர், உத் சமரிவர்போல் இராமன் ஒருவனே உள்ளா 

னென்பார், இங்கனமே கண்டவரெல்லாம் உவர்து கொண்டாட இவர் 

அமைச். துபோய் YA அரசலவையுட் புகுர்தார், இராமர் மு.தலாச ௮க்கிருச் 

தவரனைவரும் கலைஞர்போல் வர்துள்ள இவ்விளைஞசை விழைந்து நோக்கி 

மூழைக்சார். அ௮மயமறிர்து இவ் இருவரும் எழுர்து முனிவர் கூ.றிய 

படியே இராம சரிச,ததைச் தம் இனிய குரலால் பாடினார். இடை 

யிடையே சதையின் தொடர்பைத் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லினர். 

அவையஞ்சாது சொல்லும் இவசது அருமையை வியந்து இராமர் இனச் 

தெரியாமல் பன்னிரண்டுகோடி. பசும்பொன் இவர்க்குக் கொடுக்கும்படி. 

உழைபிருக்தவர்ச்கு உத். சரவு கொடுத்தார், ௮ங்கனமே கொண்டுவர்து 

கொடுப்ப இவர் அதனைக் கொள்ளாது வெறுத்தார். 

மன்னவர் வலிதின் வெளவா வளமனைச் கள்ளர் கொள்ளா 

இனஞுயீர்க்கறுதி செய்யா இழச்தபின் இரககல் வேண்டா 

துன்னிய துயிலையோட்டா தோசையர் காதல் கூட்டா 

உன்னிய பொருள தீட்டாம் உடைமையின் இன்மை ஈன்றால், 

என்று உறுதபெற வுரைத்து இவர் ஒதுங்கிச் சென்றார், பொருளின் 

அருமையை யறியாமலன்றோ இவ் இளம் புலவா இவ்வாறு புசல்கன்றார் 

என்று ௮ருருர் ச அமைச்சரும் பிறரும் அதனை உவர் அுகொள்ளுமா௮ு 

As swig கூறினார். 

பூரியர் தமைவேர்தாக்கும் புவிபுசப்பிச்கும அய்ச்கும் 

சிரிய உண்டி. சேர்க்கும் தேவர்தம் உலகம் போச்கும் 
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1876 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

காரியம் அனைத்துக் கூட்டும் கருதலர் சம்மை வாட்டும் 

கூரியதிசன் மேலில்லை சொழும்பொன் நீர் சொள்மின் என்றார், 

பொருளின் பெருல் குணங்களை யெல்லாம் புனைந்து புகழ்ர்து அதனைப் 

பெற்றுச்கொள்ளும்படி மேலும் மேலும் இவரைப் பேணி வேண்டினா, 

என்ன வேண்டியும் இவர் அதற்கு இசையவேயில்லை, கொடுத்துவர்த 

வனுக்குப் பிறர் சவர் கொள்ளத்துணிவரா ? 

மூலமும் சாகர் சானும் பலககளும் உவர் தகொள்ளும் 

மாலைய மூனிவசோடவ்வனச் துறைவோ மதானால் 

காலைநீர் ௮ருளுடன்ற காஞ்சனம் காஞ்சிரங்காய் 

போலும செங்கட்கென்று புகன்றனர் புதல்வர் தாமே, 

இவரது உணர்வின் இறத்தையும், உளவுறுதியையும் சோக்கி எல்லாரும் 

வியக்து போற்றினார், பொருள் ஈசையோடு ௮ங்கு வர்திருச்ச பெரும்புலவர் 

களெல்லாம் இவரது அருங் குணங்களைச் சண்டு தமக்குள்ளேயே காணிச் 

கொண்டார். பெரிதும் சற்றவராயிருச் தும் லர் பேச ௮ஞ்ூப் பின்போய் 

நிற்ப இவர் சிறிதும் அஞ்சாது ௮ப்பேரவையில் பேசிப் பேர்பெற்று வர் 

தார், சற்றறிர் தும் ஈல்லாரவையஞ்சுவார், கல்லாதவரின் கடையசே யாவர் 

என்பதும், ௮ங்கு அஞ்சாமல் சொல்ல வல்லவர் உயாந்தவரென உலகம் 

போற்ற விளங்குவர் என்பதும் ௮ன்று இவர் உணர்த்இ கின்றார், 

ஓதிநின்றும் அஜ்சி உரையானேல் அன்னவனே 

'பேதைபேரும் பேடிநேடும் பேய், 

அவையஞ்சிச் சொல்லாசவசை எல்லாரும் இகழ்வர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது 

730 Dor? men mat ger ௮ வையஞ்சி ஏனிழிச்து 

குன்றியொழிர்கான் கும்ரேசா--ஈன்று 

உள9ானிலும் இல்லாரொ டொப்பர் களனஞ்சிக் 

கறம செலச்சொல்லா தார், (௰) 

இ-ள், 

குமரேசா! ரவைக்கு அஞ்யதால் ஏமசர்தன் என் இருந் 
தும் இல்லாதவனாய் இழிர்.து ஒழிர்சான் எனின், களன் அஞ்சக் கற்ற 

“செல்ச் சொல்லா தார், உளரெனிலும் இல்லாரொடு இப்பர் என்க,



18-ம் அதிகாரம் அவையஞ்சாமை, 1817 
wwe 

இஃது ௮வையஞ்சுமவனை இறர்தவனாகவே எண்ணவேண்டுமென் 
இன்றது. அன்று என்றது வரகுணபாண்டியன் Meshes சாலத்சை... 

இழிச்து ஒழிர்தான் என்றது ஒருவருக்குச் தெரியாமல் உள்ளஞ்சி - இலே 
ஒளிர்து தடிப்போனமை கருதி, நன்றா--)றப்பாக,, 

உளர் எனினலும்--உயிரோடு வாழ்சன்றாரெனினும்.. உம்மை உண்மை” 

யின் சிறப்புணர கின்றது. இல்லாரொடு ஏப்பர்-- --இறக்தாசோடு ஒப்பாவார்; 

இறச தவரோடும் சேராமல், இறுப்பவரோடும் எண்ணப்படாமல் உயிர்ப் 

போடு செருக்கி உலாவ௫ன்றமை கருதி ஒப்பர் என ஒழுக வைத்தார், 

களம் என்பது இடம் போர்ச்களம் சடை என்பவற்றையுணர்ச்இவரும், 

ஈண்டு ஈற்று மகரம் னகரமாக வர்.த.து, இங்கனம் வருதை ஈற்றுப்போலி 

என்பர், மகரவிறுநி ௮ஃறிணைப் பேயரின், னகாமோடுறழா நடப்பன 

புளவே என்னும் இலக்கண விதியையும் இங்கு எண்ணிக்கொள்க,. 

களன் என்ற அவைச்களத்திலிறார்தாசை, இஃது இடவாகுபெயர். 

மேல், அலையஞ்சுபவன் கல்லாசவனினும் கடையனே யென்ருர்;. 

இதில், உயிரோடு அவன் செச்ச பிணம் என்டன்றார். 

அவைச்சளத்தை அஞ்சித் தாம் கற்றவற்றை அழகுறச் சொல்ல 

மாட்டாதவர், உயிரோடி ருப்பினும் இறச்தவராகவே உலகச்தாரால் ௮வர் 

சாண்ணப்படுவர் என்பதாம், 

சபையைச்சண்டு பயச்து ஒன்றும் சொல்லமாட்டாது ஒருவன் ஒழி: 

னாயின் அவன் உயிரோடிருபபினும் பயமனொன்றும் இன்மையால் இறர்து 

பட்டவனாகவே உலகம் எள்ளி இகழும் என்பார் சோலலாதார் இலலா.ரோ. 

டோப்பர் என்றார், 

உளசென்னு மாத்திரைய ஈலலாற் பயவாக் களானையர் கலலாத 
வர் என முன் அருளிய தபோல் இதுவும் ௮ருப்பட்டுள்ளலை சகாண்த... 

அதில் சல்லாதாரைச் களர் என்றார் ; இதில் அவையஞ்சிச சொல்லாதாசைப் 

பிணம் என்றார் ; பயன்படாமை ௧௬, கல்லாதொழிதலிலும் சற்றும் 

சொல்லாதொழிசல் மிக்கவும் பரிதபிச்சத்தச்கதாசலான் அதனிலும் இது 

show? grax நின்ற.த. 

தாம் எடுத்த பிறப்பையும் படி.தீத படிப்டையும் பாழாக்கி அவையச்சம் 

பழிப்படுத்.இி விடுமா சலால் அப்பொல்லாத இழிவினைக் சல்லியாளர் சிறிதும் 

பொருச்தலாசாதென்பத கருத்து. 

அவையனஞ்சா௮. சொல்லல்லவசே நல்ல அறிவினயுடையராரய்ச் சல்வீ 

யாளர் எவரிலும் தெர்து அருர்திறலுடையராய்ப் பெரும்புகழ் வாயர்து 

\



1878 இிருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

உயர்ந்து விளங்குவர் ; அஞ்சினார் எல்லாரானும் எள்ளப்பட்டு இழிர்து 

தொலைவர் என இருவகையிலும் வைத்து இதுவரை உறுஇதிபெற உணர்த்தி 

வச்து இறுதியாக அவ் அச்சத்தின் இழிவை ஒழிவுசெய்யும்படி இதில் 

மூடி வுசெய்தருளீனார் என்ச, 

அவையச்சமுடையவன் உயிருடையனாயினும் அஃ கில்லா தஉனாகவே 

இழிச்சப்படுவன் என்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டது, இலவ்வண்மை ஏம 

நாசன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

ஏமராதன் என்பவன் சோழசாட்டின் வடபாலிருஈத ஒர் இசைநூல் 

வல்லவன், யாழ் இசைத்சுலிலும் வாய்ப்பாடவிலும் இவனுக்கு ஏிசரான 

வர் எங்கும் இலென ௮்காலத்தில் இவன் இசைபெற்றிருர்தான், அரசர் 

பலரிடமுஞ்சென்று சன் இசைத்திறத்தைச் காட்டிப் பொருளும் புகழும் 

எட்டிப் பெருமைபற்று நின்ற இவனி_ம் இறுமாப்பும் உரிமையுற்றிருர் 

SH. தன்னைப்போல் பாடவல்லவரில்லை௮யென்னுர் துணிவால் மறுமண்ட 

ல்சட்குஞ் சென்று வரிசைபலகொண்டு இறுதியில் வஈது மதுரையை 

யடைர்சான். அ௮துபொழுது ௮க்கு அ௮ரசுபுரிர்திருரச ௨ரகுண பாண்டிய 

னேச்கண்டு தொழுது புகழ்ர்து ஏழிசை மழிலைவீணை யிடந்தமீடுச் 

சுநதிகூட்டி, வாமியின் இசைத்தேன் மன்னன்௮ செவிவமியப் பெய் 

தான், மன்னன் மிகம௫ழர் து மணியணியும் பொனனாடையும் பொருளும் 

புகழ்ர்தூ சொடுசத்துச் சலாாள் அ௮ம்கு இருந்து போகும்படி ஒர் உறையுளும் 

உதவினான், பெருக்க வரிசைகள் பெற்றுக குறித்த மனையிலிருஈ்ச இவன் 

செருக்குமிக்குருத கலை ௮ரசன் குறிப்பாலறிரந்து தனத உரிமைப் புலவரான 

பாணப,ச்இரரை யழைச்து இவனோடு வாதுசெய்து பாடுசன்றீரா)? என் 

ரோன், ** தென்னவர் பெரும யானுன் தஇிருவுள்வலனுங்கூடல், முன்னவன் 

அருளுமூட்டு மூயற்சயொன் முயன்றுபாடி, ௮ன்ன வன்விருதுவாங்கு அ௨னை 

வீறழிப்பன் '' என்று, பத்திரர் பணிந்து கூறினார். சாளை ௮வனை ஈம் சபை 

க்கு வரும்படி. செய்வல்; நீர் வரது பாடவேண்டும் எனப் பாண்டியன் 

இசைப்ப, ௮ப்பாணர் இசைர் து போயினார், போனவர் வர்தவனை வெல்ல 

விரும்பி இறைவனை ௮ன்போடு நின்று வேண்.யதால் அப்பரமன் விறகு 

விறபவன்போல்வேடச் தாக்க அ௮வ்இசைவல்லான் இல்லஞ்சென்று புறச்சே 

பிருச்ச வேதிகை யொன்நில். மேவியிகுச் துமெல்லப்பர்டிஞூ, அப்பாடலின் 

பெருமையை என்னென் அரைப்பது, 

தீிருச்சளுஞ் சலியா முர்ரீர்ச் சலதியும் சலியர் om : 
பொருப்பிழி யறாவிச்காலும் ஈதிசஞம் பாண்டு தள்ளா
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அருட்கடல் விளை தததே இன்னிசை WS wits 

மருட்செட அறிவன் தீட்டி வைக்தத் இரீமே யொத்த, (1) 

(போதுளான் பரமன்பாசுப் போதுளானானான் வேலை 

மீ துளான் பரமானாஈத ேலைமி ஆள்ளானானான் 

தாதுளாங கமலச் கண்போற் தமக னுடலமெல்லா் 

சாதுளா னல்லே னென்றான் கண்ணுளான் கானக் கேட்டு, (2) 

இங்கனம் அவ்வசையசன்ற இசை, சேட்டகர் உள்ளங்களை யெல்லார் சண் 
வயப்படுத்தி இன்பம் கஇளார்து கின்றசாதலால் ௮௨ன் லியர்து வெரீயே 

வநது நீர்யார்ஜயாஃ என்று சேர்கின்றுகேட்டான்... பான் பாணபச்திரரு 

டையமாணவன்;இப்பொழு,து யான் மிகவுககெஉனான படியால் இனிஇவன் 

பாடவுதவானென்று என்னை ௮வர் குழுவிலிருந்து தள்ளீவிட்டார் ஆசலால் 

இர்சுள்ரிவிற்தப் பிழைக்கன்றேன் என்று ௮வா சொல்லிவிட்டுப் போனார், 

இழுஈ்கிவிட்ட இக்கிழவன் பாட்டே. யிப்படி இருர்சால் ! அப்பச் திரன் பாடல் 

எப்படி. இருக்குமோ : என்று அல்வுத் சரன் உளத் தில் ௮ச்ச௩கொண்டான். 

அலமாலெய்இனான். அமய ரோக்கி சின்று ஒரு௨ரும் அறியாககை உடன் 

at gars இரவே ஒடிப்போனான். 

மடக்கு பல்சலைப் பேழையும் மணிக்கலம் பி.ரவும் 

அடக்கு பேழையும் கருவியாழ்க் கோலுமாங்காங்சே 

டக்க மானமும் அச்சமு௩ கிளர்ந்து முன்னீர்தது 

ஈடச்ச உத்தரதிசைககணே சாடினான் ஈடர் சான். (1) 

சிவிகை யோர்வழி விறலிய சோர்வழி செல்லக் 

கவிகை யோர்வழி கற்பவ ரோர்வழி கடுக 

குவிகை யேவலர் ஒருவழிகூட நா ஹு்ளத 

தவிகை யோவரு மொருவழி யகன்றி.. அசன்றான். (2) 

என்றபடி ஒளிர் து தொலைக்சான். விடிர்சபின் அரசன் ஈட, ையறிச் த 

அவன் அஞ்சி ஒழிர்சான் என்று கெஞ்சர் தெளிர்தான். உயிசோடிருர் 

சானாயிலும் இறர்சவனாகவே எல்லாரும் அவனை இகழர்து, கூதினார் 
அதன்பின் எய்திய நலனெலாம் இழத அவன் இழி gs ஸிஃரீச்தான், 

களன் அஞ்சிச் கற்ற செலச் சொல்லாதார், உளீரெனினும் இல்லாசொ 

டொப்பர் என்னும் உண்மையை உலகம இவன்பால் உணரசது der ngs. 

வீரிவைச் இருவீளையாடற் புராணசத்திற் சாண்ச, 

உற்றசனப யத்சி யுரைமான் உயிரிநந்தும் 
செத்தவனு.மென்றே தெரி,



1880 இருக்குறட் குமரேச வெண்கா, 

அலவையஞ்சுபவர் இருர்சவராயினும் இறச்தவரே என்பது இனால் 

கூறப்பட்டது. 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

அவைய சாமற் சொல்லவல்லவரே அறிவுடையராவர், சற்றவரெல் 

லாரினும் ௮வரே மிசச்கற்றவ.ராகக் கருதப்படுவர்... பசையகர்தில் சாதவி 

னும் ௮அவையசச் துட்போதலே மிக அறுஞ்செயலாகும், தனக்குத்தெரிர் 

ததை ௮ஞ்சாது சொல்லித் தெரிமாததைசத் தெரிர்தவரிடம் உணர்ந்து 

கொள்ளவேண்டும். ௮ச்சமின்றிச் சொல்லலே ஒருவன் கற்ற சல்விக்குப்: 

பயனாம், அ௮ச்சமுடையவர் நூல்களைக் சற்கலாகாது, அவர் கற்றகல்வி: 

பேடிசைவாள்போல் பீடழிர்தொழிய௰ும். பலநூல்களையும் பழுசறச்சற்ற. 

வசாயிலும் ௮வைக்கு அஞ்சினால் ௮வர் ஈவையே யடைவர்.. கல்லாதலரி' 

லும் அவர் கடையரேயாவர், உயிரோடிருப்பிலும் ௮வர் வழிச் தவமே 

யாவர்; ஆசலால் அவையஞ்சாது நின்று ௮றிர்சார் பேசவேண்டும், 

௪௩. -லது அனவயஞ்சாமை முற்றிற்று. 

அங்கவியலில், அமைச்சியல் முற்றிற்று, 

௪ 9 
முனறுவது அரணியல். 

அரசியல் அமைச்சியல் ௮ரணியல் பொருளியல் படையியல் ஈட்பியல் 

குடியியல்என ஏழு இயல்களாகப் பொருட்பால் வகுச்சப்பட்டுள்ளஅ, படை 

தடிகூம் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் உடையான் வாசநள் ஏறு என 

மேற் கூறியபடி அரசனுக்கு இவை புறத் துறப்புச்களாதலால் அரியல் மு,ச 

லாச இங்கனம் அணிபெற்று நின்றன. பின்வர்சவர்கள் ௮மைச்சு மூசலிய 

ஐர்தையும் ௮ங்கஇபல்: என ஒன்றாகச் சேர்த்தும், இறுதியிலுள்ளதை ஒழி 

பியல் எனப் பேர்த்தும், சருச்சங்கருஇச் தொகுச்திருக்கின் றனர், ஆயி 
லும் அறிபோரள் ஏழேனத் தொடி ச,தலை விழுச் சண்டினாரும், 

அரசியல் ஐயைச் தமைச்சியல் ஈரைர் 
துருவல் அரணிரண்டொன் ரொண்கூழ்..- இருவியல் 

இண்படை ஈட்புப் பதினேழ் குடிபதின் மூன் 
மெண் போருள் கழாம் இலை. எனப் போக்$ியாரும். இருள் 

சூர வமாலையில் புகன்றுள்ளபடியே ௮ரணியல் என இம்கு இது செளிவும 

. இமைர்து நின்றது... நிற்பினும் ௮ம்ஈஇயலுள் ஒன்றாயெ அரணியல் என்று 

கொள்க... மேல் வருவனவற்றிற்கும் இஃதொக்கும்,, இது சாடு அரண் 

என இசண்டதிசாரங்களையடையத்,



1881 

/4ம்- அகாரம் நாடு. 

அல்தாவது நாட்டின் சன்மை, செங்கோலனாய் கின்று அரசன் 

ஆட்சி செலுத்தற்கும், அவன ருருர் து உதறுவது தெரிக்து உறுதிகூறி 

அமைச்சன்மாட்டி செய்சற்கும், மற்றை அங்கங்களின் ஈலங்சள்யாவம் மருஸி 

வருதற்கும் ஆதாரமாயுள்ளது சாடேயாதலால் அ௮மைச்சியலின் பின் இது 
வைக்கப்பட்ட த. 

751 ஆர்க் பொருளகிளாவால் ௮ன்றோரால் கோசலஞ்சர் 

கூர் தரின்ற கென்னே குமரேசா. சாரக் தன் றுக் 

கள்ளா விளையுளுக் கக்காருஈ் காழ்விலாச் 

செல்வருஞ் சேர்வது நா$, (௧) 

இ-ள், 

குமே Fir! இறைக்க விளைவம் தகுந்த பெரியோர்களும் 

உடைமையால் கோசலகாடு ஏன் சிறச்து வலிளங்கியசெனின், தள்ளா விளை 

யளும், தச்காரும், தாழ்வு இலாச் செல்வரும் சேர்வது நாடு என்சு. 

ஒரு சாட்டிற்கு மூன்னசாக வேண்டிய ஈலங்கள் இன்னனென இஃ 

துணர்த் துன் 0. 
ஆர்ச்ச பொருள்விளைவால் என்றது கிறைஈ௪ பல்வகைப் பொருள் 

கிலைகளானும், பயிர்விசோவானும் என் றவாறு., 

கதிர்படு வயவிலுள்ள ஈடி.சமழ் பொழிலி னுள்ள 

மூதிர்பல மரத் தினுள்ள மு.௫ிசைகள் புறவினுள்ள 

பதிபடு கொடியினுள்ள படி.வளர் குழியினுள்ள 

ம துவன மலரிற் கொள்ளும் வண்டென மள்ளர் கொள்வார், என்ற 

படி, பல்வசை ஈலனும்கொண்டு மல்இகின்றதாதலால், விளை வால் ஆன்றோ 

ரால் கோசலம்சர் கூர்ர்துகின்றசென்றாம். சார்ர்தென்தம் என்றது 

சள்ளாமைக்கு அடையாய் அதன் தகுதி தோன்ற கின்றது, உம்மை 

முற்றுப்பொருளது. 

தள்ளா விளையுளும்-:,சவறுபடா,த விளைவுகளும், என்றது என்றும் 

குன்ர்்ச பயிர் விளைவுகளை, தள்ளுதல் நிலைகுலைதல் ; சள்ளாச் சவகெறி 

என்பதில் காண்க. விழைன்ற சலங்களெல்லாவற்றிற்கும் ஆசாரமாய் 

கிற்றலால் விளையுளை முதலில் வைத்தார், சச்சார்--தகுஇயுடையார்; 

'அவராவார், சச்ச இன்ன சாசன இன்ன என்று ஓச்சரின்றுதர்ர் து செறி



1882 இருக்குதட் குமசோச வெண்பா. 

வழுவாசொழுதம் அறவோர் என்க, விளையுளுக்கும் செல்வருக்கும்' 

கொடுக்சதுபோல் இவர்க்கு அடைகொடாதது. கூட்டொன்.றும் வேண் 

டாச ௮வரது குணநிறைவின் உமர்வுகருதி என்ச. ' 

தாழ்வு இலாச் செல்வர்: ய்தலில்லாத பெருஞ் செல்வருடையார்.. 

செல்வ, துக்கு தாழ்வின்மை சொடுக்கக் குறையாமை என்சு, இரப்ப 

வாச்சு இல்லையென்னாது: ஈயுந்தன்மையும், எவ்வளவு கொடுச்தாலும் குன் 

ரச் பொருள்வளனுமுடையாரே தாழ்வில்லாச் செல்வராவர் ore, as 

தவனுக்குச் சர்கசால் இருர் வன் பட்டினி என்னும்படி Hig கொடுத்த 

வுடனே வறிதுபடுவது தாழ்வுள்ள செல்வமாமாதலால் இது: தாழ்வு இலா 

என கின்றது. 

நிறைர் த விளைபொருள்களும், ௪௫குர்.ச பெரியோர்களும், சிற ச செல் 

வர்களும், பொருச்இயுள்ள2,த சாடாகும் என்பதாம். 

சேர்வது சாடு என் ஈதனால் அக்கனம் சேரப்பெராசது சாடாகாதென் 

பதாயிற்று, விளையள் வீழாமைககும், செல்லம் தாழாமைக்கும் சகவடை 

யார் ஒரு சிலையா உரியராதல் கருதி ௮ம் இழு தலைக்கும் இடையே அவரை 

இருச்திவைத்தார். விளையுளும் செல்வமும் மிக்இருப்பினும் தச்சார் இல் 

லை.பாயின் மணமில்லாத மலர்போல் ௮ர்ராடு பொலிவீழக்திருக்குமா தலால்: 

அவருண்மை ௮,தற்கோர் ஒண்மையாம் என்க. சான்றேரிலலாத் தோல் 

பதி யிருந்தலின், தேன்தேர் குறவர் தேயம் நன்றே என்றது காண்க, 

வேறுபலவும் வேண்டுமாயினும் விளையள் மு;தலிய மூன்றையும். 

தலைமைகருஇ ஈண்டுவிதர்து வைத்தார்; இச்சலங்கள் சேரப்பெறா,த.து சல்ல 

ரசாடாகாசாதலால் அதனைத் தன் ௮ரசுக்குரிமையாக அமைச்சர் சாடலாகா.து 

TWIG BHSH. 

Avot s od ௮றிவடையாரும் இருவுடையாரும் சன்னிடம் ௮மை: 

பப்பெற்றிருப்பதே சாடாம் என்பது இதில் உணர்த்சப்பட்டது, இல் 

வண்மை கோசல காட்டின்சண் உணரப்படும். 

கதை. 

சோசலம் என்பது இப் பரசகண்டச் திலுள்ள சாடுசளெல்லாவற்றுள் 

ளும் இறத ௮,தற்சோர் பீடுடைமையாகப் பிறக் நிற்டது, கந்சை சரயூ 

என்னும் புனிதமான இருபெரு ஈதிகளையும் முத்தி சகரமாகிய இருவயோச 

இயையும் சனச்கு உரிமையாசவுடையது. சிபி சகு. திலீபன் இரகு முத 

லான சூரியகுல மன்னர்களெல்லாரும் இன்னுயிர்போற் பேணித்சம் செவ் 

சோலை எக்குஞ் செலுத்தி இன்டற்றிருப்ப இடமாய் கின்றது. மஸ்ழவளவ்.
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குன்றினும் லெவளம் குன்றாது மிகு வளர்தந்து புசழ்மீச்சொண்ட2. 
Et Bia sort §) ம பொழிலமைவுகளாலும் பிறரலங்களாலும் எழில்மிகப் பெற் 

றது. இர்சாட்டிலுள்ளவர்கள் குறிப்பறிதலிலும் சித்திரம் வசைதலிலும் 
மிகச் சீர்து திபெற்றவர், அதனால் கோசலத்தியன்ற ஓவியத் தோமிஉரும் 
என விதர்து ஒதப்பெழ்றிருச்தார். அறிவிலும் வி இமுறை வழுவாதெ்ழு 
கும் தசவிலும் இவர் மிகவும் மேன்மைபுற்றவர், WOU SAG Geer 
டின்பெருவளத்தைநோக்டுப் பெருவிருப்பமுற்ரர். செர்செல் கரும்பு கமுகு 
தெங்கு மூ,சலியன எங்கும் நிலவ நீர்நிலைகள் அவற்றின் கழு,ச்தளவு புடை 

பசர்து கேரோக்கி நின்றன ஆதலால் அங்கிருர்த வாளைமீன்கள் அள்ளிப் 

பாளைநீரையுண்டு மீரிமைகொண்டு களிப்போடு மீளலாயின. பாளைத்ந்த 

மநுப்பருகிப்பநு, வாளைநின்றுமதர்க்தம் மநங்கெலாம்; எனச்சமபர் 

இர்சாட்டைக்குறித்துக் கூறுங்கால் இதனைக் காட்டியுள்ளமை சாண்ச, 

அறுபா யரவ மள்ளர் ஆலைபா யமலை யாலைச் 

சாறுபா யோசை வேலை சங்குவாய் பொங்குமோதை 

ஏ.றுபாய் தமர நீரில் எருமைபாய் துழனி யின்ன 

மாறுமா ராத் தம்மின் மயம்குமா மருதவேலி, (1) 

வரம்பெலா முத்தர் தத்து மடையெலாம் பணிலமாகீர்க 

குரம்பெலாஞ் செம்பொன் மேதிச் குழழியெலாய் கழுநீர்க்கொள்ளை 

பசம்பெலாம் பவளஞ் சாலிப் பரப்பெலாம் அன்னம் பாங்கர்க 

கரம்பெலாஞ் செந்தேன் சச்,தக் காவெலாக் சளிவண்.ஈட்டம், (3) 

தண்டலை மயில்களாடத் தாமரை விளக்கச் தாங்கக் 

கொண்டல்கள் முழவினேங்கச் குவளைகண் விழித்துநோக்சத் 

தெண்டிரை யெழினிகாட்ட,ச் தேம்பிழி மசரயாழின் 

வண்டுகள் இனிதபாட மருதம்வீற்றிருக்குமாசோ, (3) 

Efe யுரங்குஞ் சங்கம் நிழலிடை யுறககுமேதி 

தாரிடை யுறங்கும் வண்டு தாமரை யுறங்குஞ் செய்யாள் 

தாரிடை யுறங்குமாமை துறையிடை யுறங்கும் இப்பி 

போரிடை யுமங்கு மன்னம் பொழிலிடை யுறங்குர் தோசை, (4) 

படையுழ எழுதி பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த (ps சிம் 

இடறிய பரம்பிற் சார்து.ம் இனமணித் தொகையும் செல்லும் 

மிடைபசுல் சதிருமீலும் மென்றழைச் கரும்பும் வண்டும் 
சடைசியர் முசமும் போதம் சண்மலர்ச் தொளிருமாதோ, (5) 
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1884 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அலைவாய்க் கரும்பின் தேனும் ௮ரித$லப் பாளைச் தேனும் 

சோலைவாய்க் சணிபின் தேனும் சொடையிழி இரலின் தேனும் 

மாலைவா யுகுத்ததேனும் வரம்பிசர் தேரடி வங்* 

வேலைவாய் மடுப்பவுண்டு மீனெலாக் களிப்ப மாதோ, (6) 

என் றபடி மூன்னிய வளங்கள் பலவும் தன்னகல்கொண்டு இது செழித்தி 

ருர்ச.௪. நாகிளங் கழகின் வாளை தாவுறு கோரலை நாட்டுடை வள் 

னல் என எல்லா மலங்களையுமுடைய இராமபிரானு£கு இஃ தடைமையே 

பெருமையாகக் சருசசின்றசென்றால் இதன்பெருமையை எவ்வாறு உரை 

மிட்டளப்பது, இதில் வாழ்ச்இருந்த மச்களெல்லாரும் நெறி இறம்பாத 

8ீர்மையுடையராய் நீதியின் கண்ணேயே மிலைத்திருஈகனர். ** ஆசலம்புரி 

ஜும்பொறி வாளியும், சாசலம்பு முலையவர் சண்ணெனும் பூசலம்பும் நெறி 

யின் புறஞ் செலாக் சோசலம்'* எனவும், வீடுசேோ நீர் வேலைகான் மடுச், 

அ பேரினும் உலைவிலா ஈலம், கூடுகோசலம் என்னுங் கோதிலா நாடு; 

எனவும் இதுபாட கின்றது, 

சாதக சோலைதோ௮ம் சண்பகச் சாடுதோறும் 

போதவிழ் பொய்கைதோறும் புதுமணற் றடங்கடோறும் 

மாசவி வேலிப் பூச வனச்தொறும் வயல்கடோறும் 

ஓ.திய வுடம்பு? சோறும் உபிசென வுலாயதன்றே. 

என்ற்படி. சரயுஈதி இதன்கண் எங்கும் பரவ வளங்கொண்டு இது பொங்கி 

யிருர் சது. இதன் அருமையை வியர்து புலவர் பலரும் தத்சம் நாலுரை 

களில் போற்றியுள்ளார்கள், 

கடையோர் போலச் காமச்திற் சமுமா 

தஇிடையோர் இபல்பின தா இல்ல 

துடையோர்ச் குரிய உதவி சாடி. 

ஆனார் சிறப்பின் யாவர்ச்சாயினும் 

தானப் பெரும்பயர் தப்புதலின்றி 

ஒசை யோடிய உலவாச் செல்வத்துக் 

கோசலவள.தாடூ.. (பெருங்கதை;) 

வடுவூர் செடுஈண் ஈல்லாய் மடங்கலாசன த்தின் வைகும் 

தொடுசட லஓுபிர்ச்ச மு.த்.சர் துயல் வரு தடர்தோள்வீரன் 

கடிரு௮ச் சவிழ்ர்ச செல்லிச் சமலமென் பொகுட்டிலேநிச் 

குட்வளை முச்சமீலுங் கோசலத்தாசேேோ0றே. (wa. gu)
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அன்னம் மிதிப்ப அலர்வழியுச் சேறல்போய்ச் 
செர்கெல் விளையச் தஇருகாடு; 

_ சன்னி ஈறுந்தேறல் மார்திச் சமலத்தில் 

மன்னித் துயின்ற வரிவண்டு.-பின்னையும்போய் 
செய்தற்கு அவாவும் நெடுசாட:; எனப் புகழேக்தியாரும் இச்சாட் 

டின் வளங்களை வியக்து கூறியுள்ளார். இங்கனம் பலஈலங்களுஞ் Apt gs 
எவரும் புகழ்ச் து போற்றுமாறு விளங்கஇயிருச்சதாதலால் தள்ளா விளை 
யுளும், தக்காரும், தாழ்விலாச் செல்வரும், சேர்வது சாடு என்பதற்கு உரி 

மையாய் இங்கு இது சாட கின்றது. 

மமேலுந் திரவும் விளைவுமிலா அந்நாடு 

தாலியிலா மாதாதந் தான். 

வளஞழும் ஈலமுமுடையசே காடாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

732 நாடி எவரும் கயப்ப Dh ECE I 

கூடி Harty OgorCar Goo re1—F 3. 

பெரும்பொருளாற் பெட்டக்ககாக யருக்கேட்டால் 

ஆற்ற விலை வது காடு, (௨) 

இ-ள். 

குமரே சா! பி றராட்டவரும் உறவிரும்பும்படி மக,தசாடு ஏன் 

மிசவசஞ் சிறந் திருர்,ச.து எனின், பெரும்பொருளால் பெட்டச்சது ஆகி 

அ௮ருங்கேட்டால் ஆற்ற விளைவது சாடு என்க, 

இஃது ஒருகாடு அமைச்திருக்கவேண்டிய விதங்கூறுன்றது, எவ 

ரும் என்றது பிறராட்டவரை; அவராவார், சிங்களம் சோனகம் சாவகம் 

சீனம் துளு குடசம் கொமசணம் கன்னடம் கொல்லம் தெலுங்கம் சலிங் 

சம் வங்கம் சங்கம் சடாசம் சவுட மு.சலிய தேயத்திலுள்ளவர்சள் ' என்க. 

இவசெல்லாரும் விழைச்து புகழப் பொருள் வளங்களால் மகதம் சிறர்.துகின் 

ற்தாதலால் சாடி. ஈயப்பச் சீர்கூடி. நின்நதென்றாம்.தேடும்--எவரும் விரும் 

பிச் தேடுகின்ற, 

பெரும்பொருள் என்றது செல் மணி பொன் முதலிய பல்வகைப்: 
பொருளின் இரள்களை, 

..பெள் சச்சது--விரம்பத்தச்சது, பெல் என்னும் வினைப்பகு”: 

இங்கனம் எச்சமுற வர்.தது. Over விருப்பம், இது சொழிற்பெயரால்



1886 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கால் பெட்டல் பெட்பு என வரும், பெட்டாற் கொழுகும் பெருமகன் 

எனப் பெருங்கதையிலும், பேட்டாங் கீயு* பெருவளம் பழனி எனப் 

புறத், கிலும், பிறன்பொருளாட் பேட்டூ என்பதிலும் இசன்டபொருளையுணர்க, 

அருக்சேட்டால் விளைவது என்றது கேடின்றி விளைவது என் pain gy. 

அருமை ஈண்டு இன்மைமேலது. அரங்கேடன் என்ப,சறிக; என்புழிப் 
போல இதனை இங்கு ௮றிர்துகொள்க, 

| மேல், மிச்ச விளைவும் தச்காரும் மேவப்பெற்றிருப்பதே சாடாம் என் 
ரூர்; இதில், யாரும் விழும்பும் வண்ணம் ௮து றர்இருச்சவேண்டும் 
என்கின்றார். . 

அளவிறந்த பொருள்வளமுடைமையால் பிறராட்டவரும் விரும்பத் 
திக்சதாகி கேடென்பதென்றுமின் றி மிசவும் விளைவே சாடாம் என்பசாம், 

- லிட்டில்கன் ௮ரசு சால்வாய் மிகுமழை மிகு காற்றோடே 

ஈட்டம்வேற் றரசுகள்ளை சாடுறுவ கேடு எட்டாமே, என்றபடி. 

விளைபொருள்களுக்கு இடையூறுகளாய கொடிய நிகழ்ச்சிகள் யாதொன்று 

மின்றி என்றும் ** அளச்.தறியாப் பலபண்டம், வரம்பறியாமை வச்தீண்டி, ” 

என்றவாறு வளஞ்சுரர்.து ஒரு நாடு இறர்திருக்குமாயின் அதில் குடிபுகுச் 

இருக்க எல்லாவுயிர்களும் விழைர்திருக்கும் ஆதலால் பேட்டக்கதர்கி விளை 

னது நாடூ எனறார், 

தாராற் பொலிபொற் புயவீரர் தவா செல்லும் 

தேரார்ப்பும் சால்வாய்ச் கரி.ஆர்ப்பும் வெஞ்சேனை யார்ப்பும் 

ஏரார்ப்பும் மிச்ச பதிமானவரீண்டும் ஆர்ப்பும் 

காரார்ப்பும் வேலைச் கடலார்ப்பும் கடுத்தவன்றே (1) 

வானோக்கி நிற்கும் உலசென்னவும் மன்னவன் செங் 

கோனோச் இற்கும் குடியென்னவும் கோதிலும்ப 

சானோர்க்கும் சாசருலகோர்க்கும் ௮வணியோர்க்கும் 

ஏனோக்கும் சாடு ஈகராகி யிருர் த.தவ்வூர். (2) 

கோடுகெறியும் இகலும் மனக்சோட்ட மாய 

கேடும் பிணியும் முதலாய கேதம் யாவும் 

நீடும் டரிவோ டுறைவாரிடை கீலக லாலே 

வீடு ௮ர்ஈசசே யெனிலென்னின் விளம்பவற்றோ, இ௩்கனம் 

எங்கும் வளங்குலவி யிலங்க ஒருசாடு விளங்கவேண்டும் என்பது கருது, 

எவரும் Sept gasp saGiory வளஞ்சுரச்ம் றர்சரசாடு உயரச் 
அிழுச்குகன்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது,. இவ்வுண்மை மச்தராட்டின் 

உணரப்படும்,
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கதை. 

கதம் என்பது உங்கராட்டின் உடபாலுள்ளகொரு சாடு, மாசதன் 

சான்னும் அரசனுக்கு மூதலுரிமையாய் கன்று பின் அவன் வழிவச்தவர்க 

(செல்லாம் அளவிலின்டர் தநத புசழ்.மிசப் பெற்றது, கில௨ள மூசலிய 

யலவளங்களுக்கும் நிலையமாயது, சிறந்தபொன் முதலிய ௮ரும்பொருள்கள் 

தோன்றும் சனிசளுமுடையது. கணனிகள் --கிலவறைகள், தாளகம் என் 

னம பெரிய காடும், காளவனம் என்னும் இனிய௰காடும், இகன்மேல்பாலெல் 

லையாகப் புடைபரர்து பொலிர்துவிளங்க இது பொருச்தியுள்ளது, இற் 

றைக்கு எண்ணாபிர ஆண்டுகட்கு முன்னரேயே எல்லா ஈலங்கட்கும் பிறப் 

ப். ம என்று எல்லாரும் புகழ்ர்துபோற்ற இது விளங்கி கின்றது, மற 

கும் மழைமாற பகத நன்றாடூ என்று புலவர் சலைவராகிய கூலஉாணிசன் 

சாக்சுளூர் இர்காட்டைச் குதித்தும் கூறியுள்ளமை யிககும் குதிக்சொள்ளத் 

சகச, இதன்டிறக்த வளனை னைந்து புலவர்பலரும புகழ்ர்து கூறியுள் 

ளார். சருசசன் எனனும் ௮சசன் முறைசெய்௮அவருககால் இச்சாடிருஈத, 

கீலைமையை- குறித்துக் கொககுவேளார் என்னும் புலஉர் இலகர் கூறியுள் 

ள.ஐ இசன$_௰யில் வருன்றது ௮தன் பொருள்ஊளக்கசளே உரிமையோ 

ews gears ganas, 

வயல்கொள் வினைஞர் கம்பலை வெரீ இக் 

கயஞூழ் கெருமை கழைவளர் கரும்பின் 

விண்ட இளமடல் முருகச்கிச் சண்டா 

சோகைச் செர்நெல் சவட்டிப் பாசிலை 

யொண்கேழ்,ச் தாமரை யுழச்கி வண்டுகள் 

ம்ப லகலிலை முருகக் கூம்பற் 

குவளைப் பன்மலர் குழைக௮் சவளைக் 

தண்டுறை கலங்கப் போக வண்டினம் 

பாடலோலாப் பழனப் படப்பைக 

கூடுகுலைச கமூஏன் சொழு$ிழ லசை*2 

மன்றயற் பரக்கு மருசர் சழீஇக 

,*ன்றயற் பரச்ச குளிர்சொ எருவி 

மதிலில் மானவர் மலிந்த மூ.அர் 

வெதிது சேறல் லிழுப்ப மன்றெனக் 

ன.வாழைச் தேலுறு கனியும் 

அள்ளிலைப் பலவின் முள்ளுடை யமிர்சமும்
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திரடாண் மா௮ச்.த.ச் சேம்படு சனியும் 

வரைசாழ் தேனொடு சாதம் விசைசூழ்சு் து: 

மணிய முத்தும் அணிபெற வரன்றிப் 

பணிவில் பாச்சம் பலங்கொண்டு கவரா. 

நிறைக்துவர் இழி,கரு நீங்காசீ செல்வமொடு 
சிறந்த €ர்ததி4 குறிஞ்சி சோலிச் 

கல்லென் சும்மையொடு காரீதலை மணந்த 

முல்லை முது இணைச் செல்ல மெய்திப் 

பாலைமம் செய்சலும் வேவியாகக் 

கோல மெய்ச் குறையா வணவொடு 

தறச்சம் புரிய தொல்லையி ஸியன் ற்து 

பிறப்பற முயலும் பெரியோர் பிறந்தது 

கிறப்பிடை யராத தேசிக முூடையது 

மறப்பெருர் தகசையது மாற்றோ ரில்லது 

விறற் புாரமுடைய,தி வீரியம் ௮மைக்த து 

உலகர் செல்லாம் கஇிலசம் Cun ver 

அலகை வேச்சன் அணை கேட்பது 

௮சமபும் ௮அல்லலும் கரம்பும் இல்லது 

செல்வப் பெருங்குடி சறச்சணி பெற்றது 
ஈல்குர வாளசை சாடிலும் இல்லது 

ஈன்பெரும் புலவர் பண்புளி பன்னிய 
புஈழ்ச்சி முற்றா மகிழ்ச்சியின் மலிர்தத 

இன்னவை பிறவும் எண்ணுவரம்பிகர்த 
மன்பெருஞ் சிறப்பின் மகத நன்னுடூ, (பெருக்சதை) 

இந்சாட்டின் பெரும் பொருட்டி நனும விரும்புறுஈலனும் வியத் தகு எனும் 
இசகனால் இனித டலனாதல் சாண்க, இக்கனம் புலவர்பாடும் புசமுடைய 
தாய் இத நிலவி நின்றதாசலால் இதன் தலைமையை யறிந்து பலரும் 
வர்.து சங்கப் பயன்பெற்று நின்றார். பருவ மழையும், கருதிய விளைவும், 
பிறவளங்களும் முறைபுரி சலனும் என்றும் மருவிகின்றமையால் WoC sue 
களிலுள்ளவர்களும் இதன் உரிமையைப்பெறப் Qui gob விழைச்சார். 
கேடென்பது யாதுமின்றிப் பெருரலங்களால் இது பீடுபெற்திருச்ச த, : 
ஆகலால் பெரும் பொருளால் பெட்டக்சதாட அருக்சேட்டால்ஆற்ற விளை .- 
வ௮'சாடு என்னும் உண்மைக்கு இக்கிது உரிமையற்று கின்ற த...*முடல் 
குவெண் டோட்டுக் சைதை மூருகுயிர்த் Bagi செண்ணீர்த்,சடங்கட்ட் ற்



13ம் இகரம் நாடு, 1889 

7?) ச “உ % 
. உ ஓ ச பவ பாக்குர் கணடுறை மகத நாடன்” என இரச்சாட்டு மன்னனை 

நைட்ச நாலார் காட்டியுள்ளமை காண்க. 

அன்பமைந்த தாய்போல்நீன் றருயிர்கட் கெத்தான் 4 
'இன்பதள்ள தேராடாம் எண், 

யாரும சாடிவருமாறு ஈலம்பொருந்தி கிற்பசே சாடாம் என்பத a8 
னால் கூறப்பட்டது. 

  

1 60 ௪ உட ° e ட “e ௩ 703 அஇண்டினாரக்கெல்லாம் அரணாய் வி?ேதேகஞ்சர் 

மிகாண்டிருக்கத கென்னே குமரேசா... கொண்ட 

Our ALITA மேல்வருங்காற் ரூங்கி பிறைவற் 

கிறையொருக்கு நேர்வது நாட, (8) 

Q-ar, 

கும்ரே சா1 நாடிவச்சவர்க்செல்லாம் ஈல்ல ஆச ரவாயமை 2 

வளஞ்சுரந்து விசேகம் ஏன் விளங்கியது எனின், பொறை ஒருங்கு மேல் 

வரும்கால் தாங்கி, இறைவற்கு இறை ஒருக்கு நேர்வது காடு என்சு. 

இத, தன்னையடைந்தவரெவர்க்கும் சாடு இத கரே வண்டும் 

என்கின்றது, 

அண்டிஞர்--நெருங்குவர்து ஒதுக்கினார். அ௮சணாய்--ஆசரவாகி, 

சன்னைராடிலவரஈ்சடைர்தவர்கட்செல்லாம் ஈலர்தர்து ௮சனால் புஈழ்மிகுாது 

dis ost sore சீர்கொண்டி.ரு.ததென்றாம், 

கொண்ட--பிறகாடுகள் தாங்ககின்ற இது பொறைக்கு அடை, 

பொறை:பாரம். பொறுச்சப்படுவது பொறைஎன்க. பொறுத்தல் 5.2 

தாங்கல், இறை இரண்டனுள் முன்னது அரசனை; பின்ன5ு இறைப் 

பொருளை என்க, இறைவலுக்கு இறச்சவேண்டிய உரிமைப்பொருளா,த 

லால் இறை என நீன்றது. 

இம்றைக்கு இரண்டாயிர ஆண்டுகட்கு முன்னர் நிகழச்ச பஞ்சத்தில் 

வருர்.இி அடசாடுகளிலிருர்து வர். தடைச்தவரெல்லாரையும் பாதுகாத்.து ௮௧ 

கால,த் மிருக. வழுதிவேர்தனுச்கும் பழுதில் மேன்மையைப் பயர்துவரஈத 

ஈம் பாண்டிசாடுபோல் ஈண்டியபொருளும் வேண்டி௰ போகமும் வேண்டி 

யாக்செவர்ச்சும் விளைத்து ஒருசாடு விளங்இயிருக்குமாயின் ௮த,பொழறை 

வருங்சால் சால், இறை ஒருங்கு சோவது என ஏத்தப்படும் என்ச,



2890 இருக்குறட் குமரேச செண்பா, 

மேல், எவரும் விறாம்பும்வண்ணம் வஎஞ்சுரர் இருப்பதே சாடாம் 

என் ரர்? இதில், தன்னையடைர்தவர்க்செல்லாம் ஆசரவாகி ௮து தழைக்க” 

ருச்கவேண்டும் என்டின்றார். 

பிறசாடுகள் தாங்சென்ற பாரங்களெல்லாம் ஒருங்கேவர்து சன் மேல் 

தங்கும் அவற்றை ஈன்கு பாதுகாச்துத் தன் ௮ரசனும்குரிம இறைப் 

பொருள் முழுசையும் வழுவா ௪ருவதே சாடாம் என்பதாம்... இனம். 

சாத்த சராத.து சாடாகாதென்பகாயிற்.று, 

பிறசாடுசளிலுள்ளவர்கள் அங்கு மழையின்மை சேசலிய சாரணங்களால் 

வருர்நி வெளியேறிச் கன்பால் வச்சடைக்தால் அவர்களீன்புற எல்லாகலல் 

பேண்டும் என்பார் போறை களையுரு சவி ஆதரலா.ப் சின் இனிது பேண 

Curt id Co rar TX தாங்கி என்றார்.  அங்கனம் தாங்யெசாரல் ௮ 

நாட்டிலுள்ள குடிகள் தம் அரசனுக்குச செலுச்சவேண்டிய பகுதிப்பொரு 

ளைச் செலுத்த முழிமாகபடி தயங்கலாசாதென்பார் இறைவஙற்து இறை 

ஒருங்கு நேர்வது என்றார், 

ஒருர்இிவர்தோர் வருத்தர்தீரப், பொருந்தியபோகம் பொருக்தப் 

Cun nd, Quis 14% கென்றும் இன்பச் தருச்சிறுவடையது சான்றோர் 

ஆர்ச்சது, என்று புகழ். து போற்றும்படி. ஒருராடு பொருர்தியிருச்கவேண்் 

டும் என்றவாறு. 

டிறைர் த வளங்களைச் சுரர்து எலலாவுயிர்களைபும் என்றும் இனிது 

பேணவல்லதே சிறர்த சாடாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வண்மை விதேச காட்டின்சண் உணரப்படும். 

. ததை, 

விசேசம் என்பது உச்சரகோசலத் தின் வ௨ட£ழ் எல்லையை இடமாகக் 

கொண்டு விரிர்துள்ளதொரு சாடு, நகிமிபின் புதல்வனாகிப) விதேகன் என் 

பவன் சிறந்த புகழோடு விளங்கியிருர்து அழகுறச் இிருக்தி ௮ரசுபரிர்தமை, 

யால் இத விதேகம் என அம்மன்னன் பெயரால் விளங்கி கின்றது, இசன் 

தலைஈகர் மிதிலை, இது மிதிலைரசாடு எனவும் வழங்கப்படுசன்றது, இச் 

ராட்டிலுள்ளவர்கள் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் அழடலும் மிகச்ிறர் சவர்கள், 

நிலங்களைப்பண்படுத்தி வளங்களைப் பெருக்கி ௮றம்பலசெய்.து வருர்இவச் 

சவசெலர்ச்கும் ௮ருர். துணையாய் நின் விருர்,தபுறச்தர்.து ௮ருர்;வரைப் 
பேணி என்றும் அருள்செய்யும் இயல்பினர், குணாலங்களோடு பொருள் 
வளம்களுமுடையசாதலால் என்றும் இனிய நீரசாய் கின்று இன் புற் 
Dorset, புசழறல்களை, மசலென சாளாம் போற்றி வளர்த்சனர்,
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மேழங்குகடல் ஞாலம் மூழுவதும் வரினும் 
வழஙசத்தவா௮ உளத்த தாத 

அரும்பொருடரூ௨ம் விருந்திற்றேஎம் 
ஒருங்கு தொக்கன்ன வுடைப்பெரும் பண்டம் 
சலத்தினுங சாலினும் தருவன ரீட்டச் 
குலத்திற்குன்றாச் கொழுங்குடிச் செல்வர், என இவர் விளங் 

Weert, இச்நாடு மிக்க நீர்வளமுடையதாசலால் குன்றா,” விளைவுகளு 

டன் என்றும் கூடியிருரக.து., இசனைப் போகபூமி எனவும், ஞானபூமி 
எனவும் அறிஞர்கள் புகழ்ந்து கூறுவர், அரசன் குடிகளுக்கு இன்னருள் 
செய்துவர தரன் ஆதலால் கண்ணெனசக்கருதி அனைவரும் ௮வனைக்காசவிச் 
இருர் தார், ஒருகால,ச்டல் மழையில்லாமையால் பிறதேயச்திலுள்ளவர்கள் 
பெரிதும் வருக்இ இக்குஉர்கடைச்தார். ௮ர் நிலை குலைர்த காலச்.தம் Ogi 

வளமிகுக்.திருச்,ச,தால் எல்லாரும் யாதொரு சவலையுமின்றி இதில்சக்கி இன் 
YONG sort. இருர்,ச குடிகளும் அவரை அன்புடன்பேணி ஆதரித்து வர் 

தார், பல்வகை உயிர்த்கொகுஇகளும் வர்து மேவியிருஈ்தாலும் பழமை 

போலலேஇது கிலலியிரு* ௧.து. அரசனுச்குரிய பகுதியை யாதொருதடையு 

மின்றிக் குடிகளன்புடன் செலுத்தினர். உற்றஈதிகளுக்கெல்லாம் சடல் உறு 

துணையாய் நிற்றல்போல் தன்னை காடியடைச் தவர்ச்செல்லாம் இச்ரரடு ஈல்ல 

தாயகமாயிருச் த.த, பொறையொருங்கு மேல்வருக்கால் சாக்கு, இறைவற்கு 

இறையொருக்கு நேர்வது காடு என்னும் உண்மைக்கு முதலுரிமையாய் 

இரநாடு உயர்ச்இிருர்த.து என உலகம் உவர்துரைச்சது, eer core 

குறித்துப் புலவர்கள் பலர் புசழ்ர்து கூறியுள்ளார், 

பள்ளிநீவ்ய பங்கயப் பழனஈன் னாரை 

வெள்ள லான்களை களைவு௮ சடைசியர் மிளீர்ச்த 

கள்ள வாணெடுக் கண்ணிழல் சயலெனக் கரு,சா 

௮ள்ளி சாணுறுமசன்பணை மீதிலை நாடடைந்தார். (1)! 

வரம்பில் வான்சிறை மதகுகள் முழவொலி வழங்க 

அரும்பு சரண்மலர் அசோகங்கள் அலர்விளச்கெடுப்ப 

ஈரம்பி னான்றதேன் தாரைசொள் 5.றுமலர் யாழின் 

சுரும்பு பாண்செயத் சோகைரின் ரூடுவசோலை. (2) 

தாவியன்னர் தம் இனமென்று ஈகடைசண்டு தொடரச் 

கூவுமென்குயிற் குதலையர் குடை£த,சண் புனல்வாய் 
வில் குங்குமச் சவடுற் ஒன்றொடொன் மாடி, 
பூவு றல்கிலும் புள்ளுறங்காசன பொய்கை, (3) 
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1892 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

மூறையினின் முது மேதியின் முலைவழி பாலும் 

துறையினின்றுயர் மாக்கனி சாங்யெ சாறும் 

அறையுமென்கரும் பாடிய ௮மு.தமுமழிசே 

 ஈறையு மல்லது ஈளிர்புனல் பெருகலா ஈதிகள் (4) 

படை ரெடுக்கண்.வா ஞுறைபுகப் படர்புனல் மூழ்க 

சடைய முன்கடற் செழுச் திருவெழும்படி. காட்டி 

மிடையும் வெள்வளை புள்ளொடு மொலிப்ப மெல்லியலார் 

குடைய வண்டினக் சடி.மலர் குடைவன குளங்கள், (இராமாயணம்). (9) 

அள்ளிலை வடி வேற் கண்ணாயிங்குல ற யலங்கற் ரோளான் 

மூள்ளரசை மூளரி மேய்ந்து முழுகெறிச குவளை மென்று 

வள்ளைவாய் குதட்டி மேதிவழை கறுநீழற் நுஞ்சும் 

வெள்ளநீர்ப் பழனஞ் சூழ்ச்த மீதிலைநா டாளும்வேந்தே. (நைடதம்) 

இர்சாட்டின் தன்மையும் எல்லர் வுயிர்களும் தன்பால் வர்.து தங்க இன்புற 

கின்ற வுண்மையும்பிறவும் இவற்றால் இனிது புலனாதல் காண்க, 

என்று மேவர்க்தம் டஓுனிதாய்ப் பேருவளங்கள் 

நன்றமைநீது நிற்பதே நாடூ. 

எவ்லயிர்கீகும் என்றுமினிதா நிற்பதே சாடாம் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட ௪. 

164 பண்டு பகைபசசோய் பாண்டி ரந்ராட் டின்றியின்பங் 

கொண்டிரு தென்னே குமரேசா. .-மண்டி 

உறுபசியும் ஒவாப் பிணியுஞ் செறுபகையுஞ் 

சேரா இயல்வது காடு, (௪) 

g—er, 

குமரே சா! பகைப9 பிணி முதலிய சிறுமைகள் யாதும் 

இன்றி ஈம் பாண்டிசாடு ஏன் புகழ்வளங்களோடு முன் பொருர்தியிருர்ததெ 

னின், உதபரியும், ஒவாப் பிணியும், செறுபசையும், சேராது இயஷ்வது 

சாடு என்௪,' 

இத, பசை பிணி முதலிய துயசங்கள் யாதும் சாட்டில் தோன்ற 

லாசாசென்சன்ற5ு,



14-ம் ௮இகாரம் சாடு, 1893 

பண்டு என்ற பாண்டிய Hier urgerspass srexgens, wD 

சாடு என்றது உரிமைகருதி, “ மழைதொழிலுதவ மாஇரக் கொழுச்சச், 

தொடுப்பின் ஆயிரம்வித்திய,த விளைய, நிலலும் மானும் பயனெதிர்பு ஈர்த, 

சோயிகர்.து நோக்கு விளங்க ” என அறிஞரனைவரும் புகழ்ச் துபோற்ற இது. 
நின் றிருர் சமையை கோக்க இன்பம் கொண்டிருர்ததென்றாம், 

ஒவாப் பிணி--தீராத நோய், ஐவா வறுமையுழர்தாலும் எனவும், 

ஓவா கோன்மை எனவும், தாயில் தாவாக் குழவிபோல ஓவாது wow 

எனவும் வருவனவற்றுள் இஃதுணர்த்தி நிற்கும் பொருளை யுணர்ச, 
ஒவுதல்--இர்.தல், ஒழிதல், பொதுவாகப் பகைஎன்னாது சேறு என்று. 

விசேடித்தது தெறல் கருதிநிற்கும் அதன் திமை தெளிய என்க, பர முத 

லிய இம்மூன்றும் உயிர்களைத் அுயர்ப்படுத்துமாதலால் ௮வை சாட்டை 

விட்டுத் தொலையவேண்டும் என்று இது காட்டி நின்றதென்க, 

பெருநில மன்னன் இருகிலமடகலும் 

பசியும் பிணியும் பகையும் 8ீங்கி 

வூயும் வளனும் சுரச்கென வாழ்த்தி, எனவரும் சலெப்பதிகாச 

மம் ஈண்டுச் சிர்இக்கத்தச்கது, வச--மழை, அடிகள் மொழிப்பொருளை 

இது மொண்டுகிற்றல் காண்க, 

மேல், எல்லாவுயிர்கட்குச் தாயகமாய் நின்று இன்பர்தருவதே சாடாம்: 

என்றார்; இதில், துன்பர்தருவன யாதும் ௮அசனிடம் தோன்றலாகா: 

தென்௫ன்ரார். 

மிச்ச பசியும், நீங்காத நோயும், அழிவுசெய்யும் பகையும், யாண்டும்: 

பொருர்தாது சடப்பதே சாடாகும் என்பதாம, 

ப பிணி பசை என்பன உயிர்கட்குதி துயர் விளைச்கும் இயல்பின: 

ஆகலின் அவை இடையே சேர்ச்து இயலுமாயின் சாடு இனிதாக விளக்கா 

தா.தலால் ௮வை சேராஇயல்வது சாடு என்றார். 

இங்குக் குறித்த துன்பச் கூறுபாடுகள் ௮றவே இல்லாதொழிதல் 

யாண்டும் இல்லையாதலால் உறு ஓவா செறு என்னும் அடைசளால் LOD 

றின் வேறுபாடு தெளீய விளச்யெருளினார் e 

 ysisgpe நிற்கும் இயற்சையதாதலால் பசியை முதலிலும், பிணி 

பும் பசையும் ஒன்றற்கொன்று அதனிலும் புறத் தசன்று நிற்றலால் அவற்றை: 

அதன் பின்னரும் முறையுற வைத்தார்.



1694 இருக்குற்ட் குமரேச வெண்பா, 

ஊறுசெய் படைவாய்தேய aps நீர்சால் யாத்து! 

சேழசெய்குகரும் தெய்வர் சொழுத.£ீஞ் செர்ரெல்லீசி 

நாறசெய் குரும் பேர்த்து ஈடவுசெய்குாரும் செவ்வின் 

மாறுசெய் சளைசட் டோம்பி வளம்படுக்குஈரும் ஆனார். என்றபடி 

நல்ல ராட்டிலுள்ள உழவர்கள் பல்வகைப் பொருள்சளையும் பெருசச் செய் 

வரா.தலால் அங்குப் பசிசோய் இல்லை coors. பிணி இல்லாமைக்கு, மச்கள் 

விதிமுறை வழாதொழுகும் இயல்பின ராசலும், பருவமழை இனிய சாற்று 

சரு.தியான குளிர்வெப்பங்கள் இயற்கை வளம் முதலிய ஈலங்களும் ஏது 

வாகும், கொடையும் படையும் குணமும் வீரமும் ௮ரசன் உடையனாதல் 

பகை சேராமைக்குச் காரணமாம் ores. 

UAC emis முதலியவற்றால் யாதும் வருந்தாமல் சன்னிடம் வாழ் 

வோர் மிக மகிழ்ர்திருச்கும் வண்ணம் ஒரு காடு sae அமைர்இருக்ச 

வேண்டும் என்பது கருத்து. 

நல்ல காட்டிலுள்ளவர்சள் யாதொரு கவலையுமின்றி என்றும் இன்புற் 

றிருப்பர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வண்மை ஈம் பாண்டி 

நாட்டில் உணரப்படும். 

கதை. 

பாண்டிராடு என்பது சோழராட்டிற்கும் சேரராட்டிற்கும் இடையே 

உள்ளதொாரு நிலமண்டலம், இத, சர்திரகுல வேர்தர்களாகிய பாண்டி. 

யர்சட்கு வழிவழியாக உரிலையாயது, அதனால் வழுதிராடு எனவும் 

வழகம்சப்படும், இப்பாதசண்டத்தின் சென்பால் எல்லை.பில் இது சேர்ர்தி 

ருத்.தலால் தென்னாடு எனவும் இது 'பெயர்பெற்றுள்ளது, எச்நாடும் எர் 

நாளும் Sus gGurppssés Ants பெருமை வாய்ச்தது, சிவபெருமான் 

முருகக்கடவுள் உமாதேவியார் என்னும் இம் மூவா முதல்வராய மூவரும 

முறையே சோமசர் சரபாண்டியன், உச்கிரகுமாரபாண்டியன், சடாசகைய் 

பிராட்டியார் எனப்பெயர்தாங்கி இதன் தலைஈகரமாகிய மதுசையிலிருக்து 

௮சசுபுரி்சனர் என்றால் இசன்பெருமையை எவ்வாறு உரசைசெய்சளப்பது, 

உலசம் யாவையும் ஈன்றவ ளும்பருள் உயார்த' 

இலக சாய) பரஞ்சுடர் சேயென மூன்று 

தலைவரான் முறைசெய்த சாடு இஃதன் றிச்சலதி 

சுலவுபாரி னுண்டாகுமோ து.றச்சத்துமஃ்சே, என்று. புலவர் 

புசழ்ர்துபோற்ற, Oe Ratig சோன்.நிய த, .எல்லாமுடைய இறைவன் 

இர்சாட்டையே தமக்கு உயருடைமையாசச்சொண்டு முறையுரிர்துவர்த.



(4-5 ூகொசம் காடு, 1895 

மையால் தேன்னுடுடைய சிவனே போற்றி என். முன்னா... நின்னார், 

முற்றத்துறச், ச மூனிவசாயெ மணிவாசசப் பெருந்தசையும் சாம்பிறர்ச 

சாட்டின் பெற்திசோன்ற இறைமேலேற்றி இசன்பெருமையை யிடை 

யிடையே பேசி மூழ்ர்து ளார், 

கடுக்கைலலர் மாற்றி வேப்பலர் சூடி 

ஐ.வாய்ச் காப்புலவிட் டணிபூண் அணிந்து 

விரிசடை மறைத்து மணிமுடி.சவித்து 

விடைக்கொடி கிறுதீதிச் சயற்கொடி எடுத்து 

லழுஇியாகி முழு துல களீக்கும் 

பேரருள் நாயகன். என்று கல்லாடரும் இவ்வுண்மையை 

ஸிரிச்துச சொல்லியள்ளார். இங்ஙனமே ஈல்லோரெல்லோசாலும் புகழ் 

போற்றத்தக்ச பெருமையை இரச்காடு பொருர்தியுள்ளது, தெற்கே கன் 

ணியாகுமரியையும், வடக்கே வெள்ளாற்றையும்,சழச்கே கடலையும், மேற்கே 

மலைப்பெருவழியையும் எல்லையாகக்சொண்டு எழிலுற விளங்குகின்றது: 

வெள்ளா றது வடச்காம் மேற்குப் பெருவழியாம் 

தெள்ளார் புனற்கன்னி தெற்காகும்--உள்ளாச 

ஆண்ட சடல் இழக்காம் ஐம்பத்,த௮ காதம் 

பாண்டி நாட் டெல்லைப் ப.இ, எனக்சம்பர் கூறியதும் ஈண்டுக் 

காணத்தக்கது, றக்த வீரர்கள் பலர் இசை இசை பரப்பி இச்சாட்டில் 

இருந்து வாழ்ச்துள்ளார். ஈர்தஞ் செர்சமிழ்த் செய்வத்திருமொழிக்கு 

என் ஐம் இத சிறந்த கிலையமாயது. பண்டுதொட்டே விழுமிய வளங்கள் 

பலவும் வாய்ச்து மேதகவோடு இது விளந்டியுள்ளது, இச்சாட்டைச் குறித் 

அப் பாஞ்சோதிமுனிவர் கூறியுள்ள இலெபாடல்கள் இதனடியில் வ௫வன. 

சறைகிஐ த்திய கந்தர சுர்சரச் கடவுள் 

உறைகிதுத்.திய வாளினாற் பகையிரு சொதுக்கி 

மறைகித்.திய வழியினால் arp Slam ws செங்கோல் 

மறைகிறது த்திய பாண்டிராட் டணியது மொழிவாம். (1) 

வரைபடு மணியும் பொன்னும் வைசமும் குழையும்பூட்டி. 

வரைபடும் ௮கலுஞ் சாந்தும் அப்பி யின்னமு,தமூட்டிக் 

சரைபடு மருதமென்னு5 சன்னியைப் பருவசோக்கத் 

இசைபடு பொருகை கீத்தஞ் செவிலிபோல் வளர்ச்குமாசோ, (8) 

பொதியிலே வீளைன்றன சர்தனம் பொதியி 

னஇயிலே விளைன்றன மு; சமச்சநிரும்



1896 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பதியிலே விளைசன்றன தருமம் ௮ப்பதியோர் 

மதியிலே விளைகின்றன மறைஞுதல் பதத, (3) 

விடையுகைச்சவன் பாணினிக் கலச்சகண மேனாள் 

வடமொழி குரைச்சாம்கியன் மலயமாமுனிக்கு ச் 

இடமுறுத் தியம் மொழிச் கெதிராக்கிய தென்சொல் 

மடமகட்சரம் கென்பது எழுதிசாடன்றோ. (4) 

வெம்மையால் விளை வஃகலும் வேர்தர்கோல் கோடிசீ 

செம்மை மாறிலும் வதுமைகோய் சிசைப்பினும் சிவன்பாற் 

பொய்ம்மை மாறியபத்தியும் பொலிவுக குன்றாவாத் 

தம்மைமாறியும் புரிவது கருமமச் சாடு, (5) 

இன்னவாறே புலவர் பலரும் போற்றப் பெருவளங்ஈகளோடு இது நிலவி 

நின்றது, இர்சாட்டு மன்னர்களாகிய பாண்டியர்கள் கொடை வீரம் நீதி 

சளையுடையராதனால் குடிகள் எல்லா ஈலங்களையுமெய்தி இஇல் இன்புற்றி 

ருர்.சனர், இயற்கைவளலும் புலன்களுச்குரிய இனிய ஈலன்களும் இயல்: 

பாச ௮மைர்துள்ளன ஆசலின் பிணி பகை முதலிய தீமைகள் யாதும் 

அணுகாவண்ணம் இங்சாடு பீடுபெற்றுள்ளது. உறுடசியும் ஒவாப்பிணியும் 

செறுபகையும் சேராது Quaag நாடு என்னும் உண்மைக்குரியதாய் 

இல்து உயர்வுற்றிருச்தலை மறுபுலத்தவமும் மதித்துப் புகழ்ச் துள்ளார் 

ஆறெலாம் குதிக்கும் வாளை ய8லையெலாம் சொழிகச்குஞ்செம்பொன் 

சேறெலாம் முளைக்குமேதி செய்யெலாம் முகிழ்க்கு நீலம் 

ராறெலாம் வளர்க்கும் பூச்சேன் சாடெலாம் வளர்க்குஞ் செங்கோல் 

சாறெலாம் வளர்க்கும் வீதி தமிழெலாம் மணக்கு மன்றம் (1) 

முன்னிவானெலாம் ௮சுரர்கோன் அழிச்குராள் முழுதினுமழியாத 

சன்னிரசாடுசெர் தமிழ்உள சாடெனக் கருதி வானவர்கோமான் 

் சென்னிவான்றொடு முயர்திரிகூடச்.துச் சேர்ர்தசாள் வளமேய 

பொன்னி னாடுதென் னாரியரசாடெனப் போர்தசா டிர்சாடு, 

| (குற்றாலத் தலபுராணம்) 
சீண்டசயி லைக்ெற கிகழ்ச்த அருளாலே 

பூண்டமுனி மெய்த்தமிழ் புகன்ற திருசாடு 

மூண்ட பகை செற்றுலக முற்றுமர சாளும் 

பாண்டியன் ஈலஙகுலவு பாண்டி வளசாடு, (வாதஷாப்புராணம்,) 

புண்ணியக் குமரியென்றா பொருரையென் ரூவானோரு. 

சண்ணிய வையை யென்றா நயக்கும் வெண்குடிஞையென்றா



74-ம் அகொரம் காடு; 1897 

வண்ணிய ஈரிரண்டும் ADS னான்குமாசப் 

பண்ணிய தவத்த தன்றோ பண்புசால் பாண்டிராடு (i) 

கம்பர் தங காதுநீத்ச கரியமால் மூதலோ ோசத 

வம்பா த:மாக்குங் கொங்கை யானையை வயங்சோர குன்றி ” 

னம்பர்த மறுப்பான் வேட்ப ஈயர்சரு செய்வநாட்டுச் 

சம்பந்தம் பெற்ற தன்றோ திரைபுகழ் பாண்டிநாடு, (2) 

எர்,தஈன்னாடுஈ் தன்னை நோக்குவா னியக்கு மேகம் 

௮ர்,தசன் னாட்டுமாறி னடிப்பிணிப் புறுமென் றஞ்9 

மூர் தரன் கமைய நோச்டப் பொழிதரமுற்று மேன்மைச் 

சச் சமா தவஞ்செய் சன்றுதவாப் புகழ்ப்பாண்டிநாடு, (3) 

மறையுணர் புலவர் பொன்செய்வணிகாமன் னவனே போல 

நிறைபெரும் புகழ்வேளாளர் நெருங்கப்பட்டொருகேடின்றி 

மூறைவிளை வுடைத்தா யம்பொன்மூசச்குமா கரம்பல்சொண்டு 

குறையறப் பொலுவசகம்மா கொற்கையார் பாண்டிராடு, (4) 

(பெராரி துறைப் புராண ). 

'சோள்வல் லுளியமும் கொடும்புற் றகழா 

வாள்வரி வேங்சையும் மான்சணன மறலா 

அரவுஞ் சூரும் இசைதேர் மு;சலையும் 
உருமு சார்ச்தவர்ச்கு உறுகண் செய்யா 

செங்கோற் றென்னவர் சாக்குகாடு என 

எங்கணும் போய இசையோ பெரிதே, (சிலப்பதிகாரம்) 

உளியம்--கரடி.. கோள்வல் என்றது எ.திர்ப்பட்டாரைக கைக்கொள் 

கரதலில் வல்ல என்றவாறு, இயற்கையாகவே பிறப்பிலேயே பகைப் 

பிணிப்புள்ள கொடுவிலங்குகளும் தம்முட் செற்றம் யாதுமின்றி இதில் 

சேர்ச்திரு் சன என்பதை இது தெளித்து நிற்றல்காண்க. இன்னவாறு 

பலநூல்களும் இர்சாட்டின் இயல்ஈலககளை வியர்.து கூறியுள்ளன, பச 

பிணி பகை முதலிய ஜயர் கிலைசள்யாதும் இன்றி எல்லாஈலங்களுமுடைய 

தாய் இஃது உயர்வுற்றிருர் சு வுண்மையை இவற்றுல் உயத்துணார்து 

கொள்க, 

உள்ளநல மெல்லா மடைத்தாயப் பசிபகைநோய 

தொள்ளாத தேநாடாக் கோள். 

'சேடொன்றுமின்றிப் பீடுபெற்௮ு நிற்பதே சாடாம் என்பது இதனால் 
ஓஒ 6 

கறப்பட்டது, 
ques



1898 இருக கறட் குமரேச வெண்பா, 

735 Sgums வேதுமின்றிச் சோனுயா சாடென்றுவ 

கோசகன்ற சென்னே குமரேசா--வா.துமிகு 

பல்குழுவும் பாழ்செய்யு முட்பகையும் வேச்தலைக்கு௧ 

கெரல்குறும்பும் இல்லது காடு, (GY 

இ-ள், 

குமரேசா ! கொடுமை பசைமை கு௮ம்புழு கலிய &) மை: 

களயாதுமின்றிச் சேரனாடு ஏன் சிறக்இிருச,ஐஎனின், பல்குழுவும், பாழ் 

செய்யும் உட்பகையும், Catg அலைக்கும் கொல்குறும்பும், இல்லது சாடு 

gers, எனவே உள்ளத காடாம் என்பசாயிற்று., 

சரட்டுக்குச் திமையாயுள்ளன இவையென்று இது கூறுகின்றது. 

தீதும் பசையும் என்ச, ஏதும் என்றது சிறிதும் என்றவாறு. 

உயர்காடு என்றது '“கறாவி வானர் தண்டளி சொரிர்தெனப், பல்விதை 

யுழவிற் சில்லே ராளர், பணிச் துறைப் பசன்றைப் பாங்குடைத் தெரியல், 

Span slag கடுப்பச் குடி, இல குகதிர்ச் திருமணி பெறாஉம், அகன் 

சண்வைப்பின் சாடு'' எனப் புலவர் உவர் அபாட உயர்ர்திருஈகமை கருதி. 

வஞ்சம் சளவு முதலிய தீமைகள் இன்றும் இன்றி கின். நிலவுன்றதாத 

லால் என்றும் சோதசன்றசென்றாம். வாதுமிகு என்லும் அடையைக்குழு 

௮க்குக்கூட்டி அதன்பொருளைச் கூர்ர்துணர்ர்் துகொள்ச. 

பல்குழு--பலவகைச்கூட்டம், அல்தாவது சாதிமத முதலிய ஏது 

வால் இணைந்து தம்மசே சிற் சதென்று சனிச் சனி மதங்கொண்டு முரணி 

வாதாடும் உணர்வில் குழுவினசை, இக்கூட்டத்தார் மக்கள் மனகிலைபைக் 
குலைத்து இடரிலழப்பாராதலால் இவரில்லாதொழிவதே சாட்டிற்கு ஈல்ல 

தாயிற்று என்ச, உட்பகைஎன்றது, கோட்சொல்வோர் வஞ்சகர் கள்வர் 

வழிப்பறிசெய்வோர் முதலிய புல்லியர்களையும் பன்றி கரடி. புலிுதலிய 

கொடிய விலங்குகளையும் என்ச. உடணிருர்துகொண்டே உயிர்களுக்கும் 

பயிர்களுக்கும் இடர் விளைச்தலால் இவற்றை உட்பசை என்ருூர், முன் 

வசை ர்ந்து ஆராய்ர்து ஒழ.ச்தொழிச்தும், பின்னவற்றை மேட்டை 

யாடித் சதொலைத்தும் சாட்டைப் பாதுசாச்சேண்டுூம் என்ச, 

குலம்பு என்பு சிறுமை, பொல்லாங்கு முதலியவற்றைக் குறித்து 

லகும் அச்செயலுடையாலை இங்கு அது உணர்த்திரின் தனு, கொல் என் 
லும் அடை அவர் கொடிய இயல்பு தெளிய நின்றது, குழும்பைச் சொல்.



74-ம் ௮இகாரம் சாடு, 1899 

விலேயம் சிலர் உடையராயிருப்பராதலால் ௮வரினும் வேறுபாடு தெரிதற்கு 

இவசைக் கொல்குறும்பு என்றார், 

மேல், பிணி பர முதலிய தீமைகள் ௮ணுகாது அமைவதே சாடாம் 

என்றார்; இதில், கொடியரும் தியரும் அங்குக் கூடலாகாதென்ூனருர். 

அவை அருவகிலையினின்று துயரிழைப்பன; இவர் உருவமாய்த் தோன்றி 

உடற்றிகிற்பர் ஆ.கலால் உடனுணர வைத்தார். 

பல்வகைத் சாய தீயகூட்டச் தாரும், ௮ணுகியிருர்சே அழிவுசெய்யும் 

உட்பகைவரும், சமயம் வாய்த்தால் தன் அரசனை வருத்தும் கொல்வினைக் 

குறும்பரும் இல்லாசசே ஈல்ல நாடாம் என்பதாம், 

குழுவும் பகையும் குறும்பும் இல்லது: சாடு எனவே அ௮வையுள்ளது: 

சாடாகாதென்ச, கேட்டிற்கு ஏதுவாட௫ுய சோட்டத்தையுடைய கூட்டத்: 

சவரையும் உடனிருச்துசொண்டே இடர்மிகச் செய்யும் கொடியர்களையும் 

குற்றமீக்கூர்ச் து ௮ற்றம் கோக நிற்கும் குறும்பர்களையும் சாட்டில் இருச்க- 

வொட்டாதபடி ௮ரசன் ஒறுத்து நீக்கவேண்டும் என்றவாலு.. | 

பழுதுசர் காட்டுக் கமரர்கள் சாதிபற்றுச௩ங் கேத்தி னீண்டுங் 

குழுவுமா றலைச்குங் கள்வர்பொய் கு றளைகூறுவோர் பன்றிமான் மு.தலாயச்: 

கெழுவுழுட்பகையும் அளவபார்த் தரசைக்கெடுக்குங் கொல்குறுமபரும் 

மிச்ச, மழை மழையின்மை எலி இளி விட்டில் மன்சராற் கோளுமாமைர்தா.. 

CTEM HUY. BIL DGS திீதாயுள்ள இவை யாதும் இல்லாத.துவே சாடாம் 

என்பதை இது சாட்டி. மின்றது. 

கள்ளர் பயம், விலங்னெங்களின் சலச்சம் முதலிய அல்லல் யாதும் 

இன்றி அல்லும் பகலும் மக்கள் இணித செல்லும்படியாக ஒருரசாடு செம்: 

மையிற் சிறர்திருச்கவேண்டும் என்பது கருத்து, 

அத்தஞ் செல்வோர் ௮லறச் தாக்கிக் 

கைப்பொருள் வெளவும் களவே் வாழ்க்சைச் 

கொடியோ ரின்றவன் கடியுடை வியன்புலம் 

உருமுமம் உ௱௫௮; அரவுர் தப்பாது 

காட்டு மாவும் உறுசண் செய்யா. என்று தொண்டைமானாட்டடச் 

குறித்து உருத்திரங்கண்ணனார் உரைத்துள்ளதும் ஈண்டு உணரத்தக்க, 

மச்சன் AGA அயரும்படியான வஞ்சமச்சளும் வல்வீலல்குகளும். 
மருவி நில்லாத சாடே பெருமையுள்ளதாம் எ ன் ப்தி இதில் , உணர்ச்சப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை சேரசாட்டின்சண் உணரப்படும், 
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1900 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கதை, 

சேசராடென்பத இப்பரசசண்டத்தின் சென்மேற் சகோடியிலிருப் 

ப.த., பண்டுதொட்டு இன்றுசாறும் சேர மன்னரிருர்து ஆட்டபரிசற்கு 

இடன்யுள்ளீசாசலால் இத சேரநாடு என நின்றது, இள வடக்சே பழனி 

மலையையும், தெற்கே கடற்கரையையும், SysCs தென்சாரியையம், 

மேற்கே கோழிச்கோட்டையும் எல்லையாசச் கொண்டது, 

வடக்குத் இசைபழனி வான்€ழ்சென் காள 

குடக்கு, ச் தசைசோழி* சோடாம்..-சடற்சலையின் 

தரமே தெற்சாகும் உள்ளெண் பதின்சாதம் 

சோரநாட் டெல்லையெனச் செப்பு, எனச் சம்பர் செப்பியுள்ளத 

ஞலும் இத செளியலாகும், இதில் சறர்ச வளங்களையுடைய மலைகள் பல 

சொடர்ச்துள்ளீன அசலால் மலையாளம் எனவும் இது வழங்கப்படும், கில 

வளத்தோடு நீர் வளத்திலும் மிசச்சிறர்.த.த, தெங்கு கமுகு மு,சலிய மருத 

நிலப்பொருள்கள் இதன்சண் எங்குங்கசாணலாம், செர்ரெல் செவ்விளநீர் 

சி ௫பயறு வாழை கரும்பு அரச்கு இறால் மயிற்பீலி யானைக்சோடு மு,சலிய 

பல்வகைப் பொருள்சளும் இங்கு மல்கியுள்ளன, வேழழடைத்து மலை 

நாடு என்௮ு ஒளவையார் இசனை வியர்து கூறியுள்ளார், இச்சாட்டு மன் 

னர் வழிவழியாய் நின்று விதிமுறை வழாது ௮ரசுபுரிர்து வருன்றனராத 

லால் குடிசளெல்லாம் பெறாம௫ழ்வுடையராய்ப் பெருவொழ்ூன்றனர். 

பல ர்ற்றாண்டுகட்குமுன்னர்ச் சல சொடிய குழுவினர் இடையிடையே 

இரண்டு குடிகளும்கு இடர் செய்துவர அ௮ச்சாலத்து ௮ரசுபுரிர்திருர்ச மன் 

னன் ௮வரனைவரையும் ஒறு.ச்தொழிச்.த.ச் தியவர்ச்செல்லாம் மிசச் யவ 

யை கின்று குறுப்பர் பலரையும் குறித்சறிர்து தொலைத்து இனி எச்சாலச் 

ம் இங்குச் சொடியர்கள் புகலாகாதென முடிவுசெய்து கூறி சாடு வளமுற 

சலஞ்செய்து வர்சான். ** நீ புறர்சருசலின் ரோயிசர் தொரீஇய, யாணர் 

சன்னா! எனப் புலவர் போற்ற அதன்பின் இது பொலிவுற்றிருச்த,த. 

செம்மையாளசன்றித் தீரெறி யாளரெவரும் சேரலாகாசெனச் சீர்செய்து 

தின்ற அச்சேச மன்னனைச் ருறிச்து மாடலன் மதுரைச்குமரனார் எனலும் 

புலவர் பாடிய பாடல் ஒன்று இசனடியில் வருன்றது. பொருளைச் சருத் 

அன்றிச் சருதிச் காண்ச, 

எங்கோ ஸிரும்,த கம்பலை மார் 

உடையோர் போல இடையின்று கு௮செ 

கெம்ம னாளவை யண்ணுர்து புகுதல்



74-ம் அஇகாரம் சாடு, 1901 
எம்மன வாழ்ச்சை இசவலாச் கெளிதே 
இசவலர்ச் செண்மை யல்லது பு7வெதிர்ர்.த வான காண வரையாது சென்னோர்க்கு 
ஆனா தீயும் சவிகை வண்மைக் 
கடுமான கோதை Huw Big தெழுந்த 
செடுமொழி மன்னர் நினைக்கும் காலைப் பாசிலைத் கொடுத வவலைச் கண்ணி 
மாசு ஹுடுச்சை மடிவாய் இடையன் 
சிறு,சலை யாயமொடு கு௮்சல் செல்லாப் 
புலிதுஞ்சு Swen yes தற்றே 
வலிஐஞ்சு சடச்சை யவனுடை ராட்... 

அவனுடைசாடு இசவலர்க்கு எண்மையல்ல. நெடுமொழி மீன்னா நினைச் Gus 1% புலிதஞ்சு லியன்புலச் த ற்றே எனச் கூட்டிச் சாண்ச. சி௮:சலை ஆயம் என்றது சிறிய சலையையுடைய ஆடுகளை, இசனால் மேற்குறித்த வுண்மைய௰ும் இர்ராட்டின் தன்மையும் இனிது புலனாதல் காண்க, இடை யன் ஆடுகளுடன் புலிசஙகும இடத்சைபடைய அஞ்சவதுபோல் கு௮ம்பாச ஞூடன் ஏவனும் இங்குப் புகுதற்சஞ்சுவன் என இதில் உரைத்திருச் 2௯ உய.த துணர்ர்துகொள்க, களவும் வஞ்சமும் பிறசாடுகளிலுள்ளவளவு Qag இலலை என்பசை இன்றுங் காணலாம், HEED யாதுமின் றிக் குடி.சளீங்கு அமைதியோடு வாழ்ர்து வருகின்றனர். சுடக்கச் சுசீந்தாம்; இருக்சப் யறக்கை என வழலகப்படுசின்றது. இங்குச் குறித்த இவ் இரண்டும் இர் சாட்டிலுள்ள ஊர்சளென்ச, இதில் பேராறு என்ற பெயர்பெற்ற சதி இருமல்கினும் பெருவளங்கள் சரர்து சிறந்து விளம்குன்றது, , 
சோங்கம் லேங்சை மூங்ணெர்க் கொன்றை 
நாகம் திலகம் ஈறுக்கா ழாரம் 
மேதிர்பூம் பரப்பி னெழுகு புனலொழித்து 
மகர ஞிமிறொடு வண்டினம் பாட- 
செடியோன் மார்பில் ஷாம் போன்று! 
பெருமலை Saneu பேரியாற் றடைசமை:. crore சோருனிவ சால் சிறப்பித்துச் கூறப்பட்டுள்ள த. கொடுக்குழுவினரும் கொல்வினை 4 கு௮ம்பரும் உடாசொழிர்,ச தால் சலமிசவுடையசாய் இது Gomer pg, “விகுழுவும், பாழ்செய்யும் உட்பசையும், வேர்சலச்சும் சொல்கு அம்பும், இல்ல து.ரா என்லும்உண்மைக்கு உரிமையாய் Bae g Beet whic op,



1909 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

தொ.௫த்தவயல் ஆரல் பிறழ்சவும் 

ஏறுபொருசசெ.று உழாது வித்துரவும் 

கரும்பின் பாத்இப் பூச்சு நெய்தல் 

இருங்கண் எருமையி ணிரை தடுக்குசவும் 

கலிகெழு துணங்கை யாடிய மருங்கின் 

வளைதலை மூதா ஆம்ப லார்கவும் 

ஒலிதெக்கின் இமிழ் மருதிற் 
புனல்வாயிற் பூம் பொய்கைப் 

பாடல்சான்ற பயங்கெழு வைப்பி 

னாடுகவி னழிய சாமர் தோற்றிச் 

கூற்றடுஉ நின்ற யாச்கை போல 

கவர் இத்த நீரழிபாச்சம் 

விரிபூம் கரும்பின் கழணிபுல் லெனச் 

இரிசாய் விடச்,சரொடு சாருடைபோகிக் 

கவை,த்த$லப் பேய்மகள் சழு தார்ச் Suns 

ஆரிய செருஞ்? நீருடு பறர் தலைத் 

தாதெரு மறுத்த சலியழி மன்றத் 

துள்ள மழிய வூச்குரர் மிடறபுத் 

அள்ளுரர் பனிக்கும் பாழாயினவே 

காடே கடவுள் மேன புறவே 

ஒள்ளிழை மசளி சொடு மள்ளர்மேன 

ஆறே யவ்வனைத் தன்றியு ஞாலத்துக் 

கலம் பகர்கர் குடி.புறர் தரா௮௧ 

குடிபுறச் தருசர் பாரமோம்பி 

௮ழல்சென்ற மருங்கின் வெள்ளியோடாது 

மழை வேண்டு புலத்து மாரி நிற்ப 

கோயொடு பசியிகர்து ஒரீ இப் 

பூச் சன்று பெரும நீகாத்த சாடே, (பதிற்றுப்பத்து,) 

இஃது இமையவாம்பன் ரெடுஞ்சேரலாதனைச் குமட்டூர்ச் கண்ணனார் என் 

பவர் பாடியது, குழுவும் பகையும் குறும்பும் புகாமல் அம்மன்னன் சோழமே 

ஹறைபுரிச் சதும், மன்னிய வளக்சளோடு இச்சோராடு மருவியிருர் ததும் பிற 

௮ம் Dae இனித புஒனாதல் சாண்ச, 
புன்மை, கோடூமை போநநீதாமல் என்றுமுயர் 

நன்மை யமைந்ததே நாடூ, :
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இயகூட்டம் இல்லாத காடே சிறச்து விளக்கும் என்ப... இதஞசி 
° ° 

11% 

கூறப்பட்ட 2. 
ent, 

136 மாரு வளஞ்சேர் வளவனமர் நாடூயர்வு 

கூறரின்ற கென்னே குமரேசா--வே2முன்றும் 

கேடறிபாக் கெட்ட விடத்தும் வளக்குக்கு 

ஈாடென்ப காட்டிற் றலை, | (௬) 

இ-ள் e 

“O 
குமசேசா! சோழகாடு வளமிகுதியால் எல்லா ராட்டிலும் 

ஏன் சலை றந்து கின்றதெனின், கேடு அறியா Qs Sg gro வளம் 

குன்றா சாடு, சாட்டில் தலை என்ப என்ச, 

இது, தலைமையான நாட்டின் தன்மை கூறுகின்றது. 

மாரு வளம் சேர் என்றது வான்மாறினும் சான்மாராது வளஞ்சுரர்,தி ats 

en S (Bi. வளவன் அமர்சாடு--சோழனமர்க் திருச் சசாடு; சோழசாடுஎன்சு, 

அ்சேர்தல் அமர்தல்களால் சிறது எவரும்புஈழ்ச் த சொல்ல விளங்கிளன்ற 

தாதலால் உயராவு கூறகின்றதென்றாம். ப தந்தண்காவிரி வந்து கவர்பூட்டத் 

சோடுசொள்வேலின் தோற்றம்போல, ஆடுகட்கரும்பின் Gravette £4 

கும், சாடெனப்படுவ ளைசே? என அறிஞர் உவர்துபாட இஃது உயரர் 

துள்ளமை காண்க. வேறு ஒன்றும்---ஈல்லதல்லது பிறிதியா.தும். 

அநி குன்று என்னும் வினை.படயாகப் பிறர் ச எதிர்மறைப் பெயசெச் 

சங்கள் ௮றியாத குன்றா, ச என ரிற்கவேண்டியன ஈறுகுன்றி 9048 

கின்மு காடு என்னும் பெயர்கொண்டு முடிந்தது. தேடு அறியாச் ond, 

வளங்குன்றாத காடு நாட்டின் தலை என்று சாண்ச,  தலை--தலைபோல் 

சிற் ததென்றவா.று. * உருபு பல அடுக்கிலும் வினை ேறடுக்கனும், ஒரு 

தம் எச்சம் ஈறுற முடியும் ? என் லும் இயல் விதியையும் ஈண்டு எண் 

அணிச்சொள்க, 

கேடு அறியாமையே ஒரு நாட்டிற்குப் பீ டுடைமையாதலால் அதனை 

மூதலில் வைத்தார், எவ்வளவு ரலமுடைய, தாயினும் பகை பிணி முச 

விய கொடுமைகள்சோன்றின் சாடு சிலைகெடும் ஆசலால் ௮ங்கனம் கெட்ட 

விடத்தும் சன் வளங்குன்றா இருச்் சலே தலைமையான சாட்டின் தன்மை 

யாம் என்றார், உம்ம இழிவு திறப்பு,



1904 இருக்குறட் குமே ரச வெண்பா, 

மேல், கொழியவர்சள் இன்மையே சாட்டிற்கு சன்மையாம் என்ருர்; 
இதில், என்றும் கிலேகெடாச சன்மையுடையதே தலைமையானது 
என்னெருூர், 

சான்று செடுசலறியாசசாம், Bsa gs ஒருசாரணச்தால் ௮ரிதிற் 

கெட்ட சாயினும் தன்வளம் குன்றாத சாயுள்ள நாடே எல்லா நாட்டிலும் 

றர தென்று தெளீர்தோர் சொல்லுவர் என்பசாம், 

சேர்வது சாடு, விளைவ நாடு, நேர்வது நாடு, இயல் வது சாடு, இல் 

OD சாடு என இதுவரையும் பொதுவாசு நாட்டின் ஈல்விலக்கணம் க றி 
வத்து இதில் தலைமையான சாட்டின் தன்மை இன்னகாமென 4%ாட்டி, 

சின்றார். அழிவுகள் யா.தும் உறுமல் என்றும் பெரு௨ளக்கசைபுற்றிருக்கும 
சாடே உயர்வுடையசாம் என்றவாறு, 

சீரின் வரச நிமிர்பரிப் புசவியும் 

காலின் வர். கருங்கறி மூடையும் 

வடமலைப் பிறர்,த மணியும் பொன்னும் 

குடமலைப் பிறச்த நாமும் 98 gyw 

தென்கடல் மு,ச்தும் குணஃடல் தூரும் 

கங்கை வாரியும் சாவிரிப் பயலும் 

ஈழத் துணவும காழகத் தாச்சமூம் 

அரியவும் பெரியவும் செரிய வீண்டி, 

வள தலை மய&டிய சன தலை மறுன் 

தீர்சாப் பண்ணு நிலத்தின் மேலும் 

எமாப்ப இனிது ,த.ரூச் 

இளை ஈலித்துப் பகைபேணாது 

சொலைகடிர் து களவு சீகஇயும் 

அமசாப் பேணியம் அவுதி யருத்தியும் 

சல்லானொட பசடோம்பியும் 

சான்மறையோர் புகழ் பரப்பியும் 

பண்ணியம் அட்டியும் பசும்பதகி கொடுத்தும் 

புண்ணிய முட்டாச் தண்ணிழல் வாழ்ச்சைக் 

கொடுமேழி சசை யுழவர் 

செடுதகச்,துப் பகல்போல 

சடுவுகின் ற ரஈன்னெஞ்சினோர் 
' வுடுவஞ்சி வாய மொழிரச்,து 
4 ் பிறவும் ஒப்ப சாடிச் 
சொள்வதுஉம் மிசைசொளா.த
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கொடுப்பதா உங் குறைகொடாது 

பல்பண்டம் பகார்து Oars 

'தொல் கொண்டிக் துவன்திருச்சைப் 

யல்லாயமொடு பதி பழகி 

Com வேறுயாச்ச முதுவாயொக்கற் 

சாறயர் மர் சென்று கொக்காஙகு 

மொழிபல பெருகிய பழிதீர் தேயம். என வழங்க நின்றதுபோளி 

விளையுள் முசவிய வளலகள் மிக்கு ஒருரகாடு விளங்கி கிற்குமாயின் எல்லா 

சாட்டினு௦ தலைமையானதென்று புலவர் புத உயர் ேவோடு அத 

கிலைபெறும் என்க, 

வாசொரு தீதுமின்றி என்றும் வளங்குன்ராமல் கின் ஐ நிலவும் சாடே 

இவ்வுலகில் சிறர்சகாம் என்பது இல் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை 

சோழகாட்டின்௧கண் உணரப்படும், 

கதை. 

சோழராக என்பத சொண்டை சாட்டிற்கும் பாண்டி சாட்டிற்கும் 

நஇடையேயுள்ளதொரு சிலமண்டலம், இது பல்லாயிர ஆண்டுகட்கு முன் 

னரிருக்சே எல்லா ஈலககஞமுடையசாய்ச் செல்வஞ் செழிசதுச் சரச்து 

ஜிளக் வருகன்றத. ஆடசேசுரன், சனகசூடாமணி, ஆச் சஉர்மன், 

கீரசேசரி, விக்செமன், அரிஞ்சயன், சசிசேகரன், இராசராசேசுரன் மூத 

ய சோழமன்னர் பலரிருந்து அரசு புரிகற்கு சிலயமாயசாசலால் சோழ 

F என இது கிலவிநின்றது. இெழெகே ஈடலும், மேற்கே கோட்டைக் 

ரையும், வடச்2க ஏணா$ம, தெற்கே வெள்ளாறும் இது முன் எல்லையாச 
டைய, 

கடல்கிழக்குச் கெற்குன கரைபொருவெள் ளாறு 
குடதிசையிற் கோட்டைக்சரையாம்--வட இசையில் 
ஏணாி_டுப்பண்ணை இருபத்து சார்காதம் 
சோணாட்டுக் செல்௯ை யெனச் செப்பு, என்பசனால் இது தெளிய 

ம். நிலவளச்திலும் பிறவளங்களிலும் எச்சாட்டினும் இது முன்னா. 

பற்றது. விரிர்த நீர்ப்பப்பையுடைய காவிரி என்னும் சிறர்த சதி. 

ல் ௮அமைர்துள்ள.2; அனால் பல5ல களுக்கும் இ.௨னாய் இது புகழ் 

ர்து இசழ்னெறது. ௮, பயிர்களுக்கும் உபிர்சகளுஈகும் ஆசாவாய் 

௮ பலவகையிலும் சலமபுரிர்து வரு சலாவ் ' சாவிரிபமமை' என அதனை 

ம் சழஅவர், காவிரி என்னத் தப்பாக் கநணையான் எனச் sag 
க்குப் புலவர்சளால் அஸ்து உவமை கூற கின்றது, இர்சாட்டு உழ 

    

  



1906 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

      

கள் அதன் மணலை உற்றுசோக்ட வெள்ளம் இன்று வர்2விடும் என்௪ 

சளிச்துபோய் உழுகல் முசலிய சம் தொழில்களைச் செய்குவர், இல் 

உண்மையை '* இன்று வயலுழுவீர் புதுநீர் வரும் என்று வரிமண லேகுறி 

கூறிட, அன் ௮.வருகுட காவிரி ராடு?” என்று வில்லியும் சொல்லியுள்ளமை: 

சாண்க, இங்கனம் பல்வகை உளல்களும் சுரர்து, வரு£தி வர்சவரெவர்ச் 

கும் பெருர்,தணையாம் கின்று பேணி வருசன்ற இர்சாட்டை* சாணியாகச் 

கொண்டிருர்த சோழமன்னர் அறிவும் வீரமுருடையராய் முறைசெய்து 

an err. தெய்வச் இருச்கோயில்சளும் அறநிளையங்களும் பல இககு நிலை 

பெறச்செய்தார். அவர் ஆட்டித் திறத் சால் இது மிச மாட்டியுற்து நின் 

றது. குடிகள் யாதொரு சலச்கழுமின்றிச் செழித் தவர அவர் செஙகோல் 

செலுத்தி உர்சார்; ஆசலால் 

கொளக் கொளக் குறைபடாக் கூழுடை வியனகர் 

அடுதீ யல்லது சுடுதீ wu Sung 

இருமருர்து விளைக்கும் ஈன்னாடு, எனவம்; சோழஉளகாடு சோறு 

டைத்து எனவும் புலவர்கள் புகழ்ச்து பாட இது விளக்க கின்றது. புனல் 

வளக்கொண்டு பொன் கொழிக்கும்படி பொருச்தி நிற்றலால் இன்றும் 

பொள்னிராடு என்று இது போற்றப்படுகன்றது. யாதொரு கேடும் 

இன்றிக் குன்ரு வளத்தோடு இது கூடியிருத் தலைக் குறித்துப் புலவர் பல 

ரும் பாடியுள்ளார், கேடு௮றியாச் கெட்டவிடச்தும வளஈகுன்ரா சாடெ 

ன்ப சாட்டின் தலை என்னும் உண்மைக்கு இ, உரிமையாய் நின்றது, 

புனிறுதீர் குழவிச் இலிற்றுமுலை போலச் 

eres காவிரி மரல்கொன் மலிநீர் 

மன்பசை புரச்கு நன்னாடு, எனச் கோஷர்கழாரும், 

பூவிரி பு.தநீர்ச் காவிரி புரக்கும் 

தண்புனற் படப்பை. என வூர் மூலங்$ிழாரும், 

கோடையாயினும் கோடிவளர்சரும் 

காவிரி புரக்கு நன்னாடு, என ஈல்லிறையனாரும், 

மண்ணாவ.துஞு சோழிமண்டலமே. ஈன ஒளவையாரும், 

கரியவன் புகையினும் புசைச்கொடி தோன்றிலும் 

விரிசதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும் 
பரப்புகீர்ச் சாலிரிட் பாவைசன் புதல்வர் 

இரப்போர்ர் சுற்றமூம் புரப்போர் சொத்தமூம் 
உழலிடை விளைப்போர் ' பழகிறதூர்தளும்



14-ம் கொசம் சாடு, 1907 

பொக்கழி யாலைப் புகையொரடு பரர்து 
மங்குல் வான மலையிற் Cap ear pin 

ஊரிடையிட்ட நாடு, என இள கஙகேோவடி களும், 

வைகல் யாணர் நன்னாடு. என மாடலன் மதசைக்குமரனாரும் 
வான் பொய்ப்பினுச் சான்பொய்யா 

மலை கலைய சடற்காவிரி 

புனல் பரக்து பொன் கொழிக்கும் 

விளைவு வியன் கழனிக் 

காய்ச் செர்கெற் கஇரருந்து 

மோட்டெருமை முழுக்குழவி 

கூட்டு நிழற் அயில் வதியும் 

கோட்டேக்கிம் குலைவாழைக் 

காய்க்கமூகற் கமழ் மஞ்சள் 

இனமாவின் இணர்ப் பெண்ணை 

முத.ற்சேம்பின் முளையிஞ்சி 

அகனகர் வியன் முற்றத்துச் 

சடார் நகன் மட நகோக்கின் 

கேரிமை மகளிர் உணக்குணாக்கவரும் 
கோழியெறிக்ச கொடும்கால் கனங்குழை 

பொற்காற் புதல்வர் புரவியின் ௮ருட்டும் 

முக்காழ் சிறுதேர் முன்வழி விலக்கும் 
விலங்குபகை யல்லது கலங்குபகை யறியாக் 
கொழும்பல்குடிச் செழும்பாக்கத்துக் 
கு௮ம்பல் லார் செடுஞ்சோணாடு,எனஉருத்திங்கண்ணணஞனரகும், 

அாமரை யொண்ழெக்கு விரவியோ சாங்குத் 

திருமல் குமிளிரக் கொழுமுகக் தியக்யெ 
பழஞ் சேற்றுப் பரப்பிற் 'பருமுக லெடுத்து 
கெடுக்கதி ரிரைஞ்ச வாச்ூக் கால்சாய்.து 
வாளி.ற் மித்த சூடே.மாவின் 

அனைகளைச்ு பி.றக்யே போர்பெய் எருத்தின் 

சவையடி வைக்க வணவே மருதின் 

239-



1908 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

கொழுரிழற் குவைஇய குப்பையோ டனை தஇனும் 

பலாமூழ் தூக்க உலகு புரச்கரூஉம் 

மாவண் சோழ நாடர் தோறும் 

தரோர் ௮ரசன் வழி வாழிய நெடிசே, என அரிய 

மாலையாரும், வேறு பிறரும் இச்காட்டைக்குறித்துப் புகழ்ச் 
பாடியுள்ளார், இவற்றானும் இசன் பழைய கிலைமையும், கேடு 

அ௮றியாச பீடுடைமையும், வளங்குன்றா. விளங்கிகின்ற தலைமை 

யும் பிறவும் இனி.து தெளியலாம், 

தருநிதிபோல் நின்றின்பந் தந்தேன்றுங் கோடாப் 

பேருமையதே நாடாகும் பேண். 

நிலையான வளமுடைய சாடே எவற்றினும தலையாம் என் 

ப.து இதனால் கூறப்பட்டது. 

737 நீராணும் நீண் மலையும் கோச்ச நிடகஞ்சர் 

கூரகின்ற தென்னே குமரேசா--சாரும் 

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் 

வல்லரணும் காட்டிற் குறுப்பு (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! நீர்கிலை, அரண், மலை, என்னலும் இவற்றைத் 
தனக்கு உரிமைபாகக் கொண்டிருக்க கிடகம் ஏன் மிகப் பெரு 

மைபெற்று கின்றது எனின், இருபுனலும், வாய்க்க மையும், 

வரு புனலும், வல் அரணும் சாட்டிற்கு உறுப்பு என்க, 

இ காட்டிற்கு உறுதியாக ௮மைக்இருக்கவேண்டிய உறு 

ப்புககள இவையென உணர்த்துகின்றது. 

நீர் அரண் என்றது, வான்மாறி நின்று வறக்தாலும் சன் 

னிடச்.௪---ீர் மாறாச் சர்சேர் கிடகமே) என கின்று இகழ்ச் 

தமை கருதி, நிடதம் சீர்கூர கின்றதென்றது புனல்வள முத 

விய சலன்ைமைகளால் எங்கும் ௮து புகழ் மிகுக்திருக்சமை 

யான் என்க, சாரும் இனிதாயுறுனெற,



14-ம் இகாரம் சாடு, 109, 

இருபுனல் என்றது இருவகை நீர் நிலைகளை; ௮வை ணெறு 

கேணிகளும், ஏரியும் சதிகளுமாம். &ழ் நீர் மேல் நீர் என முறை 

பே இவை கூறப்படுமாகலால் இரு புனல் என்றார், ஜே நீர 

இழிருச்த ஊறு சலாலாயஅ; மேல் நீர் - மேலிருக்து விழுதலா 

லாயது என்க, பல்வகை வளங்களும் மல்க ஒரு காடு நிலவுதற்கு 

ஏரி முதலிய நீர்கிலைகள் முகலில் சீரிய காரணமாகுமா தலால் இரு 

புனல் என முன்னசாக ௮ஃது எண்ண நின்றது. 

வாய்க்க என்றது ஈலங்கள் பலவும் ௮மைக்த என்றவாறு, 

வரு புனல் - வருகின்ற ர்; ௮ல்தாவது அருவி யாறுகள், இது 

வினைக்9காகை, வல் அரண் என்றது கோட்டை கொச்சளவ் 
களையுடைய ஈகர.த்களை, 

மேல், சிறக்க சாட்டின் இயல்பைக் தெரித்அக்கூ றின்; 

இதில் ௮தற்கு அமைகந்திருக்கவேண்டிய உறுப்பின் இறப்புக் 

கூறுகினறார. 

பொய்கை மூதலிய நீர் நிலைகளும், வளம்பொருக்திய மலை 

களும், ௮ருவி ஈதிகளும், வலிய மதிலமைக்த ககரங்களும், சாட்டி 

ற்கு ௮வயலவமாம் என்பதாம், 

கை கால் முதலிய உறுப்புக்கள் ஒர் உடலுக்கு ஆதராமாய் 

நின்று எப்படி உயர்வைத் தருகன்றனவோ அப்படியே மலை 

களும் நதிகளும் மலரச் சடக்களும் நிலைமை ஈகர்களும் உறுப் 

பாய் கின்று ஒரு காட்டிற்குச் சிறப்பைக் தரும் என் றவாறு, 

மலைவளமுதலிய நலங்களில்லைபாயின் ஒரு காடு உறுப்பற்ற 
உடல்போல் சிறப்பற்றிருக்கும் எனபது குறிப்பு, 

இருபுனல் வாய்ச்ச மலைவரு புனலு மிடவிய சசர்களும் உடைத்தாய்ப் 

பெருச எப் பொருளும் ஒழிவற விளைக்கும் பெருங்குடிகளுங் கலங்சாலாற் 

பொருள் பல ஈட்டுஞ் செல்வரும் மறையோர் புரையறு தவத்தினர் 

துறவோர், மருள௮ சலைஞ சாதியோர் பலரு மன்னிவாழ்ர் இருப்பது நாடு, 
என்றதும் ஈண்டு சாட5௪௧.து. 

நிலவளமும் மலைவளமும் நீர் வளமும் எங்குச் தனக்கு உரிமை 
யாக வுடைய காடே என்றும் பெருமை யெய்இ நிற்கும் என்பது 
இ.இள் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை நிட௪ நாட்டின்கண் 
உணரப்படும்,



1910 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

கதை. ட 
நிடதம் என்பது இப் பாத கண்டத்திலே மேருமலையின் 

தென்பாலுள்ளதொரு தேயம், வேறு எங்கும் காணமுடியாத 

மலை வளங்களைச் தனக்குச் தனி உரிமையாக இஃது அமையப் 

பெற்ற து, இமயம் மர்தரம் எமகூடம் நீலம் விந்தம் கைலை 5 Swr 

தனம் நிடதம் என்னும் குலமலைகளெட்டலுள் கிடதமலை இசன் 

கண் தலைமையாக நிலவி நிற்றலால் ௮தன் பெயரால் இது நீடத 

காடு எனப் பெயர் பெற்றுகின்றது. இது நளனுடைய முன் 

லனோர்களாகிய சதசித்து தர்மநேத்தான் சுப்பிரீசன் சித்திராகன் 

சசிவிநது பிருதுகன்மன கவசன் விதாப்பன் விச்சுவசமன் சுமக்து 

மு.தலிய மன்னர் பலரும் மன்னி கின்று இன்னருளோடு பேண 

இசைவுற்றிருச்தது. இதன் தலை ஈகாம் மாவிர்தம், இஇலிருக்து 

தான் களன் முதலிய ௮ரசானைவரும முறை2சய்து வக்தனர், 

கங்கைஈஇ இதற் கலச்து பாய்கன்றதாசலால் சொழுச்க வயல் 

விளைவுகளும் செழித்த மலாச் சோலைகளும் எங்கும் சழைத்துள் 

என, என்றும் குன்ர௫த நீர் நிலைகள் இசன்கண் எங்கும் காணப் 

படுகின்றன, இந் நாட்டவர் அழகிலும் திருவிலும் அறிவிலும் 

அருளிலும் மிகச் இறந்தவர், 

உருவில் onda வேனில் வேட்கு உடைகுகரில்லை 

பொருளில்லார்களில் தனதனைப் பொருவிலா ரில்லை 

தெருளில் மாக்களில் சேடனிற் ரழ்குஈ ரில்லை 

யருளில்லா£களில் ஐச்தரு நிகர்க்கலார் இல்லை. 

என்று இது சொல்ல நின்றது, இக் காட்டில் தலைமை பெற்று 

நிற்கும் கிடதமலை ௮ளவிடலரிய பெருவளங்களை யுடையதாய்ப் 

பொலிவுறுன்றத, சசார்தம், சாருகுர்கம, சசிலோம்சமம்,மணி 

கணம், குரூடி, சிலாத்இரி, விருக்கவாநு, உருக்குமவித்து வாறு, 

மக்தாவேணுமாது, மேககரி, தேவாகம், சசெதெரம், என இசை 

பெற்ற பன்னிரண்டு மலைகள் ௮தன் துணைகளாக இதில் இணைக்து 

எண்ணப்பட்டுள்ளன, ௮ம் மலைகரிலிருக்து அருவிகள் என்றும் 

பெருயோடுகன்றன. சிறக்த நீர் நிலைகள் உயர்ரக பொழில்கள் 

சிவச்த மலைகள் மூதமிய ஈலக்கள் பல பொருச்தியிருத் தலால் 
இழுசிய அவயவங்களைய/டைய விழுமிய உட்ல்போல் இது மிகுர் 5



78-ம் ௮இகாரம் நாடு, 1911 

பொலிவோடு விளங்கியுள்ளது, இரு புனலும் வாய்சக்க மலையும் 

வருபுனலும் வல்லாணும் காட்டிற்கு உறுப்பு என்னும் உண்மை 

க்கு உரிமை.பாய் இங்கு இஃது உயரவுற்று நின்றது, இக்சாட் 

டைக் கறித்துப் புலவர் பலர் புகழ்ந்து கூறியுள்ளார், சில இக 

டியில் வருவன, 

கங்கை யென்றுல கே$ிய கடவுள்மா கதிவெண் 

FHT NMG FOOL கடம்பணை தவழர்து 

Qari 59 é5 4% ge éRorLes Sembee Arsg 
அக்கண்மா நிலச் தமிம்செனப் பார்ததை wore, (1) 

ஒழுகு திம்புனல் சிறைெடும் ஓதையும் உழுகர் 

குழுவின் சும்மையும் உழத்திபர் கூவைபினா/ப்பும் 

கழனிவாழ் கன வான்முளைவித் துர் கலிப்பும் 

மழை முழககொடு மாறு கொண்டொலித்தன wr 3 gir (2) 

விழுக்ச ௮ஞ்சிறை வண்டின மிதிப்ப மெல்லரும்பு 

கிழிச்து வார்தரு தேறலுக் களொசனைப் பலவின் 

பழங்கனிக்து வீழ் தேறலும் பழனங்கடோ..றும் 

வழிந்அ பாய்தலின் வானுற வளர்வன செக்கெல், (8) 

பூமலி தடங்கடோ.ும் புனல்குடை மகளி ரீட்டம் 

காமரு கழனிததோ.றும் கடைசியர் கூலை யீட்டம் 

சேமலர்ச் சோலை தோறும் செழுங்குயிற்றொழுதி யீட்டம் 

கோமறு டெங்கடோறுக் குணில்பொரு முரசினீட்டம்.4 

பொரியசைச் தேமா கெற்றப் பூங்கனி apes? seu 

விரிதலை யரற்பையின்ற மென்பழ லுகுத்க தேனும் — 

முருகவிழ் சுளைவாய் விண்ட முட்புறக்கனியின் சேனும் 

குரகுபாய் தடமும் யாறுங் குறைவறப் பெருகுமன்?ற.5 

கடல்படு மமுதும் மல்லற்கானபடூம் அமுதும் ஓங்குந் 

தடவரை யழுதும் ஒன்றிச் சலைமயக்குற்ற வாற்முல் 

உடை திரை யமுசமொன்றே பூடையவிண்ணாரிகொல்லொ 

கடத் நாடதற்கு சோ கிகம்.த்தலார் தகைமைத்தம்மா, 0. 
(அதிவீரசாமபாண்டியன்),



1912 "இருக்கு ட் குமபசேச வெண்பா. 

காமர் கயல்புசளக் காலி முகைசெகிழம் 

தாமரையின் செக்தேன் தளையவிழட்--பூமடச்சை 

,தீன்னாட்டம் போலுர் தகைமைத்தே சாகாஞ்சூழ் 

ரநனனாட்டின் முனனாட்டு சாடு, (புகழே 

இவற்றால் மேற்குறித்த கிடத காட்டின் இயல்பும் வலியு:௦ 

உயாவும் இனி புலைல் காண்க, 

பல்வகைய காப்பும் பதிந்து பயின்றார்க்கு 
நல்லாணாய் நிற்பதே நாட. 

சரட்டுக்கரிய அவயவங்கள் இவையென்ப.து இதனால் ௯ றப் 

பட்டது, 

7653 மண்டுபொருள் இன்பவளம் வாய்ந்தஏ மாங்க,சமேர் 

கொண்டுயாக் தென்னே குமரேசா.-.-மிண்டு 

பிணிபின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம் 
அணியென்ப சாட்டி.ற்கிவ வைந்து, (௮7 

இ-ள், 

குமரேசா | பொருளும் இன்பமும் வளமும் வாய்கத 

ஏமாங்கக நாடுஏன் அழகெய்தி உயர்க்தது எனின், பிணியின்மை 

செல்வம் விளைவு இன்பம் எமம் இவ் ஜர்து காட்டிற்கு ௮ணி 

என்ப எனக, 

இ.து, சாட்டுக்கு அழகு இவை என காட்டுகின்றது, 

. மண்டுபொருள் - மிக்கசசல்வம், ஏமாங்கதம், இன்பவளம் 

வாய்க.து ஏர்கொண்டு உயர்ச்சசசென்ற௮ முழவுஞ் சங்கமும் முன் 

றில் முழங்கூவ, விழவும் வேள்வும் விடுத, சலொன்றின்மையாற், 

புகழலாம்படித்சன்றிதஅ பொன்னகர், அகழ்சன் மாக்கடலன்ன 

தொர் சும்மைத்தே, என எங்கும் பொருக்.5 இச்சாடு இருச்சமை 

கருத என்க. மிண்டு துயர் மீறிய; இது பிணிக்கு அடை, 

பிணி இன்மை - சோய் இல்லாமை, எல்லாரும் தமக்கு 

உடைமையாக கிரும்புசின்ற செல்லிலும் பிணியின்மையை 

சாட்டிற்கு அழகு என முதலில் சாட்டிவைச்2.து என்னையெளின்,



1[4ஃம் அதிகாரம் காடு, 1913 

கோயற்றவாழ்வே குறைவற்ற சேல்வம் என உரைபெற்று நிற் 

கும் ௮தன் உயாவு கருதியென்க, பிணி இல்லா கிலையை ஒசோ 

வழி ௮ணிபெறப் பெத்றிருப்பினும் செல்வ முதலி.பன இல்லை 

பாயின் அதனால் பயனில்லையாதலால் அவற்றின் உண்மையை 

உடனுணரவைத்தா, ் 

Ton ros பாதுகாவலை, 931, புதையல் இன்பம் 

பொன முசகலியவற்றையுமுணா இவரும். ஏமமே சேமங்காவல் 

'இன்பம்பொன் இரவேமையல் என்பது நிகண்டு. எம முரசம் 

இழுமன முழங்க; எல்லா வுயிர்க்கம் எமமாகிய நீர் எனப் புறச் 

இலும், சாமமறியா ஏம வாழ்க்கை எனப் பஇிற்றுப்பக்திலும, 

இருகரை எமத்து வரைபுரையுருவின் எனப் பரிபாடலிலும், இச 

வுசலை பெயரும் எம வைகறை என மதுரைக் காஞ்சியிலும், ஏம 

இன்றுணை எனச் சிறுபாணாற்றிலும், சேவலங்கொடியோன் 

காப்ப, ஏமம்வைகல் எய்இன்றாலுலகே எனக்கு.றுக்2 தாகையிலும், 

காவல் என்னும் பொருளில் இது மேவியுள்ளமை காண்க, 

மேல், காட்டிற்கு ௮வயவம் இவையென்று கூறினார்; 

இடல், 9555 PS இன்ன என ௮ருளுன்றார். 

கோயில்லாமையும் செல்வமுடைமையும் விளைவும் இன்பமும் 

பாதகாவலும் யெ இவ் ஹர்தினையும் நாட்டிற்கு அழகென்று 

கல்லோர் சொல்லுவர் என்பதாம், 

இவ் ஜஐர்.தும் ௮ழசகென்றகனல் இலை39காள்ளாகு காடு 

அழகு இல்லாததாய் இழிவுறும் என்பதாயிற்று, 

ஐக்.அம் என்று முற்றும்மை கொடுக்கக் கூரறுச்து மதறுஞ் 

சிலவுள்ளனவும் கொள்ளவைத்தவாராம், 

செல்வம் வீகாயுள் பல்வளஞ் செங்கோல் 

கொல்குறும் பின்மை கொடும்பிணியின்மையென் 

திவ்வகையாறும் ஈன்னாட் டமைதி. எனப் பிக்கலச்சையார் 

கூறியுள்ள அம் இங்குச் சிர்இக்கத்தக்கது,



1914 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பிணி முதலிய தயரின்மையும், பொருள் முதலிய ஈலனண் 

மையும் ஒரு சாட்டின் உயர்நிலைக்குக் காரணமாகுமாசலால் வ் 

விரண்டைஃபும் ஒருங்கு காண வைத்தார், பிணிஇன்மை கில 

இயல்பாலும், செல்லவிளைவுகள்வினைஈலக்காலும், இன்பம் பொறி 

அகாவாலும் ஏமம் ௮ரண்படைகளாலும் அமையப்பெறும் எனக, 

விமுக்கலஞ் சொரியச் சரத விழ்ந்தவை யெடுச்.துக்கொள்ளா ௦ 

ஒழுக்கெர் அவர்கள் சல்வம் உரைப்பரி தொழிகவேண்டா 

பமுக்குலைக் கமுகுர் தெங்கும் வாழையும் பசும்பொன்னாலும் 

எழிற்பொலி மணியினலுங் கடைசொறும் இயற்றினாரே, 

எனச் செல்வத்திற்கிறக்அ 

காடெல்லாங் கழைக் கரும்பு காவெலாக குழைக்கரும்பு 

மாடெல்லாக் கருங்குவளை வழியெலாம் செருங்குவளை 

கோடல்லா மடவனனங் குளமெலாக் கடலன்ன 

சாெல்லா நீர்சாடு கனையொவ்வா நலிமல்லாம். 

என விளைவிலுபார்௮, விழுமிய போகங்கள் மலிந்து ௮ாசன் சாவ 

லுங்கொண்டு அமைக்இருக்குமாயின் ௮க்நாடு எவரும் விழையத் 

தக்கசாய் ௮ழகுற்று விளக்கும் என்க, 

இன்பநிலைகள் யாதுமின்றி இன்ப நலங்களெல்லாம் இனி 

தெய்இ ஒருநாடு உயரக்சருக்கவேண்டும் என்பது கருத்து, 

தன்பாலுள்ளவர்கட்கு எனறு குன்றாமல் விழுமிய நலங் 

களை அழகிய காடு விளை சஅவரும் என்ப௫ இதில் உணர்த்தப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை ஏமாககத காட்டில் உணரப்படும், 

கதை. 

ஏமாங்கதம் என்பது இப்பாதகண்டச்திலே குருகாட்டை 

யும் விதைய தேயத்தையும் கதென்மேல் எல்லையாகக்கொண்டு 

இிறக்துள்ளதொரு காடு, சந்திரகுல மன்னர்களுள் ஒருவகைப் 

பிரிவினர்க்கு வழிவழியாக இஃது உரிமையாயது, எல்லா ஈலங் 

களுக்கும் இருப்பிடமாய த, உயிராதாரமான உயரிய நதிகளும், 

விழுமிய நீர் நிலைகளும், ௮ழ௫யே பொழில்களும். எங்க ணும் நில 

வப்பெற்றது, இச்காட்டிலுள்ளவர்கள் அருள்மிக வுடையவர், 

அல்லலருளாள்வார்க்கு இல்லை .என்னும் உண்மையையுணர்ர்.து 
எவ்வுயிர்க்கும் இனிய நீரராய் ஒழுகும் இயல்பினர், இதன் தல



14-ம் காரம் சாடு, 1915 

550 இராசமாபுஈ£ம் என்பது, சீவகனுடைய முன்னோசாகிப மன் 

னர் பலரிரர்;து செறிவழுவாமல் ௮சசுபுரி தற்கு இடனய் நின்றது. 

அச்சகரின் பேரழகையும் பெருகலங்களையுங்கண்டு தேவரும் புகழ் 

ந்கார், கம் ஈகரமாகிப, பொன்னுலகலும் இல புதுமைமிக்க 

தெனவும், இசன் இனிய அமைவுககா கோக்கவே என்றும் இமை 

யாக் கண்ணராய் அவர் மேல் கின்று விளங்குகின்றார் எனவும் 
கவிகள் கற்பித் துள்ளார், 

மூல்லையங்குழ லார்முலைச் செல்வமும் 

மல்லன்மாசகாச் செல்வமும் வார்கழற் 

செல்வர் செல்வமும் காணிய என்பாபோல் 

எல்லி.பும் இமையார் இமையாத தே, (௧) 

தாமமகம முர்அகிற் சேச்கைமேம் 

காம2ம அறகாவார் தம காதலால் 

யாமழம் பக லுமமறி யாமையாற் 

பூமிமாககர Outer go dard oC gs, (2.) 

இங்கனம் உயா புகழுக்கு ஏதுவாய இடவளங்கள் பலகொண்டு 

எவ்வுயிர்க்கும் எமமாய் நின்றதால் இச் நாடு ஏமாங்கதம் என 

இசைக்கப்பெற்ற து, எமம்--இன்பம், அம்கதம்--தோளணி, 

இன்பத்தைச் தோளிலேந்தியிருப்பது என்பகாம், ௮றம் பொரு 
ளின்பம்கட்குரிய சிறர்த தொழில்களையே எவரும் விழைகந்து 

செய்து வக்தனசாதலால் இழிக்க செயல்கள் யாதும் இதில் இல்லை 

யாயது, பிணி வறுமை காவு முதலிய சிறுமைகள் சிறிதுமின்றி 

இது Fog கின்றது, இதிலுள்ளவர்களெல்லாம் ஐம்புல 
இன்பங்களையும் தாத்துய்தது இன்புற்றிருக்கனர், இறக் காடு 

களைக் குறித்து யாரோலும் விய பேசினல் ௮௮ என்ன Ture 

Sse என எதிர்ச்து பேசுவர், எல்லா ஈலங்களுமுடைமையால் பல 

ரும்வச்.துஇங்கு நிலவியிருக் தார். பிணியின்மை, செல்வம், விளைவு, 

இனபம், ஏமம், ௮ணிசன்ப் காட்டிற்கு இவ்ஐச்.து என்னும்உண்மை. 
கீசு உரிமையாப் இஃது உயர்வுற்றிருச் 2.2, இர் சாட்டைத் குறி 

தீதுச்.சவசசிச்சாமணி பென்னுங் காவிய நால் மிகச் சிறப்பித்துக் 
கூறுகள் ந்து. அ்ரக்த ஏல தவிகள். இசனடிபில் ag Per per, 

240. -



1916 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

காய்மாண்ட தெங்கின் பழம் வீழச் சமுகனெற்றிப் 

பூமாண்ட தீர்தேன் தொடை கறி வருக்கை போழர்து 

தேமாப் சனி செறி வாழைப் பழங்கள் சர்.தும் 

ஏமாங்கத மென் நிசையால் திசைபோய ௮ண்டே, 

பொன்சொரி கதவு சாளிற் றிறஈ்து பொன்யவனப் பேழை 

மின்சொரி மணிய முத்தும் வயிரமும் குலிச்துப் பின்னும் 

மன்பெரும் பஉழச் குப்பை வாலணி கலஞ்செய் கருப்பை 

ஈன்பக லிரவுசெய்யு ஈன்கல௩ கூப்பினாரே 

தேன்றலைச் அவலைமாலை பைச்துடல் செம்பொன் பூச்.து 

ஞான்றன வபிரமாலை ஈகுக௫ர் முச்.சமாலை 

கான்றமிர் தேர்தி கின்ற கற்பகச் சோலை யார்க்கும் 

ஈன்றருள் சுரர், செல்வச் இராசமா புரமதாமே, 

சற்றவஞ்செய் வார்க்டம் தவஞ்செய்வார்ச்கும் ௮ஃ்திடம் 

(௧) 

(௨) 

(௩) 

ஈற்பொருள்செய் வார்க்கடம் பொருள்செய்வார்க்கம் அகடம் ற @ கு கு ் 

வெற்றவின்பம் விழைவிப்பான் விண்ணுவந்து வீழ்ச்தென 

மற்றராடு வட்டமாக வைகுமற்ற காடரோ, (௪) 

இவற்றல் இந்காட்டின் இருவும பெருமையும் அழகும் இன்பமும் 

இனி௮ புலம், 

துன்பமுறா தேன்றுக் துறக்கம்போல் தன்பாலார்க் 

கின்பமறா தீவதே காட, 

சபாருள்களை நுணுகி யுணார்துகொள்க, 

வி.ழமிய கலக ளல்லாம் 2மவப்பெற்றகே ௮அழூய காடாம் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

739 

  

நாடிவருக்தாமல் ஈல்லவந்தி காட்டினாசர் 

கூடிகின் ரர் என்ன கும?ரசா--22டியமர் 

CTO CTL CTT QT SSO STL VO 

காட வளநதரு காடு, 

இஸ். 
(௯) 

குமரேசா! அ-(வர்தி சாட்டவர் Quam Ge Fo Bo. வரச் 

தாமல் சறர்தவளம்பெற்று ஏன் விளக்கியிருச் சார் எனின், சாடா 

வளத்கன நாடு எனப; சாட வளம்தரும் நாடு, சாடு அல்ல என்௬,



74-ம் அதிகாரம் நாடு, 1917 

இது, சிறர்த நாட்டின் தன்மை யின்னசதாம் எனத் தெளிதீ 

அக் கூறுகின்றது, 

நல் ௮வந்தி என்றது, எல்லா ஈலங்களு மடையகாய் ௮ 

விளங்கியிரு்கமைகருஇ, பொருள்களைவருக்கிமுயன்று அலைந்து 

தேடாமல் இருக்தபடியே பொருந்துசெல்வமும் போகமும் பூச் 

துச்சிறச்துகின்றாரா கலால் வருக்காமல் சீர்கூடி நின்றார் crest api, 

தேடி ௮மா- தாம்இருர்துவாழ்தற்குத்தகுந்த.து என்று மக்கள் 

விழைர் போய்த் Fi ங்குதற்குரிய, 

ஈரடாவளத்்கன என்றது குடிகள்தேடிவருக் தாமல் தாமே 

வர்து சேருஞ் செல்வங்களை யுடையன என்றவாறு, 

மெய்வருல்.கம் பாராமல் பசி கோக்காமல் கண் அஞ்சாமல் 

Shit கண்ணாய் நின்று வருகி முயல்வோர்க்கே பொருள் 

பொருச்தரிற்கும; அ௮க்வனம் முயலாதார்க்கு ௮ஃது MAINT 

என்பத பொதுவாகச் செளிஈ்கஉண்மையாதலால் வளங்கூடுகலு 

க்கு உரிமையாக காடுதலும் உடன் நாடநின்ற.து, 

மேல், காட்டிற்கு ௮ழகுதருவன இவையென அறு தஇ 

னா; இதில், அசன் தலைமையான தன்மை கூறுகனெறார், 

தம்மிடமிருக்து வாழ்வார் எதனையும் தேடி. வருர்தாவண் 

ணம செழித்த வளககளை புடையவற்றையே காடுஎன்று _நாலோர் 

சொல்லுவர்; ஆதலால் தேடி.வருர்தியபின் வளங்கொடுக்கும் சாடு 

கள் சாடு௮ல்ல எனபதாம், 

சாடாவளத்கன நரடு என்றதனாலேயே காடவளர்தருவன 

நாடு ௮ல்ல என்பது தானே பெழப்படுமே வழிமொழியாகப்பின் 

லும் கூறிய துஎற்.றுக்கெனின், சல்ல சாட்டின் சன்மையை நன்கு 

வற்புறுசததற் கென்க, இதன்கணுள்ள இரண்டுவாக்கயெவ்க 

ener பின்னதற்கு முன்னது ஏதுவாக்யெமாய் இசைச்து கின் 

2௮, இனி என்ப என்பதனைப் பின்னும் கூட்டி இருவாக்யெக் 

களையும் சமமாகக்கொண்டு சோக்குதல் அத்துணைச் சிறப்பின்றாம் 

என்பதை, உய்த் தணர்ச்து கொள்க,



1918 இருக்குதட் குமசேச வென்பா, 

பகை சோய் முதலிய அயா நிலைகள் யாதுமின்றிச் தன்கண் 

வாழ்வார் இனிது வாழ்தற்குரிய எல்லா ஈலங்களையும் எளிதில் 

நல்கவல்ல?க ஈல்லகாடாம் என்றவாறு, 

ஆசலிற் குடிகளாதியோர் தொசவும் அழிவுசெய் குழும கலசன்று 
போவும் காவல் புரிபிணி யின்மை புகழ்திரு விளைவின்ப மனைத்தும் 

கோதற நாளும் மிசவுளதாகும் குலைர்தயல் காடுக ளுறினும் 

மேசசத் தாங்கும் வநந்துறதேவையு? வேண்டுமி யளித்திடு மைக்தா, 

என்றபடி. ஒரு சாடு கின்று இகழவேண்டும் என்க; 

மூயன்ற மளவுக்குத் தக வளம் கொடுப்பதாயிலும் ௮தனை 

நாடு என்று நயக்து கொள்ளலாகாசிதன்று இஃது இகழ்ஈது கள் 

ளிய?த 1 நெற்றிநீர் கிலத்தில்விழப் பகல் முழுதும் படு வெயிலில் 

நின்.று படாதபாடு படினும் பசியடங்கும்படியான படியுங்கூடப் 

பாபன்கொடாத நிலங்ககா என்னென்று பகர்ர்துகொள் வோ? 

என உளங்கலங்கி இங்கு உணர்ச்துகொள்ள நின்றது, 

குடிசுள் வருந்தி புழலாதபடி. எண்ணிய ஈலங்களை யெல்லாம் 

புண்ணிய வுலகம்போல் எளிதிலு தவவல்லதாய் சாடு இனிதிருக்க 

வேண்டூம் என்பது கருத்து, 

தன்கண் வாழ்வார் எல்லாச் செல்வங்களையும் எளிஇ லெய்தி 

என்றும் இன்டற உயர்ர்த நாடு அமைந்திருக்கும் என்பது இல் 

உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை ௮வச்தியினகண் உணரப்படும், 

கதை. 

௮வர்இ என்பது இச்சாவலர்திவுக்கு ஓர் மேகலை போலமை 

sg எல்லாகலங் களும மேவியுள்ள9தாரு காடு, இது கிலவளல் 

களோடு மலைவளங்களும் கிரம்பப் பெற்றன, என்.றும் நீர்வறச் 

shuns ஈதிகள்பல நாளும் புதிய போகல்களை விசைத். துவா 

௮9௧ மேன்மையோடு அமைந்து நின்றது, காணி நிலத்இல் 

கோடிவள த்தைக் காட்ட வல்ல கனப் பிற நாட்டவர் போற்ற 

இஃது உயர் நாட்டமூற்றது, குளிர்ர்சத சோலைகளும் மலர்ந்த 

வாவிகளும் இதன்கண் எங்கஹுச்சக்ழ இஃது எழில் மிகப் பெற் 

ps. இதன் தலைககர் உச்சைனி ' என்பது, 'போசபூமிடே சீன். 

தன்கண் வாழ்வார் எல்லா ஈலகிகளையும் எளிநிலெப்தி!யின்யுற்றி.



14-ம் அதிகாரம் காடு, 1919 

ருப்ப இர்நாடு இசைமிக்கிருச் 5.௮. விலங்கெங்களும் பறவவ 

களுங்கூட மிகு களிப்போடு இதில் விளங்கியிருக் கன, 

மலைமருவ் குறையும் மழகளிம் நட்டமும் 

கலைமானேறுக் சுவரியுவ் களித்த 

அருவிக் கலையம் ௮ணிமலை யிடமும் 

குளிரபொழிற் சோலையும் குயிற்முகைப் பாட்பும் 

மயில் விளையாட்டு மான்கண மருட்சியும் 

பு.பல் வளம் படுக்கும் பொருவில் வளமை 

அவந்தி நாடு, எனப் பெருங்கை நூலார் இதன் வளங்களை 

பக்த கூறியுள்ளார். இங்காட்டிலுள்ளவர் பகை நோய் மூக 

லி.ப துயர் நிலைகள் யாதுமின்றி எப்பொழுதும் இன்ப நிலையில் 

உயாவுற்றருக னர், 

பணகனிச் தனையசொல்லார் ஈரப்பிசைப் பாணி2 சவர் 

உண்கனி யமுதுக் கைப்பச் செவிதுளைச் தூட்ட வுண்டும் 

பெண்களின் அமுகமன்னா பெருமிச சகடனமுண்ணக 

கண்களை விடத் அவ் காலங் கழிப்பவ ரளவிலாதார், (3) 

SMA SG STEQL_OS SL _YOMN HM SG SOOT 

புல்விதீர் செவ்வி சோகப் புணா்முலைப் போகக்துப்த்து 

நிலைகிலை யாமைநோக்கு கெறிபடு தருமகானக் 

கலைஞர்கைப் பெய்துங் காலங் கழிப்பவா எண்ணிலாகார்.(௨ 

கற்பவை கற்றுங்கேட்டுக் கேட்டவை கருத்துளளூறச் 

சொற்பொருள் நினைந்தும் கேட்போர்க குணர்த்தியுட்டூளக் 

கந்தார்த்தும், எற்பகலிரவு நீவ்குமிடதீது முமப்யறிவானகத்த 

HOU SOMME S சாழா தாழ்க்தும் சாள் கழிப்பார் எல்2லார, 

என்ப் பாஞ்சோதி முனிவர் சொல்லியபடியே இதிலுள்ளவாக 

ளெல்லாரும் Oe fs Scns srr. இந்காட்டவர யாதொரு பொரு 

சாயுச்தேடி வரச்சாமல் எல்லாச் செல்வங்களும் aro) Ba கூடப் 

பெற்று இன்புற்றிருர்காராதலால் போகபூமி என்று புலவர் 

பலரும் இதனைப் புகழ்க்து பாடினார். பிற?தயல2வரும் இதன். 

பீடுடைமையை வியர்து. பெரிதும் பேணினா், ஈாடுஎன்ப sre. 
லள்த்,சன. என்லும் உண்மைக்கு இல்து உரிமையாய்.நின் 2.௪,



1920 திருக்குறட் குமசேச ளெண்பா, 

எ்ண்ணுல மேல்லாம் எளிதெய்தி யேன்றுமின்பம் 
நண்ணும் இயல்பினதே நாடு, 

வேண்டியன வெல்லாம் எனிதில் விசை க்து நிற்ப நாடாம் 

என்பது Q) Bone Tr. ULI LIL_L. BH. 

  

710 சாலவளமங் மிகாண்டிருக்துர் சண்டகமோர் வேக்தனின்றிக் 

கோலமற்ற தென்னே குமசேசா---மேலறைந்த 

ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் ப.பமின்றே 

வேர்கமை வில்லாத நாடு, (௦) 

இ-ள், 

குமரேசா எல்லா வளங்களு மெய்தி யிருச்தும் சண்டக 

சாடு ஓர் ௮ரசனில்லாமையால் யாதும் பயனின்றி ஏன் இழிர்தழி 

நத கனின், வேச்சு அமை இல்லாத காடு, ஆங்கு அமை எப் 

தியக் கண்ணும் பயம் இன்றே என்க, 

சால மிகுச்த, உரிச்சொல் அடியாகப்பிறச் 2 பெயசெச்சம், 

சால வளம், என்றது, மோடூகொண்டெழு மூரிக் கழைக்கரும், 

ட்டு கொண்ட பொதும்ப ராடுள்விராய்ச், தோடு கொண்ட பைக் 

"காய் வள் செக் லின், காடு கொண்டூள கண்ணக ஸனாடெலாம் 

என்றபடி எங்கும் பெருவளக்கள் சண்ணியிருக்கமை ௧௫. எல் 

லா நலங்களும் உடைக்தாயிருக், தம் ௮மைந்த ௮சசனில்லாமை 

யால் மக் சாடு அ௮ழகிழக்து ௮ழிஈ்ததாதலால் இருக்தும் சண்ட 

கம் இன்றிக் கோலம் ௮ற்றஅ என்றாம், மேலறைந்த என்றது 

தள்ளா விளையுள் மூதலாக மேலே சொல்லியுள்ள என்றவாறு, 

இ, வேக்தனில்லா காடு வீணாம் என்கின்ற. 

ஆங்கு ௮ முன் கூறியபடி, அமைவு நிறைவு, தன்ளாவிளை 

புள், தக்கார், தாழ்வு இலாச் செல்வர், முதலாக முன்காட்டிற்குச் 

சொல்லிய ஈல்லிலக்கணக்க?ளல்லாம் ஈன்கு அமையப்பெற்றதா 

யினும் அங்கு ஈல்ல அரசனில்லையாயின் அச்காடு மக்களிருர்.து 

வாம்,தற்ருச் இறிதும் உதவாசென்பார் ஆங்கு அமைவு எய்தியக், 
கண்ணும், வேந்து அமைவு இல்லாத நாட பயம் இன்றே என்றார்,



14-ம் அகாரம் நாடு, 1921 

உம்மை, எய்து லின் அருமையோடு சறீப்பையும் emi £8 நின் 

ஐ, எகாரம் தேற்றமம் இரக்கமும் தோற்ற கின்றது, அமை 

இரண்டனுள் முன்னது நிறைவு; பின்னஅு பொருக்குகை, வேர்து 

இல்லாத காடு என்று மாத்திரம் சொல்லிவிடாது அமைவினை 

இடையே அமையவைக்தது என்னையெனின் மாசன் உண்டு 

எனப பேருக்குமட்டூமிரக்.து கரகாசுரன்போல் கொடியவனாயிரா 

மல் ரசுக்குரிய அருள் முறையாவும் ௮வன் அ௮மைகீதிருக்க 

வேண்டும் என்பது விளங்க என்க, 

மேல், பொருளை த்கேடி வருந்காகபடி எல்லா வளங்களும் 

கிறைர்திருப்பதே காடாம் என்முர்; இதில், ௮ங்கனம் நிறைக் 

இருந்சசாயிஜும் அரசன் அங்கு ௮மைஈரானாயின் ௮வ்வளங்கள் 

பாதம் இலகாம் அஃது இழிக துபடும் என்கின்றார், 

அரசமனேடு மேவி அமைந்தராக காடு மேற்கூறிய எல்லா 

கலங்களாளும் கிறைந்திருக் சசாயிலும் ௮வற்ருற் பயனில்லை என் 

பாம், ் 

எல்லா வளங்களும் நிறைந்து ஒரு சாடு மிகச் சிறந்இருக்க 

தாயினும அங்கு ஈல்ல ௮ரசனில்லையாயின் அது வேலியில்லாத 

பயிர் போலவும், கொழுஈனை யிழக்த குலமகள் போலவும் பொலி 

விழர்து இழிவுறும் ஆதலால் வேச்கமைவு W595 Bor Suen 

யாது வேண்டும் என இது விளகஇ நின்றது. 

விளைவு செல்வமுகலிய ஈலங்களெவற்றிற்கும் ஆதரவாய் 

நின் ௮ ௮ரசனமைதஇ ஒரு காட்டிற்கு உறுதியை விகக்குமாத 

லால் ௮ல் இயல்பின் பெருமை தோன இறுஇயில் கின்ற.௮ு. 

மன்னஷுமீர்த்தே மலர்தலை யுலகம்; என மோச௫ிகானாரும் 

மன்னுமிர் ஞாலக் கின்னுயிரோக்கும் இறை; எனக் கொக்கு 
வேளாரும, வைய மன்னுயிராக அம்மன்னுயிர், உய்யத் தாங்கும் 
உடலன்ன மன்னன்; எனக கம்பரும், நாட்டி ற்கும Cass ge 

கும் உள்ள உரிமையை காட்டியுள்ளமை யீண்டு காடத்தக்கது.. 

தினனையுடைய தலைவன் இயல்பின்படியே ஒரு காடு நிலவி. 

நிற்கும் ஆதலால் ௮வன் அருள் ஈலமுடையனாம் அமைர்திருக்௯ு



1922 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வேண்$ம்; இன்றேல் ௮௯.௪ இயல்பு குன்றி இழிவுறு மென்ச. 

சாரக் தவே, சன் எண்ணமே ராடு தழைக்கும் என்பதாம், 

நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ 
௮வளா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ 
சல்வழி கல்லவ சாடவர் | 
அவ்வழி ஈல்லை வாழிய கில?ன, எனப் புறத்தில் 

ஒளவையார் உரை2ருச்சலும் சாண்க, ௮வல்- பள்ளம், 

(IPOD DoDI அரசன் ஒரு காட்டுக்கு முதன்மையாக 

அமைர்திருக்கவேண்டும் என்பன கருத்து, 

எவ்வளவு ஈலங்களைபுடையசாயினும் அமைவான MTF 

னில்லையாயின் அக் ராடு சலமுறாது என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்ட, இவ்வுண்மை கண்டக நாட்டின்கண் உணாப்பஇம், 

தை. 

சண்டகம் என்பது விம் சமலைக்கும் சைவல2.துக்கும் இடை 

யேயுள்ளசதொரு நகிலமண்டலம், இப்பாதகண்டத்தின் சுறம்தி 

ருச்,த சாடுகள் பலவற்றுள்ளும் அக்காலத்தில் இது முதன்மை 

பெற்றுகின்றது, கிலமகளுக்கோர் தலைமகள் என்று புலர் பல 

ரும் இதனைப் போற்றி நின்றார், பல்வகை வளங்களுஞ் செரிக்க 

மலைகளும் மரக்களும் மணிக்கற்பாறையும் அலைபுனல் ஈூகளும் 

அ௮ருகிச் சாரலும் இலைசெறி பழுவமும் இனிய சூழலும் கிலைமிகு 

தடங்களும் இசன்கண் எங்கணும் நிறைந்திருக்கன, மறுபுலல் 

களிலிருக்த மக்கள் பலரும் இதனியல் நலங்களை விழைச்து இதல் 

வந்து குடியேறினார், இ௮ விளைவும் இன்பமும் அழகும் மிக்கது, 

மேகமும் களிறுமெங்கும் வேசமுங் கடையும் எங்கும் 

யாகமுஞ் சடங்குமெங்கும இன்பமும் ம௫ழ்வு மெக்கும் 

யோகமூச் தவமுமெக்கும் ஊ௪லு மறுகு மெக்கும் 

போகமும் பொலிவுமெக்கும் புண்ணிய முனிஎ ரெக்கும், (௧) 

சூதபா டலங்களெக்கும் சூழ்வழை ஞாழெக்கும் 

சாஇமா OBE ளெக்கும் தண்டனிர் ஈறவமெக்கும் 

மச,சவி சாள ஹஜெக்கும் வகுள ௪ண் பகர்களெக்கும் 

,போதகிழ் கைன் யெங்கும் பூகபுன்னாக மெக்கும், (ர்



14ம் ெஇகாரம் சாடு, 1923 

பண்டரு விபஞ்சியெங்கும் பாசசெம்பஞ்சி யெக்கும் 

வண்டறை குழல்களெங்கும் வளரிசைக் குழல்களெக்கும் 

கொண்டாதம் இரக்கையெக்கும் சொல்லுவதிருக்கை யெக்கும் 

தண்டலை பலவுமெங்கும் சாச்சி பலவு மெங்கும், (௩) 

மங்கல வினைகளெங்கும் மணஞ்செய்கம் பலைகளெக்கும் 

பங்கய வசன மெம்கும் பண்களின் மழலையெங்கும் 

பொங்கொளிக் கலன்களெக்கும் புதுமலர்ப் பர்தசெங்கும் 

செங்கயற் பழனமெங்கும் தருமகளுறையுளெக்கும், (௪) 

என்றாங்கு இசன்கண் எங்கும் கங்கியிருச்சன, இன்னவாறே 

பலவள ங்களும் மன்னியிருக்க இக்காடு இக்குவாகு மன்னனுக்கு 

உரிமையாயிருந்தது, ௮வன் புதல்வனுகிய தண்டகன் எனப 

வன் பின்பு இசனைச் தன்வசம் கொண்டான, மேலும் பலவளங் 

களை இன்புற இன் தென்பால் மேவச் செய்தான், ஆயினும் 

gus bas கொடியவன், கரதல் மீக் கூர்க்துநீதியிழந்து மாதர் 

பலரை மருவிக்களிச்தான், உயிர்கள் மாட்டு யாதும் ௮ருளில்லா 

தவன், தன் இன்பகலமான்றையே யெண்ணி வன்புசெய்து 

இரிக் தானா, லால் குடிகளெல்லோரும் ௮வன்பால் அ௮ன்பிலராயி 

னார், ௮சளூல் கொடுமைகள்பல இங்குக் குடிபுகலாயின, வாழ்ச் 

இரு தவர்பலரும் ௮வனை வைதகன். றுபோனார். போகபூமிபோல் 

இனி.ப ஈலங்களெல்லாம் எய்இயிருக்தும் ௮ரசன் ௮மைவிலனாஇக் 

கேடனாயகதால் இச் நாடு பிணக்காடு போல் Go pig Cure. 

௮வனுஞ் சன்னாளில் ௮ழிர்து போயினான், பின்பு தண்டகவனம் 

என இ சாற்ற கின்றது, தள்ளா விகாவுகளையும் தாழ்விலாச் 

செல்வங்களையும் தன்கண் உள்ளவர்க்கெல்லாம் உதவிவச்த இது 

பின்பு ஈல்ல ௮ரசனை எய்தப் பெருமையால் தன் ஈலமிழர்து ஒழி 

ந்த யென ஸனைவரும் அழுதிரங்கலானார், ங்கு அமைவு 

எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே வேர்து அமைவு இல்லாத சரடு 

என்னும் உண்மையை உலகம் இசன்கண் உணாந்து நின்றது, 

என்னவளம் எய்திடினும் ஏந்தலிலா அந்காடோ 
உன்னின் உயிரில் உடல், 
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1924 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

௮ரசனில்லாக நாடு அழிவுறும் என்பது இகனால் கூறப் 

பட்டது, 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

நிறைச்ச பயிர்விளைவுகளும் தகுச்ச பெரியோர்களும் சிறக்,த 

செல்வர்களும் பொருக்கப்பெற்றகே நாடு எனத்தகும், யாரும் 

விரும்பும்படி பல வளக்களுமடையகதாய் ௮ஃ து அமைந்திருக்க 

வேண்டும், தன்னை யடைந்சவர்க்கெல்லாம் ஆதரவாய் நின்_று 

அரசுக்கு இகர்காவேண்டும், பசிபிணி பகை முதலி.ப துயா்கள 

யாதும் இன்றி மக்கள் இனிதமா்ச்தருக்கற்கு இடமாயிருப்பே 

உயா் காடாலயும், கொடியரும் வஞ்சரூம் ௮ங்கு அடியிடாஃபடி 

௮ஃதமாச்திருக்கவேண்டும், யாதொரு கேடும் இலசாய என்றுங் 

குன்றாத வளமுடையகே காட்டினுள் தலை சிறக்தசாகும், நீர்வளம் 

நிலவளம் மலைவளம் குடி.வள முதலிய ஈலங்கள் யாவும் காட்டிற்கு 

அ௮வயவமாக உறைந்திருக்கவேண்டும், விளைவும் இன்பமும் இரு 

வும் காவலும் காட்டிற்கு ௮ழகு செய்வனவாம், தன்னிடமுள் 

ளார் செல்வத்தை வருந்திக் தேடாவண்ணம் வளம் பொருந்த 

யிருப்பதே காடென்௮ போற்றத்தக்கதாம், சாடு எவ்வளவு 

வளங்களை யுடையதாயினும் ௮ங்கு நல்ல அாச௪னில்லையாயின் 

கொழமுகனை இழக்க குலமகள் போல் ௮து பொலிவிழந்துபோம் 

ஆதலால் மேற்குறித்ச ஈகலங்களோடு அ௮மைதியுடைய சும் 

கனகு ௮மையப்பெற்றதே நல்ல நாடாம் என்பதாம், 

௭௪-வது நாடூ முற்றிற்று, 

75ம-அதிகாரம் அரண். 

௮ஃகாவது பாதுகாப்பிற்கேதுவாகி.ப ௮ரணின் பெருமை, 

அரசனும் குடிகளும் ௮மைந்து வாழுதற்குரிய சாட்டின் இய 

ஜ்பை மேலேகூறினார்; இதில், ௮வன இருக்து அாசுபுரிதற்குரிய 

ஈகரின் அமைதி முதலிய வலியுயர்வுகளைக் கூறுனெருராகலால் 

அசன்பின் இது வைக்கப்பட்டது,



75-ம் அகொரம் மாண், 1925. 

141 வீரமிகு சூரனு மன் வீரமகேர்திரச்தைக் 

கூரரணாக் கொண்டான் குமரேசா--சேராக 

ஆற்று பவர்க்கும் ௮ரண்பொரு எஞ்சித்தற் 

போற்று பவர்க்கும் பொருள், (௧) 

இ-ள், 
குமரே சா! வலி மிகுந்த சூரபனமனும் வீர மகேந்திர 

தை என் கனக்கு ௮ரணாகக் கொண்டிருக்கான் எனின், ஆற்று 

பவர்க்கும ாண் பொருள) அ௮ஞ்சித்தற் போற்றுபவர்க்ரும் 

௮து பொருள் என்க, 

Gog எத்சகையோர்க்கும் ௮ரண் இன்நியமையாதென் 
கின்றது, 

விர மிகு என்றது வானவர் கானவர் மனிதசாதிமுன், ஆனவர் 

தமை?.பலாம் ௮டங்கவன்ற அவனது அருச்இறலின் உயர்வு 

& (HD ol Sor B, af 7110 6D TLD oteor ls BI சூரபன்மனிருக்து ரச: 

புரிச்த நகரம், யாண்டும் அஞ்சிச் தன்னைப் போற்ற வேண்டாத 

படி. ஆற்றல் மிக்கிருர்அம் ௮ரணைப் பொருளாகப் போற்றி நின 

ருதைலால் சூரனும் கொண்டான் என்ரும், உம்மை உயர்வு: 

சிறப்பு, நேராக என்றது அஞ்சு யொதுங்காது போர் நிலையோடு 

நேர்முகமாக வந்து என்றவாறு, 

ஆற்றுபவர்க்கும் - வலியுடையார்ச்கும், உம்மை சிறப்புணர் 
தீதி நின்றது. வலியில்லாரை ஆற்றார் என்பர். ஆற்றாரும் ஆற்றி' 
அடப எனறதுங் காண்க, 

தன் என்றது ௮ரணை, தன் போற்றுபவா - தன்னையே 

தஞ்சமாகப் பேணி நிற்பவர், ஃதாவது பகைவர் வந்தபோது 

தம்மைப் பாதுகாத்துக் கோடற்கு ௮ரணையே தஞ்சமாக ஆதரி 

தீது நிற்பவர் என்க, இனி தன் என்றது போற்றுபவசைக் 

குறித்தசகன்று கொண்டால் பன்மையோடு ஒருமை மயங்கி 

வசத தாகக் கொள்க, உம்மை இரண்டனுள் முன்னது உயர்வு. 

சிறப்? போடு எதிர தழமீஇயது, பின்னது இழிவு சிறப்போடு 

இறர்தது சமீ இயசென்க, 
பிறர்2மற் சென்று வெல்ல வல்லவர்க்கும் றாண் சறக்த2 

ஸி க்ஙனமின் கித் தம்மேல் வரும் பகைவாக்கு அஞ்சித் தன்னைத்



1920: இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

சஞ்சமாகக் கொண்டு பேணி நிற்பவர்க்கும் ௮௮ pbs துணை 
யாம் என்பதாம், 

வேறு துணை வேண்டி. நிற்கும் வலியில்லார்க்குத்சான் அரண் 

வேண்டும், ௮%.துடையாரும் ௮தனைப் பொருளாகப் போற்றிக் 

கொள்ளவேண்டுமோ என்ன ௮வரை நோக்கி இஃதுரைம்சகாகக 
காண்க, 

வலியார் மெலியார் என்னும் இரு திறத்தார்க்கும் ௮ரண் 

ஒரு தலையாக ௮மைக்இருக்க?வண்டும்எண் பார் ';(அற்றுபவர்க்கும் 

அஞ்சிப் போற்றுபவர்க்கும் ௮ரண் பொருள்'' என்ருர், பொருள் 

என்றது உயிராதாரமாயுள்ளசென்பதாம், 

௮ரண் என்பது கோட்டை மதில் காவல் எனலும் இவற்றை 

யுணர்த்திவரும், புறத்தவரால் இடர் புகுக்தபொழுது கத் 

தவரின் பாதுகாப்பிற்கு இஃது ஏதுவாய் நிற்கும், எம் அம்பு 

கடி.விடுதும் நம் அரண் சேர்மின் எனப் பெருவழுதி பொரவெழு 

ந்த பொழுது எளியரை நோக்க அருளுடன் உரை செய்ததும் 

ஈண்டு உள்ளத்தக்க.து, வேறொரு அணையும் வேண்டாமல் எவரை 

யும் வெல்லவல்லவசாயினலும் போர்மேல் முனைர்.து வெளியே செல் 

லங்கால் உள்ளிருக்கும் உரிமைப் பொருள்கள் யாதொரு Fs 

மின்றித் தாயடைர்த சேய்போல் இனிது தகங்கியிருக்கவேண்டு 

மாதலால் அவர்க்கும் ௮ரண் இன்றி.பமையாசென்க, அவரை 

முன்பு வைத்தது தம் ஆற்றலை நோக்கி ௮ரணைப் போற்று தொழி 

பவும் கூடுமாதலால் அங்ஙனம் கூடாதென்பதை முதன்மையாக 

௮வர் குறித்துக் கோடற் கென்க, வலியுடையார் ஏறீப் பொரு 

தற்கும், ௮ஃதில்லாதார் இருக்கு தம்மைக் காத்.துக்கோடற்கும் 

௮ரண் ஏற்ற துணையாம் என்றஇதகனால் சன்னையடைச் வரைக் 

தாங்கி நிற்கும் ௮2ன் தன்மை தெளிவாம், 

வல்லுஈர் வல்லார் என்னும் எல்லார்க்கும் ௮ரண் ஈல்ல 

துணையாம் ஆதலால் ௮தனைக் தமக்கு ஓர் உறுதிப் பொருளாக 

எவரும் கருதிக்கொள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து, எல்லாப் 

ளெர௫ள்களையும் இனிதுபாது காத்தற்கு அரண் ஏ௮வாய் நிற்ற 

லால் தன் ஈகருக்கு முதன்மையாக ௮ரசன் உறுஇபெற அதனை 

மைத்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதி குறிப்பு,



7௦-ம் அகாரம் அரண், 1927 

| எச்.துணை உயராக்க அற்றலைபுடையலர்கட்கும் ௮ரண் Apes 

துணையாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுணமை 

விரமகேந்திரத்தின்சண் உண?ப்படும், 

கதை. 
விரமகேர்்தரம் என்பது சூரபன்மனிருக்து அாசுபுரிக்௪ இரு 

கரம், இற்றைக்குப் பல்லாயிர அண்டுகட்கு முன்னர்ச் தென் 

கடலிடையே இகழ்க் இருக் தீலின்கண் இது ஸிளங்கி.பிரஈ்2த. 

௮ருக்குவப்பேற்றல் ஆயிரத்தெட்டு அண்டங்களையும் தனக்குரி 

மை.பாகச் சூ.பன்மன் அடைக்தபொழுது ௮வன் இருக்தரசாளு 

து செய்யப்பட் சுற்சதி கசக்சுசாக காடி விசுவகன்மாவால் 

௨ஐ, என்ணுகுற்கரிய சறப்பினைபுடையசாப்ச் தேவர்முதல் 

யாவரும் விபர்து போற்றுமாறு இஃது அமைக்து நினற 

மணிமாடங்கள் நில முற்றங்கள் செய்தன்றுகள் பொய்கைகள் 

பூம்பொழில்கள் முதலி.ப இன்பகலம்கள் இதன்கண் எங்கணும் 

சோன்றி எழிலுற்றிருக சன, 

ஆனைகள் பயிலிடம் ௮யங்கள் சேரிடம் 

சேனைக ளூறைவிடம் தேர்கள் லைகடம் 

தானவர் சுலைவார்கள் சாருக் சிதால்லிடம் 

ஏனைய அரக்கர்கள் இனிது சேரிடம், (1) 

நாடரும் விசும்புறை காரி மாொலாம் 

ஆடலை யியற்றிடும் அரங்க மண்டபம் 

பாடலின் முறைபயில் பைம்பொன் மண்டபம் 

மாடக யாழ்முரல் வபிர மண்டபம், (2) 

மானனை யார்பலார் மருவு மண்டபம் 

ஆன? தா ரூசலாட் டயரு மண்டபம் 

பானிலா வுமிழ்5௬ பளிங்கின் மண்டபம் 

வாலுயர் ச$தா கார்ச மண்டபம். (8) 

மாமணி யொளிரதரு வசர்,க மண்டபம் 

காமரு பவளமார் கவின்்கொள் மண்டபம் 

எமரு மாகசத் இயன்ற மண்டபம் 

தாமரை யுயிர்ச் இடு சாள மண்டபம். (4)



1928 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

காவியக் குமுதமும் கமலழமுஞ் செறி 

வாவிக ளோடைகள் பொய்கை வான ூரரடு 

பூவியள் தண்டலை பொலன் செய் (Hom pt oor 

யாவைபு மூறைபட நிறைவுற்று இச்ஈகர் உயாவுற்றிருக 

த, இதற்குப் பாதுகாவலாக ஏமபுரம் இம௰புரம் இலங்காபுரம் 

நீலபாம் சு£வதபு£ம் அவுணர்புரம் வாமபுரம் பதுமபுசம் என்னும் 

எண்வகை ஈகரல்கள் இசைக்இருர்தன, யாவரும் அுணுகமுடி. 

யாகபடி புறக்காப்போடு இங்கனம் பொருக்து நிற்பினும் அகக் 

காப்பிலும் இக்ககர் மிகச்சிறக்து கின்றது, இதன் அகழியும் மதி 

அம் யாவர்க்கும் ௮ச்சக்தோன்றுமாறு அழ்ந்த பார்து உயாக. 

நின்றன, வீரவாகு?தவர் தூதுவச்சபோது இகன் ௮ரண் வலி 

களக் கண்டு மிக வியர்து சின்றார், பொரு முரணில் எவருச் 

தனக்கு எதிரில்லாக சூபன்மலும் தன்னைப் பாதுகாத்துக் 

கோடற்கு ௮ரணைப் பற்றுக்? காடாகக் கொண்டு ஆதரித்து கின் 

ருனே என்று அனைவரும் வியந்து ௮வனஅ ஆட்டுக் தறச்தை 

யும் இர்ஈகரின் ௮மைப்பையும் போற்றிப் புகழ்ச்தார், QO pu 

வர்க்கும் ௮ரண் பொருள்; ௮ஞ்சித்கற் பேோற்றுபவாக்கும் 

பொருள்) எனபதை உலகம் காண் இஃதுணா் கின்றது, 

போர்க்கடலை நீந்தும் புணேயாம் அணென்றும் 

யார்க்கும் இனிய துணை, 

அரண் யாவர்க்கும் சிற்த துணையாம் என்பது இனால் 

கூறப்பட்டது, 

742 காம் மலையும் கடலும் இலங்கையிடம் 

கூடிகின்ற வென்னே குமசேசா...-நாடும் 

மணிநீரும் மண் ணு மலையு மணிநிழற் 

காடு முடைய தரண், (௨) 

இ-ள், 

குமரேசா! கடல் மலை காடு முதலியவற்றைத் கனக்கு 
ICDS இலங்கை ஏன் கொண்டிருக்கது எனின், மணிநீரும்,



19-ம் ௮இகாரம் அரண், | 1929 

மண்ணும், மலையும், அணிகிழற் காடும், உடையது அரண் என்க. 

இஃது ௮ரணின் வகைகளை 'இனமூற உணாத்துகின்றது, 

இயற்கையாக அுமைக்திருந்த கடல் மலை வனம் என்பன 

அரணாக கேர்க்து நின்றன அசலால் இலங்கையிடம் கூடி நின்ற 

எனறும், காடும் -யீரவரும் ஈயம்.து காடுகின் ற, 

மணிகீர்- நிலமணிமிபாலும் நிறத்தினையுடைய நீர், தனியே 

யெடுச்துசோக்கின் வெள்ளிகாய்ச் கதோன்றுமாயினும் ஆழ்ச்அ 

அகன்ற நீர் என்றும் கருமையாய்க் காணப்படுமாகலால் மணிகீர் 

என்றார். இனி, மணி என்பதை முத்து ௮ல்லதஅு பளிக்கு என் மு 

கொண்டு வைபோல் தெளிக்க நீர் எனிலுமாம், என்றும் 

கலககலாகாதபடி மிகுந்து நீறைக்தகீர என்பசை இதனால் உணர் 

ந்துகொள்ளலாம், 

மண் என்றது நிழல் முகலிய இனிய கலைகள் யாதும் இல் 

லாச வெளியிட ச்சை, )வ்2வட்டவெளிகிலம் wR DU MGs & 

இட்டி.பிருக்குமாபின் முட்டவச்ச பகைவா கிலபெறகின்று பொர 

முடியாமல் முரணழிர்துபோவராதலால் இம்மண்ணும் ா௮ாணாக 

எண்ணகின்ற.௮. 

௮ணிகிழல் - அழூய கிழல்; நிழலுக்கு ௮அழகாவ.து ௮டைக 

தவர் இன்புறக் குளிர்ர்து பல்வளம், மிடைர்தினிதெழிலுற மேவி 

கிற்பது, நீருக்கும் நிழலுக்கும் மணியும் ௮ணிபும் அடையாகவை,க் 

தத அவை ஆழமும் செறிவுமுடையனவாய் அமைத்திருக்க 

வேண்டும் என்பது கருதி என்க, “weiss பொய்கையுண் 

மனிகிறத்தேண்ணீர் ” எனப் பெருங்ககையிலும், ** ௮ணிமலர் 

துறை3தா.றும் வரிக்கும் மணிநீர்ச் சோப்பனை மறவா தீமே'' என 
ஐங்குறு நாற்றிலும் வச்தன காண்க, 

மேல், சொகையாக அ௮ரணின் பெருமை கூறினார், இதில் 
வகையாக ௮சகன் இன இயல்புகளை க தெளிவுறக் கூறுகின்றார் . 

செள்ளிய நீரும், வெள்ளிடை நிலம், இறர்த மலையும், செறிக்த 

நிழலமைக் க காடும் aru இச்சான்குமுடையதே + ர Qe ம் 

என்பதீசம்,



1930 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

Gi அரண், நிலஅரண், மளைபாண், காட்டாண் எனப் பெயர் 

பெற்று ௮ரச ஈகருக்கு ஆகாவாக முறைய இவை ௮மைர்திருச் 

கும், முன்னைய இரண்டும் பெரும்பாலும் முபனறு செய்பப் 

பெறும்; பின்னுள்ளன இயல்பாக எய்தப்பெ.றும். கோட்டை 

மலைச் சூழ அழமும் அகலமும் பொருச்,5,2் சேோண்டி நீரை நிர 

ப்பியிருப்பின் அகழி one Sut DU DD ௮௮ செயற்கை நீரணாம்; | 

இல கக்கும் அளாரகைக்கும் ௮மைக்து நின்றதுபோல் இயல் 

பாகக் கடேயமைச்ிருப்பின் ௮௮ இபற்கை நீராணாம். 

YD MICU BBL ஆற்று தவர்க்கும் அரண் ஏற்ற அணையாம் 

என முன் இசைத்தமைக் கேட்டு ௮ல்து எத்தன்மையுடைய 

Gra HASH Bi bg நோக்க ௮வனை சோக்கி ௮சன் வகைகளை 

விளக்கியுணர்த்திபதாக இசன உணராது கொள்க, 

Bar cae aps Gir அரண்களை ஒருகரம் ௪ [ட் பெற்றிருப்பின் 

௮ச்காட்டு மன்னன் ௮வற்றால் ஏற்ற மடையனாப் மிக வூக்கமூற் 

நிருப்பன் என்க, கருணுகாத்தொண்டைமான் தன் நகாமேற் 

படையெடுத்து வச். பொழுது கலிங்கர் வேந்தன் னக்கு ௮மை 

ந்இருச்சது அரண வலிகளை நினைந்து 

கானாணும் மலையாணும் கடலாஹணுஞ் சூழ்கிடந்த கலிங்கர் பூமி 

தானாண முடைச்தென்று கருதாது வருவதுமத் தண்டுபோலும். 

என்று ளெங்கொண்டு மொழிநர்த.தும் ஈண்டுக கண்டுக்கொள்க, 

பகைவரை வென்றுகொள்ள வருவோரும், நின்று காக்க 

நினை வோரும், SoSH பற்.றுக் கோடாக மலை முதலிய அரண் 

களையே நிலை.பாகப் பற்றிநிற்பர், “கருகிய முரிமையுவ் காப்புறுத் 

தழீஇ, அருகி மாமலை அரணேன அடைதலின் '' எனவும் 

மலையரணல்லது நிலையரண் இல் எனவும் வருவன காண்க, 

ரீரரண் முதலிய அரண்கள் இர இராசதானி நகருக்குச் 

& pes QS TAM LCOS BS (HO oso L1H இதில் உணாக்தப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை இலங்கையின்கண் உணபப்படும். 

ட ்.. ததை. 

| இலங்கை என்பது சென் கடலிடையே இரிகூட udesre 

லிலே இறர்து நின்றதோர் இருசகர், வாக்கர் குல நிலகளுசிய :



75-ம் இகரம் அரண், 1931 

இசாவணனிருச்து அசசுபுரிக்த உயர் உலமுடையது, இது தெய் 

வ் தச்சனால் அழகுறச் செய்பப்பட்டு முதலில் மாலி.பவாலுக் 

கும் பின்பு கு2பானுக்கும் ௮தன பின் இராவணனுக்கும் உரிமை 

யாய் நின்று மிகு புகழ் பெற்றது. ௮மராவதி ௮ளகை எனலும் 

௮வ் விழுமிய தெய்வ ககரங்களிலுள்ளவர்களும் இதன் ௮ழூனை 

வியர் து புகழ இது ஈல மிகுந்திருந்தது, விண்ணிடை உலக 

மென்லும் மெல்லியல் மேனி நோக்கக், கண்ணடிவைத்ச தன்ன 

இலங்கை!” எனவும், யாவராலுங் கண்களினால் எட்டிப்பார்க்க 

வொண்ணா காவலிலங்கை எனவும், பாவலர் பாட இ மேவி 

நின்றது. மாடங்கள் மாளிகைகள் ஆடாங்குகள் அம்பலங்கள் 

சேவராலயங்கள் பாடல்2வதிகைகள் பட்டிமண்டபங்கள் முத 

லிய இவை.பாவும் இந்தா நீலங்களாலும் சந்திரகாக்தக் கற்களா 

லம் ௮ழகிய சுகதைகளாலும் விழுமிய பளிங்குகளாலும் அரும் 

பெறற் பொனகளாலனும் ஆக்கப்பட்டிருர்கன, இதன் செல்வச் 

செழிப்பையும் எழில்கலங்களையும் இன்பஇயல்களையும் பிறவுயர்வு, 

களயும் எண்ணி சோக்கி இது புண்ணியத்தின் பயனாப்ப் பொரு 

ந்தியுள்ள9கன ௮மாரும் புலவரும் வியந்து போற்றியுள்ளார், 

தேவ சென்பவர் யாரும் இத்திருககாக் Bm paps 

ஏவல் செய்கிலா ரேவரே யெண்வகை புருவின் 

ஹவாதம்மினும் ௮தகனென்றால் ௮வன் முயலும் 

தாவின் மாதவம் அல்லது பிறிசொன்று தருமோ, (1) 

திருகுறுஞ்னெத் தரக்கருங் கருநிறம் Sresrr 

அ௮ருகுபோகின்ற இங்களும் மறுவற்ற தழகைப். 

பருகுமிச்சகர்.த் அன்னொளி பாய்தலிற் பசுமபொன் 

உருகுகன்றது போன்றுள அுலகுசூழ் உவரி, (2) 

முன்னம் யாவரும் இராவணன் முனியுமென் றெண்ணிப் 

பொன்னின் மாசகர் மீச்செலான் கஇரெனப் புகல்வார் 
கன்னி யாரையி ஜொளியினிம் கண்வழுக்கு.றுதல் 

உன்னி சாடொறும் விலங்கென் பேரதலை யுணரார், (3) 

இழையு மாலையும் Brug; சாச்சமு மேச்இ 

உழைய சென்ன நின்று தவுவ் நிதியங்க சொருவர் 
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1932 திருக்குறட் குமசே௪ வெண்பா, 

விழையும் போகமே யிங்கி.து வாய்கொடு விளம்பின் 

குழையு கெஞ்சினால் நினையிலு மாசென்.ற. கொள்ளும் (4) 

மகசரவிணையின் மச்சா 2த2இன் மறைக்க 

௪கா வேலையி னார்கலி இசைமுகன் தடவும் 

சிகாமாளிகைச் தலர்9காறுக் தெரிவையர் கிவர்த 

௮௧௬ தூபத்தின் அழுக்கிென மூகற் குலமனைஜ்தும், (5) 

பளிக்குமாளிகைக் கல*கரறும இடரந்கொறும் பசுேேன் 

அளிக்கும் கற்பகச் கண்ணறுஞ் சோலைகடோறும் 

௮ளிக்குர் சேறலுண்டாடகர் பாடேரராடக் 

களிககின்றாரலாற் கவல்கன்றா ரொருவரைக்காணேன், (6) 

இன்னவாறு ஈலக்துன்னி நின்ற இச்ஈகரின் அயற்புறச்தே விரிச் 

guts Gadde x sarGer Goalies நிழலையுடைய காடும் 

௮,ச௪.ற்கப்பால் பவளக்குன்று முதலிய மலைகளும், ௮தன்பினபு 

கடலும் முறையே தொடர்கச்து இக்சகர்க்கு ௮ரண்களாக அமைக் 

இருக், சன, இங்கனம் இயற்கையாயமைக்்இருக்ச இவ் ௮ரண்க 

ளோடு செயற்கையாய மதிலாணும் இகலுள் இறக்து கின்றது, 

இம்மதிற்புறக்தே அழ்ச்சகன்ற ௮கழி எவரும் அஞ்சுமாறு சூழ் 

ந்திருச் 5௮. அனுமான் இலங்கை புகுர்கபொழுது இவ் அகழி 

யையும் மதிலையும் கண்டு ' அழி3வெஞ்சின அ௮ாக்சனை ௮ஞ்சி அம் 

கடல்கள், ஏழும் இர்ஈகர் சுலாயது கொலோ! என மூதலில் 

அஞ்சனை, இனிக்கடப்பரி? சன்று மேல் எண்ணி யேங்கினான். 

பின்பு உறுகொண்டு இக்ககாக்கு அமைந்துள்ள ழாணின் இறங் 

களை உவர்து கொண்டாடினான், அனறு முவன் கொண்டாடிய 

நிலையையும் இதன் அ௮ரணியல்புகளையும் கம்பச் காவிய வுலகில் 

இன்புறக் காணலாம் 

Hip weirs wiser யமார் வாழும் 

anpwaer Cute daa! args Cis 

சகேழரிய பொன்கொடு emus seri வெள்ளத் 

தாழிதிரி சாளும் உலையர் மதிலை யுற்றான். (1) 

கலங்கலில் கடுக்கஇர்கள் மீதுஈடி, தேகா 

அலலங்கல.பில் வஞ்சகளை யஞ்சியெனினன்றுல்



19-ம் அகாரம் அண், 1933 

இலங்கைமதில் இக்சிசனை யேறலரிசென்றே 

விலங்கியகல் இன்றனன் விரசைக்சென வியர்தான். (2) 

தெவ்வளவி லாதவிறை சேறலுள சென்றால் 

௮வ்வளவ கனறாணம் ௮ண்டமிடை யாக 

எவ்வளவி லுண்டுவெளி யீறுமதூ வென்னா 

வெவ்வள வரககனை மனக்கொள வியக்தான், (3). 

GiB, UDHGT Qa oar MSGET GST LPMONSLITLI HOE BI 

ஒவ்வொன்றுச் சனித் சனியே வியக்கத்தக்க மதிலகழிகளை மேவி 

வெளியே பல பாதுகாவல்களையுங்கொண்டு இது தீரர்இருந்தது, 

எஞ்ஞான்றும் மாறாத கீசாகிய கடலும் மலையும் காடும் நிலமும் 

பற அ௮ரண்களாக நிரலே புடைபரக்து நிற்ப, அகழும் மதிலும் 

HS அ௮ரண்களாக்கொண்டு wpsgin இறலிலும் இக்ககர் மிக. 

விளங்கி கின்றது, மணி$ரும், மண்ணும், மலையும், ௮ணி நிழற் 

காடும், உடையது ரண் என்னும் உண்மையை உலகம் இதன் 

கண் உணர்ந்து நின்ற, 

மலைரீர் போழிலாணா மன்னாவேல் மன்னன் 
தலைநகரம் தாழ்வடையுக் தான். 

மலையாண் முதலியன தர் ஈகருக்கு நிலைபெறு துணையாம் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

  

743 அண்டரிய இண்மை ௮கலம் அயோத்தி யாண் 

கொண்டிருக்க தென்னே குமரேசா... தண்டா 
உயர்வகலர் இண்மை யருமையிந் கானகன் | 

DO. DAUT ணென்றுரைக்கு நூல் (௩) 

இ-ள், 

குமரே சா! அகலம் இண்மை உயர்வு என்பவற்றால் 

யோத்இ சகரின் ௮ரண் என் மிகப் பெருமையெய்தி . நின்றது 

எனின், உயர்வு அகலம் இண்மை ௮ருமை இச்கானகின் அமைவு 

அரண் என்று நூல் உசைக்கும் என௪, 

இ மஇலாணின் வடிவமைதி கூறுன்றது,



1954 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அண்டு அரிய - நெருக்குதற்கரிய, இண்மை கொண்டிருக்க 

சென்ற கல்லிலும் இண்ணிதாப் வில் முதலியன கொண்டு ௮௧ 

தீதும் புறத்தும் அர்ர்சவலியோடு அமைந்திருக்கமை கரத, 

தண்டா- எவரும் தாவிக் கடக்கமுடியாத, 

அருமை அணுகுதற்கு ௮ரியகன்மை, ௮ஃதாவது பகை 

வர் கட்ட நெருங்கவொட்டாதபடி எமுச்சம்தையும் அழி 

வையும் விளைத்தற்குரிய பொறிகளும் கருவிகளும் பொருந்தி 

8) Os 3, 

அமைவு என்றது மதிலை, அமைவினையுடையசை அமைவு 

என்றதனால் இஃது ஆகுபெயர், நூாலோரை நூல் என்றதும் ௮௮, 

௮கலம், ௮டி மேல் என்னும் ஈரிடக்தும்் கொள்க, வெளியி 

லிரூச்.து பகைவர் முதலாயினோர் அ௮கழ்க்து புகாகபடி அ௮டியகல 

மும், உள்ளிருப்பவர்கவண் கல் வில் முசலியன கொண்டு விரைந் 

தேறி அமைவாக அமர்ச்து கின்று ௮அமராற்று ற்கு மேலகலமும் 

மதிலில் உறுதியாக ௮மைக்திருக்க வேண்டுமென்க, 

மேல், நீசரண் முதலாக நால்வகை ௮ரணின் மேன்மை கூறி 

னா; இதில், மதில்ரணின் பான்மை கூறுஇன்றார், வை புற 

அரண்கள்; இஃது ௮௧ அரண் என்க, 

உயர்சீசியும் ௮கலமும் இண்மையும் அருமையும் தய இக 

நான்கின் ௮மைதியையுடைய மதிலை முரண் என்று நூலோர் 

சொல்லுவா என்பகாம், 

பார்த்தவுடனேயே த! இது புகுதற்கரியதென்று பகைவ 

ருள்ளத்தில் ௮ச்சக்தை விமாக்க வல்லகாகலின் ௮த்தகுத கருதி 

உயர்வை முதலில் வைத்தார், | 

எவ்வளவு உயர்வுடையகதாயிலும் ௮கலமில்லையாயின் கருவி 

முதலியவழ்மால் அகழ்ந்து பகைவர் எளிதற் புக இயலுமாதலால் 

அங்வனம் இயலாதபடி. ௮கலமும், கருங்கல் செங்க ற்களால் இட்ப 

முறக் கட்டப்பட்டிறாச்தாலன் றி ௮வவகலம் பயன்படாதா.தலால் 

அன்பின் இண்மையும், மேற்குறிச்ச மூன்றும் ஒருக்கே அமைக் 

இருப்பிலும் செருங்குதற்கரிய பொறிகள் 'இல்லையாயின் பல்லும்



19-ம் அகாரம் ரண், 1985 

ககமூம் இல்லாத புலிபோல் ௧௬தஇ மாரும் பயமின்றி ௮னுகுன 
ரா,கலால் இறுதியில் ௮ருமைபும், முறையே உறுதிபெறவைத்தார், 

மலையாண் நீராண் கில முரண் முதலிய எவத்றிலும் கன்னர் 

குல சகருக்கு மன்னிய துணையாம் இல் மதிலாணே (ip 5 0) a 

மருவி நிற்கும் அதலால் பகைமேற்கொண்டு aT Score வேற்று 

வேந்தர் முன்னகாக இசனையே வளைத்த வெல்ல விழைவா; 

இருக்க வேச்தரம் எனற்றினம் மாசன்மையாக இசனைக் சைக் 

கொண்டு காக்கச் Bomar; Qs Fonsi நிலைமையும் தலைமையு 

முடைய இம்ம லரண் ஏணி மூ சலியவற்றிற்கு எட்டாதபடி. மிக 

உயார்திருபபதோடு எதிரிகளை விரைக்து கொல்லவல்ல பல் கைப் 

போக கருசிகளும், வஞ்சனை பலவும் லாய்க்த மாயப் பொறிக 

CHU, உருக்கி ௮ருகிருககும் ஈயம் செம்பு முதலி.ப இ நீர்களை 

வாரி விசம் சக்க எச்திரங்களும், வீரர்கள் மேலிருக் த பகழி முத 

லிபன சொரிதற்கு எத்ற பகணப்பாப்பும், ஒசே விழ்ச்சியில் தாறு 

பேரை ஒருக்ே கொல்லவல்ல சதக்கினி, கள்ளி 9ெட்டி.., சழுகுப் 

பொறி குடப்பாம்பு, சகடப்பொறி, சுகர்ப்பொறி, முதலிய பிறவும் 

பொருக்இ, முதலைகள் மிக்குளன wes அகழியும் சூழ்க்து 

அமைரந்திருக்கவேண்டும் என்க, முழுமுதலரணம் என ஆரியர் 

தொல்காப்பியனார் இசனை முூதன்மைபெறக் குறிழ்துள்ளமை 
எண்டுக்குதிக்கொள்ளச்சக்கது, வழுஇமன்னர் தலை ககராகிய 

மதுரையம்பதியில் பண்டிருக்கத மூலாணின் சன்மையை இத 

னடியில் வருவனவற்றால் இனி துணரலாகும். 

இளையும் இடக்கும் வளைவிற் பொறியும் 
கருவிர லூகழமும் கல்லுமிம் கணும் 
பரிவு.று வெரக்கெயும பாகடு சூழி௫ியும் 
காய்பொான் ஒலையுக் கல்லிடு கூடையும் 
தூண்டிலும் சொடக்கும் ௮ண்டலை படுப்பும் 
கவையுவ கழுவும் புதையும் புழையும் 
ஐயலித் தலாவும் கைபெய ரூசியும் 
சென்றெற் சாரலும் பன்றியும் பணையும் 
எழுவும் சப்பும் முழுவிறற் கணையமும் 
கோலுக் குக்தமும் வேலும் பிறவும் 
ஞரயிலுஞ் சிமர்து காட்கோடி நடங்கும் 

வாயில், என்: இள ங்கேரவடிகளும,



7956 திருக்குறட் குமரேச ளெண்பா, 

எல்லைகோவழித் தடைசெயும் இம்மதஇழ் புரஞ்சூழ்க 

தொல்ளை மேவலர் வளர் துழி யன்று போராற்றி 

வெல்ல மள் ரும் வேண்டுமோ பொறிகளே லெல்ல 

வல்ல ௮ம் மதிற்பொ.றி செயும் மறஞ்சீறி அரைப்பாம், (௧) 

மமுச்சகள் வீசவன ஈஞ்சு பூசுருினை வாள்கள் வீசுவன முத்.தலைச் 

சழுக்கள் வீசவன சுந்தசேமி யெரிசால லீசு௨ன சாலனேர் 

சழுக்கள் வீசுவன சப்பணங்கள்விட மென்ன வீசுவன வன்னெடும் 

சொழுக்கள் வீச௨ன சற்கவண் சயிறு சோத்து விசுவன வார்ச்சரோ, (௨) 

ஈஞ்சீபில்கு கொளை வாளெயிற்றரவு சாகிமிர்த்தெறியு மஞையசா 

வெஞ்சினம் சொண்முழை வாய்திறரது பொறுவாரை விக்கடவிழுக்குமாற் 

குஞ்சரக்சொடி௫ முசலம்கீடு மெதிர்குழுகுவார் தலைகள் ததறுமால் 

அஞ்சீவெம்பொநி விசைப்பினுங் சடு் யடுபுலிப் பொறி யமுசக்குமால், (௬) 

எள்ளி யேசரை இவுளீ மார்பிற எறிர்து குண்டசழி யிடைவிழத் 

தன்ளி மீளுமுருள் கல்லிருப்புமுளை தர்... வீதியுடல் சர துமால் 

கொள்ளிவாயலகை வாய்திறந்து சனல் கசொப்பளிப்ப வுடல் குப்புறத் 

அள்ளீயாடுவன சைகள் கொட்டுவன சோள்புடைபப சல கூளியே, (௪) 

துலச்கு சக்கிலி யெறிர் திழுக்குமரி தொடர்பிடித்சசை யச்சவிட் 

டுவச்கும் ஒன்னலர்சள் தசைகளை த் இரு யுடனெருக்குமர கிலைகளாற் 

கவைச் கொழுச் தழல் சொழுத்தி வீசமெகிர் கல்லுருட்டி யடுகொல்லெனச் 

குவைக்கடுக்கன் மழைபெய்யும் ௮ட்டமணல் சொட்டு மேவலர்கள் கட்டவே 

உருச்சி மீயமழை பெய்யுமா லயவருச்கு உட்டுருகு செம்பிீனீர் 

பெருக்க வீசம் விடுபடையெலாம் எிர்பிடித்.து விட்டவர் சமைத்தெறச் 

செருச்ீசும் சடைசற்ற மாடமொடு சென்று சென்று துடி. முரசொடும் 

பெருக் Sessa. வையமேனட்வி யெய்யும் வாளீமழை பெய்யுமால்.(௬) 

மெதிசொள் ஐம்பொதியை வெல்லினும் பொருது வெல்லுதற்சரிய காலனை 

முறியர்வெல்லிலும் வெலற்கருங் கொடிய முரணவாயமரர் ௮ரணெலாம் 

அதிவினு னி௮வு சம்மியன் செயவு மரியவா யவனர் புரியுமிப் 

பொறிகள் செய்யும்வினை யின்ன பொன்னணி புரத்து வீதிசளுசைத்,த.மால் 

எனப் பாஞ்சேோதி முனிவரும் பாண்டியர், ௮ரணின் அருமையை 

உலசெய்.அணர்த்இயுள்ளார், உண்பையை யூன், றீயுணர்க,



75-ம் ௮கொரம் மாண், 1041 

உற்றவலி யேல்லா முடைத்தாய் உயர்வமைந்த 
கோற்றமதில் மன்னரணா கும். 

கோட்டை மதிலின் மாட்சி இகனால் கூறப்பட்டது. 

  

உற்ற ௮ரண்கண் டு௮பகைவ சஞ்சவரன் 

கொற்றமு.ற்றான் என்னே குமரேசா பற்ற 

திறுகாப்பிற் பேரிடத்த மாகி யுறுபகை 

யூக்க மழிப்ப தரண், (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! சிரிய தனது அாரண்வலியால் விச.பவான் 

வர் செருக்கை என் அடக்கி வென்றான் எனின், சிறுகாப் 

பேரிடகத்தது ஆகி உறுபகை ஊக்கம அற்ப்பது அரண் 

நூ கோட்டையின் இயலமை3 கூறுகின்றது 

ர்ன என்றது விசையவானை, அ௮ரண்கண்டு உறுபகைவர் 

நான் றற கொடுவிடமனைய அடுபடையுடையதாய் அடல் 

ats நெடுமுடி மன்னரும் கேர்க்து கோக்கியவுடனே 

mene or ௮து நிலைத்இருகசமை கருதி. ௮வ அண் 

பால் என்றும் வென்றியுடையனாய் விசையவான் நின்று 

ங்னொனாகலால் வான கொற்றமுற்றான என்றாம். பெற்ற 

யதாக எய்திய, 

க ப்பு என்றது எளிதான பாதுகாவலை, ௮ஃகாவது காவ 

பலர்கூடி. வருந்திக் காக்கலாகாதபடி. காப்பிடம் இெறிதாகப் 
ரர் ஆட அழிப்பது௮ரண் என்றது தன் 

ட். ௮க்கோடாகப் பற்றிகிற்பவாக்கு உறுதியை உ2வி,பகை 

ன்னைப் பற்றிக்கொள்ள வருபவர்க்கு இறுதியை விளை 

மலாய் ௮ரண் இருக்கவேண்டும் என்றவாறு, 

பதை - உற்ற பகைவர்; வென்றுதொள்ளக்கருதித் Sot 

5௪ பகைவர் என்க, ஊக்கம்- உள்ளக்கிளர்ச்சி; ௮ஸ்தச



1942 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

வது அரசைக் கைப்பற்றிக்கொள்ளலாம் என்று கருஇக்கள 

துணிவு, பகை உடையராயிலும் உறாவழி ஊக்கம் ௮ழிபட 

தலால், அழிப்பதற்கு உறுதல் ஏதுவாய் கின்றது, 

மேல், மதிஐரணின் மாட்டு கூறினா; இதில், அகன் ௨௭ 

டத்தின் தன்மை வன்மைகளை உணாராஜ்துகின்ளா. 

அடக்கமான ௪ுறய பாதுகாவலில் பெரிய இட திதையுடை 

தாய்த் தன்னைவந்து தாக்கிய பகைவரது உள்ளக்களர்ச்சு. 

ஓழித்து நிற்ப? ௮ரணாம் என்பகாம், 

மலை பரண் முதலி.ப கிலையரண்கள் புடைசூழ்க இருப்ப இல 

யே எளிதிற்காக்கும்படி வழியும் வாயிலும் OGG, MIT wv 

இரண்டுின்று புறத்தாரோடு முனைந்து பொருதற்கு ஏருறவா 

விரிர்து பாக்க இடம் உளளே பொருக்கி, எவரும் ௮ஞ்சு ௮௪ 

மாறு விஞ்சி.ப மதிலுறுப்புக்கள் மிடைந்து, ஒருகோட்டை வி 

இயிருக்கவேண்டூம் என்பதை இஅ௮ விளக்கி நின்றது, 

சிறுகாப்பு, பேரிடம், உறுபகைஅழிக்கு்திண்மை, என் 

இவற்றை ௮ரணின் கன்மைகளாக உணரவைக்அுள்ள ஒன 

யை இஇல் உய்த்துணார்து கொள்க, 

புன்புல*் கழ்இய புகற்த் தாகி 

வன்ளரொழில் வயவர் வலிகட வகுத்த 

படைப்புறக் கிடங்கு தொடைப்பெரு வாயிலும் 

வாயிற் கமைக்த ஞாயிற் புரிசையும் 

இட்டமைக் தயற்றிய கட்டளைக் காப்பின்; என 

அரணியலினைக் காட்டி வருவதும் ஈண்டுக் காணச்சக்க.து, 

வர்கபகைவர் அஞ்சியொழியுமாறு மிஞ்சிய வலிடடைய 

wis விளங்கியிருக்க வேண்டும் என்பது இதில் உணர் 

பட்டது, இவ்வுண்மை சண்பை ஈகரினகண் உ.ணரப்பெர 

கதை. 

சண்பைநகர் என்பது முங்கராட்டிலுள்ளது, உகர 

தாரசர்கட்கு வழிவழியாக வுரிமையாயஅ, அ௮ம்மாபினில் 

விசையவான் என்பவன் இதனை மிகவும் அழகுசெய்இருர்
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பண்டு) தொட்டே இராசகானியாயிருக்து ௯௪2 இக்ககர் அழகி 

லும் இருவிதும் சிறந்து எவரும் புகழ உயர்அுகொண்டி.ரக்4,௪. 

'இன்பஈலங்கள் இதன்கண் எங்கும Cures Pawson. வளம் 

பொருக்கிய மலைகளும் இனிய நீர் நிலைகளும் இகசளைம் புட 

சூம்க்து பொலிக்இருக்கன. இதன் கடுவேயிருக்க அரசமாளிகை 

உயரச்ச மதிலாலும், விரிர்ச அகழியாலும், தாண் செ.ப்யப்பெற் 

பாவரும் சியர்து நோக்குமாறு அழகுற்றிருக்க ௮, இ.இலிருக்கு 

அரசுபுரிக்த விசையவரன் என்னும் ௮ரசனோேோட6 மறபுலமன்னா 

சிலா பகைமை கொண்டிருக்கார், இருந்தும் இசன் மூாண்வலி 

கண்டஞ்சி He HEUTE ET, ௮ரணமை௫ roe Boba இகன 
* ச 3 ச 9 த * ° . ௪: ்] ° 

எழில்சலங்களை வி.பக்து புலவர் பலரும் புகழ்க்து கூறியுள்ளார். 

பெரும் புன தகங்கை பெருவளல் கொடுக்கும் 

அங்ககன்னட் டணி2பற, இருக்கது 

எங்கு நிகரில்லது ௭ ai BL OMS SB 

பொறங்குமலர் நறுநகா£ப் பு முடிப் மிபாரு 5ழ 2 

விச்சா CIS SSM FOI he 

y¥FFH OEMS OT HEROS Ht TEE 

த்திக் குடக்தாடு தத்து லோம்பி 

விளங்குபு அளங்கும் வென்றத் தாகி 

யளச் துவரம் பறியா அரும்படை யடங்கும் 

வாயிலும் வனப்பும் டேவி விற்றிருக்து 

மதிலணி தெருவிற் ௫௪ -றரோரக்கு 

எதிரில் போகம் இயல்பமை மாபொடு 

குதிரையு௪ களிறும் கொடுஞ்சித் தேரும் 

அடுஇதல் மள்ளரும் வட$வின் ற காப்ப 

'செடுமூடி. மன்னருள் மன்ன னோரார் 

கடுமூ ணழித்த காய்சின நெடுவேற் 

படுமணி யானைப் பைக்தார்” வெண்குடை 

உக்கிர மூலத்து ளரசருள் அரசன் 

  

   பிற்றிதற்ருளை விசை. ப வானெனலும் 

ஃறிறன் மன்னன் நாளுங் காக்கும்



1944 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

சண்பைப் பேருககர். எனக் கொங்குவேளார என்னம். 

LMA DUTT Ce Odor Batter Cut கூறி.புள்ளார், இதனால் 

இக்சகர் நீலையின் பெருமையும் ௮ரண்வலியின் ௮ருமையும இனி 

அணரலாகும். இதனை வென்றுகசள்ள விழைந்து பகைவர் 

இலர் முனைந்து வக்தும் யாதுமுடியாமல் மும்முறை மூரணழிந்து 

கொலைக்தசர், வீரர்பலர இனிது நின்று பொருதற்கு ஏற்றவாறு 

உள்ளே பெரிய இ௨ல்தைபுடையதாய், வெளிவாயிலும சுருங்கை 

வழியும் சிறிய பானகாவலின் இதழ ற அமைந்து, பெரிய மதி 

லோடு அரிய அுகழியுக் கொண்டு இது நிலவி நினறதாதலால் 

பகைஊரலரும அஞ்சு என்றும் ௮ணகாது அகன்று போயினார். 

சிறுகாப்பிற் பேரிடத2,சாகி உறுபகை பூக்கும் ௮ழிப்பஅ ரண் 

என்னும் உண்மைக்கு இஃது உரிமையாய் நின்றது. 

அரண்வலியால் சண்பைசசர் அடுபசைவர் அடல.தித்சே யாரும்போற்ற 

(rom dee $ இருவெழில்கள் முழுதமைர்து சிலமகளின் முகம்போ 

லென்றும, சருணவொளி தழைத்தோக்கித் தருஈலங்கள் இளை தீதோங்கி. 

சார்ர்தார்ச்செல்லாம், சருணையு௮ சாயென்னச் சருதியதை யினிதுதலிச் 

சனிர்சசன்றே.என்றதும் ஈண்டு எண்ணக்தக்கது, உறுபகையிஎ 

ஊக்கம் அழித்து உள்ரளியனவல்லாம் தன்னிடம் score eal 

ஜீ அரண்லலியால் இர்சகா உயரவுற்றருர்த வண்மையை இ. 

வம் உணர்த்தி கிற்றள் காண்க, 

தாக்க வருவார்தம் ஊக்கக் தனையழித் 

தாக்கம் பயப்ப தாண், 

பகைவரெவரும் ௮ணுகுதற்கரியதாய் ௮ரண் அமைவுற்றி 

ருக்கவேண்டும் என்ப இ,தனல் கூறப்பட்ட, 

  

745 கண்டான் ௪வாரரனகயைக் சண்ணன் பசைக்காணாக் 

கொண்டான்பின் என்னே குமரேசர---மிண்டிக் 

கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாக யகத்தரர் 

நிலைக்செளிதா ரர தரண்,



19-ம் அதிகாரம் அரண், 1945 

இஸ், 

குமரேசா! இர் சூழ்ச்திருந்த தூவாரகையைத் கனக் 

ரூப் புகலிடமாகக கண்ணன் என் போற்றிக்கொண்டான எனின், 

Dare DF HN Gru, Dera கூழ்ச தக, அகக்கார் EWES 

எளிதாம் ர, அரண் என்க. 

இஃ அகக்கவர்க்கு இனிகாப் ரண் அமைந்திருக்க 

வேண்டும் என்கின்றது, 

கண்டான் என்றது பல்லாண்டுகளாக எடமதுரையீல் வருக 

தயிருக்கு பின்பு புதிதாகக் துவாகையைதக் FSO MO EM 

உடமை ௧௬௫, மபுக்கனம் கண்டவுடனே பாதுகாப்பிற் கச் சதக்த 

இடம் என்று கனை உவர். கொண்டாகைலால் ௮ரணாக்்2 காண 

டான் என்ரும், பகை என்றது சராசக்தன, காலயவனன் முக் 

லாயினாரை. மிண்டி கெருங்கி; மதத்தால் கெருங்கிவரந்து எனக, 

- அருமைபுறக்கார் கொள்ளமுடியாமைக்கும், எளிமை: ௮௧ 
ber வெல்லருடி. தற்கும் எஏதுவாமென்க, 

கூழ்லி- கூறைபுடைய, ௪; உணவைக் குறத்துவரும் கூழ் 

ன்னமை் சொல் நுகாகற்குரிய பொருள்களெல்லாவற்றைபும் 

DE ori se Sang, கொண்ட கூழ்த்து ஆக அமைக்க 

பலவகை வணவகளையுடையதாக, ர் அக என்ற எச்சங்கள் கை ஏனவுண்யுடையகாக், சம் ஆ என்ற 
௮ம் என்பசுனோேடிணைர்து நீரது என்னும் குறப்பு முற்றைக் 
காண்டு முடிந்தன, 

நீரது - நீரமையையுடையது, நீர்மை தன்மை, 

மேல், ௮ரணின் இயலமை$ கூறினா; இதல், அசனுள் 

வமைந்திருக்கவேண்டிய பொருளமைஇ கூறுகின்றார், 

பிறர்வ்ர்து வென்.றுகொள்வகற்கு அரியதாய், மைந்த பல 

வகை உணவுப்பபொருள்களை யுடைய காப், உள்ளே யிருப்பாரது 

போர்கிலைக்கெளிகாகும் ரீர்மையையுடைய க.௮ரணாம் என்பதாம், 

அ ப்கை| 7 பலா ரெண்டுவந்து ௮மர் தொடங்கனும் தம் வயப் 
, 18 

5 னந முடிபாசபடி. ௮5ழி முதலிய அருமையான வலிய நிலைக 

\ 

லா ச e ' e ச "4 e . 
nto அமய்சோக்கி கெடுகாளாக அவர் முற்றுகை செய்இருப் 

மகதம், விரைர் து வென்றுகொள்ளமுடியாமையால் புறத்தே



19.16 இருக்குஉட் குமரேச வெண்பா. 

பினும்உள்ளிருப்பனா உணவு முதலியவற்றைக் குறித்து ஒருசிறு 

அம் கவலஃ9கொளளாஅசனாறு பொருள்கள் மலிச்,து:ம, வெளியில் 

நிற்பவரசை அம்பு சக்கரம் தண்டு பிண்டி பாலம் முதலி.பன 

கொண்டு எளில் விச ெல்லுதற்கு எஏற்றவண்ணம் மதில்மேல் 

இடமுதலியன இனிது பொருக்தியும், ௮ரண் இருக்கவேண்டும் 

சன்பார் அரிதாய்க், கூழ்த்தாகி, எளிதாம் நீரது என்றார், 

மருங்குமீர்க் இடங்கு வெள்ளிடை. சான மலையறவசன் ௫யார் தரங்சொண் 

அடாறுங்குபல் பொறியும் ௮ணிர்து பேரிடத்தா யுறுறுகாப்பினல் வீரர் 

செருங்குபல் பொருளுர் தழுவி யெச்திறத்தும் சேரலர் கொளப்படாதாூச் 

சருங்சையாஇசளும் பொறிக்கசச் துறைவோர் தொழிலினிதாற்தவத 

௮ரணே. சன்பதும் ஈண்டு அறியச்சச்சது. 

சனரானும் வெல்லுூதற்கரிய சாய், உள்ேேயிருப்பனர்க்கு 

எல்லா கலககளையும் இனி தன வல்லதாய் ௮ரண் அமைந்திருக்க 

2 வண்டும் என்பது இதில் DMT SBI. P,Q) DPM ILD. 

அவாரகையினகண் உணரப்படும். 

கதை. 

துவாரகை என்ப மேல்கடலின் &ழருகில் சாற்புறமும் நீர 

மைக்திருப்பச் சரமைத்தருக்குக் இருககர். அழ சோலைகள் 

புடைசூழக் கடலிடை இச் விழுமிய தீவகம்போல் இது கிளங்கு 

கின்றது, கூர்ச்சா தேசத்தின் வடமேலெல்லையில் இன மருவி 

புள்ளது, சராசந்தன சாளுூவன காலயவனன முதலாகப் பகை 

ஏர் பலர் இரண்டு இடையிடையே வச்து இடர் விளைத்ததைக் 

கண்டு கண்ணன் இதனைச் சனக்குக் கரப்பிடமாக் கொண்டான். 

அமரரும் வியக்கச்சக்க பெருகலங்களெல்லாம் இதில் ௮மருமாவு 

அமைத்துக்கொண்டு அருக்திமகோடு அதன்பின் இருக்தாசு 

செய்தான், இது புறரகா புடைஈகர் இடைககர் அகசகர் என 

நால்வகையாய் நிலவி தனித்தனியே 2௪௧ பாதுகாவலுடைய 

தாய் மிக்கசெழிப்போடு மேவியிருஈ்௧௮, ௮ழயெ செய்குன்று 

கரகம் விழுமிய பொய்கைகளும் ஈறுவிய மலர்ச்சோலைகளும் 

காட்சிக்கினியனவாய் எங்கணும் இஇல் மாட்டியுற்றிருக் தன, 

வடமதரையிலும் பிம இடக்களிலுமிருகச குடிபடைகளையெல்



ow 

9-ம் ௮இகாரம் அரண், 1947 

லாம் இதில் கடிபுகும்படிசெய்து பகைகடிஈது கண்ணன் மிகமகி 

ழ்க்திருக்தான். வடம.துரையிலிரக்கும்பொழு. அ படையோடு மிக 

செருல்கி வக்க பகைவ?ரல்லாரும் இதன் அ௮ரண்வலி: கண்டபின் 

முரணழிந்து சென்றார், அரசமைதயோடு பாதுகாவல் முதலிய 

பல நலங்களுந்ககொண்டு இ.து மிக விளங்கி நின்றது, 

தருமர் தன்னகக் தங்கிப் பொலிவுறக் 

தெருமச் தன்னத பாவஞ் சிதைதர 

௮ரமச் கன்னவன் வைகலின MICH & 

கருமா தன்னமும் இன்றக் கடி.ஈகர், (௧) 

கொடிய விஞ்சி வட்காரைக் குனித்தடுங் 

கொடிய விஞ்சவட் காசைக் குனித்தடுல் 

கடிய கற்சிக் கிடங்கராக் காலுறும் 

கடியகற்சுக் கடங்கராக் காலுறும், (௨) 

என இதன் காவலரூுமைகளைக கவிகள் பாவிலமைத்துப் பாடி 

ம௫ழ்க்துள்ளார், புறத்திலி நந துவரும் பகைவரவருக்கும் புகு 

தற்கரியதாய் எத்துணை அ௮ண்டுகளாயபினும் உள்ளிருப்பவர்க்கு 

உணவு முதலிய எல்லா இன்பங்களையும் எளிதிலுதவ வல்லதாய் 

இஃ.து இசை பெற்றிருக்கது, கொளற்கு அ௮ரிதாய்க் கொண்ட 

கூழ்த்சாகி, ௮ககா நிலைக் கு எளிதாம் நீரது ௮ாண் எனலும் 

உண்மையை உலகம் இதன்கண் உணர்ர்ன கினற.து, 

குசேலர் கண்ணனைக் காணகிரும்பி இச்சகரை அடைந்த 

பொழு.து இதன் வளங்களையும் ௮ரண்வலிகளையும் கண்டு வி.பச்து 

கொண்டமை இதனடியில் வருவன வற்றால் விளங்கக்காணலாம், 

ச.சளப் பளிக்கு மாடமேல் மடவார் செறிதரு புலவியில் வெறுத்த 

திசர மணிபொன் தரளமாலிகைகள் செல்பவர் காலுறப்பின்னி 

மாதர்மேல் மைந்தர் மைச்தரா்மேல் மாதர் மாறிவீழ்தா அடிக்கடிசெய்் 

ஏதமி லசசவீதியிற் புகுர்தான் இருர் தவக் குசேலமா மூணிவன், (1) 

போத்கு மிடங்க டொறுநெருக் குறலாற் பொன்வசையனைய தோள்மைர்தர் 

மேது மார்பத் தஇலங்குமா .லைகளும் விரைகெழு சலவையு மிளமை 

மாதர்மெய்ப் பூசல் குங்குமச்சேறு மான்மத மளாவி pig pga 

காதராறிடுசெஞ் சர் தமுல் குசேலன்சர்தையும் சாறின மாதோ, (8) 
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1948 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

செப்பரு மருதால் மடந்தபு தேர்ச்சிச் செர்சமிழ்ப் புலவர்சம் தாக்இற் 

இப்பிய அணியும் பல்பொருள் வாய்ப்புச் தெளிதருநீர்மையுஞ் சீரும் 

தப்பிலா ழமு்கொண் டலாமணமுடைச்தாய்ச் சாற்றசோறகலமுற் றெல 

௫ம், ஒப்பருக குரைத்தென் ஓசைச்திடப்பொலியும உள்ஈகரகழியைச் 

கடந்தான் (3) 

படங்கிளர் அரவப் பாயுடைப் பகவன் பாரளர் இட்ட சாள்௨ளர்ர தாங்கு 

இட கொள் விண்ணுலகம் போழ் துமேல் ௨ளசா எதிர் சரியலருயிர்மடங்க 

மூ.ங்குளை மடங்கல் அடக்கரு முழுவை முதர்கொடும் பொறிபல 

௮டைச்சாய்ச், தடங்கொளிஇ நின்ற மதிற்பெருவா.பிற் றடையையுச் 

தடையறக் கடந்தான், (4) 

கொளற்கரிய தன்மை கூழுடைமை முதலிய ஈன்மைகள் 

யாவும் இது கொண்டிருந்த வ௮ுண்மையை இவற்றுள் கூர 

துணாந்து 9கொளக, 

“ சண்டமுகி லுருமனைய சராசக்கன் கனக்கஞ்சி 

வண்டுவரை அரணாக வடமஅரை கைளிட்ட 

இண்டிறல் மாதவன '' எனறு சாத்தகி கொண்டுமொழிக்க 

இ,கன் கண்ணும் மேற்குறிச்ச வுண்மை குறித்திருக்கல் காண்க, 

உற்றவருக் கின்பம் உதவி உறுபகைவர்க் 

கற்றம் விளைப்ப தரண், 

சன்னகத்துள்ளவர்க்கு என்றம் இனிய நீரதாய் அரண் 

இசைக்திருக்கவேண்டும் என்பது QED கூறப்பட்டது, 

  

140 உற்ற9பொருள் ஈல்லா ரடைமையால் உஞ்சை.பரண் 

கொற்றமுற்ற கென்னே கும?சசா--முற்றவே 

எல்லாப் பொருளு முடைக்தா யிடத்துதவு 

நலலா ரூடைய தரண், (௬) 

இ-ள், 

குமரே சா! பொருளும் படையும் , மிகவுடைமையால் 

உஞ்சையாண் ஏன் புகழ்பெற்றிருச்ச.த எனின், எல்லாப்பொரு 

ளும் உடைச்சாய் இடத்து உசவும் ஈல்லாள் உடையது ரண் 

என்க, என3ேே இல்லது ௮ாணாகா தென்பதாயிற்று,



19-ம் அஇகாரம் அரண், 1249 

இது பொருள் படைகளால் ரண் உயர்வடையும் என் 

இன்று, 

உற்ற?பாரள் என்றது போகம் புணர்க்த பொன்னகர் 

போல வேண்டிய பொருள்கள் யாவும் ஈண்டியிருக்தமை கருதி, 

நல்லாள் என்றது வேலுர் தண்டுங் கோலுங்குக்கமும், வாளும் 

வளையும் நாளும் பயின்று, ௮ளிமொய்ம்பின் மீஸிமைகொண்டு, 

ஊனமிகர்து மானமிகுக்து, உண்மையும அன்பும் உரிமையுமுடை 

யசாய் ௮வர் கின்றிருக்கமை கருதி. 

எல்லாப்9பொாருளும் என்றது நுகர்கற்கு வேண்டிய பொருள் 

கள் எல்லாவற்றையும் என்றவாறு, ௮௦காவஅ ரணகத்துள்ள 

மக்கள் வாழ்க்கைக் க (2 வண்டிய உணவு உடை படை முதலிய 

மிபாருள்கள் யாலும் என்க, முனனும் பினனுமுள்ள பெயரும் 

உம்மையும் பொருளின் குறைவின்மையைக் குறித்து நின் ரன, 

இடத்து உதவும் - சமயத்தில் உகவுகின்ற, ஈல்லாள் என 

றது வீரர்களை, நன்மை ளின் தன்மை தோன்றகின்றது, 

ஆள்சாதி யொருமை, அஞ்சாமை தூங்காமை அறவு ஊக்கம் 

மானம வீர முதலிய ஈற்குணங்களையுடையவர் என்பார் நல்லாள் 

எனமார், 

மேல், புறத்தவர் வந்து கொளளுதற்கு ௮ரியதாய் ரண் 

பொருக்இயிருக்கவேண்டும என்றார்; இதில், எவரையும் வெல்ல 

வல்ல வீரர்களை ூஃது எய்இி.பிரக்க? வண்டும் என்கின்றார். 

உள்ளே இருப்பவர்க்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களைய 

முடையதாய், இடைபூறு கோரக்சபொழுஅ எதிர்ந்து உதவுதற்கு 

சிய நல்ல விரர்களையுமுடையதே அரணாம் என்பதாம், 

பொருளுடையதாயிலும் ஆள் இல்லையாயின் பற்றுடைய 

சாய்ப் பகைவர் பற்றவந்தபோது களிறீழக்த கயமுனிபோலவும், 

கோடிழக்த குளநீர் போலவும், ௮ரண் பீடழிக்துபோம் அதலால் 

௮க்கனம் ஆகாதபடி. தனக்கு ஆதரவாய் நின்று எவனரயும் 

வெல்லவல்ல ஈல்ல வீரர்களை என்றும் ௮௮ மேவியிருக்கவேண் 

டூம் என்பார் ஈல்லாீளுடையது ௮ரண் எனறார்,



1950 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அரணின் பொருளுடைமை இனி நின்.று பயன்படுதற்கு 
வினையாண்மை மிக்க விரருடைமை இன்றியமையாது என்பதை 

அது நின்றிருக்கும் நிலையால் ஈன்குணர்த் நின்றது, 

௮வ?வர் செய்போருட்கு அரணமும் நீயே என்று இருமாலை 
கோக்கி இள வெயின் கூறிபபடி ௮ரணின் பொருளுக்கு இவ் 

வீரர் மரணமாக அமைக்துள்ளார் என்பதாம், அரணம் காவல், 

மிக்க பொருள்களையும் தக்க விரர்களையம் தன்னகத்தே 

கொண்டு அரண் தங்கியிருக்கவேண்டும் என்பது கருக்கு, 
உ a ° IN: ந ( 6 ௪ ° e 

அரும் பொருளும் இல்லையாயின் வ் ரண் வாரும் வலி 

பூம் இலலாக ஒருவன் படைச்துணைமைபோல் வறிதபடும் என் 

U 6) குறப்பு, 

நி ® -~ 6 g ௪ ஸு ப ட்ட * a * * © 

OMS அபா நளகளையும சுந்த வீ ாரரகமாபும உயாநதகு 

அ௮ாண் பொருகந்தியிருக்குமென்ப.து இதில் உணாசத்தப்பட்டது. 

இவ்வுண்மை உச்சைனியின்கண் உணரப்படும், 

கதை. 

உச்சைளி என்பது அவரத சாட்டிலுள்ளசகொரு ௪றந்த bE 

ரம், உஞ்சை உச்சைனி அவந்தி எனவும் இஃது அழைக்கப் 

படும், பல்லாயிர ஆண்டூகட்கு முனனரிருந்தே பல ஈலங்கட்கும் 

இடயை நின்று இசைபபெற்றுள்ள து, பழைய நால்கள் பலவற் 

றுள்ளும் இகன் புகழம்மணம் கமழ்கனறது, குலமன்னர்கள் 

பலர் இதிலிருந்து கோமுறை புரிச் துள்ளார், முதலில் சூரியகுல 

வேக்தர்கட்கும், பின்பு சந்திரகுல மன்னர்கட்கும், இறுதியில் 

விக்காமார்க்கனு*(கம் உரிமைபாயமைந்து இஃது உயாவுற்றுள் 

ள௮., உபரிய மணிமாடங்கள், அழகிய பொய்கைகள், விழுமிய 

பொழில்கள், மு,தலிய எழில் கலங்கள் யாவும் இசன்கண் சுழுமி 

யுள்ளன, இஇலுள்ளவர்கள் அறிவிலும் இருவிலுஞ் சிறந்து விதி 

முறை வழாதொழுகி அரிய போகங்களை நுகர்க்து அமரர்கள் 

போல் உயர்வுற்றுள்ளார், நாளும் நாளும் பெரிப விழாகோடு 

கூடிய காளி காவில் ஓன்று இல் கவினுற் றுள்ளது, ௮௮௪ 

சேியை இர்சகருக்கு அதிதேவையாக அனைவருங்கருஇ அடி. 

பணிக்து வருவார். உச்சினிமாகாளியென எப்பக்கங்களிலும்



45-ம் அதிகாரம் மாண். 1951 

எண்ணிச் தொழு தலை இப்பாழுது. காணலாம், இரககர மாக் 
தா வருடத்துக்கு ஒருமுறை இகன கருக்கும் பெரிய பொய் 
கை.பில் ௮ழகுற ர விளையாட்டயாலார், ௮சஙனம. அடுங்கால் 
பல்வகைக் சானக்களைப் பண்புடன் செப்வா. அச 2சயல் இசன் 
செல்வூலையைக் தெளிவுறக் காட்டுகின்றது. பிரச்சோகனன் 
என்னும் மன்னன் இதலிருக்து அரசுபுரிக்து வருங்கால் கறி 
pan Sus /விழாக்கொண்டாடினன், ௮அிபாடு அ குடிகள் 
செ.ப்ச ஞான நில்களையும, சானமுறைகளையும் இகனடியில் வரூ 
வனவறருல் இனிதுணாலா கும், 

புண்ணியப் பெருந்துறை மன்னவன் (19.6 BUF Ow 
இறைசகொண்் ie ண்டிய ஏனை மாரக தரும் 
அுறதுறை தோறும் உஷரைவிடம ய ஜினா 
தண்புன லாட்டின் தக்கணை ஏற்கும் 
௮5 சளைர் ௮டைக வி௮ரச்செனப் 
பயினூலாளசைப் பபி/வன! கூஉய்க் 
கவாவனர் போலக் காதலி அப்க்து 
SO ENOWOD காளணி பணித்து 
மங்கல வேள வியள் LOG aT வோரும் 

செம்பொத் புரிசை வெண்குதை மாடத்து 
உழைக்கலம் பாப்பி புருவி.ப மகளிரோ 
டிழைக்கல நிறீஇ இல்லீ வோரும் 
ஆலைக் கரும்பும் ௮ரியு௮ செர்செலும் 
பாலாக கமுகின் படுவுஞ் சுட்டிப் 
புயல் சே ணீகூனும் பூவளங் குன்றா 
WU QE சோட்டமும வழங் கு வோரும் 
காகுசூல் நீல்ிப சேதாத் சொடுக்குக 
குளமபும் கோடும் விளங்குபொன் லுற£இச் 
கிளையும் தாம்பும் அளைகடை மத்தும் 
கழுவும் கதம் வழுவில பிறவும் 
பைம் பானி னியன்றவை பாறிபட வகுத்துக் 
குனருக் கோடி கொடுத்துவப் போரும் 
இன்னவை பிறவும் எனஜேோர்க் காயினும்



1953 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

உடையவை கவா௮க் கொடைபுரி படி மர 

ஒலமன் மாக்களை இரவொழிப்பவர் போல் 

சலங்கொடை பூண்ட கையரரகி' 

ெண்டுகில் பூட்டிய ேழக்குழலியும் 

உண்படை யணிக்க வண்பரிப் புரவியும் 

உண்டியும் உடையுவ் கொண்டகஞு் செறித்த 

பண்டியும் ஊர்தியும் கொண்டன ருழிதக் 

தந் தணர் சாலையும் அருச்சவர் பள்ளியம 

தந் கற மருங்கிற் தலைவைப் போரும் 

சிலமபெெய் வோரும் நிதி2பெய் வோரும் 

களி.௮.9பய் வோரும் பரிபெய் கோரும் 

பெய்மவார் பெய்வோர் பெயச்வறக் குழ்இக் 

கொள்வோ ஈறியாக் குரலராகு 

மணற்கெழு பெருக் அறை மயக்குபு குழீஇ 

வனப்பொடு புணர்ச்த வகையிற்ரப் 

புனற்பாழ் பட்டன்றாற் பூசகர், (உஞ்சைக்காண்டம்) 

இ,சனால் இச்ஈகர எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாயிருர் தமை 

இனி தெளியலாம், இது புறநகர் ௮கஈகர் என அமைந்து 

தனிக்கனியே தகுந்த ௮ரண்வலிகொண்டு இறஇருச்சது, இதன் 

அரண்வலியை நினைந்து பகைவரெவரும் அுணுகுதற்கு அஞ்சி 

ui we sort, அ௮கத்தவர் இன்புற அமைந்து புறத்தவர் சீ 

சம் பொருக்த இது பொலிந்து கின்றது, Ger ume geen 

மு கலிய அயர்கிலைகள் யாதுமின றி எல்லா இன்பங்களையும் நுகர் 

நீ துயாந்தமையால் இதஇிலிருக்தவர்கள் இறந்துபோயினும் இதன் 

கண்ணேயே மீண்டும் ப்றக்துதகொள்ளவேண்டும் எனறு தம்முட் 

பேணி நின்றார், “* எழுமைப் பிறப்பும் எய்துகம் யாம் எனக் 

கழுமிய காதலோடு கைதோழுதேத்தி, ௩கரமாந்தர் பகர்வர் ”” 
என்று இது பகர நின்றது. பொருள்வளக்களேரடு அறிவும் 

மானமூழமுடைய விரர்கள் பலர் மைந்து நின்றமையால் இது 
பெருவலியுடையதாய் என்றும் நிலைகுலையாது நிலவி கின்ற, 
எல்லாப் Cur HOD உடைத்தாய் Ge. sad கல்லாளுடை 
யது ரண் என்னும் உண்மையை உலகம் இதன்கண் உணர்ந்து 
நின்றது, இங்காண் அமைந்த உயர்நிலை உஞ்சை எனவும்,



15-ம் அகாரம் அரண், 1953 

விறலுஞ் சேனையும் நீண்ட சிஞ்சுபும் 

உயாமதி லணிச்ச உஞ்சையம் பெருககர். 

கனவும் இசன் அரண்வலியைக்குறித்து உரைசய் துள்ளன 

இங்கு உளள த.சக்கன, 

ஒண்போருளும் திண்படையு முள்ளவாண் எஞ்ஞான்றும் 

பண்புயர்ந்து நிற்கும் பயன். 

காவல் வீரரை அரண் பேன பீருக்கவேண்டும் எனபது இக 

னால் Fa DOULA. 

  

G47 என்றும பகைக்காசா ஏரா ரீராசகிரி 

குன ஈச தென்னே கும?ரசா--ஈன் ராக 

முறைப முற்து செறக்து மறைப்படுத்தும 

பறநற கரிய சாண், (or) 

இ-ள், 

கும2ரசா ! ப்ைவெவர்க்கம் பற்றுகர்கரியகாம் இரா 

சூரி ஏன்கொற்தமுற்றிருக்கது எனின், முற்றியும் முற்றாது எறி 

ஈ.தும் ௮றைப்படுத்தும் பறறற்கு அரியது ௮ரண் எனக. 

இஅ௫ யாவராலும் கோடற்கரியகாப் மாண் பீடுதறிருக்க 

வேண்டும் என்கின்றது, 

என்றம் - எக்காலத்தும், பகைஎர் கருிபபடி ஒருபோ 

அம் முடியாது சென்நதை இது முன்னிகின்றன. எ: yep F 

கன்றாக என்றது முற்றுதல் முதலிய மூன்றுக்கும் அடையாக 

முறையே கரத நின்றது, 

முதி௮சல்- நெருங்கிச் ரூழூகல். சகரைப் பந்றவர் க பகை 

வாவகம்தவர் பெவெளி?ய வாரமலும் புகக்சவர் உள்ளே புகா தபடி. 

யும் மு,சலில் மடலை வளைந்து நிற்பராசலால் அதனை முற்றி என் 

றர. “முற்றிக், குரிசில் ௮டையாரைக் கொண்டகூட் டெல்லாம், 

பரிசில் முகக்தனபாண் ”' என்புழி இது கின்றுணர்த்தும் பொரு 
ளையுணர்க, எறிந்து என்று வேல் முதலி. பன கொண்டு விூப் 

பொருதலை, எறிந்து களம்படுத்த என்றன புறம்,



1954 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

அறைப்படுக்கும் - வஞ்சிக்சுப் போக்கிடம், அஃதாவது 

வேறுபாடு இல்லாசவர்போல் மாறுபாட்டுடன் உள்ள புகு. 

BD HIF BSH Zou Sri நடித்து அங்குக் காவள்செய்து 

நிற்கும் வீசை வஞ்சித்து வெளிட்படுக்தி நிலைகெடும்படி செய்து 

உடை தாம் நினைந்மகைச் செய்கல் என்க, இது மறுத்தல் 

எனப்படும், இச்செயலுடையாரை ௮அறைத்ொழிலார் என்பர், 

அறைத் தோழி லார்க்கும் செல்லா அருமிள புகுமின் என்றான 

ACU HAS WE, மிய கரவற்காடு. 

மேல், மிக்க பொருள்களையும். சக்க விரர்களையும் ரண் 

மேவி.பி.ரக்கவேண்டும் என்.ரர்,; இதில், என்வாற்றனும் பகைவ/ 

கைக்கொள்ளுகற்கரியதாய் ௮து மெப்க்கொண்டிருக்க2வண்டும் 

என்கின், 

பகைவர்வர்து கநெருல்கிச் Gy Di Bb, HMB சூழாது 520 

Caras Csrig பொருதும், வஞ்சனையால் பேதித்தும் கொள்ளு 

தற்கு அ௮ரியதாப்க் குலவி நிற்ப? ௮ர.ணம் என்பதாம், 

முற்றுதல் எறிதல் அறைப்படுச்தல் எனலும் இவை HT 

கோட்டையைப் பீடித்தற்குப் பகைவர் கைக் கொள்ளும் உபாய 

களாமாதலால் ௮வற்றை எடுச்சுக்காட்டி ௮ரணின் அமைதிய7 

மைகளை விளக்கியரூளிஞர், முற்றுகலை முதலில் வைத்தது புறத் 

திலிருந்து வர்சவா் முர்துறச் செய்வத அது வேயாகலான் என்க, 

ஏவ்வாற்றுனும் பகைவர் 9வன்றுகொள்ள முடியாதபடி 

௮ரண் நின்று திகழவேண்டும் எனபது கருத்து, 

எவராலும் எவ்வகையாளும் நிலை தலையாதபடி சிறந்த மாண் 

நிலைத்திருக்கும் என்பது இதில் உணாச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை 

இராசகரியின்௧ண் உணாப்படும், 

கதை, 

இராசகரி என்பது மசுதநாட்டி லுள்ளதொரு பெரிய சகாம், 

அந்நாட்டு மன்னரிருக்து ௮ரசுபுரிர்.துவர்.த தகுதியுடைய, வழி. 

முறையாகப் பெருமை வாய்ச்த.து, அரிய போகக்களையுடைய.து. 

அக்காலத்தில் விளங்ககின்ற இராசதானிகளுள் இ௫ மிகச் றச்



70-ம் ௮இகாரம் அரண், 19ல 

இருந்தது, அழகிலும் இருவிலும் எந்சகரும் சனக்கு இணையில் 

லத என இசைநிசை போயது, தனக்குப் பாறுகாவலாக விழு: 

மிப நகரங்கள் பல புடைசூம்க்திருப்ப இடையே இ. நிலவி கின் 

றத, அதனால் சாரகை நடுவே தயங்கு? வண் மதிபோல் இவ் 

வூரிருக்க கனக் கவிகள் உரைத்து நின்றனர், 

விண்ணுற நிவந்த பண்ணமை படைமஇல் 

வாயிலும் மரங்கிலுங் காவல்கண்ணி 

வேஃ துபிழை.க் 9 தாழுகினுங் காய்5து கலக்களு 

முழுப்பரி சார முதற்க ணெய்கு 

விழுப் பெருஞ் சசெல்வச9மாடு வென் நிதாஙகி.ப 

ஐம்பதி னிபட்டி யவனச் சேரியும் 

எண்பட னிஈட்டி 9யெறிபடைப் பாடியும் 

௮ளப்பருஞ் சிறப்பி னயிர மாகிய 

மலைபெருஞ் சேனைக் தமிழச் சேரிபும் 

மிலச்சசீ சேரியும் கலைக2லை ௪றந்து 

விஃ,௧க வினைஞர் பத்தியிற் குயிற்றி.ப 

சிக்திரச் சாலையு மொத்தியைர் தோங்கிய 

ஒட்டுவினை மாடமும் கொட்டுவினைக் கொட்டிலும் 

கண்ணீர்ப் பந்தரும் தகையமை சாலையம் 

௮றதக்தியல் கொட்டிலும் ௮ம்பலக் கூடமும் 

சேவ குலலுக் தேகப் பாடியும் 

மாவுச் தேரும் மயங்கிய ம.றுகும் 

காவு தெற்றியும் கடவுட் பள்ளியும் 

தடவளர் செந்தி முதல்வர் சாலையும் 

வேண்டிடக் தோறுக் காண்டக நெருங்கி 

ஈண்டியிருப்ப இஃது இனிதிருக்த.லு. அரணாக இதிலமை*துளள 

மதிலும் அகழியும் யாருக்கும் ௮ச்சத்மை விளைவிக்குமாறு உச்ச 

முற்றிருக்கன. தருசகன் என்னும் ௮சசன் இதலிருக்து முழை 
செய்து வருங்கால் பகைவர் பலர் அவன்மீது மிகைசெய்து நின 

றச். அவருள் குறுகில மன்னெழுவர் தம் படைவலிகொண்டு 

பலமூறை பொச வெழுக்துவச்தார், மூண்டுகினறு முற்றுகை 
யிட்டார், வெகுண்டு பொருதார், வேண்டிய உபாயங்களை 

245. |



1956 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

lon FBI MC SST, அனவளனாயும் பார்ச்.தும் அரண் வலியைக் 

கடக்கமாட்டாமல் மூரண் அழிர்து மாண்டார், பலர் அஞ்சி 

மீண்டார். தம்மன்னனிடம் மாரு அன்பும் மானமும்மிக்க வீரா 

பலா காத்துகிற்ப இசன் மாண் வீறுகொண்டுகின்றது. மய 

மறிந்து அம்மன்னன் எழுக்து அனைவரையும் அடங்க வென்று 

ககரினையடைக்அ ௮ரண்வலியால் உயர்வுகொண்டிருக்கான், மூற் 

இியும், முற்று எறிக்லும், அறைப்படுத்தும் பற்றற்கு அரிய 

- ௮ரண் என்னும் உண்மையை உலகம் இதன்கண் உணாந்து நின் 

றது, இக்ஈகரின் காவலருமையை வியக்து சாமரை மலராகவும் 

இதன் மதிலைக் கன்னிகையாகவும் உருவகஞ்செ:ப்து கொங்கு 

வேளிர் என்னும் புலவர் இலகர் கூறியுள்ள இனபமொழிகள் 

இங்கு எண்ணத்தக்கன, சில இதனடி.யீல் வ நகன்றன, தொடர் 

ந் து படித்தற்கு முதலிற் சிறிது மலைவு கோன்றினும் பொறுமை 

யோடு அருவி நோக்கின் பின்பு இன்பம் பெருகிக்தோன்றும் ௮.௧ 

லால் ௮னபுசெய்து கருதக்காண்க, 

நகரின் அமைதி. 

வண்டிமீர் பொய்கையும் வாவியுங் கயழுங் 

கேணியுங் கணெறும் நீணிலைப் படூவும் 

கறுமலர் கஞலி பூறகிமிர் தொழுகிச் 

சாலி கவினிய கோலச் செருவிற் 

செல்வங் கொடுத்து ஈல்குத லர 

இன்பங் கெழீஇய மன்பெருஞ் இறப்பிற் 

பல்குடிக் தொல்லூ£ புல்லுபு சூழ 

உயர்மிசை யுலகன் உருகெழு பன்மீன் 
௮கவயிற் பொலிக்துதன் ௮லங்குகஇர் பரப்பி 

நிலப்புடை... நிவததரு நிறைமதி போலக் 

காட்சி யியைக்ச மாட்சி தாகக் 

மதிலின் மாட்சி, 

கண்டவா நடிங்குக குண்டகழ்ப் பைர்.துகில் 

தண்டாச் செல்வமாடு தனக்கணியாக 

வடத்தவிற்றிருந்த வடுத்த ரல்குன்



15-ம் அதிகாரம் அண், 1957 

wr OS pr meres படாஅ தேற்ற 

பன்மணி பயின்ற ஒண்முகட் டுச்சி 

ஈலச்,தகு வாயில் இலக்கண இளமுலைப் 

பெறிகிலை யமைக்த போரப்பெருக் கதவிற் 

செறிநிலை யமைக்த சித்திரப் புகவின் 

யாப்புற அமைத்த வாய்ப்புடைப் பணத 

வல்லோர் வர௫ச்ச செல்வக் கூட்டத் 

தரய்ஈலக் கம்மத் தழகொடு புணாக்து 

தியழற் செல்வன் செலவுமிசை அவிர்க்கும் 

வாயின் மாடக் காய்கல வணிழமுகதீ 

தொண்பொற் சத்துக் இண்முகாடி சேகு 

விண்ணிற் செல்லும் விளவ்கொளி யவர்களை 

மண்ணிற் செல்வக் காணிய வல்விசைநீ 

தடைதர்மின் என்னும் ௮வாவினபோல 

வடிபட வி.பங்கும் வண்ணக் கதலிகைக் 

கூர்தலணிந்த ஏந்து. நுதற் சென்னிக் 

கடி. யெயில் மு.துமகள் காவலாக 

வீரரிருக்கை, 

அரும்படைச் செல்வ ரமர்ந்தினி துறையும் 

பெரும்படைச் சேரி தருக்கணி யெய்திக் 

கைபுனை வனப்பினோர் பொய்கை யாக 

வேளாளர் வீதி, 

சால்பெனக் 65 கோலப் பெருுகம் 

பொறைக்கமழி கோத்துப் பூண்டனராகி 

யுயர்பெருவ் கொற்றவ லுவப்பினுங் காயிலும் 

தவிர்க்கவும் பேர்க்கவும் படாத தன்மையர் 

கன்புலச் தமீஇய மன்பெருஞ் செய்கைக 

காரணக் இளவி பூண சோக்கழ் 

பெருக்கடி. யாளர் அருக்கடிச் சேரி 

புறவிசழ் மருக்கற் புல்லிதழாக



19358 தருக்குகட் குமசேச வெண்பச. 

வணிகர் மறுகு. 

மயம் சங்கின் வாய்வயிதற் போக்க 

நிதியம் பெற்ற நீர்மையர் போல 

அதிரா வியற்கை யங்கண் ஞாலக்்அக 

குதிரை மருப்புங் கொளற் கரிகாகி.ப 

அழலுமிழ் காக கிழலுமிம் மணியுஞ் 

AAS பல்லு சகண்டிரைப் Quera dg 

மூவா வமரர் முபன்றுடன் கொண்ட 

வியா ௮ மதகமும் வேண்டிற் போய்க்கரும் 

அரும் பறற பண்டம் ஒருஙககக் தடக்கி 

விட்டனரிருவா மூட்டில் செல்வத்துப் 

பல்விலை வாணிகர் நல்விலைச் சேரி 

புல்லிசம் பொருந்திய கல்லிக மாக? 

அந்தணர் தேதரு. 

மேன்முறை இயன்ற கான்மறைப் பெருங்கடல் 

வண்டுறை யெல்லை கண்டுகசை போகிப் 

புறப்பொரு எல்லா அறப் பாரு ணாவி 

ஜெளிகண் கூடிய களிமதி பேசலக் 

இக்சகொழில் திரியா கரும கெஞ்சின் 

அ௮ர்சண சேரி ௮கவிக மாக) 

அமைச்சர் மன்றம். 

இருகில வரைப்பி னெதிர்ப் போரின்ற 

யருகிலை யுலஅ னட்சு விருப்பினும் 

பெரும்படைக காற்றம் பீடழிக்.து சங்கா 

வரும்படை மன்னர் அ௮ற்றலின் நெருங்கக் 

கலைமையின் வழமீஇ சிலைமை யெய்இனும் 

உற்றஅ முடிக்கும் உறுதி காட்டத்துக் 

கற்றுப் பெொருடரிக்க கண்போல் காட்ச 

அருமதி யமைச்சர் தருமதிற் சேரி 

மாசில் பைச்தா.து ஈமக்க மன்தகத் 

தாசில் பன்மலர் அல்லி யாத)



1௦-ம் அகரம் ரண், 1959 

அரண்மனை. 
சழக ரணிஈக சூழ்கதாச் செல்வன் 

விடுசுடாட் பேரொளி விமானம் போலச் 

'சேணெளி திக.ழும் மாண்லீனை மாடம் 

வேண்டிய மருங்கிற் காண்டக கெருக்கிச 

செஞ்சுடர் மணிமுடி திகழுஷ் சென்னிப் 

பைக்கலை காகா பவண௫*। கடுப்பக் 

காப்பின் ர.பினும் கண் டா ரட் தம் 

யாப்புடைப் புரிசை யணிபெற வமா இ 

யருமஎிப் பைம்பூண் ௮/சகச் கடைக்லு 

வாபிலணிக்சு வான்9க.ழு முற்றத்துக் 

கோயில் கொட்டையாகக் தாமரைப் 

பூ9வாடு பொலியும் பொலினிற்றுகி 

HOMME செய்? தொழில் ௮ளணாக் கடக்க 

இமையாச சுங்கண் இக்கிர னுறையிம் 

அமராபதியும் கிகாகனக் கின் த் 

அன்பநீக்குக் கொழிலிற் ரக 

இன்பக் கலஈத இராசகிரியம் என் 

றஹறெண்டிசை மருக்கிலும் கன்பெயர் பொறித்த ௩ 

மன்பெருஞ் சிறப்பின் மல்லன் மாககர், (மகச்காண்டம்) 

கட்சத்திாக்கள் பல புடைசூழ இடையே விளவ்சம் முழுமி 

போல் அழகிய வூர்கள்பல அருகமைந்திருப்ப சடுலே Basar 

இனிதமர்ச்துள்ளது என்பதும், படைகளும குடிகளும் YOSOS 

இ௪ம்களாகப் பொருந்தி நிற்ப ad, (pills காமரை மலரபோல இது 

விளங்குகன்தென்பதும், வான்முகடு கடவும் கொடியாடைகளு 

டன் இதன் மூலரண் யாவர்க்கும் அச்சத்தை விளைவித்துக் 

கொண்டு அமைந்து கிற்கின்்றதென்பதும், கலம்பல பொருக்கி 

யெக்கும் இன்பம் துலங்க இலங்குனெறசன்பதும், இல் 

புலன்கொள நிற்றலைப் பொருந்திபுணாக, எவர்க்கும் பற்றற்கரி.ப 

தாய் அரண். வலிகொண்டு இத வெற்றிபடுற்று நின்றமையை மறு 

புல மன்னரும். வியச்து . போற்றியுள்ளார், Biman பெருக் 
கதையில் காண்க, ஆடுக்கலர்ச இராசகிரியம் என்க,



1900 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

வானளந்த கைபோல வன்யகைவர் நோந்தயரத் 

தானமைர்து நிற்ப தாண், 
யசரும் பற்றுசற்கரியதாய் ரண கொற்றமுற்றிருக்க 

வேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

748 முற்றக் சேர்தர் ரூ.றிர்தார் பறம்பாணுற் 

கொற்றமுற்றன் கோனேன் குமரேசா. -௪.ழ்றுமே 

மற்றக் முற்ற யவரையும் பற்றுற்றப் 

ப.ற்றி.பார் 2வல்வ ரண, (௮) 

இன், 

குமரேசா! சூழ்க்து வெல்லவச்சு மன்னர் தாம்ச்.து 
போக பறம்பரணால் பாரி ஏன் 2வற்றபெற்று நின்றான் எனின், 

முற்று ஆறறி முதற்றியவரையும், பற்று ஆற்றிப் பற்றியா வெல் 

வது அரண் என்க, 

இன), தன்னைப்பற்றி நிற்பலர்க்கு வெற்றியைத் தரவல்ல 
STU ரண் விளக்கியிருக்க£ேவேண்டும் என்று கூறுகின்றது. 

முற்றவர்த வேந்தர் என்றன வென்றுகொள்ள விழை 

வந்து வரைச்துகின்ற சேர சோழ பாண்டியர்களை, முறிந்தாச் 

என்றது கருதிய பயனிழகமுூ உறுதி குன்றி ஒழிந்தமை கருதி, 

த.றுபடை யூடைபனாயிருர்தும் ௮ரண்வலியால் பாரி வெற்றி 

பெற்று நின்றான் ஆதலால் ௮ரணால் கோன் கொற்றமுற்றுன் 

என்றாம். சுற்றுமே என்றது முற்றுகையின் ௮ளவியல்புதோன்ற 

கின றது, 

முற்று,ற்றி- முற்றுதல்ச்செய் த7முற்று தல் - வளை த்தல், 
முற்றியவர் என்றது ௮ரசைக் கைக்கொள்ளக்கருஇ ௮ரணைவக்து 
வளைந,து நிற்பவரை, 

அன்பு, ௮சை, தோடர்ச்சி, முதலியவற்றை உணர்த்தவரும் 

பற்.று என்னுஞ் சொல் இங்கு இடத்தை உணர்த்து நின்றது, 

: பற்றாகன்று நின் காரணமாக'' என்புழிப்போல, பற்று 

ஆற்றி- தாம் பற்றிநின்ற இடத்சே பெயராது நின்று, பற்றி 

யார் - தமக்கு நிலையாக அணைப் பற்றி நின்றவர்,
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மேல், பகைகாவக்து பழ்றற்கு அரியதாப் அரண் இருக்க 

வேண்டும் எனருர்; இஇல், ௮க்எனம் லந்தவசை வெல்லவல்்ல 

தாயும் தது விளக்கியிருக்கவேண்டும் என்கின் ரர், 

மூறறுகை செய்து LIMES கைக்கொள்ளக் GF FHSS 

சூழ்க தவசையும் கன்னை நிலைபெறப் பற்றிகின நகா் BOm LIVIN BI 

கின்று வெல்லுமாறு விளங்கி நிற்பசே HT ML ANI ETL, 

முன்வைதீக காலைப் பின்வையாமல் தாம நின்ற இடக்சி 

லேயே நிலைபெற்று கின்று வந்த பகைவரை நீலைகலைத்து 2வன் 

அவீடதக்கக்க விராகளை ரண் என்றும் மேவீயிருக்கவேண்டும் 

என்பார் முற்றியவரையும் பற்றயார் பற்று தறற 9லல்லது என் 

ரர், உம்மை உயர்வு FOI, APM, oF DA gL, MMs 

படுத்தும என முனவக்துள்ளவற்தை எகிர்க்து சோக்கிபசிகனின 

இஃது இறந்தது தழிஇயகாம், வெல்லுசல் என்னும் விரர் 

தொழிலை அரண்மேலேற்றியனு உபசாரம் என்க, வெல்லும் 

இயல்பினைபுடையது என்பகாம, வெல்வது அரண் என்ற சனல் 

௮ங்கனம இல்லது ௮ரணாகாதென்பதாயிற்று. 

வளைந்து கின்று தன்னைப் பிடிக்க வக்சவர்கள் லழ்க தபா 

கும்படி புகுர்.து போர் உடற்றவல்ல வீரர்களை மூண் உடைக்கா 

யிருக்கவேண்டும் எனபது கருக, 

வெல்லவல்ல கல்ல வீரர்களை ாண் கொள்ளவில்லையாயின் 

௮ கொண்டிருக்கும் ஈலமெல்லாம் குலைத்து பாம் என்பதி 

குறிப்பு, 
தன்னுள் ௮டைந்திருப்பலர் இடம்பெற் கின்று எவரையும் 

வென்றுகொள்ளுகற்கு எதுவா.ப் மாண் நினறிருக்கவேண்டும் 

எனப. இதல் உணாச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை பறம்பின்கண் 

உணர.ப்படும், 

கதை. 

பறம்பு என்பது பாரிமன்னனிருந்து அசசுபுரிக்கு சினையு 

டையது, பல்வகை வளங்களும் நிரம்பிப் பறம்பு எனலும் பெய 

ரா, சிறச்து விளங்க ௮ழயே மளைச்சாரலில் இஃது இனிகமை 

இருர்சது ஆதலால் அம்மலையின் பெபரையே இக்ககாமும் மருவிர்



1962 இருக்கு உட் குமரேச வெண்பா, 

Sus, அர்சாடும் இசன் பெயரானே பீடுபெற்றிறாகக.அ. 

முக்சாறு ஊர்சகளைபடைய அப்பறம்பு சாட்டிற்கது இத கலைசகர 

மாகி கிலவிபிரும் 2.2, கருமகானம். எனவும் அருமையாக இஃது: 

அழைக்க நின்றது, இதிலிருக்க குடிகள் பொருளை வருந்தித் 

கேடி வாடரமல இருர்தபடி யே பலவளங்களையும் எளிகலய்ி 

பின்புற்றிருக்சனர்,  அக்காலம்இல் நிலவியிருக்க குலசகரல்க 

ளெவயறினும் மாண்வலியில் இது மிகவுயாந்திருக்க௮, மதிலா 

ணோடு மளை.பர ணும் இதில் வலிபெற்று கின்றது, இம்மலைபில் 

pay Sri uv அமைக்திருக்சன, அ௮ச்சனகள் oO SONGS 

களிர்க்து உறுமணல் கமற்கஅ பருகிஞா்க்குப் பெருமகிழ்வு தரக் 

கக்க இனிப sar oot mt Bus Hii Hs aor. '*பாரி பறம்பிற் பனிச் 

சுனைத்தேண்ணீர் '' என அசன் அருமையை வியச்து புறத் 

திணை நன்கைஞனா, மீளைக்கக்கனா என்லும் புலவர் பெருமான்கள் 

புகழ்ந்த கூறுயுள்ளார், இது பகைஒரெவநம் Hap சுதற்கரி.ப 

தன உயரபுகம் கொண்டது, இதனால் படைகளும் குடிகளும் 

மீகு வனிபுடையசாய் உயர்வடைக்்இருந்தார், குறுநில மன்னனு 

யிருக்தும் கன் கொடைகலக்தால் உலகமுழுவதும் புக2ழாளி 

பரப்பிப் பாரி கிலவுசலைக் கண்டு முடியுடை மன்னராகிய சேம 

சோம பாண்டியர்கள் மூவரும் ௮வன்மேற் பொறாமை கொண் 

டார். பொருதுவெல்லக் கதக் சனிச்சனியே பலமுறை படை 

யெடுத்து வக்கார்; வரதம் ஒர பயனுமடையாது உளமுடைந்து 

மீண்டார், அ௮மயசகோக்கி நின்று பின்பு மூகரும் ஒன்றுசேர 

ந்து பெரும் படையோடு வஈ௮ இப்பறம்பினை வளைந்தார. அகதி 

இலிருந்தவர்கள் கொதித்து எதிர்த்தார், பேோமர் மூண்டது. 

சரள்பல கழிந்தும் வர்தவர் வென்றுகொள்ள முடியாமல் நின்று 

இயங்கினர், அவர்கள் ஏவும் படைகள் யாவும் உள்ளே ஏ. 

தொழிச்சன. ஒழிக்தும், ௮வர் ஒழியா பின்னும் மூத்றுகை 
செய்து வளைச்திருக்தனர். உள்ளிருந்த வீரர்கள் உறுதியோடு 

நின்று இறுதியில் வென்று விளவ்கினா், சிறுபடையுடையனா 

யிருந்தும் பெரும் படையுடன் பொரும்படி வச் வேக்தர் மூவ. 

ரையும் பாரி வென்றுகொண்டான் என எக்கும் அவன் புகழ் 

நின்றுகொண்டு,
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முற்று தற்று முற்றியவரையும் பற்று அற்றிப் பற்றியார் 

சவல்வது ௮ரண எனலும் உண்மையை உலகம் இமன்கண் 

உணரு கின்றது, 

முசு கடிப்பு இகுப்பவும் வால்வளை து.வைப்பவும் 

௮ரசுடன் பொருக ௮ண்ணல் நெடுவரைக் 

கறங்குவெள் எருவி கல்லலைச் தொழுகும் 

பறம்பிற் கோமான் பரசி, (அபருஞ்சித்தரணா); 

கடக தடு சானை நூவிருங் கூடி. 

உடன்றனி ராயிலும் பறம்பு கொளற்கரிதே. (புறம்). 

பேரிசை யு: ர௦மாடு மாரிமுற்றிய 

பல் குடைக் கள்ளின் வண்மகிழ்ப்பா.ரி 

பலவுறு குனறம் போலப் 

பெருங்கவி னெய்திய ௮ருக்காப்பு, (கற்றணை); 

இவை, மேற்குறித்த வண்மையைக் குறித்து நிற்றல் காண்க, 

உற்று வளைந்தார் ஒழிந்தோட வுள்ளிருப்போர் 
வேற்றிபேற நீற்ப தரண், 

புறத்த வந்து வளைக்கவரை அகத்தவர் எளிதில் வென்று 

கொள்சரமாறு ௮ரண் இயைக்திருக்கவேண்டும் என்பது இகனாள் 

கூறப்பட்டது, 

  

7149 மாடமலி மாபுரமுன் மாற்றலர்கள் மாயவரண் 

கூடிசின்ற தென்னே குமசேசா.-.. கோடும் 

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைழுகத்து 

வி2றய்ட மாண்ட தாண், (௯) 

இ-ள், 

குமரே சா! மாற்றலர்களை மாய்க்கவல்ல அரண்வலி 

யோடு இசாசமாபுாம் ஏன் அமைத்திருச் தத எனின், முனைமுகத்து 

மாற்றலர் சாய வினைமூகத்து விறுஎய்தி மாண்டது ௮ரண் என்க. 

இ௮, பகைவர் தவர் பயனிழஈ பயச்ே தோடும்வண்ணம் 

௮சண் நிலையமைச்இருக்கவேண்டும் என்கின்றது, 

240



1904 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

மாடமலி என்றது மணியிற் செம்பொனின் மரக,தகஇயன் 

றன மஇதோய், ௮ணிசெடுங்கொடி ௮மைக்த சன்மாடங்கள் ௮ணி 

யணி.பா நிறைக்திருந்கமை கருதி, மாபுரம் என்றது இராசமா 

புரம் என்க, மூனனைந்துவர்த பகைவர் புகுர்தபொழுதே முறிந்து 
மீளும்படி. மதில் அமைந்திருந்ததாதலால் மாற்றலாகள் மாய 

அபண் கூடிகின் றகன்றாம், கோடும் - மாறுபடுகின ற, 

முனை என்பது போர், பகை, மாறுபாடு, முகன்மை, முத 

லியவற்றை யுணர்த்திவரும். மாற்றலர் - பகைவா; மனம் மா.று 

படு தலையுடையவர் என்பதாம், முனைமுகத்துச்சாய என்றது 

போர் தொாடங்கிய பொழுதே பகைவர் தொலைக்துபோக என்ற 

வாறு, முகம் இரண்டலுள் முன்ன தொடக்கத்தையும் பின் 

ES இடத்திறக்தையும் உணர்த்தி நின்றது, : இனிய செய்தி 

நின் தர்வலர் முகத்தே''என்புமி இது நின் .றுணர்த்துதல் காண்க, 

பொரு ொழிலில் மிகச் சதுரரான விரர்களையும் பொறிகக 

யும் பொருந்தி ரண் பொலிவு பெற்றிருக்கவேண்டும் என்பார் 

வினைமுகத்து விறு எய்த மாண்டது என்றார், விறெய்துதல் 

மாட்சிக்கு ஏ.துவாகல் தோன்ற முதலில் ஏறி நின்றது, மாண் 

டது அ மாட்சியையுடையது, அல்தாவது வெற்றித்தருவோடு 
மேன்மையுற்றதென்க. . 

fp = பொலிவு, வெற்றி, மேன்மை, வீறுயர் கலசம் எனச் 

சிந் தாமணியிலும், ஏறுதலெளிதோ லவீறுபெறு அறக்கம் எனப் 

பரிபாடலிலும், தோள்முமையான் வீறு முற்றவும் என மதுரைக் 

காஞ்சியிலும், தாறடுகளிற்றீன் வீறு2பற ஓச்சி எனக குறஞ்சிப் 

பாட்டிலும், சாறபர்களத்து விறுபெறச் தோன்றி எனத் தருமுரு 

காற்றுப் படையிலும், இது நின்.றுணர்ததும் பொருளையுணா்க, 

மேல், தன்னைப் பற்றி நிற்பவர் வெற்றியு௮ுமாறு அரண் 

உற்றிருக்கவேண்டும் என்றா; இஇல் அ௮வ்வெற்றித் இறனோடு 

எல்லா மேன்மைகளையும் ௮து மேலியிருக்கவேண்டும்என்இன்றார், 

முனைந்துவர்து போர் தொடங்கியபொழு?,த பகைவர் 

அழிக்தோடும்படி. சொழில் செய்யவல்ல உயர் இமக்களால் 

வெற்றியெய்9 மற்றும் வேண்டும் மாட்சியையுடையதே அசணாம் 

என்பதாம்,



75-ம் அகாரம் அண், 1905 

பகைவர் முனைர்துவச்.து போர் தொடங்கியவுடனே வாள், 

மழு, தண்டு, சக்கரம், தோமா முதலிய கொடும் படைகளையும் 

அடுக்திறங்களையும் மாயப் பொறிகளால் வாரி கிசி, தன்னகத் 

அள்ள வீரர்கள் எளிகாக மேவிகின்று பொருதற்கு வேண்டிய 

இதம்புரிர்து, நாண் அமைச்திருக்கவேண்டும் என்றவாறு, முனை 

முகத்திற் புகுந்தவர் பின் முகங்கொடா கொழிக்தோட, வினை 

முகத்திற் சிறந்தோங் விளங்கரின்ற இம்மதிலே, என்னும்படி 

ஒர ௮ரண அமைந்து நிற்கவேண்டும் என்ச, 

ஒருவன் எதரர்து சோக்கியவுடனே முகத்தில் விரைகத 

அறைக் துவிடின் மேல் களர்க்தெழத்தக்க உர்ற்குன்றி அவன் 

ஒழிர்து?போ சல் போல் முனைமுகம் புகுந்து பகைவர் காலூன்ற 

முன்ன27 உளளிரப்பவர மேலான றி வெகுண்டு 9பாருஅவிடின் 

தஇரண்டுவக்த ௮வர் வெருண்டு சொலைவர் அதலால் முனைமுகத் 

BFE வினைமுகத்துவிறு என்றார், அத்தகைய வீனைவீரர்களை 2 

தன்னகத்தேகொண்டு ரண் விளங்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு 

தம்மைத் தாக்கவர்த பகைவர் தரம் .க்கி.ப வினையால் ஊக் 

கமழிந்து ஒடின் ௮கனை கோக்கியவுடனே உள்ளத்தல் உவகை 

மீக்கூர்க்து வெற்றிப் பொலிவோடு வினையாளர் &மிர்க்து விளங்கு 

வராதலால் அவ்விளக்கக்தை மதில்மேலேற்றி மாற்றலர் சாய 

வீிறய்தி மாண்டது என்றார், 5 

தன்னைப்பற்றவக்த பகைவர் wus st Psgours அரண் 

வெற்றியுற்றிருககவேண்டும் என்பது இதில் உணரசத்ப்பட்டது. 

இவவுண்மை இராசமாபுத்தின்கண் உணரப்படும், 

கதை. 

இசாசமாபுரம் என்பது ஏமாக்கக காட்டின் தலைசகசசயுள 

ள௮, அசராட்டு மன்னச வழிவழியாக மன்னிபிருக்து ௮௬ 

புரிர்துவக்த மாண்பினையுடையது, இது தெய்வச் சச்சன கை 

வைத்துச் செய்தனவோ என்று ௧௬3 வியக்கும்படியான ௮ழயெ 

மணிமாடங்கள் மிக அமையப்பெற்றது, 9% மாளிகையை 
இடையே யேச்தஇ அமைச்சர் முதலிய உயர்கிலையாளர்கள் இரு 

மனைகளை யருசேகொண்டு ௮காகர் புறககர்களை முறையே கிரப்பி



1900 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இடையிடையே மூலகழிகளை uP ging தாக்கி இஃது இனி 

சமர்க்துள்ள௮. Qa மதல் நீர் சுமக்திளைத்த மேகங்களைன் 

தழுவி நிற்றலால் எப்பொழுதும் உச்சியில் ௮சும்பரு த சாயமைச் 

இருக்கது, “ தாய்முலை தழுவிய குழவிபோலவும், மாமலை தழு 

விய மஞ்சு போலவும், ௮ய்முகில் தழீஇ அ௮சம்பருக நெற்றிய, 

சேபுபா மதில் ்' என இது செப்ப நின்றது, இவ அ௮ரண் LT 

ரும் ௮ணுகுதற்கரிப தாய் ௮ழிவுசெய்யும் பொறகள் பலகொண்டு 

Cs DuMont SH கின்றது, பகைவாரறியாமல் மாறுக அருகே 

வருவ ராயின் உடனே எறிபடைகள் பல எதி/க்து பாய்ந்து அவரை 

எரித்கழிச்துவிரம், இசன் செயல் இயல்களைக் குத்துச் GH 

கக்க? தவர் மிகத்சதளிவறக் கூறியுள்ளார், சல இச௫னடியில் 

வருவன, பொருளை நுணுகி யுணர்க, 

மாற்றவர மறப்படை மலைக்துமதில் பற்றின் 

நூற்றுவரைக் சிகால்லிசயொாடு நாக்கி எறிபொ.ரியும் 

தகோற்றமழறு அபப்களிறு துற்றுபெரும பாம்பும 

கூற்றமன கழுகு9தாடர் கு529மாடு கோண்மா, (1) 

விற்பொ.றிகள் வெப்யவிடு குதிரை தொடர் அயில்வாள் 
கற்9பாற்கள் பாவையன மாடமடு செந்திக 
கொற்புனை செய் கொள்ளிபெருங் கொக்செகெழில்செய் கூகை 
ஈற்றலைகள் திருக்கும்வலி [கருக்குமா நிலையே, (2) 

செம்புருகு வெங்களிகள் உமிழ்வதிரிச் தெங்கும் 
வெம்பு ௬ குவட்டூமிழ்வ வெர்கெய்முகர் துமிழ்வ 
அமபுமிழ்வ வேலுமிழ்வ கல்லுமிழ்வ வாகிக் 
தம்புலக்களால் யவனர் தாட்படுச்ச பொறியே, (9) 

கரும்பொனிபல் பன்றிகத காகம்விடு சகடம் 
குரங்குபொரு சுகரினொடு கூர்க் தரிவ moor gone 

பரந் தபசும் பொற்கொடி பசாகையொடு கொழிக்கும் 
திருக் தமதில் தெவவர்தலை பனிப்பத் இருர்தின்றே. (4) 

வயிரவரை கண்விழிப்ப போன்று மழையுகளும் 
வயிரமணிதச் தாழ்க்கதவு வாயில் முகமாக 
வ.பீரமணி ஞாயில்முலை வான்பொற்கொடி.க் கூர்தல் 
வயிரக்கடங் காடை மநிற்கன்னிய 2 கவினே, (5)



15.ம் அகாரம் அரண், 1904 

கொள்ளிகள;, கூளிகள், விரசிமாடு கே2ர கோன்றும் பேய்கள், 

இரும்பாற்செய்த பன்றிகள், கொடும் புலிகள், ௮டச்களிற கள், 

கச்சுசாகங்கள், அரிகயி நுகள், விடாது விரை அபாயுக் கதிரைகள், 

சொடாகு தொடாக்து கொல்லும் வாள்கள், மூசலிய மாயப் 

பொறிகள் பல மருனி) அகழியை அடைபாகவும், கொடியைக் 

கூந்துலாகவும், கோபுரக்களையுடைய வாயில்களை முகங்களாககும், 

இடையிடையே மேல் இரண்டு கோன்றும் சிகரங்கள முலைக 

சாகவும், கொண்டு ர விரக்கன்னிபொால் இம்மதிலாண் விள ங்க 

நின்த)சன்பசை இஃகனிகள் வீளக்கிசிற்றல்காக்க இத்தகைய 

அரி நிலகைளொடு போர்த்தொழிலில் ம்க் கோசீ்சிசபற்ற 

வரர் இரள்களையும் இதுமேளிபிரக்2த. இதன் இயல்பினை 

யறியாது பொருஅுகொள்ளவ5க மறுபுல மனனார் மூவா முழு 

சழிர்து போஞார், , ௮சனபின் பகைவர் யாருமின்றா இவா ணு 

டைய மனனர் உபர்வடைக்கிருக்கார், முனைமுகத்து மாதறலா் 

சாய வினைமுகத்.து வீறழெய்கி மாண்டது அரண் என்னும் உண் 

மையை உலகம் அறிய இஃது உணர்த்தி நினற.து, 

மாமடங்கல் கண்ட மதகரிபோல் மாற்றலர்கள் 
தாமடங்க நீற்ப தரண். 

பகைவர் பொன்றியோடும் எண்ணம் அரண் பொரு) 

பிருக்கவேண்டும் என்பது இக கூறப்பட்டது, 

120) கேடில் சவுஞ்சம் கெட்ட துகன் மாட்சியிலார் 

கூடிநின்ற தாலேன் Kos re1—ser Gu 

எனைமாட்சிக் தாகிபக் கண்.லூம் வினைமாட்சி 

பில்லாகண் இல்ல தாண், (ic) 

இ-ள். 

குமரேசா! மிக்க அரண்வலியுடைய கிரவுஞ்சம் தக்கவ 

ரின்மையால் ஏன் தாழ்ந்து ௮ழிக்தது எனின், ௮ரண் எனை 

மாட்சித்து ஆகியக் கண்ணும், வீனைமாட்சி இல்லார்கண் இல் 

லது என்க,



1968 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இ, ஈல்ல கினையாளச்களில்லாக ரண் ஈலமுறுதென் 

இன்ற, 

கேடுஇல் இரவுஞ்சம் என்றது தொலையா லையோடு நெடு 

சாள ௮௮ நிலைபெற. ரு சமை கருதி, ஈன்மாட்சு இலார் எண் 

PB MOANA AM வஞ்சமும் களவுமுடையாாய் மருவிகின் றழமை 

யான் என்க, நாடும் - சனக்குரிமையாக விரும்புகின் ற, 

சனைமாட்சித்து அகிய க்கண ணும் - எவவளவு மாட்சிகளை 

யெய்தியிருப்பினும், உம்மை அருமைகோன்ற நின்றது, ஆங் 

கமை வேய்தியக்கண்ணும் என்று முன் அதிகாரத்தின் இறுதி 

யிற் கூறியபடியை இஃ அடியொற்றயுள்ளது. இகனால் நாட் 

டிற்கு வேந்தன் எப்படி உபிராகாரமாய் ௮மைந்துள்ளானே அப் 

படியே ௮சணுக்கு வினைவிரர்கள் விள.குிபுள்ளார் என்பதாயிற்று, 

கினைமாட்சி௮ கொழில்கிளகளை யறிந்துசெய்யுந B றம்; 

அஃதாவது கருவி காலம் இடம பொருள் முதலியவற்றை இணி 

தறிந்து, முடிவும் இடைபூறும் முற்றியாங்கு எய்தும் படுபயனும் 

பார்த்து, வினைகளை முடிவுபறச் செய்யுமேன்மை, இம்மாண்பு 

இல்லாகாரை அரண் மருகலியிருப்பின் ௮து எவ்வளவு மாண் 

புடையதாயினும் மதிப்படையாதென்பார் வினைமாட்சி இல்லாச். 

கண் அரண் இல்லை என்றார், இல்லை என்றது அ௮சன் இருப்பின் 

இழிவு தோன்ற கின்றது, 

மேல், மேவலர் மேவலாகாதபடி காவல் வீரர்களோடு ௮ரண் 

மேகியிருக்கவேண்டும் என்றார்; இதில், ௮ச்தகைய வினைவிரர்க 

எரில்லையாபின் எத்தகைய ஈலங்களையுடையதாயிலும் ௮து பயன் 

படாதென்னெரார், . 

மேலே சொல்லப்பட்ட மாட்டுகள் யாவும் ரண் உடைச் 

தாயிருப்பினும் வினைகளைச் செய்தற்கண் மாட்சியில்லார் மாட்டு 

அது மாண்புறு என்பதாம், 

HEAD திண்மை முதலிய அ௮ருமைகள் யாவும் ஒருங்கே 

யுடைத்சாய், மருவலர் அஞ்சியோடும்படியான மிஞ்சிய வலிக
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ளோ மற்றும் வேண்டிய மாட்சுகளெல்லாம் அரண் மேலியிருப் 

பினும், வினை அண்மைகளிற் சதுரரான நல்ல விரர்கள் send 

இல்லையாயின் உள்ளமில்லான் கைப்பட்ட ஒள்ளியவாள்போல் 

பகைவர் புகுக்சபொழுது ௮௮௪ பயனிழக்து போம் ஆதலால் 

* அ௫ூயக்கண்ணும் வினைமாட்ச இல்லாாகண் மாண் இல்லது?” 

என கின்றது. வினைமாட்டுபுள்ளாரோடு மாணுக்குள்ள உரி 

மையை இதில் உய்த்துணார் கொள்க, 

வினை எனப் பொதுப்படக் கூறியிருக்தலல் ஈல்வினையில் 

மாட்சியில்லார் கண்ணும், இவினையில் அட்டியுள்ளார். இடச்தும் 

௮ரண் பயனபடாதெனவும் இத பொருள்பட கினஐ.து. 

கறக கால்புகா, கதிரல ஜெெனிபுகா) மறலி 

மறம் புகாதஇனி வானவர் புகார் என்கைலமபே 

தஇறமபுகாலத்துள் யாவையுஞ் சிதையினுஞ் சிதையா 

அறம்புகாதிர்கத ௮ணிமதிட் கிடக்கைகின் றகத்கின், 

2௮, இல கை மதிலரணைக் FD Babi அ௮ணுமான கண்ட3பொாழுசு 

கருதிகககாண்டது. காற்றும், கதரவனெொளியும், கூற்றும் புகாத 

படி மாண் எற்றமுற்றுளத; எனினும், ஈல்ல வினைகளை சுயத்து 

கிற்கும் அறவினையாளர்கள் இங்கு இல்லையாதலால் இனி இது 

அிரைவில் அ௮ழிவுறும் என்று தெளிவுறும்படி கவி அருளியுள்ள 

அழுகை இதில் ஆய்ர்துணர்கது கொள்க, எனைமாட்சித்சாயினும் 

கல்ல வினைமாட்சியுடையாரை அரண் மேலியிருக்கவேண்டும்; 

இல்லையாயின் இருந்தும் ௮ல்து இலசாய் முடி.பு:என்பதை இஅு 

முடிவுசெய்துள்ள மையை இக்கு நுணுகி நின்மு காண்க, 

ஒரு தலைககருக்குச் சிறக்த பாதுகாவலாக அமைந்துள்ள 

நிலையாணுக்கு சூழ்ச்சிம் இறக்சகோடு கின்று சல்ல வினைகளை நாடி 

ஆற்றவல்லவர்கள் ஆசரவாக அமைக்தருக்கவேண்டும் என்பது 

கருத்து, 
Curt sao spon Aor AS gin Ase CF EB UHM 

urate s ST அரணுக்கு உறுதுணையாக அரசன் அமைத்து 

வைத்திருக்கவேண்டும் என இயலோடு பொருத இதனை இணை 

தீது சோக்கிக் கொள்க,



1970 Braap. குமரேச செண்பா, 

THU BO BEM PML UB IED ௮ரணமைக் இருப்பிலும் அங் 

குள்ளவர் ஈல்ல' வினையாளராயில்லையாயின் ௮னு ஒரு சிறிதும் 

படன்படாது ஒழிக அ போம் என்பணத இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இனவஏண்மை அரவுஞ்சசதன்சண் உணரப்படும், 

௧3. 

்" இரவுஞ்சம் என்பன சாரசாசரன் அமர்ர் அ அரசுபுரிந்திருக்* 

மாயமாபுரிக்கு ஓர் பேரணுக மருவியிருச்க௪, கரண்டற்கரிய 

காட்சியோடு நீண்ட பஇயநலாப் நிமிரக்து அம்மன்னலுக்கு 

வேண்டிய வலியபாவுகளை இது விளக்கு நின்றகு, யாரும் 

உணர்ச் அ கொள்ளமுடியாச பிணங்கெெபல மாய அழிகளும் வலிய 

முழை நிலைகளும் இசன்கண் மரவியிருக்கன, இசன் லஞ்ச 

வினைகளிற்பட்டு அமரரும் பலி பறை அஞயயாரர் தளார். மபரும் 

படையோடு வக்அ பகைவர் புறச்2க சூம்கத வளைச் தகொள்ளி 

னும் உள்ளிரூப்பவர் ஓரு வினையும் செப்பவேண்டடாமல் தானே 

நின்று ௮ம். சானை முழுவகையும் இது பொருதழிக்க வல்லது, 

இசன் அணைவலியை கினைச்து அசுரரனைவரும் பெருமகிழ்வு 

கொள்ளப் பகைவ9ரலரும் பபமடைக்அ நகின்முர், இராசதானி 

யாகிய மம் மாயமாரகருக்குப் பேராதரலாய் நின்றிருக்க இது 

சீரான வினையாளரைச் சேராதிருச்ச ௮, உறு, தணை.பாய் உள், 

omnes ௮ச்ர வீரர்கள் ௮றிவமைதி இலராய் வெறிமிகுச் இருச் 

தார், இருந்தால் மடி.யாரயி நப்டா். எழுந்தால் எவரும் குளைஈடுக் 

கம் கொள்ளும்படி கொடுர்தொழில் புரிவார், ௮றகவோராகிய 

முனிவர் பலரை இகனிடம் புகுத்தி ௮ழிவரச் செய்தார், அள 

வறியா,து எவரோடும் பகைமையை விளைத்தார், நல்வீனையில 

ராய்ப் புலவினை மிகுர்ு இவர் இங்ஙனம் புரிர்துவருக்சால் ௮று 

முகப்பரமன அ௮மாரோடெழுர்து தென்திசை வந்தார், உடன் 

வர் ௪ வீரவாறா தேவர் முசலாயினேரை வஞ்சிச்துக்கொண்டு 

போய் இவ் ௮ரணிடைப்படுத்இம் தயாமிகச் செய்தார், ge 

 வெய்.பவர் செய்கையை யறிந்த எம் ஐயன் கையிலிருக்க வடிவே 

லைக் கடுக விடுத்தார், ௮து சென்று அவ் ௮௪ரரையெல்லரல் 

கொன்று இவ் ௮ாரணைப்பொடிபட நூறிவீட்டு வரனை வரையும்
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இ.கமறக்கொண்டு இனிது மீண்டது, அதன்பின் அவ்வாசும் 

நகரமும் ௮ழிக்து தொலைரக்சன, இருந்த வீரர்கள் இனந்தெரி 

யாமல் வினை9கொாடக்கிபதாலல்லவா அ௮ரியமாட்சுகளோடு சறர்.து 

நின்ற இவ்௮ரணும் இருக்க இடஈ தெரியாமல் அ௮ழிர்து தொலை 

ந் ககென அனைவரும் வியந்துமகிழ்க்தார், எனைமாட்டுத்தாகயக் 

கண்ணும் வினைமாட்சி இல்லார்கண் இல்லது அரண் என்னும் 

உண்மையை உலகம் இதன்கண் உணர்ந்து கின்றது, 

தாவி லுயர்வீரர் சாரா அரணேன்றும் 
மேவந் துயர்கள் மிக, 

கண்ணுக் கிமைபோல்கற் காப்பாம் உலகாளும் 
அண்ணல் ஈகருக் கரண், 

நல்ல வினையாளர்களையுடைய ௮ரணே என்றும் கலமுற்றிரு 
க்கும் எனபது இகனுல் கூறப்பட்ட.௮. 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

அரண் யாவர்க்கும் சிறந்த துணையாம், நீரரண், நில அரண், 

மலைபரண், காட்டாண், என்னும் இல் ௮ரண்கள் அ௮ரசககரைச் 

சூழ்க்தமைக்திருக்க வேண்டும், அகலமும் இண்மையும் ௮ருமை 

யுமுடையதாய் மதிலாண் உயர்ந்திருக்க வேண்டும், இமியபாது 

காப்பிற் பெரிய இடத்தையுடையதாயருக்திறலமைக்தேச ௮ரண 

மாகும். வெளியிலிருக்து வெல்லவருபவர்க்கு அ௮ரியதாய் உள்ளி 

ருப்பவர்க்கு எல்லா நலங்ககாயும் உதவ வல்லசாய இயல்பினை 

யுடையதே எழில் அாணாகும், எல்லாப்பொருள்களோடு கல்ல 

விரர்களையும் ௮ஃது உடைக்காயிருத்தல் வேண்டும், எவ்வாற் 

ரூலும் பகைவர் பற்றமூடியாதபடி. அ௮ரண்மூற்றியிரு சல் வேண் 

டும், தன்னைப்பற்றவந்தவரைப்பற்றற அழிப்பே ௮ரண் உற்ற 

பயனாகும், மிஞ்சிவக்த பகைவர் அஞ்சி ஓடும்படி. ௮ரண் நின்று 

இகழவேண்டும், வேண்டிய ஈலங்களெல்லாம்மேவியிருக்2 தரயி 

னும் பாதுகாக்கவல்ல ஆண்டகையாளர்களில்லையாயின் யாதொரு 
பயலுமின்றி ரண் மஅழிர்திழிக்துபோம் அதலால் அவரை 

௮ஃ தடைச்தருக்கவேண்டும், 

௪ரு-வது அரண் முற்றிற்று, 
047 மூன்றாவது அரணியல் முற்றிற்று, 

 



1972 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

நான்காவது கூழியல. 
ஒன்று ஒண்கூழ் என முன உரை துவைக்சபடியே முறை 

யே இக்கிது உசைக்க நின்றது, கூழ் என்றது உணவு முதலிய 

எவற்றிற்கும் மூலமான பொருளாதாசங்களை, 

70-ம் அதிகாரம் பொருள் செயல்வகை. 

௮ காவ.து செல்வத்தைகீ தேடிக்கொள்ளுதலின் இறம், 

நாடு ௮ரண்களின் இயல் ௮மைஇகளை முன்னாக்கூறிர் இதில் 

பொருளைச் செய்தலின் வகை கூறுகின்றார், எல்லாச்சிறப்புக் 

களையும் கல்கவல்ல இதனை ஆக்கவும் கரக்கவும் முறைய ௮வை 

காரணமாய் நிற்றலால் ௮வற்றனபின் இது வைக்கப்யட்ட௮, 

7௦1 ஒதுபொரு சொன்தேயுயாக்த கன மாயையேன் 

கோதறமுன் கொண்டாள் குமரேசா--ஏறும் 

பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செப்பும் 

பொருளல்ல தல்லை பொருள், (௧) 

இ-ள், 

குமரேசா! எல்லாவற்றினும் பொருள் ஒன்றே இற் 
த;து என்று மாயை என முன் உறுதிசெய்து இருக்காள் எனின், 

பொருள் ௮ல்லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் பொருள் அல்லது 

பொருள் இல்லை என்க, 

இ பொருளின் பெருமை கூறுனெ்றது, 

ஓத என்றது குலந்தரும் கல்வி கொணர்ந்து முடிக்கும் என்ப 

தாதியாக நூலோர் புகழ்ச்து கூறுகின்ற என்றவாறு, மாயை 

என்றது சுசையை, கோது-ஃ குற்றம்; இங்கு ஐயம் எனக, 

ஏ.தும்- ஒரு சிறிதும், பொருளுக்கு அடையாக வந்துள்ள 

இ.கன் பொருள் கலையை ஊன்றி யுணாந்து கொள்க, 

இதில் வந்துள்ள பொருள்மொழி கான்களுள் முன்னைய 

இரண்டும் மதிக்கப்படுதலையும், பின்னுள்ளன செல்வத்தையும் 

உணர்த் திரன்றன, “ பொருளல்லாற் பொருளும் உண்டோ” 

என்ற கலியடியும் ஈண்டு கருத் 2௧௮,



10-ம் அதிகாரம் பொருள் செயல்வகை, 1973 

பொருளே சமக்குப்9பாருள் என்னா அல்லது இல்லை என 

௮ன்மை இன்மைகளை இணைத்துரைச்தது ௮தன் உண்மைப் 

பெருமையை உறுதிபபெற வுணாத்துதற் கென்க, 

பொருள் அ௮ல்லவரை- ஒர பொருளாக ம$ூக்கப்படா 
காரை) மனித வகுப்பில் தோன்றியிருரந்தும் வா போ என்று 

கூடச் சொல்ல சகாகபடி சுழன்றுதிரியும் கோற்சுமைகளையும் 
என்றவாறு, இழிவைச்சிறப்பித் து நிற்கவேண்டிய உம்மை இதில் 
கொக்குகின்றது, 

ஒரு பொருளாக மக்கப்படாகாரையும் மதிக்கச்செய்வ 

தாகிய பொருளை அல்லது இவ்வுலகில் ஒருவளுக்கு வேறு 

பொருள் இல்லை என்பகாம், 

ஊக்கிழமுயன் று பொருளை ஆக்கிக்கொள் என்று அடிகள் 

சேட்டவுட?னை அ௮ங்கனம் ஆக்கப்படுவதாகிய உசைத்ததைக 

YHA, எனன பயனைச்செய்யும் என ஒருவன் எதிர்ந்து வினவ 

கதன்னையுடையானை உன்னத நிலையில் அல்து உயர்திதிவைக்கும் 

எனறு ௮வனை நோக்கி உணர்ச்பகாக இகனை உணாந்து 

கொள்க, பொருள்செயல்வகையில் நமதளளஞ் செல்லுமாறு 

௮டி.கள் இதில் அருளியுள்ள ௮ழகை ஆய்ந்து காண்க, 

ஒரு அரும்பாகக்கூடக் கருதக்ககாகவனும் பொருள்நிரம் 

பப்பெறுவனாயின் பின்பு ௮வன் பெருமஇப்புடையஞய் எவரும் 

வணங்டுப்போற்ற விளங்கிவிடுகின்றான் அவனுக்கு இவ்விளக் 

கத்தைச் செய்தது பொருளே யாதலால் *: பொருளல்லவரைப் 

பொருளாகச் செய்யும்” என்றார், கடையாளைக்கூட முதலாளி 

யாக்கும் இக் கைப்பொருளே, என்பதுங்காண்க, 

ஏற்றஅறி வொன்றுமின்றி யிழிகுலத்சோ னானாலும் 

தோற்று பொரு ஞடையானை ச் தொழுகுலலும் தொழுனெரான் 

சாற்றுமிர்தப் பொருள்போலத் தடஙகடல்குழ் ஞாலமதில் 

ஊற்றமிகச் செய்யவல்ல தொன்றுமிலை யென்றுணர்மின், எனவும், 

வென்றி யாக்கலும் மேதக வாக்கலும் 

Gor Meni sins குன்றென ஆக்கலும்



1914 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

அன்றியும் கல்வி யோடழ காக்கலும் 

பொன்றுஞ் சாகத்தி னாய் பொருள் செய்யுமே, எனவும், 

வருவன ஈண்டு எண்ணற் தகரியன, 

ஈன்கு மஇப்பிற்கு ஏதுவாகிய அறிவு ௮ழகு ௮ண்மை குலம் 

முதலிய ஈலன்கள்யாதும் இலஞயினலும் ௮வன் பொருளுடைய 

னாயின் எவரிலும் சிறக்தகவசகை அவன் போற்றப்படுகின்ற os 

லால் ௮த்தகைய ஏற்றமிக்க பொருளை மக்கள் முயன்று சேர்த் 

துக்கொள்ள வேண்டும் எனபது இகன் இரண்ட பொருளாம். 

பொருளில்லாகவனை இவவுலகம் ஒரு பொருளாக மதியாதென் 

பதும், ௮வன எவ்வளவு நலமுடையலுபிலும் வெளியே விளங் 

இச் தோனமான எனபதும் இதில் தோன்று3ல் காண்க, 

பொருள் எல்லாச் இறப்புக்களையும் நல்கவல்லதாதலால் 

அதனை நெறியே முயன்று நிரம்ப ஈட்டிக்கொள்ள வேண்டும் 

எனபது கரும்.து. 

பொருளில் குலலும் பொறைமையில் கோன்பும் 

அ௮ரூளில் ௮றனும் அமைச்சில் சும் 

இருளினுள் இட்ட இருண்மயி சென்றே 

மருளில் புலவர் மனங்கொண் டுரைப்ப, என்னும் இகனை 

உளங்கொண்டுணர்க, பொருளில்லாதவன் தோற்றம் இருள 

டைந்த இடத்தில் கிடக்கும் கரிய மயிரபோல் இருக்கும் என்றத 

னால் ௮தனையுடையவனே வெளியாய் ஒளிபெற்று விளங்குவான் 

என்பதாயிற்று, செல்வப்பொருளே இவ்வுலகிற் சிறக்க தன்று 

அறிந்தோர் தூணிக்திருப்பர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, 

இவ் வுண்மை சுரசையின்௧கண் உணரப்படும், 

கதை. 

FTF என்பவள் அசுரேர்ரனுடைய அருமைச் இருமகள், 

தாய் பெயர் மங்கலகேசி, அழகிலும் அறிவிலும் இவள் மிகச் 

சிறர்சவள், தன குலகுருவாகிய சுக்ொறர் த்தியிடம் கலைகள் 

பலவுக கற்றுத் தலைமையோடு இவள் கிலவிரின்றாள், இவ்வுலக: 

நிலைக்கு இவளோர் நிலையமாமென அசுரரனைவரும் இவளது நிலை



40-ம் ௮இகாரம் பொருள் செ.பல்லகை, 1975 

மையை நினைந்து அகம௫ழ்க் இருக்கார், பருலமெய்தியபின் தாதை 

யேவலால் காடுபமாயடைக்து ST SO) Muy Deu gw அவசோடு 

கலந்து மகிழ்ந்து சூரபன்மன் மூதலி.ப வீரமக்களைப் பெற்று 

விளங்கியிருஈ்காள். கன் மாபின போடு பகைமையுற்றிருக்கும் 

அமரரனைவரிலும் தன் புகல்வர்கள் மேன்மையபுடையாய் விளங்க 

வேண்டுமென்று dap சூம்ச்து கெடிதுகேம் ஆராய்க து 

கெளிக்து இறுதியில் மக்களை கோகு உறுதிகூறக் துணிச்தாள். 

₹: இவ்வுலகில் மக்கள் விரும்பி மிட்டுசற்குரிய பொருள்கள் 

இரண்டுள, ஒன்று கல்வி; மற்ரொன்று செல்லம், இவ்கிரண்ட 

னுளளும் செல்வமே சிறர்ச௫, இது வெளிப்படையாக விரை 

வில் எவரை டூம் சிறப்புறச்செப்யும், கல்.சிபுடையனா.பிலும் 

பொருள் இலஞயின் ௮வன் பொலிக்து கோன்றன், பொருள் 

கன்னைக்கொண்டவனெவனாபிஓும் ௮வனை ஒரு சிறந்த பொரு 

ளாகச் செய்துவைக்கம் ௮கலால் உயிரின்பொருளன உலகம் 

YE உவர்து கொண்டுள்ளது. மண்ணையும் பொன்னென் 

மாற்றும் வேதிபோல், பண்ணும் பொருளதைப் பண்ணினேர்க 

கென்றும், ௪ரும் இறப்பும் சேரச்செய்யும், அறம்பொருள் இன்ப 

மென்றறைதரு மூன். ரீல், இடையதை யடைக்கான் இருமையும் 

அடைக்கான், ஆகலால் ௮கனையே நீவீர் ௮டைகல் வேண்டும் ” 

என இவள் அருளிகின்றாள், அவர் உறுடியபென உடனே உண 

ரச்து கொள்ளாதகை யறிர்து மீண்டும், 

பிறச்தசல் லுயிர்க்கெலாம் பெருமை நல்கிய 
விறந்ககோர் பொருண்மைய இரண்டின் வன்மையும் 
அறிந்தவர் தெரிவரேல் அரிய கல்வியிற் 
சிறந்தது இருவெனச் செப்பலாகுமால், (௧) 

மாலுறு கல்வியை அுனித்து காடியே 
வாலறி வெய்ய வாத்தி னோர்களும் 
மேலுறு தருவொு மேவுரு செனின் 
ஞாலமங் கவர்சமை ஈவைபுள் வைக்குமால், வே 

௮ளப்பருங் கல்வியும் ஆக்கம் யாவையும் 
கொளப்படு தன்மையிற் குறைவு ர.தவை 

- வளர்திசலின் மேதக வனப்புச் செய்தலிற் | 
கிளத்திடின் மேலது கேடில் செல்வ?ம, (௩)



1916 ். திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

என்று அவர்கள் சாடிக்கொள்ளுமா.று சன்கு கூறினள். இவள 

உரைஒழியே முயன்று பெரும்பொருளீட்டி. அருச்திறலோடு 

௮வர் றந்து விளக்கினா, இருளிற் கிஉந்த பொருள்போல் 

ஒரு கோற்றமுமின் றி ஒடுக்கெடடக்த அவர் பொருளடைச்கபின் 

பெருமதிப்புடையராய் ௮மாரும் போறுற உயர்வடைச் இருக்கார், 

பொருளல்வைரைப் பொருளாகச் செய்யும் பொருளல்ல இல்லை 

பொருள் என்னும் உண்மையை உலகம் அவாபால் உணார்து 

தெளிய இலள் அன்று உணர்த்தி நின்ருள், 

நீசனே யானாலும் நீள்போருள்கை யுற்றக்கால் 
ஈசனேனச் சேய்யுமதை யேண். 

பொருளைப்போல் பெருமை தரவல்லது வேறியரதும் இல்லை 

என்பது இனால் கூறப்பட்ட, 

7௦2 ஏனே அுரோணரையும் எள்ளினை பாஞ்சாலன் 

கோனென்ன நின்றான் குமரேசா... அனபொருள் 

இல்லாரை யெல்லாரும் எள்ளாவர் செல்லசை 

மெல்லாருஞ் செய்வர் சிறப்பு, (=) 

இ-ள், 

குமரேசா! பாஞ்சாலன் தரோணரையும் இகழ்க்தான் 

அவனை ஏன் அனைவரும் புகழ்ந்து நின்றார் எனின், இல்லாரை 

எல்லாரும் எள்ளுவர்; செல்வரை எல்லாரும் சிறப்புச் செய்வர் 

னக, 

இ, பொருளின் உண்மை இன் மைகளாலுளவாம் தன்மை 

கூறுகின் ற. 

பாஞ்சாலன் என்றது பாஞ்சால தேசத்து மன்னனாகிய 

துருபதனை, துசோணரையும் எள்ளினான் என்றது, தன்னோடு 

இளமைதொட்டே பழ௫ியிருக்தும் ௮தனைச் சிறிதும் எண்ணாமல் 

இகழ்ச்சமை கருதி, உம்மை அவரின் உயர்வுதோன்ற நின் 

ps. Caron comer = ௮ரசேயென்று யாரும் புகழ்ர் துபோற்ற 

ஆன ௮ உயர்ச்சிக்கு ஏதுவான, ்



10-ம் திகாரம் பொருள் செயல்வகை, 1977 

இல்லார் என்றதற்ேேற்ப உள்ளார் என்னாது செல்வர் என் 

நத ௮.சன் எடையுயாவு கருதி, எதிர்மறை உடன்பாடு என்னும் 

இருவகை நிலையிலும் வைத் அப் பொருளின் தன்மையை யுணர்த் 

தும் இசன் பொருளினுண்மையை அணுகியுணா்க, ஒரு பொரு 

சாயே ௧௫ இவரும் எல்லாரும் என்னும் சொல்லை இருமுறை-ூறி 

யஅ எள்ளற் கண்ணும் இறப்புச் செய்கக்கண்ணும் சமமான 

போர்களை 208 அமைய வைத்துள்ளமையை அறீவித்தற 

கென்க, உம்மைகன் எஞ்சாமைகய உணர்த்தி கின்றன. 

மேல், பொருளின் சனமைகூறினா; இதல், தன் உண் 

மை இன்மைகளால் உளவாம் உயாவிழிகளை ஓரங்க உணர்த்து 
கனரா, 

பொருளில்லாரை எல்லாரும் இகழ்வார்; அஃதுடையாரை 

யாவரும் புகழ்சது போற்றுவர் என்பதாம், 

சிறப்புச் செய்தற் குரிய தருிகள் பல வுடையராயினும் 

பொருள் ஒன்று இலா£யின் ௮வர் ௮௮ DFW du gt எள் 

ளப்படுகின்மா; இகழுதற் கேதவாகிய இழிகுணங்கள் பல எப் 

இயிருப்பினும் பொருளுடையராயின் ௮வர் எளளப்படாது TS 

தப்படுகின்றா; இப்பாடு நாளும் கண்கூடாய் கடச்துவருவதை 

கரம் உணார்து வருகின்றோம்; ஆயினும் ௮வ்வுண்மையை இஃ 

எவவளவ எடுப்பாக எடுச்அ5 காட்டுகின்ற சன்பதை இருக்கு 

காண்க, பொருள் சன்னையுடையானைச் சிறப்புறச் செய்பும் 

ஆகலின் gsi மக்கள் செப்து கொள்ளவேண்டும் என்ன 2 

௮ங்கனம் கொள்ளவில்லையாயின் அனால் என்ன வந்துவிடும் 

என்பாரை கோக்கி இஃது இயம்பியதாகக் காண்க, 

குண நலங்களால் இறந்திருக்க புலலனொருவன் பொருளின் 
மையால் வருந்தி செல்வினொருவனை நாடிச் சென்று ௮வன் மீது 

அறு பாடல்கள் wrod என் பாடு கூறினான்) கேட்ட ௮வன் 

பொருளுடையனஞயினும அறிவில்லாத புல்லியசைலால் இல்லை 

போங்கள் என்று இசமாகக்கூடச் சொல்லச் தெரியாமல் £' லுக் 

கடபோ”' என்று தன் வல்வாய் தறர்து அதட்டிக் கூறினான்) 

அக்கட ௮க்கே, இது தெலுங்குமொழி. புலவர் என் செய் 

வார் 2 பாவம் சாணி நொந்து ஈகைத்து மீண்டார்.



1978 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

பக்குவமாகக் கவிநாறு பாடிப் பரிசில்பெற 

முக்கரணம்மெதிர் பல்காலும் போட்டு முயன் றிட னம 

அக்கடபோ எனலும் Pl OTT. HONG SIGS SOT 

என்று பின்பு ஐண்டனனை சோக்க ௮வர் ௮ழுஅபாடினார். GNP 

வஞயினாம் இல்லான் எள்ளப்படுவன் என்பதும், புல்லியனாயி' 

னும் உள்ளவன் போற்றப் படுவன் என்பும் மேற்குறித்த இரு 

அரும் ௮ன்று பொருச்சக் காட்டினார், 

இல்லாமை என்ன ற்பாட்டினை விளைவிக்குமாகலால் ௮. 

சன்கண இல்லாகபடி பொருளினை உறுதியசக ஒவ்வொருவனும் 

ஈட்டிக்கொள்ள வேண்டுமென் றவா.று, 

இவ் அருமைச் திருக்கறளைச் சோமான பெருமான் நாயனார் 

தமன ஞானவுளாவில் * எக்காளும் 

இல்லாசை யெல்லாரும் எள்ளுலர் செல்வரை 

யெல்லாருஞ் செய்வா சறப்பென்னுஞ்- சொல்லாலே 

அல்குற்கு மேகலையைச் சூம்ச் காள் ௮ணிழுலைமேல் 

மல்கிய சாந்செொடு பூண்புனைநது--ஈல்கூர் 

இடையிடையே யுள்ளுருகக் சண்டாள் '” என்ற எடுச்துக் 

காட்டி. வளமுள்ள உறுப்புக்கள் சிறப்புச் செய்யப்பட்டன; இல் 

லா.ச இடை ஒரு இறப்பும் கொள்ளாமல் எளளப்பட்டிருக்க து 

என இக்கருச்தை உணர்த்தியிருக்கும் ௮ழகை ஊன்றி சோக்குக, 

எள்ளு,கள் சிறப்புச் செய்தல் என்னும் இவற்றில் கற்றார் 

கல்லார், நட்டார், பகைவர் என்னும் யாவரும் ஒருபடியாகவே 

ஒத்திருப்பசென்பார் எல்லாரும் என்ருர். 

முழுமூடஞயினும் பொருளுடையானை அ௮.றிவடையாரும் 

புகழ்ச்து போற்றுவர்; ௮ஃதில்லா கானை இல்லாளும் எள்ளுவள், 

ஈன்றாளுங்கூட இகழ்ச் து கூறுவள் என்க, 

கல்லானே யானாலும் கைப்பொருளொன் ௮ுண்டாயின் 

எல்லாருஞ் சென்றம் கெதிர்கொள்வ/---இல்லானை 

இல்லாளும் வேண்டாளமழ் நீன்றெடுக்ச தாய்வேண்டாள் 
செல்லா தவன்வாயிற் சொல், (ஈல்வழி)



76-ம் ௮இகாரம் பொருள்செயல்வகை, 1979 

௮.ச்திட்ட. கூறை ௮ரைச்சுற்றி வாழினும் 

பத22சட் டைமை பலருளளும் பாிெெய்தும் 

ஓச்,ச குடி.ப்பிறக்தக் கண்ணும் ஒனறில்லாதார் 

செத்த பிணசம்றிற் கடை, (நாலடியாச) 

இன்சொல்லன் ரூழ்சகடைய னாபினும் ஒன் றில்லானேல் 

வன்சொலலி man BD வாய்திறவா--என்சொலினும் ' 

கைத்துடையான் காற்£ ழொதுங்குங் கடல்ஞாலம் 

பிழீதுடைய வல்ல பிற, (6தி கெறிவிளக்கம்) 

சதொழுமக CHT NG துற்றுடையானைப் 

பழுமரஞ் சூழ்ச்ச பறவையிற் சூழ்ப 

விழுமிப ரேனும் வெறுக்கை யுலக்காற் 

பழுமாம் வீழ்ச்சு பறவையிற் போப, (வளைய/ரபதி) 

இவை, அ௮டி.கள் கரச்சை O19 DUT DD VE SHS IVES S. 

கூலிக்கு ௮றுக்கப்போயினும் குருணிக்கு Dé BRIG om 

உனக்கு L MESEUSS FSO SGT D) கன்னைக்கொண்ட கணவனை 

இல்லாமைகருஇப் பண்சிடாருத்தி இழிக் அுக்கூ.றியதை இன்றும் 

சில இல்லாட்டிகள் தமக்குரிமையாக எடுத்துக்கொண்டு இப் 

பாட்டின் முதலடிக்கு எடுத்துக்காட்டாக கிற்றலை எங்கும் எளிதிற் 

காணலாம், 

பொருளு உடையவர் புகழ்ச்சியையும் ௮ஃதில்லாதவர் இகழ்ச் 

சியையும் எய்துவர் என்பது கருத்து, 

பொல்லாகவனாயிலும் செல்வமடையானை எல்லாரும் புகழ் 

வர் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை அருப 

கன பால் உணரப்படும், 

கதை, 

துருபதன் என்பவன் பாஞ்சால தேச மன்னனாகிய பிர 

சதனுடைய புதல்வன், இவன் அறிவும் இருவும் உடையவனாயி 

னும் அமைதியும் தகவும் ௮மையப்பெறாசவன், இவன் இளைஞனை 

யிருக்கும் பொழுது துரோணரோடு மிகவுறவு கொண்டு இணை 
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1980 இருக்குறட் குமமேச வெண்பா, 

பிரியாதிருக்து ௮ங்கவேசர் என்னும் முனிவரிடம் கல்வி பயின் று 

பின்பு படைக்கலப்பயிற்சியிலும் உயாச்சி புற்று விளங்க. 

பள்ளித்? தாழராய துரோணர் அக்தணராயிருக்தும் அரசமர 

பினனாெய தன்னினும் பொருதிறத்கில் மிக உயர்வுற்றிருத்தல் 

உணர்ந்து வியந்து ஒருகாள் ௮வரசை உவச்து Corse “ அருயிர் 

ஈண்ப/ என் தரந்தையாரிடமிருக்து ௮ரசைப்பெற்று முடிபுளைக் தூ 

யான் அட்ட புரியுங்கால் எனகாட்டி.ற் பாதியை உனக்கு உரிமை 

யாக நாட்டிக்கருேவேன் என்று உள்ளக்களிப்பபோட eB உறு இகூறு 

உரைத்து நின்றான், ௮தன்பின் பிரிந்து சென்று உரிய பருவத் 

இல் முறைய ௮ரசினையடைக்து தருமகாமினி என்னும் அழகிய 

கன்னியை மணக்து அுரிபபோகங்களை நுகாச்து சுமிச்தான், இச் 

இரகேது, சுகேது, துவசசேகன், பிரியசரிசனன் முதலிப புதல்வா 

Son LOLs OD ஆட்சியை மாட்சிபெற ஈடா த்திவருகையில் துர 

ணர், இருபி என்பவரை மணரக்து ஒரு புதல்வனை ப்பெற்று வறுமை 

யால் வாடி அவ்விருவரையும் பேணமுடியாமல் மறுகி நின்று 

பழைமையை நினைந்து இவனிடம் வந்து பிள்ளைப்பாலுக்குப் பசு 

ஒன்று தரும்படி பரிந்து வேண்டினார், இவன் இல்லை போ என் 

ரன், எனக்குப் பாதிகாட்டைப் பகுந்து தருவதாக முன் சொ 

ல்லியிருக்கநீரே! யான் உமது நண்பனல்லவா? கூறியுள்ளபடி 

கோலுள்ள காடு வேண்டாம் பாலுள்ள ஒரு பசுமாடு மாத்திரம் 

கொடுக்கருள்க என்று கூடுமான வரையும் ௮வர் கூறிவேண்டி 

னார், இவன் சீறியிகழ்க்து ஏழைப்பார்ப்பானே என்ன சொன்னாய்! 

பிச்சை யெடுக்கும் உனக்கும், முடிமன்னனாகிய எனக்கும் என் 

ன வகையில் உறவாம்? இன்னவாறு சின்னமொழிகளை இனி ௪ங் 

கும் சொல்லாதே; இங்கு நில்லாதே போ போ என்று இவன் 

பொக்க மொழிகச்தான், அவர் வருந்தி நொந்து அச்தினபுாக்ை 

UMN FM MOF ௮ரசகுமாசர்களுக்கு வில்விச்தையைக் கற்பித்து 

அவர்களுள் விசயனைககொண்டு வர்து அமாகொடங்கிவென்று 

இவன் செருக்கை யடக்கிச்சென்றா், பார்ப்பான் எப்படியும் 

ஈம்மை ஒருகை பார்த்து விட்டானே என்று உள்ளம் வேர்த்து 

Aero Qos ஒரு வேள்வி செய்ய ௮இலிருக்,த ஒரு வீரமகனும் 

ஓர் விழுமிய மகளும் வெளியேறிவர் தார். அவ்விருவரையும் தழு



10-ம் அதிகாரம் பொருள் செயல்வகை, 1981 

விக்கொண்டு போய்ச் திட்டத். துய்மன்எனவும் இெளபதை என 

வம் முறையே பெயரிட்டு வளர்த்தான், வலியவந்து தன்னைப் 

பொருதிருக்தும செல்வமகன் என்றுகருஇத் தன் திருமகளை விசய 

னுக்குக்கொடுச்து உறவு கொள்ளவிழைக்தான், ௮றிவுடையசாயி 

ந்தம் பொருளில்லாமையால் துரோணரை இவன் இகழ்ந்து 

கொண்டேயிருக்கான், பொருளுடைமை கரத ௮வர் முதலாக 

அனைவரும் இவனைப் போற்றிசெய்து நின்றார், இல்லாசை எல்லா 

Chin எள்ளுவர்; செல்வசை எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு எனபதை 

இவன்பால் உலகம் ௮னறு இனிதுணரக்து நின்றது, 

மாவின்பாலே யன்றி மாபுக்குரிய மைந்தன் 

அவின்பால்கண் டறியான் அ௮தனால்வருந்தியக்தக் 

கோகவின்பா லெய்து லும் கோமான்யாரநீ என்ன 

நாவின்பாலா னடுங்கி நானுன் னண்ப னென்றேன் (௧) 

மன்னன்யானீ முனிவன் மரபா லெனக்கு முனக்கும் 

என்னஈண்புண் டென்ன எட௫ரகைசெய்் இகழ்க்தான் 

௮ன்ன துருபன் றன்னை யவையிலாசர் கேட்பச் 

சொன்னவாய்மை நீ2ய சோர்ச்சாய் யானோசோமேன் (௨) 

இவை, வீடுமரிடம் வந்து துோரணர்சொல்லியன. இல்லாமை 

யால் ௮வர் எளளப்பட்டதும் மேற்குித்த வுண்மையும் இவற் 

௮ள்ளும் விளங்குதல் காண்க, 

செல்வர்க்கே சிறப்புச் செய்யு இருக்துநீர் மார்தர்போல 

௮ல்குற்கு முலைக்கு மீந்தார் ௮ணிகல மாயவெல்லாம் 

ஈல்கூர்ர் தார்ச் கில்லை சுற்ற மென்று நுண் ஹூசுப்புகைய 

ஒல்கிப்போய் மாடஞ்சேர்ர் சாரொருதடங்குடங்கைச் சண்ணார், 

இல்லாரை எள்ளுவா; செல்வசைச் சிறப்புச் செய்வர் என்னும் 

இவ்வுண்மையை உறுப்புக்கள்மேல் ஏற்றீ வியப்புறச் திருத்தக்க 

தேவரும் உரைத்திருத்தல் காண்க, 

செல்வர்களை யெல்லாம் சிறப்புச்செய்து புகழ்ச் ௮ளுப் 

பிக்கொண்டிருக்த துவாகையின் காவலாளர்கள் ஏழைக் குசேல 

ரைக்கண்டவுடனே இகழ்க்து கிறத,



1982 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வகுத்தபல் லுலகும் போற்ற மாற்றலர் கூற்றூர் மேவச் 

செகுச்.சர சாளும் சண்ணச் செம்மலெங்கே ரீ3யெக்சே 

இதுத தபல் துவாரச் கந்தை யேழைப்பார்ப் பானேசற்று 0 

பகுத். தறிர் இடலற் ரூ.ப்சொல் பயனின்கமப் படைச்சாய்போலும் (1) 

மின்மைசெய் பகைஞர்மோலி மிதித்திடு கழற்சாற் கண்ணன் 

றன்மையு மேழையாகின் றன்மையுச் தெரிச்துசோக்கல் 
வன்மைசெய் புழைக்கைமாவும் மசசமும் போலும்வாரிஃ 
கொளன்மைசெய் நீரு மாவின் குளப்படி. நீரும்போலும். (2) 

கனகமால் வரையும் மண்ணக் சட்டியும் போலுஞ் செக்கேழ்ச் 

தினகர ஒளியு மோர்கத் தியோதத்தின் ஒளியும்போலும் 

அனகமார் தருவ புன்சீழ் கம்புலும் போலுஞ் சேப் 

பனகமுஞ் சிறுசால் கூழும்போலும்பாழ் மிடிப்பார்ப்பானே, (5) 

என்று இடித்து வைத்ததும் ஈண்டு எண்ணமச்தக்கது, இல் 

லாரை இவ்வுலகம் எவவளவு எளிதாக எள்ளமுந் துகின்றதென் 

பதை இனிதுணாகத்தற்கு ஏற்ற சான்று யிது இசைந்து நிற்றல் 

காண்க, 

உடற்குமிர்போற் சேல்வம் உயிர்க்குயிராம் இன்றேல் 
நடைப்பிணமே யாவர் நவை. 

பொருளில்லாதவரை எவரும் இகழ்வா என்பது இதனால் 
கூறப்பட்ட து, 

  

155 சென்றவிட மெல்லாஞ் Ani? 5? @ செல்வய் 
குன்றாது 9வன்ரான் கும£சசா--சின்ற 

பொருளென்லும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும் 
எண்ணிய தேயத்தச் சென்று, (௩) 

| இடன், 

குமரேசா ! சிறந்த செல்வமுடையஆய் சென்ற இட 
மெல்லாம் என் வென்றி யெய்தி கின்றான் எனின், பொருள் என் 
னும் பொய்யா விளக்கம் எண்ணிப தேயக்துச்சென்று இருள் 
அறுக்கும் என்க. 

இ, கருதிய இடமெங்கும் பொருள் a. WBS ere 
ன்றது. சென்ற இடமெல்லாம் Anig aarng sm Curex



76-ம் அதிகாரம் பொருள் செயல்வனக, 1983 

இடமெங்கும் புகழும் வென்றியும் பொருக்கி நின்றமை ௧௬௨, 

அர்கிலைக்கு அவன் வள்ளன்மையே காரணமாயிலும் அதனை 

வழுவற வளர்த்து வக்தது பொருளேயாதலால் சேல்வஆய் என 

கின்றான், குன்றாது வென்றான் என்றது பகைவ ௬றை நிலம்புகுக 

Hosta றிது மின்றி அவரனைவரையும் பொருது சென் நமை 

கரத, நின்ற- உதஇயாய்ப் புகழ்பயக்து நின்ற, நின் ற பொருள் 

சென்று அறுக்கும் என்று கொண்டு அகன் SLMS TK, 

இருள் என்றது இக்குப்பகையை, அறுக்கும் என்ற குறிப் 

பால் இஃது அறிய நின்ற, பொருளை விளக்கம் எனறு உரு 

வகஞ் செய்,கற்கேற்ப வெளிப்படையாகப் பகையை விளக்கா 

மையால் இஃது ஏகே சவு நவகம், 

பொருளை விளக்கம் என்றது சன்னையுடையானை ௮து விள 

க்கச் செய்வது ௧௫௫, அல்லலையும் அச்சக்தையும் விளைவிக்க 

லால் பகை இருள் என நின்றது, 

இருள் அறுக்கும் - பகையாய இருளை மாய்க்கும். 

மேல், பொருளுடையான் புகழடைவான் எனறார்; இதில் : 

௮வன் சென்ற இடமெங்கும் இன்பமுறுவான் என்கினருர், 

பொருள் என்று புகழ்கது சொல்லப்படும் மெய்விளக்கு 

கன்னைக்கைக்கொண்டவர் கருயதேயக்களிலெல்லாம் சென்று 

பகையிருளைப்போக்கும் என்பதாம், 

நின்ற இடத்திலுள்ள இருளை மாத்திசம் நீக்கி கென்றல் 

முதலிய சிறிய காற்று வக்தடி.க்காலும் hog போகும் உலக 

விளக்கினும், சென்ற இடமெக்கும் குன்றாது கின்று பகையிருளை 

கீக்கிப் பொருள் விளக்கம் ஒளிமிகு மாதலால் ௮து பொய்யா 

என்னும் அடையைப்பொருக்தி கின்று, 

பொருளுடையான் உணவு உடை ஊதிய மூகலி.பன இனிது 

உதுவவல்லனஞாதலின் அவனிடம் பெரும் படைகள் சேரும்) அவை 

அவன் கருதிய இடமெங்கும் சென்று உறுஇியோடு நின்று பகை 

ஊரை வென்று இறைகொண்டு மீண்டு ௮வலுக்கு இசையுண்டா



1964 இருச்குஉட் குமரேச ளெண்பா, 

க்குமாதலால், பொருள் எண்ணிய தேயத்துச்சென்று: இருள pw 

சகம் என்றார். ''பொன்னினகும் பொருபடையப்படை, தன்னி 

QL sm” என்பதுள்காண்க, ஈட்டி மெட்டு மட்டும் பாயும், 

பணம் பாதாளம் வரையும் செல்லும் என்னும் உலகவழக்கும் 

ROD OWN FFB, 

இனி, '*செய்கபொருளைச் செறுசர் செருக்கறுக்கும் எஃகு”” 

என்று வெளிப்படையாகப் பொருள், பகையறுத்தலை அடுத்து 

உரைச்இிருச்தலால் இங்கு இருள் என்றதைப் பகை எனறு 

கொள்ளாமல், பொதுவாக அல்லல் என்றேகொண்டு பொருள் 

எண்ணிய இடமெற்சம் சென்று முன்கின்று இடர்களைந்து தன 

னையுடையானுக்கு இன்பங்கொாடுக்கும் என்று கொள்ளினுமாம், 

ஈண்டு இடசாவது அறிமுகமில்லாமையால் உளவாம் முட்டுப்பாடு. 

அறியாத இடச்இிற் சென்றால் பொருளில்லாகவன் இருளடைக் 

சதுபோல் இடருறுதலையும், உடையவன் ஒரு அயாசழுமினறி 

இருக்க இடம்போலனே எல்லா இகக்களையும் ௮டைந்து இனிது 

மகிழ்தலையும் ௮னுபவச்தில் சாளும் அ௮றிர்துகோடலாம், இவ் 
77 ௮னுபவமும், :* கம்கைச் துடையார்க்கும் எவவூரும் ஊர் '' என 

னும் மணிமொழியும் இப்பொருளை வலியுறுச் துன்றன, 

போய்க்கொடிய கானம் புகுக்காலும் ௮வ்வன த்தில் 

வாய்ககனிய சோறாட்டும் மாதாவே 

ஒத கலைஞானம் உள்ள 9வலாம் கற்றுகன்றாச் 

சாடுக்க வைக்குக் சகப்பனே ! 

தம்தரச் அக்கொவவாக காம்ச்ககுல மானும் 

வந் தடுத்துப் பெண் கொடுக்கும் மாமனே ! 

வெட்டி வெல்லக் கூடா வினையை அ௮ரைநாழிகைக்குள் 

கட்டிவெல்லக கச்சைகட்டுக் காவலா ! 

என்று பொருளைச் தாயாகவும் தகப்பனாகவும் மாமகைவும் 

வீரனாகவும் அமைத்து இதில் ௮ழைத்திருக்கும் ௮ழகைசோக்குக. 

எண்ணிய யாவும் பொருளால் இனி௮ முடியும் ஆதலால் 

௮,தனை ஈன்கு ஈட்டிக்கொள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து,
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சென்ற இடமெல்லாம் செல்வமுடையாலுக்கு வென்ற 

புண்டாம் என்பது இல் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை 

அப்பால் உணரப்படும். 

கதை. 

நம் பாண்டி மண்டல SBOM ஆய் கடி என்னும் BHT hs & 

குறுகில மன்ன அப் என்பவன் அறிவும் திருவும் ௮ருளு 

ரமூடையஞய் எல்லாவுயிர்கட்கும் இனியனவே செப்து இசைசை 

பரப்பி இன்புற்று வாமரதான., கைமாறு கருகாத CY BD UC 

விக்கம் மழைஎன இவனை உலகம் மதிச்இநக்கது. பிதா புகழ 

மேவண்டு?ம யென்று கருஇியும், புண்ணியம் வ நமே என்று எண் 

ணியும் கொடாமல் இயல்பாகவே சண்ணளி3யோடு இவன் 68 

வக்தான, 

இம்மைச செய்தது மறுமைக் காமனும் 

அறவிலை வாணிகன் ஆப் ௮லன் பிறரூஞ் 

சான்றோர் சென்ற கெறியென 

வாங்குப் பட்டன் றவன்கை வண்மையே, என்று Lia aur. 

போற்ற இவன் நிலவி கின்றான். மறுமை கோக்கிக் கொடாது 

வறுமைகோக்கியேே கொடுக்கும பெருமையாளன் எனறு அனை 

வரும் உவர்து புகழ இவன் விளங்கிவருங்கால் கொங்கு மண்ட 

லத்தலுள்ள குறுநிலக்கிழவர் சிலர் இவன்மேற் பாழுமையால் 

பகைமைகொண்டு இடா விளை லுவக்சார். அளிமி துக்கு இவன் 

அமைதியுற்றிருப்பினும் உடனிருக்க விரர் அவர்களைப் பொரு௮ 

வென்றுவிடக் ௧௬௨௫ வேண்டினார். இவலும் இசைகது உறுதி 

கூறிப் பொருளும் படையும் பொருக்த வுய்க்கான். இப்படை 

யுகுகதவுடன் ௮ப்பகைவரும் evs Brg srr, உணவும் உடை 

யும் பிறவும் தந் த சம்மைப்பேணிவர்த இவனது உஃவியை நினை 

ந்து ஊக்கின்று இவர் உடன்று பொருதார், அவர் உடைக்து 

போயினார், வேல் வாள் முதலி.ப படைக்கலங்க£ச் சிதறிவிட்டுப் 

பகறியோடியவுடன் (கொக்கா ஓடினர் வெற்றி எங்கள் பாலதே 

என்ற இவர் வீர முழக்கஞ்செய்து மீண்டுவக்து இவனைக் கண்டு 

மிகம௫ழ்ர் துநின்றார், இவன த.௮ருமைபெருமைகளையும் செல்வாக்



1988 இருக்குறட் கும£ோச வெண்பா, 

பயன் படா காதலால் இறனறிவோடு தது இன்றீப்பொரைச் 

செய்து கொள்ள?வண்டும் என்றவாறு, 

இனியன நுகர்ச்ெப்தும் இன்பமும், ஈதல் மூ.தலி.பவற்றா 

லாகும் ௮றமும் பொருளாலே உண்டாம் Bsr” அவற்றை 

௮%து ஈனும் எனறார், அறத்தை முன்னிறுத்தியது மறுமை 

யின்பத்திற்குரிய் ௮கன் அருமைகருஇ, 

அருள்கொண் டியற்றும் அறும் அறகெறியாய்ர்ச மென்பூ 

சருள்கொண்ட கோதையர் தோள்புண ரின்பமும் சூழ்சுரும்பும் 

மருள்கொண்டு பாடுமதுமலர்ச் சோலை மயிலனையாய் 

பொருள்சொண் டொழிய முற்றாசென்று ஞாலம்புகலுமன் றே, 

என்றபடி பொருள் இரக்காலனறி இன்பமும் ௮ற மம் பொருந்த 

இபலாகாகலால் நெறியே முயன்று அதனைகிரமப யிட்டிக 

கொள்ள வேண்டும் என்பகாம், 

பொருஷ்டைமையால் எல்லா நலங்களையும் டையலாம் 

என்று கருதில் தீ.பவழியில் சோப்பின் நஞ்ு கல சபால் 2பால் 

௮ ஈலங்கொடாது போமாகலரல் சீத வழிபில் இற்? தரி 

ந்து FoF செய்துகொள்ள ?2வண்டும் என்க, ''திறஞ்சேர்க்சா 

னாக்கமபோல் இருக்தகும்'” என்ற கவி, 
பிறர்க்கு ௮ல்லலில்லாதபடி. நல்லவழியில் வரக செல்வமே 

எல்லா நலங்களையும் நல்கவல்லது என்பது கருஜ்து. 

இீதில்லாகபடி நீதி3யாடு நின்று பொருளை யிட்டினவன் 

இன்பமும் ௮றமமெய்சி இருமையிலும் பெருமையெய்துவான் 

என்பது இதில் உணர்க்கப்பட்டஅு, இவ்வுண்மை சாயலன்கண் 

உணரப்படும், 

கதை. 

சாயலன் என்பவன் காவிரிப்பூம் பட்டின த் இலிருந்து ஒரு 

வணிகாகுல மகன், அமைதியும் பண்பும் ௮மையப்பெற்றவன், 

தன் மாபுச்தொழிலாகிய வாணிக முறையில் இவன் மிசவும் 

சறந்தவன், கடல்வழியாகவும் தரைவழியாகவும் வக்க பல்வகைப் 

புண்டங்களையும் பண்புறச் தொகுத்து நல்வழியிற் பொருளீட்டி 

அல்வழிபாளரகட்கெல்லாம் இவன் அறிவூட்டி வந்தான், வாணி
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கச்சைக் தன் காணியாகக்கொண்டு நீணிதியோடு நீதியுமுடைய 

னாய் அருயிரோம்பி அருந்தவம் பேணிச் €ருற நிலவிச் Ross 

சான்றாண்மைக்கு இவன் உயர்க்க சான்றாய் ௮மைந்திருக்கான், 

இவனது ௮மைகி, செல்வம், தகுஇ முதலியவற்றை யறிந்து மகிழ் 

ந்து அந்நாட்டு மன்னன் இவனுக்கு எட்டி என்னும் பட்டந்தந்து 

இசை பெறச்செய்கான். எட்டி என்பது தகுதிகுன்ருது நின்று 

பெரும் பிபாருளீட்டிய செட்டிகளுக்கு அக்காலத்தில் அசர் 

உவக்துகொடுக் கம் பட்டம் எனக, அக்ககைய எட்டிப்பட்டக் 

கை மயய்றி இசைமிகப் பெற்றுத் இது சிறுதுமில்லாதபடி கல்ல 

வழியிற் செல்வச்தொகுத்து இல்லறத்திலிருந்து எல்லாருக்கும் 

இதம் புரிர்துவச்தான், இவனுடைய மனைவிபெயர் புனிசவஇி 

என்பர், ௮வ்இணி.ப மனைவியோடமர்ச்து நெறிமுறையே நின்று 

அரிய போகங்களை நுகர்க்தூ ௮றம்பல புரிக்து கிரம்பிப புகழோடு 

இவன் விளங்கிபிநக்கான். இவனது அழூ.ப மனையில் முனிவ 

சொருவர் வரது உணவருந்இபபொழுது அங்கோர் சிறுகுரங்கு 

வக்து அவர் ௮௫32௧ நின்ற.து. அவர் இரங்கி நோக்கிச் சிறிது 

உணவும் நீரும் உதவி அகனைப பாதுகா துவரும்படி இவன 

மனைவி.பிடம் கூறிவிட்டு மகிழ்ந்து போயினார், அ௮வள்பேணி 

வருங்கால் ௮த முூடர்வடைகது உயிர் துறக்க, ௮ஃது உயர் 

சத நிலையை அடையவேண்டுமென்று eh மிகுச்த பொருளைத் 

தானஞ் செப்தாள், ௮கனல்ை ௮து மத்திமகேசத்திலே வாண 

வாசி என்னும் நகரி?ல அரசகுமரஷழய்ப் பிறந்து அாசுபுரிச் இருக்.து 

ன்பு தேவகுமானாப் கின்று இவனது இறந்த மனைவாழ்க்கை 

யின் இறங்களையும் அறங்களையும் உலகறிய வுணார்க்கி யுயாந்து 

சென்றது, தீதிலனாய் கின்று நீதிவழியே கிஜயம் ஈட்டி. ௮தனால் 

௮றங௫்கள்பல செய்து ஐம்புல இனபங்ககையும் தாத்துய்த்து மக்க 

ஞும் ஒக்கலும் பக்கம் நின்..று ஒங்க முடிவிலின்பக்தை இவன் முடி. 

வில் ௮டைஈ்தான், இவ்வடைவிற்கெல்லாம்நல்வழி2யவர்த இவன் 

செல்வமே கரரணமாய்கின்றதாதலால் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த 

பொருள், ௮றனும் இன்பமும் ஈனும் என்பஜை உலகம் இவன் 

பால் இனிதுணாச்,௪௮, எட்டிசாயல னிருந்தோன் எனச் சிலப்பதி 

காரத்தும் இவன் சறிதம விரித்துக் கூறப்பட்டுள் எ,



1990 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

வஞ்சனையால் சேர்த்தமைத்த வன்போருளோ இன்பருளா 
நஞ்சங் கலந்தபால் நாடு, 

நல்வழியிலீட்டிய பொருளே நலம்பயக்கும் என்பது இச 

னால் கூறப்பட்டது, 

7௦9 உள்ளன்போ டன்றி புறபொருளை வான்பதியேன் 

கொள்ளான வெறுத்தான் குமே ரசா--கொளளும் 

௮ருளொடும் ௮னபொடும் வாசாப் பொருளாக்கம் 

புல்லார் புரள விடல், ப (நி) 

இ-ள், 

குமரேசா! குடிகள் அன்போடு தரும் பகுதியை மாத் 

தரம் ௮ருளோடுகொண்டு வேறு பொருள்களை ஏன் பயாப£இ 

விரும்பாது விட்டான் எனின், ௮ருளொடும் ௮ன்பொடும் வாராப் 

பொருளாக்கம் புல்லார் புரள விடல் என்க, 

இ.௫, கொடுகெறியால் வரும் பொருளைக் கொள்ளலாகா 

சென்கின்றது, 

௮ன்போடு ௮ன்றி உறுபொருளை, பதி வெறுத்தான் என் 

றது ஆர்வத்தோடு நின்_று குடிகள் உவச்.து வீய பகுஇப்பொருளை 

பன்றி வேறுன்றையும் பயாபதி பற்றாது விட்டமை ௧௫2, 

கொள்ளான் - கைக்கொள்ளாதவனாக, இது முற்றெச்சம், 

திது இன்றி வந தபொருளே இன்பகலங்ககா ஈனும் என 

மூன் இசைத்ததை கோக்க ௮த்தீகாவது யாது? என்று ஒருவன் 

ஆராய்ர்து நிற்ப, ௮வனை கோக்க ஐயர்சகெளிய உணர்த்தியதாக 
இதனை உணாரதுகொள்க. 

புல்லார் - பொருக்தாதவராய், இதில் எதிர்மறை முற்.று எச் 

சமாக, இணைந்து, விடல் என்பகனோ?$ மேவிமூடிந்தது, புல்லு 

வர் என்பது இசன் நோமொழியாம், புல்லல்- பொருந்தல், புல் 

ல3லாம்பன்மின் புலைமகனிவன் என்பது மணிமேகலை, புரள 

விடல் - ஒழியவிடுக, புல்லலன்பொருளை யன்றே போகெனப் 

பாட்டிவிட்டான் என்பதுங் காண்க,



70-ம் அதிகாரம் பொருள் செ.பல்கை, 1991 

ப 

மேல், சல்லவழியில் ஈட்டிய பொருளே நலக்தரும் என்றார் 

இல். ௮ருளுரமல் அல்லல் வழியில் வருமாயின் ௮சனைக் கொள் 

ளலாகாதென்கினரார், 

அருளோடும் அன்போடும் பொருக்திவாராக பொருட் 

பெருக்கக்சைப் பொருக்காது போகலவிடுக என்பதாம், 

ஒருவன் பொருளீட்டுங்கால் பிறவுபிர்கட்குக் துயர் விளை 

யாமலும், சுற்றத்தார் மூத்லிய மற்றவர்கட்கு இடர் இழையாம 

அம் அருளுமன்பு. முடையஞய் நின்றே ஈட்டவேண்டும்) அங்ஙன 

மின்றி அக்கன் ௮வ்வாக்கம் அவனுக்கு ௮ல்லலையே விளைத்து 

அகன் றுபோம் ௮. கலால் ௮வவாக்கக்கைச் சிறிதும் கோக்காது 

போக்கிவிடவேண்டும் என்பார் புல்லார் பாரளவிடல் என்றார் 

புல்லா எனறு மாத்திரம் நின்றுவிடாமல் புளவிடல் என மீண் 

டும் கூரிபது விட்டொழிதக்கலை வற்பறுத்கற்கென்சு, பொதுவா 

கக் கூறியிருப்பினும் இபயலமைஇ கோக்கி இதனை மாசர் மேலே 

ரி, அசன் அருளுடையனாப்கின்று குடிகளைக் காத்தலும், அவர் 

கள் ௮வனபால் அன்புடையராய் மகிழ்ந்து இறைசெலுச்சலுமா 

Bu இவ்வகையில் இயைக்துவரும் பொருளே அவலுக்கு இனிய 

பொருளாம்; அங்கனமின்றி வன்சகண்ணனப் நின்று குடிகளை 

வருத்திக் கொள்ளின் அப்பொருள் விருத்தியாகாது விளிவையே 

கொடுக்குமாதலால் அதனைக் கைக்கொள்ளாமல் அவன் கடித்து 

தள்ளிவிடவேண்டும் என்று கருத்தமைத்்துக்கொள்க 

இனி, புல்லார் என்றதை முற்றாகக்கொண்டு எழுவாயை 

வருவித்து அருளொடும் அன பொடும்வாராப் பொருளாக்கக்கை 

உயர்ந்தோர் பொருக்கா£; அகலால் ௮கனை நீ புளவிடுக என்று 

பொருள் கொள்ளவும் இது பொருக்தியுள்ள து. 

கொன்றும் ஊன்விற்றுங் கொடுவினை புரிச்தம் 
மன்று பறித்தும் வண்கரி பொய்த்தும் 
வட்டிமீக் கொடுத்தும் இட்டகசை மறைத்தும் 

வஞ்சனை செய்தும் சஞ்சலம் விளைத்தும் 

வருபொருளெல்லாம் அருளொடும் ௮னபொடும் வாராதன 

ஆதலால் அத்திய வாவை,ச் தீ என நினைந்து யாண்டும் தீண்டா 

தொழித்.துவிடவேண்டும் என்பது இதன் தாண்ட பொருளாம்,



1992 இருக்கு2௨் குமரேச வெண்பா, 

இரக்கமில்லாமல் கின்று பிறவுயிர்களை வருச்தச்செய்னு 

பொருளை யீட்டலாகாசென்பத கருத்து, 

௮ருளகெடும்படி வரும் பொருளை அறிவுடையார் கொள் 

ளார் என்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டஅ, இவ்வுண்மை பயாபஇி 

யின்கண் உணரப்படும். 

கதை. 

பயாபதி என்பனன் சரமை நாட்டு மன்னன்... போதனம். 

என்னும் ஈகரிலிருக்து ௮ரசுபுரிர் வன், வாகுவலி மாபினன். 

சன்றியறிவிற் உறக்சுவன், என்றும் விதருறை வமுவாச மதிகல 

'முடையவன். பொறுமை மிக்கவன், கனக்கு இன்னா செய்கார்க் 

கும் இனிபன வே செய்யும் இயல்பினை புடையவன், உயிர்களை 

இனிதுபேணி உயர்வுற்றிருர்சமையால்'பிரசாபதியயென்று பெயர் 

பெற்று நின்றான், மிருகாபதி, சச என்னும் ௮ழயெ கன்னிய 

ரிருவசை மணஈது அரிய போகங்களை நுகாச்து இவ்வுலகை 

இனி பேணிவர்தான், யாதொரு அல்லலுமின்றி எல்லா உயிர் 

களும் இவன் ஆட்சியில் இன்புற்றிருக்கன, சான் கல்லாக கலை 

வேறில்லை யென்னும்படி. கற்றுச்தெளிர்கத இவன மாட்சியை 

வியந்து மறு புலத்தவரும் போற்றிப் புகழ்க்கார், அக்காலத் 
இருச்த பாவலர் பாவிலும், நாவலர் சாவிலும் இவன் புகழ் மேவி 

யிருக்தது, மருசி என்னும் ஓா மதிமான் வரத இவன் குண 

ஈஒங்களை நேரிற்கண்டு ஓர் விஞ்சையர் வேக்சனிடம்போய் வியந்து 

கூறியுள்ளான். 

எரியும் ௮ணையான் குளிரும் ஈகையான் 

பெரியன் பெற்றியால் சிறியன் ஈண்பினால் 

அரியன் வேக்தாகட் கெளியனாண்டையர்க் 

குரிய னோேங்குகற் கோடையானையான், (௧) 

எல்லை நீருல கினிது கண்பட 

வெல்லும் வேலவன் விளக்கு சண்ணஸி 

இல்லை யேலுல கல்லை யாமென 

கல்லனே யவ னாம வேலின், (௨)



16-ம் ஏகாரம் பொருள் செ.பல்வறக, 1993 

விவிலங்குநீர் வேலி வாழ்பவர்க் 

காவி யாபவர் ௮ர௪ ராகலாரல் 

காவ லோவங்கொல் என்று கண்படான் 

மாவருனையம் மன்னர் மன்னே. ( ௩]. 

வையம் இன்புறின் மன்னனின்புறும் 

வெய்ப கொன்றுறிற் ரலனும் வெய்தூறும் 

செ.ப்ய கோலினாய் செப்ப லாவதன் 

றைய சாரினான் அருளின் வண்ண ?2ம, (௪) 

இங்கனம் எவரும் புகழ்கது போற்ற ௮௬ 2ளா௫ு நின் 2p) 

சூடீகளை இவன் கரித்து வந்கமையால் அுவர்கசளல்லாகல் ௮ன் 

போடு கின்று இவனுக்கு இன்புசெய் துவச்கார், மறுபுல மன்ன 

ரம் குறுகிலக் கிழவரும் இவனது அருமையை எிபக்து காம 

வரது உரிமை குந்து சென்றா, உரிமை பில்லாமல் குடிகள் வ HG 

அம்படி வலிக்து வாங் கும்பொருள் ஒரு ஈலனும் பயவாமல் முடி 

வில் ௮ழி?2வக௫ ஒழிர்அு3போாம் ஆகலால் அதனை ஒரு சிறிதும் 

கொள்ளலாகாது என்று உற்றவாக்சகல்லாம் இவன் உணர்த்தி 

கின்றான். ஒருமுறை மழை பெய்யாது பெபொய்த்தது. அதில் 

குடிகள் வருந்துமேயென்று GHB கனக்கு வரவேண்டிய 

இறைப்பொருளைச் தாவேண்டாம் என்று ௮ ரளி வேண்டும் உதவி 

களை மீண்டும் அவர்க்கு விகால்துவர்கான், குடிகள் தன்பால் 

அன்போடு நகின்றுவாச் தான் ௮ருனோடு நின்று பொருளை 

வளர்த்து இவன் ஆட்சி செய்துவந்த மாட்சிபை அனைவரும் 

போற்றிசின்றா், ௮அருளொடும் அன் பாடும் வாராப் பொருளாக் 

கம் புல்லார் புரளவிடல் என்னும் உண்மைக்கு இவன் உரிமையாய் 

நின்றான், விரிவைச் சூளாமணியில் காண்க, இவனைக் குறித்துத் 

(2 காலாமொழி் தேவர் கூறியுள்ள சில குறிப்புக்கள் இகனடி. 

பில் வருவன, 

எண்ணின ரெண்ணகப் படாச செய்கையான் 

அண்ணிய ரகன்றவர் இறம்து மாணை.பான் 

Som ager பகைவன் றிவர்க்கு சாளிலும் 

தண்ணியன் வெய்யனம் தானை' மன்னனே, (2)



1994 . இருக்குறட் குமரேச வெண்பா; 

அ௮டிநிழ லாசரை யளிச்கும் gure Bir 

முடி.நிழல் முனிவாரச் சரண மூழ்குமே 

வடி. நிழல் வனைகதி ரெஃகின் மன்னவன் 

குடைநீழ லுலகெலாம் குளிர நின்றதே, (௨) 

ஆறிொன் ஐறமென அருளி னல்ல?தான் 

Lt DOF துலகினி னவப்ப தில்லையே 

மாறிகின் றவரையும் வணக்கி னல்ல. 
சீறிரின் பிறவராயுஞ் செருப்பதில்லையே, (௩) 

இவற்முல் இவன் செறியோடு கின்று முறைசெய்த Spam, 

அநிலொருவகுதியை யன்றிக் குடிகளிடம் வேறு கருதாத இயல் 

பும், அருளோடு சின்றே பொருள்செய்க சலனைம்பிறவும் இனி 

தெளியலாம், 

ஆருயிர்கள் நோல அருளின்றிச் சேய்தபொருள் 
பேரிருள்நோய் பேணல் பிழை, 

பிறர் ௮ல்லலுறச் செல்வம் சேர்க்கலாகாசென்பது இதனான் 

கூறப்பட்டது, 

790 இண்டோட் டருசகனேன் செல்ல ர௬றுபொருளைக் 

கொண்டான் உரித்தாக் குமசேசா-.- கண்ட 

உறுபொருளும் உல்கு பொருளுச் கன் னொன்னாச்த் 

செறுபொருளும் வேக் தீன் பொருள், (௬) 

இ-ள், 

குமரேசா! பகைகர் பொருளையும் பு தயற்பொருளை 

யும் தருசகன் ஏன் தனக்கு உரிமையாக்கிக்கொண்டான் எனின், 
உறுபொருளும் உல்குபொருளும் தன் ஒன்னாத் தெறுபொரு 
ளும் வேக்தன் பொருள என்க, 

இஃது இன்ன பொருளெல்லாம் மன்னனுக்குரியன என் 

ன்றது. 
திண்டோன் எனலும் அடை அவன் இறல் ௧௬இ நின்றது, 

தெவ்வர்பொருளை) உ௮பொருளை எனக, தெவ்வர் ௯ பகைவர்,
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உறுபொருள் - உற்றபொருள், அஃதாவது உடையவ 

ரின்மையால் தானே வக்து சோந்தபொருள், இதனை நாதியற்ற 

பொருள் என்பர், நெடூமாளாக நிலத்திற் புதைந்துகிடர்.து பின்பு 

பிறர்கண்டெடுக்த பொருளும் உறுபொருளாம் என்க, 

உல்குபொருள் - சுங்கப்பொருள், என்றது வெளிகாடுகளி 

லிருக் அ வரம் பண்டங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தீர்வைப்பொருள், 

அ௮ப்பண்டங்களின் தகுகோக்கி வரிவாங்கும்இடம் சுங்கச்சாவடி. 

எனவ , ௮॥ 2௭ எலஷம் கூரட்டடம் 

ஒன்னார் - பகைவர், தெறுதல்- அடர்த்து வெல்லல், 

உறு, உல்கு, தெறு என்ற வைப்புமுறையால் ௮ருொடும். 

அன் ௦பாடும் ௮வை முமைக்துள்ள அளவுகிலை புலனாம், தெறு 

பொருளை இறுதியில்வைத் தள அருள் சிறிதும் உரவகைவரு௪ 

லால் என்க, வேச்சன் பொருள் என்றதனால் வே9றவர்க்கும் ஆகா 

தென்ப காயிற்று, 

உடையவரின்மையால் தா வக்து பொருர்திப பொரு 

சூம், சுக்கப்பொருளும், தன் பகைவரை வென்றுகொண்ட 

பொருளும், ௮சசலுக்கு உரியபொருளாம் எனபதாம், 

உலககாயகனாயே வேக்தலுக்கு அதிலுள்ள பொருளெல்லாம் 

உரியசேயாயிலும் பகுத, குடிவாசம், ஓப்படி.மூதலிய சலபிரிவினை 

களும் உள); ௮4 ற்றுள்ளும் ௮டங்காதனவாய் அவளுக்குரிய 

வற்றை இதில் உணர்ச் .துன்றார், 

மேல், ௮ருளுடையனாய் நின்று பொருள் ஈட்டவேண்டும் 

சான்றார்; அங். கனமின்றியும் ஈட்டுகற்குரிய இடம் அாசனுக்கு 
மட்டும் இன்னதாம் என இதில் தெளிவுபெற அ௮ருளுன்றாச், 

௮ரசன் ௮ருஞஷுடையனாயிலும் பகைவரை வென்றுகேரடல் 

அவனுக்கு ௮றமாகுமாதலால் ஒன்னார் தெறுபொருளும் வேத் 
தன் பொருள் என உரிமை தோன்றவைத்தார். 

.  புதையற்பொருளும், பொ௮௫ப்பொருளும், வெளிதாடுகளி 

லிருச்.து வரும் பண்டக்களைப் பார்வையிட்டு வாஸ்கும் தீர்வைப் 

250 த



1996 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பொருளும், மாறுபட்ட பகைவரை விறழில்னு வென்றுகொள் 

ளும் வீரப் பொருளும், வேச்தனுக்கு உரிமைப்பொருளாம் என் 

பது இதல் உணர்த்தப்பட்ட, இவ்வுண்மை தருசகன்பால் 

உணரப்படும், 

HOD) FH. 

த்ருசகன் என்பவன் மசதகாட்டு மன்னன், இராச இரியம் 

எனனும் நகரிலிருக்து லுசுபுரிக்தவன், பல கலைகளிலும் வல்ல 

வன், மாற்றலர்க்குக் கூற்றமென்ன ஆற்றல் மிக்கவஞயினும் 

அருளும் தகவும் ௮மையப்பெற்றவன், எசகனையும் நுணுகி 

கெளிக்து வழுவறச் செய்யும் வினை ஈல முடையவன், நெறீவமு 

வாமல் மறுபுலக்் கவரும் இறைகொண்டு கர இவன் முறைசெய்து 
வந்தான், Bot Ou HC ore வென்றியுமுடையஞய்ச் கன் ஆணை 

யை ஏங்கும் செலுத்தி உலகம் இன்புற இவன் உயாக்து விளங்கி 
னை, இவனது குணகலங்ககை யறிந்து புலவா பலரும் புகழ்க்து 

போற்றினார், தன்னோடு மாறுபட்டு நின்ற பகைவ9ரமுவரை 

வென்று மிகுபொருளோடு உயாபுகம் கொண்டான், 

௮மரா மனனர் அ௮ருஞ்சம முருக்கிப் 

பைக்கழ லமைந்த பாடமை Cares ayer 

வெண்கதிர் மதியின் விளி இகழ்ந்து 

தானமீக் கூரிய வேம வெண்குடை 

மனரிமுடிச் சென்னி மகத மன்னவன் 

தணியா வேகத்துக் தருசகன், என்பதாஇயாகக் கொக்கு 

வேளிரால் இவன் கூறப்பெற்றுள்ளான், இங்கனம் சிற்த பு 

ஹழோடு இவன் விளங்கி வருங்கால் உதயணன் வந்து இவனைக் 
கண்டான. உவச்துபசரிச்து அவனுடன் உறவுகொண்டு ஒரு 
காள் இவன் உரையாடி. உலாவி நிற்கையில் செடுகாளாக மண்ணி 
டைப்பட்டு மறைந்துகிடக் த பெரும்பொருளை ௮வன் கண்டான், 

அப்புசையற் பொருள் இவனுக்கே உரியதென்று போற்றிக் 
கொடுத்தான். அவலுக்கு நன்றிபலகூறி அப்பொருளை இவன் 

CLIG துகொண்டான். பிறநாடுகளிலிருக்.து சனன்ட்டுள் வரும் 

பண்டங்களுக்கு வரிகொண்டும், பகைவரை வென்று இறைகொண்
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டும், முறைதன்றாதபடி கின்..று இவன் முதுகிலம் புர சான, புதை 

யற் பொருளும் சுங்கப்பொருளும் வெற்றிப்பொருளும் தனக்கு. 

உற்றபொருளென்று கோண்டு இவன உயாரக்இருக்தானாதலால் 

உறு?பாருளும் உல்கு பொருளும ஒனனஞார்த் தெறுபொருளும் 

வேக்சன் பொருள் என்பதை இவன் விளக்கிகின்றான். விரிவைப்- 

பெருங் சதையில் காண்க. 

என்று முரிய இரும்போருளுள் மன்னற்கு 

வேன்று வரும்போருளே மேல். 

புதையற் பொருள் முதலியன அசசர்க்குரியவாம் என்பது 

இ௫சனால் கூறப்பட்ட..து, 
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செல்வச் செவிலியா லுண்டு. (ar) 

இஸ். 
குமசேசா | சோவலன து அருள் ௮வன பொருளால் 

ஏன் பொலிந்து விளக்கியது எனின், அருள் என்னும் அன்பு 

ஈன் குழவி பொருள் என்லும் செல்வச் செவிலியால் உண்டு என்க, 

இ.த, பொருளால் ௮ருள்வளரும் என்கின்றது. 

உற்ற அருள் - சன் உள்ளத்தில் பொரு*ய இரக்கம், கை: 

உள்ளன பொருள் என்றது தேடித்திரியாவண்ணம் இரளாகப்' 

பொற் காசுகள் எப்பொாழு.ஐம் பேழைகளில் நிரம்பியிருக் தமை 

௧௫, பார்ப்பனி வருந்தி அலைக சுதைச் கண்டவுடனே கோவலன் 

கொண்ட இரக்கம் ௮வன் பொருளால் கிறைவேறிப் பெருமை 

பெற்றசாதலால் ருள் பொருளால் கொற்றமும் தென்றும், 

அறங்கள் யாவும் ௮ருளிடக்தோன்றும் அகலின்பெழ்ற: என்னும் 

அடையை ௮௮ 3பெற்று கின்றது, 

HT OIG தாயாகவும், அருளைக் குழந்தையாகவும், பொறா 

வாச் சசவிலியாகவும் இதில் உருவகஞ்செய்துளள ௮ழஎக உய



1998 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

SB சோக்குக, இஃது இயைபுருவகம், செவிலி- வளர்ப்பு 

தாய், ன்பு சாய் எனபது ஈன் என்னும் வினைக்குற்ப்பால், 

விளங் நின்றது, ஈன்றதாய், வளர்ப்புத் தாய், குழவி என இங் 

குத் தோன்றி நிற்கும் மூனறற்குழள்ள உரிமையை ஊன்றி 

யுணர்க, 

மிக்க இளமையை உணர்த்திவரும் குழெவன்னும் உரிச் 

சொல் உடைமைப் பொருளதாகிப இகா விகுதிிெற்.று குழகி 

என நின்றது. குழவி குழக்தை, இளமைபின இனிப இயல்பு 

தோன்றக் குழவி என்றார். *:முலைப்பாற் காலத்து முடிமுறை 

யெய்இக், குடை வீற்றிருந்த குழவி'' எனவும், “ஈன்றோள் நீத்த 
குழவி'' எனவும் வருவன காண்க, மழவும் குழவும் இளமைப் 

போருள. என்பதும் ஈண்டு எண்ணத்மக்கது, 

அன்பினால் பெறப்பட்ட ௮ருள் என்னும் குழந்தை பொருள் 

எனறு புகழ்ச் து சொல்லப்படும் செல்வச் செவிலிடால் வளர்ந்து 

நிலைபெறும் என்பதாம், ' 

௮வவுலக ஈலங்கள் யாவும் ஒருல்ேகே அருளவல்ல அருளும் 

பொருளால் உண்டு என்ற இசனல் பொருளின் பெருமையும் 

சகெறிமுறையே நின்று நிரம்ப இதனை விரைந்து ஈட்டிக்சகொள்ள 

வேண்டும் என்னும் உரிமையும் இனிது புலனும். 

தொடர்பபற்றி நிகழும் ௮ன்பினும் தொடர்பில்லாமலே 

எல்லா உயிர்களிடத்அம் பாச்.து செல்லும் ௮ருள் சிறச்சசன்ோ? 

இதனை அதன் பிள்ளையாகக்கொள்ளவைகத்தது பொருக்துமோ? 

எனின், சிறிய விச்தினிடம்தில் பெரியமார் கதகோன்றுதல்போல் 

இப் 2பரிரக்கம் ௮ச் சிற்றிரக்கத்தினடியாகவே வளர்க்துதோன்று 

மாதலால் ௮௮ பொருக்துசிமன்க, 

௮ருட்பெருகு தனிச்கடலும் உலகுக்கெல்லாம் ௮ன்புசெறி 
கடலுமா மெனவும் பொக்கும் 

பொருட்சமய முதற்சைவ நெறிதான் பெற்ற புண்ணியச்சண் 
ணிரண்டெனவும் புவன முய்ய 

இருட்கடுவண்டவாருளும் அூலைமெல்லாம் ஈன்றாடன் 
நிருவருளும் C7 om Gy 8 கூடி 

தெருட்கலை ஞானச் சன்றும் ௮ரசுஞ் சென்று செஞ்டை 
. வானவர் சோயில் சோர் சாரன்றே. இதி
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இருஞான சம்பக தரும், இருசாவுக்கரசரும் சக்திக்கபொழுது அன் 

ஸிருவர் இயைபையும் குறிசத்துக்கூறிபஅ, கன்றும், தாயும் 

போல் ௮வ் இருவகாய கருகவைத்து அதற்கு எற்ப அருளுக 

அன்பும் என அருளியுள்ள ஈயத்தை இதல் அய்ர்துகொளக, 

பிள்ளையார் எனவும், அப்பர் எனவும் அல்விருளருக்கு முறையே 

அமைக அள்ள பெயரொற்றுமையைடிம், அன்பின் குழலி அருள் 

என்ற கம் அடிகள் அடியையும் சினளைக்து அருண் மொழித் மேவர் 

இங்கு இகனை அமைத்துவைசள்ளமை அரியலாகும, 

அருட் செல்வம் சேல்வத்துட் செல்வம்; போருட் சேல்வம், 

பூரியார் கண்ணும் உள, என முன்பு அருளோடு இணையாகா 
சென்று இழிச்துவிட்ட பொருளை, இப்பொழுது அதற்கு வளாம் 

ப.ச தாயாக எடுத்துப் பாராட்டுகல் அடுக்குமோ? எனின், wy HS 

அருளுக்கும் பொருளுக்குமுள்ள ஏத்தத் தாழ்வுகளை எது 2வாடு 

எடுத்துக் காட்டினா; இ௫்கு ௮52னோடு இப்பொருளுக் கு அமைக 

அள்ள இயைபினை யுணர்த்துகன்ரராதலால் அடுக்கும் எனக, 

பொருள் மிகச் சிறந்தது, சதன்னையடையாலுக்கு எல்லா 

ஈலங்களையும் ௮ஃசடையவைக்கும், சென்றகிடமெங்கும் சிறப் 

புறச் செய்விக்கும் ஆதலால் மன்னர் முதல் அனைவரும் இன் 

னுயிரபோற் பேணி அதனை யீட்டிக்கொள்ளவேண்டும் என 

இதுவரை உரைத்துவசககை சோக்கி இப்பொருள் எனவளவுதான் 

ஈட்டிக்கொள்ளிலும் இம்மைக்குமாத்தார்சானே பபன்படும்; 

மறுமையில் மிகப் பெருமைதரவல்ல அருளையன ர உண்டு 

பண்ணிக்கொள்ளவேண்டும் என்று ஒரு.ன் வினவ அசன் 

உண்மைக்கும் இவவுடைமையே காரணமாமென அவனை சோக்கி 

உணர தஇயகாக இதனை உணாச்துகொள்க, | 

மூல்லைக்கொடிமேலும், மயில்மீதும் சென்ற பாரி பேகர்ச 

ஞுடைய அருள, தேரும் போர்வையுமாகிய ௮வர்சம் பொருளால் 

கிலைச்துள்ளமை யீண்டு கினைக்கத்தக்கது, 

பொருளுண்டானால் அருளுண்டாகும் என்னும் உலக வழக் 
கும் ஈண்டுள்ளத்தக்க.து,



2000 Sago குமரேச வெண்பா, 

என்வுயிரையும் சன்னுபிர்போல் எண்ணி யிபங்குதனாகி 

அருளை வளர்த்தற்குப் பொருள் எற்றுக்கெனின், சன் மனமொழி 

மெய்களால் பிறவுயிர்கட்குச் சிறி சம் இடர்செய்யாமையும், ப௫ 

சோய் முததலியவற்றுல் ௮வை இடஉருறின் உடனே உணவ மூ 

லிபன சொடுகச்.சு இடர் நகக' இகஞ் செய்5.லும் அகிய இவ்விரு 

வகை நிலையின்கண்ணேயே அருள் நிலை பெற்றுள்ளது; பொருள் 

இல்ளைபாயின் இடர்களைந்து உகவி9சய்ப இயலாது) ஆகவே 

அருள் இலக ௮மா கேரம் அலால் ௮ருளென்னுக் ' குழவி 

பொருள் என்னும செவிலி.பால் உண்டு என்றார். செவிலி என்றது 

அதனை இனிதா வளர்க்கும் இபைபு கரத, யாதொரு ஈலிவ 

முரு எல்லா ஈலவகளைய.ம சான கவிச் சீரட்டவல்லவள் 

TMU கோன்றச் மசல்வ ௮டைசேர்ந்து நின்றது. 

தாயிழந்து தவிக்கின்ற கன்றை ஒர மலட்டுப்பசு கண்டு 

கனிச்து இரங்குமாபின் ௮வ் இரக்கும பயன்படாஅ எப்படி. இ.பி 

அறுமா அப்படியே பொருளில்லாகான் கொள்ளும் ௮ருளு£௦ 

ணே அழிவுறும் எனக, 

பொருளால் ௮ருளுண்டாம் என்ற இவ ௮௫ மைப் பாட்டை 

அழ்ச் அ கோக்கிபவுடனே பொருள் மிகப் பெற்றும் அருளற் 

றிருக்கும் சில செல்வர்களைச் சீர்கித். துக்கொண்டு அவர் மாட் 

டுள்ள பொருள் அருளைப் பேழமைல் இவ் வீதிக்கு வேக 

யுள்ள?௫ என அராயச் செய்.பும். ஆயின் ௮௮ கலந்திமையால் 

பால் இரிக்சதுபோள் இனச் இீமையால் இரிந்து கடக்கின்றதே 

பன்றி அருக வளர்தக்கற்குரிய ௮௧ன் தனி இயல்புக்கு யாதும் 

தவறில்லை என்க. ௮வரைப் பொருளும் அருளும் கும் என்பர், 

பொருளைப் பொருளாப் பொதிந்தோம்பல் செல்லாது 

அருளைப் பொருளா ௮றஞ்செய்சல் வேண்டும் 

௮ரு௱ைப் பொருளா ௮றஞ்செய்து வான்கண் 

இருளில் இயல் பெ.ப்சாத சென்னோ ஈமர்காள், (வளையாப 2} 

, போருளைப் பெற்றவர் அருளை வளர்த்து ௮சனால் அழிவி 

சற்த்தையடைதல். வேண்டும்; இல்லையாயின் இருந்தும் இல்
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ஸாதவராய்ச் தமக்கே எசஞ்செப்.து இழிர்துபோவர் என இஃது 

இரக உணர் த சலை டுணர்க்துகொள்க, எல்லா அறங்கட்குக் 

காயாயுள்ள அருளுக்கும் பொருள் தாயாம் என்ற GQ) sae 

இன் சனி ஈளமுல் உயிர்கட்கு இணிது பயன்படும் இயல்பும் 

எளிதணாலாகும்., 

பொருளில்லா இடத்துள்ள அருள் தாயில்லாத பிள்ள 

போல் தளர்க்துபடும் என்பது கருத.௮, 

பொருளைச் செப்து கொண்டவர் அருளைச் செய்துசொள்ள 

வேண்டும் என்பது குறப்பு, 

அல்லலை நீக்க என்றும் இன்பம் அருளவல்ல அருளையும் 

பொருளால் அடைந்து கொள்ளலாம் ஆதலால் ௮ககை.ப சிறப் 

புடைய இதனை நிரம்பச் செய்துசதகொள்ளசேண்டும் எனப 

இகன் தரண்டபொருளாம், 

அருளை வளாத்தற்குப் பொருளுடைமை சிறக்க காரணமாம் 

என்பத இதில் உணர்சதப்பட்டஅு, இவ்வுண்மை கோவலன் 

கண் உணரப்படும். 

கதை. 

கோளலன் பெருக் திரூவோடமர்ந்து காமச்சளவையை நனி 

ஸிரம்பி யிருக்சாலும் ௮ருளிலும் ஆண்மையிலும் மிகச் இறந் 

இருந்தான், இவன் முன்னோல்லாரும் பெரும் பொருளுடைய 

ராய் எழி வழிபாகச் சிறந் திருந்தாராதலால் பெருக் ந. லணிகரீ 

எனப் பெயர்பெற்று நின்றார். அக்காலத்இில் நிதிமிகப் படைக்ச 

ஊணிக மக்கள் இப்பர், கவிப்பர், பெருங்குடியர் என வகைசெப்து 

கொண்டு கம் இனமுக் தனமுச் தெரிய இசைபெற்றிருக்தார். 

இவர், மிதியடி, எருது, யானை என்னும் இவற்றின் மீது மூறை3யே 

யேறிக் குடைபிடிக்துக்கொண்டு தம் எதிரே நிற்பவர் தெரிய 

வொண்டைபடி கரம்படைதக்துள்ள பொன்னின் தாளை இடையே 

குவிக்கும் இயல்பினராகர், 

இப்பர் கவிப்பர் பெருங்குடி வாணிகன் 

றொப்புடைய மூவர் உரைக்குங்கால்--தப்பில்



2002 திருச்குதட் சூூரேச ளெண்பா. 

மிதிபடியே நுனைமிசை சோக்கெர்கள் காணா 

சீதியுடைய சாசர் கிளக்௫ு,  (2வசம்போதளை, ) 

இத்தகைய சென்ன எரிசையில் கிறர்து நின்ற இஒன் முன்னே 

னெருவன் சோமன்னஜேடு Ants ஈண்பினழமைமர்ச்து இரு 

நிதிக்ழனன் சான இசை பெற்.றக கோவன் என்னும் பெய 

ரோடே விளக்கியிருர்சான், மாபுகிளை இரியாமன் என்றும் பெரும் 

பொருளோடமைச்திருசக்ச இவன் யாணிடமும் ௮அருளோடமாச் து 

MERCH, எனம லும் ௮ல்லலடையக்கண்டாள் கன் உயிரையும் 

பொருட்படுத்சாமல் வினரர்து புகர் உசவிசெய்து ௮வரை 

விஏம்வெினொன். ஒரராள் முய சேதியனொருவனை மதத்த 

யானை பொன்று கைபகப்படுத்திப௮) அதனைக் சண்டவடனே 

இனன் வினாச்,து பாயச், ௮வனை விளகவிட்டு அதன் கைக்குள் 

அடங்கிக் மிசாளை கின்ற சககொம்பையே பற்றுக? காடாகப் 

பற்றி ஒல்ளையி?றிப் பிடர்மேலிரர்அ கொண்டு தன் மதிவலி 

யால் ௮தன் மச்ச யடக்கினான், 

*'ஒய்ெனகி தெழித்தாள் குயர்பிறப் பாளனைக் 

கையக் சொழித்தசன் சையகம் புக்குப் 

பொய்பொரு முடக்குகை வெண்கோட்டடக்கி 

மையிருங்குன் றின் வீஞ்சைய னேய்ப்பப் 

பிடார்த்களை யிருச்து பெருஞ்சினம் பிறழாக் 

கடக்களி நடக்க கருணை மறவ'” என்று அறிஞர்கள் 

புகழ் துகூ.ற அருளோடு இஒன் பொருந்இயிருக்சான். இக்ஙனம் 

இருச்துவரு்கால் சன் ஈகாமாகிய காவிரிப்பூம் பட்டினத்ல் 

பார்ப்பனி ஒருச்தி சான் wort sa Siow greg கொன்று 

விட்டாள்; அகனால் அவளைக் கொலைகாரியென்று வெறுத்து 

விட்டு விட்டுப் பாப்பான் வெளி2.பறிப்போனான், பாவத்தைக் 

கழிக்கும்படி ௮வன் எழுதிக்சொடுச்ச எட்டைக்கையில் வைத்துக் 

கொண்டு தெருக்கடோறும் அவள இயக்கத்ரிஈ்தாள், யாரும் 

உதவாது இகழ்ர்.து போயினார், இவன் கண்டிரல்க இக்கடுச்.துய 

௬ுஅத.ற்ருக்காரணம். wir Som pie whe ge Cartroxr, quot 5% 

தசைக்கூறி சைச், கின்றாள், , அவள்கொன்ற சரியைப்போல் 

பன்னக) உருச்செய்.௫ sat ராட்டி. எச்நீரரும் இன்புறும் வண்.



76-ம் அதிகாரம் பொ ‘pe செயல்வகை, 2003 

ணம்பெரும் பொருளைத்தானஞ்செய்யின் ௮வள் அருர்.துயர்தீரும் 
என்று இருவர் மொழிச்ததைக் கேட்டு ௮வ்வாறே gor p55 

தன் ரும் பொருளை அள்ளிக்கொடுச்துச் சானஞ் செய்வித்துப் 

போன கணவனையுமீட்டி மேல் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய யாவை 

யும் வழங்கி ௮வர் இன்புற்று மருவி யிருக்து வாழச் செய்தான். 

பின்னொருராள் பத்தினி ஒருத்திமீது அடாப்பழிகூறிய பாதக 

ணனொருவனை நீதிசெலுக்கும் பூகம்பற்றிப் புடைக்கும்போ.து இவன் 

போக்து இரங்கி ௮வனை விடுக துவிட்டுக் கன்னை யுண்ணும்படி. 

தாழ்ச்.து? வண்ட அது சகாதென்று கூறி ௮வனையே சண்டிக் 

அக்கொண்டது; அதன்பின் அவன் பெற்றோர்க்கும் சுற்றத்தார்க 

கும் பெரும்பொருளுதகி அத்துயர் மற் தூபோக உயர் கலகங்கள் 

செய்தான். அருளிநச்தும் வறியராயுள்ளவர் யாம் செய்ய 

மாட்டாமல் ௮லமர்து கிற்ப பொருள்மிக்க இவன் அருளை வளச் 

கீதுப் பேரருளாளன் என்று பெயர்பெற்று நின்றான். Ther 

என்னும் ௮ன்பீன் குழவி பொருள் என்னும் செல்வச் செவிலி 

யால் உண்டு எனபதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து நின்றது, 

இவன அருளுடைமை இதனடியில்வரும் இளங்கோவடிகள து 

பொருள் மொழியில் பொலிர்து கோன்றுகின்றது. 

பிள்ளை ஈகுலம் பெரும் பிறிதாக 

வெள்ளிய மனையோ எளினைக் தபின் செல்ல 

வடதிசைப் பெயருமாமறை யாளன் 

EL UFO DY நின் கைத தாண் வாழ்க்கை 

வடமொழி வாசகம் செய்தால் லேடு 

கடனி மாக்தர் கைந்நீ கொடுக்கெனப் 

பீடிகைம் தெருவிற் பெருங்குடி வசணிகர் 

மாடமறுசன் மனைதொறு மறுக் 

கருமக் கழிபலங் கொண்மினே வெலும் 
அருமறை யாட்டியை யணுகக் கூஉய் 

யாதுநீ யுற்ற இடரீ கென்னென 

rss" snp வான் துயர் செப்பி 

இப்பொரு ளெழுதிய இதழிது வாங்கிக் 

கைப்பொருள் தர்தென் கடுந்துயர் கசாகென 

29%:



2004 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அஞ்சல் உன்றன் அருர்துயர் களைகேன் 

கெஞ்சுறு அயசம் நீங்குக என்றாவ் 

கோத்துடை யக்தணர் உரைநூற் கடக்கையிற் 

ித்திறம் புரிர்தோள் செய்துயர் நீங்கக் 

தானஞ் செய்தவள் தன் துயர் நீக்இக் 

கானம் போன கணவனைக கூட்டி 

ஒல்காச் செல்வச் அுறுபொருள் கொடுத்து 

நல்வழிப் படுக். செல்லாச் செல்வ! 

பத்தினி யொருத்தி படிற்றுரை யெய்த 

மற்றவள் கணவற்கு வறியா னொருவன் 

௮ றியாக் கரிபபொய்ச் தறைர்துணும் பூசத்துக் 

கறைகழு பாசச்துக் கையகப் படலும் 

பட்டோன் தவ்வை படுதுயா கண்டு 

கட்டிய பாசத்துக் கடிதுசென் ஹெய்தி 

என்னுயிர் கொண்டீக இவனுயிர் தாவென 

ஈனனெடும் பூகம் கல்கா தாகி 

ரக னுயிர்க்கு ஈல்.ஓயிர் கொண்டு 

பரகதி யிழக்கும் பண்பில் இல்லை 

ஒழிககின் கருக்தென வுயிர்முன் புடைப்ப 

௮ழிதரு முள்ளகத் தவொடும் போச் தவன 

சுற்றத்கோர்க்கும் தொடர்புறு களைகட்கும் 

பற்றிய களைஞரிற் பசிப்பிணி யறுத் துப் 

பல்லாண்டு புரந்த இல்லோர் செம்மல்! (சிலப்பதிகாரம்) 

கருணைமறவ, செல்லாச் செல்வ, இல்லோர் செம்மல், என 

இவன் அ$க்கப் பட்டிருத்தலும், இவன் பொருளால் ௮ருளுண் 

டாய வசத உண்மையும், பிறவும் இதில் புலதைல்காண்க, 

இருள்படு கெஞ்சத் திடும்பை தீர்க்கும் 

அருள்ஈன குடைய சாயினும் ஈதல் 

பொருளில்லோர்க்கஃ தியையாதாகுதல் 

யானும் ௮றிவென, (அகரா.லூ.று.) 

இது மதுரைத் ததீதங்கண்ணனாச் கூறியது, அருளுண் 

மைக்குப் பொருள் இன்றியமை.பாசன ஈம் அடிகள் அருளி



70-ம் ௮திகாரம் பொருள்செயல்வகை, 2005 

யுள்ளதற்கு ௮மைக்தசான்றாய் நின்று உறுதி பெறகெஞ்சு தட்டி 

இவர் உணர்த்தி நிற்கும் ௮ழகையூன்றி நோக்குக, 

கல்லிற் பிறக்கும் கதிர்மணி காதலி 

சொல்லிற் பிறக்கும் உயர்மதம்---2மல்லென 

௮ரூளிற் பிறக்கும் ௮றெறி யெல்லாம் 

பொருஸிழ் பிறந்து விடும், (சான்மணிக்கடிகை. ) 

ஒண்போருள்கை யில்லான்்கோள் உள்ளிரக்கம் வன்மலடி 
வேண்போருள்வாய் வேய்முலைபோல் வீண். 

மனறுமைக்குரிய அருளையும் பொருளால் ௮டையலாம் என் 

பது இதனலை கூறப்பட்டது, 

158 சோர்க்து வருர்காமல் சொண்டைமான் என்வினையைக். 

கூர்க்தினிது செய்சான் குமசேசா--சாரச்து கின்ற. 

Hare oD யானைப் பார் கண்டற்றாுற் றன்கைக்சொன் 

௮ண்டாகச் செப்வான் வினை, (௮) 

இஸ். 
குமரேசா! தான்கொண்ட ௮ரிப வினைகளையும் தொண் 

டைமான் எளிதாகச் செய்து என் இனிஇருர்தான் எனின், தன் 

கைத்து ஒன்று உண்டாகச் செய்வான் வினை குன்று ஏறி யாளைப் 

போர் கண்டற்று என்க, 

இது பொருளுடையார்க்கு வினை இனி௮ முடியும் என்கின் 

ற.து. “முடங்காச் தானையோடு உஉன்றுமேல் வக்க, ஒன்னாச் 

தெவ்வா்'' உலைச்தோடும்படி தன்விரர்களை உறுதிசெய்து ஏவிவிட்டு 

ஒரு சோர்வு மின்றிச் கொண்டைமான உவந்து விற்றிருக்தான் 

ஆதலால் வருச்தாமல் வினையை இனிது செய்தான் என்றும், 

சார்ந்து நின்ற- ௮ருகே மைக்கு கின்ற, 

தன்கைத்து- தன் கையிலுள்ளது; என்றது பொருளை, 

வயல் வீடு முதலிய கிலைவமான பொருள்களை மிசகவுடையாரயி 

னும் சமயத்தில் ஒரு சிறு தொகையைக் கையில் காண்டல் ஸரி 

தீரய்விடும் ஆதலால் ஆக்கனமின்றி என்றும் பொன் பொருள்



2000 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

களை இருப்பாக வைத்ிருப்பார் என்பார் தன்கைத்து ஒன்று 

உண்டாக எனருர், இதனைக் கையிருப்பு என்பர், “கைத்துண் 

டாம் போழ்து' எனவும், 'கைப்பொருளொன்றுண்டாயின்' என 

வும் வருவன காண்க, 

மேல், பொருளுடையானுக்கு ௮ருளுண்டாம் எனருர், 

இதில், ௮ரிய விளையும் ௮வளுக்கு எளிதில் முடியும் என்கனறார், 

தன் கைபகத்துப் பொருளுண்டாக ஒரு வினையைச் செய் 

இன்றவன் செயல் மலைமேல் ஏறிபிருக்துகொண்டு யானைச் சண் 

டையைக்கண்டாற்போலும் என்பதாம், 

பொருளுடைமையாலாரும் தொழில் முடிவை விளக்குதற் 

குப் போர்த் கொழிலை எடுத்துக் காட்டியது ௮ரசகாரி.பமாதலால் 

அவர்க்கு எளிகாக இனி௮ தெளிவுறும் என்பது ௧௫௫, ஒன்றோடு 

ஒன்று மூண்டு பானைகள் சண்டையிடுவதை மலைமேலேறி யிருர்.து 

கொண்டு ஒருவன் காண்பானாயின் இடரும் முச்சமுமின்றி 

இனி2,5 கண்டு மகிழ்வான்; அதுபோல் கையிற் பொருளுடைய 

வன, கல்ல வினையாளர்களை ஏவிவிட்டு ஒரு கவலையுமின் றத் கான் 

இனிதிருக்து3கொண்டு தன் காரியம் ௮ழகுற முடிதலை கோக்கு 

அ௮.கமகழ்வான் அதலால் தன்கைத்து உண்டாகச் செய்வான் வினை 

பானைப்போர் கண்டற்று என்றார், வேறு போர் கூறாது யானைப் 

போர் என்றது பொருளுடையான கருதித் தொடங்கும் வினை 

யின் பெருமை தோன்ற என்க, 

பொருள்மேல் நின்று வினைஈடத்துவாளுக்கு மலைமேல் 

நின்று காண்பானை உவமைகாட்டிப் பொருளுயாரவை உணர்த்தி 

நிற்கும் அழகை இதில் ஊன்மி யுணர்க, 

பொருளுடையானுக்குக் தொழில் எளிதில் மூடியும் என்ற 

தனால் ௮ஃ்இல்லானுக்கு 3ஃ௫ இனிது முடியாதென்பதாயிற்று, 

அலலாத வனறு யுடையாா கருமககள 

கல்லவா காடி. ஈடக்குமாம்--இல்லார்க்கு 

இடா யியலும் இலக்குறீரச் சேர்ப்ப | 

கடலுள்ளுங் காண்பவே ஈன்கு, (பழமொழி)



10.ம் நகாரம் பொருள் செயல்வகை, 8004. 

கைப்பொருளில் லாதார் ௧௫. தொடங்கும் கருமம் இனி௪ 

மூடியாது பழஅபடும் எனவும், கைத்து ஒனறு உண்டாகச் 

செய்வான் வினை யாண்டும் ஈன்ருகே முடியும் என்பதும் Q) ser 

கண்ணும் விளங்கி நிற்றல் காண்க, 

அ௮ரி.பகினைகளும் பொருளுடையானுக்கு எளிதில் முடியும் 

என்பது இல உணர்ச்சப்பட்டஅ௫, இவ் வண்மை சொண்டை 

மானிடம் உண ப்படும், 

கதை. 

தொண்டைமான் என்பவன் காஞ்சி ஈகரிலிருக்து அரச 

புரிக சவன். இவனது காலம் இற்றைக்கு ஆயி/52,ழு. ராறு 

ஆண்டுகட்கு முன்னசாகும், இவன் பிலிவளை எனலும் ஓர ராக 

கன்னியிடம் சோழமன்னனுக்குப் பிறர்கவன், அறிவிலும் உரு 

விலும் இவன் மிகச் சறர்கவன், அவள் ௮ம்மன்ன2னோு கூடுவ 

கால் உறுசசெ.ப்தசூகொண்டபடியே தன் அாசுரிமையில் ஒரு 

பாககச்சை ௮வன் இவளுக்கு உரிமைசெப்௫ தந்தான். அச் சிறிய 

திலமண்டல தனத மிகவும் வளமுறச் செய்து ௮ழகுந இவன் 

ஆணை செலுச்தினை, கடல்வழியாக லர்தமையால் இரையன் 

எனவும் இவனுக்கோர் பெ.பருண்டு, 

“Largs யுலகம்து மன்னுயிர் காக்கும் 

மூரசுமுழங்கு தானை மூவருளளும் 

இலங்குகீர்ப் பாப்பின் வளைமீக் கூறும் 

வலம்புரி பன்ன வசைநீங்கு சிறப்பின் 

அல்லது கடிக்க ௮றம்பரி ews arp 

பல்2வற் நிரையன்'” என இவன் ஈல்லின௪ச பெற்று நின் 

ரான். பல_நால்களிலும் இவன்கல்லபுலமையுள்ளவன், பாடுதலிலும் 

வல்லவன், முடிமன்னரும் விபர்து சோக்குமாறு வினை யாண்மை 

களில் இவன் விளங்கன்றான். புதிய முறையில்வர்ச குறுல மன் 

னன் என்று ௧௫இ உறுபகைகொண்டு வர்.ச மறு புலமனனானை 

வரையும் இவன் மஇத்திறததால் வென்றான், மத ஈலக்தோடு மன 

சலமூம் வாய்ச்.த வினையாளர் பலரை இவன் இனமாக்கிக்கொண்டு 

oor Kine இனிது ஈடா,த்தினான். திருவேங்கடம் இருமுல்ல



9008 .. தருக்குறட் குமோச வெண்பா, 

வரயில் முதலிய இருதக்தலங்களில் ௮றகிலையங்கள் பல அமையச் 

செய்தான். ரகுன்றாவிளைவுகள் தன் சாட்டில் எங்கும் கொழித்து 

வரும்படி நிர் நிலைகள் பல சேவரச் செய்தான், தென்வசை 

யடக்கித் திறைகொண்டும், குடிகளிடம் முறைகொண்டும் இவன் 

கோழமுறை புரிர்சான், முடித்தற்கரிய பெரியகாரியக்களையும் 

தன் இருவடைமையால் எளிஇல் முடித்து வந்தான், அறிவாண் 

மைகளரிற் றந்த உரிமையாளர்களை ஏவிவிட்டு ஒரு சவலைபுமின்றி 

வினைகளின் மேன்மையான முடிவினை நோக்கி இவன் உவகை 

“DO Keser, அங்ஙனம் இருமச்கற்கு இவன கையிலிருக்க 

பொருளே காரணமாயிருக்கசாகனால் குன்றேறி யானைப்போர் 

கண்டற்றள் ,தன் கைத்து ஒன்று உண்டாகச் செய்வான் வினை 

என்னும் உண்மையை உலகம் இவன்பால் கண்டது, 

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் 

நச்ீசிச் சென்றோக் கேமமாகிய 

௮ளியுக் தெறலும் எளிய வாகலின் 

புலவர் பூண்கட னாந்றிப் பகைவர் 

கடிமதி லெறிக்து குடுமி கொள்ளும் 

வென்றி யல்லது வினையுடம் படினும் 

ஒன் றல்ல செல்லா உரவுவாட் டடக்கைச் 

கொண்டி புண்டி 6 தொண்டையோர் மருக 

மள்ளர் மள்ள. மறவர் மறவ! 

செல்வர் செல்வ. சேருமேம் படுக? என்று இவனைக் 

குறித்துக் கடியலூர் உருத்தாக் கண்ணனார் என்னும் புலவர் 

பெருமானார் கூறியுள்ளார், இதனால் இவனது குண சலக்களும் 

இிருவுடையனாய் கின்று வினைசெய்க திறனும் பிறவும் உணரலர 

கும், இவன ஆட்சிசெய் தவரு காலத்தில் போரசர் பலர் கூடி 

யிருந்த ஓர் பேரவையில் இவன் உரைசெய்த பாடல் ஒன்று 

இதனடியில் வருஇன் ற௮, 

கால்பார் கோத்து ஞாலம் இயங்கும் 

காவற் சாகா டுகைப்போன் மாணின் 

ஊறமின்றாச யாறினித படுமே:



46-ம் அதிகாரம் பொருள் செ.பல்வகை, 2009 

உய்தீதல் தேந்டு பின் வைகலும் 
பகைக்கூம் ௮ளளற் பட்டு 
மிகப்பல் தீ2சா.ப் தல ம்சலைச் சரூ2ம,(தகொண்டைமான்]. 

இதில், இவன் அறிவின் திறமும், ௮ரசழுறை பின் தெளிவும், 

என்றும் கண்விழிப்புடையராய் நின்று மன்னர் உலகங்காகீக 

சேண்டுிமன்று உணார்தியிருக்குற் ஒண்மையும், உள்ளப் 

பான்மைபும் ஒளிர்தல் காண்க, 

கைப்போருளோன் றில்லான் கருமம் கடனடூவே 

போய்ப்புணைபோல் புன்மையுறும் போய், 

அரிய சொழிலும் பொருளால் எளிதில் முூடியுமன்பது 

QED கூறப்பட்ட, 

  

120 தேடிப் பொருள்சென்று சேோத்தான் பகைவென்று 

FW. MCT ககன் குமரேசா--- ஓடியே 

செய்க பொருகைச் செறுகர் செருக்கறுக்கும் 
எஃச.னிற் கூரிய இல், (௯) 

இள, 

குமரே சா! கடல்கடந்து மிகவருக்திப் பொருளை யிட்டிக் 

கொண்டகக்கன் பின்பு ஏன் பகையற நின்று உயாபுகம் கொண் 

டான் எனின், பொருளைச் செய்க) செறுரர் செருக்கு அறுக்கும் 

THF அதனிற் கூரியது இல் என்க, 

இ.த, பகைவர் செருக்கைப்பொருளால் ௮டக்கலாம் என்கன் 

ற௫. சேடி என்றது பெரும் பொருள் நாடிக் கருங்கடல் கடந்து 

போனமை ௧௬௫. பகைவென்று த௫்தன் சோகூடினன் என்று 

பொருளைச் செய்துகொள்ளுமன் பகை முகல் கொண்டிருக்க 

அனைவரும் அதனைப் பெற்றுக்கொண்டபின் இனிய டீராய் 

அவன்பால் ௮டங்க நின்றமையான் என்க, 

செறுசர் - பகைவர், செருக்கு ௮ பெருமிதம், 

௪ஃகு எனபது உருக்கு, கூர்மை, படைக்கலல்களை உணர் 
தீதிவரும், ஆயுதங்களுக்கெல்லாம் பொதுப் பெயராய் கிற்பிலும் 

சிறப்பாக இது வேலையே குறித்துவரும், அயில் சத்தி arses



2016 இருக்குற குமரேச வெண்பா, 

ஞாங்கர் உடம்பிடியைச்அம் வேளாம் என்பது நிகண்டு, ஒளி றி 

௪5 ஏச்தி எனப்புறக் லும், கோன்சாம் எல்கமொடு என செடு 

ஈல்வாடையிலும், எல்கெறி பணை எனச் சிச்சாமணிபிலும், சர 
எஃகு உளங்குளிப்பஎன மணிமேகலையிலும், எஃகு ஒழி களிற்றின் 

எனப் பெரும் கமையிலும், ஒளிறிலங்கு எஃகொடு வாள்மாறுழ 

க்கி எனப் பரிபாடவிலும், காழ் எல்கம் பிடிச்தெறிஈ து எனப் 

பதிற்றுப்பத்திலும், வனைகதிர் ௭ எனச் சூளாமணியிலும் இது 

நின். றுணா மதம் பொருளை புணர்க, 

மேல், அரிய காரியம்களும் பொருளாள் எளிதில் முடியும் 

சுன்றார்; இல், பகைவரும் ௮௪ல் அடங்? நிற்பர் என்னெறார். 

பொருளை யுண்டாக்கிக்கொள்க) நம்பகைவாது Shearer 

யறுக்கும் படைக்கலம் ௮து போலக் கூரியது சேறு இல்லை என் 

பதாம், 

தம்முடன் மசறுபட்டவரை வீறபூிச்து வென்றுகேரடலை 

மக்கள் பிக விழைக் சீருப்பராதலாள் ௮வ்9வெற்றி யின்பத்தையும் 

பொருள் விளைக்குமென்று எடுத்துக்காட்டி ௮கனை விரைந்து 

ஈட்டிச்கொள்ளும று இதில் உணார்த்தயிருக்கும் ௮ருமையை 

யூன்றி யுணர்க, 

முன்பு பொருளைப் பொய்யா விளக்கம் எனறார்; இங்குப் 

போர்க் கருவியாகக் கூறினா; தன்னையுடையாலுக்கு விளக்கத் 

யும் கெற்றியையும் ௮.5 விளைக்குமென்ப௫ ௧௬23, 

பொருளை நிரம்பச் செய்து கொண்டால் “உண்டாய போழ் 

இன் உடைச்துழிக் சாகம்போல் கொண்டாயிரவர் கொகுபவே”, 

என்றபடி படையும் wa yo gaged மிகும்) மிகவே முன்பு 

அடல் ௧௬௫ நின் ற பகைவ தம் தருக்கு ஒழிக சாமே ௮டக்கி 

சிற்பர் ஆதலால் ௮௮ செழுகர் செருக்கறுக்கும் எ௬கு என கின் 

Dei. 

் அறிவு சே முதலிய சலக்களெவற்றினும் செல்வம் பரும்படி. 

யாய் நின்று மூச்துறப் பயன் சருன் றமையான் அ௮,தனையே பெரி 
உ % * 5 e த 

தாச மஇத்து இவ்வுலகம் பெரும்பான்மையும் விரும்புசன்த.2.
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௮.தனால் தெளிவுடைமையிலும் தருவுடைமைக்குச் செல்லாக்கு: 

உண்டாகின்றது அதலால் பகையை வெல்லவேண்டியவர்கள் 

முதலில் பொருளை புண்டாக்கக்கொள்ளவேண்டும் என்க, 

குடிப்பிறப்பு குணச்சிறப்பு மானம் விரம் முதலிய ஈலங்க. 

ளெல்லாம் ஒருங்கேபுடைய ஜா அாரசமாபினன் காலவசத்தால்' 

பொருள் இலனாயினன்) அக்காலத்தில் சீலமும் a Saw Ad gr 

மில்லாத புல்லியர் சிலர் முன்னை வினையால் தமக்குக் டைத் 

அள்ள சின்னப் பொருளை யெண்ணி அ௮வனினும் இறச்தவசாகச்' 

செருக்கித் இரிக்கார்; அவர்கள் செயலையும், பொருளின் இயல் 

பையும் நோக்கி வியச்து ௮வன் அடியில்வ ரும்பாக்களை நினைந்தான்): 

சாஇிபாசலம்புகசீ; சற்குணம் ௮தற்கும் €ழ்ப்புகுச; சாம்பலாகத் 

தி.நில்குல ஈன்னடச்தை சிலம்பினின்று௨ £ழ்வீழ்ச; சேரார் தம்மைச்: 

காதிய செளரிய,் தலையிவிடிவிழுக; பொருளே யெங் கட்கு மேன்மை. 

யோதியவச் குணங்களெல்லா மொரு பொருளின்றேல் தரும்புக் 

கொக்குர்தானே.. 
எவணிடத்தி லதிக திரவியங்க ளிருப்பிருச்குமோ 

அவனே சற்குணன் குலமா னஇிரூபி மகா வாக்கி 

யுவமையிலாப் பலகேள்வி யடையோ னல்லறிவுடையோன் 

புவனமதி லெக்குணமும் பொருளையே பொருச்திடுமே, என த* 

கன் குறிப்பிலேற்றி உலக நிலையைக்குறித்து வெறுத்துக் கூறி 

ணை, இக் குறிப்பு எவனுபினும் பொருளுடையனாபின் அவன் 

பகை கடிஈ்து எல்லா உயர்வுகளையும் அடைவான் என்பதைக் குறி 

தீது நிற்றல் காண்க, 

பகைவசையடக்க வல்லது கூரிய படைக்கலமே என்பு 

வெளிப்படையாகச் தெரித்த வுண்மையாதலால் ௮௧னை இணைச் 

அக்காட்டி ௮;தனினலும் கூரியது பொருள் என இஃதுணர்த்திய 

தென்க, உருவமாய உடம்பினை அறுக்கும் படையிலும் ௮ருள 

மாய செருக்கினை அறுக்கும் பொருள் சறச்தது அதலால் ' ௮ 

னிற் கூரியது இல் என்றார், இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது, 

காரியம் அனைத்து கூட்டும்; கருதலர் தம்மை வாட்டும்; கூரிய து 

இதன்மேல் இல்லை” எனப் பொருளைக் குறித்துக் கூத்தர் கூறி 

யுள்ள௮ங் காண்சு, அரும்பொருள் செய்வினை என்றார் பிறரும், 
294 |



2012 திருக்குறட் குமசேோச வெண்பா, 

'செறுவோர் செம்மல் wr gun Cero? gris, SOAS 

அலக்கும் உதவியாண்மையும், இல்லிருந் தமை?வார்ச்சல்லென 

வெண்ணி, நல்லிசை வலித்த நாணனுடை மனக்தா'' பொருள் 

செய்யச் செல்வர் என்றது அகம், செம்மல் - செருக்கு, 

நச்யொர்க் இ௪லும் சண்ணார்ச் செறுதலும் 

த.ற்செய்வான் சென்றாத் தரூஉம், எனக் கண்ணக் 

கூத தனாரும் இப் பொருளின் இறப்பையும் திறக்சையும் உணர்த்தி 

யிருச்தல் காண்க, தண்ணார் - பகைவர், 

பொருள் பகைவரை யடக்கித் சுனனையுடையாளுக்குப் 

புகழும் வெற்றியும கொடுக்குமாதலால் ௮.,கனைப் பேணி யீட்டிக் 

கொள்ளவேண்டும் என்பது கரு4.௮, 

பொருளில்லா தபொழு.து ஒருவனபால் மிகைசெய்து கின்ற 

பகைவர் ௮தனை ௮வன் ஆகூக்கொண்டபின்னர் அடங்கு நிற்பர் 

என்பது இதில் உணரத்சப்பட்டத, இவ்வுண்மை ௪தத்தன்கண் 

உணாப்படும், 

கதை. 

சீகத்தன் என்பவன் எமாங்கச நாட்டிலே இராசமாபுரியிலே 

யிருச்கவன், வணிகர் மாபினன், இவன் முன் ?னோசொல்லாம் 

மனனரும் விரும்ப மாண்புற்றிருக்கனர். இவனுடைய மனைவி 

பெயர் பதுமை, அவள் அழகும் குணமும் ௮மைபப் பெற்றவள், 

அவளோ டமர்ச்து இனிய போகங்களை நுகர்ந்து வாணிக முறை 

யிற் பெரும் பொருளீட்டி வாழந்துவருங்கால் இவனுடைய கலங 

கள் _நூறும் கடலில் ஆழ்க ளன, அதனால் வளமுழுத௫் குன்றியது; 

ஆயினும் இவன் உளங்குன்றா இருக்கதான், மூன்பு இவனமீது 

பொறாமை கொண்டிருக்த செல்வர் சலா சசர்ச்இகழ்ர்து செருக் 

இத் இரிந்தாா, தன்னை அவமதித்து sat இடர்செய்து Bi 

தலை இவன் பஅறிர்து கொதித்தானாயிலும் காலம் சோக்கி 

யடல்கி நின்று பின்பு ௮வர் செருக்கையடக்க முயன்றான், இல் 

லாமையால் நிகழ்க்த இழிவை நினைகது.செல்வக்தேடத் துணிந்து 

சிறுகலமொன்றிலேறிச் இரைகடல் கடந்து மறுபுலச்சை wen 

ந்து சிலகாலம் தீங்கியிருர்து தன் மலத்தால். பெரும் பொரு
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ளீட்டி அக்குள்ள மன்னவ?ன$ உ௰வுகொண்ு ஈன்னைளொன்: 

றில் தன் ஈ5ர் நோக்கி மீண்டான், மீண்டுவருக்கால் இவனது 
அண்மையையும் அறிவையும் யறிந்து இவனோடு கேண்மை 
கொள்ள விழைந்து கலுழ?வகன் என்னும் விஞ்சையா் வேக்கன் 

இவனைச் தன்னிடம் அழைச்,தூவரும்படி தரன் என்பவனை விடும் 
கான், அவன, கடலிடை வந்து கலங்கவிம்வது பால் ஓர் 

மாயக்காட்டினான். உடனே மாக்கலம் உடைக்துபோயிற்2ற/ 

என்று உடனிருக்தவர் உளங்கலங்கி உளைந்து மறுகினா், பூத 

பொழுது இவன, 

௮டகச் செம்பொற் கண்ணக் தேந்திய அ௮லங்கம் றெண்ணீர் 
கூடகங் கொண்ட வாழ்ராள் உலக்,22கற் கொல்லும் பவ்வஜ். 

தூடசம் புக்கு முக்கீரமுச்தினும் உய்வார நல்லார் 

பாடகம் போலச் சூழ்க்த பழகிளைப் பயத்தினென்றான்.. (௧) 

வினையது விலாவின்வச்ச விவருச் துன்ப முன்னீர்க் 

SUE Vip நீந்திக் கண்கனிர் இரங்கல் வேண்டா 

சனை மலர்ப் பிண்டி சாதன் கலங்கிளர்பாக மூல 

நினையுமின் நீவி செல்லா நீங்குமின் ௮ச்சமென்றான்.. (௨) 

இங்ஙனம் உறுஇகூறி நின்ற இவனை அ௮சத்சான் தர் உபாயக் 
சால் கொண்டுபோய்ச் தன் அரசனிடம் விடுத்தான், ௮ம் மன் 
னன் மிச மகிழ்ந்து உபசரித்து உறவுகொண்டு ரிய பொருள்கள் 

பல உரிமையோடு கொடுக்கு விடுத்தான். இவன் மீண்டுவக்து 
தீன் கலத்தினை யடைக்து ஈலத்தோடி.ருக்குக் தணைவரைக் கண்டு 
மகிழ்க துகொண்டு சன் ஈகரினை யடைந்தான், பெரும் யொருளு 

டையனாய் இவன் இறந்து வந்திரு தீத அனைவரும் அறிந்து புகழ் 
BST, HST மன்னனும் நட்புடையனாய் இவன்பால் பெட்புற்' 
திருக்தான், இவன இருவையும் உலகங்கொண்டிருக்கும் உற 
வையும் கண்டு முனபு பகைத இருக் தவல்லாம் செருக்கடக்கிச் 
தாமாகவே பணிந்திருர் தனர், கூரிய படைக்கலங்களுக்கும் அஞ் 
சாமல் குறும்புசெய் துவக்க அக்குும்பர் இவனது: சரிய : செல் 

வத்தை சோக்கிச் செருக்கடக்கொ2ோ.' என்று எல்லாரும் சிரித்து. 
நின்றார். செறுசர் செருக்கறுக்க வல்லது பொருளேயாம்; ௮த



2014 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

னிற் கூரியது வேறில்லை; ௮சலால் அதனைச் செய்துகொள்ள் 

வேண்டும் என்பதை உலகம் காண இவன் உணர்த்இ நின்றான், 

விரிவைச் சக்காமணியில் காண்க, 

இம்மியன ஏண்பொருள்கள் ஈட்டி நிதயாக்கிக் 

கம்மிபரு மரரவர்களி ரோடை அதல் ஸூட்டி 
அம்மிமிகர் சாழ்ர் சுரை வீழ்ச்சகறஞ் சால்கென் 

அம்மைவினை கொர்அபுலர் தூடலுணர் வன்றே, (5) 

செய்கபொருள் யாருஞ்செறு வாரைச்செறு இற்கும் 

எலகுபி.றி இல்லையிருச் தேயுயிரு முண்ணும் 

ஐயமிலை யின்பமற னேடைவையு மாக்கும் 

பொய்யில் பொரு ளேபொருள்மற் றல்லபிற பொருளே, (௨) 

மோஅபடு பண்டமுனி யாதுபெரி தேற்றி 

மா௫படு ரோக்கினவர் வாட்கண் வடுவுறுற 

தாதுபடு தார்செழிய தங்குரை மார்பன் 

கோ.துபட. லில்லகுறிச் கொண்டெழுக்துபோர்தான், (௩) 

இவை சச்சன் கூறியன, பொருளின்மை கருதிச் தன்னை 

பிகழ்*் ௫ சோகப் பகைவர் செருக்கின்றதையறிந்து ௮கனைச் 

செய் கொள்ள விழைந்து எழுர்தபொழு௮ கன்னுள்ளே இவன் 

உளைரஈ்துரைக்த இவற்றால், இவன் பொருளினிபல்பினை யிர் 

திருச்ச தன்மையும், சேய்கபோருளை; என்.று ஈமது சேவாருளி 

யுள்ள் பொருள்மொழியைப் போற்றிரன்ற வுண்மையும், Boe 

ஆற்றிவர் ௪ ௮ருமையும் ௮றிபலாகும், 

குலச்தராம் கல்வி கொணார்ச்சு முடிக்கும் 

் லந்த சிகாகள் அழிபி நிக்கும் 

நிலம்பக வெம்பிய நீள் சரம் போகிப் 

புலம்பில் பொருள் தாப் புன்கண்மையுண்டோ, (வளையாபதி) 

வேலுக்கு மாயாத் வேம்பகையை மாய்த்து ஈலம் 
பாலிக்கும் ஒண்பொருள்முன் பார். 

பொருள் பகைவமையடக்9 உயர்வினை யளிக்குமென்பது இ. 

னல் கூறப்பட்டு, 
coccinea
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760 அன்.றபொரு ளாற்றிகின்ற அர்திமான் இன்பசலல் 

Sar? sor கொண்டான் குமரேசா--என்.றுமே 
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப வியற்றியார்க் கெண்பொருள் 
ஏனை யிரண்டு மொருக்கு, ற) 

இடன், 
குமரேசா! பொருளை மிகச் செய்துகொண்ட அச் 

மான்பால் பின்பு ௮ற பூம் இன்பமும் ஏன் எளிதில் அடைச்தன 

எனின், ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இ.பற்றியார்க்கு, எனை இசண்டும் 

ஒருக்கு எண்பொருள் எனக, 

இத, பொருளால் யாவும் எளிதிற் பொருக்தலாமென் 

கின்றது. ஆற்றி செப்து, கலம் என்றது ௮றம் புகழ் முதலிய 

உயர்சலங்களை, குன்றாது “குறையாது, நின்ற அக்டமான் குன் 

றா.து கொண்டான் என்ற, ஈந்தும் துய்த்தும் இசைஇசை 

பரப்பி, ௮ய்ர்த நலங்கள் யாவுமடைச்து தேவன் என் அவன் 

மேவி நின்றமை கருதி, 

தன்னையுடையாளுக்கு ஒண்மையை விளைத்து நிற்குமாசலான் 

ஒண்பொருள் என நின்றது, | ஒண்மை ௯ ஒள்ளியதன்மை, ரு 

Rowe நின்று ஈல்லவழியிலீட்டப்படுவ?த ஒண்பொரு 

ளாம் என்க, தீ.பனழியில் வருவது செம்பொருளாமாதலால் 

௮.தனை விலக்குகற்கு ஒண்பொருள் என்றார், '6 அற ச்தீனீட்டிய 

ஒண்பொருள் ' எனருர் பிதரும், 

காழ்ப்ப ௯ மிகுதியாக, காழ் என்னும் வினைப்பகுஇ முடிவான் 

முதிர்ச்சியை யுணர்த்தவரும், '*நிறையுமுண்டோ காமக் காழ் 

கொளின், '”? என்றது மணி2?மகலை, இயற்றியார் ௬ உண்டாக்கிக் 

கொண்டனர், 

் ஏனை இரண்டும் என்றது மற்றை அறமும் இன்பமூமாகிய 

இரண்டு பொருளும் என்றவாறு, பொருளை முதலில் குறித்து 

விட்டதால் அதனோடு எங்கும் உடனெண்ணப் படுகின்ற அவை 

ஏனையீரண்டும் என நின்றன. } 
மேல், பொருளுடைமையால் பகைவசை வென்று । உயர்சலம் 

அடையலாம் என்றார்; இதில், இருமைக்கு முரிய' எல்லா சல், 

சுளையும் எளிசாக அதனால் எப்சலாம் ஏன்னெரார்.



2016 Sago Gore வெண்பா, 

ஒள்ளியபெருளை மிகுதியாக ஈட்டிக்கொண்டார்க்கு மற்கறு 

அறமும் இன்பமும் ஒருங்கே எளிபபொருள்சளா வர்தெய். தம 

என்பதாம், | 

பொருள் உயரச்சியைச்சரும்; அசைச் செய். துகொண்டால் 

எல்லாரும் சிறப்புச் செய்வா; போனபோன இடங்களி9லைல்லாம் 

மேன்மைடறலாம்; ௮அருளுண்டாகும்; ஆற்.நல்விளையும்: எண்ணிய: 

காரியங்களெல்லாம் எளிஇல் முடியும்; பகைனரைவென்று உயர் 

வினையடையலாம்; என்று இனவரை பொருளின் பெருமைகூறி 

லவர்து இறுதியாக இம்மை மறுமைகட்குரிய எல்லா நலங்களையும் 

அதனால் ஒருக்? பெறலாம் என உறுதிபெ.ற ௮.றுதியிட்டு இதில் 

உணர ச அகினரார். 

பொருள், அறமும் இன்பகும் ஈலும் என்று முன்னா்க்கூறி 

யிருப்பவும் ஈண்டு எளையிரண்டும் எண் பொருள் என அதனை மீண் 

டும் கூழலாமோ 2 எனின், ஆண்டுச் தீ.பனழபியில் பொருளீட்ட 

லாகரதென்று உணர்ச்துகற்சாக Meo பயன்களை யிணைத்து 

அருளினார்; ஈண்டு ௮தன் நிலைபேரன ஈலங்களிவையென நிலை 

பெற வுணர்த்தூனெரறாராதலால் அம் என்க. 

பொருளை மிகவும் ௮திகமாக ஒருவன் ஈட்டிக்கொண்டால் 

போருளுடையான் கண்ணதே போகம் '* என்றபடி ஓம்பு இன் 

பக்களையும் ௮வன் ாநுகார்து, பலவகையான காணங்களையும் 

இதக்களையும் பணபுறப்புரிஈ்து, புண்ணிபவான் எனப் புகழ்மிகப் 

பெற்று இருமையிலும் பெருமையடையலாம் ஆதலால் “ ஒண் 

பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு ஏனையிரண்டும ஒருங்கு எண் 

பொருள் ** என்றார். காழ்ப்ப என்றதனால் சிறுதேட்டாளர் 

களுக்கு ஒருசேர ௮வைஎளிசாக ௮மைகல் ௮ரி9 தனபதாயிற்று, 

வடுவிலா வையத்து மன்னிய மூன்றில் 

ஈசடுவண தெய்த இருதலையும் எய்தும் 

நடுவண தெய்தாதான் எய்து முலைப்பெய் 

தீடுவது போலுர் தயா, (காஷடியார்,) 

பொருளால் ௮றமும் இன்பமும் எளிதில் பொருந்தும் என் 

பதை இ௫௮வும் உணர்த்தி நிற்றல் காண்க,



76-ம் அதிகாரம் பொருள்செயல்வகை, 2014 

இடைகிலை CID UT or or Ge_ od முதனிலை யெய்தறமுல 

கடைகிலை யாகின்பமுமேவும் என்றனர் காதலர், எனவும்; 

ஆராயிற் ருனே அறம்பொரு ளின்பமென் 

முசா ரிவற்றி னிடையதனை யெய்துவார் 

'சீரார் இருதலையும் சுய்துவர், எனவும், 

பொருளான் அறமுறும் இன்பம் புணரும் 
தெருள a EF கற்பினது முட்டின்றீச் செல்லும் 
HH BLP Din ஒன்னர்க் தெறலும் அரசும் 
உரனும அதனாலுறும், எனவும் வருவன ஈண்டு எணணந் 

குரி ய்ன. 

ஒண் பொருள் காழ்ப்ப வுடையாருக்கெனின் தளையமை 

வாடு மோனை நயமுமுடையதே! அ௮தனைவிடுக்து இயற்றியார்க் 

கென்று இசைத்துவைச்கது என்னையெனின்?இதனால் உறுதியா 

யசோர் உண்மையை யய்த்துணர்தற்கென்க. என்னே உண்மை 

யெனின்? தான் முயன்று இயற்றிக்கொண்டாலன்றித் தன் முன் 

னோர் ஈட்டி வைத்துள்ள மாகிய தாயப் பொருள், தனக்கு ௮றஞ் 

செய்ய ஆகாது; செய்யின் ௮ஃது ௮ப் பொருளியற்றியோர்க்கே 

உரிமையாகும் Bela தனக்கு அறம் இல்லையாம்) அதனால் 

இனபமழும் இனராம்; அகலால் ௮வ் இரண்டும் ஒருங்கே ௮டைய 

வேண்டுமாயின் கனஅ முயற்சியால் பொருளைப் படைத்துக் 

கொள்ளவேண்டும் என்னும் உணர்வு சோன்ற இயற்றியார்க்கு 
என்ரர் என்க, 

தம் முன்னோர் ஈட்டிய பொருள் இரளாக நிரம்பி யிருர்தா 

௮ம் அதனை இருக்.து இன்போமென்று குலமக்கள் விரும்பியிரார், 

௮ங்கனம் இரு2தலைப் பேடி த்சனமெனவெறுத்துத் தம் ஆண்மை 

கலர்தோன்றக் தாமே முயன்று பொருளை இயற்றக் அணிவர்) 

அத்துணிவே பொருள்வயிற் பிரிதலேன்லும் அறையாய் பூல் 

களில் பொலிச்து சோன்றுகின்ற.து, 

அரிதாய ௮றனெய்இ அருளியோர்க் களித்தலும் 

பெரிசாய பகைவென்று பேணாரைச் மதெறுதலும்



2018 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

புரிவமச் காதலிற் புணர்ச௫யுக் கரும்எனப் 
பிரிவெண்ணிப் பொருள்வயிற் சென்ற ஈக்காகலர் (கலி) 

வறியார் இருமை யறியாசென மன்னுமாகிஇக்கு 
நெறியார் அருஞ்சுசஞ் செல்லலுற்ரர் ஈமர், (தருக்கோவை) 

சாளும் சாளும் ஆள்வினை Wap Ha 

இல்லிருச்து வாழ்வோர்க் இல்லையாற் புகமென 
ஒண்பொருட்கு ௮கல்வர் ஈக்காதலர் 
கண்பனி.துடை யினித் தோழி £யே, (சி.ற்தடக்கம்) 

இல்லார் இருமையும் கனமை யெய்காரென் இரு கி£இக்குக் 
கல்லார் சுரஞ்செல்வ தேநினைக்சாச் கமர், ( இறையும?) 

இசையும் இன்பமும் ஈதலும் மூன்று 

மசையுட ஸிருந்தோர்க் கரும்புணர் வின்மென 
வினைவயிற் பிரிக்க வேறுபடு கொள்கை 
௮ரும்பவிழ் ௮லரிச் சுழும்புண் பல்போ 
தணிய வருகின் மணியிருங் கதுப்பபென 
எஞ்சா வஞ்சின செஞ்சுணக் கூறி 
மைரூழ் வெற்பின் மலைபல விறக்.து 
செய்பொருட்கு அகன்ற செயிர்தீர் காதலர், (ஈற்றீணை) 

உள்ளது சதைப்போர உளொனப் படாஅர் 
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவிலும் இளிவெனச் 
சொல்லிய வன்மை தெளியக் காட்டிச் 
சென்றனர் வாழி தோமி, (p60 5708.) 

௮றனும் ஈகையும் அனபும் சொயும் 
புகழும் இனபும் தருதலிற்புறம் பெயா்ர்து 
தருவது அணிச்சமை பெரிதே 
விரிபூங் கோதை விளங்கிழை பொருளே, (இளம்-கோள்) 

உயிரினுஞ் சறர்த ஒண்பொருள் தருமார் 
ஈன்௮புசி காட்சியர் சென்றனர், ( மருதனிளகாகஞார்) 

பொருளினஅ பெருமையும், அதனால் உளவாம் சலங்களும், 

மக்கள் ௮தனை முயன்று ஈட்டிக்கொள்ளவேண்டிய உரிமையும், 

ஈட்டியார்க்கு எய்தும் உயர்வும், இவற்றுள்ளும் விளங்குதல் 

கர்ண்க,



70-ம் ௮திகாரம் பொருள்செயல்வகை, : 2019 

துறவிகள் கரு. துவதாகிய மறுமையின்பத்தையும், அரசர்கள் 

அ௮வாவுவதாகிய இம்மையின்பத்தையும், ஒண் பொருள் எஸிதாகக் 

கொணர்க்து கொடுக்கும் என்பதை முனிவரும் மன்னரும் முன் 

னவ போன்னான் முடியும்” என்பதனானும் அறிக, 

இருமைக்குமுரிய எல்லா இன்பங்களையும் பொருள் எளிதில் 

அடைவிக்கும் ஆசலால் சக்க வழியில் கின்று ௮கனை மக்கள் 

ஈன்கு ஈட்டிக்கொள்ள வேண்டும் எனபது கருத்து, 

மிது பொருளை உணர்வுடை யொருவன் அடைவனாயின் 

அறமும் இன்பமும் அவன்பால் எளிதில்வக்து அடையும் என்ப.து 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை அர்திமான்பால் உண 

சப்படும், 

கதை. 

௮ர்திமான் என்பவன் சிந்து காட்டின் தென்பாலிருக்க ஒரு 

பெரிய கிலப் பகுதியைக் தனக்கு உரிமையாகக் கொண்டு அரசு 

புரிச்சவன், அறிவிலும் ௮ருளிலும் சிறச்சவன். விரக pips 

கங்களில் உயர்சு தவன், இவனஅ சாலம் இற்றைக்கு மூவாயிர 

ஆண்டுகட்கு முன்னராகும், தான் ஒரு கு.றுகில மன்னளுயிருச் 
தும் முடி. மன்னரும் வி.பந்து கோக்கும்படி தன் மத நலத்தால் 

முயன்று நிதிமிகப் படைத்து உயிர்களுக்கு உதவிச் சிறர்த புக 

மோடு இவன் உயா் துவிளங்கினன், இவனுடைய ௮ருமை மனைவி 

பெயர் சுசர்மி என்ப, வள் அழகும் ௮னபும் மைதஇ.பம் 

தகவும், விழுமிய பண்பும் வியத்தகு கற்பும் உடையவள், அவ் 

இனிய மனைவியோ டமர்க்து அரியபோகங்களை ஸுகர்ச்து எவ்வுயி 

ரையும் தன்னுயிரபோற் பேணி இதம் புரிச்து வரதான், தன் 

பால் வரது இரஈ்தவரகட்கு யா,தும் இல்லை யெனனாமல் எனறும்: 

இன்புற ஈந்தானாதலால் ௮ருள் வள்ளல் என எங்கும் இசைபெற்று 

நின்றான், இவனோடு அக்குரன் முதலிய றுவசைச் சேர்த்து 

இடைவள்ளல்கள் எழுவசாக அக்காலத்து அறிஞர்கள் வகை 

செய்து வைத்துள்ளார்,“ அக்குரன் சந்திமானேடு அந்திமான் செ 

பாலன்னே, வக்கான் கன்னன் சர்தன் இடைவளளல் வகுத்த 

வாறே" என்பது நிகண்டு, இங்கனம் ௮வ் வள்ளல் வரிசையில் 
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2020 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

சிறந்து நின்ற இவனது நீதியையும் பிற நலங்களையும் அ௮றிந்தூ 

மறுபுலத்தவரும் மிக வியந்தார், Fags துய்த்கலும் இன் 

பொருட்பயன் என்பதை உணார்நர்துகொள்ளாச உலோபர்கட் 

கெல்லாம் உணரவுவர இவன் ஓ ஒழுஷென், ஈல்லவழியில் 

செல்வத்தை நிரம்பத் இரட்டி அறங்கள் பல செய்து எண்ணிய 

போகங்கள் யாவும் இனி௮ நகர்க் து புண்ணியவான் எனப் பெரும் 

பெயர் பெற்று இவன் விளங்கி நின்னான், 

உந்துநீர்க் கட லுலகினில் ௨ஒண்பொரு ஸியற்றி 

அ௮க்திமான்கொாண்ட ௮ரும்புகழ் யாவே கொண்டார், 

என்று ௮க்காலததிருநகவெல்லாரும் இவனை உவர் அகொண்டாடி 

னார், ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இபற்றிடார்க்கு ஏனை யிரண்டும் 
ஒருங்கு எண் பொருள் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து 

நின்றது. 

ஈங்கொரு மனனன் வேடன் இருவரும் கோற்று வன்மை 

தாக்கி.ப அந்திமானே சர்திமான் என்று பேராய் 

விங்குகீ ௬டுத்தபாரை மேலைநாட் புர்கா ரென்ப 

ஆக்சவர்பின்னாள் முச்தியடைவது தண்ண மம்மா, என்று 

கந்தபுராணத்தில் இவன் சரிகம் காட்டப்பட்டுள்ள. தன் இரு 

வுடைமையால் இருமையின்பங்களையும் ஒருமையிலெய்தி இவன் 

உயா் இருக் ச உண்மையை இதனகண்ணும் உணாத்தயிருத்தல் 

BH CON S , 

குலம்பெரிய குணமறிவு வடிவுகுடிப் பிறப்புப் 

பொலங்கையுடை யவர்க்கலது புகழ்ச்சியினை படையா 

இலங்குமனை யாளும்பொருள் இல்லவிடக் இகழும் 

அலக்கல்வரை மாப பொருளாதலினி யழியல் (மேருமர் தரபுராணம்) 

எல்லா ஈலலும் இனிஅ.தவும் இன்பருளும் 

வல்லா னெனவுலகம் வாழ்த் கவைக்கும்--கல்லானே 

யானாலும் மேன்மை யடைவிக்கும் செல்வமது 

தானே தற் கொண்டான் தனக்கு, 

இன்பறங்க ளேல்லாம் எளிதாக வகந்தேய்தும் 
நன்பொருள்கை வக்தார்க்கு நன்கு.



1/-ம் அதிகாரம் படை மாட்டு, 2021 

பொருளுடையார்க்கு றம சலிய எல்லா சலங்களும் ஒரு 

ங்கே உளவாமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

பொருள் எவரையும் மஇப்புறச் செய்யுமாதலால் எவற்றி' 

னுஞ் சறச்ததாகக் கருகி ௮தனை மக்கள ஈட்டிக்கொள்ளவேண் 

டும், பொருளில்லாரை எல்லாரும் இகழ்வர், ௮ஃதுடையார்க் 

குச் சென்ற இடமெங்கும் வென்றியுண்டாம், தீதில்லாத வழியில் 

வர்தபொருளே கறக அ கின்று இன்பக்தரும், பிறவுயிர்கள் வருச் 

தும்படி அருளும் ௮ன்புமினறிப் பொருளைத் கேடலாகாது, புதை 

யற் பொருளும், பகைவரை வென்றுகொண்ட பொருளும், அரசர் 

க்கு உரிமைப் பொருளாம், உயிர்கட்கு இசஞ்செய்து அருளை 

வளர்த்சற்கம் பொருளே காரணமாகும், அரிய வினையும் பொரு 

ளஞுடையானுக்கு இனிது முடி. யும், பொருள், பகைவர் செருக்கை 

அ௮றுக்குமாதலால் ௮கனை எவரும் பெருக்கிக்கொள்ளவேண்டும், 

பொருளை ௮தஇகமாக ஒருவன் செய்துகொண்டால் அறனும் 

இனபமும் ௮வனுக்கு எளிதிலுளவாம், 

௪௬.வது பொருள் செயல்வகை முற்றிற்று, 

௪-வது கூழியல் முற்றிற்று, 

ஐநதாவது படையியல. 
௮சு அமைச்சு ரண் கூழ் என மேல் சான்கு இயல்கள் 

அமைந்துள்ளன ஆதலால் இஃது ஐக்காவதென நின்றது. இரு 

வியல் திண்படை என்றபடி இஃது இரண்டதஇிகாரங்களையுடைய 
தென்க, இண்மை படையின் தன்மைதேசன்ற நின்றது, 

77-ம் அதிகாரம் படை மாட்சி, 
௮%தாவ.து சேனையின இறப்பு, யானை தேர் குதிரை காலாள் 

என்னும் சால்வகைத் தொகுஇயும் சேனை எனப்படும், pe ASG 

உயிர்த் துணையாய் கின்று குன்றாத மாட்சியை என்றும் செய்ய 

வல்லதாகலின் ா௪னுக்கோர் தண்ணிய உறுப்பாக இஃ ல் 

எண்ண நின்றது, அரணும் பொருளும்போல் நிலையாய் கின்று



2022 திருக்குறட் குமேேோச வெண்பா, 

பாதுகாச்.துப் பகை யிருளறுத்துச் சென்ற இடமெல்லாம் pes 

பெய்.தவிக்குமாயினும் பொருளால் போற்றப்பட்டு நிலைெறு 

மாதலால் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது, 

பதீதிமை சான்ற படையும் பலர்தொகிலும் 
எத்.துணையும் ௮ஞ்சா எயிலாணும்--வைக்சமைக்க 
வெண்ணினலுலவா வீழுகிஇயும் இம்மூன்றும் 
மண்ணாளும் வேந்தர்க் குறுப்பு, என்று நல்லாதனார் 

இதனை ௮ரண் பொருள்களோடு இணைத்து ௮மைத்து அசலுக்கு 

உறுப்புஎன உணர்த்தி வைத்துள்ளமை காண்க, 

70] (பென்றிமிகு சோசனனேன் வெல்படையைப் பேணீயென்றுங் 

குனறாது நின்றான் குமே ரசா. ஈன் ரா 

உறுப்பமைச் தாறஞ்சா வெல்படை வேச்கன் 

Ga pena ளெல்லாக் தலை, (௧) 

இஃ. 

குமரேசா தீன் உடைமைகள் எவற்றிலுஞ் இறக்க 

தாகக் கருதிப்படையினை என் பிரச் சோகனன் பேணிவர்தகான் 

எனின், உறுப்பு ௮மைக்து ஊறு அஞ்சா வெல்படை வேந்தன் 

வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை என்க, 

இ௮௫, சேனையே அசசனுக்குச் சறக்த செல்வம் என்கின்றது, 

வென்றிமிகு என்றது எதிர்கரு பகைவர் எங்கணும் இன்றி யாண் 

டுமே வென்றீமீக் கூர்ச்து ௮வன் நின்றமை ௧௬, தான் வெற் 

ஜித் திறத்தில் மிக்கிருந் தும் சேனைக் தொகுதியைச் றக்க செல்வ 

மாகக் கருதிப் போற்றிக் குன்றா வென்றியுடையஞமய் நின்றிருக்கா 

ஞதலால் வெல்படையைப் பேணி நின்றான் என்றும், ஈன்று 

என்றது உறுப்பமைவின் இிறப்புணா நின்றது, 

உறுப்பு என்றது யானை தேர் கருவி முதலிய படையின் 

அங்கங்களை, உடம்புக்குக் கைகால் முதலிபனபோலப் படைக்கு 

இவை அவயவங்களாகுமாதலால் உறுப்பு என கின்றன. 

ஊறு போரில் தேரும் . இடையூறு, வெறுக்கை செல் 

வம்/அசசனுக்குப் படட தலைமையான என்று உரைக்கும் இஇல் ,,



[/-ம் அஇசாரம் படை மாட்டு, 2023 

வெறுக்கையைக் கூட்டிலைக்து கிலக்பெ௮௫ orcs Ion aoe sor? உயர் 

கத நிலையினை ருளவல்லதாதலான் எல்லாருக்கும் பொதுவாகப் 

பொருள் இறக ததாயினும் அதனினும் Sours அரசலுக்குப் 

பாடை சிதர்தது என மேலை யஇகொாரத்தின் கொடர்போடு இது 

தொடாக்அவர்சகாகலின் ௮3னை ஒட்டி உணர்தஇனார் என்க, 

௮ஞ்சாமையும்,வெறறித்திறலும் போர்விரர்களுக்கு என்றும் 

எஞ்சாமல் வேண்டும் எனபது கோன்ற *:அுஞ்சா வெல்படை.” 

1 60T (19? 

ACF AL உடையதாயினும் ளெல்லும் இ.பல்பு இல்லையா 

யின் அடித்தவற்றை0பல்லாம் தாம்க்கொண்டு ௮சைபாத கித் 

சூம் எருமைகள் போல அப்படை போர் மூனையில் பயன்படா 

தாதலால் வெல் என்னும் ௮டை படையை விசேடித்த நின்ற, 

இங்கனம் உறுப்பமைச்க சேனையே அரசனுக்குச் சிறப்புடைமை 

யாகும் அதலால் ௮கனையே அவனுக்கு அடையாகவைகீறுிக் கவி 

கள் பாடுவர், '“கசரத.ரகமாக் கடல் கொள் காவலன், சசாதன்!" 

என்ப தாதியாக வருவன காண்க, 

யானை தோ சூதிரை CELE உறுப்புக்களால் நிறைந்து 

பொருகளத்தில் உறுதுபர்க்கு ௮ஞ்சாஅ நின்று வெல்வதாய 

சேனை அரசன் செல்வங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் இறந்ததாம் 

எனபகாம், 

கூழ் குடி அரண் முதலிய தன் உடைமைகளெவற்றிற்கும் 

அ.தரவாய் நின்று தீது கேரதபடி என்றும் கன்னைப் பாதுகாக்க 

வல்லதாகலின் இப் படையினை உயிரினுஞ் சிறக்க ஒண் பொரு 

ளாக IFT உணர்க துகொள்ளவேண்டும் என்பார் அதனை 

'மவர்தன் வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை'' எனரர். அரசருள் 

எருக ஒரு வேக்தன் அமைந்திருக்கவேண்டுமாயின் தனக்குரிய 

அங்கங்கள் அறைபும் அவன் அ௮டைர்திருக்கவேண்டும் என மூன் 

உரைத்த இடத்தும் இப் படையை?2ய தலைமையாக வைத்து 

உணர்த்தியிருத் தலும் காண்க. 

ஈல்லபடை யில்லையாயின் தலையற்ற உடல்போல் அரசன் 

பொலிவற்றீருப்பான் என்பது குழப்பு, |



2024 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

விராகள் முதலிய காலவகைச் சேனைகளையும் தனக்குச் றக்க. 

செல்வமாக ௮சசன் சேர்த்துவைம் துக்கொள்ளவேண்டும் என் 

1S BH SB. 

தறலமைச்ச சேனையய ஸவாசனுக்குச் றக செல்வம் என் 

ப. இதில் உணாச்கப்பட்டஅ, இவ்வுண்மை. பிரச்சோகனன் 

பால் உணரப்படும், 

பிரச்சோதனன் என்பவன் அவர் காட்டு வேர்சன். உஞ்சை 

நகரிலிருச்து gre Ub sect, Borg Curt cor, அ௮ரசாட்டு 

யிலும் குணமாட்சியிலும் இவனுக்கு நிகரானவர் ௮க்காலத்இல் 

ஒருவருமிலர், இவனுடைய பட்டத்துக் தேவிக்குப் பதுமகாரிகை 

பென்று பெயர், அ௮ப்பேரழகியோடு இனிய மனைவியர் பலரசையு 

மணந்து இக்தான் போல் இவன் இனபுற்றிருச் கான், மிகக மதி 

அட்பமுடையவன், பதினாறாயிரம் மதிமக்திரிகள் புடைசூம்க்து நில 

வ முது நிலம்புரக்து உயர்மதியாளனாய் மறுபுலமன்னச் பலரும் 

திறைகொண்டுதா இவன் முறை3ொண்டு கின்றான், அதனால் ௪க் 

இரவர்த்தி என எத்திசையிலும் இவன் இசைபாசக்து கின்றது, 

நரகத் தன்ன ஈன்னகர் வரைப்பின்--ஏக்இகிரி இருகிலத்திறை 

வன்!” என்று புலவர் புகழ இவன் நகிலவலாயினன், என்றும 

அழிவில் தலைவனாகிய ஈசனையல்ல.து “இவன் தலை வேறு எவனையும் 

வணங்கிய தில்லை, 

இருநில மடசர்தைக் கிறைவ னப் 

பெருஞ்செ மன்னர் அருஞ்சமம் வாட்டித் 

தம்மொழிக் கொழீஇ வெம்மூரண் வென்றியொடு 

வழுவில் கொள்கை வானவ சேத்தும் | 

கழிபெருங் கடவுளை வழிபடி னல்ல.து 

வணக்க மில்லா ௮ணித்தகு சென்னித் 

இருச்சோகலத்துப் பிச்சோகனன், எனக் கொங்குவெஸி 

ரால் இவன் வியச்து புகழப்பட்டுள்ளான், இத்சகைப வெற்றி 

பும் திருவும் பெற்று விளக்கும் இவன் கொஜழ்றமிக்க படையை 

உற்றதுணையென்று கருதிப் பெரிதும் பேணிவைதீஇிருர்தான்,



11-ம் அதிகாரம் படை மாட்டு, 2025 

தேர் யானை குதிரை காலாள் என்னும் கால்வகைசீ சேனையும் 

கன்கமைக்இருக்௪.௪, இவனது படையின் ௮ளஏ பதினாரயிர௰் 

வாகினி என்பர், வாடினி என்பது எண்பச்சகொரு யானைகளும், 

GT SOT LI Bo) BA (TF இரகங்களும், இருாற்று நாற்பத்து மூன்று 

குதிரைகளும், நகானூற்றைக்து வீரர்களும் கொண்டகோர்சேனை 4 

கொகுதியாம். இப்படிப் பதினாயிரம் அ௮ளவுகொண்ட படை 

இவனுக்கு உரிமையாக இருக்கது, குடி. கூழ் முதலி.ப தன் உடை 

மைகளைல்லா வற்றிற்கம் படையே அதாரமமன்ற௮ு இவன 

முடிவுசெய்திருந்கானாகலால் எவத்றினும் சிறக்கசாக கனை 

எண்ணி ஆதரிக்கான், இவனுடைய படைவீரர்கள் யாதும் 

௮ஞ்சாகவராய்ப் பொருஇற2ல் மிகச் இறந்து எங்கும் வென்றி 

யோடு விளங்கிஏர்காரகலால் வேல்படை என எவரும் வி.ப5 

சொல்லினர், இவனத படைவலியைக் குறித்துப் புலவர் பலரும் 

புகம்க்து பாடியுள்ளார், அடியில் வருவனவற்றுள் சிறிது காண 

லாம், 

HOM gi Gaver Diy oy Dey elpeor oe 
கூற்றுத்திறை OSTOSHO Dor DM d SA Zor 
௮வக்தியா பெருமகன்) 

தானைச் 92சல்வப் பெருமகன்? 
வெல்2பாரப் பெரும்படை வேக்சன்; 
பெரும்படைல் தானைப் பிரச்சசோதனன) 
ஒலிகடற்ருனை யுஞ்சையர் பெருமகன். எனப் பெருங்கதை 

ஸில் இடங்கடோறும் படைபுடைமையால் இவன் ஏத்தப்பட்டுள் 

ளான், நிறைந்த சேனையே தனக்குச் றச். செல்வமாக உவந்து 

பேணி இவன் உயாந்திருக்கானாகலால உறுப்பமைக்து ஊறஞ்சா 

வெல்படை வேக்தன் வெறுக்கையுள் எல்லார் தலை எனலும் 

உண்மைக்கு உரி.பனாய் இங்கு நிலைபெற்று நின்றான். 

தேர்ந்தமைந்த வீரச் சேழும்படையே தேர்வேந்தற் 

கார்ந்த வயிர்த்துணை யாம். 

நிலைவமைந்த படையே மாசலுக்குச் தலைமையான செல்வம் 

என்பது இனால் கூறப்பட்டது, 

 



2026 இருக்குறட் குமரேச வெண்பச, 

762 (pave. ௮ஞ்சாசேன் முனவர்.அு நின்றதுகோன் 

கோல முலைந்தும் குமரேசா.....சால 

உலைவிடச் தூறஞ்சா வன்கண் O Sie 555 

தொல்படைக் sHer wits, | (௨) 

இ-ள். 

குமரேசா ! இராவணன் தோள்வியுற்றுக் சளாரந்து 

Bloor po) wir (tp gr அவனுடைய மூளப்படை தளராஅவர்சு பகை 

வரோடு ஏன் ௮பர்புரிச்ச.து எனின், தொலைவு இடத்து உலை௮ 

இடச்து ஊறு அஞ்சா வன்கண், தொள்படைக்கு முல்லால் அரிது 

GT GOS, 

DB, மூலப் படையின் பான்மை கூறுகின் ந.௮, 

கும்பசன்னன் இக்திரசித்து அதிகாயன் முதலிய பெரு 

வீசாகளை யெல்லாம் இழக்அ போரை நினைந்து இராவணன் உள 

முடைந்திருந்தபொழுதும், கான் தளர்வு சிறிதுமின்றிப் பொரு 

களம் புகு. உறுதிகொண்டு நின்றது அதலால் (கோன் கோலம் 

உலைக் தும் மலபலம் ௮ஞ்சாது முனவச்து கின்றது” எனறும், 

கோலம் = விழுமிய நிலை, சாலை மிகவும், 

உலைவு நிலைகுலைவு, கேடு, தொலைவு தேய்வு அழிவு ஊறு 

ஆன்பம், ஈண்டுப் போர்க்களத்தில் பகைவர் ஏவும் படைக்கலங்க 

ளால் உண்டாம் புண்பாடுகள் என்க, “புறங்கொடுகச்கலின் 

ஊறு அறியா மெய்யாக்கை''என்றஅ புறம், உலைவ இடத்து தன் 

அரசன் நிலைகுலைந்து தளரர்த காலக், கன்னுடன்வக்த யானை 

தேர் முதலியன உலைச்து ஒழிர்தவிடம்து எனிலுமாம், ஒன் 

னாச் தெல்வர் உலைவிடத் தார்த்து” என்பது பெரும்பாண், 

தொல்படை -தொன்மையாகிய படை, அஃதாவது 

தொன்றுதொட்டே விரன் மகன் வீரனாய் வழிவழியா யமைந்து 

வந்த சேனையை, இதனை மூலபலம் என்பர். மற்றைப் படைகள் 

எவற்றிலும் ௮ரசன்மாட்டு மிகவுரிமையுடையதாய்த் சன் . உயிர் 

க்ரூ இறுதிவரிலும் உறஇ குன்றாமல் இப்படை பொருது நிற்கும் 

என்க, மேல், வெல்படையே அரசனுக்கு உயாச்ச செல்வம் 

என்றார்; இதில், ௮கலுள்ளும் சொல்படை சறச்.சதென்னெறார்,



1/-ம் காரம் படை மாட்டு, 2027 

தன் ௮ரசன் களர்க்த இடத்துக் தான் நிலைகுலைந்து சுருக் 

இய காலத்தும் போரின்கண் உறுவதற் கஞ்சாது பொருது நிற் 

குக் தறுகண்மை மூலப் படைக் 25 உண்டாம் என்பதாம், 

ATES FNL படைகள் பலவற்றுள்ளும் இறுஇவசையும் 

உறுஇ குன்றாமல் கின்று பொரவல்ல படை oH? என ஒருவன 

எறிர்ர்.து நோக்க ௮வனை கோக்கி இஃது உசைத்ததாகக் காண்க, 

௮ஞ்சாக வன்கண்மையின் உண்மையை உணர்தற்கு உலை 

வும் தொலைவும் ஈல்்ல உரைகல்லாம் ஆகசலால் ௮தனை யிடையே 

வைதீது இவற்றை உடனுணாவைத்தார, 

௮ரசர்க்குச் சிறக்க செல்வமாக மஇிக்கப்பட்ட சேனைகள் 

௮றுவகைப்படும், மரபுகிலை திரியாமல் கொன்றுதொட்டு ௮மைக்து 

வரூவ.தும், ௮மயதேரக்மிபொாமுது அ௮மரின் பொருட்டுப் பொருள் 

கொடுக்குச் தொகுப்பதும், தன் நாட்டிலுள்ள விரர்களைக் தேர்க 

தெடுப்ப.தம, காட்டி லுள்ளவர்களுள் இறலுடையாரசைச் நாட்டிக் 

கொள்வதும், கனக்குத் துணையாயுள்ளவர்கள் உதவ வக்ததும், 

பகைவரை வென்று இறையாகக் கொணர்ந்ததும் ஆய அறுவகை 

யிலும் றாசனுக்குச் சேனைவந்து சேரும, இவை மூறையே மூலப் 

படை, கூலிப்படை, நாட்டுப்படை, காட்டுப்படை, துணைப்படை, 

பகைப்படை எனப்படும், இவ் எல்லாவற்றுள்ளும் தொன்மையா 

யுள்ளதும், உண்மையாய் கின்று தன் அரசனுக்கு உறுஇியாக 

உழைக்க வல்லம், மூலப்படையே ஆகலால் தோல்படை. என்று. 

வேறுபிரிக்து ௮கன் பான்மையை ஈன்கு விளக்கியருளினார், 

“சுததமூலம் கான் கூலி துணை பகை காடென்ராழே” என் 

ற. நிகண்டு, இதில் மூலப்படைக்குக் கொடுத்திருக்கும் அடை 

யால் ௮2ன் நிலைமையும் தலைமையும் அறியலாகும், 

உறவின் மிக்கவர் பகையின் எய்.த்தவர் உதவுமப்படை; குடைகிழற் 

செறிதலத்இினில் வளர்சகர்ப்படை; திரள்வனப்படை; பொருள்விலைச் 

தறு.சண் மெய்ப்படை; யுறுதியிற் பொருசமசசப்படை; யெனலிராய் 

௮௮ வகைப் படைசஞாம் வகுத்தன ௮ணிகளுட்சென பணிசளே, 

என வில்லிபுக்தாரும் இப் படைவகையை விளக்கியிருத்தல் 

காண்,௪, ,பிறபடைகளாலும் வேறு எவ்விதத்தாலும் பகைவல்£ 
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2028 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வெல்லமுடி.யாக காலத?க.சான் இச் தொல்படை eure Du pi 

என்க, :'உறுதியிற் போரு தமதகப்படை'' என மேலைக் கவியில் 

இம் மூலப் படையை இறுதியில் நிறுத்தி உரிமைசகோன்ற அடை 

கொடுத்து வைத்தருகச்கும்ஈயம்தை உய்த்துணார்து கொள்க, 

மிக்கவுரிமையோடு யாண்டும் அஞ்சாமல் உறுதியாய் கின்று 

பொரு௮ வெல்லவல்லு மூலப்படையே ஆதலால் காடுமப5ய௨ 

தய,க்ககு செல்வமும், பீடும் பிறவும் பெட்புடனல்கி என்றும் 

அரசன் ௮சனைப் பேணிவரவேண்டும் என்பது 5h SB, 

தொல்படையையடைய ௮ரசனே எங்கும் வெல்புசகழமுடைய 

னாப் விளங்குவான் என்பது குறிப்பு, : 

தன் அரசன் தளர்ந்த இடக்.தும், உடன்வக்த கரி2தர் முக 

லிய பிற படைகள் உலைந்து கான் சுருங்யெ காலத்தும் அஞ்சா 

மல் கின்று ௮மராற்.றுந் தன்மை கொன்மையான வீரப் படை 

க்கே உண்டாம் என்பது இதில் உணாச்கப்பட்டது, இவ 

வுண்மை மூலபல க்தின்கண் உணரப்படும், 

கதை, 

் மூலபலம் என்பது இராவணனுக்கு உரிமையானதோர் 

பெரிய படை, மூர். நூறு வெள்ளம் என்லும் ௮ளவினை புடைய, 
or Cary. CF) SUBSE சனக்குச்சலைமையாகக்கொண்டது, 

௮ம் மன்னனுடைய முன் னோகளாகிய மாலி சுமாலி மு.கலாயினார் 

காலர் தொடங்கிக் தொடர்புற்.று வரத, எங்குக் தன் ணை 

செல்ல இலங்கையிலிருக்து ௮வன் இறந்து விளங்குங்கால, பிரிச 

இருக்க இப் படை வீரரனைவரையும் ஒருக்க கொகுத் து cas 

அபசரித்து உயாந்த பதவிகளை உரிமையாகக் கொடுத்து அமயம் 

வாப்ச்சபொழுது வம்மின் என்று ணை தத்து பல இடங்களி 

அம் போய்த் தலைமையோடு அமர்கத்திருக்கச் செய்தான், அவ் 

வாநே இவ் விரரனைவரும் சென்று இலவம், சாகம், பவளம் மு.௪ 

லிய தீவுகளிலும் வே..ற பல கிலையக்களிலும் மேகியிருக்கார், இங் 

சனம் இருப்பத தன் தானையோடு இராமன் இலங்கையுட் புகுர்.து 

அமர் இழைத்ததகால் கும்பகனனன், இக்தரடித்து முதலிய தன் 

தமர்களையும், போர்வீரர்கள் பலரையும் போரில் இழக்து' இரா



7/-ம் ௮கொரம் படை மாட்ட, ௨020 

வணன் நிலை குலைக்தபொழுது இத் தொல்படையை Ory sg 

வரும்படி தூதரை விடுத்கான், அவர் தடி உரைத்தவுடன இப் 

படைவீரர் தாண்டு ஒ.நம்கேவந்து இலங்கையை யடைந்து 

நிகழ்க்கதை யறிந்து 

பகும்பகன்னனோ டிக் நிரசிச்தையும் குலத்தின் 

வெமபு9வஞ் சினத்தரக்கர்தங் குழுவையும் வென்றார் 

அம்பினாற் ௮ மனிசரே ஈன்று ஈம்மாற்றல்'” என்று கன்றி 

நகைத்துக் குன்றிகின்ற மன்னனமுன் நின்று பணிந்து அந்தோ! 

“ காதல் இந்திரசித்தை யாம் யாண்டூ இனிக் காண்டூம்'' என 

உருகிமொழிர்து உறுதஇிகூறிவிட்டுப் பொருகளம் புகுச்து பெரும் 

போர் புரிந்தார், வெற்றி விரனாயெ இராகவன் தன் கொற்ற 

வில்லை வளைத்துக் காள 2மகம்போல் கணைமழை சிக்இனன், 

விழிக்க கண்கள் கைகள் விற்கள் வேல்கள் வாள்கள் விண் 

ணினுள், தெழித்க வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் 

செல்லினைப், பழிக்கு வாளி சர கின்றுபட்ட'' தென்றபடி. பல 

கோடி விசர்கள் பட்டு மாய்ந்தும் நின்றவர் பயந்துவிடாமல் 

மேலும் மேலும் தொடர்ர்து போச் செய்தார், அன்று இவர் 

அஞ்சாது சசய்த திறனும், ௮வ் ஐயன் எஞ்சாது எய்த விதமும் 

கம்பர் செய்த மொழியில் இன்றும் இனிது காணலாம், இக்குச் 

சிறிது காட்டுதும் 

போரில் மூலபலம் சேய்த தீரச்சேயல். 

தெய்வரெடும் படைக்சலங்கள் விடுவர்சிலர் சுடுகணைகள் சலையிற் கோவி 

எய்வர்சிலர் எறிவர்சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவுமேக்திப் 

பெய்வர்சிலர் பிடி.த்.துமெனக் கடுத்துறுவர் படைச்கலங்கள் பெறா துவாயால் 

வைவர்சிலர் செழிப்பர்சிலர் வருவர்சிலர் இரிவர்சிலர் வயவர் மன்னோ, (௧) 

ஆாப்பர்பலர் ௮டர்ப்பர்பலர் ௮டுச்தடுத்தே படைகச்சலங்கள் ௮ள்ளியள்ளித் 
அர்ப்பர்பலர் மூவிலைவேல் இரப்பர்பலர் கரப்பர்பலர் சடுதித் தோன்றப் 
பார்ப்பர்பலர் செடுவலரயைப் பறிப்பர் பலர் பகலோனைப் பற்றிச்சுற்றும் 

கார்ப்பருவ மேசமென வேகடெடும் படையசசக்கர் சணிப்பிலாசார், (௨) 

நேரில் இராமன் செய்த வீரச்செயல், 

oni serats எய். சனவும் எடுத் சனவும் பிடித், சனவும் படைசளெல்லாம் 
முறிர்தன வெல் கணைகள்பட முற்றின சுற்றிவ தேரு மூரிமாவும்



2030 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

நெறிர்சன குஞ்செளோடு நெடுர் தலை? ஞருண்டனபே ரிருரினீ மப் 

பிறிர்தன வெய்யவனென்னப் பெயர்ச்தனன்மீ துயரச் சதடம் பெரிய 
சோளான். 

சொல்லுக்கும் வலியாச்சர் தொடுகவசக் துகள் படுச்குர் துணிக்கும் யாக்கை 

வில்லறுக்கும் சலையறுக்கும் மிடலறுக்கும் அடலறுக்கும் மேன்மேல் லீசும் 

கல்லறுச்கு மரமறுக்கும் கையறுச்கும் செய்யமள்ளர் சமல,ச்சதோடு 

செல்லறுக்குர் இருகாடன் நெடுஞ்சரமென்றால் எவர்க்கு சிற்கலாமே. (௨) 

பக்கம் நின்று பார்க்கவும் கூடாகபடி, கோழண்ட வீன் 

பகழிகளை மாரியெனப் பெய்து மாய்க்க போதிலும் இவர் மனங் 

கலங்காமல் இறுஇவரையும் உறுதியோடு பொருது நின்று ஒரு 

வரும் மீளாமல் முழுவஅம் முடிக்கார். சன் அரசன் உலைக்.து 

தான் தொலைவுற்றபோ.தும் போரில் அஞ்சாமல் தேரில் கின்று 

தறுகண்மையோடு பொருத பொன்றி என்றும் பொனருப் 

புகழைப் பொருக்திகின்ற இப் படையின் ஆண்மைக் இறத்தையும் 

கேண்மைப் பெருக்கையும் ௮மாரும வியர்து போற்றினார், உலை 

விடத்து ஊறஞ்சாவன்௧கண் கொலைவிடச்துத் தொல்படைக்கே 

உண்டு எனபதை உலகம் இ௫ன்கட் கண்டு கின்றது, 

உள்ளம் அழியா துயிரழிவுக் கஞ்சாது 
கள்ளமிலா மூலபலங் காண். 

மலப்படையே அரசனுக்கு மிகவுரிமையாய் நின்று பொரு 

அதவும் எனபது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

763 அன்றுகடல் போலசார் அாத்துவர்தார் எசெளிதாக் 

கொன்றுவந்து கின்றாய் குமசேசா--மன்ற் 

ஒலித்தக்கா லென்னா முவரி எலிப்பகை 

நாக முயிர்ப்பக் கெடும், . (௩) 

இ-ள், 
குமரே சா! கடல்போல் அர்த்துவக்த ௮சுரரொல்லாம் நீ 

எதிர்ர்தபொழுது ஏன் உடனே இழிச்தொழிக்தார் எனின், உவரி 

ஒலி5தக்கால் என்னாம் எலிப்பகை சாகம் உயிர்ப்பக் கெடும் என்க, 

இது; வீரனுடைய மேன்மை கூறுகின்ற,
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அன்று என்றது சூரபன்மன் போர் புரியவக்த க் காலக் 

இல் என்றவாறு, அசுாரப்படை கடல்போல் கலித்.துவர்து கருவி 

களை வீக் கறுச்து நின்றபோதும் எம்பெருமான் புன்னகை 

யோடு நின்..று எளிசாகப் பொருது கொன்றார் ௮கலால் எளிதாக் 

கொன்று உவக்அுகின்றாய் என்னாம், மன்ற மிகுஇயாக, 

என் ஆம் என்ன தீமை உண்டாம்; யாதொரு தம் ஆகா 

சென்பதை கினா உணா்த்தின்ற.௪. 

ஒலிஃ.சக்கால் என்னாம் உயிர்ப்பச் கெடும் என்றது எளிதில் 

அழிவகாய அ௮ப்பகையின் இழிவுதோன்ற நின்றது. 

உவரி கடல், உவர் ரீரையுடையதென்பதாம். உவர் உப்பு 
சாகம் - நல்ல பாம்பு, உயிர்ப்ப- மூச்சுவிட. 

உவரி ஒலித்தக்கால் - கடல்போல ஒலித்தால், போல என் 

னும் உவம வுரூவு உவரி என்பதில் ஒளிந்து நின்றது, 

மேல், படைகளுள் மூலம் Fi Db BO Bow AT 5 இதில், ௮.௪ 
னுள்ளும் விரமுள்ளவனே உயர்ந்தவன் எனகின்றா, 

எலிகளாய பகை தாண்டு கடல்போல் ஒலித்தால் பாம்புக்கு 

என்ன தீக்கு உண்டாம் ௮து செயிரத்து UWS Sy. Cor soma 

பனைத்தும் ஒருவ்க ஒழிக்துபோம் என்பதாம், 

விரமில்லார் பலர் இரண்டு ஆாரவாரஞ் செய்யிலும் விரமுடைய 

ஒருவன சே?ேவந்து €றிகின்றால் ௮வரனைவரும் வேறு வேருய்க் 

eras ஒழிச்துபோவார என்பதை உணர்த்துதற்கு எலிகளை 

யம் சாகச்தையும் எடுத்துச் காட்டினார், இஃச ஒட்டணி, பிரி 

மொழி,மல் எனவும் கூறப்படும். 

உள்ளே வீ£ரமில்லையாயிலும் கும்பலாப். 2 தஇரண்டவுடன் 

களிப்பு மீக் கூர்க் ௮ எய்மின்; எறிமின்; அடிமின்; பிடிமின்; குத்து 

மின், வெட்டுமின்; கொல்லுமின்; என்று போர்க் கருவிகளை நீட் 

டிக் காட்டிப் புன்பகைவர் குதித்து முழங்குவர் ஆதலால் அவ் 

விண் தாவாரம் உவரியொலியோடு நோ நின்றது, ஆண்மை 

யில்லாதார் வாய்திறந்து கத்தி வறிதே யிழிவார; அல்துடையார் 

அடக்கமாய் நின்று அருவினை முடித்து உயாவினையுடைவர் என் 

ப ஒலித்தல் உயிர்த் தல் என்னும் உட் குறிப்பால் உணரலாகும்
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விரலுக்கு சாகத்தை உவமையாசகுவைக்கஅ உயர்வு, வேசும், 

தகவு, த.றுகண் யு.தலிய ரலனுடைமையான என்க, 

பரேடு உடன்வர்க படைகளைக் கண்டபொழுது 

எலியேலாம் இப்படை) அரவம் யான் எனக்; குகன் கூற்றில் 

வைத்துக் கம்பரும், 

*மத்னறு கடலிற் றக்து௮ நெஞ்சினர் 

பைவிரி சாகத் சைவாய்ப் பிறக்த 

ஒலிப்புயிர் பெற்ற எலிச்கணம் போல”, ளைக் கொங்கு 

வேளிரும், '* ஈச்சுகாகத்தின் LTP Fos saor'” எனக்கருக் 

தக்க தேவரும், 

* இருபுடை யினும்போர் வேர்தர் எலிகள் போல்ஏக்கியம்பாற் 

பொருபடை யு.ருண்டுபோகப் பொருவில் வெம்்.பூசல் செய் தான”? 

என வில்லிபச்தூாரரும் இங்குக் காட்டியுள்ள தனைக் ௧ இக் 

கூறியிரு த தல்காணலாகும், 

காகமான.து கோடி கூடிகின்றாலும் ஒரு கல்லின் முன் எத் 

நிற்குமோ என்றபடி. ஈல்லவீரன் முன் புல்லியபடை எவ்வளவு 

பொங்கி வரினும் பொன்றிப்போம் என்றவாறு, 

இண்மையில்லாச பலசைச் சேர்த்துவைத்தலிலும் உண்மை: 

யுள்ள வீரனொருவனை அரசன் உவர்துகொள்ளுதல் சிறச்தசாம் 

என்பது குறிப்பு, * வீரன் கேண்மை கூரம்பாகும் '” என்றதும் 

காண்க, 

விரனொருவன் வெகுண்டு போர்முகம் புகுக்கால் அக்குத் 

இரண்டுகின்ற படை உடைந்துபோம் என்பது இதில் உணர்த்த 
பட்டது, இவ்வுண்மை அசுரப் படையின்பால் உணரப்படும், 

கதை. 
..... சூரபன்மன் தம்பியாகிய சிங்கமுகன் போருக்கு எழுக்த 

பொழுது அவனைப் புடை சூழ்க்து அசுரப்படை கடல் போல் 

இரண்டெழுச்தது, அன்று உடன ெழழுக்க அதன் தொகை 

வர என்பர், வெள்ளம் என்பது பண்டைக்கால 

எப் படையின்பேசெல்லையைக் குறித்துவரும் ஒர் எண், அல்கா
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னது பல அ௮க்குரோணிகளையுடைய ௮, இருபத்தோராயிரத்ு 

எண்ணாற்றெழுபது தேர்களும்; அள்வளவினையுடைய யானை 

களும்; அறுபத்சையாயிரத்து அறு DAU பத்துக் @ Boor 

களும்; ஒரு லட்சக் கொன்பஇனாயிரத்து முர நூற்றைம்பது 

காலாட்களுமுடையஅ ஓர் அக்குரோணிபாகும், இஃது எட்டுப் 

பங்குகொண்டு ஏகம்; ஏகம் எட்டுக்கொண்டது கோடி ; கோடி 

எட்டுக்ககொண்டது சங்கம்; சங்கம் எட்டுக்கொண்டது விந்தம்? 

fs 5 எட்டுக்கொண்டது குழுகம்; குமுதம் எட்டுக்கிகாண்டது 

பதுமம்; பதுமம் எட்டுக்கொண்டது காடு; காடு எட்டுக்கொண்் 

டது சமுத்திரம்; ௮ச்தச் சமுத்திரம் எட்டுப் பங்கு கொண்டது 

வெள்ளம் என்க, இத்தகைய வெள்ளம் ஆயிரம் மைந்து இக் 

கொடும்படை பொங்கி யெழுந்து பொருகளம் புகுந்து எஙக 

பகைவன்] எங்கே பகைவன் ? எங்கே! எங்கே என்று இசை 

க்.து கெளிச்து பெருமுழக்கஞ் செய்த, செய்யவே 

செய்ப தாமரை வனங்களும் செங்கதாத் தொகையும் 

ஐயசேயொளி யீன்றிருச்சதன்ன ஆறிசண்டு _ 

6d) BiL{ மூவிரு முகங்களு முூடையவன் காலோன 

கையமுக்திட ௮டு9தாழிலியற்அலான் வர்தான். 

௮ழுகொழுக இங்கனம் வந்த எம்ஐயன் திருவுருலவத்தைக் 

கண்டும் ௮ள்௮ழிபடை அ௮றிர்து சேராமல் 

ஈங்கிவன் ஒருமகன் எமையெலாஞ் சிலை 

தூக்கிய கசாணினல் தொலக்கும் கொல்்லனாத் 

தாக்கிய படையுடைத் தருவர் தானைகள் 

இ௫்கனல் பார்ெதனச் சனங்கொண்டார்த் தவே, (௧) 

அழிமால் கடல்புரை யவுண மாப்படை 

காழுலாம் பலபடைக் கலமுஞ் சக்தியே 

பூழிகா ளெல்லையி னுலகெலாம் டுக் 

கேழிலான் மதலையைக் களாரந்.து சூழ்ர் தவே, (௨) 

௮க்கனம் சூழ்ர்து நின்று இப்படைவீரர் செய்த ,தரவாரச் 

ன அவ அண்ணல் சோக்கப் புன்னகை செய்து, தன் விரவேலை 

ஏவ அதனால் அனைவரும் வெர்.துமாண்டு வெருண்டு தொலைக்தார்,
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கடல்போல் கலித். துவ்சு படைமுழுஅம் வேள் விரன் Care avon 

டெழுர்த பொழுதே உடைந்தொழிர்தசே யென்று எம்பெரு 

மானை அனைவரும் வியந்து போற்றி உவந்து கொண்டாடினா, 

ஒலித் சக்கால் என்னாம் உவரி, எலிப்பகை நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும் 

என்னும் உண்மையை உலகம்காண இப்படை அன்று உணா SB 

நின்ற, 

வெள்ளமேன வந்தாலும் வீர னோருவனேர் 
கொள்ள வோழியுமே கோள். 

மிகுக்த படையும் வீரனொருவனால் உடை5௮ பாம் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட. 

7104 வென்றி ௮னாண்யன் மெய்ப்படைபோர் வன்கண்மை 

குன் றவில்லை என்னே குமரேசா--என்றும் 

அழிவின் தறைபோகா தாக வழிவக் ச 

வன்க ணதுவே படை. (௪) 

இ-ன், 

குமரேசா ! அனாண்யன படை நிலைகுலைந்த பொழு 

அம் புறங்கொடாதபடி தறுகண்மையோடு நின்று என் 

பொருஅமாய்ர்தது எனின், அழிவு இன்று அறை போகாதாகி 

வழிவர்த வன்சணதுவே படை என்க, 

இ.௫, ஈல்ல சாதியான படையின் தன்மை கூறுகன்ற து, 

வென்றி என்றது ௮வனது இயற்கையான வெற்றித்துறக் 

குறித்து நின்ற, மெய்ப்படை எனறறு அ௮றைபோகாமை 

௧௬௫, இசாவணன் விரைந்துவந்து வளைந்துகொண்டு பெரும் 

படையோடு கின்று கொடும்போர்செப்த பொழுது இடையே 

முறிவுபடாமல் முடிவுவரையும் ஆண்மையோடு அப்போரில் 

மூண்டு கின்றமையான் போர் வன்கண்மை குன் றவில்லை என்ரும், 

அழிவு இனறு அ கேடு இல்லாது, ௮ஃதாவ.து போரின்கட் 

புறங்கொடாமல் என்க, 'இன்றி என்லும் எச்சம் உசுரமாய்த் 

Ones இன்று என் வரத.து,



1/-ம் காரம் படை மாட்டு, 2035 

இன்றி யென்னும் வினை 1165 AwD 

நின்ற இகரம் உகரமாதல் 

சொன்றியல் மருங்கிற் சிசப்பூளுள் rHEOS, என்றது 

இயல், அறை 2பாகாது- பேதிசகப்பட்டூச் சோரம் போகாமல். 

கன் அரசனுக்கு உசுவிசெய்யாமல் ஒளிக் அ?பா கும்படி பல்வகை 

உபாபங்களைச்செய்து பகைவர் வேறுபடுத்தினும் மாறுபடாமல் 

(6 ௪ உ ்] e e 9 6 ப ௪ 

படை நிற்கவேண்டும் என்பா IT அறை? பாகாகாகி ? மானி பரா, 

போரில் புறக்ககாடானு பசைவர் செய்யும் வஞ்சனை க்கு UE 

ப்படாககசாய் மாபுகிலை தரியாமல்வர்த கறுகண்மையடையதே 

படஉையாம் எனபதாம், 

அிவின்மையும், இறை 2பாகாமையும்,  வழிவரகையும், 

வன்கண்மையும படைக்கு உறுதியாக அமைக திருக்கவேண்டும் 

stem Meu DI, 

வன்கணது- வன்கண்மையைபுடையன, ஏகாரம் பிரிகிலை, 

வருமொழி முூசலில் உயிரவர்கால் கெட்டு முடிய வண்டிய சுற் 

றியலுகாம் இங்கக்கெடாமல் கின்று வகரஉடம்படூ சமய் பபற்று 

வக்கு. அற்றலது2வ tio. sr HEE BH MUHA Gos, 

ape g = 9சான். சொட்டே வீரன்மகன் விரஞாய் அடிப்பட்டு 

வரச, மாபுகிலை திரியாமல் இங்ஙனம் வர௪ படையே மனகிலை 

குனருமல் பொர வல்லகாம் என் ச, 

வழிவரா,கார் மாட்டும் ஒரோவழி வன்கண்மை காணப்படு 

மாயினும் ௮து சகடூவாய் ஓராய்களிடக்துப் பாலக் கொடுமை 

மேலதாய்கீதோன்றிவிரைச்ொழிச் அபபோம்) வழிவச க ஆண்மை 

மடங்கலேற்றினிடம்போல் யாண்டும் பெருக்சன்மையோடமை 

ர் சிறந்து நிற்கும் என்க, இவ் வழிவர்த வீரனை நல்ல சாதி 

விரன; சுத்த வீரன்; பரம்பரை வீரன் என வழக கவர, இமமர 

பில் வசத ௮ண்மக்களேயன்றிப் பெண்மக்களும வீசத்திறத்தில் 

சிறந்து விளங்குவர். இவ்வகையில சகோன்றிய ஓரு வீரமகள் 

தன்னுயர் தந்தையும், இன்னுயீரக் கணவனும் முனனும பின்னு 

மாகப் போர்க்களம் புகுச்.து போமர் செய் ஐ முறை3ய முதனாள் 

இறர்துபட்டிருப்பவும் சிறிதும் கலங்காமலிருக்து மறுகரளவக்து 
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2036 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பகைவர் செப்த பறைமூழக்கக்தைக் கேட்டூ மிஈவும௫கழ்ர்து சன 

ச்சிருக்த அருமையான ஒரு மகனையும் ௮ழைச்அ வெள்ளிய 

அடையையுடு2௮, வேலைக்கையிற் கொடுக் அ, என் கண்ணினும் 

ச௪றரக புண்ணியப் புசல்வ.! கம் அரசனுக்கு உறுதுணையாஃச் 

சென்று பொருது வென்றுவா என்று உறுஇகூறிச் செருமுகம 

கோக்கிச் செல்க என்று ஏவிறளை, ௮வனும் அகமகிழ்ந்து சென் 

ரான, இகனை 

கெடுக சக்கை கடி திவள் துணிவே 

மூதின் மகளி ராதல் சுகுமே 

மேனா ளூற்ற செருவிற் கவள் தன்ஐ 

யானை யெறிந்து களம்கொழிர்தனேனே 

தைருகலுற்ற செருவிற் கவள கொழுஈன் 

பெருகிபை விலங்கியாண்டுப பட்டனனே 

இனறும், செருப்பறை கேட்டு விருப்புற்று LoL) Bae 

வேல்கைக கொடுக்கு வெளி விரித்துடீ இப் 

பாறுமயிரக, குடுமி பெண்ம2ணபய் நீவி 

ஒருமகன் மல்லது இல்லோள் 

செருமுக கோக்கிச் செல்2கன வீடுமே. 

என ஒக்கூர்மாசாழ்தியார் என்னும புலவர் பெருமானார் வியக்து 

பாடியுள்ளா. சேரு- போர, பறை முரசு, 

இதில், இம் மூ.அமகளு பெருமையும், போர்த்திறத்திலும், 

லிரச்திலும் பண்டு இர்காடிருக்த நிலமையும் புலஎுமைல் காண்க, 

மற்சராரு.தஇ, கன பிள்ளைக்குப் பால் கொடுக் துக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுஅு பகைவர் வந்ததைக் கேட்டு வெடுக்கென்றெழுக்து 

வேலை யெடுத்து அப்பிள்ளை கை:பில்வைத்துப் போருக்குச் செல்க 

என ௮ சொல்லினாள், பருவமீலலை பென்பதையும் அறியாமல் 

வீர வெறியால் இது செய்தாள் எனக, 

ws suc. Car ளை வாயல் முலைபறி த்து 

வெக்திறல் எஃகம் இஹைக்கொளிஇ-- ப.க 

மூதல்வா்கல் சான்காட்டி மூதின் மடவாள் 

புதல்வனைச் செல்கென்றாள் போர்க்கு, (பறப்பொருள்)



£/-ம் ௮இகாரம் படை மாட்டு, 2037 

இதனால் மேற்குறீத்த வுண்மை கெளிவாம், என்னே! இவ் 

அ௮ன்னையாகளின் ஆண்மை, வீதியில் விளயாட்டொலி கேட் 

டாலும் அப்பா? வெளியே போகா? மலை அ௮ூகமாயிநக. 

Bug! oop கையைப்பற்றி இழுத்துச் தம் மக்களைக் கழுத்; 

தசைக் கட்டிக்கொள்.ஸம் கோழமைக்காய்கட்கும், இவ் வித்தாய். 

மார்க்கும உள்ள வேற்றுமையைச் சிறிது இக்குச் சித்திக்க 

வேண்டும், இத்தகைய தாய்களின் தங்கககட்டி வயிற்றிலிருக்.து. 

Cara Su சிங்கக்குட்டிகள் அக்காலத்தில் போர்முகத்இில் 

சென்று செய்துள்ள தீரச் செபல்களைச் சிர்இித்சால் சிந்தையும் 

மெய்யும் சிலிர்த்து வீரச் சோரி வெதும்புதல் காணலாம், 

இவ்வகை வழிவச்சு விராகளே அழிவில்லாமலும் ௮றை. 

போகாமலும் ௮அண்மையோடு நின் யாண்டும் அ௮மராற்றவல்ல: 

ராவ ராசுலால் அத் சுகைய படையையே அரசன் மிக ௮கரித்துப் 

போற்றிக்சசொள்ள 2வண்டும் என்பார் வழிவந்த வன்கணதுவே. 

படை. என்றார், 

பழமையோடு கிலைபெற்றுவக்த றர படையினையே Cas. 

தன் செரித்து புர துகொள் er? ay cor Dub எனபதும், போரில் என் 

௮ம் ௮து புறங்கொடாது தனனையுடையவளனைப் போற்றி நிற். 

கும் என்பதும் இதில் உணாத்தப்பட்டன. இவவுண்மை அன: 

ரண்ணியன்பால் உணரப்படும, 

கதை. 

௮னாண்ணியன் என்பவன் சூரிபகுலத்து வேச்தரள்: 

ஒருவன், வசுகனுடைய புதல்வன், இவன் விரத ஓழுக்கங்களிற், 

சிற தவன், இசை நாலில் மிகவும் வல்லவன், மசனசேனை 

என்பவளை மணக்து ௮ரியசுவன் என்னும் குமாரனைப் பற்று நெ,றி 

முறை வழுவாமல் இவன் இருகிலம் புரக்தான், இவனது ஆட்சி 

யில் குடிகள் மிக மகிழ்ச்திருந்தனர், யானை தேர் முதலிய கால் 

வகைச் சேனைகளுள் வீரர்களே சிறக்கவர்களென்று தெளிச்இரு, 

ந். தானா தலால் வேல்களையுடைய ௮௧ காலாட் படையைச் தன 

௮ரசுக்கு உயிர்ச் துணையாக இவன் ஆதரித்திருந்தான, அமை) 

யும் நீதியமுடையவனா கலால் பகைவ3ரெவருமின்.றி உவகையு த்தி



2038 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

தஇநவயோகதிபிலிருந்து இவன் ௮ரசுபுரிந்து வந்தான். வருங் 

கால் இராவணன் ,மானையோடு எழுச்து போன இடங்களி௦லல் 

லாம் பொருதுென்று இறுதியில் வக்து இவன் ககரினை யடைக் 

தான், லுவ் வமயம் இருமாலை நினைக் அ பெரு கோன்பு கொண்டு 

ஒரு மன்று நாளாக உண 3வொன்றுமின்றி இவன் உளமடக்கி 

பிருச்சானைசைலால் பொர விரூுமபாமல் வன் உறவுகொண்டு 

போகும்படி உடனிரத மக்நிரிசளிடம் உறு மபொருள் நல்கி 

உரை2சசெய்து விடுச்சான், ௮ கொடு வீரன் ௮மற்கு இசைபா 

மல் “அஞ்சினேன் என்றுசொல்: அல்லது வமராடவா”' என்று 

வெஞ்சே* கோன்ற உரைம்சான், உடனே விவலோடு இவன் 

வெகுண்டெழுச்,அ கேர வந்த 4 படைகள் வரவேண்டாம சாம் 

இருவரும் பொரு?வோம்'' என்று உறுதிசெய்து நின ரன், ஓவ் 

வாமிற அமர் மூண்டது, மூளவ மரவிசின்ற இம மன்னன் 

படைவீரர் மனங் கேளாமல் கொறிச்9தழுக்கார், உடனே கட 

லென வச்சது அவன ப.டை(ும் கலிச்சசமுச்கது, கடும்போர் 

Fe. அளவிற் ஈறி.பமாசலால் இவன் படை. அதில் நிலை 

குலைக்கமிந்தது, அல்கனம் அழிவு கோக்தவிடத் தம யாமை 

பின்னிடாமலும் மனம மாறுபடாமலும் கின்று இ.திவரையும் 

உறு குனருமல் பொருது முடிவில் அனைவரும் முடிந்து மாய 

தார், ௮ழிவின று அறை3பாகாகாகி வழிவந்த வனகணதுவே 

படை என்னும் உண்மையை உலகம காண இவன்படை அன்று 

உண/ இ நின்றன, அப்போரில் மான் ஆற்ற மடியாமல் அயர் 

ந்து கின்றபொழுது இரக்கமின்றில் தன்னை இகழ்ந்து கின்ற அவ் 

௮ரக்கா வேர்தனை கோககி வபிிறரிக்து 4 இனி என்குலத்தில் 

வருகின்ற ஒருவனால் உன் கலக்தோடு நீ அழிவாய்'' என இவன் 

கொகித்துச் சபிக்கான். இவன் பொருத இயல்பு, படையின் 

நிலையும் இதனடியில் வரம் பாடல்களால் இனி தணபலா கம, 

இருவோங்கிய இம்மாகக! ஹாசாண்டவர் தியோய் 

ஒருவோங்களும் கேளாதசொல் உரைக்சாயெனை யினிகாம் 

இருவோம் பொர இர ?வாம்படை இடைவந்து5வாமல் 

பொருவோம் ௪௫ 9வன வேவலும் புறப்பட்டது படையே, (+)
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பாழிப்புயத் தரக்கன் பரி கவொடுசம்பியுர் கானும் 
ஆழிப்பெ று தேரான் மிடை அனர ண்ட ணி.பன் படையும் 

மில் கன லன 9ிலொன்றிட லு சேனையை யரக்கன 
காழிடப்பெரஞ் சோசில்கடை நாருபிரஞ் சமைக்கான, (2) 

Foor so Ls 5B சேராண்மிடை யளவற்றன பெரும்போர்க் 
தானை சகடல் பாழாகிடல் கரியாகவன் சலி.பா 
OT EDS ௮னாண்ணியன் வகா வா2ளயிற்றனன் மேல் 
?சானைப்பெரு மாரிக்கணை சொரிஈ்மான் மனமெரிக்தான்.. (6) 

?7ச்சலை ௮னரண்ணிபன் விடூவாளிகள் வெய்யோன் 

ராபக்றிடை புறக்கைக்கவும் மதியாலுவக் தடா அப் 
ரரப்ப்ணைக கரழ்தாலவன் பழைபபப்புடைக் தாவி 

2சாரல்யை ருறுவான்றனை முககோக்கினன சொல்லும், (௪) 

பாடிபட்ட.அ கின ுண்படை பெபொலக்தம ராத 
சடிபட்டு விழுக்காசயனக கமரக்னை பயென்_றும் 
மிடிகெட்் டர சாளாகற விமைத்தா பெனமிகையால் 
இடிபட்டிட ஈ.கைசெய்5லும் ௮னரண்ணிய ஸிபம்பும், (௫) 

சன்னிட்ட BIO BT 0 கோற்? ரமன அறப் 2பார் 
ஈன்னிட்டை யிலாதாய் சமைககை செய் சனை தாங்கள் 

ிவக்கிட்டி லமுனச்குன் னொடூ வெம்போர செயசன்கால் 
மன் னிட்டது பின னிட்டிலென் எனப் பினனையு OT Lp) ur avr, ( x) 

ETDS PINT ChIVD HUN TACT BLA HILO 
அல5காடு மனல்கோய் ௮அவமதிக்கா யெளை யசனால் 
SBT DE Y cB VE LDGOT 41 03 HEC, சான் கொடுங்கணையால் 

தாலக்குலை?போால் சன்றலைகரை வீம்கெனச் சபித்தான். (௪) 

(உத்தசராமாயண_௫,) 

வழிவக்த படையை இவன் வைத்திருந்ததும், யாண்டும் அறை 

2பாகாமல் ௮ழிவின்றி ௮௮ பொருது கின்றதும், இசனகண் 

ணும புலடைல் காண்க, 

திண்மை உரிமை தெளிவு திரிபின்மை 
உண்மையதே ஒண்படையா ஓர், 

வீரமராபில் வரச படையே என்றும் சகேர்மையபோடு நிற்கும் 
ஈன்பது இனால் கூறப்பட்டது, 
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765 இண்டோள் முசுகு்தன் இண்படைமுன் சண்டனொடும் 

கொண்டெ.திர்க்க கென்னே குமரேசா. சண்டுடனே 

கூறறுடன்று மேல்வரினும் கூடி யெஇர்கிற் கும் 

ஆற்ற ல படை, (௫) 

குமரேசா (LPF FF Bate உடை முனபு எமன் 

கொதித்து வக்கயொழுதும் ஏன் எதாச்அ நின்றது எனின், 

கூற்று உடன்று மேல் வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் BD PA 

வே படை என்க, 

இ.து, படையின் பாரு திறல் கூறுகின் 2௮, 

தன் தோளவலியால் அசுரப் படையினை அற வென்று ௮ம 
ரர்கோனுக்கும் ௮ரசுரிமையைக் சக்கானாகலால் இண்டோன் அவ 

னைச் சிறப்பிக்ன நின்றது, இண்படை என்றது யாப் அஞ்சானு 

நின்று யாண்டும் வென்றுவர்தமையான என்க. எவரும் ஈடுக்கு 
தற்குரிய கொடுக் றலுடைய மறலியோடும் உறுதியோடு நின்று 

பெசருதமை கருதிச் சண்டனொடும் எதிர்ச் என்றும், சண் 
டன் -யமன், உம்மை உயர்வு தோன்ற நின்ற, 

கூற்று யமன், உடன்று னந்த, இது, வ நகையின் 
கொடுமையை விளக்கி கின்றது வரினும் என்றதகனல் அவண் 

அக்கனம் வருதல் ௮ருமையாம் என்பது புலை நின்ற. உம் 

மை உயர்வு சிறப்பு, அவன் வரவு எவரையும் சிலை கலையச் செய் 

யுமாதலால் ௮வன் முன் உலையாமல் ௭£ர் நிற்றலையே தலைமை 

யாகக் குறித் அப் படையின் நிலைமையை யுணாத்தினார். 

மேல், உண்மையும் தண்மையும் உரிமையுமுடைய?ச படை 
யாம் எனருர்) இஇல், ௮மரில் ௮மரர்துகின்்று ஆம்றவேண்டிய 

அதன் ஆற்றல் கூறுகினமுர், 

கூற்றுவன் கொதித்து மேல்வர்தரலும் சே எதிர்த்து நிற் 
கும் ஆற்றலுடையதே படையாம் என்பதாம், 

ஆ.ற்றலஅவே படை என்றதனால் ௮ஃதல்லதைப் படை 
என்று சிறப்பித்துச் சொல்லலாகாதென்பதாயிற்று,
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கூடி. எதிர்வெல்லும் என்ணை நிற்கும் என்றது எவராலும் 
வென்றுகொள்ள முடியாக வெவ்வலிபுள்ளவன் அகலால் அவன” 

முன் நெஞ்சொக்சு கின்று காங்கலே படைக்கு கிலைக்ச வென்றி 

யாம் என்பது தோன்ற என்க, 

வே9றனரையும் கூறாமல் கூற்றுவனை மாத்திரம் இங்குக் 
குற்திதுக் காட்டிபசென்னையெனின், 

மலைச்திடு வன்மையும் மாற்ற ரக்திறலும் 

கொலைத்சொழில் அசை கொற்றமும் உடையனய் அவன் 
CHO SHH ors, மாற்றருங் கூற்றம் என அசிரிப? சொல் 

கா!) பியனாரும், மருந்தில் கூற்றம் என இரும்பிடாத்தலையாரும், 

இவனைக்கூறித்துக் கூறியிருச்சல் காண்க. 

எவராலும் தடுத்தற்கரிய பேராற்றலுடைய யமேடுல் 

அதர்கின்று போராற்றவல்லே படையாம் என்ற இனால் உயிர் 

நீங்க சோந்தாலும் ௮ஞ்சான ஊக்கி நின்று உறுதியோடு பகை 

வரைப் பொருதுவெல்லவலல விரர்களே படைக்கு உரியமாவ 

சரன்பது உணரலாகும், 

போர் வரும்வரையும் வந்தது வரவு என்று உண்டு கொழுச் 

இருக்ற அது வந்தவுடனே ஏதாவது DP 1 HI HGH முன்னிட்டுப் 

பின்னிடுவாரைப் படையாட்களாகச் சேர்த்து வைல்இருக்தால் 

பெருக் கேடாருமாதலால் அத்தகைய முச்சமுள்ள கொச்சை 

றக்களைக் கூடாதொழித்து யாண்டும் அஞ்சாத நெஞ்சு. றுதயடை 

பாரையே படைவீராகளாக 27 Fost வுமைழ்து ஆதரித்துக் 

கொள்ளவேண்டும் என்ப குறிப்பு, 

நல்ல போர்வீரர் யாண்டும் சன் ௮ண்டன்மை குன்ரர் 

எனபதும், கூற்றுவன் எதிரத்துவச்சாலும் ஏற்றமர் புரிவர் என் 

பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை முசுகுச்சன் 

படைவிரர் பால் உணரப்படும். 

கதை. 

அரசருள் soy நின்று இகிரியருட்டி றாக புரிந்துவந்த 

முூசுருக்சன் படையுடைமையில் மிக வுயாந்திருக்தான், இவனது
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சேனை வலியைக்கண்டு வானவ?ேயன்றித் கானவரும் அஞ்சினார்” 

இவன் படை வீரர்கள் அறிவிலும் அண்மையிலும் மிகுக்கு 

சென்ற விடமெங்கும் வென்றியுடையாய்ச் BARR me gar. 

Curia comin கேரீல்லாக வீரவாகு கேவ gr ஏனுவால் 

சபலாகு என்னும் பெயரோடு இவன் படைக்கக் சலைவா பிரக 

கார், Toss Gar fri non runs மாற்றல மால் 

லோரும் மனமடங்கிவந்அ இவன்பால் மகிழ்ச் ஏறவாயினா். இவ 

னும் எண்ணிய நலங்கள் யாவும் இன்புற இப்படையை 

இனிதுபேணி வச்கான். எய்ியென எாழதபகை பெங்குமின் றி 

இங்கனம் இவன் இருர்துவருங்கான் இவனுடைய mM» homo dg 

இருமனைவி.பாகிய சிச்றிரவல்லி என்பவளிடம் சிறர்திருக்க இளி 

ஒன்றை யமன் சேவி விருமபிபகால் DOU OT Er Dour ஸிரரநது 

வர்து அதனைக் கலாச போயினர், இவன் அறிந்து Ror gs 

BRO E சொண்டுவ ரம்படி. சன் படையினை ஏளிஞன், செனை 

இரண்டு சென்ற. யாநம ணு ததற்கரிப யமாக படை 

ரது, மிடைந்து ey “on சற, (9) தனை ய De TP கூற்றுவனை. ழ 

ந்து கொலைன்சண்டோடு கொகிக்துவக்தான். கெடும் 2பார் 

மூண்டது, யாதும் அஞ்சாமல் 9கஞ்சொர்து கோ்சின்று இவ 

வீரர்கள் பெரும்போர் செய் சனா, மண்டி 2மல்வர்த ௮ம் மறலி 

யும் இப் படையின் ஆற்றலைக் கண்டு சாணினை, SHAMS Gos 

உரிமையோடு கரத உறவு கொண்டாடினான், மிக புகழோடு 

இப் படை மீண்டுவர்த௮. மன்னன் மிக DE LD G Bi வேண்டிய 

யாவுஞ் செய்து விழைர்து போற்றினான், இயம ?னாடும் எதிர் 

கீது வென்ற?த யென்று இச் சேனையின் சீர்த்தி எக்கஞ் று 

Box DB. கூற்று உடன்று மேல்வ வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் ஆற் 

றலதுவே படை என்பதை உல௧.௦ இதன்கண் உணர்ந்தது, 

தித்தா வல்லி யென்னும் சீருடைச் செல்வி யந்கோர் 
தீ. தசையை வளர்தத லோடும தண்டகத் சருமன் Osa 
௮ச்சனிசக் ளெயை வெல்க வாங்சவன் தாதர் போந்து 
கைத்தலத் ததனைப் பற்றிச் கடிதினிழ் கொடுபோ மீர்தார், (௪) 

அவ்வழி கிள்ளை காணாள் ஆயிழை யயர்தலோடும் 
எவ்வழிபோயிற் ரோவென் றிறையவ னுலூலெகாடி. 
மைவழிகின்ற மேனி மறலிதன் தணைவியானாள் 
கைவழி யமருர்சன்மை சதுமென ௮ணர்ச்தானன்தே, (௨)



17-ம் அதிகாரம் படை மாட்டு, 2043. 

ys usts OtaCarh yrawer வீரமொய்ம்ப 
னாதியர் தம்மைச் கூவி யங்கனச் காண்ட அன்னோர் 
ஏ,சமில் கரிர் வாரி யெல்லையின் மறவர் சுற்ற | 
மேதியங் கடவள் மூதூர் விரைர்துபோய் வளைர்துகொண்டார். (&) 

தன்னகர் வளைசலோடுர் சருமன்வர் தேற்ற காலை 
அன்னவ ஜனொடுபோர் செய்சே யடுமுரண் டொலைச்சியம்பொன் 

வன்னமென் செளைதன்னை வாங்கனர் மீண்டு தங்கள் 
de get wip to Cat soe Suc செய்தார். (கர். தபுராணம்), 

மேற்குறித்த படைக்திறத்தின் உண்மை இதன்கண்ணும் 

பிளா ங்கிகிற்றல் காண்க, 

போன்ற வரினும் புறங்கோடாப் போர்ப்படையே 

என்றும் இனிய துணை. 

யாண்டும் அஞ்சாது கின்று அமாடவல்லசே படையாம் 

என்ப.து இசனால் கூறப்பட்டது, 

  

700 தேர்த திவிட்டன்றன் சேனையுயர் மானகலவ 

கூர்ந்து நின்ற சென்னே குமரேசா..சார்க் த 

மறமான மாண்ட வழிச்செலவு தேற்ற 

மெனகான்கே யேமம் படைக்கு, (௬) 

இ-ள், 

குமரேசா! இவிட்டனுடைய சேனை மானம் விரமுத 

லிய ஈலங்கள் யாவுமருவி ஏன் என்றும் சிறர்இருக்த தெனின், 

மறம், மானம், .மாண்டவழிச் செலவு, தேற்றம் என sre 

படைக்கு ஏமம் என்க, 

இன, படைவீரர்க்கு அமைக் இருக்கவேண்டிய பண்பு கூறு 

ன்ற. தேோச்த என்றன தெளிச்த அறிஞரும் வியந்துபோற்று: 

மரறு மதிசலத்தில் ௮வன் சறந்இருர் சமை ௧௬௨௫, 

மறம் ௬ தறுகண்மை; ௮ஃ்தர்வது யாதும் அஞ்சாது போரி 

லாற்றும் பேராண்மை, மானம் என்ப௮ ஈனமுறாமை) என்ற: 

தாழ்வு சேர்ச்சுவதி வாழ்வு நோரமை என்க, 

256



2044 இருக்குறட் குமரேச ளெண்பா, 

வழிச்செலவு என்றது நெறிலழமுவாகொழுகுகலை, ஈஎண்டூச் 

சிறக்க வீரராயினோர் முன்சென்ற நெறிக்கண்ணே தஇரம்பாது 
செல்லுகல் எனக, 

தேற்றம் -கெளிவுடைமை, அ௮ஃகானன இன்னவாறு 

சென்றால் இன்னவகையில் பசைரை வென்று eter stor 

னும் போர்ல்கெஸிவு, இனி, இதற்கு ௮ரசனல் தேறப்படுகற் 
குரிய சன்மை என்று கொள்ளினுபாம், 

மேல், உயிர் நீங்க கோச்தாலும் போர்முகத்தில் ஊக்கம் நீங் 

காது நிற்பகே படையாம் என்மார்; Qed, அதற்குறுதியான 

உயா குணகங்களியவைமயன உணார்ச்துகின்றார், 

வீரமும், மானமும், மாட்டுமைப்பட்ட தொல்லோர்சென்று 

ஈல்வ்ழியின் கண்ணே செல்லுகலும், தெளிவும் என இச்சான்குமே 

சேனைக்(௪ுச் கிறர்த பாதுகாப்பாம் என்பதாம், 

ஓர் சுக்கு ௮ரணாயுள்ள படைக்கு மறமுதலிய இக்குணய 

கள் நான்கும் ௮ரணாம் என்ரார் அதற்குச் 8 சேதபடி 

இவை பா.துகாகழும் என்பது ௧௬2௨, 

பொருபடை சோர்கல்; போர்முறை யறீசல், 
வருபடை தாங்கல்; வஞ்சினம் பேணல்) 
உறுமிடங்காலம் ஜர்ந்துமேற் சேறல்; முதலிய படை ளம 

கள் பிறவமாள வேனும் அவையெல்லாம் இவற்றுள் அடங்கும் 
என்பார் நான் 2௧ என்ரார், 

இர் சகான்கு குணங்களையும் படைவீரர் ஈன்கு உடையரர 

யிருப்பின அச்சமும் ௮ன்புற்கொண்டு எவரும் ௮டங்கி நிழ்பராத 

லால் ௮வர் என்றும் வென்றியாளராய் விளக்கி நிற்பர் என்க, 

மறதச்தையும், மானத்தையும் முன்னிறுத்தியஐ படைக்கு 

உயிர்க்குணமாய் posable ௮வை உறுகயோக ூமைமர்தருக்க 

வேண்டும் என்பது கோன்ற என்க, இயற்கையில் இக்குணங் 

கள் உளகுற ௮.5ற்கு இல்லையாயின, மூலபலம் முனைர்து வக்த 
பொழு.து 

என்னப்பா மற்றில் கெழுபது வெள்ளமும் ஒருவன் 
தின்னட்போதுமோ தேவரின் வவியமோ சிறியேம் 
முன்னிப் பாரெல்லாம் படைத்தவனாளெலா மே ஷரின் 

யூசம், அன்னிப் பார்த்.து நின் றுரையிடக் குறையுமிவ் (௧)



7ம் ௮தஇகாரம் படை மாட்ட, 2015 

அனுமன் ஆற்றலும், அரசனது ஆற்றலும், இருவர் 
தீனுவினாறறலும் தம்முயிர் சாங்கவுஞ் சாலா 
கணிய சாய்களும் உணவுள; முழையுஎகரக்க 
மனிதர் ஆளினென்! இராக்கதர் ஆளினென்வையம் 1 (௨) 

என்று சொல்லில் கம்மை சம்பிவக்ச ஐயனையும் போரில் தனியே 

விட்டுவிட்டு வானரங்கள் ஓடிப்போன அபோல் ஓடகேருமாதலால் 

அ௮க்கனம்சேராதபடி மறம் மான மம் படைக்கு மாணபுற ?2வண் 

டூம் என்க, மானமும், வீரமும், மாண்புமுடையசேனை ஒருவனு 

கு அமையுமாயின் அ௮துயாதுச் தீதுராஅ என்.றும்வென்றி2யாடு 

விளங்கி நிற்கும் என்பது இதில் உண?/க்சப்பட்டது, இவ்வுண் 

மை' திவிட்டன் சேனையிலுணாப்படும், 

கதை. 

திவிட்டன் என்பவன் சுரமை காட்டு மன்னனாகிய பயாபஇ 

பினுடைய புகல்வன், பேரறிவாளன், வீரருள் விரன், வண்மை 

யூம தகவும் வனப்பும் கல்வியும் உண்மையும் மானமும் உறுதிய 

மேடையவன, கசூடிகள் இனபுறக் கோல் கைகசகொண்டவன். ஒரு 

வன் ஒுாசாட்செககு ௮வன் படைமாட்சிமீய உறுதியாம் எனக் 

கருத நின்றவன், அனால் சார்கதவெவரினும் போர்வீரர் 

களிடத்தில் ஆர்க்க HST YM LEHI இவன ௮.மைக இருக்கான், 

இவனது படைவிரார்கசெல்லாமும் இவனைம் தம் உயிசொணக் 

கருதி உவகை 9கொண்டிருக்காா, இவவிரர் போராற்றலிற் பே 

றறலுடையவர், அமைதுபும் தகவும ௮மையப்பெற்றவர், தம் 

மன்னனோடு மாறுகொண்டு அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் மறுபுல 

மன்னன் பெரும்படையோடு வச்து வலைத்தமிபாமு௮ இவர் கடி 

இற் சென்று அ௮தனைமுடிய வெனறார், பொருகள றில் முனைந்து 

இவர் அமர்புரியுங் காலும மாபு நிலைதிரியாமல் சேரமையோடு 

நின்றே ஆண்மை செய்துவந்தார், அஞ்சினவர்கள் மீதும், புறக் 

காட்டினவர்கள் மீ.தும் இவர் வெஞ்சினங்கொள்ளார், Ave) 

போமின் என அருள்செய்து விலககவிடுவார், மீற்வச்சு விரர் 

களையன்றி இவர் சீறி நின்று போரில் கோர், 

HFEF (POLIT LEDS; ஆ.றறுபவா ஏறக; 

எச்சமில் குடி த். தலைவா Cue; lay cor எங்கும்



2646 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

கச்சையர் கருங்கழலர் காலனையும் நோனார் 
வெச்சென விழித்து விறல் விரரதஇரிகன்றார், (௧) 

ஏற்றவ ரிமைப்பினும் இகழ்க்ிகறிகல் செய்யார்; 

தகோழ்றவர் புறக்கிடை தொலைக்கவரை நோக்கார்; 
வேற்றவரை வீரநெறி காண்மினிது வென்று 
தேற்றுவனர் போல வுணர் சென்றுஇிரிகன்றார். (௨) 

என்றபடி விரநிலை இரியாமல் கின்று ௮ப்படையினை இவர் 

வென்று வச்தார். இவாது வெற்றுத்ிறச்சையும், மானகலல்கை 

யும், மாணபையும் ௮க்காலச்து மன்னா பலரும் மறித்துபபுகழ்க 

தார், கேர்மையோடு நின்று மேன்மையான apd av இப்படை 

ஆண்மை செலுத்தி வக்கதனால் யாரும் மாறுபடாமல் இதன்பால் 

அன்பு செலுத்தி வரகா, அதனால் யாதொரு இடையபூறுமின் றி 

அ௮மர்க்து இறந்து தன் கூணநலங்களால் என்றும இனியதாய் 

'இப்படை நின்று திகம்க்க௮, இதனையுடைய அ௮ாச௪னும எமமீக் 

KEM இன்புற்றிருக்சகான், மறம் மானம் மாண்டவழிச் செலவு 

தேற்றம்என கானக எமம்படைக்கு; என்னு. உண்மையை உல 

கம் இதன்கண் உணாநத.து. விரிவைச் சூளாமணியில் காணக, 

மானக் தறுகண்மை மாறாத மாட்சியுறு 

தானையே வேன்றி தரும். 

விரமுகலிய உயர் குணங்ககா யுடையசே படையாம் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

167 தேரச்து இறனறிர்து சென்றதைவர் சேனைநிலை 
கூர்ர்துழுன் என்னே குமமேசா-.-கோந்துதின் ற 

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த 

யோர்தாவ்குக் தன்மை பறிர்து, (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா ! பஞ்சவர் சேனை போர்முகத்தில் பகைவர் 

வந்த வகையினையறிந்து ஏன அவர்மேல் (ips Be சென்றது 

எனின், தலைவக்த போர்தாங்குக் கன்மையறிக்து, தார்தாக்கிச் 

செல்வது தானை எனக,
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இது, படை எழுக்துசெல்லும் பான்மை கூறுகின்றது, 

இதனறிர்து நிலைகூர்க் து தோச்து சேனை மூன்சென்ற 

'தென்றது 

அரவின் விடமொத்த வெரிரனழு நிலைபெற் நுடையவசல நிரரொச்த மன 
மும், புரவியுடனொத்தசதி விரைவயாரு மொச்சவழர் குரலஓு மழு வொத்த 
புயமும், உரவணிலமொச்த வலியுரமு மதனொச்ச வொளீயுருவமு மனை த்து 
மருவிப், பாவைமணலொச்த' பல ௮ணிபடவகுக்த பலபடையுடனடக்கு 

ஈடையார், என்றபடி Man enous 5 படையின் நிலையறிந்து அணி 

நீது முர்துறச் சென்று ஐவர் சேனை சனை நிலைகலைத்தமை 
SHE, FOUGS என்றது தன்மேல்லர்சு என்றவாறு, 

கார் என்றது சேனையின் மூன் ௮ணியை, இன தூிப் 

படை எனவும, முற்படை எனவும், கொடிப்படை எனவும் கூறப் 

வடும, “வருதார் தாங்கி ௮மர் மிகல்?” எனவு cr, தார்தாங்கி கிற 
றல் எனவும் வருவனவநீறுள் தார் உணர் க்கிரிற்கம் பொருளை 
புணர்க, முந்துற்றுப் பொருபடையாகிய இது Curt d gan p 

யில் தார்நிலை எனப்படும். 

மேல், இயற்கையில் படைக்கு DOG Bh & BO ay +957 Wy 

குணகலங்களைக் கூறினா) இதில், பொருகளத்தில் ௮௮ தெரிக்ு 

செல்லவேண்டிய இறங்கூறுகின்ரூர், 

தன்மேல் ஏறிவந்த படையின் போரினை விலக்கும் இயல் 
'பினையறிக்து சான் ௮ணிபெற அமைக்லு மூக்துறச் செல்வதே 
படையாவறது எனபகாம, 

'கன்மையறித்து காங்ச்செல்வது தானை எனறதகனுல் ௮வ் 

அறிவும் செல்லுகையம் இல்லையாயின் ௮தற்கு ஈனமாம் என்பதா 
யிற்று, 

வெல்லுதல் HBS சம்மேல்வந்த மாற்றனத படையின் 

நிலையினையறிர்து ௮தற்குக் கசக்கவா அணிவக்அக்கொண்டு 
‘tan. re முன்னேறி மூண்டுசென்று எதிரில் சிற். .தாகிய தூசிப் 

படையைக் தாக்கி விலக்கி மேல்ஊக்கி உடற 2வண்டும் எனம 

வாறு, இங்கனம் முர்துறச் சென்று தூசிப்படையைகத்தடுச்சுப் 

போர்க்களத்தில் ஒருவன் இற். துபடுவயின் வன் சலை மிகச் 

சிறச்சதாக வியர்து போற்றப்படும், ப



2048 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

விட்டிடினென் !/ வேர்சன் விலையிடின்என் /! இவ்வுலகின் 

இட்டுசையின் எய்துவ எய்இற்றல்--ஐட்டாதார் 

போரதாங்கி மின்னும் புலவா ரூறைகழியாக் 

கார்சாங்கி விழ்க்கான் கலை, (2வண்பாமாலை), 

மேற்குறிக்கவுண்மையை இஃதுூணர்த்தி நிற்றல் காண்க, 

வெய்மயான் எழாருன்னம் வில்கிரள் கை.பகலச் 

செய்யோன் ஒஸளிதகழுஞ் செம்மற்2ற--கையின்று 

டோகாஙகு மனனவனமூன் புக குப் புகம்வெய்போன் 

தார்தாக்கி நின்ற குகை, ( 2பரும்பொருள்விளக்கம்), 

“இ, கின மன்னனை மாற்றான படை வந J) வளை ச்துமகாண் 

பொழுது ஒரு சேனை தீசலைவன் விரைந்து (Lp-5 Bl Dv விலக்கி 

வென்றமையை விளககி கின்றது, அடிகளது &ShE Bs OFS 

லும் இதன்கண்ணும் கலந்திருல்கல் காணலாகும், 

படைகள் ஒன்றோடு ஒன்று முனைந்து பொ ரளமுந்சபொழுது 

benreip லெல்லுமாறு கனித்கனி விரகுடன் ௮ணிவகும்துச் 

செல்லும், இ, படை வகுப்பு OT GOT LILI Lr § வட நாலார இதனை 

வியூகம் என்பர், கண்டவியூகம், அசலவியூகம், ருசிகாலியூகம், 

காருடவியூகம், சகடவியூகம, சக்கரவியூ கம், மகரவியூகம் மூசலாக 

இ பலவகைப்படும். இப்படைவகுப்பு, போரின் இடைவகை 

யறிந்து ௮வ்வப்படை கீ. கலைவாகளால் அவ்வப்போது 9 செவ்விதாக 

மைத்து L$ DIO LI OID, 

௮க்காம் பாவும் உணாக்க சிலைக்குரு ௮சுரசேனை நடுச் 

சுக்கா Co) Ses ரன்ன வகைப்படு தூசியின் மாமுறை3யே 

எக்கரமும்படை கொண்டைமுசேனையை எயில்கள் வளைப்பன 

போற், சஃ்காயூகம் வகுகீதாதத்திடை சயமூற Gar mar? or, 

என றபடி துரியோகனனுடைய படை, தீகலைவா ரய அரோணர் 

வகுத்து நின்றிொழுது 

. ஈரிரு தேரினர் மூவகையானையர் எண்ணு மாமிசையோர் 

ஓரிருசாலுடை யையிருபூமியிலுள்ள பசாதியடன் 

பாரிருகாலு இசாமூக மும்படையோடு பார்துவரும் 

பேரிருமான வரூதினி யின்றிரள் பேசுறலாமளவோ,
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வருூபடைகன்னை நிறுத்தி விசம்பட மகரவியூகம் வகுத் 

ஜொருபகல் யூகமும் இப்பகலுக்கினி யொப்பல9வென்றிடவே 

குருபதியுக் தருமாலுமதிக்க ௮ணிக்கடு கோளரிபோல் 

துருபசன மைந்தனு நின்றனன் ௮ர்தர துக்துபிமீ9 கழவே. 

எனப் பாண்டவர் படைக்கலைவசைய இட்டத்துய்மன் 

சேனை வருத்து நின்றமை தெளியலாகும், இங்கனம் ௪திரிக 

ளால் வ.சக்கப்பட்டுக் கம்மேல் வர்க படையின் போரினைத் தடுக் 

கூர் வகையினை யறிந்து அணி வகுத்துக்கொண்டு ௮தனமேல் 

முகதுறச் செல்ல? வண்டும் என்பார், :* சலைவக்க போர் தாக்கும் 

அன்மையறிந்து சரா தாங்கிச் செல்வது '' எனறார், சான்தொந்து 

படாமல் மூந்துறச்சென்று தன்மேல்வகக படையைச் இரசம் 

செய்வ?ச சிறக்க சேனையாம என்பது கருச்து, 

தார்காங்கிச் செல்லாதசானை, கூர்காங்காக வாள்போல் 

போரில் Fi tw or DB போம் எனபது குறிப்பு, 

எஇர்க் துகிற்கும படையின் இயல்பினை யறிந்து ச௪றரச்க படை 

விரன் சன் சேனையைச் செலும்சி வெல்வான் என்பது இல் 

உணா ப்பட்ட, இவ்வுண்மை சிவேகனபால் உணப்படும், 

கதை. 

சிவேசன் என்பவன் விராட மன்னனுடைய மூத்த மகன், 

விற்போரில் மிகச் இறக் தவன், ஆண்மையும் கேர்மையும் ௮மை 

யப் பெற்றவன், இகாயவளாயினும் முதியரும் வியந்து போற் 

௮ம் மதிரல.மடையவன், பாரதப் பொரில் பாண்டவர் படைக் 

குத் தலைவனாயிருச்தற்கு இவனே தக்கவன் என்று கண்ணன் 

மேதலிய அனைவரும் Ds தெளிந்து உரிமை செய்கார், இவ 

னணும அவ்வாறே அதிபனாயினான், அனக்கு எதிரியாய் வந்துள்ள் 

தரி2யாசனனது படையின் இயல்பினை நோக்கித் தன் சேனையை 
அணிபெற வகுத்து அதனுள் சறர்த தலைவர்களைத் தெளிகர்தெடு 

த்து முதலில் இவன் முறைசெய்து நிறுத்தினான், ௮ன்று இவன் 
வகைசெய்து நின்ற நிலையைக் சுண்டு அனைவரும் உவகைமிீக் 

கொண்டார்,



2060 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

௮இரதாஇபர் தானும் விமனும் விசயனுக்தஇிறல் ௮பிமலும் 

சிதைவிலாத சிகண்டி. சாச்சி இட்ட துப்மன் விராடர்கோன் 

மதுாமாமொழி கருமனோடிவர் மாரதாஇயர் சமாதப் 

பதிகளானவர் யாகசேன லுதாமன் உத்தம பானுவே, 

ஈண்ணும அர்ச்த ரதர்க்கு நாயகர் ரஈகுலனுஞ் சகேவனும் 

எண்ணும் வெற்றி பபறுங்கடோழற் கசனன்னும் வீபனுமாகவே 

மண்ணகச்சகணி யணிகளாக மூபாதம்மை வகுத்துளான் 

விண்ணகச்களரி விபுகர் சேனையில் வேளொடொச்சனன் விரனே- 

என விளங்க நின்..று பினபு நிலையறிர்்து பொருகளத்தல் 

சன் படையினை ஈடதச்தினன், தன்மேல் எதர்த.னவர்.த படை 

விசாகள் வில் வேல் வாள் sear தண்டு பிண்டி பால முசலிய 

கூரிய கருவிகளைக கொண்டு கணைகளை மாரிபோல் வீசிக் கடும் 

போர் விளை கார், இங்கனம் ௮ப்படைசெய்த போரினைக் தன் 

நிலைவகையால் தடுதீறு முந்து ற்று இச் சேனை முனைச்அு சென்று 

முன் அணியைச் சிச்தி ௮சன்?மல் மூண்டு நின்று முழுவதும 
பின்பு முறிய வென்றது, ௮ங்கனம் அப்படை முறியுல்கால் சல்லி 

யன்லர்.ஐ தடுச்சான். அ௮னதுபொழு௮ சலேதன், 

சல்கினங்கள் முழக்கவும் பணை முரசனய்கள் தழங்கவும் 

Hasdaneet றிவுளி தேசொடு தானை மன்னவர் சூழவும் 

சங்கு கின்றனன் எங்கு கின் மனன் மச்இரத்தா சென்று போய் 

அங்குகின்ற மபர் வென்னிட... ௮வனை முந்துற ௮ணுஇனான். 

| இங்கனம் இவன் 2) QD ௮மராற்ற அவனும் உடைக்மான், . 

அதன்மேல் நின்ற படைகளை வென்று இத்தானை வென்றிபெற்று 

வரத, பகைகிலையறிர்து தலைமையோடு சென்றகால் இச்சேனை 

உயச்கிலையடைர்தது, தார்சாங்கச் செல்வது தானை தலைவந்த 

போர்தால்கும தன்மை யறிச்து என்னும் உண்மையை உலகம் 

இ,சன்பாலுணர்ர்த.து, | 

செங்கண் மாலுயிர், தருமன் மார்பு; சவசனைன;ம்) இருபு.பம் 

வெங்கண்வீமனும் விசயனுர்) இறல் வின்மருத்.துவ மைக்தர் சான்; 

அங்கண் மாமுடியாசர்மற்றுள அவயவாதிக ளாகவே 

திங்கள் பூமியி எனபோதொரு வடிவமொத்சது தானையே.
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இ, வில்லி சொல்லிய, தலைவச்ச போர்தாக்கும் சன் 

மையறிக்து இச்சாளனை கின்ற தன்மையும், மேற்குமிச்ச வுண்மை 
யும் இகனால் உணாலாகும், 

கேர்ந்து வருவோர் நிலையறிந்து நேரலர்முன் 

சேர்க்துபோரின் வென்றியாக் தேர், 

பகைகிலைபுணாந்து ௮ணிசெய்து படை செல்லவேண்டும் 

என்பன் இதனைல் கூறப்பட்டது, 

708 பண்டு கரன்றானை பாடுபெற்று கின்றசணி 
கொண்டதனால் என்னே குமசோசா---மண்டி. 

அடற்றகைய மாற்றலு மில்௨லலெனினலுர் தரனை 

படை த்சகையாற் பாடு பெறும், (௮) 

இ-ள், 

குமரேசா! கரனுடைய படை பெரிய இறலில,சாயிலும்' 

௮கன் சோற்றப் பொலிவால் ஏன் ஏற்றமுற்றிருக்2.௮ எனின், 

அடல் தகையும ஆற்றலும் இல் எனினும், படைதக்சகையால் 

தானை பாழிபபெறும் எனக, 

இ, படையழகன் இயல்பு i DBT Dg, 

அ௮ணிகொண்டதனால் பாடுபெற்று கின்றதென்றது சன் 

தோற்றப் பொலிவால் அமாரும் அஞ்சி?யோாட அச்சேசேனை அமைச் 

இருந்தமை ௧௬௮, 

அடல் - அடுசல், அடற்றகை என்றது கண்ணோடான 

பொரு வெல்லும் தன்மை, பாடு பெருமை, 

இல் எனிலும் என்றதனல் ௮டலும், ஆ.ற்றலும் யெ அன் 

இரு சலங்களையும் உறு தியாகத் தானை உடைக் ,சாபிருக்கவேண்டும் 

என்ப,சாயிற்௮, முன் னின்ற உம்மைகளிரண்டும் எண்ணுப் 

பொருளன, பின்னது இழிவு சறெப்புமமை என்க, 

| Lani sobs = படையின் 568. Hoo ST al *ண்டன் 

செவ்கும்' Suid Gord ases cuiés காட்டு என்ச, 

go?



2052 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

மேல், பகையை வெல்லும் வகையறிந்து படை செல்ல, 

வேண்டும் என்றார்; இதில் பார் தவுடே எவரும் வியர்துகொள் 

ளும்படி சிற கோற்றப் பொலிவோடு ௮௮ விளங்கி? ற்கவேண் 

டும் என்கினருூர், 

பகைவரைக் கொல்லும் தன்மையும், அவர் தாண்டு மேல்வக் 

தால் விலக்கும் வன்மையும், இல்லையாயினும் சன் தோற்றப் 

பொலிவால் படை பெருமை எய்தும் என்பசாம், 

யானை Cat குதிரைகள் அணி ுணியாக அமைந்து நிலவ, 
ப 

வில் வேல் வாள் முகசலிப கரூவிகளைக கைகொண்டு மொரு 

இறை? விபர்கள் பொலிர்துிக ௦, கொடி கடை பசாகைகள் 

இடை இடையே புடை பாச்தோங்க, சல்லி பேரிகை முகலிய 

பல்லியல்கள் செல்சிலன பூழக்5, ௮௫ சேனை சிறந்) தழுமாயின் 

௮.தன் எழுச்சியை நோக்க எவரும் அஞ்சி ௮டங் தவர்) ௮.தனல் 

மிஞ்சிய புகழோடு ௮து மேன்மை எய்தும் அகலால *: படைன் 

திகையால் தானை பாடு பெ.றும்'' என்றார், 

யானைமிசை தேரின்மிசை இவுளிமிசை போம்வயவர் ஏதிசிலை வேல்உயவரில் 
தானைகள் ஒராறும் முலேழு மன வன்பணை சயங்குகிசை சூழ வரவும் 
ஏனைஈர பாலர்௮ணிகோறும் வெயில் வாளிசரவி என்ன இருபாலும் வரவும் 
சேனைமுதல் காதனொடு மெய்ச் துணைவர் தங்களொடு சென்றனன் இராச 
இலசன், 

குடைல வெறிச்ச; இருபுறமுமசைபொற் கவரிகுளிர் கிலவெறிக்ச; எறிகைப் 
படைவெயிலெறிச்ச; ௮ணிமுடியுடன் மணிப்பணிகள் பல வெயிலெறிகச்சு; 
வுடனே, இடையிடை எடுத,த கொடி. கிரையிருளெறிக்ச; எழுதுகளிரு 
ளெொறிக்க, எழுபார், அடையவொர்்இதின த்தில் வலம் வருஇஇரி ஒத்சனர்கள் 
அ௮வனிபரெனைப் பலருமே, எனவரும் இவற்றால் படைத் சகையின் பாடு 
காணலாம். 

உள்ளேமிகுக்த அற்றலில்லாத சேனையும் புறத்தே இறக்ச 

தோற்றப் பொலிவுள்ள தாயின் ஏற்றம் பெ.றும் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை கான் படையில் உணாப்படும், 

கதை. 

கரன் என்பவன் இராவணனுக்குசீ Ab pew ferns Bus கும்பி, 

சசியின் புதல்வன், அவனுக்குத் தம்பியன: தின்.ு.. எக்கும்
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வெம்பி ளினை ?சப்சவன், எதரவதைஹெண்ணி Corsarne orang 

யும் இணிர்அ புரிர்கவன், கன் பெயரியல்புக்கேற்ப உயிர்ககுர 

KF இவன் இடரி OLD Bi வர்கான், பின்பு தண்டக வனத்தில் 

சிற சு ஈகிரான்றை யமைகச்துக்கொண்டு பெரும்படையோடு 

இராவணனுஈ க உறுந்துணையாக இவன் மமாக்இருந்தான், 

படைகளை அழகுசெய்வஇலும் அ௮ணிவகுப்பஇலும் இவன் மிகச 

திறந்சுவன், அறுபதை லட்சம் வீரர்கள் ௮மைக்து நிலவிய தன் 

சேனைககுப் பதினுல்வரைக் சலை௨ராக அமைத்துச் தானோர் 

(psa cu கின்று வானவர்கெல்லாரும் மறுகியயோாட வென் 

ரன், இவனது சேனையின் எழுச்சியைக்கண்டால் எவரும் Ad 

குங்கலங்குவர், ரால்வகைப் படைகளையும் சால்புற வகுத்து, 

வெண்சலஷ்தால் செ.பயப்பட்ட சிறக்க இரசங்களில் சேனபஇ 

களை b OSB, Hor கொடி பதாகைகள் இடைமிடைந்து விள 

கவிளககி. பேரிகை படகம் இடக்கை உடுக்கை சல்லரி திமிலை 

குடமுழா முகலிய பல்வகை இயங்களும் செல்வகை முழக்கித் 

சன் சேனையை ஒருமுறை இவன் செலுத்தவர்ததை சோக்கி 

இர்இரலும் அஞ்சி நின்னுரையாடிப் பொன்னிறை பூகவி இவ 

னைப்போகச்செப்கான், இவ்வாறு தன் படையின் புறக்காட்டி 

யால் பெருமாட்சிபெற்றுப் போரில் எவரும் நேரிலாஎன இவன் 

சருடனிருக்து வச்சான, இங்ஙனமஇருக்அவருங்கால் மூக்கிழக்த 

சூர்ப்பககை இராமனை கோக்க ' காற்றினிலும் கனலினிலும கடி. 

யானைக கொடியானைக் கானை உங்கள், கூற்றுவனை இப்பொழுதே 

கொணர்கின்றன் '' என்று கூறிவிட்டு ஓடிவந்து உற்றசை 
யுரைச்து இவன்முன் ஓங்கியழுகாள். இவன் சீறியெழுச்சான். 

தன் படையைச் செல்க என்று ஏவினான், ஏவவே 

சேரினச் அவன் றின; ௪ி.றுகட் செம்முகக் 
காரினம் நெருங்கின; காலிற் கால்வரு 
தாரீனங் குழுமின; தடையீல் கூற்றன்ன 
பேரினங் கடலெனப் பெயருங் காலயே. (a) 

மழுக்களும அயில்களு வயிரவாள் களும் 
எழுக்களும் சோமர் தொகையும் ஈட்டியும் 
முழுக்களும் முசண்டியுர் தண்டும் முத்தலைக் | 

கழுக்களும் உலக்கையும் கால பாசமும் (a)
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குந்தமூம் குலிசமும். கோலும் பாசமூம் 

அச்தமில் சாபமும் சாரமும் அழியும் 

வெர்கொழில் வலயமும் விளங்கு சல்கனு 

பந்தமும் கப்பணப்படையும் பாசமும், (௩) 

கொண்டு கொட குடைகள் நிமிர்க் துவிளக்க, காகளங்கள் ஒலிக்க, 

குடமுழா முதலிய வாத்தியங்கள் கடலென (முழங்க, கண்டவொவ 

ரும் கண்புதைச் கஞ்சும்படி படை மண்டி. வரத.து, இதன் காட்சி 

யின்மாட்சியைக்கண்டு இராமலும்வியச்சான், முடிவில் ௮வ்விரன் 

(py. sH5 தொலைத்தானாயிலுச் ன் சோற்றப் பொலிவால் யாவ 

ருக்கும் அச்சம் விளைச்.து முன்பு இப்படை ஏற்றம் பெற்றிருச் 

ததை எல்லாரும் போற்றிப் புகழ்க் சார், அடற்றகையும் ஆற்ற 

ஓம் இல்9லெனினும் கானை படைக்தகையால் பாடுபெறும் என் 

பசை உலகம் இகன்கண் உணர்ந்து கின்ற.அ, 

யானை குடைகோடிதே ராதி௩லங் கோண்டேழுந்த 
சேனை பேறுமே சிறப்பு, 

சிறந்த தோற்றப் பொலிவுடன் சேனை யமைந்து நிற்கசேவேண் 

டும் என்பது இனால் கூறப்பட்டு. 

709 வீர உதிபணன்றன் மெய்ப்படைபோய் எக்குஞ்சர் 
கூரவென்ற தென்னே கும?சா---சேருஞ் 

சிறுமையுஞ் செல்லாக் அனியும் வறுமையும் 

இல்லாயின் வெல்லும் படை, . (௯) 

இட். 
குமரேசா! உதயண னுடைய படை எங்கும் உறுஇ 

யோடு நின்று ஏன் பொருது வென்றது எனின், சிறுமையும், 

செல்லாச் தனியும், வறுமையும் இல்லாயின் படை வெல்லும் 

எனக, 

இது, சிறச்த முறையில் வைத்துச் சேனயைப் பேணி வர 

வேண்டும் என்னற, விரஎன்றது வென்றியும் விறலும் 

"என்று முடையஞயிருர்தமை ௧௫, தன் மன்னன்பால் என்றும்
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உண்மையோடு சின்றுஉழைக்து வர்சமையான் மெய்ப்படைஎன 

கின்றன. சென்ற இடமெல்லாம் வெத்றியே கொண்டு விளக்கி 

கின் நதாதலால் எங்கும் சீ/கூர ளென் ந 9தன்ராம், 

சி.றுமை ௯ சுருக்கம், னி ௯ வெறுப்பு, ** துனியில் காட்சி 

முனிவர் * எனத் இருமருகாற்றுப் படையிலும், * துனிதீர 

கொள்கை!” என ஐங்குறு நாற்றிலும், * அனிச்து நீ/ தளங்கள் 

வேண்டா ' எனச் சிக்காமணியிலு) இது கின்றுணர்த்தும் 

பொருளை புணர்க, 

மேல், கோக்கியவடனே வியக்கத்தக்க கதோற்கப் பொலி 
ஒ 6 e க e e ஓ ௪ ந 4 

வினைப் படை உடைத்தாபி ரக்கேண்டும் என் ரர. இதில், கவலை 

யாதும் உரவண்ணம் அசனைக்காத்து எரவேண்டும் என்கின்றார், 

௪.றமைபும் செறுப்பும் வறுமையும் இல்லையாயின் படை, 

பகையிளை வெல்லும் என்பசாம், 

அ௮ழிவின்மை அறைபோகாமை,வழிவரவு,பொருஇறம்,மறம், 

றானம், மாண்பு, தெளிவு முதலிய உயர் நலங்களெல்ல7ம் ஒருங் 

கே ஒருபடை உடைக்தாயிருப்பினும் சிறுமை துனி௫அமைகள் 

சோப்பெறுமாபின் அது இறந்து நின்று அணிர்து பொராது 

ஆ.கலால் இவை **இல்லாயின் படை வெல்லும்” என்றார், 

ஒருவன் படை எங்கும் வென்றுவர வேண்டுமாயின் ௮வன் 

அதற்கு என்ன செய்யவேண்டும் என்பாரை கோக் இஃது 

இயம்பிபதாகக் காண்க. 

உரிமையோடு கின்று படையினை அரசன் உளச்து பேணா 

யின் ௮௮ சிறி௫ சறிகாய்ச் கேப்ச்து ஈரக்பப்போம; தனக்கு 

அடங்கினவர்கள் சானே என்று படைவிரர்சட்குரிப லகளிர் 

முதலிய LEY CUBS விரும்புவனாயின் அவர் ளெ.றுத்து விடு 

வர் ; சிற்த ப.தங்களையும் நிறைக்க செல்வங்களையும் ௮ருமையறி 

ஈ்.து உதவானாயின் வர் இன்மை யாளராய் வன்மைகுன்றுவர் 

என்க, எனவே பேணாமை, பெண்விழைவு, உகவாமை என்னும் 

இவற்றால் சிறுமையும் துனியும் வ.றுமையும் படைக்கு உளவாம், 

எபைபதாயிற்று, ஆகவே தனக்கே M00 gH அழிவுபயக்குமாச 

ரல் அத்தி யாகம் இல்லாவண்ணம் செல்வ. .ஈலங்களையு சிலி
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அரசன் unter she வாவேண்டும் என்ப௮ இதன் இரண்ட” 

பொருளாம். 

பகைவா BOE SA அளை ஈடுள்கவேண்டுமாயின் செல்வ மூசு 

லிய ஈலங்களை புசவிசத் சன் சேனையைச் இறத நிளையில் மாசண் 

வைத்திருச்சகவேண்டும் என்பது கருத்து 

வெல், பசியும் சாடும் விழுப்பொருளும் அண்ணடையும் 

கொல்களிறும் மாவும் கொடு 2தளில்சான்--பல்பு/ வி 

ஈன்பணி2 இண்டேர் ஈயவார் தலைபனிப்பப் 

பன்மணிப் பூணன் படைக்கு, (2வணபாமாலை,) 

இறுமை அனி வறுமையுுவண்ணம் தன் சேனையை தர் 

அரசன் உவ AGE Sg வரச அம, அது பகைவரைவன்று 

அவனுக்கு உயர் ரலக்சர்ததும் இதில் உணாலாகும், 

திறப்பும் செல்வமும் தநத கன்படையை ஒருவன் பேணி! 

வருவனாயின் ௮வனுககு என்றும் வெற்றியை முது விசைத்து 

வரும் என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்ட..ு, இன்வுண்மை உ his 

ணன்பால உணரப்படும், 

கதை. 

உசாணன் என்பவன் குருகுலக் கலைவனாசய சதானிக 

Bow “sass, காய் பெயர் மிருகாவதி, இவன் வக்சுவ 

தேயச்ன பன்னன், சூரியன் உசயமாகும்பொழுது இவன் 

பிறந் சாணைகலால் உதயணன் எனப் பெரீயேசர் இவனை உரை 

செய்சழைச்தார. அழகிலும் அறிவிலும் இவன் மிகவயர்ச் ௮ 

வன், அண்மைபிழ் சிறக்சவன், எச்சகைய நூண்ணிய குறியை 

பிம் ஒரே தொடையில் அளை 2 துருஏம்படி எய்யவல௮லவன , 

போரில் இவனை ரில் vt. ரிவல்லவல்லவர் யாரும் இலச் என 

விரர் புழ விளக்கி நின்றவன், இசை பாடுதலிலும் விணை 

வாசிக்சலிலும் இவன் நிகாற்ற புலமையுடையவன், எத்சகை.ப 

மதத்த யானையையும் சன் இன்னிசையால் வணக்கிவிடுவன், 

' வென்றியும் விறலும் விழுச்சுகு விஞ்சையும் 
ஒன் நிய ஈண்பும் ஊக்கமும் முயற்சியும் 
ஒழுக்கம் தனித்த வுயாவும் இழுக்கா. 
ுமைச்சின் ௮மைஇயும அளியும அறனும்



14-ம் ௮இகாரம் படை மாட்சி, 20௦4 

இறப்புழிச் சிறக்தலும் சறர்ச ஆற்றலும் 
Geum? arn வெறுப்புஞ் OF ES I சசல்வ மூல 

வளமைபும் வனப்பும் வண்மைபும் தஇறலுர் 

இளமையும் விச்சையம் என்றிவை பிறவுல் 

இன்பக் கஇழமையும் மன்பே ர௬ுலகிலுள 

யாவர்க் காயினும் ௮டையுப: அடையிலனும், 

CUT TBAT LIT NTE ASH ROUGE 

வீணை விச்சையொடு விழுக்கடிப் G padi gn: 

Mipe Guys Fins 9, இவ் விரொடு hor was 

வழுக்கா மரபின் வச்சவர் பெருமகன 

உ தயணகுமான்."' என அுிஞா பலரால் மோற்றப் பெற்ற 

வன், பேராற்றலுடைய இம் மன்னன் போர்வீராகளைக் தன் 

ஆயிர போற் பேணிவக்தான், இவனுடைய ப டைவீராகள் 

சீ நம்செல்வமம் Os) ples போ ரணில் oe சும் ஏாமிகு2கா 

ளொடு மாரன் ுனை.பராப் மருகிபிருந்தார். இவன்பால் போன் 

புடைடவா, ஒரு முறை இவன் மீ௮ பகைப்படை மி் இரண்டு 

கொத்து வர்க், . ௮௮ பொழுது ஜஐச்மூற்றறர் பத்தை 

PI GM vO SBI HI HUGS HST, இச்சிறு படை 

வெகுண்டெழுந்து, கடல்போல் வத அப்பெரும் படையைப் 

பொரு கொன்று. விரைவில் வென்றது, இகன் எலைமைபும 

HOT DW பொருது வென்ற நிலைமையும் இதனடியில் வரம் அடிக 

ளால இனிதுணாலாகும், 

“ஜந நாற் றைம்பக் சைவ ராடவர் 

செர்தாற் பச்டுச் சேடகக் கையா; 

மன்னிய மாதிர மறுவின்று மயங்கி 

மின்னுமிழ்க் தது போல் வீசிய வாளினா? 

கரண நுனிக்ச வாணக் காப்பினா: 

பின்சென் மாக்சறை முன்சென்று விலக்கி 

௮ரகன காகரிற் சொரிசரு ஜெகுளிப?/ 

ஏற்2ராரீச் தாக்கிக் கூற்றுறை புலகினுள் 

உறைகுகிசாயில் குறுகுமின் விரைஈெனச் 

சிறைபழி புனலிற் சென்றுமல் கெருங்கி
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வேலும் சணையமும் வீழினும் இமையார் > 

விரியச் ALENT விக்கு HPF 

ர்வ லான? ரத தண செறிய, 

PD AoL நி பெண்ணைச் தீங்கலைச் சொடுச்ச 

Knap Sos wh: ff pag யேய்ப்ப.த் 

Sorwey சாமமாடு தலைபல பாளவும்: 

வேகப் புள்ளின் வெவவிசைக்கு உலர்த 

சாகப் பிறம்ச்சியிற் ரோணரு கல் அணியவும்7 

மடிச்ச செவ்வால் ௮ழுச்தக் கவ்விப்: 

பீடிச்ச வாளொடும் பிறழச் தனர் கதம் 

செயிர்ச்,த சோக்னேர் செங்கணுடவச் 

வியாத்த அதலினர் விழ்ச்சனர் அவியவும்; 

தலையும தடக்சைபும தரளும் உடம்பும் 

கொலையமை வில்லும் கூர்வாய்ச் சுரிகையும் 

சேலும் ஈட்டியும் கோலும் குக்தமும் 

சேடக கட்டமும் செர்நூற் பாரமும் 

தண்டும் வாளும் தளையிடு பாகமும் 

மபா துமுபிரக கிடுகும புளகத சண்டையும் 

அ௮ரச்சுவினைப் பலகையும் திரைக்கு. வெண்குடையுமு 

கூற பிச்சமும் கேரணா வட்டமும் | 

வா௫்குகைச் சறுகண் வாணப் பிளவும் 

பரவச் செச்இிரை விரைவுபு முடுகி 

௮ன்ன பிறவு முனமுன் உருட்டிக் 

கைர்நவி லாளர் காடெறீர்து உழு 

செர்கில மருக்கிற் செஞ்சால் சதைய 

மரஞ்சுமர் இழிதரும் கடும்புனல் கடுப்பக் 

(குரதிச் செம்புனல் போர்க்களம் புதை பப”” 

எனவ ம் இநில் மேற்குறிச்ச வீரச் இயல்பையும்,௪ தறித் 

திறனையும் CLUS PMI BINS, இர்ஙகனம் வியத்தகுதற 

லோடு என்றும் தன் அரசனுக்கு உற்றதுணையாய் கின்று வெற் 

தியை கிளைத்து இறு விளங்கிவருக்கால் தன்னெேடு . மரமுகொண் 

டிருந்த LACE HS SUS ZB மன்னனாயெ ஆருணியென்பவ சையும்



1-ம் அதிகாரம் படை மாட்டு, 9059 

படையோடடக்க வென்று wre உயர் ஈலக்சர்கது, இவ் 

வெற்றிக் கெல்லாம் சிறுமையும் துனியும் உருமல் இதனை அரசன் 

பபேணிவ*ச.தம், அவன பால் இப்படைசெய்.து வந்த அன்புமே 

காரணமாயிருக்சுது அதலால் சிறுமையும் செல்லாக் தனியும் 

வறுமையும் இல்லாயின் வெல்லும்படை Grex Qin உண்மையை 

உல-௩ம் ௮றிய இஃதுணர்த்தி நின்றன, விரிவைப் பெருங்ககை 

யில் காண்க, 

வேல்லும் படையும் வேலாதோமழியும் வேங்கவலை 

புல்லப் புரிந்து வரின். 
கவலையுரவண்ணம் தன்படையை அரசன் காச்துவாவேண் 

டூம் எனப௫ இதனால் கூறப்பட்ட, 

7/0 பண்டு BAA Te பட்டவுடன் தகானையெலாங 

கொண்டசொழி வென்னே குமமேசா---மண்டி 

நிலைமக்கள் சால வுடைகீ9கனினுக் தானை 

தலைமக்க எளில்வழி யில், (wy 

இடன், 
குமரேசா! .இரிசிசா ஒழிச்த போனவுடன் அங்கு 

கின்ற படைமுழுஅம் என் உடைச்துபோயத எனின், நிலைமக்கள் 

சால உடைக்து எனினும், கலைமக்கள் இல்வழி தானை இல்லை 

என்க, 

இ, படைதீதலைவரின் மேன்மை கூ.றுகின்ற.ஐ, 

தமக்குத் தலைவ வர்த இரிசிரா இல்லை யென்றவுடனே 

பொருகளத்தை விட்டு, 
மண்டியோடினார் சிலாதெடுங் கடகரி வயிற்றில் 

புண்டிறக் சுமா முழையிடை வாளொடடும் புகுவார் 

தொண்டை நீங்கிய கவர்கக்தைக் துணைவட யெம்மைக் 

கண்டிலே னெனப்புகலெனக் கைதலக் கொள்வார், என் 

Dun. அங்கு நிலையுடையசாய் கின்ற படைமக்களனைவரும் நிலை 

குலை* ஐ போயினார் ஆதலால் தானையெலாம் ஒமிவுகொண்ட 

என்றாம். பட்டவுடன = இறச்தொழிச் த பொழுதே, | 
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2000 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

நிலைமக்கள் என்றது படைவிரர்களை; பொருகள த்தில் நிலை 

யுடையாய் நின்.று பொரவல்லவர் என்றவாறு, 

தலைமக்கள் - படைத்தலைவர்கள், கலைமையுடையராய் கின்று 

இடைதெரிந்து படையை எஏவுவோர் என்றவாறு, தாளை, 

உடைமை இன்மைகளுக்கு உரிமையாக இதில் இடையினின் 

PS, உம்மை உடைமையின் உயர்வு தோன்ற கினறது, 

மேல், சிறுமையும் வறுமைபும் உ௱மல் படைபைப் பாது 

காக்க வேண்டும் என்றா; இதில், ௮தற்கு உறுநிபாகம் கலைவ 

ரைத் தர் து வைக்கவேண்டும் என்கின்றார். 

போர்க்களத்தில் நிலைத் துன்று பொரவல்ல af 136% (0G 

வுடையதாயினும் தனக்குத் தலைவர்கள் இல்லையாயின் தானை 

நில்லா சென்பதாம், 

காலமும் இடமும் கருதியறித்து உறுதி௦ oO LI OF DF QM EPL 

படைகளை ஊக்கிகிற்றலும், பொருதிறத்தின் 55 2யறந்து உவந் 

துபசரித்தலும், உயர்நிலை தருதலும், தலைவர்கள் இ.பல்பாம்; இவ் 

வியல்பினையுடைய வர் இலராயின் சம் போர்த்கிறச்தைக 

கண்டு புகழ்ந்து போற்றுவார் இல்லையென் 9றண்ணிப் போர்விரர் 

கள் ஊககம் குன்றி 5 ஒழிர்து 2பாவா) போக?வ அப்படை இருக் 

தும் இலதாய் இழிந்துபடும் ஆகலால் *: தலைமககள் இல்வழித் 

தானை Bo’ norms, 

பாரதப்போரில் படைக்தலைவராய் நின்ற வீடுமர் பின்பு 

இல்லையாயபோது ௮த்கானையைக் குறிச்து வில்லி சொல்லிய 

க்வி ஒ ஒன்று Qasr ule வருகின்றது, 

மஇியிலா விசும்பும்; செவ்வி மணமிலா மல நம்; தெண்ணீர் 

நதியிலா நாடும்; தக்க ஈரம்பிலா நாத யாமுற்) 

நிதியிலா வாழ்வும்; மிக்க நினைவிலா கெஞ்சும்) வேச 

விஇயிலா மகமும்;, போன்ற வீடுமன் இலா சேனை, 

தலைவன் இல்லாதவிட.து ஒரு, கானை நில்லாது என்பதை 

இஃதுணர்த்இ நிற்கும் அழகையும், உவமையின் இயல்களையும் 

உய்ததுணர்ர்து கொள்க, மகம் - வேள்வி, 

ஞ்
ச



77-ம் அதிகாரம் படை மாட், 2061. 

சக்கவிார்களைச் சன்படைக்குச் . தலைவராக ராசன் oD BLD 
FB வைகத்திருக்கவேண்டும் எனபது கருக, 

ச 

படைவிரரகள் பலர் இரண்டு நின்றாலும் தமக்குச் தலைவ 

னில்லையாயின் போரில் அவர் நிலை பெற்று நில்லார் என்பது 
இல் உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை இரிசிராவின்கண் உண 
ர. ப்படும். 

கதை. 

திரிகாராா என்பவன் லா வரக்கா குலக்கலைவன, யாம் 

௮ஞ்சா5 கெஞ்னென்; சிற்த போர்வீரன், இவன து ௮ண்மை 

யையும் அற்றலையும் வி.பக்து இராவணன் தம்பியாயெ சான் தன் 
படைக்குத் தலைவகை இவனை அமைக்துக்கொண்டான், இவ 

னுடனிருசக்- தூடணன் (முஃலிய சேனுப3கள் பலரினும விற் 

போரில் இவன் மிஈச்சிறக்இருக் தான். நால்வசைச் சேனைகளை 

யும் நடத்திப் பல போர் முனைகளிலும் வெற்றிபெற்று இவன் 

விளங்கி நின்ரான், இவனைக்ஈண்டால் மதிகண்ட கடலெனப் 

படைகள் மகிழ்க ழும், 

௮ச்கலைக் தானையன்; ௮ளவ லாற்றலன்; 

(ம,சீசலைக் குரிசில், பொன்முடியன்) முக்கணான் 

கைக், சலைச் சூல 2ம யனைய காட்சயொன்; 

வை,க்கலைப் பகழியான் மழைசெய் வில்லினான். எனக்கம்பர் 

இவனை மன சளிர்க்,து சொல்லிபுள்ளார், செல்லும் இடமெல் 

லாம் 9வல்லும் வீரனய் இவன் விளங்வெருங்கால் சூர்ப்பணகை 

மூக்கிழர்.௮ கரனை நோக்கிவந்து உற்றதை உரைத்த உடனே 

அவன் உருத்து எவச் தன் திண்டசேனையைச் செலுத்தி வந்து 
இரரமனேடு இவன் பெரும்போர் தொடக் ஏறிவந்த தேரும் 

வில்லும் சோ இழச்கான், 

வில்லிழ் தனன என்னினும் விழிச்சலாண் முகச்இன் 

எல்லிழந்திலன; இழக்திலன் வெங்க,சம்; இடிக்குஞ் 

சொல்லிழக் இலன்: கோள்வலி யிழச்திலன்; சொரியுக் 
கல்லிழச் இலன்; இழக்இலன் க.றங்கெனச் இரிகல்,



2062 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

என்றபடி. தஇரிக்து மூடிவில் முடிந்து போனான். இவன் 

போனவுடனே றுங்கு கின்ற தனை முழுஅம் G0 4 தும் நில்லாமல் 

சிதறிப்போனது, தலைவனகய இவன் ஒழிர்துபோனதல் நிலை 

யுடைய அப்படைவீரர்களெல்லாரும் நிலைகுலை*து தொலைந்து 

போயினார் எனக் தூடணன் விரைந்து வக்து வெகுண்டு விளிகத் 

தான். விளித் தும் மீளாமல் அவர் விளிர்சதேபோயினார், நிலை 

மக்கள் சாலவடைத்தெனிலும் தானை தலைமக்கள் இல் வழிஇல்லை 

என்பதை உலகம்காண இச்கசானை ன்று உணாசக்தி நின்றது, 

வச்சையா மெலும் பயமனச் துண்மடன வாழும் 

'கொச்சை மாந்தரைக் கோல்வளை மகளிரும் கூசார் 

நிச்சயம் எனுங் கவசந்தான் கிலைசற்ப தன்றி 

௮ச்சமென்னும் ஈதாருயிர்க் கருந்துணை யாமோ. (௧) 

செம்புகாட்டிய கண்ணிணை பாலெனக் தெளிக்தீர் 

வெம்பு காட்டிடை நழைதகொறும் கெரிநுறப்பாய்க்த 

கொம்பு காட்டுதிசோ சடமார்பிடைக் குளித்த 

௮ம்பு காட்டுதிரா குலமங்கையாக் கம்மா, (௨) 

ஏக்கமில்தென் மேலுமுண்டோ இகன் மனிசன் 
ஆக்கும் ிவஞ்சமத் காண்மை.பவ் வமார்க்கும் அரிதாக 

தாக்கரும் புயகீ துங் குலச்தலைமகன் றங்கை 

மூக்கொடன்றியும் முன 2காடும் போம்பழி முயன்தீர், (௩) 

ஆரவாழ்க்கையின் வணிகரா யமைஇிரோ? அயில்வேல் 

விரவாட்கொடு வேன்மடுச் தழுதிரோ ! வெறீபோர்க் 

இரவாழ்க்கையிற் றஹெவ்வரைச் செருவிடைப் பறித்த 

விீரவாட்கையிர் ! எங்கனம் வாழ்திரோ விளம்மபீர், (௪) 

இவை, திரிசிரா இல்லாகபொழுது நில்லாகோடிய படை 
யினைப்பார்ச்து.ர் தாடணன் சொன்னவை, வீரர்கள.து உயர்வும், 

போரிற் புறங்காட்டும் கோழைகளிழிவும், தலை மகன் இல்%௯யர 
யின் நிலைமக்கள் நில்லார் என்பதும், மேற்குறித்த வுண்மையும் 

இவற்றுள் விளங்குதல் காண்க, 

தலைவனிலாத் தானை தலையி லுடல்போல் 

நீலைபெறா தென்றுமே நேர்.
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தனக்குச் சிற்த தலைவனில்லையாயின் கிறைச்ச படையும் 

கிலைத்து நில்லாசதென்பத இகளுல் கூறப்பட்ட. 

இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

சிறக்தகமைர்த சேனையே அரசனுக்கு உயர்ந்த செல்வம், 

மூலப்படையே படைகள் எவற்றிலும் மூசன்மையாகும், விர 

மில்லார். பலர் இரண்டு நின்றாலும் விரமுள்ளா ஷெருவனுக்கு 

கிகராகார, விரமரபில் வநத படையே என்றும் நேர்மையோடு 

இன்று வெல்லும், கூற்றுவன் கொதித்து வந்தசாலும அுவமனாும் 

எதிர் த தமாடு தல படைக்கழகாகும், | ஆண்மைடம மானமும் 

அமைதியுமுடைய படையே என்றும் மேன்மையடையும், எஇர்த் 

துவரும் படையின் இபல்பினை யறிக்து முன்னேறிச் செல்லும் 

படையே ஏற்றமெய்தும். கருகிகளோடு குடைகொடி முதலிய 

எடூபிடிகளுமுடைய படையே பெருமையடையும், வறுமையும் 

சிறுமையும உறாசபடி படையினை வளர்க்துவரவேண்டும், உயர் 

தத படையாயினும் AYES GRU HWM LDF HOO 

கி.ற்கவேண்டும்; இல்லையாயின் ௮ஃ.து இழிக் துபடும், 

௭௪-வது படை. மாட்ட முற்றிற்று, 

  

78-ம் அதிகாரம் படைச் செருக்கு. 

௮ஃதாவ.து சேனையினது விரச்றன், முன்பு படையின் 
கன்மை கூறினர்) ஈண்டு ௮தன் தன்மைகூறுகின்றாரா கலால் 

அதன்பின் இது வைக்கப்பட்ட து. 

771 ஓடி யொழிமினென ஒன்னலாமுன் என்விபுலன் 

"கூடி மொழிர்கான் குமசேசா-- பீடுடைய 

என்னைமான நில்லனமின் தெவ்கலிர் பல்ென்னை 

முன்னின். கன்னின் றவர், 

இ-ள், 

குமரேசா! இம் மண்ணுலல் நிற்கவிரும்பினோர் என் 
முன் நில்லன்மின் என்று விபுலன் என் பகைவர்முன் விரைர்.அ



2064 "இருக்கு pe குமசேச லெண்பச, 

கூறினான் எனின், செல்யவிர், என் ஐமூன் சன்று ௧ கல்: நின்றவர் 

பலர்; என்ல மூன் நகில்லனமின் என்க. 

இன, போரிலெதிரக்த பகைவ/முன் ஒரு' வீரனுரைத்து 

SEX D றண்மையை உணர்த்து கின்றது. 

ஒன்னலர்முன் விபுலன் கூடி மொழிக்சான் என்றது எதிர் 

தீதுவர்த பகைவர்களை உடனே கொடுத்துக் சால்லாமல் உயிர் 

வாழ்க்கையில் விருப்பமுள்ளவர்கள் ஓடிப்போக்கள் எனச் தன் 

அருளும் ஆண்மையும் கோன்ற வன் உரைத்து நின்றடை 

கருத. ஒன்னலர் - பகைவர், பீடு- பெருமை, 

என ஐ- எனது தலைவன்) என்றது அரசனை, DLP Fj மூக 

வீபவற்றை: புணாத்திவரும் ஐ என்னும் சொல் ஈண்டு மாசனைக் 

குறித்து கின்றது. ஐ ௮ழகு இடைச்சொல் கோழை அ௮ரசனோடு 

இருமல் சாமி என்ப.து நிகண்டு. ஒெழுக்சே ஒரு சொல்லாய் 

நின்ற பொருஞுணர்சத்தியகால் இதனை ஒழுகத் தொருமொழி 

எனபா். 

“*ஓன்னார் முன்னிலை மூருக்கப் பின்னின்று 

நிரையொடு வரூஉம் என்ஜ”' என்பதிலும் இதலுண்மை: 
காண்க, 

நில்லன்மின் - நில்லாதொழியுங்கள், இஃது எவல்கண்ணி' 

வரத எதிர்மறைப்பன்மை, மின்னீறு பலர்பால் வினையொடுமுடி 

மே என்றது இயல், பகைவரை உணர்சத்இவரும் தெவ்வர் என் 

பது ஈற்றயள் இரிரக்து விளியேற்று வந்தது. 

கல் என்றது நடுகல்லின். ௮ஃகாவது போரில் இறச்து 

பட்டவீரர்களுடைய பெயர் நாட்டி. ஈட்டியகல் என்க, கல் கின் 

றவர் பலர் என்றது தன் முன்னே நில்லாசொழியுமசறு தெவ் 

வர்க்கச் தெளிவு.றுத்தும் என்பது ௧௬௨, 

பகைவீர! என்தலைவனெதிர்வர்து போர்புரிந்து நின்று 

பின்பு கல்லின் கண்ணே நின்றவர் பளர்; நீவிர் உயிரோடு வாழ 

வேண்டின் ௮வனெிர் முனைந்து நிற்றலை ஒழிமின் என்பசாம், 

என்முன் நில்லன்மின் என்னா (என் ஐ' முன் என்றது 

ன்னை யெனின் 7 தன் வினைத்திறத்தால் எய்தும் வெற்றி சன்
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ஊயுடைய மன்னனுக்கே உரிமையாகுமாதலால் ௮வன்மேலேற் 

றிக் கூறினான் என்க, | 

ஒரு வீரன் போர்க்கள,அப் புகுந்தவுடனே பகைவர் வரத 

மூண்டு மொய்ப்ப ௮வரை கோக்கி ௮ர்தோ. நம்போல் முந்து 

வந்து பலர் இறச்9தொழிர்தார; நீவிரும் ஒழிந்து போவீர்; ௮௪ 

லால் உயி2சாடு ஓடிப்? போமின் எனத்்கன் ஆண்மை ஈல5? தோன்ற 

கஉரைத்தசதன இதனை உணர்ரக்து கொள்க, இங்கனம் வருவது 

புறப்பொருட்டுமையில் நெடுமொழி வஞ்சி எனப்படும, 

ஒன்னாகா£ படைகெழுமிச் 

உஎன்னாண்மை வெடுத்துனாக்தன்று, என்றது இயல். 

மலைகெழு காடன் கா£ரவேற் பிட்டற் 

குறுக லோம்புமின் செவவி. ௮வனே 

நசைவர்க்கு மென்மை யல்லது பகைவர்க்கு 

இருமபு பயன்படுக்கும் கருங்கைக் கொல்லன் 

விசைத்தெறி கூடமொடு பொரூஉம் 

உலைக்கல் லன்ன வல்லாளன்னே, எனவரும் புறப் பாட் 

மம் இங்கு அறியத்தக்கது, தெள்வர் கேே கில்லா தொழியும் 

வண்ணம் பிட்டன* ஆண்மையை உரைத்து இதல் உணர்த்தி 

யிருத்தல் காண்க, 

ஆழியன் கழனி தன்னுள் ௮ம்பொடு கணையம் வித்திச் 

சூழ்குடர்ப் பிணங்கள் மல்க விளை ச்தபின் Cmaps users 

கூழ்படுகுருதி கெய்பினிறைசிச் சோறாட்டிவென்.றி 

வீழ்தா சேட்டுகின்றார் எய்துப னெ.களல் வேண்டா, 

சன்று ப.து முகன் உரைத்ததுபோல் சல்ல விரர்கள் சம்மேல் 

எஇர்த்துவர்த பகைவாமேல் உட.னே படைக்கலங்களைச் செலுத் 

தாமல் வா உணராது விலகும் வண்ணம் தம் அருக்தஇதலை 

உணர்த்தி யருள்வர் என்க, படைச் செருக்கு இனனகாம் 

என்பது இசனால் உணாலாகும், 

பகைவரோடு எதிர்த்துப் போராடிப் புறங்காட்டாமல் 

Curtéar gos Opis படுவாயின் அவ் வீரர் பெயரை ஐர்' 

விழுமிய கல்லில் எழுதி சல்ல இடத்தில் நிறுத்திப் பின்வரும்



2666 | இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மக்கள் எல்லாரும் வழிபடும்வண்ணம் வனப்புறவைப்பர். இத்ஞன் 
வீரக் குணச்தை வளர்த்து உலகம உயரமாதனான் அரசன் முதல் 
அனை வரும் தெய்வமாகப் பாவிகள் செய்வன செய்து இதணை 

ஆதரித்து வருவர், 
காட்டு கால்கோள் நீர்ப்படை ஈடுகல் என அூரியச் தொல் 

சரப்பியஞரும் புறத்தணைச் துறையாக இதனை உரைத்துவைகத் 

AN TT, 

சர்ச்ச sot omurds Oatrene A ordre 

நீர்ப்படுத்தற்கு நிலை குறி அப்--பேசாக்களம ௪ 

மன்னட்ட ன்றி மறவேன் பெயர் பொறித்துக் ' 

கல்சட்டார் கலசூழ் சுடம்.௪, (தொல்,...கோள்.) 

கலலா இளையா நீங்க நீக்கான் 

லில் லுமிம் கடுங்கணை மூழ்கக் 

கொல்புனற் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே : 

அ௮ணிம௰யிற் பீலி சூட்டிப் பெயர் பொறித்து 

இனி நட்டனரே கல்லும், (புறம்) 

கல்லைக் கடர த நாணுடை மறவர் 

பெயரும் பீடும் எழுதி ௮தர்தொறும் 

பிலி சூட்டிய பிறங்குகிலை நடுகல், (அகம்) 

போரில் இறந்த விரர்களை ஆர்விமொடு நினைந்து கல் கட்டி, 
வழிபடுதலை இவை காட்டி கிற்றல் காண்க, 

கல்லில் நிற்கவேண்டுமாயின் என்முன் நில்லுங்கள்; ௮லல௮ 
உலூலிருக்க வேண்டுமாயின் ஓடிப்போக்கள் என்று ஒரு விரன் 

உரைச்சுரின்ற அண்மையை இதில் உய்த்து ரோக்குக, 

போர்முகத்தில் பகைவர்வர்து மூண்டபொழுத சல்ல விரன் 
தன் ஆண்மை ஈலர்தோன்ற சேர்ரின்று விரவாதங் கூறி அகன் 

மேல் அ௮மர்செய்வன் என்பத இதில் O.COM SLI LB, இல் 

வுண்மை லிபுலன்பால் உணரப்படும்; 

கதை, 
விபுலன் என்பவன் எமாங்கத சாட்டு மன்னளுசிய வேக 

டைய தம்பி, : அவனுடன் பிறர் சவன் அல்லன், அவனுடைய



16-ம் அதிகாம் படைச் செருக்கு, ஆ. 

SIO SuIGu SFFETMIGE SMe Hi or soi. sear, ழி. 

த்தவன். சல்ல போர் விசன், வேல் வாள் முதலிய படைக்ககம் 

பயிற்சியில் இனன் மிகச் சிறர்கவன், குரை பேற்றத்கில் என 

ருர் தனக்கு எதிரில்லாகவன், எக்சகைப மகக்சு யானையையும் 

தன்வசமாக்கி நடம்துவஇில் மிகக இசைபெற்றவன், வஞ்ச மற் 

ஐவன். தஞ்சசமன்றவர்கக அஞ்சல் என்ற நள் செய்பும் டுஈஞ் 

சாக்கழள்ளவன்,. FOS SF BOM OH ேவகனைக கண்மண 

னக் கருஇக் காத்துவர்கவன், போர் மகக்மில என்றும் நோ்ழமுக 

மாய் கின்௮ பொரு வென்றவர், இவன ஆண்மை மேன்மை 

நேர்மை முதலிய குணங்களையறக்்து மறுபுலல் சரம் மகிழ்க்து 

புகழ்க்தார், இங்கனம சிற்த இிறலோடு இவன் விளங்கவருங் 

கால் கட்டியங்காரலுக்கும் சீிவகனுககும் போ மூண்டு, இரு 

இறப்படைகளும் பொருகளம் புகுந்தன, பேசமர் கிகழ்ச்ச௪. 

கர்தட்டன் ஈபுலன் ப முகன் மூசலி.ப சலைவூரல்லாரும் wd 

தீமக்குரிப படைகளைச் செலுச்றி முற்படையை யுடைக்அ முனைக் 

தமர் புரிச்சார். மாற்றலர் படை ஏற்றர் வருகலைபறிச்ு 

சிற்றமீக் கூரச்து PI wd Le oor மேலேறி இவனும் எதாசென் 

ரன். வேல் வீரர் பலர் வெகுண்டுவந்து இவனை வளைத்தார், 

உடனே இவன் உடன்றுபொராமல் ௮வரை உருக். கோக்கினை, 

பகைவிச்] நீவிர் அனைவிரம ஒரு சே Soggy கொலைவிர், என் 

முன் வக்்.து போரில் கோச்.தவர் பின்பு போய்க் சம் ஊரிலிருக்க 

வர் இ.த வரையும் ஒருவரும் இலர், ௮,கலால் ஐடி ஓழிமின் என 

உரைச்து நின்றான், மேல் வர்தவரோரடு பின் முனைந்து பொருது 

இறக்க ராறிச் றக வென்றியுடையனாப் உயர்ச்து கின்றான், 

ஆண்மையோடு இவன் சென்றுரை ச் சதையும், வென்று மீண்ட 

தையும் ீவகன் கண்டு பெருமகிழ்ச்சி ிகாண்டான், ஈல்ல வீரன் 

பகைவா மூண்டபோதே முனைந்துகொல்லாமல் சன் அண்மை 

கோன்றச் சொல்லி.பருளி ௮ஞ்சனெரை ௮கலச்?சய்வன் என்பரத 

௮ன்றிவன் உணாத்இ நின்ரூனு தலால் “(9தவ்விர் என் ஐழமுன் நிஎஏ 
லன்மின்”"என் லும் பொய்யாலறொழியோடு இங்கு உணச.நின்ருகிர் 

இவனஅ வீரச்தையும், போர்த் இறச்சையும், கேர்மையையும் 

குலிச்னத் தம் நூலில் திருத்தக்க? சவர் மிக வியக்து கூறிடபுளளாந் 

299



968 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மண்காவலை மகழாதிவண் உடனே புகழொழிய 
விண்காவளை மகிழ்வீர் ஈனியுளி?ரோ வென விபுலன் 
வண்காரிருள் மின்னேயுமிழ் கெய்வாயதோ ரயில்வரன் 
கண்காவல கழுகோம்புவ தயரரகனி வினவும். (க) 

வி.றின்மையின் விலம்காமென மத வேழமும் எறியான் 
ஏறுண்டவர் நகிகராயினும் பிறரமிச்சிிலன் நெறியான் 
மாறனமையின் மறம்வாடுமென் நிளையாரையும் எறியான் 
ஆறன்மையின் முதியாரையும் எறியான் ௮யிலுமவன். (௨ 

ஒன்றாயினும் பலவாயினும் ஒரோச்சினுள் எறிய 
வென்ராயின மசவேழமும உள்வோவென வினவிப் 
பொன்ருழ்வரைப்புலிப்2பாச்செனப் புனை சார் மினி ஈாப்பச் 
சென்றானிகல் களிருயி7 மிரியச் இன வேவேலோன், (my 

இவன௮ இயல்பும், இறலும், பகைவாமுன் உசைசெய்து 

யொருத உயர்வும் இவற்றுள் உணாலாகும், 

772 

வந்த பகைவர் வகையறிந்து மீளவலி 

முந்துரைத்தல் வீர முறை, 

நல்ல விரரியல்பூ இதனால் கூறப்பட்ட. 

  

புல்லியரை எள்ளிவிட்டேன் போர்மகசன் மேற்போர்தான் 

கொல்வேல் ஈபுலன் குமரேசா---கல்லடர்ந்த 

சான முயலெய்த அம்பினில் யானை 

பிழைத்தவே லேச்த லினிது, (2.) 

இ-ள். 

குமரேசா1 எநீர்ச்சவரை மெலியசென்றிகழ்ச் தவிட்டு 

மதன் மீன என் ஈபுலன் போனான் எனின், கானமுயல் எய்த 

அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனி* என்க. 

இ, வீரமில்லாதார்பலசை வெல்வதஇினும் வீரமுடைய ஒருவ 

ஜேடூ போசெதிர்தல் மேலாம் என்கின்ற, 

கானம் 3 காடு, இது முயல் முதலிய விலம்னெல்கள் உழை 

தத்குரிய இடமாகுமாதலால் ௮த.ற்கு ௮டையாச வர்த௮,



78-ம் அதிகாரம் படைச் செருக்கு, 8009 

மூயல் எய்த அம்பு ௬ முயலை எப் துகொன்ற அம்பு, வாளை 

பிழைக்க வேல்- யானையை எறிந்து தப்பிய வேல், யானை தப் 

பிப்போகும்படி தவராக எறிஈ்த வேல் எனினுமாம், ௮ஃதாவ௫ 

சறிந்து குறி தவறி விழு வேல் என்க, 

மேல், தன் ஆண்மை ஈலந்தோன்ற முன்சொல்லிப் பொரு 

தல் விரலுக்கு மேன்மையாம் என்றார்; இதில், ௮வன் த௫இ 

வோடு ௮மசாடுதற்குரிய அமை கூறுகின்றார், 

UNS FESS BD முயலை வழுவாமல் எப்க௮ம்பை எந்தலிலும், 

வெளிகின்ற யானையை எறிந்து வழுகிய வேலை எக்துதல் இனி 
தால் என்பதால், 

வலியும் வீரமுல் இல்லாக பலரைப் பொருது வெல்லுதலி 

னும், வலியுடைய ஒருவனோடு எதிர்ந்து நிற்றல் சிற கதசெனபார் 

*! முயல் எய்த அம்பினில் யானை பிழைத்தவேல் எக்தல் இனிது”! 

என்றார், கருதியகைப் பிறிதொரு வகையில்வைத்து wontons 

கோன்ற அருளியிருக்கும் அழகை இதில் ஆய்ந்துகொள்க” 

'இல்உருபு குணவெல்லையைக் குறித்து கின்றது. 

பல முயல்களைக் கொன்று கின்ற அம்பினை ஒருவலும், ஒரு 

யானைமேல் எறிந்து அதனைக் கொல்லமாட்டாமல் கூர் மழுங்கி 

வீழ்ந்த வேலினை மற9ரொருவளும் ஏந்தி கின்றுகொண்டு அவ்வி 

ண்டுள்ளும் எதுசிறநத.து? என்று உனுடைய ஒருவனிடம்வினவ 

அவன் சஈடுகின்று ஓாச்து உரைத்கதுபோல் இதன் நில் உணா 

நின்ற) ஆயிலும் ஒரு வீரன் போர்ககளம் புகுக்கவுடன் அங்கு 

எதிர்ந்து நின்றவர் விரைர்து உடைரந்துபோக ௮வரை இகழ்க்து 

விட்டுச் இறந்த தலைஉனொருவன்மேல் ௮வன் சிந்இத்துச் சென்ற 

தாக இதனைச் சர்இத்துக்கொள்க. 

தமக்குச் ஈறுமையுருலகை அரிய காரியங்களையே பெரி 
(யோர் கரத மேற்கொள்வர் என்றவாறு, 

இசையும் எனினும் இசையா செனினும் 
வசைதீர எண் னுவர் சான்றோர். விசையின் 
நரிமா உளக்கிழித்த அம்பினிற் நீதா 
௮ரிமாப் பிழைப்பெய்த கோல், எனவரும் இஇல், 

அடிகளது கருத்தும் சொல்லும் கலர்திரும், சல் காண்க,



9070" . இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

அ௮ரிகளோடு கரிகள் அருவித்சீரிவேன் என்றபடி சல் 

பேரர்வீரர்கள் புல்லிபர்மேற் செள்லாது சிறர்ச தலைவரையே 

போரில் தெரிந்து செல்வர் என்பது இதல் உணர்ச்சப்டட்டது. 

இவ்வுண்மை ஈபுலன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

Sues என்பவன் ஏமாங்கத காட்டு மன்னஞூய சச்சகத 

னுடைய உரிமைக்கிழத்தியின் ௮ருமைப் புதல்வன், விபுலலுக்கு 

dogger போராற்றலிற் பேர் பெற்றவன். பல்வகைப் படை.க் 

கஸல்களிலும் கல்ல பபிற்சிபுள்ளவன், எதனையும் நூணுகி கோக் 

கும் நுண்மதி.பாளன், இவன 2 bap அண்மைகளை 1) 6B 

சீவகன் இலனன்பால் பேரனபு செய்தான். அம மனனனுக்கு 

இன்லுபிர்ச்துணைவனஞய் கின்று பலவகையிலும் இதஞ்செய்து 

வக்தான், வருங்கால் பழம் பகைவஞூய கட்டியங்கான மிபரும் 

படையோடு வந்து போர் தொடங்கினான். ௮௫ல் இவன் புகுந்து 

பொருதான, இவன மிபாருவலி கண்டஞ்சி எ தீர்நின் உ பகைவர் 

பலர் புறங்காட்டி DOT, ௮வர் போக்கை நோக்கி இப்புல்லி 

யசோடும் பொரும்படி சோர தே என்று உள்ளம் காணி, சான் 

ஊர்ச்அவர்த ஒள்ளிய புரவியைப் பிறி சாரு இசையில் செலுத்தி 

HO OF மசக்சபானை 2மல் கொதிச்துகின்ற மக*2 மன்னனைக் 

கண்டு மகம்ச்சிம்க கொண்டு தன் கூரி.ப வேலைச் Tip DO CBOs 

தோன்றிப் போரினை மட்டின், இவனது விழுமி.ப அடலை 

நோக்கி வலுச் திகைக௮ம் சன் விழிகளை யிமைழ்தான். விழித்த 

கண்ணை யழிச்திமைத்தமைபால் ௮வனை வெல்லுகலும் தன் 

விரத்திற்கு இழுககாம் என்று தள்ளிவிட்டுக் தாவிப்போய் 

வேறொழு சேனை மலைவனை வளை 5௮, தன் வேலை உயரத்தினன், 

அவனும் பலடயிழந்து நின்றதால் மிக இகழ்க்து சீரிய வீரனொரு 

வனைச் தேடிச் சென்றான், உறுதஇியில்லார் பலரை வெல்வதஇினும் 

உ.றுதியுடைய ஒருவனோடு பொருதல் நல்லதென்று கருதி நின்று 

அன்று இவன் களத்தில் வென்றான். கானமுயல் எய்த அம்பி 

னில் யானை பிழை2௪ வேல் ஏச்தல இனிது என்லும் உண்மையை 

*உல்கம் அறிய இவன் உணர்த்தி சின்றான். இவன் விரப் பெருமை
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யும், அன்று போ செய்க அருமையும் இசனடியில் வரும் சீவக 

சிர்காமணிப் பாக்களிலும் சிறிது பார்க்கலாம், 

பொன்னிறக& கோங்கம் பொற்பூங் குன்றெனப் பொலிச் மேனி 
நன்னிற மாவின் மேலான் ல கொள்தார் சபுலன் என்பான் |: 
மின்னிற 9வஃ-ம்ஏர்தி விங் சநீர் மகதையார்கோன் 
கொன்னிறக் களிற்றின்கெற்றிக் கூந்தன்மாப் பாய்விக்கானே. (1 

ஏர்சல்சன் கண்கள் 2 வய்ப இமைச்இட எறிகலோம்பி 
காக்கக வுழவன்காணி ஈக்குநீ அஞ்சல் கண்டாப் 

காய்ச்திலன் என்றுவல்்2ல கலினமாக் குன்றிற் பொங்கிப் 
உ) ச ro ச a °7O ® e e ரூ e °, ௫ fd 

பாய்ச் சதோர் புலியின்மற்?ருர் பகட்டின்மேற் பாய்விச்சானே,(2 

கைப்படை. யொன்றுமின் நீக கைகொட்டிக் குமரன் ஆர்ப்ப 

மெய்ப்படை வீழ்ச்கசாணி வேழமும் எறுதல் செல்லான் 
மைப்படை கெடுங்கண்மாலை மகளிர் கம் வனப்பிற் சூழ்க்து 
சைப்படு பொருளிலாதான் காமம் போற் காளை மீணடான், (3) 

மாவின் மேலானாகய நபுலன், எறிதல் ஓம்பி சாணி மீண்டான் 

எனக் கூட்டி கோக்குக, இவன, மெலியரை Queer Cure 

விட்டுப் போரில் ஐர் வலிபன் மேற் சென்றதும், ௮வன்விழி இமை 

கீசமையால் இவன் 2வ9லறுிபாமல் வே9ருருவன்மேற் பாய்ந்த 

ஹம, அங்கும் சன் அண்மை கோன்றச்செய்து அப்பாற் சென்ற 

அம், முயலை யெய்யாமல் ஒருவன் யானையை எறிதல்போல் 

போரில் நின்று இவன் வீரமேன்மையை விளைத்ததும் பிறவும் 

இவற்றுள் விளங்குதல் காண்க, 

லீரமிலார் பல்லோரை வேல்லலினும் வீரனேர் 

போரேதிர்ந்து போதல் புகழ். 

நல்லவிரர் புல்லியாமேற் செல்லார் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

  

7/5 இண்டோள் இராவணன்போர் தேய்ர்சதசண் டேனிரச்சம் 
கொண்டான் இராமன் குமசேசா--கொண்டுகின்ற 

பேராண்மை யென்ப தறுகனொனை DHPsar 

அரரரண்மை மற்றத னெஃகு, (௩)
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இ-ள், 

குமரேசா! இராவணன் படையழிந்து நிலைதளார்ச் 

௮டனே இராமன் ஏன் பொருதலை விட்டு அருள் செப்து நின் 

(peor எனின், தறுகண் பேராண்மை எனப) ஒன்று உற்றக்கால் 

ஊராண்மை மற்று தன் எஃகு என்க, 

இ, விரனுக்கு உரிபதோர் நீர்மை கூறுகின்ற து, 

தறுகண் என்றது இங்கு விரத்சகன்மையை, ஃகாவது 

இரக்கமுறாமல் போரில் பகைவரை இறக்துபட நூறும் வன்மை 

CTs, என்ப என்பது பின்னும் இயைந்து கின்றது, 
€) 

ஊராண்மை- உபகாரியாம் இயல்பு, அ௮லஃகாவது அடுக்க 

வர் வருக்தக்கண்டால் உடனே ஆதரித்துசுவு தன்மை, உட் 

கும் நாணும் ஊராண் ஓழுக்கும்'” எனவும், ** உட்குடையாள் 

ஊராண் இயல்பினாள்'' எனவும், வருவனவற்றுள் இஃ்து உணர் 

தீதிரிற்கும பொருளையுணர்க, எஃ௫ூ- கூர்மை, ஈண்டு ஆண் 

மையின் மேன்மைமேல் கின்றது, 

மேல், தகுர்த வீரரோடு பொருதலே ஒருவனுக்குச் இறக்க 

தாம் TOT; ௮க்ஙனம் பொருங்கால் ௮வன் உணர்ச்துகொள் 

வேண்டிய ஓர உண்மையை இதில் உணர் த.துகினருர், 

பகைவர்மேல் போரில் இசக்கமின்றிச் செய்டிம் தறுசண் 

மையைப் பெரிய அ௮ண்தன்மை என்பர்; அவர்க்கு ஏதேனும் 

தாழ்வு வ$,ததாயின் உடனே இரங்கி உபகரித்தலை அதற்குக் கூர் 

மை என்று மேலோர் சொல்லுவர் என்பகாம், 

போர்முகத்தில் சிறிதும் கண்ணோேடாமல் பை கவரைரக் 

கொன்.று தொலைத்தல் விரர்க்குச்ககுதியே ஆயினும் எதிரி யாகே 

னும் ஒரிடையூறெய்தி,ச் களர்ச் துவிடின் உடனே கண்ணோட்டஞ் 

செய்து அவனுக்கு வேண்டிய இதங்களை ௮வா உதவவேண்டும் 

என்றவாறு. இவவஷராணமை ௮வரது ௮ண்மைத்திறக்தை மிக 

விளக்க மேனமைப்படுத்தும் அதலால் இதனை அதற்கு எஃகு 

எனறார். போடுல் படை முதலியன இழச்து நிலைகுலைஈ தவர்க்கு 

இங்கனம் உபகரித்தலைப் புறத் துறையுள் தழிஞ்சி என்பர்,
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அழிபுசர் புறக்கொடை அயில்வாள் ஓச்சாக் 
கழித..ற கண்மைச் தழிஞ்சி, என்றது இலக்கணவிளக்கம்... 

தம்மோடு செயிர்த்து மராடுவார் தளரச் துவிடுவராயின் 

இறக்கு போர்விரர் உடனே போரை நிறுத இன் றுபோய் உன் 

உடம்பைச் தேற்றிக்கொண்டு உறுதியோடு சாளை வருக என்று 

eo. gad eur எனக, 

அன்று போர்புரி சேனையின்பதி யான விரனைநீ 
இன்று போயினி நாளைவா என இனிதியம்பினனால் 
வென்றி கூர்வரி வின்மையான் அடல் ளெவ்வரக்கரைகுன 

கொன்ற காளையை யொத்தபேரிசை கொண்ட ஆண்மையிஞன்;. 

கன்னன் போரில் தளர்ர்தபொழுது அருச்சுனன் கண்ணோடி 

இன்றுபோய் சாளைவரலாமஎன்று ஊரரண்மைசெப்தய்த்த வுண் 

மையை யிஃதணர்த்தி நிற்றல் காண்க, 

தன்னோடு எதர்ந்து போர்செய்யும் பகைவன் களர்ச்துவிடு 

வஞயின் DUT LPB ௮வனுக்கு இரங்கி Boo Geel coor 

இதம்புரிர் த விடுவன் என்பது இ௫ல் உணர்த்தப்பட்டது, இவ். 

வுண்மை இராமன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

இராமன் இலங்கையை முற்றுகைசெய்து வீரகிலையோடு 

நிற்றலையறிக்து இராவணன் பெரும் படையுடன் விரைக்தெழுச்ு 

வக்து வெம்போர் கொடங்கினை, சுக்கிரீவன் அம்கதன் 

௮னுமான் முதலிய சிறந்த வீரர்கள் பலரும் சேனையோடு இரண்டு 

சென்று செறு மராடினார், கேோர்ந்தவெல்லாரும் கிலைகுலைகனு 

போக நெருக்கி வென்.று இறுதியில்வர்து இராமனை யெதிர்ச்சான், 

௮வன௮ கால்வகைச் சேனைகளும் கடல்போல் உடன் வளைச்றது 

இவன்மேல் அ௮டலமர் செய்தன, அவற்றையெல்லாம் சன் வில் 

வலியால் விண்ணுலகேற்றினான், மேலும் சிறக்க வீரச் பலர் 

Gorse Bigs pene, 

சேர் இமஈ் ௫; வெஞ்சிலைகளும் Gpta; Ores nec. 
கார் இழஈ.து; வெங்கலினமாக கால்களும் இழந்து 
சூர் இழச்.து) வன்கவசமும் இழுது; அப்பிழஈ்.து; 
தார் இழச் த) பின் இழ, தனச நிருதர் தர்தலைகள், ௪
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என்றபடி நிலையிழச்.த கொலைகளானபின் இராவணன் கொதிக்க 

வில்வளைத்து இவன்மேல் கொடுஞ்சமர் விளைக்கான். வன் 

எய்த,வற்றையெல்லாம் கொய்இனில் விலக்கி வெய்துயிர்த்கயர 

இவன் வில்வலி காட்டினான, ் 

அர்ப்படங்கன வாயெலாம்) அழ.ற்ரகாழுக் கொழுகப் 

பார்ப்படங்கன கண்ணெலாம்; பலவகைப் படைகள் 

தூர்ப்படங்கனெ கையெலாம) தூளியின் படலை 

போர்ப்படங்கன உலகெலாம்; முரசெலாம் போன, 

இங்கனம் உ௱னெலாம் போயும் ௮வன் ஊக்கம் போகாமல் 

மேலும் உடன்று பொருதான், அவன் ஏங்வக்க மேேரை உடை 

தீ, எடுத்து நின்றவில்லைத் அணித், Dh Ss Bi ன்ற வனை hi 60) 

யும் இவன் wy PbS, அதனால் ௮வன் உடல் GOOG SM ST 

உள்ளம் சாணினன், ஒன்றும ஆறாமல் ஒடுங்கி கின்றான், 

அசக்நிலையைக் கண்டு இவன் கெஞ்ச இரங்கினான், 2. OI Bum 

KF ger oUFAS AOL TB, UTM EUTT Ho0' SANG F போது 

கொலைபுரிஈ்.தவிடாமல் இத்தலையளி செய்கானே என்று இவ் 

வில்லியின் விரமேன்மையை எல்லாரும் LHD THB புகழ்க் 

தார். பேராண்மை என்ப தறுகண்; ௨ன்று உற்றககால் ஊர 

ண்மை மற்றதன் எஃகு என்னும் உண்மையை உலகம காண 

இவன் உணர்த்திகின்றான், போரில் தன பகைவன் தளாவுற்ற 

பொழுது இவன் ஊராண்மை செய்துப்த்க அருமையைக் கம்பர் 

மிக ௮ழகுபெற அருளியுள்ளார், சிறிது இகனடியில் காட்டு 

அம, 
போரில் இராவணனுற்று நின்ற நிலை, 

ற்ங்கடச், தவர் செயலி கன்_று உலகெலாம் ஆர்ப்ப 

ட... நிறங்கரிக்திட கிலம்விரல் கிளை தட கின்றான் 

இறங்கு கண்ணினன் எல்லழி முகத்தனன் கலையன் 

வெறுங்கை காற்றினன் விழு. அடை ஆலனன மெய்பன், (௧) 

இராமனது ஊராண்மை, 

தின்றவன் நிலைகோக்கய செடுக்ககை இவனைக் 

கொன்றல் உன்னிலன்) வெ.றுங்கைகின்ருன் எனக்கொள்ளா 
இன்றவிச்ததுபோலும் உன்திமை என்று இசையோடு 

ட ட ஒன்றவந்தன வாசகம் இனை யன உணரத்தான். (௨)



18-ம் ௮நிகாரம் படைச் செருக்கு, 2075 

௮ற,கீதிலைன்றி ௮மார்க்கும் ௮ருஞ்சமம் கடத்தல் 

மற,க்தினுல் ௮ரி9தன்ப.து மனத்திடை வலித்த 

பற்தி கின்னெடும் பதிபுகக் இளையொடும் பாவி 

இறச்தி யானது நினைக்ககலன் தனிமைகண் டிரங்கி, (௩) 

அளையா உனக்கமைச்சன மாருதம் அ௮றைக்த 

பூளையாயின கண்டனை இன்றுபோய்ப் போர்க்கு 

நாளைவா என நல்கினுன் சாகிளக் கமுகின் 

வாளை தாவுற௮ு கோசலை நாடுடை வள்ளல், (௪) 

இராவணன் நிலைரலைந்து நின்றதன்மையும், பேபோரில் 

பேோசாண்மை செய்துவக்த இராமன் ௮வன் களர்க் மைக் கண்ட 

வுடனே ஊராண்மையாளனாய் உறுதி கூறி ௮வனை webs 

விட்ட வுண்மையும் இவற்.றுள் ஒளிர் தலை உய்்.து சோக்குக, 

நேர்போருத வீரன் நீலைதளர்ந்தால் அக்கணமே 

போர்தணிவார் பூண்பர் புகழ். 

பகைவன் தளர்சக்தபொழுது எதிர்ர்ச வீரன் இரங்கியருள 

வேண்டும் என்பது இத்ணால் கூறப்பட்ட, 

174 பண்டேன் இராவணி௦மெய் பட்டகணை தொட்டெடுத்துக் 

கொண்டோடி.வர்கான் குமரேசா--கொண்டுவக்த 

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் 

மெய்வேல் பறியா ஈகும், (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! கைபிலிருர்ச படைக்கலங்களெல்லாம் இழ 
ந்துபோன 2பாமுதம் தன் உடம்பில் செறிர்த பகழிகளைப் பறி 

த். து இச்சத்து ஏன் உவர்து பொருதான் எனின், கைவேல் 

களிற்றொடு போக்கி வருபவன், மெய்வேல் பறியா ஈகும் என்க, 

இ, போரில் ஆடல் செய்யும் வீரன் pis pao pg. 

களிறு என்றது மதயானையை, போர்முகதீதில் ஆண்மை 

யோடு கின்று பொரவல்லதாதலால் வீரன் வேலுக்கு அதனை இல 

“க்காக வைத்தார், போக்கி எ உயிர் போகுமாறு எறிச்.௮, 
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2076 திருக்குறட் குமமேச வெண்பா, 

மெய் வேல் - உடம்பில் அழுக்கிரின்ற வேல், தலைமைபற்றி 

வேல் என்ராராயினலும் ௮ம்பு மூ.தலி.பனவும் ௮மைஜ்அக்கொள்க, 

பறியா ஈகும்- பறித்து மகிழும், பறிபா என்பறு செய்யா 

எனனும் வாய்ப்பாட்டு இறந்தகால வினையெச்சம், 

மேல், பேராண்மையோடு ஊராண்மையும் வீரனுக்கு ௮மைக் 

இருக்கவேண்டும் என்றா; இ௫ல், போரில் நேரும ஊறினுக்கு 

அஞ்சாமல் ஊக்கிவெல்லுசல் ௮வலுக்கு உரிமையாம் என்கின்றார். 

கன் கையிலிருந்த வேலை எதிர்க் அவக்த யானைமேல் எறிந்து 

லிட்டு மேலும் போரகாடி வருகினறவன் ன் மார்பில் பட்டுகின் ற 

லேலைக்கண்டு பறித்து மகிழ்ந்து கொள்வன் என்பதாம். 

ஒரு விரன் gor ord neg வேலை ஓர் மதயானைமேல் 

எறிர்து ௮கனைக்கொன்று விழ்ச்இினனை; உட?ேனை பகைவீரர்பலர் 

வரது அவன்மேல் படைகளை வீசினார்; ௮்னம் விசுங்கால் 

கையில் ஒன்றுமில்லாமல் விரவெறியோடு மேலேறிவருகின்ற 

௮வன் தன் உடம்பிற் பாய்ர்அு நின்ற வேலைக்கண்டு பறித்து 

உவகை மீக்கொண்டு ௮வரை உருத்து வென்றானாகலால் “கை 

வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் மெய்வேல் பறியா ஈகும்'” 

என்றார், இங்கனம் விசர் அற்றும் பேராற்றலைப் போர்த்துறை 

யுள் நூழிலாட்டு என்பர். 

சேரலர் பனிப்ப நெஞ்சிடைக் குளிக்க 
கூரயில் பறித்துக் கொண்ட நூழிலும, என்றது இயல், 

களங்கமுமிப படையிரிய 
உளம் கழிக்தேவல் பறித்தோச்சின்று, எனவும், 

மொய்யகத்து மன்னா முரணினி என்னுங் கால் 

கையகத்துக் கொண்டான் கழல்விடலை-- வெய்ய 

விடுசுடர் நதி விரையகலம் போழ்க்த 

படுசுடர் எஃகம் பறிச்.து, எனவும் வருவன காண்க, 

தம் உடலழிப கேர்க்தாலும் ஈல்ல படைவிரர்கள் தம் உள் 

ள் கலங்காமல் நின்று போர்முகத்தில் பகைவரைப் பொருது 

வெல்லவேண்டும் என்பதை உறு திபெபெற இஃது உணர்த்திய 

தென்க, இதனால் வீரர் நிலை விளங்கலாகும், 
ம



78-ம் அதிகாரம் படைச் செருக்கு, 2077 

போரில் சேரும் ஊறிஓக்கஞ்சாது பகைவரை உருத்து 

வெல் வோமே படைச்சிறப்பிற்கு உரியாரவர் என்பது கருச்சு, 

பூபாகங்கள் புயக்களாம்' மாபமழும் 

சாபவங்கணை தைத்துகு சோரிபால் 

தீபமன்னவும செம்மலர்க் கோடுடை 

நீபசமன்னவும் நின்றனர் ௮ண்மையால், (௧): 

பற்றின 9ரொரூவன் படைவாள் எச் 

உற்றவன் தலை சிந்திட ஒச்சினை 

றிறசன்சலை கொண்டவனுக் தனைச் 

செற்றவன் தலை சிர விசினான், (2): 

neilaauret Ore giVer STIG BF 

மெய்யில் வாளிகள் வாங்கிவில் வாங்கினார் 

பொய்யிலா மொழிப் பூபதி முசனை.பின் 

மையில் அண்மையினார் சிலா மன்னே, (௩) 

ஊறஞ்சாது கின்று பாரத வீரர் செய்த போர்நிலையை இவை 

உணாத்தி கிற்றல் காண்க, 

உற்றதணை ஒழிச்துபோயினும் கல்ல வீரர்கள் உள்ளங்கள் 

கார் என்பதும், தம் உடம்பில் பட்டுசின்ற படைக்கலங்களைப் 

பறித்துக்கொண்டு பகைமேற் செயிர்த்துச் செல்வர் எனபதும், 

இறில் உணர்ச்சப்பட்டன, இவ்வுண்மை இந்திரசிக்தன்பால் 

உணரப்படும். 

கதை, 

இர்தரசிச்து பொருகளம் புகுந்து இலக்குவன் முதலிய 

போர்விரர் எவர்க்கும் பேரிடர் விளை த்துப்போய் இறுதியில்வந்து 

உறுசியோடு கின்௮ு உடன்று பொருதான. இவனது போர் 

வலியைப் பொறுக்கமாட்டாமல் வானா விரர்களெல்லாரும் மறுஇ 

நின்றனர். அது பொழு இலக்குவன் வர். எஇர்சது ௮மரரடி 

னான், ஒருவரை ஒருவர் அடுதல் கருதி இருவரும் தறுகண்மை 

யோடு கின்று நெடுசேோம் கொடுஞ்சமர் விளைத்தார், செய்சவத்தர் 

லெய்திய தெய்வப் படைகளை த்தையும் எய்திளை த்தார், முடி



2078, திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வில் அற்றம் கோக்டு இவன மார்பின் கவசத்தையும், தேரின் 

சாரதியையும் சோ அழித்துப் பல்லாயிரம் பகழிகளை இலக்குவன் 

இவனமேல் செல்லைனச் சச்இனுன், வடிக்கணைகள் ஊடுருவிச் 

சென்ற புழைகளிலிருக்து குரூதிரீர் சோ உடல் முழுவதும் 

வெளியிடமின்றி கிலைகுலைச் திருக் அம் இவன் உள்ளங் கலங்காமல் 

நின்று சாதியற்ற தன் தேரினைக் தானே தாண்டிக்கொண்டு 

கையில கப்பட்ட கருவிகளையெல்லாம் மெய்பிலிருந்து பறித்து 

விரவெறியோடு மேவலா மேல் வீசி யெறிர்தான். இவன ஏன்று 

செய்ச அருஞ்சமசையும், ஆற்றலையும் கம்பர் கவிகளில் சன்கு 

காணலாம். இங்குச் சிறித காட்டுதும். 

துளளுபாய் புரவி தேரும் முறைமுறை கானே சாண்டி 

அள்ளினன் பறிக்கும் தன்பேர் ஆகம ௮வமாக 

வள்ளல்மேல் ௮னுமன் றன்மேல் மற்றையோர் மற்றிண்டோள்மேல் 

உள்ளுறப் பகழிதாவி தர்.ததனன் எவரும் உட்க, (௧) 

அீரசொன் பார்கட்கெல்லாம் முன்னிற்கும் வீரர் விரன் 

பேசென்பார்களாகும் பெற்றீயிப் பெற்றிக்தகா?ம 

சூரசென் ௮மைக்கற்பாலார் துஞ்சும்போதுணா விற் சோசார் 

தீசரென் நமார்செப்பிச் சிகஇினார் செய்வப் பபொழ்பூ. (௨) 

எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்சுவன் என்மேல் எய்யும் 

கைதடுமாருத, உள்ளம் உயிர் இனங்கலங்காது) யாக்கை 

மொய்கணை கோடி கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பொன்றில்லான் 

ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ௮ண்தொழில் ஆற்றவென்ருன், 

இவனது வீரகிலையும், மெய்யிலுள்ளன பறித்து மேற்செய்த Br 

மூம், இவன் பேராண்மையை வியந்து இலக்குவன் புகழ்ந்து 

போற்றி உவக்ததும், பிறவும் இவற்றுள் ஒளிர்கல் காண்க, படை 

யிழர் து உடல் முழுதும் கணைகள் பாய்ந்து Hite Rene SC ur gp 

ச்ல்ல வீரர்கள் நிலைத்து நின்று பொருவர் என்பதை இவன் உண 

ர்த்தி நின்றான். கைவல் போக்கவருபவன் மெய்வேல் பறித்து 

க்கும் என்றலும் உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்த்து 

ின்றன், இவன் போர்நிலை எவரும் போற்றச் தக்கது.



78-ம் அஇளாம் படைச் செருக்கு, 2079 

OSLO Sh தாலும் கலங்கார் உயர்வீரர் 

'மெய்ப்படைமீர்த் தார்ப்பர் விரைந்து, 

இற்திவரிலும் வீரா உறு குன்றாது யொருவர் என்பது 

இசகனால் கூறப்பட்ட, 

  

775 வேல்விச வாளாக்கன் மேலோடி யேனிளையோன் 

கோலமுற ஏற்றான் குமரேசா. மேலே 

விழி.2. கண் வேல்கொண் டெறிய வழித்திமைப்பி 

னேட்டனரோ வனக ணவர்க்கு, (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா ! இராவணன் வேலை விசியபொழுது அதற்கு 

௮ஞ்சி இமையாமல் இலககுவன் ஏன் அதன்?மல் ரத்துச் 

சென்றான் எனின், விழி சகண் வேல்கொண்டு எறிய அழித்து 

இமைப்பின் வன்கணவர்ககு ஒட்டு மன்? எனக, 

இத, போரில் வீரா யாதும் புறங்கொடார் எனகின்றஅ, 

வன்கணவர் என்ற விராகளை, யாரும் அஞ்சுமாறு போரில் 

கண்மணாடாது நின்னு கொல்லவல்லவராகலால் இங்கனம் 

சொல்ல நின்றனர், ஓட்டு அன்றோ தோல்கியல்லவோ. ௮ம் 

என்றபடி. மாசற்ற மேலோர் ஒரு சிறு மாசுறிலும் ௮கைப் பெரி 

காக எண்ணிப் பேனுறுதல் போல், விரர் போரில் விழித்த கண் 

இமைத்தாலும் வெருவி மீண்டதாகக் கருஇப் பெரிதும் நாணுவர் 

என்றவாறு, 

மேல், உடல்முழுதும் வேல்கள் பாய்ச் சாலும் ஈல்ல விரன் 

உள்ளவ் கலங்கான் என்றார் ; இதில், எதிர்த்து நோக்கிப கண் 

இமைத்சாலும இழுக்கமமென்று ௮வன் எண் ணுவன் என்கினருர், 

பகைவசைச் செயிர்ச்து கோக்கிய கண் அவர் Cand area 

டெறிய அகண்டு அழித்து இமைககுமாயின் அவம் விரர்க் 

கூதி தோல்வியாம் என்பதாம், 

இமைப்பின் என்றது ௮ஃ.து ௮ங்கனம் இமையாத என்ப௮ 

படகின்றது. விரர்களுடைய உடலுறுப்புக்கள்கூடப் போமுகச்



2080 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இல் யாதும் ௮ஞ்சா என்னும் உண்மையை இஃதுணர்க்கி நிற் 

றல் காண்க, 

திகள் முதலியன கண்ணில் வீழமாவண்ணம் செய்யும் இபற் 

கை இமைப்பினை விலக்குகற்கு * வேல் எறிய இமைப்பின் '£ 

௪ன்றார், பகைவரை வெருண்டு நோக்யெ ஒரு வீரனதுகண், 

அவர் வேெறிஈ்தவுடன் இமைக்குமாயின் அச்சச்காள் அது 

செய்ததாகக் கருதப்படும், பட.ே கான் அஞ்சிப் புறஙொடுதீ 

ததாக சாணி ஐர் மயிர் நீப்பினும் உயிர் வாமாக கவரிமன்போல் 

அவன் உயிர நீப்பன் என்சு, 

எனக்குப் பயப்படூனாயா >? பயப்படமாட்டாபா ? என்று 

கிளையாட்டுச் ச.றுவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் வினவி ௮ல் ஒருவன் 

பயப்பேடேன் என்றால் உடனே அவன் கண் எர தன் கையை 

விசி ௮வன் இமைத்காஞயின் கா பயக்தாய்'! என்று ௮அனனை 

இகழ்ச்து சரித்தலை இன்றுங்காணலாம், விளையாட்டிலுள்ள 

இனை வெற்றிச் இறத்தல் வைது வீரர்களது ௮ஞ்சா நிலையினை 

ud Bev ஆய்ச்துணர்ச்.துகொள்க, 

வெல்வ௮ விதியின் த கம் வேல்வரின் இமைப்பேஞயிற் 

சொல்லிநீ நகவும்?ப.ற்முய் தோன்றல் மற் றென்னையென்றான், 

என ஒருவன் போரிற் புறக்கொடாமையை புலப்படுத்தற்கு இவ 

விழியிமையாமையை யெடுத்துககாட்டிச் தன் உளவுறுதியை 

யுணர்த்தியிருத்தல் காண்க, 

ஆரமருள் ௮ண்டகையும் ௮ன்னவகை வீழும் 

வீரர் எ.றி பவம்படைகள ஷீழ இமையானாய்ப் 

போமருள் ௮ன்றுபெருச் சாதையொடும் போப் 

போசமருள் கின்ற இளையோனிற் பொலிவுற்றுன். 

சச்சக்கன் விழித் சகண் ௮ழித்திமையாமல் கின்று ௮பிமன் 

னனைப்போல் ௮மசாடினான் என்பதை இதில் அறியலாகும், 

போரில் நேரும் ஊறினுக்கு அஞ்சிப் பின்னிடுவாசை வீரர் 
என்று எண்ணலாகாதென்பது குறிப்பு,



6-ம் ௮இகொரம் படைச் செருக்கு, 2081 

பகைவன் குறித்து வீசிய கூர்ேேல ஐடி.வரினும் நல்ல வீரர் 

விழித்தகண் இமையாமல் வ்தன3?மே2லாடி வெல்வர் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை இலக்குவன்பால் 
உணரப்படும். 

கதை. 

மூலபலச்தை இராமனமே லேலிலிட்? இரரவணன் 

வே௫ராருவழியாக வர்.து வானாங்களை யழிக்கச் சொடங்களனை, 

௮துபொழுது இலக்குவன் போர்து ஏற்றமராடினன். தம் கர 

வேக் சாவேகங்களை இவரும் முறை முறை காட்டிப் பொருமுர 

ணாறறிஞர், அ௮ரக்காகோன் விட்ட படைககலக்களை யெல்லாம் 

கடுத்த அடைத்து இறுஇயில் இலஃகுவன் கொடுங்கணைகள் 

uA ge ௮வன் தடம்புயங்களையும உடம்பையும் இடம்படதி 

அனைத்தான், அதனால் மிகக் கொடுத்து ast oF மாயப் 

படையை யேவ அடுத்துகின்ற வீடணன் சூழ்ச்சியால ௮,தனையும் 

இவன ௮ழிச்தொழிச்சான், மூர் Fora dsran® aBorBe 

கின்று இருவரும் ௮தஈப் பொருங்கால் இடை shes gars 

ஓர் எரிவேல் எடுச்கான், og Ass செய்வக்சன்மையுடை.பது) 

HUT WH uM bog மண்டோதரியை மணம்்புரிக்த 

பொழுது மயனை இவனுக்குக் சகொடுக்கப்பட்டு, குறிதவருது 

சென்று கொலைபுரிர்து மீளவல்ல அ௮க்கூர் வேலைஎடும்.து வீடணன் 

மேல் ௮வன் கொதித்து விசினை, எதிர்த்து ளிழித்து கின்ற 

இவன் கனை எப்து விழ்ச்துமாறு பல கணைகளை ஏவ்கிட்டான். 

விட்டவற்றையெல்லாம விளிய நாறி ௮.து மேல் விரைந்துவர்க௮. 

விடணனைக் கொன்றுவிடுமென்று கரு விழிக்க கண் இமை.பால் 

௮.தன்மேல் இவன் கொடுத்துப் பாயர்தான், இவ் fraser 

அசகு மூன் ௮வ் வீடணன் ஓடினான், அவனை விலக்கிவிட்டு 

முன் அங்கதன் பாப்ச்கான். அவனுக்கு முன்னதாகச் சுக்கிர 

வன் பசய ௮வனையுக் தள்ளிவிட்டு முன அனுமான அள்ளினை, 

௮வ எல்லாரும் பின்னுற இவ் இளையவன் முன்சென்று தன் 

அழயெ மார்பில் ௮தனை ஏற்று அ.பர்ச்து வீழ்க்தான், உறு; 

குன்றாமல் சிறிதும் பின்றாமல் வெகுளி சோக்கோடு எறி ச வேல்



2085 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

மேற் பாய்க்து இ.றஇபுற்ரே என்_ற அமார் முதல் அனைவரும் 

அமுராக்னெொர். அசன்பின் ௮லூமன் மருக BF கொணர இவண் 

எமுர்,௮ சென்று இராமனை படைந்துகின் ஈன், (LPO. Gy IB BILD 

திறி தம் இமையாமல் ஏறண்டு பாய்ச்து வென்றியை Lar Haus 

soumn Nort இவனை ௮வ் ௮ண்ணல் ௮கம௫ழ்க் ௧ தழுவி 

ன், விழித் சு கண் வேல் சொண்டெறியிலும் வீரா அழித்து 

இமையசர்; அதன்மேல் ர்த்,தச் செல்வர் என்பதை உலகம் 

காண இவன் ௮ன்று உணர்க நின்றான். வென்றி இகழ அனறு 

இவன் செய்த வீர ௮டலைக் கம்பர் ௮ழகுறப் பாடியுள்ளார். சில 

இ௫சனடியில் வருவன 

விட்டபோதனில் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் 

பட்டபோது அவன் சான் முகன் பினும் படுக்கும் 

வ்ட்ட?வலஅ வலங்கொண்டு வால்கனன் வணங்கி 

எட்ட கிற்கலாத் தம்பிமேல் வல்விசைதீ ௮ எறிச்,சான், (௧) 

எறிச்ச காலையில் வீடணன் அகன்கிலை பெல்லாம் 

அறிந்த சிர்தையன் அனைய ஈது என்னுயிர் அழிக்கும் 

பிறிர் த செய்யலாம் பொருளில என்றலும்; பெரியோன் 

௮றிரக்து போக்:கவல் ௮ஞ்சல்கீ என்று இடை ௮ணைக்கான் (௨) 

எய்.5 வாளியும் ஏபின படைக்கலம் யாவும் 

செய்த மாகவக்அ ஒருவனைச் றுகொழிற் நீயோன் 

வை. வைவினில் opps sor வீடணன் மாண்டான் 

உய்.தல் இல்ளையென்.ரு உம்பரும் பெருமன:;௦ உ௫ைந்தார், (௩) 

சோற்பன் என்னினும் புகழ்கிற்கம் கருமமும் தொடரும் 

ஆர்ப்ப ஈல்லவர் ௮டைக்கலம் புகுச், தவன் ௮ழியப் 

பார்ப்பதென் நெடும்பழிவச். து தொடர்வதன் முன்னம் 

ஏற்பென் என்னி மார்பின் என்று இலக்குவன் ௪தஇிர்க்கான் (௪) 

இலக்குவற்குமுன் லீடணன்புகும்; இருளரையும் 

விலக்க ௮ங்க,சன் மேற்செலும், அவனையும் விலக்கிக் 

கலக்கும் வானாக் காவலன்; அ௮.மன்முன் கடுக 

வலக்கண் ௮ன்னதை இன்னதென் ௮சைசெயலாமே | (டு)
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முன்னின்றாசொலாம் பின்.னுறக் காலினில் முடுகி 

நின்மின்யான் இத விலக்குவன் என்று உரை நேரா 

மின்னும் வேலினை விண்ணவர் கண்புடைச்.து இசங்கப் 

பொன்னின் மார்பிடை எற்றனன் மூதுகிடைப் போன, (௬) 

பகைவன், வேல்கொண்டெறிக்கதும், யாதும் அஞ்சாமல் 

இலக்குவன் அதன்மேல் முர்திப் பாய்ச்ததும், விழித்தகண் 

அழித்திமையாமல் போரின்மே லேறிச்சென்று வீர விளக்காய் 

இவன் விளங்கி கின்றதும், வென்று வந்ததும் இவற்றுள் விளக் 

குதல் காண்க, 

முன்னிட் டமர்முகத்தில் மூண்டபின்பு மாண்டிடினும் 

பின்னிடார் வீரர் பிரிந்து. 

போரில் வீரர் யாதும் அஞ்சார் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

770 போசெதிர்க்க காளே புனிதமெனக் எள்ளியேன் 

Tonk gg நின்றான் குமரேசா... -சேசா 

விழுப்புண் படாதா ளெல்லாம் வழுக்கினுள் 

வைக்குந்தன் னாளை பெடுக்து, (௬) 

இ---ள். 

குமரேசா! இள்ளி என்பவன் போரிலுறும் புண்ணையே 

Brom பெரிதாக ஏன் நயக்தருக்தான் எனின், தன் சாளை எடுத்து 

விழுப்புண்படாச சாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் வைக்கும் என்க, 

இ, வீராது உள்ளக்கடை agar ps. 

விழுப்புண் - விழுமிய புண், ௮ஃதாவ௮ போரிழ் சென்று 

மார்பிலும் முகத்திலும் பட்ட புண், புறங்காட்டி ஒடுக்கால் 

கோழைகளது மு.தூகிற்பட்டஅம் புண் என்று எண்ணப்படுமாத 

லால் ௮,தனை விலக்குதற்கு விழுப்புண் என்று விளக்கக் கூறினார். 

தன் காள் - ஐயுளாகச் தனக்கு அ௮மைச்து கழிச்த ஈசன், 

மேல், விழித்த கண் இமைத்தலும் புறங்கொடுத்ததாகக் 
கருதி சல்ல வீரச் நாணுவர் என்றார்; இதில், போரில் புகுர்அ புண் 
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படாத நாளெல்லாம் புல்லிய காள் என்று ௮வர் எள்ளி இரங்கு 

வச் என்கிறார், 

தனக்கு ௮மைகந்துகழிக்சராள்களை எடு?தெண்ணி அவற்றுள் 

போரிற் சென்று புண்படாத காள்களையெல்லாம் வீணே தொலை 

நீது போன நாள்களுள்வைத்து விரன் வருக்துவன் என்பதாம், 

வினைக்டோகச் சனக்குக் டைக்துள்ள Quer நாள்களை 

யெல்லாக் தொகுச்தெண்ணி அவற்றுள் போபெற்ற காள 

பயன் பெற்றதாக மகஇிழ்க்து ௮து பெராக காள் எல்லாம் விண் 

சாளாகக் ௧௫௬௪ சிற்த வீரன் வருச்தி நிற்பன் என்பார் “படாத 

நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள வைக்கும்'' என்றார், 

போர்படாக நாள என்னற புண்படாத என்றது என்னை 

யெனின், போர் பெறினும் தான் புகுச்கவுடனே எதரக்சுவா் 

புறங்கொடுக்அவிடின் ௮.௪ பெற்றும் பயனில்லையாகலால் திறல் 

மிகு்த பகைவர் சனந்துவிடும் படைகளை யெல்லாம் இடை தெரி 

ந்தா தடுத்துக் சன் இனவு அடங்கப் பொருது ௮வரை இனமடங்க 

வென்று வரும்படி அகர் விரும்பி யிருப்பர் என்பது விளங்க 

எனக, 

தம் வாழ்நாளில் தமக்குப் போர்கிடைக்க நாளையே புனித 

மென்றெண்ணி வீரர் பெரிதும் மகிழ்வர் எனபது கருத்து, 

போரிலுறும் புண்களையே தனக்கு ுணிகலனாகச் சிறந்த 

வீரன் நாளும் உவர்திருப்பன் என்பது இதில் உணர் 2, சப்பட்ட, 

இவ்வுண்மை கிள்ளிபால் உணாப்படும், 

கதை. 

கிள்ளி என்பவன் சோழசாட்டிலிருர்கவன், ௮ண்மையிற் 

சிறந்தவன், எவாக்கும் இனியனப் ஈந்து வரதவன், இவனது 

கொடைவிரங்களைக் குறித்து ௮க்காலத்இருக்க படைமன்னரனை 

வரும் பாராட்டியுள்ளார், இவன் சோழ மன்னனுக்கு இன்னு 

யிர்த்தணைவன், அவன் படைக்குத் தலைவனுப் ன்று பலபோர் 

முனைகளிலும் சென்று பொரு வென்றுவக்தவன், இவனது 

வேற்றித் இறத்தை வியக்து வேண்டிய ஈலங்களைக் தர்து சன்
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பெயரெழுதிய மோற£ரத்தையுமிட்டு ஏனாதி என்னும் பட்டத்தை 

யும் உதவி அருமைத் அணையாக அரசன் இவனை உரிமைசெப்து 

வக்தான், ௮சனால் ஏனாதி திருக்கிள்ளி என்று இசைப் பெயரோடு 

இவன் இசைக்கப் பெற்றான், 

போர்க்கடல் அற்றும் புவித்சோப் பல்படைக்குக் 

கார்க்கடல் பெற்ற கமையன்ரோ--போர்க்கெல்லாம் 

தானாதி யாகிய சாரவேச்சன் மோதாஞ்சேர் 

TOG uti sg Qasr, 

என்றபடி வீரச் சிறப்போடு யாரும் போற்ற அமைந்து 

பின்பு தான் ஒரு குறு நிலச்தலைவனாப் விளங்க நின்றான், போரில் 

பகைவரை வெல்ல முடியாக இடத்து இவனது உறவினன் 

என்று இவன் பேரைச் சொல்லிவிடின் சொன்னவர்க்கு அவர் 

இன்னுறவாளசாய் இசைரஈ்து செல்வர், இவனது ௮மாவலியைக் 

கண்டு மறுபுல மனனரும் தமசாய் நின்றனர், இவன் பொரு 

களம் புகுச்தால் முன் எதிர்ந்து நினறவர் புறல்கொடுக்தோடுவர், 

காளையர் காம ஈலச்தைக் காதலித்திருப்பதுபோல் வீர நலத்தை 

நாளும் இவன் விழைந்திருக்கான், போரமுகத்திற் சென்று 

படைக்கலங்களால் ஊறுபடுவசே சனககேகோர் உயரணியாக 

இவன் உவகைகொண்டு கினறான், * தன் நாளை எடுத்து விழுப் 

புண்படாத நாளெல்லாம் வழுக்கினுள்வைக்கும் '' என்னும் உண் 

மைக்கு இவன் மிக உரியனாய் விளக்கின், ஒரு போரில் 

பெரும் பகைவர் பலருடன் இவன எதிரச்து பொருது அவர் 

உடைக்துபோக இவன் உற்றபுண்களோடூ உயர்ச்த வென்றியாள 

en விளங்க நின்றான். அர்கிலையைக் கண்ட மாடலனமதுரைக் 

குமானார் என்லும் புலவர் இவன் வீரத்தை மிக வியந்து. பாடியுள் 

ளார், அதனை இதனடியில் காண்க, 

நீயே, அமர்காணின் அமர்கடச்தவர் 

படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின், 

வாள் வாய்த்த வடுவாழ் யாக்கையொடு 

கேள்விக்கு இனியை; கட்கு இன்னாயே?' 

௮வசே, நிற்காணிழ் புறங்கொடுத்தலின்
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ஊறு அறியா மெய்யாக்கை யொடு 

கண்ணுககு இனிபர்; செவிக்கு இன்னாரே ! 

அதனால், நீயும் ஒன்று இனியை; ௮வநம் ஒன்று இனியா; 

ஒவ்வா யாவுள 4 மற்றே, வேல்போர்க் : 

கழல்புனை திருந்தடிக் கடுமான் கிள்ளி 
நின்னை வியக்கும் இவ்வுலகம்; ௮ஃ து 

என்னோ பெரும உரைத் டன் எமக்கே, (புறம்,) 

போரில் படைக்கலங்களால் எறியண்டு செந்நீர்சோர உடல் 

முழுதும் புண்பட்டமையால் பார்வைக்கு இணி.பனாயில்லை யாயி 

னும், வெற்றி வீன் எனறு கேட்டற்கு இனிஉனய் நீ விளங்கு 

இன்ருய்.! புண்படாதபடி போரில் கின்று ஓடிப்போன உன் 

பகைவர் உடம்பில் வடுவின்மையால் கண்ணுக்கு ௮ழகாயிருக்தா 

அம் கோழைகள் என்று கேள்விக்கு இழிவாயிருக்கின்றார் என 

அழகுபெற் மிக விசயமாகக் கவி அருளியிருக்கும் ௮ருமையையும், 

விழுப்புண்கொண்டு வீர2இற2இல் விளங்ககின்ற இவனது பெரு 

மையையும் இதில் ஊன்றி கோக்க உணரந்து கொள்க, 

போரமையா காளேல்லாம் புல்லிதேன எள்ளியேன்றும் 
வீரன் விழைவான் விறல், 

போசொன்றனையே வீரர் பெரும்பேறாகப் பேணி நிற்பர் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

11771 இண்டோள் அபிமனு:பர தாரனென ஏன கழன்முன் 

கொண்டேகத்த நின்றான் குமரேசா-.-மண்டிச் 

சுழலு மிசைவேண்டி. வேண்டா வயிரார் 

கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து, (௪) 

இ-ள். 
குமரே சா! போர்ப் புகமை விரும்பி உயிரை வெறுத்து 

நின்த ௮பிமன்னன் கழல் ௮ழகன் என விரரொல்லாருச் ௪இக்க 

ஏன் விளங்கினான் எனின், சுழலும் இசைவேண்டி. வேண்டா உயி 

ரகர்கழல் யாப்புக் காரிகை நீர்த.து என்க, |
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இது, விரர் தம் உயிரை ஒரு பொருளாக எண்ணாென் 

கன்று. சுழலும் இசை- சுழலுகன்ற புகம், உலகமெங்கும் 

பரவி உலாவும் கீர்த்தி என்க, வேண்டா உயிரார் உயிர் வாழ்க் 

கையை விரும்பாதார். என்றது விரலை, 

கழல் -ஓர் காலணி, வீரர்களும் வள்ளல்களும் தம் ௮ண் 

மை வண்மைகளுக்கு அறிகுறியாக அ௮ணிர்து கொள்வகாய ரு 

மைப் பொற்பூண், டவர் கொடை வீரத்தால் ௮ணிவது கழ 

லென்ருகும, என் ப..௪ நிகண்டு, ஆடவா அகாடையால் விரத்தா 

லணி--பாகத்து ௮ணியே கழலணி என்ப என்று பிக்கலக்னத. 

யாய்பு- சட்டுகல், காரிகை- அழுகு, 

பரவுகின்ற புகழை விரும்பி உபிரை விரும்பாச வீரர், காலில் 

கழல் கட்டுகல் ௮ழகு உடை FET TUTTO, 

விரர் சழல் கட்டுகல் ௮ழ சடைல் மாம் எனறகனல் வேறு 

எவரும் அதனைக் கட்டலாகா?கன்பதும, கட்டின் நெற்றியில் 

இடம் இலகத்ை ஓர் நிலைக்கு இட்டது போல் சகைக்கு இடமா 

(GW Cros us HID பெறப்பட்டன. 

இசைவேண்டுசலும், உயிர்வேண்டாமையும் விரர்க்கு என் 

௮ம் இயல்பாம் என்க, “நல்லிசை வேட்டமவேண்டி வெல் 

போர்ப், பாசறையல்லது நீ ஒல்லாயே !' என நலங்கிள்ளி யிருக் 
சதுவ்காண்க, 

வென்றுலேன் என்றதபோஅம் வேசகமுள்ளளவும் யாலும் 

கின்றுளேன் அன்றோ? மத்று ௮வ் இசாமன் போ் நிழ் சமாயிற் 
பொன்றுகல் ஒருகாலக்தும் சவிருமோ புதுமைச் சன்ரோ 

இன்றுளார் நாளை மாள்வார் புகழுககும் இறுதியண்டோ? 

என்,று இராவணன் கருதி நின்றதுபோல் இசையினை சிரும்பி 

உயிரை வெறுச்துச் சுத்த வீரர்கள் உறுதிபூண்டிருப்பர் எனக, 

கல்வி கொடைகளான் அவதுபோலன்றி வீரஇசை பெரும் 

பாலனும் உயிரிறுதியின் உறுஇயில் கிற்குமாகலால் ௮ல்? வண்டுசல் 

இவவேண்டரமையை வேண்டி, நின்றது, 

she குலவிரன் தன் உயிரை ஒரு பொருளாக மூயாது 
பொருதுவென்றுவரும் புகழையே பெரிதாகக் கருதியிஈப்பன்
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என்பது இதில் உணர ச்சப்பட்டஅ, இவ்வண்மை ௮பிமன்னன் 

பால் உணரப்படும், 

கதை. 

அபிமன்னன என்பவன் அருச்சுன னுடைய அருமைப் புதன் 

வன், தாய் பெயர் சுபசீதிரை, கண்ணனுக்கு மருமகன், விரா 

ட.ன் புத்திரியாகுய உக்தரையை மணக வீரத்திறத்தில் இறத 

வனென்று எத்திசையும் போற்ற இவன் இசைபெற்றிருக்தான். 

அழகும் இளமையும் Hand அண்மையும் விழுமிய நீர்மையும் 

மேவப் பெற்றவன், தன் தர்சையாகிய விசயனும் வியந்து 

கோர்கும்படி வில்வலியிற் சறச்சுவன, சனக்கு கேர் சனையல்லது 

இல்லென வெல்லவல்லகோர் வில்லினுன் என வில்விரர் பலரும் 

சொல்ல நின்றவன், அஞ்சு வய௮ நிரம்பு முன்னரே ஞ்சாத 

விரன் என்று ஐவரும் கண்டு மகிழ ஓர் அடல் செய்தவன், 

போரைக் குறித்துச் தந்தையர் பேசுல்கால் ௮வ இளமை பரு 

வத்தே உளம்பூரிதீ௮ உவர் துகேட்கும் இயல்பினன், பாரதப் 

போரில் இவன் போமர் செய்துவர்து பதின்மானரும்காட் போ 

ரில் பன்னீராயிரம் தேர் வீரர்கள் புடைசூம வச அரி.பாகனன் 

மகனாகிய இலக்கணகுமானைத் தன் சிலைச்தொழிலால் கொன் 

ரன், ௮,சனால் அரியாகனன் கொதித்துச் அோணர, சுவல் 

தாமன், கன்னன், கிருபன், கிருதவன்மன் முதலிய பெரு வீசர்க 

சோடு பெருஞ் சேனையையும் ஏவி இவனைக்கொன்.று வரும்படி 

கூறிரின்றான். சக்கா யூகம் வகுத்துப் பகைவர் உக்சரமாகப் 

பொருதார், வச்.தவானைவரும் சிர்தியோடும்படி சிலைவளை த்தெய்.து 

இவன் நிலைபெற்.று கின்றான், யாரையும் சேர்பெரவொட்டா 

மல் இவன் நிலைத்அகின்று செய்யும் திறத்தினை சோக்க இடை 

தெரிச்துலர்து கன்னன் இவன சிலையினையறுத்தான், உடனே 

தன் உடைவாளையுருவிச் தேரில் நின்று தரைமேற் பாய்ந்து சாரி 

கை இரிந்து டலாடல் செய்து அடுச்துவக்தவரெல்லாரையும் 

கடுத்.துச் துடைத்தான், கன்னனும் பின்னிட்டான், பாரில் நிற் 

கும் இவனுடன் தேரும் வில்லும் கொண்டு முறை கடர்.து துரோ 

ணரும் வர்து மூண்டமர் புரிச்தார், அவரைப் பலமுறையும் நிலை
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குலை. *உம்மைக குரூலாகக் கொண்டா எம்.க௫)க லை 
தொழில் பயின்றார்” என்று இவன் சிலைக்துச் சுரிக்கான், 

சொரியுக்கணை மழை2யவ அ?ராணுரி.பன் வில்லும் 
பரிபுங்கட விரசச்கொடு பாகும் பலபலவாய் 
முரிடிம்படி. வடிவாளகொடு மோதா ௮மர்காதா 

ரியும் சுடர் என நின்றனன் விசயன் திருமகனே. (1) 

ஒருக்கால் ௮ழி கோரன்றியும் உருளாழிகொள் ௦ காமேல் 
இருக்கால்வ முக்கால்வா எக்காலும அழிக்க 
பெருக்காறு ௮ணைசெய்கொாத்து ௮விர்பின்ளைப் பிறையனையான 

செருக்கால் ஈகை செய்தான் வரி சிலை ௮சிரியனை யே. (2) 

Samar camry எ£ர் நிலைக்கவொட்டாமல் அ௮திரப்பொருது 

அ௮டலேறுபோல் அமர்க்களம் முழுதும் ௮டல் செய்துவக்கான், 

இ.றுஇயில் அவ்வில்லாசிரியன் முசலாக எல்லாரும் வலளைர்துசிகா 

ள்ள இடைதெரிந்து வந்து கொடுமையோடுகின்று Fu dB reor 

இவனைக் கொன்று (py. SSI. சான் முடிவுத சோந்தபோகதும் 

சிறிதும் ௮ஞ்சாமல் உயிரா ஒரு பொருளாக விரும்பாமல் உறுதி 

யோடு கின்று பொருதுபொன்றி உயர் புகழை இவ்வுலகில் நிலை 

பெற கிறுத்தி உயா்பகம அ௮டைக்கான், விர நிலையை விளக்கி 

இவன் காலில் அுணிக்்இருக்த கழலை வீரரெல்லாரும கைகுவிக்துல் 

கண்ணில் ஒத்தக் கர் துருகி ௮வ ௮ருமை அணிககுரிய அழகன் 

இவனே என்று ஏத்தித்துதிச்கார, சுழலும் இசை வண்டி 

வேண்டா உயிரார் கழல்பாப்புக் காரிகை நீர்த்து என்னும உண் 

மையை உலகம இவன்கண் உணார,கது, போர்க்களத்தில் இவன் 

இறர்தபட்டபொழுது இருதிறப்படைகளும் இரங்கி ௮ழுகன, 

தருமன் முதலியோர் உருகிச் சோர்க்தார். 

அபிமனை நினைந்து தருமன் புலம்பியது. 
பிறர்த தினழமு.தலாசப் பெற்றெடுத்த AS Man SOG Cs ao 

சிறரதனையென்று உனைக்கொண்டே தெவ்வரைவென் pastas FEBS 

தேன்யான், மறர்தனையோ எங்களையும் மாலை.பினால் வளைப்புண்டு மருவார் 

போரில், இறந்தனையோ என்சண்ணே என்லு.பிரே ௮பிமாஇன்று என் 

செய்தாயே. (Ly 

தேனிருச்கும் ஈறுமலர்த் சார்ச் சலைவிசயன் இருக்கு) வரைத்திண்டோன் 

வீமன், தான் இருச்சு; மாரகுல சாதேவர் சாமிறாச்சத்; சமராய்வர்து
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வான் இருக்கின் ருசடிவான மரக,சமா மலைபிருக்க; வாழ்வான் எண்ணி 

வான் இருக்ச; வீனையறியா இளஞ்சிங்கம் இறப்பதே என்னே! என்னே! (2) 
நின்றனையே எனைச்காத்து நீ ஏசென்று யானுரைப்ப நெடுர்சேஞூர் த 

சென்றனை.2ய இமைப் பொழுதிற் றிகிரியையும் உடைத்தனையே தெவ்வர் 

ஓட், வென்றனையே சுயோசனன்றன் மகவுடனே மசவனைத்தும் விடங்கா 

லம்பிற், கொன்றனையே கின்ஆண்மை மீண்டுரைச்சச் கூடனையோ 
குமரரேறே, (3) 

உனகரு, சவி யொருவரற ஒருசணி கின்றமருடற்றி யொழிர்ச மாற்றம் 

தினக்குகிகர் தானான தனஞ்செயனுங் கேட்டின் உயிர்தருச்குமோதான் 

எனக்கு ௮வணி தரஇருர்சது இச்சனையோ மகனே என்றென் அமாழ்கி 

மனச்சவலையுடனழிர்து மணிச்சேரின் மிசைவீழ்ர்சான் மன்னர்கோகே(4) 

வீமன் கரைந்தது. 
மின்னாமல் இடித்சசென வீழ்ச் சபொலர் தொடையாலும் விடையோனீர்த 

பொன்னார் வெம் கசையாலும் அல்லது ௮பிமனை அமரிற் பொரவல்லார்யார் 

தன் ஆண்மை நிலைகிறுச்திச் சக்கமுழச்செய வீரசிங்க சாப 

என்னானை இறர்துபட இன்னமும்சான் இவ்ஒயிர் கொண்டி ருக்ன் றேனே. 

எடுத்தபடை யனைத்தினுக்கும் எதிரில்லை எனக்கலைகள் எல்லாமுன்னை 

௮டுத்த.துசண் டையாரின் ஆருயிர்க்குக் கரைர் துசரைர் சையுற்றேன் யான் 

விடச் சபெருர் சாதைஇரு விழிசளிப்பப் பசைவென்று மீளாதென்னைக் 

கெடுத்தனையே பிழை, ச்சனை யென்றினி ஒருவர் வர்.துரைக்சக் கேளேன் 
கொல்லோ, (6) 

விசயன் கலுழ்ந்தது. 
கதிரவன் உதிக்குழமுன்னே சண்துயில் உணர்த்தி என்னை 

அதிர் ௮மர்ச் கோலட்கொள்வான் அறிவுறுத் தூாரைக்க வல்லாய் 

மூதிரமா முருக்க மீண்டேன் இச்தனைப் போதுமுன்போல் 

எ.திர்வரச் காண்டுலேன் இங இல்லையோ? என்செய்தாயே, (7) 

தேர் அழிர்து எடுத் சவில்லும் செங்கதிர் வாளும் இன்றி 

ஒரு,கவியும் பெறாமல் ஒழிர் தயி ரழிர் ச மைச்தா 

போரமர் உடற்றி 8௮ப் பொன்னகர் புகுர்தபோதுன் 

பேரமர் ௮ண்மைகேட்டுப் பிதாமசன் என் சொன்னானோ, (8) 

வளை த தவில் கிமிராவண்ணம் வாளியால் மாவுச்தேரும் 

தளைத்துமுன் சாலாளாகத்து ரோணனைச் தரர். சலீரா 

Bi ss வெஞ் சமரில்நொச்து சனஞ்சயன் சிறுவன் மேனி 

இளை த்த தென்௮ இர்தராணி இன்னமு சாட்டினாளோ, (9)



16-ம் அதிகாரம் படைச் செருக்கு, 2991 

அ௮பிமன. துபருவிீரமும், உயிசை .விரும்பர் து அவன் புகழ் 

வேண்டி கின்றதும், பொருகளம்புகுச்து பொழுதயர்ந்ததும், பிற் 

நலங்களும் இவற்.றுள் உணாரலாகும், 

தன்னுமிரை எண்ணான் சமர்முகத்திற் புக்கிறந்தான் 
மன்னுயிர்கள் எண்ணும் மணி 

பொருது வெல்லும் புகழையே விசர் உயிரினும் பெரிதாக 

விரும்பியிருப்பர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

778 அன்றுபஞ்” சேனை யஇபர் இழறைதடுச்.தும் 

குன் றவில்£ல என்னே குமரேசா--கன் றி 

உறினுயி ரஞ்சா மறவ ரிறைவன் 

செறினுஞ்சர் குன்ற லிலர், (௮) 

இ-ள். 

குமரேசா ! தம் ௮ரசனாகிய இராவணன் தடுத்அம் 

பஞ்ச சேனாுநிபஇுகள் (குன்றாமல் என் ௮மர்மேற் சென்றார் எனின், 
உறின் உயிர் ௮ஞ்சா மறவர் இறைவன் செறிலும் சீர்குன்றல் 
இலர் என்க, 

இறைதடுத்தும் ௮இபர் குன்றவில்லை என்ற வேறொரு 

வரையும் போகவிடாமல் கானே செல்ல விழைச்.து இராவணன் 
கடுச்.து எழுக்சகபொழுது அடுச்.துகின்ற இவர், 

“அன்றியும் உனக்கு ளின்மை தோன்றுமால் ௮ாச 

வென்றியில்லவர் மெல்லியோர்தமைச் செ௮விட்டாய் 

ஈன்றியின்று ஒன்று காண்டியேல் எமைச்செல ஈயத்தி 

என்று கைதொழு.அு இறைஞ்சின ?' மை ௧௬, 

உறின் - போர்வக்அம்முல், மறவர் - வீரச், மறம் உடை 

யவர் என்க, மறம் அ வீரம், இறைவண்- இறைமையை யுடை. 

யவன், இறைமை தலைமை, செறுதல்- கோயித்தல், வெறுத் 

தல், அஞ்சா என்றது மறவர் இயல்பு தோன்ற கின்றது, 

மேல், உயிரிலும் போரில் எய்.தும் புகழையே Apes er 

மிகவும் விரும்பியிருப்பர் என்றார்; இதில், போர் டெைச்தால் 
பின்பு யார் தடுத்தாலும் அவர் நில்லார் என்ன்ருச், 
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2092 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

போருற்றால் தம் உயிர்ப்பொருட்டு ௮ஞ்சாக விரர் அரசன் 

நெருங்கிச் தடுத்தாலும் தம.து வீரத்திறம் குன்றார் என்பதாம். 

தன் படைவிரர் பகைவர் மேல் இரண்டெழுக்கபொமுது 

தில்லுமின் இது பொழுது செல்லவேண்டாம் என்று ௮ரசன் 

முனிந்து தடுப்பினும் ௮வர் ௮டங்கி நில்லாது போர்மேல் முனை 

ந செல்வர் என்பார் இறைவன் செறினும் மற்வர் சீர் குன் 

றல் இலர் என்றார். உம்மை சறப்புணா கின்ற, 

இனி, ௮ரசன் தம்மைப் பேணாது வெறுச்.து இருப்பினும் 

அவனுக்குப் போர்வக்தசாயின் ௮.து கரத நில்லாது தம் வீரச் 

சீர்தோன்ற நல்ல வீரர் ௮தன்மேற் செல்லுவா எனவும் இது 

கொள்ளநின் ற. 

உட்பகை ஒருதிறம் பட்டெனப் புட்பகைக்கு 

ஏவான் அகலிற் சாவேம் யாம் என 

டீக்காமறவர் விங்குதோள் புடைப்ப, 

எனவரும் இதில், சோழன் sow பள்ளியின் படைவீரர் 

தம்மை ௮ரசன் போரில் ஏவாமையால் தபமிற் பொருது 

சாவோம் என்று கருதிரின்றமை காண்க, மண்டமர் நசையோடு 

கண்படை பெறாஅது என்றபடி சிறக்க விரர் என்றும் போச் 

வேட்கையோடு பொருந்தி யிருப்பர் என்பது கருக்.து. 

போர் இடைகத்ததாயின் அரசன் எவானாயினும் இறக்கு வீரர் 

௮/இல் மிக உவச்து செல்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, 

இவ்வுண்மை பஞ்ச சேனாஇிபதிகள்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பஞ்ச சேனா இபதிகள் என்பவர் இராவணனுடைய பெரிய 

சேனைக் தலைவர், அரிய ஆற்றலுடையவர், ஒத்த இயல்பின 

சாய் ஒருவரை ஒருவர் பிரியாமல் என்.றும் உட. னுறைச் திருக் தவர், 

யாதும் அஞ்சா நெஞ்சினா, மனதான் வச்சரன் மாலி சங்கன் 

வு சாதகன் என்னும் பெயரினை யுடையவர், பஞ்ச .பூதங்கள் 

(பேபோல் மிஞ்சிய வலியுடன் இவ் ஐவரும் ஒருங்கே மேவிபிருக்கா 
சா.தலால் பஞ்ச சேனாஇிபதகள் என் கொகைப் பெயருடன்



78-ம் அதிகாரம் படைச் செருக்கு, 2098 

தோன்றி கின்றனர், வாளும் வில்லும் மற்றுள படைகளும் 

நாளும் பயின்.று வென்றியை சயந்திருக்கலர், போரென்று 

யாமேலும் புகலக் கேட்டால் எம்?க! என்.று உள்ளம் பொக்கும் 

இயல்பினர், அ௮மாரைப் பலமுறையும் ௮மரில் வென்றவர், ஒரு 

முறை இந்ூரன் ஊர்ச்துவச்த செய்வயானையாகய ஐராவதத்தின் 

வாலைப் பிடித்.க்கொண்டு நீ வல்லவறாயின் இனி இதனை ஈட 

தீச் செல்லுக!' என்,று ௮வனை சோரக்கிச் சொல்லி நின்றவர், 

இக்சரன் இசையிழச் தேகுவான் இகல் 

தக் இழுன் கடாவினன் (OSS தாம் அசன் 

மந்தர வாலடி பிடி 5.து வல்லையேல் 

உ௫்.து.இ நீ என வலிந்த ஊற்றத்தார், (a) 

மலைகளை ஈகுக் தடமார்பர/; மால்கடல் 

அலைகளை ஈகு கெடுந்தோளா) அந்தகன் 

கொலைகளை ஈகு நெடுங்கொலையா; கொல்லலூது 

உலைகளை ஈகும் ௮னலுமிமுங கண்ணினார். (௨) 

என ஈண்ணியிருர்க இவர் இராம தூதனாகயெ அனுமான் 

இலக்கைபுகுகது கிங்கரர் சம்புமாலி முதலிய அரக்கர் வீரர் பலரை 

யும், படைகள் பலவற்றையும் கொன்று வென்றியோடு கின்ற 

போது தகானேபோய் ௮வனைச் தொலைத்துவிடுவகாக இராவணன் 

கொதித்தெழுர்கான். து பொழுது அ௮ருகில்கின்ற இவர், ௮ப் 

போர்க்குத் தம்மை பனுப்பும்படி. ௮வனடி. பணித்து வேண்டி.ஞார், 

௮ வன் முனிர்து வேண்டாமென்று முனைக்ெழுக்கான். அவன் 

இணக்கிவிடும்படி மேலும் வணங்கி வேண்டி வனை இசையசி 

செய்து ௮தன்மேல் ஈசைகொண்டு சென்றார், ௮ரசன் வேண்டா 

மென்று வெ.றுத்துன்ற பொழுதும் போர்மேல் இவர் விழைச்து 

சென்றமையைக் கண்டு அனைவரும் இவாது வீரச் சரமையை 
வியர். து கொண்டாடினார். உயிரஞ்சா மறவர் இறைவன் செறி 

னும், போர்வறின் தம் சீர் குன்றலர் என்லும் உண்மையை 

உலகம் காண இவர் அன்று உணர்தஇரின்றார், 

போரேனின் மேய்லீரர் பூரித் துளம்போங்கிச் 

சேர்வர் விரைந்து சேரு,



2004 . திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

என்ன நேர்ச்இருக்காலும் போரெஇர்க்தால் வீரர் விழைச்து 

செல்வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

779 வென்றி அ௮இகாயன் விர மொழிபிழைத்தும் 

குன்றிலன்€ர் என்னே குமரேசா--கன்றி 

இழைத்த திகவாமைச் சாவாசை யாரே 

பிழைத்த தொறுக்கற் பவர், (௯) 

இ-ள், 

ருமரேசா! அதிகாயன் கூறிய வீரமொழி வழுவியும் 

௮ வனை ஏன் எவரும் இகழவில்லை எனின், இமைக்த துஇகவாமைச் 

சாவாரை, பிழைத்தது ஒறுக்கிற்பவர் யார்? என்க, ஒருவரும் 

இலா என்பதாம், 

போரில் வென்றுவருவகாக மூன் கூறிய வஞ்சினம் முடி. 

யாது தவறியும் வன் இகழப்படவில்லை யாகலால் வீரமொழி 

பிழைத்தும் €ர் குன்றிலன் என்றாம், உம்மை இழிவு இறப்பு, 

மேல், வீரர்கள் உயிர்ப்பொருட்டு அஞ்சார் என்ருர், இஸ், 

உயிரைவிட்டேனும் தம் உறுதியை அவர் முடிப்பர் என்இன்றார், 

இழைத்தது - செய்தது, ௮ஃதாவது இன்னது செய்யே 

ளூயின் இன்னவனா?2வன் என்று போரில் எறும் முன்னசே 

குளுரையாக வீரா மொழிந்து கொண்ட, இ௫ு வஞ்சினம் 

எனப்படும். வடநாலார் இதனைச் ௪பதம் என்பர், 

இகவாமை ௬ தவருகாவாறு, இகவாமல் எனவும் பாடம், 

இகத்தல்- கடத்தல், கைவிடல். 

. தாம்சொன்ன உறுதிமொழிகள் வழுவுருவண்ணம் போர் 

மூக்த்தற்போய் இறக்கவல்ல வீரரை ௮.து வமுவியதைச் சொல்லி 

இகழ்வார் யாரும் இலர் என்பதாம், 

முன்கூறி ரின்ற வஞ்சின த்தை போரில் சென்று முடித்து 

விடவேண்டும்; ௮ முடியாகாலின் தான் முடிச்சு போக வேண் 

டும்; இவ் விரண்டலுள் ஏனும் ஒன்றைச் செய்துகொள்ள
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மல் இருப்பானாயின் விரனுக்கு sg பேரிழுக்காம் என்பது 

இதன் தாண்ட பொருள்... 

ஒரு வீரன் குறித்தகை முடிக்கச் சென்று அது முடியாமல் 

'போரில் இறக்.து போவனாயின் ௮வன் சொன்னபடி செய்யலில் 

லையே என்று யாரும் அவனை இகழார் என்க, 

இனி, குறிக்க சபதம் போரில் நி றேருமைக்காக ஒரு 

வீரன் உயிரைத் துறக்துவிடுவனுயின் அவனை யாரும் இகழார் 

எனவும் இன கருக நின்றது, இழமைக்சகை இகச் துபட விட்டுத் 

தானும் இறக் துபடாமல் ஒருவன் திமிர்க்து. இரிவாளயின் அவனை 

உலகம் இகழ்க்துவிடும் என்பதாம், 

அருஞ்சமம் சிதையத் தாக்கி மாசமொடு 

ஒருக்ககப் படேஎ௪ னாபிந் பொருச்சிய 

புரப்போர் புன்கண் கா 

இரப்போர்க்கு ஈயா இனமையா SNM Den, எனப் பாண்டி 

யன் தலையாலங்கானகத்துச் செருவென்ற நெடுஞ் செழியளும், 

இன்ற அமரில் காளபிமன் இன்னுயிர் இழக்க 

கொன்றவனை சாளை யுயிர் கோதல்புி யேனேல் 

லன்றிலொரு சார்புற வழக்கினை புரைக்கும் 

புன்றொழிலா வீழ் சாகுபுக்கு உழலு2 வே. என விசயனும், 

மன்னவன் நிரைகொண்டாரை வள ககரச் தந். த மன்னன் 

சொன்னவர் கழலிழ் றக்கள் புனை மூடி. இடுகியே? 2னல் 

இன்னிசை யுலகக்சன்னுள் என்பெயர் சேறலின்றுப்க் 

கன்னிய மகளிர் நெஞ்சிற் காமம்போழ் கரக்க என்றான், 

cone Fas gu, இழைத் தக்கொண்டதுபோல் போர்க்களம் புகு 

முன்ன? வீரர்கள் இசைச்சஅக்கொண்ட வஞ்செம் இகவாமல் 

கண்ணான்றி முடி்.துக்கொள்வா; அஃது இகச்.அபமொயின் 

ஈல்ல கீரர் தாமே இருக்துபடுவா என்க, 

எம்பியை கீட்டுதல்' எம்மனைக்கா யான்படுதல் 

வெம்பகலின் மான் வீளைப்பன் என்?ழுச்,சான்-- தம்பி 
புந்லோரிற் பாணிப்பப் பொங்கெரிவாய் லீழ்ச்கான்



க 

9006 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அற்கோன் மறம் இருந்த வாறு, எனவரும் இதில் ஒரு 

விரன் இழைச்2.த இகர கமையால் தான் எரியில் விழ்ச்து இறச்து 

பட்டமை கரண்க,. 

தான் சொன்ன வஞ்சினம் முடிச்கமாட்டாமல் போரில் . ஒரு 

வன் இற*்அ படுவஞயின் ௮வ் வீரனை யாரும் இகழ்ந்து கொள்ளார் 

என்ப இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இவ வுண்மை அ௮இகாயண் 

பால் உணரப்படும். 

கதை. 

அதிகாயன் என்பவன் இரசவணலுக்குச் தானியமாஅையிடம் 

பிறர் தவன், ௮றர் இறம்பாதவன், இறக்க போர்வீரன், அரக்க 

ஞயிலும் இரக்கமிக்கவன், நீதியும் மானமும் நெறிசெல் தண் 

மையும் தீதில் கொள்கையும் சேரப் பெற்றவன், வஞ்சம் புரியா 

மாண்பமை கெஞ்செனென், ஆற்றல் அழகு முதலிய எவற்றிலும் 

இந்திரசிச்தனோடிணைத்து எண்ணப் பெற்றவன், *:பின்னோர் 

இந்திரன் இலாமையால் போ் ௮திகாயன்'” எனவும், ** விதிகாயி 

னும் வீசம் வெலற்கரியான், ௮திகாயன்'' எனவும் மஇமான்கள் 

ம௫ழ்ச்.து கூற இவன் உயர்ந்த நின்றவன், தானவரை யடக்ூப் 

பல முறையும் வானவசை வென்று வாகை கொண்டவன், ருக் 

தவஞ் செய்.து பாமனபால் பெரும்படை பெற்றவன், இறந்த 

களைகள் பல பயின்று சோர். தவன். 

கற்ரன் மறை மூமலாடு கணணுதல்பால் 

முற்றா தன தேவர் முரட்படை தாம் 

மற்ருரும் வழங்க வலார் இலவும் 

பெற்றான் நெடி.து ஆண்மை பிறர் துடையான் 

அறன் பல்ல.து SHAD WH pO uss on; 
மறன் அல்லது பல்பணி மாறு ௮ணியான்; 
இறன் அல்லார் அருயிருஞ் சிதையான்) 
உறன் ௮ல்ல.து பேரிசை என்று உணரான், 

காயத்து உயிசே விடு காலையிலும் 
மாயத்தவர் கூடி மலைச்தடிலும் 
தேயத்தவர் செய்குதல் செய்இடி லும் 
மாயத்தொழில் செய்ய மதித்தில்னால், என இவனது
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குண சலங்களை மஇச்து விபிடணன் கூறிபுள்ளான். sor Sng 

இழைதீ௫க்சகொண்ட போரினையும் அதில் சிறிய கச்தையாயெ 

கும்பகருணன் முூதலானவர்களை இழந்து அவன் கொக் துன 

தனையும் அறிந்து மிக வருந்தி ௮ப் பகைவசை வென்றுவாக் 

கருதி இவன் வெ துண்ெழுக்கான், விசைச்து போப் வினை 

மூடித்துவா இவனுக்கு வேகச் தோன்றுமாறு கருதி நீயும் அஞ்சு 

வையாயின் இங்கு நில் பான் போய்வருகேேநன் என்று 

இராவணன் ஓர் போக்குசை யாடினனை, அசளைக் கேட்ட 

௮டனே இவன் மனகங்கொதித்து வஞ்சினக கூறினான். 

வான் அஞ்சுக; சையகம் அஞ்சுக) மா 

லான், அஞ்சுமுகத்தவன் ௮ஞ்சுக) மேல் 

சான் அஞ்சினென் என்றுனை காணுகபோர் 

பான் அ௮ஞ்சினென என்றும் இயம்புவ?மா. {a} 

காய்ப்புண்ட நெடும்படை கையுள தாத் 

தேய்ப்புண்டவலும், சில சில் கணையால் 

ஆய்ப்புண்டவலும், ௮வர்சொல் வலியால் 

ஏய்ப்புண்டவலும் என எண்ணினையோ? (௨) 

உம்பிக்குயிர் ஈறுசெய்தான் ஒருவன் 

தம்பிக்கு உயிர ஈறு சமைத்து அவனக் 

ஃம்பிப்பதொர் உன்றுயா Bevery ws owe 

கம்பிக்கொரு ஈன் மகனோ இனி சான, (௩௩) 

கட்டிப் பொருஅ அ௮க்கெர் சேனை எலாம் 

மட்டிதீ.து, உயர வானார் வன தலையை 

வெட்டித் சரையிட்டு இரு வில்லினரைக் 

கட்டி 2 சருவென் இது காணுதியால். (+) 

என யாருக்காண விரவாதங்கூறிச் தன் படையோடெழுச்து 

பொருகளம் புகுக்.து நீதி முதையோடு இலக்குனனை oT Bt ge 

இவன் நிலைத்து அமா கிளத்தான். ௮.௪ பொழுது வானர 

விரர்கள் புடைபார் தண்டிக் கடலென வளைந்து இவன் Coe 

அடலமர் செய்தார், ௮இல் வீர வெறியோடு சித இரிர்,த யாரும் 
அஞ்சுமாறு பகழிகளை மாரிபோல் வீசி இவன் போசமர் புரிச் சான்,



N98 , இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

வானெலளாம் பகழி; வானின் வசம்பெலாம் பகழி; மண்ணோ 

தானெலாம் பகழி; குன்றின் தலையெலாம் பகழி; சார்ர்தோர் 

ஊனெலாம் பகழி: சின்றோர் உடலெலாம் பகழி; வேலை 

மீனெலாம் பகழியாக வித்தினன் வெருளி மிக்சோன், (௪) 

மறைர்தன் தஇிசைகளெல்லாம் வானவர் மனமே போலக் 

குறைர்தன சுடரின் மும்மைக் கொழுங்கதிர் குவிர்கொன்றொென்றை 

அறைச்தன பகழி வையம் அதிர்ச்தது விண்ணும் Hoos s 

நிறைச்தன பொறியின் குப்பை கிமிர்ச்சன நெருப்பின் கறறை, (௨) 

முற்றியது இன்றே யன்றோ வானர முழங்குதானை 

மற்றிவன் தன்னை வெல்ல வல்லனோ! வள்ளல் சம்பி 

கற்றது காலனோடேோ கொலை? இவன் ஒருவன் சற்ற 

விற்ரொழில் என்னே என்னாச் தேவரும் வெருவலுற்ரார், (௩) 

இனம் யாவரும் அஞ்சுமாறு கொடும்போர் செய்து 

கொன்.றுவரு ளைக் கண்டு இலக்குவன் கடுஞ்சினக் கொண்டு 

பல்லா.யிரங்கூரிய கணைகளை வாரி வீசி இடையே ஓர் தெய்வப் 

படையைக் கைவைசத்தெடுத்து கருத் ௮இ௫.௮ இவன் கருந்தலை 

துணித்து வருமபடி கடுத்து வீடுத்சான், தயெனக் கனன்று 

௮௮ சென்று அணிப்ப இவலும் பொன்றி விழுச்தான். இவனது 

வீர மேன்மைகளை கினைகஈ்அ இலக்குவன் (முதலிய அனைவரும் விய 

சத புகழ்ச் தார், பகைவரை வென்று வருவதாகப் பலரும் ௮றிய 

வஞ்செனக்கூறிவர்ச இவன, அஞ்சியபின்பு எல்லாரும் துதித்து 

நின்ராரோயன்மிீ முன் சொல்லி.பபடி. முடிக்கவில்லையே என்று 

எள்ளி யாதும் இவனை இகழ்ச்கார் இலர், இழைக்கு இகவா 

மைச் சாவாரை யாரே பிழைத்தது ஒறுக்கற்பவர் என்னும் 

உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து நின்றது, 

முன்னுரைத்த வீரம் முடியா துயிர்முடிந்தால் 

பின்னவர்க் கேது பிழை, 

தீம் மொழிர் தது முடியாவிடத்.துப் போரில் வீரர் முடிர்து 
போவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
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780 வண்டார் வலம்புரித்தார் மன்னனழக் கன்னன்போர் 

கொண்டிறரஈ்சான என்னே குமரேசா-..-கண்டு 

புந்தார்கண் ணீர்மல்கச் FTE DOD சாக்கா 

QI HSL. SE HM FH, (ம) 

இ-ள். 

குமரேசா ! For truss HAS தஅரியோகனன் கண் 

ணீரவிட்டமும்படி கன்னன் ஏன் போரில் இறக் துபோனான் 

எனின், புரக்தார் கண் நீர்மல்கச் சாகற்பின் சாக்காடு இரந்து 

கோட்டக்க.து உடைத்து எனக, 

வலம்புரிச்கார் மன்னன் - அரியோகனன், நஈர்தியாஉட்டம் 

என்னும் ஒருவகைப் பூமாலையை தனக்கு உரிமையாக வடையவ 

ஞா தலால் இப்பெயரினையடைக்தகான், வலம்புரி - ஈந்தியாவட்டம், 

இல, போரில் நேரும் சாதலை எவ்வகையாயினும் ஒருவன் 

பொருகச்திக்கொள்ளவேண்டும் எனகின்ற௪, புசந்தார்- போற்றி 

வந்தவர், ௮ல். தாவது உணவு உடை உறையுள் முதலி.பன உசவித் 

தம்மை ஆதரித்து ஆண்டுவக்் சவர் எனக, 

கண் நீர் மல்க கண்களில் நீர் பெருகும் வண்ணம், நீரின் 

தொழிலாயெே மல்கலைக் கண்மேவேற்றிக் சண்கள் நீர் பெருக 

எனின் உபசார வழக்காம், சாகிற்பின் எனவும் பாடம், 

மேல், போரில் இறஈதவர்க்குப் பழி இல்லை எனம, இதல், 

௮வ் இறப்பினையடைக்தவர் மிக்க சிறப்படைவர் எனஇரார், 

தம்மை ஆழரித்துவக்த அரசர் கண்களில் நீர் பெருகும்படி படை, 

வீரர் போரில் இறக்கப்பெறுவராயின் ௮வ் இறத்தல் மிகவும் 

விரும்பிக்ொள்ளுக் தகுதியுடையதாம் என்பதாம், . 

தாய் தக்தையர் முகலிப உறவினர் கண்கள் நீர் மல்கச் 

சாகல் இயற்கையில் நிகழும் பயனற்ற இழி சாவாதலால் ௮த 

னிலும் வேறுபாடு தோன்ற, பாக தார்கண் நீர் மல்சச் சாகஎன்றார், 

சோயடைக்ச ௮க் கோழைச் சாவைக் கொண்டோர் வினைப் 
பயனை மீளக்கொண்டு மேன் மேலும் மாள்வா; போசமைந்த இவ் 

விரச் சாவைக் கொண்டோர் தேவர்கள் போற்ற விர சுவர்க் 

கத்தை மேலி என்றும் இன்புற இனி விற்றிருப்பர் என்சு, 
263



2100 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

சர்வென்றால் யாரும் கிரும்பார்; அத்தகைய சாதலை மிச 

வருந்தி இரஈ்தேலனும் அடைச்துகொள்ளவேண்டும் என்றது 

என்னையெனின், ௮ல் இருமை.பிலும் எய் அம் ௮ருமை கருதி 

என்க, கேட்டை ஒருவரும் விரும்பாராயினும் ஒப்புரவினால் 

வருமாயின் அஃது ஒருவன் விற்றுக் கோட்டக்க துடைத்து என 
மேல் உணர்தீஇயுள்ளதுபோல் இதனை உணர்கது கொள்க. 

போரில் எய்.அம் இறப்பினைச் கம் பிறப்பிற்கோர் பெரும் 

ேபராக ஈல்ல வீரர் பேணி நிற்பர் என்க, 

ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருக்க போரிடைப் 

பட்ட.வர்;: ௮ல்லோற் பாம ஞானம் போய்ச் 

Ostet: saws in செல்வம் ஈண்டென 

Acer; HwNOSIA wraur GOorrt, எனச் தசாதன் 

கூறியதும் காண்க, ஞானிகள் தச். அவ வுணர்வால் எய்தும் 

மத்தியை விரர்கள் கம் விரச் சாவால் எப்.துவர் என்பதும், ௮ச் 

சாக்காடு, கனனைக்கொண்டவர் மீண்டு பிறந்து மற்றோர் சாவைக் 

காணாவண்ணம் சிறக்க நிலையில் இகழச் செய்யும் என்பதும் இத 

னால் எளிது தெளியலாகும், 

போரில் எவ்வகையிலும் வீரர் பின் வாங்கலாகாதென்ப தும், 

அதில் இறஈது படு,கலே தமக்குச் இறக்க பேறாக அவர் HB 

நிற்கவேண்டும் என்பதும் இசன் இரண்ட பொருளாம். படைச் 

செருச்சின் நிலையை உறுதபெற அறுதியிட்டு இறுதியாக உணர் 

தீதியிருக்கும் அழகை இதில் உய்த்து நோக்குக, 

ேலெதிர்வரிலும் விழித் சகண் இமையா வீறுமெய் பூ௮காணாமே 

யாலிய சினத்தின் நூழிலாட் டயரும ஆண்மையும் ௮ழியினல்லாது 

சல வஞ்சினஞ் செய்யாதமையாத தீரமும் வேர்து சறினுஞ் செல் 

வாலிய மறமும் மன்சண் நீருகுப்ப மடி. தலும் படைச் செருகச்காகும், 

என்பதுங் காண்க, போரில் என்றும் உயிர்ப்பொருட்டு ௮ஞ்9 

வீரர் புறங்கொடுக்கலாகாசென்பது குறிப்பு, 

போர்க்களம் புகுக்தபின் வென்றுவருதல், song பொன் 

ிவிழ்தல் என்னும் இவ்கிரண்டிலொன்றையே வீரர் பெரிதும் 
அணிந்து நிற்பர்; உயிரைப்பேணிப் புறங்கொடுத்தலை அம்மாபில்
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தோன்றிய மகலிருங்கூட வெறுப்பர், முன்னாளில் பருவருதிர்ச்த 

இழவியொருத்தி தன் ௮ருமை மகனைப் போருக்களுப்பினாள்;. 

அ௮வன்போய் ௮மர்செப்து பகைவர் ஏவிய படைக்கலக்களால் 

உடலமூழுதும் அளைபட்டு முடிவில் இருபிளவாடு இறக்து வீழ்ச் 

தான்) சிலர் விரைர்துவக்து; அம்மா | * உன் மகன் போரில்புறல். 

காட்டி. ஓடிவிட்டான் '' என மாறுபட உரைத்தார், அதனைக். 

கேட்டவுடனே இவள் கிளர்ந்து கொதித்து என்மகன் ஓடிய 

துண்மையானால் ௮வன பாலுண்டு வளர்ந்த என் மூலைகளை 

௮றுச.து எறிவேன் என்று சூரூரை புகன்று வாள்கைக்கொண்டு 

படுகளம் YGog பிணங்களைப் புரட்டிச்தேடி முங்குதி தன் 

௮ருமைமகனுடல் இரு துணி பட்டுக்கடெப்பச் கண்டாள், உடனே 

௮ம்முதுமகள் அயரம் யாதும் உருமல் ௮ற்ற துணிகளை எடுத்த 

முத்தம் கொடுத்துச் சான் ௮வனைப்பெற்ற காலத்திலும் பெரு 

மகிழ்ச்செயற்றுப் பின்புபோய் ௮வன் பெயசை ஓர் அருங்கல்லில் 

எழுதத் தன் மாபுக்கோர் பெரும் பேறுசெய்தாள், ௮வளஅ 

மனகிலையை அக்காலத்துப் புலவா்பலரும் போற்றிப் புகழ்ச் அ௧௪,. 

நரம்பெழுர் அலறிய நிரம்பா மென்றோள் 

மூளரி மருங்கின் முதியோள் சிறுவன் 

படையழிச்து மாறினன் என்றுபலர் கூற 

மண்டமர்க்கு உடைர்கனன் ஆயின் உண்ட என் 

(piu gs இடுவென் யான் எனச் Flo Qe 

கொண்ட வாளொடு படுபிணம் பெயாாச் 

செங்களம் .துழவுவோள் சதைந்துவே முய 

படுமகன் கிடக்கை காணாஉ 

ஈன்ற ஞான்றிலும் பெரிது உவர்கனளே, (புறம்). 

இதல், மேற்குறித்த இவளது விரநிலை விளங்குதல் காண்க, இச் 

சகைய மனப்பான்மை ௮ண்மக்களிடச்.தும் இப்பொழு பொய்: 

யாய்ப் பழக்கதையாய்க் கனவாய் மெல்லப் போயுள்ளமையால் 

௮ச்சாவை இரர்தேலும் கொள்க என்று அடிகளருளிய பொரு 

ளினருமையை அறிதல் அரியதாகும்; ஆயினும் ஆனவரையும் ஆய் 

65) ௮,தன் மேன்மையை ஊன்றி உணாச்துகொள்க, போரில் 

இறப்பு விரர்க்கு சேரில் றப்பாம் என்பன சரத்து,



2103 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

பொருகள த்தல் புகுந்து சாதலைச் சிறந்தவிரர் மிக விரும்பி 

நிற்பர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை கன் 

கன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

கன்னன் துரியோதனனுக்கு இன்னுயிரத் துணைவனப் 

நின்று பலவகையிலும் அவனுக்கு இதம்புரிக்துவர்து பாரதப் 

போர் மூண்டபொழுஅு ௮இல் எதிரிகள் மிக வருக்கு ஏங்குமாறு 

இவன் ௮டலமர் செய்தான், இவன விீரநிலையை நினைந்து 

கெளாவரனைவரும் விம்மிகமெய்இனர், பத்துநாள் வரையும் விடு 

மரும், ஜர் துகாளாகச் து2ரராணரும் முறைய சேனைத் தலைவரா 

யமைக்து கின்று அ௮ழிர்து?போனமைபால் பதினா ரம்காட் போரில் 

இவன படை.ச்தலைவனாய் நின்று பொருது மறுசாள் படையை 

அணிவகுத்து அமர்க்களம் புகுந்தான், பகைவாது படைதக்தலைவ 

னாய இிட்டத்துய்மனும் தன்படையை அழ HOU KMD Fu gi 

எதிர் நிறுததனன், அமர் குமித்து அன்று அமைந்துநின்ற 

௮.தன் நிலையினை சோகக் துரியோசனன் சிறிது கெஞ்சங்கவன் 

ரூனி, இவன் கனை நுணுகுயறிந்து ௮ரசே. யாதும் கவலற்க) 

இன்று என்தேர் ஊர்தற்கு ஒர் தலைமையான வலவன் வேண்டும், 

அதற்குச் சல்லியன் ௮மைவனாயின் .மிகவும் ஈல்லகாகும், 

௮வன் இன்றென் மணி௫ெடுச்சேர் கடவுமாடில் அருச்சுனனுக்கு ௮டலாழி 
யவனேவயன்றிச் 

சிவன்வர்து தேர்விடினும் சொல்வேன் ௮ர்சத்தேர்கின்றார் இருவரையும் 
செங்சோல்வேச்தே, 

பவனன்சேய் முதலான துணைவர் ஒரோர் பகழிமுனை தனக்காற்றார்; 
பரவையாடைப் 

புவனங்ச ள்னைத்தையும் கின் குடைக் £ழாக்டப் புரிதிறல் வாகையும் 
நினச்சே புனைவிப்பேனே. (௧) 

ஈஞ்சோற்றம் பெறதுகர் வுற் றிருண்ட கண்டர் ஈற்றொண்டர் வடி.வமென 
ஈண்ணும் வெண்ணீற் 

றஞ்சோற்௮ மடற்கைதை கமழுங் கானல் அகன்ருரு சாட்டரியேறே| 
யானின் தம்பால் 

வெஞ்சோற்றோடு இனிசருச்தி யழுதருச்.தும் விண்ணவர்போல் இச் செடு 
சாள் விழைக்து வாழ்ச்சேன் 

செஞ்சோற்றுச்சடன் இன்றே கழியேனா௫ல் இண்டோள்சள் வளர்ச்ச தனால் ' 
| செயல்வேறுண்டோ, (௨%'
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என்று மன்னன் தேறி௫த்குமாற கூறியிட்டுப் போரில் ஏறி 

இவன் வீர வில்லை வளைத்து வெஞ்சமர் விளை. சான், கின்சுவரை 

யெல்லாம் நிலை குலைத்து வென்றிசசய்து வ நங்கால் விசபன் வச் 

Osa gsr, கண்டவர் கலல்கக் கடும்போர் கிகழ்ச்தது. சாகா 

யுகம் மூசலிய உறுிகள் யாஏம் ஒழிக்துபோக இ.றுஇயில் 

னி2ய இவன் இளைச்நிடலானனை; உடல் முழுதும் பகழிகள் 

பாய்ந்து உதாஞ் சோர்க்து உயிர்நிலை தளர்க்அம பொருஇறம் 

குன்றாது உறுதிசெய்து கின்ருன், 

எ,த்சலங்களினும் ஈசையாலோகைவாகையர்ல் எதிரிலா கீரன் 

மெய்த்தலமாமுதும் திறந்துகு குருதிவெரிலவன் கரங்கள் பேர்ல் விரிய 

கொத்தலர் ௮லக்கல் மகுடஞாம் சவசகுண்டலங்களு மருக்குலைர் தம் 

கைச்சலமறக்த இல்லைவிற் குனிப்பும் கடுங்கணை சொடு,சதிடும் சண்க்கும், 

அதுபொழுது கண்ணன் இனி ௮ம்புதொடாதே என்று 

விசயனை கிறுதஇவிட்டு மறையவன்போல் வடிவுகொண்டு இவ 

னிடம் வந்து ** ஈண்டிய வறுமைப் பெருச்.துயாடைகீதேன் 

இயைந்தது ஒன்று இக்கணத்து அளிப்பாய் ' ! என்று வேண்டி. 

அருருகின்றான், ௮வனது நிலையினை இவன் ௮மையகோக்கினன், 

ஆவியோ நிலையிற் கலங்கியது ஆச்மையகத்ததோ புறசததோ அறியேன் 

பாவியேன் வேண்டும் பொருளெலாம் நயக்கும் பக்குவந்தன்னில் வந்திலை 

யால், ஒவிலா.த யான் செய் புண்ணிய மனைச்தும் உதவினேன் கொள்க நீ 

உனக்குப், பூவில்வாழ் அயனும் கிகரலன் என்றால் புண்ணியம் இதனினும் 

பெரிசோ. என்௮ இனி தமொழிகர்த சன் இதயத் அ௮ம்பின்வாய் 

அம்பால் ௮ன்போடு அனைத்தையும் அவனுக்கு அளித்து அவி 

6ீங் என்றும் மீளாக மெப்ப் பசக்சை மேவினன். இவனது. 

ஆண்மை வண்மை அறி௮களை வியர்து ௮மாரும போற்றினார். 

இவன் இறச்ததை யறிச்து பொருகளமுழுவதும் இசக்கியமுத.த, 

துரியோதனன் மறுகியோடுவச்,து இவன் we ௨௬௫ விழ்க்தான், | 

அணையார்சம் படைக் சடலின் அருகிலைக்குக் சசையேறலான கோலப் 

புணையாய் எ.த்இறல்களினும் பசொமலுற்றதெகாம் புசலத்சச்ச “ah 

அணையாய் என்னுயிர்ச்குயிசாம் C say gp ory வன்னைச் ே 2 சாந்றேனுடக். 

இணையாரும் இலா அரசே | யாரைச்சொண்டு அரசாள இருக்செழேனே (௪)
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சூழ்கேலை உலசானுஜஞ் சூழ்ச்சிமும் இப்பெருஞ் செல்வத் அவக்கு செஞ்சான் 

வீழ்வேனோ! sperm லீமனொடும் தலைராளில் விளைஈ்ச செற்றம் 

தாழ்வேனோ? உனையொழிர்தர் சம்பியசை யொழிர் தமினிகத் சணித் து 

சானே, வாழ்வேனோ? வாழ்வே! என் மனவலீயே! வரு றேன் வருகின் 

றேனே. என்று வாப்விட்டலறிச் கண்ணீர் சோக் க௭ம் sup 

தான். அதரித்குவன் கண்டு சேரில்இரக்கப்போரிள் இவன் எய் 

இய சானை விபர்து வீரரனைவரும் விரும்பிப் புகழ்க்தார், esr 

சண நீர் மல்கச் சாகற்பின் சாக்காடு இரச கோட்டக்கது உடை 

தீது என்னும் உண்மையை உலகம் ௮றிய இவன் உணர்சி 

நின்றான். 

போற்றினார் நின்றிரங்கப் போர்முகத்தில் சென்நிறந்தான் 
தோற்றினான் மேய்ச்சீர் தோழ, 

போரிலிறத்த?ல வீரர்க்குப் பெரும் பேராம் என்பது இக 

னால கூறப்பட்ட, ee 

இல் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 
சல்ல வீரர் தம் ௮ண்மை ஈலக்தோன்ற முன் சொர்ளிப் 

பொருவர், புல்லியா மீது ௮வர் பொருஇடச் செல்லார், எதிர்ந்த. 

வர் தனர்ந்கால் உடனே இரங்கி யருள்வார், ஊறினுக்கஞ்சா௯ 

௪ன்..றும் போர்மேற் செல்வர். உயிரழிய கோரச்மாலும் தம் 

உள்ளம் கலங்கார், போர்பெற்ற சாளே புனிதம் என்றெண்ணு 

வார், உற்ற உயிர் ஓம்பாமல் ௮வர் வெற்றியே விழைவாச, 

போர் பெறல் அவர்க்குப் பேரின்பமாகும். உரைத்த வஞ்சினம் 

மூகியாரேல் த; உயிரினை முடிப்பர், போரிற்சென்று சாகலை 

என்றும் விரர் காசலித்இருப்பச் என்பதாம், 

௪௮-வது படைச் செருக்கு முற்றிற்று, 

டு-லது படையியல் முற்றிற்று, 

ஆருவது நட்பியல். 
அச அமைச்சு அரண: கூழ் படை என ஐந்து இயல்கள் 

'இதன்முன் அமைந்துள்ளன அதலால் இஃது அருவதென நின் 
ps. QP, சட்புமு.தல் மருக்திராகப் பதினேழு அதிகாசல்களை 
படையது, நட்புப் பதினேழ் என்றல் காண்க,
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79-ம் ௮திகாசம் நட்பு. 

அல். தாவது ஒருவரை ஒருவர் சேசிம்.துக்கொள்ளுகல். 

போல் உண்மைபான சட்பினரும் ௮௪௮ தஇண்மையான படை 
4 * 6. ‘e ச ‘ ச it e 

க்கு உறு துணையாய் கின்று © FSWRNN FOTW UME DEUS 

கின் பின் இது வைக்கப்பட்டது... 

1651 தேர்க்த கதரோன்சேப் சீராமன் ஈட்பினை யேன் 

கூரந்துணாக்து செய்கான Ho Fla DTG B 

செயற்கரிய யாவுள ஈட்பின் ௮௪ போல் 
வினை க்கரிய யாவுள காப்பு, (௧) 

(இடர், 

குமரே Fir! சுக்கிரீவன் இராமனது நட்பினை என் மிகப் 

மேபேணிச் செய்து கொணடான் எனின், நட்பின் செ.பற்கரிய 

யாவுள) அ.து3பால் வினைக்கு அுரிப காப்பு யா உள எனக, 

ஈட்பின் ௩ ஈட்புப்போல, இன் உருபு ஒப்புப் பொருளது, 

வினைக்கு ௮ரிய காப்பு ஆ பகைவர் செய்பும் அப/வினைகளை 

கீக்குசுத்குரிய அரிய காவல், இணி, வினை என்பகற்கு கான் 

செய்யக் கரிய காரியம் என்று கொண்டு தன் காரியங்கள் 

இனிது மூடி சற் கரிமையான ௮ரிய பாதுகாவல் எனினுமாம், 

சட்புப்போலச் செய்து கொள்ளுதற்கு அரிய பொருள்கள் 

யாவையுள; செய்துதகரண்டால் அதுபோல வினை மடி த்தற்குரிய 

அருமையான பாது காவல்கள் யாவையுள எனபதாம, யாதும் 

இல்லை என்பதை வினா உணர்த்தி கின2.த. 

ஈட்பு மிகச் றக்க; கருச்தூன்றி முயன்னறு நீ ௮தனை ஆக் 

இக் கொள்க என்று அடிகள் ௮ருள, உடனே அதனை விரும்பிச் 

செப். துகொள்ள வெண்டுமா? தானே வரது இசைக்து நில்லா.௪௩3 

என இனர்்ிரியாமல் ஒருவன்.எ£இர்ச்.து சோக்க அவனை சோக்கி 

இயம்பிபதாக இனை உணர்ர்துகொள்க,



2106 இருக்குசட் குமரேச வெண்பா, 

BNO கண்பர் இடைப்பது ௮றி௪; கிடைச்மாலும் a. ore Bil 
யாமல் ஒர்க் ஈடர்.௮ உரிமைசெப்த வரல் “ig என்பார் நட் 
பின் செயற்கரிய யாவுள? என்றார்; yearn Cause der aor 
டால், பகைகரை வெல்லுதல் முதலாகக் தான் கருதிய கருமம் 
கள் யாவும் இனி முடி ச்தற்கும், HOT ஆற்றும் இடர் வி 
கள தன்னை அ௮ணுகாவண்ணம் அடர்ச்ொழிச்சற்கும் ஜெர்ச 
அணையாம் என்பார் ௮௮ போல வினைக்கு அரிய காப்பு யாவுள? 
என்றார். 

அல்லல் வினைகளை யொமழிச்துத் சளளவும், சல்ல வீணைகளை 
வளைரதனுக் கொள்ளவும் ஈட்பு வள்லசாம் என்பதாம்; ஆகவே 
SP) BIN BEM (Ro Ku) gs கொள்ளாதவன், ஒன்றுவர்சபோ.து யாதும் 
செய்யமுடியாதவனாம் வெய்அயிர்த்த விழிப்பன் என்பதாயிற்று, 
இ.தலை ஈட்பின இயல்பும் ௮௧னை உடையார் எய்தும் உயர்வும் 
உணாலாகும், 

எனவளவு ஒட்பமுடையவனயிளும் ஈட்பினரில்லையாயின் 
பக்சவேர் இல்லாத பழுமாமபோல அவன் இட்பம் உறான Bs 
லால் ௪னசுக உறு துணையாகச் சற் தரட்பினைச் செய்துகொள்ள 
(ண்டும் என்றவாறு; அங்ஙனம் கொண்டால் கண்ணனைத் 

கொண்ட பாண்டவர்கள் போல 

ஈண்ணலர் செய்யும் நவைகளை நீக௧க 
எண்ணிய யாவும் இனி௮ முடித்துச் 
சீரும் திறலும் பேரும் பெற்று 
யாரும் போற்ற ௮மைசன விள aur. STON &, 

எயதற்கரிய இப் பிறப்பினை எப்இி.புள்ள மக்கள் செய்தற்கரிய 
சட்பினைச் செய்துகொள்ளவேண்டும் என்ப கருத்து. 

முத்திக்கு விம சாகும் முழு துணர்ச்தோர் பெருசட்பே 

இத்தக்கும், நாள்சோறும் தேவர் பெறற்கு HGCA HAND 
சி.தஇக்கும் படி ௮ருளும்; செப்பரிதால் ௮௮. என்பதும் காண்க. 

ஈல்ல சட்பினரை அடைந்துகொண்டவர் அல்லல் baa 
எல்லா ஈலங்களையும் எ.ப்இ விளக்குவா எனபது இதில் உணர்ச்தப் 
பட்டத. இவ்வுண்மை சுக்கரீவன்பாலும், இராமன்: கண்ணும் 
உணரப்படும்,
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ஒதை. 

சுக்கிரீவன் வாலியொடு பகைத்து வருக்தியிருசபொழு.௪ 

இராமன.ஏ. ஈட்பை அரிதிற்ெெற்றான், சான்கருஇயுள்ள காரி 

யம் இனிது முடிகற்கு அ௮ப்பெரியவன் துணை இடைச்சமையை 

நினைந்து பெருமகழ்வுற்றான், மதிமர்திரியாகிய அனுமானும் 

மற்றை 'வானாங்களும் ஈகைமுகத்கர்களாய் உவகைமீக்கூர்ந்தார், 

தமக்கு" மூண்டிருக்கும் வினைக்கு இத்துணை வேண்டியதே என 

இராம இலக்குவா கரரம் தம்முள் மிகவும் களிப்புற்றார், இரு தற. 

தாரக் தூம் விழைச்துள்ள அருவினைகள் முடித்தற்கு இவ்வுறவு 
அமைக்ததாம் என அனைவரும் உவக்இருந்தார், வினைக்கு அரிய 

காப்பாயமைக்த இக்ஈட்பினை வியந்து புலவர் பலரும் புகழ்ச். 

கூறியள்ளார், கம்பா பெருமானார் உவமையணியில்வைக்து இசன் 

அருமையை ௮ழகுபற அருளியுள்ளார், 

தவாரவலி அரக்கசென்னும் சகா இருட் பகையைக் தள்ளிக் 

குவாலறம் கிறு த்கற்கேற்ற காலத்தீன் கூட்டமொச்தார்; 

௮வாமுத லறுச்சு சிந்தை ௮சகனும் அரியின் வேக்தும் 

உவாவுற வச்துகூடும் உடுபதி இரவியொக்தார், (௧) 

கூட்டமொத் இருந்த வீரர் குறித்தகோர் பொருட்கு முன்னாள் 

ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைச்த தொக்தசரா; 

மீட்டும் வாளாக்க சென்னும் தீவினை வேரின் வாங்கக் 

கேட்டூணர் கல்வியோடு ஞானமுங கிடைத்ததகொக்தார், (௨) 

இ௫்ஙனம் ௮ருமையோடு பெற்ற இவவுரிமையைக் கொண்டு 

தனக்கு முன்பு ௮மைச்இருக்த பகைமையை யறுத்துச் சுக்கிரீவன் 

உவகைபுற்றன், சன் பெருமகிழ்ச்சியால் இர் நட்புச் சிறிது 

பிறழ கோர்சமையை யறிந்து மிகவும் கலங்கி ௮தனபின யாதும் 

குன்றாவண்ணம் ஆரவமுடன் பேணி வச்தான், படைகளோடு 

இவனைத் துணைக்கொண்டு தன் வினை முடி த்தற்கு இராமன் இலங் 

கையை யடைந்து சுவேல மலையில் நின்றபொழு.௫ இச சேனை 

யைக்கானுமாற௮ு இராவணன் ஐர் சிகர கோபுரத்தின் மீதேறி 

நிகரற்ற கோற்றமக்தோடு நிலவி நினறான், ௮வனைக் கண்ட 

'வுடனே இவன் காய்ச்து ௮வன்மேற் பாய்ந்தான், இருவருக் 
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கும் அங்குப் பெரும்போர் மூண்ட௮, முடிவில் செய்வாதினமாக 

மணிமுடியைப் பறித்துக்கொண்டு ௮வன் கையிலிருந்து தப்பி 

இவன் கடுகி மீண்டு இராமனை யடைரசான, நட்பின் Bug 

சால் விர வெறியோடு போய் இனமறியாமல் இவன் அழிவுற 

dormer! என்று அவவீர வள்ளல் வெய் தூயிர்க்து இது 

செய்யலாமா 1? என்ரான், உடல் முழுதும் போர்வினை பால் நிலை 

குலைந்து கின்.றும் உறவினுரிமையை ஒரு இறிதும் செய்பாமல் 

apg மீண்டேனே: என்று இவன் உரக மொழிக்சான். 

காட்டிலே கழுசன் வேர்தன் செய்சன காட்டமாட்டேன்; 

ராட்டி ல குகனார் செய்த ஈன்மையை நயக்கமாட்டேன்; 

கேட்டிலேன் இன்று கண்டுங் ளிமொழி மாதராளை 

மீட்டிலேன்; தலைகள்பத்தும் கொணர்ர்தி2லன்; வெறுங்கைவர்சேன், (௪) 

வன்பகைகிற்க எங்கள் வானரச் தொழிலுச் கேற்ற 

புன்பகை காட்டும் யானோ புகழ்ப்பகைக்கு ஒருவன் போலாம் 

என்பகை தீர்தது என் ஆவி ௮ரசொடும் எனக்குச்தந்த 

உன்பசை உனக்குச் தந்தேன் ; உயிர்சுமர் துழலா கின்றேன். (௨) 

செம்புக்கும் சிவர்த செங்கட் டிசைநிலைக களிற்றின் £ற்றக் 

கொம்புக்கும் குறைர்ததுண்டே என்னுடைக் குரக்குப் புன்றோள் 

அம்புக்கு மூன்னஞ் சென்று உன் அரும்பகை முடி.ப்பல் என்று 
வெம்புற்ற மனமும் யானும் இதின்றி மிளவந்தேன், (௩) 

மூல்வலி காட்டும் சர்சை நும்பெருந் தாசன் வெம்போர் 

வேல்வலி சாட்டுவோர்ச்கும் வில்வலி காட்டுவோக்கும் 

வால்வலி காட்டிப் போச்சு வளசகர்புக்கு மற்று என் 

கால்வவி சாட்டிப்போக்தேன்; கைவலிச்கு அவதியுண்டோ, (௪) 

என்று இவன் கரைந்து நின்றகசைக் கண்டு இராமன் உவந்து 
தழுவி மேல் உறுவகைச் செய்தான், இவன் துணைவலியரல் 

பகையின் வினைவலி கடந்து பின்பு அவன் விள ங்கிரின்றான் , 

இவனும் ௮ப் பெரியவன் ஈட்பைப் பேணி வொழுகியதால் பகை 
வினை கடிந்து நல்வினையாளஞய்ச் சிறந்து நிலவினஞன், நல்ல 

சண்பர் ௮மைவ௮ ஒருவன் பெறுதற்கரியதோர் பேரும் என்ப 

தம், ௮து பெற்றால் அல்லல் யாவும் நீங் எல்லா ஈலங்களும் 
எளிதில் எய்தும் என்பதும், எண்ணியன முடிக்கற்கு ௮துபோ
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லச் சறர்க பாதுகாப்பு வேறு யாதும் இல்லை என்பதும், ௮தண் 

உண்மையின் உயரவும் உலகம் இவர்பால் உணர நின்றன, 

நல்லார்தம் ௩நட்போன்று ௩ண்ணின் உயர்கலங்கள் 

எல்லாம்பின் எய்தல் எளிது, 

நல்லாரை நாடி. நட்புசி?செய்துகொள்ளவேண்டும் என்பது: 

இ,கனால் கூமப்பட்ட௮, 

762 கோடாமல் சத்தனியக் கோடனிவர் கேண்மையென்றும் 

கூடிநினற தென்னே குமேசா--கூடி 

நிறை$ச நீரவார கேண்மை பிறைமஇிப் 

பின்னி பேகையார் நட்பு, (௨) 

இ-ள், 

குமரேசா! நீச்சக்கன் நல்லியக்கோடன் என்னும் 

இவர் கேண்மை காளும் பெருகி என் மேன்மைபெற்று நின்றது. 

எனின், நீசவா கேண்மை பிறைகிறைகீர) பேதையார் ஈட்பு மப்: 

பின் நீர என்க, 

மேல், நட்பினைச் செய்துகொள்ள வண்டும் என்று பொது 

வாக உரைக்கார்), ௮சனை யாரோடு செய்துகொள்வது என்று: 

ஒருவன் ஆாரய்க்து கோக்க, நல்லகுணமுடையா?ரா2ட செய்ய 

வேண்டும் எனச் சிறப்பாக இதில் உணர்த்துகினரார், 

நீரவர்- இனிய நீர்மையுடையவர், ௮ஃதாவது முறி 

வொழுக்கமுடையராய் ஆருயிர்க்கு அருள் செய்யும் சீலர் என்சு, 

நீரமை- இயல்பு, தன்மை, இனி, நீர் என்னும் பெயாடியாசப் 

பிற ததாக்கொண்டால் நீர்போன்று எவ்வுயிர்க்கும் இதம் 

பரியும் இயல்பினர் என்று கொள்க, பேகையர் என்றதற்கு ஏற்ப 

மேதையர் என்னாது நீரவர் என்றார் இனிய நீர்மைகள் யாவும் 

௮ஃதுடையதென்பது தேசன்ற. 

பிறை - குறைக்க கலையையுடைய மதி) இளஞ்சச் தரன், 

குழந்தைவண்மதிக்குடூமியன் எனவும், குழவித்திங்கள் எனவும், 

'வருவன காண்க. மதி-- கலைகள் நிறைந்த மதி; பூணசந்இரீன்
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என்ப, :* ௮ணிகிழல் வயங்கொளி யி9ரண் தீங்கஇர்ப், பிறைவளர் 

நிறைமதி ” என்றார் இளவெயினனார், 

கேண்மை கேளாந்தனமை; கேள் -உ௰வு, கேேட்குச் 

தன்மை என்றுகொண்டால் ஒருவரை ஒருவர் உசாவி உபகரிக்கும் 

இயல்பு எனக, நட்பு சொடாபு கேண்மை என்பன dur garg 

ஒருபொருள சொற்களேயாயினும் சிறப்பாக இஃது உரிமைமிக் 

கூள்ளதை உய்க்துணார்ந்து கொள்க, 

அ௮.றிவுடையார் கொண்ட நட்புக்கள் பிறைகிறையுஈ் சன்மை 

போல் நாள்தோறும் வளர்ச். து கோன்றும்; மற்றை அறிவிலார் 

ஈட்புக்கள் கிறைஈதமதி பின்பு குறையுக் கன்மையபோல் நாளும் 

கழிக்து ஒழிக துபோம் என்பகாம், 

கொண்டாசது பன்மையால் ஈட்பியல்கள் பலவாமாதலால் 

நீர எனலும் பன்மை முற்?ரோடு ௮து கோ நின்றது, 

கல்லறிவாளாரசோடுசான் நட்பு? கொள்ளவேண்டும்; புல்ல?சோடு 

கொள்ளலாகாதென்பகை உணர்த்தக் துணிந்த அடிகள், அவற் 

றின் உயர்வு இழிவுகளை எளிதில் உணரச் சுகெரள்ளுமச.று உவமை 

முகத்தால் விளக்கி இதில் உணர்த்தியருளினா, வேறு உவமை 

கூறாது பிறையினை உசைக்கது, நீரவர் கேண்மையால் நிலவின் 

தகோற்றம்போல் இவ் உலகிற்குண்டாம் கிலைமை?தோன்ற என்க, 

கலைகிறைக்க மதியாளர்க்கு, கலைகிறைமஇ ஒப்புறகின்ற நுட்பம் 

SUF HMI SES BH, 

பூர்வபக்கத்.துச் சர் தரன்போல் அறிவுடையார் நட்பு நாளும் 

வளர்ச்அ விளங்கும்; அறிவிலிகள் கொடர்பு ௮மர பக்கத்துச் சந் 

இரனபோல் தேய்ந்து தொலையும் என்று சுட்டி உறுதியான ஈட் 

பினை ஐர்ந்துகொள்ளுமாறு இல்்து உணர்த்தி நிற்கும் அழகினை 

யூன்றி உணர்ந்துகொள்க. கொள்ளக்தக்கது கூறுவார், தள்ளத் 

தீக்கதையும் உடன தந்து கூறினா, 

பெரியவர் கேண்மை பிறைபோல காளும் 

வரிசை வரிசையா நந்தும்--வரிசையால் 

வாலூர் மதயம்போல் வைகலுச் தேயுமே 

.. தானே சிறியார் தொடர்பு, என்றது நாலடி, அடிகள்
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அழகுபெறச் சுருக்கித்தாட்டி வைத்துள்ள கருச்தை அம்மொழி 

களைக்கொண்டே விரித்து இ௫ விள்க்கி நிற்றல் காண்க, இத 

னால், ரில்வகை எழுச்திற் பல்வகைப் பொருளைக் திட்ப நுட்பம் 

பெற்ச்செப்பமாகச் செய்யவல்ல sinner a தெய்வக்கவித்திறம் 

இனி செனிவாம்.  இக்கவிகளாகிய HATS Horr ws CaM 

அருந்தியய்பா கார் ஐயோ ! பிறந்தும் பொய்யாளுர், 

கருணைமீக் கொண்ட கண்ணன், குசேலன் முன் 

உரிமை மீக்சிகாண்ட கண்பென ஒண்பிறை 

தருண மீக்கொண்டு காமம் சழைக்கே, என்றபடி பெரி 

யோர் கொண்ட நட்டு சாளும் பெருகி ஈலபபயர்த உலகம் இன 
ப. என்றும ஓக்கி நிற்கும என்க, 

கனைகடல் சண்சேரப்ப கற்றறிந்தார் கேண்மை 

நனியிற் கரும்புதின்று அற்?ற-- நனிநீக்கித 

git றின்றன்ன ககைத்தரோ பண்பிலா 

ஈரம் இலாளர் தொடர்பு, எனவும், 

களிகடற் ஐண்சேோப்ப நாள் நிழற்போல 

விளியும் சிறியவர் கேண்மை---விளிவின் றி 

அல்கு நிழற்போல் அகன்று அகன்று ஓடு2ம 

தொல்புக ழாளர் தொடர்பு, எனவும் வருவன ஈண்டு 

எண்ணற்குரியன, கரும்பையும் நிழலையும் காட்டி மேன்மக்களு 

டைய கேண்மையின் பான்மையையும், சழ்மக்களது உறவின் 

தன்மையையும் உணரத் இகிற்கும் இவற்றோடு இகல் உவமையான 

, கலைமஇக்குள்ள நிலைமையையும் தலைமையையும உயத்துணர்ந்து 

கொள்க. | 

அறிவடையார் செய்துகொண்ட ஈட்பு, பிறை மதிபோல் 

MGB STEKO உயர்கலம் பயக்கும் என்பது இல் உணாக்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை ஈத்தத்தஞர் பாலும், ஈல்லியல்கோட 

னிடமும் உணாசப்படும், 

கதை. 

நத்தத்தனார் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்தின் பகுதி 

'பாய இடைக்கழி நாட்டிலே நல்லூரிலே பிறந்தவர், அறி



2112 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வொழுக்கக்களிற்குறர் தவர், என்றும் இனி.ப நீர்மையரீ, அறிய 

மூல்ஈள் பலவும் பயின்றவர், செய்யுளியற்றும் இறமம் வாய்ந்த 

வா, யாவரோடும் பாடறிக் தொழு கும் பீடுடையவர், இவரது 

இயற் பெயர் தக்சனார் என்பசே, குண நலங்களில் இறந்து 

நின் றமையால் சாடும் ஊரும் சிறப்புக் குறியும் சேர்த்து இடைக் 

கழி நாட்டூ நல்லார் நத்தத்தனார் என யாவரும் ௮ன்போடு இவசை 
HOLY FAME SIT, இவரது புலமையையும் நிலைமையையும் அறி 

ந். ஈல்லியக் கோடன் என்லும் குறுகில மன்னன் இவரை 

௮ன்போடமைக்சுக் சனபால் வைத்து இன்புற அரித்து 

வச்தரண், வரினும் இவர் அடிக்கடி விடை கொண்டு பிரீர்து தம் 

நகரினை யடைக்அ பின் நயப்ப மீண்டார், அகலாது அமருமாறு 

அவன் செய்துவந்த அருமைகளை யறிந்து இவர் ௮ளவிலுவகை 

கொண்டார், பன்ஞளும் உடனிருக்து பழகி ௮வன் உயர் ஈலங் 

களைக் கண்டு உள்ளக் கரைந்து ௮வனை உயிரென ஓப!9னொர், ஒரு 

புலவனுக்கு அ௮வனிலைமையைப் புலப்படூத்தியுப்க்கசாக ௨௫ 

வகித்துச் சறுபாணுற்றுப்படை என்னும் தர் இனிய pros 

செய்து உலக முழுவ*ம் ௮வனது புகம்மண* கமழச் செய்தார், 

so gas Quad வினக்கியிரக்கும் பகுதியுட் இறிது 

இ௫சனடியில் வருகின்ற 3, 

செய்க்சன்றி யறிகலும் ; சற்றினம் இன்மையும் ; 

இன்மாக மூடைமையும் ; இணிப னாலும் ) 

செறி விளங்கு சறப்பின் ௮றிந்தோரசேச்த, 

அஞ்சினர்க்கு ௮ளிச்சலு.௦ ; வெஞ்சினம் இன்மையும் ; 

ஆணணிடுகுதலும் ) ௮ழிபடை காக்க லும் த் 

வாண்மீக கூற்றத்து வயவசேக்தக் 

கருதிய,௪ முடித்தலுூம் ; காமுறப் படுதலும் ; 
ஒருவழிப் பட.ரமையும் 7 ஓடிய தணர்தலும் | 

அரியேறுண்கண் அரிவைய ரேத்த 

அ௮.றிவுமட.ம் படுதலும்; ௮றிவுகன் குடைமையும் + 

வரிசை யறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும் ; 
பரிசில் வாழ்க்கைப் பரிசில சேத்தப் 
பன்மீன் தடுவண் பானமதி போல 

இன்ஈகை ஆயமோடு இருந்தோன், (சிறுபாண்)
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இங்கனம் இருக்க அவனும் இவாது இனிய கலங்க 

புணர்ச்துணாசர்து கழிபெருங் காசல் கொண்டான். இவ்வாறு 
இவ்விருவருக்கும் அமைக்இருச்சகேண்மை வளர்பிறைபோல் 
ராளும் பெருகி வளர்ச்கது, இவர்காலம்துச் லெர் கொண்ட 
கட்புிலை குன்றிவீழ இவர் கேண்மை மட்டும் கிறைர்அ நிலைத் துத் 
தமக்கும் பிறாக்கும் பெரும்பயன் தந்துகிலவி கின்றது, நீரவா் 

சேகண்மை பிறை நிறை நீர என்னும் உண்மையை உலகம் காண 

இவா உணர்சி கின்றார், மை மிக்க இக் ரிர்மையாளர் சங்கப் 
புலவ ோடு தங்கியிருக்குங்கால் ஈம் தெய்வக் இருக குறளின் மெய் 
oss Borer வியந்த பாடியுள்ளார், அனை இஅனடியில் காண்க, 

அயிரக்து முர நூற்று முப்பது அருங் கதளும் 

பாபிரத்தி ஜனேடு பகர்ர்த கற்பின் போயொ ந்தா 

வாய்க?கட்க நூலுளவோ? மன்னு கமிழ்ப்புலவ 

ராய்க் கேட்க விற்றிருக்க லாம், (5GF54@0) 

Baur நுழைபுலனும், நீர்மையும், புலமையாண்மைபும், கேண்மை 

ம் இசனால்எளிது உணாலா சம், 

ஈலலார் செயுங்கேண்மை நாடோறும் நன்றாகும் 

அல்லார் செயுங்தகண்மை யாகாதேத--ரல்லாப் ?கள் 

காய்முற்றின் தினம் கனியாம் ; இளக்தளிர்சாள் 

போய்மற்றின் என்னாப் போம், (சிவப்பிரகாசர்) 

அதாறுஅ௮ண்டு பழகிலும் மூர்க்கர் கேண்மை 

நீாக்குட் பாசிபோல் வேர்க்கொள்ளாதே; 

ஒருகாட் பழகிலும் பெரியோர் கேண்மை 

இருகிலம் பிளக்க கேர் விழ்க் கும்மே, 

(அதிவீரராம பாண்டியர்), 

அறிவரது கேண்மை யமிர்தாம் அறிவில் 
சிறியதோ வேங்கடூவே தேர். 

அறிவுடையார் ஈட்பே நாளும் பெருகிவிளக்கும் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது,
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783 தெள்ளுகளைச் சண்ணனஞர் CF ai OF GIGH ஈகண்பென்றும் 

கொள்ளகநின் ற தன்பேன் குமரேசா--உள் ளி 

ஈவிரொ.றும் நானயம் போலும் nto op sp 

பண்புடை யாளர் கொடர்பு, (௩) 

இ-ள், 

குமரேசா ! உரு ச்தரற்கண்ணனாரும் கரிகால்வள வனும் 

கொண்டிருச்சத நட்பு ஏன் குன்றாமல் வளர்க என்றும் இன்பம் 

தந் துரினறன எனின், ஈவில் கொரும் நால்சுயம் போலும் பயில் 

கொழும் பண்புடையாளா தொடர்பு எனக, ப 

மேல், குணமுடையார் நட்பு இளஞ்சர்தான்போல் காளும் 

வளம்பெற்று வள ரம் என்றார்; இ௫ில் நால்சயம்போள் மேலான 

இன்பத்தை ௮து விளைவிக்கும் என்சுன்றார், 

ரவிஸ்தொறம் ௮ கற்குர் சோறும், wiiled sr mw = பழகுக் 

கோ.றம், பண்பு என்ற அறிவு, சீலம், அருள், அமைதி முத 

லிய உயர்குணங்களை, தொடர்பு- நட்பு, 

படிக்குர்கோறம் நூல்க.பம் போலப் பழகுச்தோறும் 

பண்புடையார் நட்பு இனபர்தரும் என்பதாம், 

மல்ல குணவான்கள் ஈட்பு என்றம் இனபச்கரும் ஆதலால் 

அ.தனைக்கூரக்து செ.ப்துகொள்ள?வண்டும் என்று அடிகள் கூற 

உடனே ஒருவன் எ3ர்க்து சோக்கி ௮வ் இன்பம் எத்தகையது 

என்ன ௮வனைசோக்கி உணர்த்தியஅபோல் இஃ்துணா நின்றது, 

பண் புடையார் ஈண்பு பழகுச்£?தாறும் நால்ஈயம்போல் இன் 

பம் மிகும் என்ற இ, _நால்வல்லார்க்ச அன்றிப் பிறாக்கு விளங் 

காதே? எனின், அவர்க்கு ௮ப்பொருளும் விளங்காதாதலால் ஈய 

முடைய இப்பயனுவமை கல்விப் பயனுடையாரசையே ௧௫.இ 

நின்றதென்க, பொருள்கள் தெளிவாக இனி௮ விளங்கும் பொரு 

ட்டேஉவமைகள் எடுத்தாளப்படும்; இங்கு: உவமேயமாய பொரு 
ளினும் மிக நுணு யுணாசத்தக்க _நூல்கயக்தை உவமானமாக 

இணைத்துவைத்தது என்னை? எனின், ஈவின்.று ஈவின்று உளர 

அம்பி நின்ற ஈம் தேவர் ௮னுபவச்சான் என்க,
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தீம் உளத்தில் முதிர்ச்துள்ள அனுபவமே புறக்திற் ௪ிறர்௯ 

வெளிவரும் ; சாம் செய்யும் வேள்விக்கு இடையூரய்வரும் ௮சச் 

கரை விலக்கக் காக்கும்வண்ணம் இராமனைக் தணைதரவேண்டி 

வநத விசுவாமித்றார் ' தவஞ்செய் 2வாரகள் வெருவரச்சென்.று. 

௮டைகாம வெருளி என நிருகர் இடை விலக்காவண்ணம், செரு 

முகத்அக்காக் 9! என்று கசாதனை நோக்கி உரைசெய்து நின்ற 

னர். முனிவருள க்கல் பயின்று u Bs gor உவமைகளாக இஇல் 

பஇர்துள்ளமை காண்க, பண்புடையார் ஈட்பு இவ்வுலகில் உபர் 

இன்பம் பயக் கம் என்பார் HT VSL oro pt, 

இறப்ப கினையுக்கால் இன்னு எனினும் 

பிறப்பினை யாரும மூனியார்-...பிறப்பினுள் 

பண்பாற்றும் கெஞ்சத்கவர்களோடு எஞ்ஞானறும் 

நண்பாற்றி நட்கப் பெறன், என்றது காலடி, 

இப்பிறப்பு, தன்பமலிக்ததாயினும் பண்புடையாளர்: 

தொடர்பு கிடைக்குமாயின் இன்பமாம் என இஃழிசைத்று நிற். 
றல் கணக, 

மண ழமடைய சந்தனக்கட்டை C gu sC gu மணம்பெறும், , 

குணமுடையார் ஈட்பு தகோயதச்தோயச் சுகம் பெருகும்/. கல்வி. 
அய அய இன்பம தரும் எனக, 

தேயச் சக இறர்து மணம் பெறும் 

பாய நீர்வயல் நன்கு பயன தரும் 
கோய மேலவர் ஈண்பு சுகம் புகும் 

ஆய மாலின அருஞ்சவை யோங்குமால், என்ப ம்' 

இங்கு அயத்தக்கது, நூல் எனபது நுண்மாண் Hamp 

முடைய மேலோர்களது மேதாவிலாசத்தில் கின்று கோன்றி என் 

௮ம் மாறாக இன்பச்ை மன்லுயிர்க்கருளி கிற்கும் மாண்புடைய 

தாசலால் ௮து மேன்மக்களுடைய ஈட்பினியல்பை விளக்க 

இங்கு ஒப்பாய் வரத, யூகியினது ஈட்பினியல்பைப் பலமுறை 

யும் GPUS Mommies IMF Ger Goo oor 

* நவில் தொறும் இனிய ஞானம் போலப் 
பயில்்சொறும் இனி.பகின் பண்புடைக் கிழமை 
உள்ளுதொ ௮ள்ளுதொ ௮ுளளம் இன்புத'” என்று 

- இதனையே கன் உள்ளங்கொண்டு உரைத்துள்ளவும் காண்க, 

265
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சிதையின் அழ கைக குறித்துக் கூறுங்கால் அது * செஞ் 

சொற் கவி இன்பம்” போன்றது எனர் கம்பரும், 

இம்பர் நாட்டிற் செல்வமெல்லாம் எய்தி ௮ாசாண்டி.ருக்தாலும் 

உம்பாகாட்டிற் கற்பகக்கா ஒங்குகீழல் இருந்தாலும் 

செம்பொன் மேரு வனையபுப,க் இறல்?சர் இராமன் இருக்கதையில் 

கம்பகாடன் கவிதையைப் போல் கற்ரோர்க த இகயங்களிபாதத. 

என். நூல்குபத்தசை நுவன்று சுவைத்த ஒருவர் புகனறிருத்கல் 

காண்ஈ, இக௫்ககைய கவிர்சுவையை, அுவிச்சுவையே கொண்டு 

தகளித்துத் 2. விர ள் லவர் அகங்களித் து இரியம் புவிரசமைகள் BT OF), GH ips fo LY வ 

ஓ ஈவா காட்டப்புகுஈதும் ௮வர் ௮கனைக் காணமாட்டாமல் களி 

இருக கபை.க்கு இரா வ்கி 

டா பண்ன பாடல் மொழிக்கார் அற வேர 

BADE SH கன புலியூர் அமபலவா--அடகப்ொற் 

சி௪ர்தி ரவைப் போலணங்கைச் சிங்காரிக் தென்னபயன் 

MESH ICT GILG C) CHM, எனறு அழு.அ போயினார், 

சீல முள்ளார் 5ம நட்புக்கு ஒப்பாக வேரொன்றைபுங காட் 

டாது நூலநபச்சைக் காட்டியது, என்றும சுவை குனராது நல 

மிகுந்து வரும் ௮தன் நிலைகருதி என்க, 

தெள்ளமிாரதும் பாலும் தெளிதேனும் தீம்பாகும் 

தின்ளரிய இன்சுவையே தாங்கிடினும்--உள்ள மூறு 

நூலினபம் போல நுகரச் தொ.றும்பெருகி 

மேலின்பம் ஆமோ ? விளம்பு, ஈண்டு இதனை உளவ் 

கொள்க, கற்குணமுடைய மக்கள்கட்பு நூல்கபமபோல் என்றும் 

ஈலம் பயக்குமாகலால் ௮கனை கயந்து நாடிக்ககாள்ள வேண்டும் 

என்ப: கருத்து, 

குணமுடையார் தம்முட்கொண்ட நட்பு குன்றாமல் கின்று 

என்றும் இனபந்தரும் என்பஅ இல் உணாத்தப்பட்டதஅு. இவ் 

வுண்மை உருத்தாங்கண்ணனார் பாலும், வளவன்கண்ணும் உண 

ரப்படும்.
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கதை, 

உருத்தாங்கண்ணஞர் என்பவர் சோழசாட்டிலே கடிய லூ :' 

சான்னும் ஊரிலே யிருக்தவர், மறையவர் மாபினர், நிறையும், . 

பொறையும், ெ.றிசெல் ஒழுக்கமும், அறிவும், அருளும் அமையப் 

பெற்றவர், இல்லறச்தை இனிது ஈடாத்தி நல்லிசை யுற்றவர், 

பிறவுயிர்கட்டு இகம் புரிகலையே தமக்குரிய கடமையாகக் ௧௫இ 

நின்றவர், செய்புள் இயற்றுகலிலும் சொல்லாடலிலும் மிகவும் 

வல்லவர், பெரம் புலமம2பாடு அ௮ருங்குணங்களு மடையரசாய் 

இவர் விளங்கியிருத் கலக் கண்டு மொண்டைமான் )ள5இரை 

யன் எனலும் மன்னன் இவபோடு பெரஈண்புகொண்டு மிக 

BPS HWS STS, அவலும் நூல்பலகற்ற நுண்ணற்வாளனாகி 

லால் ௮ரசலையிலமர்ச்து இவர் கூறிவச்த அறிவுரைகளைக் கேட்டு' 

மேலும் மேலும் இவர்பால் ஆர்வம்க்கூரர்கான், அவனது நுழை 

புலனையும் சுகவைபும் நோக்கி Buss அவன் மண sows - 

என்றும் உலகறிந்தின்புற ஓர் ௮ழகிய நாலை இயற்றினர், 2H, 

பெரும்பாணுற்றுப்படை என இது பொழுது வழங்கப்படுகின் 

றது, நுணுகி அராய்தற்குரிய அறிவு நயங்களும், உலக, நிலை! 

களும் ௮ல் இனிது மிளிர்கின்றன, 

முறை 2வண்டுரர்க்கும் குறைவ வண்டுராக்கும் . 

வேண்டுப வேண்டுப வேண்டினார்க்கு ௮ருளி 

இடைச் தெரிக்துணரும் இருள்தீர் காட்டக் 

கொடைக்கடன் இறுத்த கூம்பா வுள்ளக்கோன்,” 

என்பதாதியாக ௮வண் உள்ளப் பெருமையும், வள்ளம் குணமும், 

பிறவும் விளங்க ௮ 2ன்சண் இவர் உரை செய்துள்ளார், இவரது 

மதி நலத்தையும் சன்பால் வைத்ன்ளள ஈண்பின் திறச்சையும் 

நினைந்து நினைந்து இவரை உயிரென ஓமபி ௮வன் உபசரித்து வந் 

தான், வருங்கால் காவிரிப்பூம் பட்டின் தலிருக்து ௮சசுபுரிர்து 

வரத கரிகால் வளவன் என்னலும் மன்னர் பெருகஈ்சகை இவரை. 

விரும்பியழை,த்த,ச் சன்னுடன இருச்துவருமா.று உவர்து பேணி: 
னான். அவனது ௮ன்பிற் பிணிப்புண்டு சிலகாலம் ௮.ங்குஇவர் 

தக்கியிருக்தார், இருவருள்ளமும் ஒருமை யெய்தி ௮றிவும் இரு
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வும் சேர்ர்து நின்றதுபோல் இவர் அமைந்து நின்றார். ௮வனத 

ஆண்மை கேண்மைகளையறிந்து மகிழ்ர்து பட்டினப்பாலை என் 

னும் நூல் ஒன்று இயற்றி அவன் மேன்மையை இம்மேஇனி 

யெங்கும் இவர் விளங்கச் செய்தார், 

மலை௮கழ்க்குவனே ; கடல் தூர்க்குவ?ேே : 

வான் வீழ்க்ரூவனே ; வளி மாற்றுவனே, என ௮வன் 

எண்ணிய எண்ணியாங்கெய்தும் இண்ணிய இறலை வி.பந்து 

விளக்கிப் பிற நலங்களையும் பட்டாங்குரைத்திருக்கும் இவா.து 

பாவன்மையை நோக்க அக்காலச்்அப் புலவர் பலரும் போற்றி 

ரை. ௮ம் மன்னன் அகற்குப் பசிய நாஜயிரம் பொன் பரிசி 

லாகத் தந் த வரிசை பலவும்செய்ய இவர் உரிமை பெபய்தி கின் றா, 

துறக்க இன்பம்போல் ஈட்பு நலர்துய்த்து நாளும் ௮வன் ஈபந்து 

நிற்குங்கால் தொண்டைமானும் வச்.து இடை யிடையே கண்டுற 

வாடிக் களிழ்திதக்மான், பழகு தோறும் இவாக்குள் அமைச் 

Bros oly மிதந்து கோன்றி நூல் இன்பம் பால் மேலின்பம் 

பயந்து விளங்கி நின்றது, இவாது கேண்மையின் பான்மையை 

௮.றிந்சவ ரெல்லாரும் வியர்து கொண்டாடினார், sind arm 

மூல் ஈயம்போலும் பயில் தொறும பண்புடையாளர் தொடர்பு 

என்னும் உண்.௰மயை இவர் கதொடரக துணர் கத்தினார், 

அல்லலுறும் இவவுலகாம் அரணி.பத் தோரிரண்டே 
ஈலல கனிகளுள காடுமி2ை-சொல்லினைனை று 
லாகும்) மற்றரொென் 2௫ நுண்ணறிவு சீலமிகு 
மேலோர்ஈட் பாகுமிது மெய், 

இறைதேர் உணர்வேபோல் என்றும் புனிதர் 

உறவால் உயரின் புறும்,. 

பண்புடையார் ஈட்பு நூல் ஈயம்? போல சாருரம் மேலின்பச் 

தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட.௪, 

  

184 அன்ேேன் இடித்துரைக்கார் ௮லத்தா ராரன்பு 
குன்றாமற் சென்று குமேசா-- சன்று 
நகுதற் பொருட்டன்று ஈட்டல் மிகுதிக்கண் 
மேற்சென் நிடித்தற் பொருட்டு, (௪)
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இ-ள், 

குமரேசா1 தாக் கட்புத்திருக்த அசசர்க்கு மூற்பட்டு 
ஆல,க்தூர்டுழார் ஏன் நீதிகளை அறிவுறுதக்கூறினா எனின், 

ஈட்டல் நகுதல் பொருட்டு ௮னறு, மிகுஓக்ஈண் மேற்சென்று 

இடி,க்2.ற்பொருட்டு எனக, 

மேல், குலமக்கள் தம்முட் கொண்ட நட்பு எனறும் ஈல 

ஸிகுத்து நிலைபெறும் என்று; இல், நம்பிஞஷர் சவையு வண்ணம் 

காடிக் காப்பத ஈட்பின பயனாம் எனகினரார், 

உ ஈட்டல் - ஈட்புக்கொள்ளல், ஈகுூதல் பொருட்டு அன்று ௯ 

GAS g கிளையாடுகற்காக அன்று, 

மிகு - நெறி கடக்கது? அதாவ. பழியும் பாலமும் 

கருதற்குரிய மூர்ககச்செயல், வடநூலார் இதனை அக்கிரமம் 

என்பர், இடிக்கல்- அறிவு தோன்ற வற்புறுத்தி யுரைத்கல், 

இங்கனம் உறுஇ சூழ்ந்து உரைப்பாரை இடிக்குடர் என்பர். 

இடிக்குக்தணையாரை என்த து காண்க, 

ஈட்பாடலில் ஈகையாடல் பெரும்பாலும் இமல்பாகுமாதலால் 

அதனை எடுத்துக்காட்டி அசன் பபன் அவ்வள வோடு மை 

கன்று: வேரறென்றுளஅு; ௮ஃ்து இன்னதாம் என விளக்க 

இஃதுணாரத்தியசன்௪, 

ஒருவனோடு ஒருவன் ஈட்புச்செம்கல் தம்ரள் ஈளினம்பேசி 

ககையாடத்பொருட்டு அன்று; எதேனும் கெறிகடக்து தவறு 

செய்யத் துணிந்த இடத்து விரைந்து தாககி நெறியுரைச்ு 

அறிவுறுத்து பொருட்டே என்பகாம், 

மக்கள் தல்முள் ஒருசை ஒருவர் ஈயந்து கொடார்அு ஈட்பு. 
ச்செப்துகொள்வ௫ களித்துப்பேசி, விே சிரித்துப் போவதநி 

காக அன்று; இடையே யாதும் ஈனவ புகாவண்ணம் சனகு பாது 

காத்து உயர்நிலை யடைதற்காகவேயாம் என்பார் ககுதற்போரு 

ட்ட அன்று, இடித்தற்பொருட்டூ என்றார். மிக்குழி இடித்தும் 
த்க்குழி எடுத்.அம்,. இன்புற சாடியும் ௮ன்புரையாடியும், கண்ணூயி. 

சென்ன சண்ணிய ஈண்பினர், என்பதும் ஈண்டு எண்ணக்சக்கறு
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திள்ளிவளஒன் மலயமான் மக்களை யானைக் காலிலிட்டுக் 

கொல்லச் சென்றபொழு.௪ ன் BOOT LNT I BUS Garazi கிழார் 

வீரைக்னவர்து அவனைத்தடுத்து நிறுத்தி 

யே, புறவின் ௮ல்ல ஒன் றியும் பிறஏம் 

இடுக்கண் பலவும் விடுக்தோன் மருகனை 7 

இவரே, புலன் உழுதுண்மார் புன்கண் அஞ்சித் 

தம பகுதி ஏண்ணும் சண்ணிழள் வாழ்சர்) 

களி.ஓுகண்டு ௮அமூஉம் அழசல் மறக்த 

Lor ste Fim Hi; war pinche) Corea 

விருந்குற் புன்சணோ உடையர்; 

கேட்டனை யாயின், நீ வேட்டது செய்ம்மே, என்று 

Go so 2.0) 05D விலக்கி உய்ச்ததுபோல் ஈல்ல நட்பினர் 

தம் ஈண்பரை செறியே செல்லும் வண்ணாம் சொல்லி.பருள்வர் 

Oss, MSD or pom அ புதிசோர் வருத்தம், 

நல்ல அறிஞர்கள் சம் ஈட்பினர் soa sim Oeaago sr 

டங்கன் உட?ன சஈன்கு அறிவுறுத்தி ஈல்வழியிற் செல்லச் செய் 

வர் என்பன இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இக்வண்மை தலச் 

தார்சிழார்பால் ௮றியப்படும், 

கத, 

0 5 git இழார் என்பவர் சோழகாட்டிலே ௮லச்தூர் என் 

னம் ஊரிலிருச் சவர், வேளாண் மரபினா, தாளர்ண்மை மிக்க 

வர், ஒருவர் சிறிது ஈன்று செய்யினும் அதனைப் பெரிதாகக் 

கொண்டு ௧௬.௮ம் இயல்பினர், பலகலைகளையும் சன்கு பயின்று: 

தெளிர்தவர், சொல்வன்மையிலும், செய்யுள் இயற்.றுதலிலும் 

வல்லவர், பெரும்புலமையோடு ௮ருங்குணக்களும் மைக்கு 

சற5௮கின் உ இவரை ௮ச்சாட்டுமன்னழாயெ குளமுற்றச்த்.தஞ் 

சய கிள்ளிவளவன் என்னும் சோழமன்னன் கண்டு உரிமை மீக் 

கூர்ர்து உறவு செய்ளகொண்டான். இவரும் ௮னைது ஆண்மை 

மேன்மைகளையறிக்து ர்லமிகுர் து சேண்மையுற்மு நின்றார். 

இங்கனம் இருவரும் இணைபிரியாதிருச்து ௮றிவுரைகளாடி. இன் 

புத்௮ வருங்கால் ஒருராள் தம் ஊருக்குப் போய்வாவிரும்பி அம்
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மன்னனிடம் இவா் விடைதா வேண்டினார். ௮வன் இவரைப் 

பிரியலாற்ற அ டறுகிநின். று இறுயில் இசைக்கு ஈண்பரே ! 

என்னை மதந்துவிடாது விரைந்து வாரும் என்ற கரைக் அ மொழிச் 

தான், அதனைக் கேட்டவடனே இவர் கண்ணீர் ததும்பி, 

உண்ணீர்மைசதோன்ற உருகி நினருர், அதுபொழுது அவனை 

நோக்கி இவர் ஈண்பு கலந்கோன்ற உரைசெய்கவற்றுள் சிறிது 

இதனடியில் காண்க, | 

காலை அ௮கஇடிம் மாலை அந்தியும் 

- எங்கோன் வளவன வாழ்க என் றுின் . 

0 கழு சோன்றாள் பாடேனாயின், 

படுபறியல?னே பல்கதச் செல்வன்; 

யானே குஞ்சம் பெரும 1 இல அல Ad EF 

சான்றோர் செ.ப்த ஈன்று உண்டாயின் 

Dou gS org Qo hod ul poe 

கொண்டல் மாமழை பொழிந்த 

அண்பல் துளி.பிலும் வாழிய பலே. என்று சூழூரை 

யோடு வழுத்ிச் சென்று பின்வந்து மகிழ்க்கார், காலமறிந்து 

இடக்கண்டு ௮ர௪ நீதிகளை இடை யிடையே அவே இலர் 

உரையாடி வந்தார், SN. கவறுற ேோரிலனும் உடனை பெரிதும் 

அணிர் து இவர் உறுதிகறி வருசலை ௮வலும் உவர்து கொண்டு 

வர்தான். ஒருமுறை கருஷரை மூற்றுகைசெய்து ௮வன 

பொரு துகின்றபோது மரூவலன் வெளிவராது மறைந்திருந்தான், 

மேலும் அடுமுரமணாடு கொடுமை விளக்சான், Sy Gh F G0) Gor 

௮ாசே! அருள்புரிக என்று இவர் தடுத்தும வீர வெறியோடு 

௮வன் மீறிச் சென்றான், இவரும் விரைந்து புதந்து **இச் செயல் 

உனக்குப் பழியும பாவமும் பயக்கும், அஞ்சினான் மீது லெஞ்ச 

மர்தொடுத்தான் என்று உன்னை யாரும் ககைப்பர்) உன் பெரு 

மைக்கு இது மிகச்சிறுமையாம்; விடுக நீ இசனை”' என மேல் 

வெகுண்டு உரைத்தார்; உடனே ௮வன் Oa tues மீண்டு 

இவரது அறிவினை வியந்தான் தன் வெகுளி வேகத்தால் மில்ச 

செப்து வசையபுருவண்ணம் உரிமையோடு உரைசெய்து இசை 

பபெறவைத்ச மேன்மையை நினைந்து முன்னயிலும் இவாமேல்,
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௮ வன் கேண்மைமீச் கொண்டான். யாரும் தடுச்சும்கரிய கீர 

ru ௮வனை இடின்த அறிவுறுத்த நீதியில் நிறுத்திய இவரது 

தகனையும் ஈட்பையும் அ௮ச்காலசவரனைவரும் புகழ்ச்தார், ஈட் 

உள் ஈகுசற்பொருட்டு ௮ன்று; மிகுதிக்கண் மேற்சென்று இடித் 

தற்பொருட்டு என்னும் உண்மையை உலகம் இவர்பால் உணச்ந்றது 

Rox a7, 

௮ல்ழியிற் செல்லா ௪டச்ச யறிஏறுத்இி 
ஈல்சழியி லூக்குவார் ஈட்புறுக-.ஃசால்லி 
ஈகைத்அக கழிக்கும் நயமிலார் கண்பேச 
பகசைத்துன்பரம் என்றும பழி, 

ஸீணே நகைத்து விலகுவார் புன்கேண்மை 
பூணூதே போக விடல், 

நல்லறி வுறுக்கலே நட்பின் பயமை என்பது இனால் கூறப் 

பட்டு. 

  

7182 பண்டு பழசாச பாரவளவன அ௮ர்சையர்பாற் 
கொண்டிருக்கான ஈட்பேன் குமரேசா -மண்டு 
புணர்ச்சி பழகுகல் வேண்டா வுணர்ச்சிதான் 
நட்பாக கிழமை தரும், (@) 

இஃ, 

குமரேசா! கோப்பெருஞ் சோழன் பிசரரார்தையாரை 

ரேரில்கண்டு பழசாதருச் அம் ஏன ௮வர்பால் பெரு சண்பு கெசண் 

டிருச்சான் எனின், புணர்சிச, பழகுசல் வேண்டா; உணர்ச்சிசான் 

நட்பு ஆம் கிழமை தரும் என்௧, 

பண்டு பழகாத ௪ முன்பு நேரில்கண்டு அரியா .த3 பார் அ பூமி, 

மேல், இடித்து ௮றிவுறுத்தி சண்பரை ஈள்வழியிற் செலு 

தலே ஈட்பிற்குப் பயனாம் எனறார்; இதின், ௮ர் ஈட்பு உண்டா 

தீ.ற்கு உரிமையரய தோர் ௮ரிய உண்மையை உணர் 2 ௮ன்ரார். 

புணர்ச்சி ௮ சேர்க்கை) அதாவ oh aes Gacy aa 

யிருத்தல், உணர்ச்சி அ உள்ளப்பான்மை; கருக்சொற்றுமை 
. ஏன்க, . தான் என்பது கட்டுரைச் சலைக்கண் ௪௪௪2. தேற்றம் 
எனிலுமாம், பழகுதல் ௮ அடிக்கடி. கண்டுபேடுச் கலந்திருத்தல்,
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நட்பாம் கிழமை தரு.தற்கு உகவி உரிமை முதலியன பிறவு 

முளேவேளனும் அவையெல்லாம் புணர்ச்சி பழகுதல் என்பவற்றுள் 

அடங்கும் எனக, இவ எல்லாவற்றிலும் உணர்ச்சு ஒப்பே ஈட் 

புக்குச் சிற க காரணமாம் என்றவாறு, எனவே இதனால் ௮மை 

யும் நட்பே என்றும் திட்பமுடையதாய்ச் சிறந்து சோன்றும் 

என்பதாயிற்று, 

DAI DOD ஒருவன் ஈநட்பாதற்கு நெருக்கமும் பழக்கமும் 

வேண்டுவதில்லை; உள்ளத்து ஒத்த உணர்ச்சியே ௮வ் இருவர் 

க்கும் ஈட்பாம் உரிமையைக் தந்துவிடும் என்பகாம், 

மக்கட்குள் ஈட்புண்டாதற்ருப் புணர்ச்சியும் பழக்கமும் 

மவண்டும் என்பது வெளிப்படையாதலால் அவற்றை விளக்கக். 

காட்டி ௮வற்றினும் சிறந்த காணம் அதற்கு உணர்ச்சி ஒச்சலே 

என உணர்த்தி யருளிஞர், புணர்ச்சியும் பழக்கமும் ௮மைர்: 

இருப்பிலும் உணர்ச்சி ஒச்திலகாயின் துரியோதனனுக்கும் 

பாண்டவர்களுக்கும் போல நட்பாம் கிழமை ஒரு இறிதும் 

உண்டாகாசென்க, 

தொல்லரூல் காலமெல்லாம் பழகனும் தாயால்லார் 

புல்லலர்; உள்ளக் தாயார், பொருச்துவர் எதிர்ந்தஞான்றே ; 

ஒல்லைவச்.து உணர்வுமொன்ற இருவரும் ஒருகாளுற்ற 

எல்லியும் பகலும்போலத் தழுவினர் எழுவிற்£றோளார், எனவும், 

பலராளும் பச்கத்தா ராயினும் செஞ்சிற் 

சிலகாளும் ஒட்டாரசோடு ஒட்டார்--பலகாளும் 

நீத்தா ரெனக்கை விடலுண்டோ அம் நெஞ்சத்து 

யாத்காரோடுயாதக்க தொடர்பு, எனவும், 

கண்டா மரையின் உடன்பிறச்கே தண்தேன் நுகர மண்டுகம் 

வண்டே கானத்திடையிருக்து VEC SELON Lo HAM Bp 

பண்டே பழகி யிருக்தாலும் ௮றியார் புல்லர் சல்லோரைக் 

கண்டே களித்தங்குறவாடித் தம்மிம் கலப்பச் கற்ரோரே, எனவும் 

வருவன ஈண்டு எண்ணற் குரியன, 

புணர்ச்சி, பழகுசல்களிலும் உணர்ச்சி ஒப்பே mses 

தி.றச்.௪ காரணமாம் என்பது கருத்து, | 
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'இனி, புணர்ச்சி என்பதை ஈட்பு என்றுகொண்டு ஈட்பிற்குப் 

பழருதல் வேண்டா, உணர்ச்சியே அதன் உரிமையை உதவி 

விடும் எனவும் இ, உரைகொள்ள கின்றது, 

் மூச்து பவளம் மணி முதலியன தாம் பிறர்த இடங்களால் 

மிகச் சேய்மைப்பட்டிருப்பினும் தரம் ஒத்த இடத்து ஒருக்க 

யைந்து கோவையாய் ௮வை ஒருலைப்படுதல்2 பால் இடம், 

கூலம், மதம், மொழி, சொழில் முதலியவற்றால் மக்கள் வேறு 

பட்டுப் பழகாதிருப்பினும் தம்முள் ஒக வுணர்ச்சியுடையவா் 

ஒருவரை ஒருவர் காணப்பெறின் உடனே உரிமைமீக் கூர்ந்து 

இபருகட்புடையராயமைவர் எனக, 

பொன்னும் SIS Hid (ips gin woot ooh uy 

.மாமலை பயர்த காமரு மணியும் 

'இடைபபடச் சேய வாயினும், சொடை புணர்ந்து 

௮ருவிலை நன்கலம் ௮மைக்குகு காலை 

ஒருவழிச் கோன்றியாங்கு என்றும் சான்றோர் 

சானரோர் பால ராப) 

சாலார் சாலார் பாலராகுபவே, என்று கண்ணகஞாை் கூறிய 

அம் இங்குக் காணத்தக்க, 

முனபு பார்த்துப் பேசிப் பழகாஇருக்காலும ஒத்த குண 

முடையவர்கள் கண்டபொழுதே காதல்மீக் கூர்ந்து ஈட்புக் 

கொண்டு மகிழ்வர் என்பது இதில் உணாக்சப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை கோப்பெருஞ் சோழன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

கோப்பெருஞ் சோழன் என்பவன் உறையூரிலிருந்து ரசு 

புரிர்தவன், ௮ரிப குணங்கள் பல அ௮மையப்பபற்றவன், பல 

கலைகளிலும் வல்லவன், தன் குடிகளெல்லாரும் இன்புறும் 

வண்ணம் இதம்பல செய்தவன். பெருக் இருவுடையனாயிருக்.தும் 

அதல் அழுக்இவிடாமல் அருங்கலைவினோ தனா யிவன் அமர்க்இருக் : 
. தான். பொத்தியார், எயிற்றியனார், பூதசாதனார், கண்ணகனார் 

முதலிய புலவர்களை சன்னுடன் அ௮மரவைக் துக்கொண்டு புல 

மழைச் சுவையை சாளும் இவன் பொருக்இ அுகச்ச்தான், அவ,
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ரனைவரும் விழைர் தணருமாறு விழுமிய கவிகள் பல விளங்கச் 

செய்தான். தன்னைச் தனியே இருக்கவிட்டுப் பொருள் விரும் 

பிச் செல்ல கின்ற தன் தலைவனது நிலையினைக் குறிப்பால் சோக் 

ஒருதலைவி கூறியதாக ஒருமூறை இவன் கூறிய கவியினழகை 
வியந்து ௮க்காலச்.துப் புலவொல்லாரும் புகழ்க்து ம௫ழ்ச்தார், 

Sb) 5 oor இ.தனடியில் காண்க, 

௮ருளும் அன்பும் நீக்கத் துணை துறக்து 

பொருள் வயிற் பிரி?வோர் உரவோசாயின் 

உரவோர் உரவோசாக 5S 

மடவமாக மடர்சை சாம, (குறுஈதொகை,) 

இ௫்ஙனம் புலமை இன்பந்துய்ததுத் தலைமையோடு விளங்க 

நின்ற இவன் பிசிராந்தையார் என்னலும் புலவாது குண ஈலங்களைக் 

கேட்டு அவர்பால் பெருங் கேண்மை கொண்டான், பவரும் 

௮வ்வாஹே இவனுணாவியல்புகளை யறிந்து உயிரினும் இவன் 

மேல் உயர்காதல் கொண்டார், பவர் பாண்டிகாட்டிலுள்ள வர், 

'இவன் சோழகாட்டில் இருககவன, ஒருவரை ஒருவர் முன்பு 

கண்டு பழகாஇருக்தும் இருவரும் தம்முள் உழுவலன்பு கொண். 

டிருர் தார், இங்ஙனம் இருக்துவறுங்கால் பலவகையானும் நிலையா 

மையை யுணர்ந்து இவ்வுலகனை வெறுத்துக் தனிச்சு ஒரிடத்சை 

யடைந்து வடஇசை கோக்க யமர்ர்து யோகப் ப.பிற்யொல் தன் 

உயிரை விடத்துணிர்து இவன் உறுதி பூண்டிருக்கான், மறுமை 

நோக்க நின்ற இவன௮ ௮ருமையை யறிர்து குறுகில மன்னரும் 

ம.றுபுலத்தவரும் புலவரும் பிறரும் பெருந்தூானளாக இவனிடம் 

வரது இரங்கி நின்றார், தன் இன்னுயிர் நீங்கும் ௮மயம் இன்ன 

தாம் என்று முன்னதாக இம் மன்னன் குறித்துத் துணைவி 

“cron அருயிர் ஈண்பன் பிசிராந்தையான் என்னுடன் வரவிரும் 

பித் தன்னுயிர் தாங்க இப்பொழுது இங்கு வருவன்) அவளுக்குச் 

சிறிது இடம்விட்டு நில்லுங்கள் '” என்று சன் அ௮ருகுநின்றவரை 

சோக் இவன் ௮ருளுடன்' மொழிக்தான். அதனைக்கேட்டு 

அங்குகின்றவரெல்லாரும் கண்கொண்ட அளவு இசைகளை சோக்கி 

னார். சிலர் இவ்விருவரும் ஒருவரை யொருவர் கேள்வியுற்றிருப்ப
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தன்றி ஒரு சிறிதேலும் இதன்முன் கண்டதில்லையே. நெடுர் 

துத்திலுள்ள ௮வர் இதுபொழுது இங்கு எவ்வாறுவர இயலும் 

என்று ஐயழவோடு தம்முள் உரையாடி கினருூர், ௮.கனை புணா 

நச இவன் ௮வர்களைகோக்கி நீகிர் யாதும் ஐயறவேண்டாம், 

தெனனம் பொருப்பன் ஈன்னாட் டூள்ளும் 

'பிசி2ரான் என்ப என் உயிசோம்புகனே 

செல்வக் காலை மிற்பிலும் 

அல்லற் காலை நில்லலன் மனனே, என்று நிலைபெறச் 

சொல்லி யுளமுற வுணர்த்தினை, உணர்த்தயும் ௮வருள்ளங் 

கொண்... anu sin ani Nu ur a Gl mea) யப்சீதுணாக்து 9 ONT Hi B19 

னியல்பை இவன் இட்பமுற உரைத்தான், 

கேட்டல் மாத்திரை யல்லது யாவதும் 

காண்டல் இல்லாது 'பாண்டுபல கழிய 

வழுவின்று பழகிய கிழமைய ராகினும் 

௮ரிசே கோன்றல் ௮தற்பட.. ஒழுகல் என்று 

ஐயங்கொள்ளனமின்; அரறி வாளீர / 

இகழ்விலன; இனி.பன்; யாக்க ஈண்பினன; 

புகழ்கெட வரூஉம் பொய்வேண் படலை; 

தன்ெயா் கிளககுக்காலை என் பெயர் 

பேதைச் சோழன் என்னும்; சற5த 

காகற்கிழமையும் உடையன் ; அ௮சன்தலை 

இன்னகோர் காலை நில்லலன்; 

இன்னே வருகுவன் ஒழிகக அவற்கு இடமே, எனத் 

இடம்பெற உரைத்துப் பின்பு யாதும் பேசாமல் பழமைபேசல் 

யோில் பஇர்திருந்தரன். சிறிது பொழுதுக்குள் கண்ணீர் 5௮ 
ம்பி ௮வர் கரைந்து இடி.வகதார். எல்லாரும் வியந்து விலகினார், 

அவர் விரைந்து புகுர்து இவன் மெய்யினை ததழுவி ஐயனே! என்று 

அலறி யேங்கனொ்; இவனும் இறுகப் புல்லினை; பின்பு இருவரும் 

ஒருவராய் இன்னுயிர் நீங்கனொர். இருவேறிடங்களிலிருக்து இது 

வரையும் ஒரு போதும் கண்டறியாது நின்ற இவர் உணர்ச்சி 

ஒடூபினால் உடனுயிர் நீக்கும் உரிமைத் தாய பெருஈட்பினை த் தம்,
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றாள் உடைதீதாயிருந்தமையை உணர்ந்து வியந்து அனைவரும் 

உள்ளம் 'இரங்கிளா், புணாச்ச, பழகுதல் வேண்டா; உணர்சி 

தான் ஈட்பாம் இழமைதரும் என் ம் உண்மையை உகம் இவர் 

பால் உணா துகின்றஅ, ஈட்புரிமையால் அன்று நிகழ்த் சதை 

உடனிருந்து கண்ட பொத்தியார் என் ஐம் புலவா உளமுரறுடப் 

பாடினார், அதனை இதனடியில் காண்க, 

கினக்குங்காலை மருட்கை புடைத்த 

அனைப்பெருஞ் சிற ப்பினோடு ஈக்கிது துணிகள். 

அதனிலும், மருட்கை புடைத்த பிறடை்டுச் 

தகோற்தநஞ்சான்ற சான்றோன் போற்றி 

இசை மாபாக ஈட்ப5 கஈசாக 

இன யசோர் காலை ஈங்கு வருதல்; 

வருவன் எனற கோன ஐ பெருமையுற், 

அ௮துபமுூதினறி வகதவன் அறிவும், 

Aus os7 gn வியக்தொறம் வியப்பிறந்கன்?ற 

௮.சனால், சன்கால் இயங்காத தேப் துறையும் 

சான்றோன் நெஞ்சுறப் பெற்றது ஒனறிசை 

அ௮ன்னேனை இழச்தஇல் வுலகம் 

என்னா ௮.துகொல் ௮ளியது கானே. (புறம், 

தனக்கமைக் இருக்க பெருஞ் சிழப்புக்களெல்லாவற்றையும் 

றது இச்சசோழ மன்னன உயிர்விடச் துணிச்சதும், வேறு 

காட்டிலிருக்2 பிஏிரார்ையரபால் இலன் பெருகட்புக் கொண்டி 

ருக்கதும், வருளார் என்தவடனே அவர் வர்ததும், உண/சசி ஒப் 

புமையால் இருவரிடச்தும் நிகழ்க்இருக்க சட்புரிமையம், இச 

கைய மன்னனை இழகச்தமைபால் இனி இச்சாடு எனனபாடு படு 

மோ. எனப் புலவர் இரக்யெலும், பொருந்திய சண்பினரைப் 

போற்றிகின்றதும், பிசவும் இதனுள் ஒளிரதல் காண்க, 

உணர்வோப்பே ஈட்பின் உயிராம்; உறினோ 
புணர்வுடனே தோன்றும் பொலிந்து. 

குணப்பொருத்தமே ஈட்பித்கு மிகச் சதக்ததாம் என்பது 
இதனால் கூறப்பட்டது, 

 



2126 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

786 மூரதரைகொள் பொய்யா மொழியசரோன் கெஞ்சுவது 

கோதறுகட் புற்றர் குமரேசா.-மோதஇ 

மூ௧௧௪ ஈட்ப௪ ஈட்பன்று செஞ்ச 

தகக ஈட்பது நட்பு, (௬) 

இ-ள், 

குமரேசா ! பொய்யாமொழிப் புலவர் €னக்கரோடு 

அகம் கனிச்ு ஏன் ஆழ்ந்து நட்புற்றுர் எனின், முகம்சக நட் 

ப௮ நட்பு.ுன்று; நெஞ்சம் தகம்கக ஈட்பது ஈட்பு என்க, 

Cod, PES உணர்ச்சியே ஈட்புக்கு Hse உரிமையாம் 

என்றார்; லவ்வுணர்சீசி யில்லாமலே சிலர் மிக உரிமையசளா 

போல் முகமலார் சரித்து ஈண்புகொண்டாடிக் காலையில் ஒன் 

மூவா; கடும் பகலில் ஒன்ருகா; மாலையில் ஒன்றான; என் ற படி 

மாநியாடி வருகின்றார்களே இவர் ஈட்பை எதனோடு சோப்பது 

என்று ஒருவன் Bit கோக்க ௮ ஈட்பாகாது என அவனை 

கோக்கி உரைத்தசாக இதனை உணரக் தனரார், 

மோத ரோர்து எதிரே கண்டபொழு.௫. (LS BS = 

முகம் மலர, கெஞ்சத்து எனற நெஞ்சுள் அமைந்த அன 

பால் என்றவாறு, நெஞ்சத்து ௮கம் ஈ௧- நெஞ்சிடமாயெ உள் 

ளம் மழ எனிலுமாம். ஈட்பதே நட்பு எனவும் பாடம், 

முகம் மாத்இ.ம் மலரும்படி செய்து ஈட்புக்கொள்வது ஈட்பு 

அன்று; அன்பினால் மனம் மகிழ ஈட்புக்கொள்வ? ஈட்பாம் 

எனபகாம். 

ந்.து ஈட்புக்கொள்ளவேண்டும் எனபார் அகம் முகம் என ௮வ் 

விரண்டனையும் குறித்துக் காட்டினார், 

களங்கமின்றி அகங்களனிச்.து அப்பரும், ௮ப்பூெடிகளும் 

போல் ஒப்புறவெய்த ஈட்புற்றிருக்க வேண்டும் என்றவாறு, 

ட அகம் ஈகாம3ல வஞ்சர்க்கு முகம் ஈகும் கலால் ௮௧ கள்ள 

செஞ்சர் சட்பு எள்ளற்பாற்று என்பார் ௮.௮ நட்பு அன்று என்றார்
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ஈரம் அல்லாதது.கிளைநட்பு அன்று, என்றது மு.துமொழிக் 

காஞ்சி, உள்?ளான்றுவைச்துப் புறம்சபொன்று காட்டிக் கரவு 

செய்வாசோடு உ௰வுிகாள்ளலாகா2சன்பது கருல்து, 

அன்பால் உள்ளக் கனிர்து ஈல்லவர் ஈட்புக்கொள்ளர் என் 

யது இதில் உணாச்சப்பட்ட௮, இவ்வுண்மை மாப் பாமொழிம் 

புலவரிடதஅம், சிரக்சாபாலும் உணரப்படும், 

கதை. 

பொய்.பாமொழிப்புலவர் என்பவர் இற்றைக்கு ஐயிர அண் 

டுகட்கு முன்னர்த் சொண்டை நாட்டிலே செங்காட்டங்கோட் 

டத்தைச் சார்ச் உறையரிலே பிறச்தவர், நிறைந்த கல்வியாளர், 

ஒழுக்கத்துற் சிறக்தவர், வழுவற்ற மொழிரசலமுடையவர், இவர் 

ஒன்று சொல்லின் ௮.து வேதம்போல் பழுதற்ற பயனை விளைவிக் 

குமாதலால் போய்யாமோழிப் புலவர் என எவரும் போற்ற நின் 

or. இவரது கவிகள் ௮ழகும் இனிமையும் தெரிவு மடையன, 

உமாதேவிமீ?2த உவர்துபாடும் இயல்பினர், ஒருகாளிசவில் 

இவர் கனயில் எம்பெருமான் வினோசமாகக் தோன்றி எம்மீது 

ஒருபாடல் பாடுக என்றுர், புலவர் விழித்துணார்து விபக்து 

மூழ்க்கார், கோழிக்கும்பாடி. குஞ்சுக்கும் பாடவா! என்,று 

தலையசைக்.து நெஞ்சங்கனிஈ௮ கூறி ஒன்றும் பாடாது நின்றார், 

நாள்பல கழிச் சன, ஒருநாள் தஞ்சையிலிருச்்து தனியே காட்டு 

வழியாக இவர் வச்தார். பாட்டறிஈ்து பயன் கொடுக்கும் அப்பா 

மன் ஒரு வேட்டுக்குமன்போல் சோன்றி இடையே எ௫ிர்ப்பட்டு 

ரீ யார்.? நில் என்றார். இவர் என்செய்வார் பாவம்! கள்ளன 

என்று உள.எம் ௮ஞ்சஞரை், உடலும் BOWE or. வேல்கொண் 

டிருக்கும் அ௮க்கையில் கோல்கொண்டிருப் அதைக்கண்டு இவர் 

மால்கொண்டு மறுகின், இன்று அ௮டி தப்பாது எனறு அத்தடி 

BUSSE இவர் ௮லமர்துவிழிக் து ஐயா, ''யான் ஒரு புலவன்”! 

"என்றார். புலவரா நீர் £ எக்க! என்மேல் ஒரு கவிபாடும் பார்ப் 

போம் என்று ௮வர் கனிக்து கெருக் னார், வேட்டுவஞயிலும் 

பாட்டருமை தெரிச்சவன் போலும் என இவர் அச்சம்கீல்கி nero: 

வேளை இன்ற அடிவிழாஅ என்று உள்ளச்9தளிர்து பாடத்த



4130 இருக்குதட் குமரேச வெண்பா, 

ச்.து உங்கள் பெயா் என்ன 7 என்றார், முன்பு சொன்ன குஞ்சியை 

கெஞ்சல் வைச் க்கொண்டு என்பெயர் முட் டை என்றார், 

உடனே, அகப் பொருட்டுறையில் காகளனேடு கன் மகள் கலச்.து 

போனை நினைரஈ்து தாய் இரக்கிபகாக உருவகித்து 

பொன்போலும் கள்ளிப் பொறிபறக்குக் கானலிலே 

என்பேசை செல்லற்கிசைக்கனளே--மின்போலும் 

மான?3வல் முட்டைக்கு மாறாய OG savant Curae 

கான3வேல் முட்டைக்கும் காடு, 

என்று இனர் பாடி நின்றார், கள்ளி கரிர்துபோன காட்டிலே FH 

சேலமுள் கரியாமள் அின்.று எப்படி ச்ைசக்கும்காணும் ? சொற்கற் 

றம் இல்ளையாயிலும் இதில், பொருள் ஈன்கு பொரும் வில்லை; 

ஆயிலும் இனிமேல் இருக் இக்கொள்விர் ] என்று தேற்றிவிட்டு, 

குஞ்சுக்குப் பாடமாட்டேன என்ற நீர் இப்பொழுது முட்டைக் 

குப் பரடலாமா £ என்று ௮ருள்சகைசெய்.து எம் ஐயன் மறைந்து 

போயினார், புலவர் விழிநீர் சொரிந்து ௮வ் ௮ருளாடலை நினைக் 

அருகிப் புகழ்ந் துபோற்றி உவர்துபோனார். ஒருமுறை மதுரையை 

UOC MAA HIFICHO HES பாண்டியனைக் கண்டு இவர் 

COT. DSTANG BE SOME (PPsr@sgGu Yat Hog 

தமிழாராய்க்கத சக்கப்பலகை பெபொற்றாமசையிலிருக்.து வெளியே 

மித். வரும்படி பாடுவிரா 7 என்று கேட்டான்; 55 இவர் 

யாதும் ஓபுருமல் ௮வ்வாவியினருகே வர௮ யாவரும்காண வ் 

Casson உணர்ந்து கொள்ளுமாறு எதிர்ந்து கின்று 

பூவேச்சர முன்போழ் புரப்பார் இலையெனினும் 

பாவேர்தர் உண்டென்னும் பான்மையால்--கோவேர்தன் 

மாறன் அறிய மரா புரித்தமி?ழார் 

விறணை3.ப. சற்றே மித, 

சான்றார். உடனே ௮ மிதர்துசோன்றியது, இக்கனம் அற் 

பூதக்கள் பலபுரிர்து தம் பெயரியல்புக்கேற்பப் புலமையின் 

மெய்மையை விளக்கி இவர் கிலவிவருக்கால் சோழ சாட்டிலே 

அரசை என்லும் ஊரிலே சறெச்இிருச்த சேக்க முதலியார் என்ப 

வர இவலா விரும்பியழை த்து; த தம் உடனிருக்கச்செய்து உயர்
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ஈட்புக்கொண்டார், அகம்சககின்ற அவரது தகவினை யறிந்து 

இன்முகச்தோடு உள்ளக் கனிர்து இவரும் அவர்பால் உயிர்க் 

கேண்மை கொண்டு உடனுறைகச்இருக்தார், ஒரு சான் அவர் 

மஞ்சத்தில் இவர் மயார்து கனியே உறங்கினார், பதிவிரதையான 

வாது மளைவி.பார், சன் ராயகனென் ற ௧௬தஇ இனச்தெரியாமல் 

இவருடன் தில் ௮மாச்துறங்கினா; வெளியே போயிருந்த gest 

௮ங்குவரது சோக்கினார், வஞ்சமில்லா கெஞ்சனா) வகையறியாது 

உறங்குகின்ரார;என்று?களிச் தகொண்டு இருவருக்கும்இடையே 

சிறிது இடம் விடுபபடிசெய்து இணைக கமைந்து தாமும் உவர்து 
உலங்கினர், விடி. 9 2தழுச்சு வுடன புலவர் அறிக் து மிகவருச் தினார், 

மேதலி.பார் கேற்றினா; தீங்கு ஒன்றும் நிகழவில்லை; சாம் இருவ 

௬ம் ஒருவரே, உளங்கவல?வண்டாம்; என்று குழைர்து அன்பு 

செப்சார், இவ்வாறு ௮க நட்பாளராய் இவ இருவரும் இருந்து 

வருங்கால் ௮௬ (முறை இவர் வேற்றாருக்குப் போயிருந்தார்; ௮வ் 

வமயம் அம்முதலியார் இறந் போயினார், உத்தமியாகிய அவர் 

மனைவியும் உடனுபிர் துறக்தாள்; இருவரையும் ஒசே சிதையில் 

DUE AD HIF PSOE ௮னைவரும்வந்தூ சூழ்ர்து ௮ழு.அ கின்று 

பின்பு தககனஞ்செய்.பம் கொடக்கினார், அபொழுது இவர் 

கேள்வியுற்று அலறி ஓடிவக்து காரமும் உடன் விழுந்து சாக உறுதி 

பூண்டு சென்றார், சோழ மன்னன் தடுத்துப் புலவர் இலகபே! 

சாவாமல் எஞ்சியுள்ள எம் போன்றவர் ஈலமூறும்படி. நீவீர் நிலவி 

நிற்க வேண்டும் என்று கெஞ்சுறச்தமுவி நிறுத்தி மொழிக்தான். 

வாழி சோம என் வாய் மொழி கேண்மோ! 

ஊழி நிலவெறி மாளிகையின் வயின் 

கட்டிளங் கணவன் கவின்பெறு சேக்கையென்று 

Our மனைவி நெடி.து அயில் கொளச் 

செல்லக் கிடமீன் எனக்கு இடக்தருகெனச் 
சொல்லிய சண்பன் தனிச் செல்வானோ 

சானும் ஏகுவன் சுற்.றுணை ௮வற்சக, 

CGH fF OOF MSHS BINT SD அவனை நயந்து Asa - அச்சத் 

யிளையட்ச்,தி ஈண்பர் நிலையினை Corsa நினைர்அு நினைச்சமுத்சர்;.. 

7.
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அன்று நீ செல்லக் டெஎன்றாப் ஆயிழையோடு 

இன்று € வானுலகம் ஏறிய்--மன்றலு.று 

மானொக்க வாள்விழிபார் மாரனே' கண்டியூரச் 

'சீனக்கா, செல்லக் இட, 

சன்று சொல்லி ௮வ இருவருக்கும் இடையே பூதத் தம் இன் 

யிர் நீங்கினா, கண்டவரெல்லாரும் கரைர்தழுது ms HAS 

அ நின்றார், உள்ளங்கலர்து உறவு கொண்டிருக்க Bara இற 

நீ. த ௮ருமை பெருமைகளை ஈட்புக்குரிமையாக எடுத்துக்காட்டி 

அ௮.க்கால.த்தவா ஆர்வமடன் கொண்டாடி வந்தார். முகம்ஈக ஈட் 

பத நட்பு ௮ன று, நெஞ்சக அகம் ஈக ஈட்பதே நட்பு என் 

னும் உண்மையை உ.லகம் இவர்பால் உண?சஈது கின்றது, 

கேஞ்சோவ்வா வஞ்ச நிலையார் இழி௩ட்பு 

நஞ்சமே ௩ண்ணல் நவை, 

உள்ளன்பில்லாத ஈட்புக் கொள்ள்லாகாசென்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட, 

  

787 அன்று வளவனுற்ற அல்லலிலேன் பொத்தியார் 

குன்றி யுழச்தார்.குமமசேசா... என்றும் 

அழிவி னவைநீக்க யாறுப்ச் கழிவின்௧ண் 

௮/ல்ல லுமப்பதாம் ஈட்பு, (or) 

இ-ள், 

குமரேசா ! அறிவு கூறிவர்க பொத்தியார். வளவன் 

உறுதுயா கண்டு ஏன் உளங் கலங்கசொக்தார் எனின், அழிவி 

னவை நீக்கி, அறு உய்த்து, ௮ழிவின்கண் மல்லல் உழப்பது 

ஈட்பு தம் என்க, 

உள்ளன்பில்லாமல் வெளியேபல்லைக்காட்டி விணேசொல்லா 

டி.ப்போவ.து BL ஆகர்து என்று மேல் உணா்த்தினா்; ஆயின் 

உள்ளன்புடைய ஈட்பு எப்படி இருக்கும்? எனின், ௮,தனை இதில் 

உண்ர்த் துஇன்றார், குன்றி உழச்சார் என்றது மனங்கசைந்து 

, வருச்தினமை ௧௬௨,
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அ௮ழிவினவை- ௮ழிவினையுடையவை; அலஃ்காவது கேடு 

விளையும் தீய வழிககா என்க, ஆறு உய்த்து -ஈல்ல கறியின் 

கண் செலுத்தி. உழகத்தல் - வருச்தல், தன் ஈண்பன் துன் 

மார்க்கத்தில் செல்லத் அனரிர்தால் உடனே தடுத்து Pps, 

ஈன்மார்க்கக்றிற் செலுத்தி, ௮வன் ௮ல்லலுழவா வண்ணம் ஆத 

ரித்து வருவ? ஈட்பாம் என்பார் நீக்கி உய்த்து என்மார். 

௮.நி.5ர கெறி.பிழ் செலவினை விலக்க அம்வழிச்செலுச்தி யூழ்வினையால் 

அழிவுயச்தடுப்பின் அதற்கு உடன் அல்லாச்து க்கை வேறன்றி ஆருயிர்கள் 

ஒழிவகையின் றி உணர்ச்சியொதது ௮ருநூல் உணர்தொறும் உறகயம் 

போலக், கழிமடிழ் சாளும் பயில்தொறும் வளரக் கலப்பதே ஈட்புஎனப் 

படுமால். என்பது காண்சு, 

தன் ஈண்பனஅ நலச் தீங்குகளில் தானும் உடன் பங்காளி 

யாயமைச் இருந்து உவக்து வரர் துவதே நட்பிற்குச் சிறச்ககன்மை 

யாம் என்றவாறு, இங்கனம் நட்டவர்க்குப் புகழும் இன்பமும் 

பின்பு பொருந்துமாதலால் ௮கன் மல்லலுழப்பிறகு ஈல்லவர் 

அஞ்சார் என்க, 

Gi DU வளரக்சானும் வளார்.த உடன் பருகிப் பின்னாள் 

குறைபடு மதிபக்தேயக் குறு ழயல் தேய்வேேத போல் 

Popa cys தன்னை அக்கயெவன் வழியொழுகின் என்றும் 

நிறைம இருளைப்போமழும் நெடும்புகம் விளக்கும் என்றான், 

இது தருமதத்கன் கருதியுரைத்தது, இஇல் சஈட்புரிமையின் 

அருமை யுணரக, 

கேடுபயக்கும் தீயவழிகளை விலக்க, நல்ல நெறிகளில் செலு 

த்தி, விலக்கமுடியாதபடி. விதிவசத்கால் சன் ஈண்பனுக்கு அழிவு 

வக்க இடத்து ௮க்துனபதிகைக் தானும் உடனமைர்து அலு 

பவிப்பதே ஈட்பாம் என்பதாம், 

sag ஈ௩ண்பன் கெட்டவழிகளில் செல்லத் அணியின் 

உடனே சட்பாளன் இடித்து அறிவுறுத்தல் SOs நிறுத்தி 
உற்ற இடர்களை ஒழிச்.து உதவவேண்டும் என்பார் அழிவினவை 
நீக்கி என்றும், புகழறங்கள் பயக்கத்தகீக ஈல்ல வழிகளில் ௮வ 

'னைச் செல்லச் செப்து என்பார் ஆறு உய்த்து என்றும், இக்கனம்
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செய்துவருங்கால் தன்னால் விலக்க மூடியரவண்ணம் ெெய்வகஇ 

யால் சொடிய ௮லக்கண் வச்சதாயின் விலகிவிடாமல் கானும் 

அவ?னேடு உடனிருந்து ys Murer ௮னுபவிக்கவேண்டும் என் 

பார் அழிவின்கண் அல்லல் உழப்பது ௪ன்.றும் கூறினார், நீககி 

உய்திது YUU ஈட்பு என்றதனால் இவை இல்லகனை wry 

| என்று கொள்ளலாகாசென்பதாயிற்று, 

ஈறுமலாத் கண்கோதாய் ஈட்டாாக்கு ஈட்டார் 

ம.றுமையுஞ் செய்வது ஒன்று உண்டேோ? இறுமளவும் 

இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரோடு 

அனபுறுவ துன்பக் கால், எனபஅம் காணக, 

அ௮ல்லலானவற்றை யெல்லாம் நீககி ஈல்ல செபல்களில் ஊக் 

இச் சம்சண்பரை என்றும் சன்கு பேணி வருவசே ஈட்பாம என்ற 

வாறு, மருமகன் உயிருக்கு இந்த மாமனே மறலி என்.று துரியோ 
தனலுக்குச் சகுனி ௮மைச்இருக்சுகை கினைக்து அறிஞர் கொர் 

தன்போல் ஈட்பினர் புமைந்திருக்கலாகாதென்க, 

கருத்திலா இறைவன் தீமை“ கருஇனால் ௮கனைக் 16 oF 

இருத்தலாமாஇன் அன்றோ இருக்துதல் தராதாயின் 

பொருத்தறு பொருளுண்டாமோ? பொருதொழிற்கு உரியாகி 

ஒருத்தரின் முன்னஞ்சாகல் உண்டவர்க க உரியதம்மா, என்று 

கும்பகருணன் குறி த்து நின்றதுபோல் ane ஈட்பினர் தம்மா 

லசனவரையும் ஈண்பனைச் இருத்தி உ.ப்த்து முடியாத இடத்து 

அவேோடு முடிச் து போவர் crass, 

உண்மையான கட்பினர் தம் ஈண்பனை என்றும் சல்வழியில் 

செலுச். தவர் என்பதும், அவலுக்கு எதேலும் அழிவுவர்ததா 

யின் சாமூம் உடனமைசர்து அதனை அனுபவிப்பர் என்பதும் 

இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இலவவுண்மை பொகத்இயார்பால் உண 

சப்படும், 
கதை. 

| பொத்தியார் என்பவர் சோழசாட்டிலே உறையூரிலிருர் அவர், 

SOUS சிறக்தவர், உண்மையும் ரேர்மையும் உரிமைறுமுடைய 
Of, அண்ண.திவாளா,. ,அண்ணனளியாளர், என்றம் எவ்வயிர்ச்
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ரூம் இதே செம்பும் இனிய நீர்மையர், விரய இலை. எண்னம் 

௮ருமை மளைவியேரீடமார். து இவர் இல்லறம் புரிச்தார்.' புரிர்த 

வருங்கால் எங்கும் இசை பரந்து நிற்ப அவ்வூரிலிருச்.சு அரச 

செய்துவர்சு கோப்பெருஞ் சோழன் என்னும் மன்னன் இவா. 

திருக்திய பண்பையும், பொருக்திய கணபையும் அரும் பெரும் 

புலமையையும் அறிக்து மகிழ்ர்து இவர்பால் அனபுமீக் கூர்ந்தான், 

இவரும் அவன்மேல் ஆரவமீக் கூர்க்து அடிக்கடி அரசவையடை 

ரத அறிவுரைகளாடி அளவளாவி wisn, தான் நெரிவழுவாத 

நீர்மையனாபிலும் இவாது நீதி முறைகளைக கேட்டு மேலும் Fe 

முடையனாய் அலறி?வோடு அவன நிலைபெற .அநின்றான், இங்கனம் 

கிலலிவருங்கால் புல்லாசில?சாடு பொருந்தக் கன் புசல்வா செய்த 

௮ல்லலுக்கு இரக்கி ௮வன் வெகுண்டெழுந்து ஒரு;மதை அவரை 

வெல்ல விரைச்சான், ௮து பொழுது இவர் இடைகின்று தடு 

GH இசல்பல கூறி சலம்பெற விடுத்தார், இங்கன3ம கண்ணுக்கு 

இமை போல் அமைக சம் கண்பனை என்றும் இவ் காத்து கின் 

ரர், இறுஇயில் மறுமை சோக்கிச் தன் உயிரினை நிக்க கினைர்ு 

அரசனைக் துூறக்து தனியிடச்சதை யடைர் து தவலை கொண்டு 

௮வன் இனிதமாக் இருக்கான், அர்நிலையினை பறிச்து கெஞ்சம் 

கவன்.று அவனோடு உடனமாச்அு ௮வ்னசாழே இகரும் உயிர் நூறக் 

கம் அணிந்தார், அணிவுகொண்டு தன் அருகிருந்த இவரை 

அவன் அருளுடன் கோக்கனொன், ** இன்னுபிர் சண்பிர் / என் 

டைன் வருகல் இதுபொழுது உமக்கு ஏற்றகன்௮ு; அழகும் 

இளமையும்வாய்க த உமது அருமை மீனவியோடமர்ர்அ ஒருபுசல் 

வனைப் பெற்றபின் இர் நிலையினைப் பெறலாம்) ஊர்க்குச் செல்ல 

வேண்டும்” என்று அவன் சொல்லி ளேண்டினனை, அதனை 

மறுக்க Hef இவர் மறுகி மீண்டார், உயர் புகுச்தார், 

அரசில்லாமையால் ஒளியிழக்ச விழிபோல் பொலிலிழர்அ 8ம் 

அச் ஈகரின் நிலைமையை தோக்க செடுமாச்சசறிர்தார். 

பெருஞ்சோ௮ பயர்து பல்யாண்டு புரர்.த 

பெருக்களி௮ இழர்ச பைற பாகன் 
ள் ச டட, 

அ.அசேச்ர்து. ஆல்பெ அழமுக்கல் ஆலை 
வெளில் பாழாகச் சுண்டு Serpe sings
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ENE Som sn ௮ல்லனே யானே பிபுலக்தார் தீ 

தோவண் கள்ளி போகிய 

, பேரிசை மூதூர் மன்ற கண்டே, என்று நெஞ்சங்குமை 

5 ௮ழுதி ப்ரடினா, கவளம் ஊட்டிக் தான் வளாத்அவர்த 

ம சுயானை இறக் சபோக மது son nes இடத்தை வந்து 

கண்டு ஒரு பாகன் கலுழ்க்க,அ3போால் அன்று. இவர் கலங்கி அமு 

துமையை இஇல் காட்டியிருச்சல் கண்க, இங்ஙனம் ஈட்புரிமை 

யோடு இள்லின்கண் ஈண்ணியிருக்சு எண்ணியபடியே ஒரு புண் 

ணியப் புதல்வனைப் மபற்றர், ௮ப் பேற்றின் அருமையையும் 

சண்பன் சாதிய உரிமையையும் நினை இவர் போற்றி hus 

ஜார், 

* இம்மை புகு இசையொடும் விளக்கி 

மறுமை புலகழும் மறுவின்று எய்துப 

செ.றுகரும் விழையும் செயிாதீர் காட்டச் 

Sevier பயர்ச சசெம்மலோர் எனப் 

பல்'2லாச் கூறிய பழமொழி எல்லாம் 

வாயே குதல் வாய்த்தனம் '” எனச் தம் சேய மனைவி 

யோடு செஞ்சம் கனிந்து இன்சொலாடினாச், யிலும், ௮ம் 

ம௫ழ்ச்சிபிலிருர். த விடாமல் உடனே தம் ஈண்பனை நாடி நடக் 

தார், அவன் முடிந்து போனமையால் அவன் இருக் இடத்தில் 

அறிகுறியாக ஒரு நடுகல் நிற்கக் கண்டார், அது பொழுது 

இவர் கொண்ட துயரை யார் கூறவல்லார, 

பாடுஈர்ச்கு ஈத்ச பல்புகழன்னே 

ஆடுசர்க்கு ஈச்ச பேரன்பினனே 

அறவோர் புகழ்ந்த ய்கோலன்னே 
திறவோர் புகழ்ச்த இண் ௮ன்பினனே 

மகளிர் சாயல்; மைந்தர்க்கு மைந்து; 

அகளறு கேள்வி உயர்க்சோர் புக்கில்; 
அனையன் என்னாது ௮்சக் கோனை 
நினையாக் கூற்றம் இன்னுயிர் உய்ச்சன்.ர 

பைதல் ஐக்கல் தழீஇ ௮,௧னை
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வைகும் வம்?மோ வாய்மொழிப் புலவிர் 

னந தலை உலகம் STH தூங்கக் 

கெடுவில் ஈல் இசை சூடி 

நடுகல் ஆபினன் புவலன் என. எனப் பலவாரறுகப் 

புலம்பிப் பாடி, ரீ கூறியபடியே பேறு Devi gas? sar cron aK 

Ota? asp ௮னன் இறச இடத்தில் நின் றுகாண்டு ௭௧3 
பேங்கி அழுதார், 

அமுல் அவிர் வயங்க இழைப் பொலிர் தமேனி 
நிழலிலும் போகா ன் வெய்யோள் ப.பக்ச 
புகழ்சால் புதல்வன் பிறந்தபின் வா என 
என இவண் ஒழி அ௮ன்பிலாள் 
எண்ணாத இருக்குவை யல்லை 
என்னிடம் பாதுமற்று இசைவெப் போயே, 

என்று இவர் எங்கி அழுதபொழுது அக்சடுகல் பாரர்என் Cary. 5H 

அசைந்து சிறிது இடம்கொடுக்கது. உடனே இவர் vend pig 

௮ல் ௮ம்ர்சு இடைவெளியில் இறக்க மறைந்தார், தல் சண்பன் 

உவக்தருக்தபொழுது உடனமாந்இருக்து உறுதிகூறு கெறியி லும் 

தீது அவன் இ.றுஇயுற்த பொழுது இவர் அல்லலுற்று அமைர் 

தினுபவிழ்து உடன் முடிர்துபோனதை சினைந்து லுக்காலத்திருர் 

கவரனைவரும் வியக்து போற்றினர், இவர்சம wider ew 

வினைப் புலவர் பலரும் புகழ்ச்.து கூறியுள்ளார், அழிகினனை 

நீக்கி ஆறுய்த்து ௮ழமிளின்கண் அல்லல் உழப்பதகாம் ஈட்பு என 

னும் உண்மையை உலகம் காண இவர் உணர்ச்திரன் ரா, அல்ல 

BpigG ad sauce g நடு கல்லின் இடை Qaalsu ysog 

இவர் அழ்ச்து செல்லுங்கால் பாஇ உடலளவில் Gory gust 

ஈட்பின் பான்மையை வியற்து உள்ளம் உருகி ஓர் பாடல் பாடி. 

Gar. அதனை 8) Sor அடியில் காண்க, 

பலர்க்கும் நிழலாகி உலகம் மீக் கூறிச் 
தலைப்போகு ௮ன்மையிற் சிறுவழி மடங்கி 
நிலைபெறு நடுகல் அகியக் கண்ணும, 
இடங்கொடுச்கு அளிப்ப மன்ற, உடம்போடு 
இன்ுயிர் விரும்பும் தழமைச் * 
சொல் சட்பு உடையார் சம்முழைச் செலி?னே.(9பாத்தியா்)
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உடலும் உயிரும்போல் அமைக்திருது இன்பதுன்பங்களை 

கண்பனோடு ஒன்றி நின்று இலர் ௮ைபைவிக்க தன்மையும், மேற் 

குறித்த உண்மையும் இதில் ஒனிர் தல்காண்க, 

அறிவுறுத்திக் காக்கும் அறவோர்௩ட் பேன்றும் 

பொறைநிறத்திக் கோள்சு பரிந்து. 

அல்லலைற்றித் தன் நண்பலுக்கு ஈல்லது செய் சல நட்பிற் 

கழகாம் எனபது இதனால் கூறப்பட்ட௮, 

788 Csitss சு சஞ்சணேைன் வேகன் அன் பேசாச்துடனே 

கூர்க த களைக்கான் குமரேசா சர்ச 

உடுக்கை பிழக்கவன் கைபோல வாங்கே 

இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு, (௮) 

குமபேசா ! ீவகன் து.பரடைர்தபொழுது சுதஞ்ச 

ணன் ஏன் விரைர்து vt gg ௮கனைக் களைச்துகாச்சான் எனின், 

உடுக்கை இழச்சவன் கைச்பால அ௮௫மக இடுக்கண் களைவது 

₹ட்பாம் எனக. 

மேல், உற்ற தன்பம்கமா நிக்கி என்றும் உறு சூழ்ர்து 

தன் கண்பணைக் கருஇக் காப்பதே ஒருவன் நட்பிற்குக் கடமை 

யாம் என்னா; இதில் யாதும் சொல்லா முன்னரே நல்ல ஈட்பினர் 

தம் ஈண்பரின் ௮ல்லல் காவலர் என் இன்ருர், 

உடுக்கை௯ உடை: உடுக்கப்படுவஅ௫ என்னும் எதுவான் வர் 

௧௮, சீரை ைஇய உடுக்கையர் எனவும், உடுக்கை உலறி என 

௮ம், கருவகன காண்க, அடை அறுவை என வேறு பெயரால் 

கூறின், தலை கோள்களிலமைச்,2 மேலாடை எனவும் கருதப்படும் 

ஆதலால் அங்ஙனம் படாவண்ணம் உறுதிபெறவும், இங்கு உரி 

மை தோன் றவும் உடுக்கை என்றார், 

ஆக்கே- இடுக்கணுற்ற அப்பொழுதே, இது விரைவு 

தோன்ற நின்ற, களைவது-நீக்குவது, களை*தலாயெ சண் 

பன் தொழில் ஈடபின்மேல் ஏற்றப்பட்டது,
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அகம்சசசட்பது, ஆறுப்சீது அல்லல் உழப்பது, இடுக்கண் 

கள வ என நட்பிற்கு உரிமைகளாகள் தகொடுக்துச் சொல்லப் 

பட்ட இம்மூனறினல் வஞ்சமின் றிக் கலந்து, சுகதுக்கங்களில் 

கெஞ்சம்பொருர்தி அனுபவித்து, உற்.றுமி உகவி நிற்கவேண்டும் 

என்பது உணரலாகும். ௮௧க2வ மனம் மொழி மெய்கள் என்னும். 

முக்கரணங்களும் ஈட்பிற்கு இன்னவகையில் ஒத் இருக்கவேண் 
டூம் என்பதாயிற்று, 

தன் அரையில் உடுத்இபிநக் க டை ஈழுவினவன் கை 
விரைந்து ௮தனைக் தழுவிக் சாத்தல்2பால் ஈண்பர்க்கு நேர்ந்த. 
அன்பச்தை ௮ப்பாழு?5 சென்று நீக்கிக் காப்பதே நட்பாம் 
என்பதாம், 

தனக்கு உற்ற அல்லலை நீக்குக என்று சன் தணைவன் 

சொல்லு முன்னே நல்ல நண்பர் ௮தனை விரைந்து களைந்து ௮வ 

னைக காப்பர் என்பதை உணர்த்துதற்கு இடையிலிருர்ச உடை 

ஈழவினவன் கையை ஒப்பு காட்டியது ௮க் களையும் தன்மை 

இயல்பாகவும் விரைவாசவும் நிகழும் எனப கருதி எனக. 

அவைபின்கண் பலர்காண கின்ற ஒருவன் உடுச்தியிருக் ௪ 

ஆடை செ௫ழ்ந்து நழுவியகாயின் உடனே அவன் கை விரைசர்து 

பற்றி மானக்குலைபாமல் காத்அ நிலைகி௮த்துசல்போல் தன ௮ன 

பனுக்குத் அன்பம் கோக்க இடத்து நல்ல ஈண்பன் ௮வன் சொல் 

௮ மன்னமே அடிக்துச் சென்று ௮தனைக்ககாக்அ நிக்கி அவனைக் 

காக்கேவேண்$.॥ என்பார் உடுக்கை இழமஈதவன் கைபோல இடுக 

கண் களைவது நட்பு என்றா. உன்னம் இன்றி மன்னும் முற் 

பட்டு இபல்பாக உதவச் சன்மையால் இங்கு உதவியாளனுக்குக் 

கை உவமையாய் கின்றது, தன்கையே தனக்கு உதவி; தோள் 

பேல நின்று எனக்கு ௮வன் உதவிஞன்; எனவழக்கிலும்,' (தோள் 

உற்.௮ு ஓர் தெய்வம் தணையாய்ச் துயர் இர்த்தவாறும்,'” என்று: 

செய்யுளிலும் இக் கை வச்துள்ளமை காண்க, தோள்உற்று- 
கோள் போல, 

போ.றிஞர் தாக்கும் பிறர் அய ரம் தாங்கியே 

வீரமோடு காக்க விரைகுவார்--சேரிழாய் 
மெய் சென்று தாக்கும் வீயன்கா ஐடி. தன்மேல். 
கை சென்று தாக்கும் கடிது, என்றதும் காண்க, 

268
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து?ராபசை உடுக்கை உரிக்க பொழுது கண்ணன் வந்து உதவி 

நின்றதுபோல் அன்பன் இடுக்கண் உற்ற இடத்து ஈண்பன் 

விரைந்து வந்து உதவி நிற்ப?க நட்பிற்கு ௮ழகாம் என்றவாறு, 

ரண்பனுக்குத் துன்பம் நோர்தஇடத்து ௮மசனை அக்கணமே 

நாடித் தீர்க்க வேண்டுமெனபது கருத்து 

தன ஈண்பலுக்கு ஓர் தஅனபம் 2சரின் உண்லமயான ஈட் 

பாளன் உடனே விரைந்துபுகுந்து ௮கனை நீக்கி ௮வனைக்சாப்பன் 

என்பன இநில் உணாச்கப்பட்டது, இவ்வுண்மை சுசஞ்சணன 

பால் உணரப்படும், 

கதை, 

சுதஞ்சணன் என்பவன் சங்கவெண்பலஃயிலே சந்திரோகு 

யம் என்னும் ஈகரிலிருக்கவன், இயக்கர் கலைவன், வியக்கத் 

தக்கவிஞ்சையும் கெஞ்சுறுஇயும் வாய்ச்சவன், இசையில்வல் லவன், 

வில்லாடலில் மிகச்சிறர்சவன், போழகன், மஃசனசேனை, வச் 

குமாலை, மானனீகை, சசிகலை முதலிய அழ. கன்னியா பலரை 

மணச்து பெரும் போகங்களை நுகர்ந்து சீரும் இறலும் கேசும் 

மிகுந்து இவன் சறந்தநந்கான், கணிசதாற் புலமைபில் இவ 

னுக்கு நிகரானவர் இவன காலக்இல் ஒருவருமிலர், எமாங்கக 

சாட்டு மன்னனகய சீவகன்பால் இவன் போன்புடையவன், 

மூன்பு ஒருகாலச்தில் சுனக்கு அவன் செய்திருந்த ஈன்றியை 

நினைந் து நாளும் ௮வனத கலங்ககாக ௧௬௫ இவன் கயந்து நின் 

wer, தன தேவியர்சகளோடு மேவியிருக்து உல்லாசமா கப்பொழு 

துபோக்குக்காலக்தும் ௮வன் குணங்களைப் புகழ்ந்து போற்று 

வன், இங்கனம் சன்றியறிவுடைபனாய் ஈகண்புமீக்கூர்ர்து இவன் 

கின்றுவருங்கால் இராசமாபுரதீதல் வகனை வஞ்சச் சூழ்ச்சியால் 

கொன்றுவிடக் கருதி கட்டியல்கான் மதனன் என்பவனை ஏவி 

னான்; ௮வன் பதினாலாயிரம் வீரர்களோடு வக்.து தனியான ஒரி 

டத்தில் தக்கிபிருக்கையில் வளைக்சான், அ௮தனையறிக்து சீவகன் 

விரைக்துபொர வெகருண் டானாயிலும் ஓராண்டுவசையும் பொறுத் 

இருக்கவேண்டும் என்று ஆசிரியன் உரை ததபடியே ஒடுங்கி யடக் 

இனன், அவ்வளவில் கையகப்படுத்தி ௮க் கண்டகளிடம் இவ
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னைக்கொண்டு போஞர், ௮ நிலையினைக்கண்டு swiss giver 
ட 22 \3 5. ட் . ௬ வரனைவரநம் கிலைகுலைர்து கொச்தார், ௮துபொழுது சனது அழ 

க.ப மாளிகையில் மனைவிகள் புடை சூழ்ந்திருப்பசி கன் நண்ப 

னப சிவகனுடைய புகழமைக்த பாடலை பாழிசையோடு கல: 

நத ஒர் ௮ரம்பையைப்பாடும்படி சசய்து உவர் துகேட்டு இடையே, 

இவன் இனிது வீற்றிருர்கான, 

தோழனும் தேளிமார்கம் சுழாச் துளான் அளும்புமுந்நீர் 

TPE பரிதிகன்மேல் இளம்பிறை கிடச்சதே போல் 

காழ்ககை அரமார்பிம் சிவகன் குணங்கள் சும்மை 
ஓ 

யாழ் எ.ழிஇப் பாடக்கேட்டு ஒர் ௮ரம்பையைச் சேர்ச் இருக்கான், 

இங்கனம் இரு$க இவனுக்கு இடக்கண் துடித்தது, a3 art 

இடுக்கண் என்று இிழிக்கிட்டும் கன்னுள் இவன் எண்ணி நோக் 

இணான், தன் நண்பனுக்கு உற்றககஉள்உணாச்கசான், உடனே 

விஞ்சைவலியால் தன் போல் ௮ 2கார் உருவம் சோன்றவைத்து 

ஊர்ிமேலேறி இங்கு விரைந்து வச்சான், அவ்வமயம் இராச 

விதியிடை ய படைவீரர் Forster பற்றிப்போதல்கண்டு எங் 

கும் இல்லாக இடியும் மின்னலும் மழையும் கவிபுமாறு ஒர மாய 

வேலை QF gar, யாவரும அதில் மறுகிமபங்கி இரளடைர்து 

நின்றார், உடனே இவன் புகுந்து பாய்ந்து அவனைச் தழுவிக் 

கொண்டு மேல்,காவி3யழுந்து தன் ஈகரினையடைக்தான், * இவ் 

ஐயன் என் விக் துணைவன் எனறு தீன் தேவிமார்களிடம் 

காட்டி” மேவிய சிறப்புக்கள் யாவுஞ்9௪ப்து தேவன்போலச் சில 

காலம் ங் தத்தங்கியிருக்கச் சசய்து பகைவரை வென்று அசினை 

ஓடைவதற்குரிய உறுஇகள் பல உணர்ச்திபருளினைனை, உற்ற 

இடரை உடனுணர்ந்து டீக்கிச் தன்னை உவர்.து2பணாசின்ற இவ 

னது உள்ளப்பான்மையையும், உயிர்க் கேண்மையையும் அவன 

உள்ளியுள்ளி உருகனான். கன் ஈண்பனது துன்பத்தை சாடிக் 

.தளைந்து ஈ.பர்துகாக்ச இவன் நட்பின்தகவை வியந்து அமரர் முக 

லனைவரும் புகழ்ச் து போற்றினார், உடுக்கை இழச்சவன் கைபோல 

நல்ல ஈட்பாளர் தம் ஈண்பரின் இடுக்கண் களைவர் என்பதை 

, இவன் இனி காட்டினான், இவன் அன்று களைந்து காத்த
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. அருமையைத் இருத்தக்கதேவர் விரித்துக் கூறியுள்ளார், . சில 

. இதனடி.யில் வருகின்றன, பொருள்களை நுணுகியுணர்க, 

. வயிரம் வேய்க்த மணிரநீண் முடிவாலொளி வானவன் 

"செயிரிற் நீர்க்க செழுர்காமரைக்கண் இடன் அடலும் 

'உயிரன்னானை கினைக்கான் உற்றது ஒஇியின் நோக்கினான் 

.மயிலன்னார்க்குப் படிவை,க் வன் மால்விசம்பு ஏறினன், (1) 

இடியும் மினனும் முழக்கும் இவற்றான் உலகம் நிறைந்து 

ஓடியும் ஊழி இவணின்று உறுகால் வசை௫ழ்சக்சென 

ஈடலை கோக்கிக்கஇர் சாணுவதுலப்ப மறைக்கபின் 

கடலை ஏர்தி நிலச். துஇட்டென மாரிகலக்ததே, (2) 

விண்ணும் மண்ணும் அறியாது விலங்கொடு மாச் தம் 

கண்ணும் வாயும் இழர்தாம் கடல் கொண்டது காண்கெனப் 

பெண்ணும் ௮ணும் இரங்கப் பெருமான் மகன் சாமியை 

௮ண்ணலேந்தி அகலம் புல்லிக்கொண்டு எழு? தகூனான்.(8) 

ன் ஈணபனுக்கு உற்ற துன்பத்தை உய்ததுணாரர்து உடனே 

இவன் வந்து களைந்த.தும், காத்துச் சென்ற.தும, உடுக்கை இழக் 

தவன் கை போல் உதவி கின்றதும், இகனுள் ஒளிர்தல் காண்க, 

கண்ணைஇமை காப்பதுபோல் காத்தலே ௩ட்பாளர் 
உண்மை யுரிமை யுணர், | 

கன் நண்பனின் ௮ல்லல் களைவோனே நல்ல நட்பாஎன் 

என்ப,து இதனால் கூறப்பட்ட 2, 

ணைன கரை 

189 மாறின்றி யூன்றி மசசேனன் ஈண்பனலக் 

கூறிரின்றான் என? குமரேச7--தேதிகின்ற 

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாகெனிற் கொட்பின் றி 

யொல்லும்வா யூன்றும் நிலை, (௬) 

இ-ள், ப 

குமரே சா! புத்திசேனன் தன் ஈண்பனாய சீவகலுக்கு 

உறுதிசூழ்ச்சு என்றும் கண்ணூன்றி ஏன் கருதஏன்றான் எனின்,



[9-ம் விகாரம் ஈட்பு, அகம 

நட்பிற்கு வீ.ற்றிருக்கை யாது எனின், கொட்பு இன்றி ஒல்லும் 

வாவ் ஊன்றும் நிலை எனக. 

தன் ஈண்பனுக்கு கோக்க இடுக்கணை. ஜார் து போய் உடனே 

களைந்கருளல் வேண்டுமென்௮ மேனுரைக்கார், இஇல், யாண்டும் 

கிலைதிரியாமல் கின்று வேண்டுவன செய்சலே ஒருவன் ஈட்பித்கு 

மேன்மையாம் என்டுன் ஞர், 

கொட்பு இன்றி ௬ இரிபு இல்லாமல், கொட்பு என்பது ஒரு 
é< நிலைபின்றி விரைக்து சுழன்று கருதலை உணர்த் இவரும், “௧ 

ங்கொள் புரலிக் கொட்பிற் காகும் காக்து வைக்கான் ' என 

அல் கொட்பற உலாவுக் கோறும் குரக்சடை துகளின் குப்பை 

எனவும் வரவனவற்றுள் இ௯ஃ். து உணர்த்தி நிறகம் பொருளை 

புணர்க, ஒல்லும்வாப் ஊன்றுதகற்குல் கொட்பினலை காரண 

மாதல் தோன்ற முதலில் நின்றது. 

ஊன்றுகல் ௯ தாங்குதல்; ௮ல்சாவது இடா புகஈ்தஇடச்சு 

சதரர்து நீக்கித் தன் ஈகண்பனைத் கன்ராமல் ஊன் றுகோல்போல் 

தாங்கி கித்றல் என்க, கொட்பின்மையும் ஊன்றுகலும் MIDS 

இருக்கை என்த கனால் கொட்பு௮2ஓம், ஊனருமையும்; ஈட்பா 

கான என்பதாயிற் ந, கிலை இரிவாரையும் லல்லுமலாய் ௨உ௮வா 

காரையும் ஈட்பினராகக் கொள்ளலாகாசதன்றகாறு, இருக்கை 

கிலை என இதில் உணாச்இியிருக்கும் ௮ழகை ஊன்றி நோக்குக, 

சட்பினுக்குச் சிற்த இருக்கை யாது எனின், மல்து என் 

றும் இரிபில்லாமல் இயலும் இடமெல்லாம் உறுதிசூழ்ச்து தளர 

மல் தாங்கி நிற்கும் நிலைய என்பதாம். 

 பேர்படைதக்த விசை.பனுடன் முற்மைசெடும் பிறவியிலும் 

பிரி.பாகிச சீர்படைத்ச கேண்மையினால் தோர் ஊர்தற்கும். 

இசைச்தரு'' ளிய கண்ணன், கன்னன் ஏவி.ப நாகக்கணை வந்த 

பொழு௪ அத்தேரினைம் கரையில் அழுச்தும்படி. ஊனறிம் தன் 

சண்பனைக் காத்துசின்ற நிலையும் சட்பிற்கு விற் பிருக்கையாக 

(இலகுக் காணலாகும், 

என் அம் உளச்ரியாமல் நின்று, எதிர்ந்த இடர்களை 2. துணி 

ந்து நீக், இருமையிலும் பெருமை எய்அ.மாறு உறுதி சூழ்ச்தி



மத்த இருக்குஉட் குமரேச வெண்பா, 

apa OY D இடமெல்லாம் ஊன்றுகோல் போலமைக் ge சன் ஈண் 

SEE ஓருவன் உ.கவிவ ரவளுபிண் ௮வனது கேண்மையின்பான் 

மையைச் றந்த கலைபின்னைச்சு எவரும் புகழ்க்து போற்றுவா 

என்பார் கொட்பு இன்றி ஊண்ும் நில நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை 

என்றார்.  வீற்றிருக்கல்- பெருமிதத்தோடு இறந்தநிலையில் வின 

DBT Hd Ho, 

யாணம் மாறுபடாமன் சின்று உற்ற இடர்களையெல்லாம் 

ஓர்ந்து கார்து புகழும் அறழம் 2பாருக்சப் பேணி தன் ஈண்ப 

னாசப உ௮பணனை பூசி போற்றி வந்ததுபோல் BAN ஈட்பாளர் 

அறிவா ண்டும் என்றவா_ற. 

சன்னைஉற்ற தணைவன குற்றங்களைச் து குணங்களை வளர் 

சீ இபலு௨ இடஈமல்லாம் இசஞ்செய்து வருதல் மூ.கலரயின 

ஈண்பானு கடமைஃளாம் என்சு, 

௮,002 காத்கலின் அண்மை போலவும் 
குற்றங் காத்கலின் குரவர் போலவும் 
ஒன்றி ஒமுகலின் உயிரே போலவும் அன PDS OH BI a 
BOOT LO WIG WS SOT NWI BI KO. SMHS 

தகைவில செய்கலிற் பகைவர் போலவும் 
இனையன பிறஒம் இனியோரக்கு இயன்ற 
படுகடன், என்றது காண்ச, இனியோர் - நண்பர் 

உள்ளம் கனிக்துரின்று தன் சோழனுக்கு யாண்டும் உதவி 

செய்து வாவேண்டும் என்பது கரத்து. 

என்றும் மாறுபடாமல் நின்று செல்லுமிடமெல்லாம் தன் 

கோழனுக்குச் சிறக்க ஈண்பர் இ௫ம்புரிச்து வருவர் என்பது 

இதில் உணர்ச்சப்பட்டது, : இவ்வுண்மை பத்திசேனன்பால் 

உணரப்படும், 

கதை, 

புத்திசேனன் என்பவன் ஏமாங்கத காட்டிலே இராசமாபுரத் 
இல் இருந்தவன், சச்சர்தலுக்கு மந்திரியும் சேனா தபஇியுமாய 
மைந்திருந்த ௮இ வீரனாகிய ௮சலனுடைய அருமைக் திருமகன், 

தாய்பெயர் திலோத்தமை, மறையவர் குலத்னன், ipa 

௮ம் அறிவிலும் மிகச்சிறக்தவன், அக சணனாயினும் அமரில் ௮௪



79-ம் அகாரம் சட்பு, mas 

சரும் வியக்கதீதக்க ஆற்றலுடையவன், எதிர்வதை முன்னறிர*ு. 

தாற்றும் |ண்ணறிவாளா்க் கெல்லாம் இவன் காலத்தில் இவன், 

முன் எண்ண Sow or, கான் கருதியதைக் துணி2வாடு கின்று 

இனி மூடிக்கும் உற கவாய்க்தவன், 

- துளப்பரிய சான்மறையினாுன் ௮சலன் என்பான் 
இளைக்குக் இருவொப்புடைப திலோக்கமை கன்சிறுவன் 
விளைத்து இ-ந௰பு மேய்ந்தொழிந்த மிச்சீல்வரை பார்பன் 

இளைப்பல் இவன்ேேசு உரைப்பில் புக்தி2சன் இவளி நக தான், 

எனச் தேவகத்கன் எனலும் அறிஞன் இவனைக் குறித்து ஒரு 

முறை உரைத்துள்ளான், இதலை இவன து அருக்ிறலும் 

பெரம் புகழும் உணாரலாகும், இக் னம் இறக்கிருர்த இவனி 

டம் சீவகன் பெருக்கேண்மை கொண்டிருக்கான், இவலும் வும் 

மன்னன் மகனை இன்னயி/போலைண்ணி இனிது பேணி at 

தான், யாண்டும் மாறுபடாமல் வேண்டிய கலங்களைக் குறிப்ப 

றந்து இவன் விளைத்து வருங்கால் மாற்றலன் சூழ்ச்யொல் 2தாற் 

றமின்றாகிச் சிலகாலம் ௮வன் மறைக்கிருக்கான், வனைப் பிரி 

தஇருக்கமாட்டாமல் வருக்தி Wiese இடக்கடோறும் அருவி 

காடிச் தன் அறுவின் இ௰ச்சால் ௮டைக்து மகிழ்ச்கான், அங்கு 

அவன செய்து அவனோடு அமாந்திருக்கான். இவனது உணர் 

வையும் உரிமையையும் சோக்கி ௮வலும் உவகைமீக்கூரரது உள 

கனிச்து கின்றான், பருவம் வக்கவுடன் பகைவனை வெல்லக் 

கருதி இவனுடன் ஆராய்ச்து பது மகன் முசலிய துணைவர்களு 

டன் படைககாச் Bio est, பகைவனா.ப கட்டியங்கார 

மேடி படு2பார் CLp OM |. 5, Q 53 p53 gd பெரும்படைகள் 

இரண்டு கொடும்போர் புரிச்கன, ௮தில் இவன உடனிருுது 

இதகமறிக்து உ.றுதிகூறி ௮டையமாகத ௧/௬ம் பறவை2பால 

௮வனை இடைவிடாமல் காத்து இடனறிந்து LIL. BOD LIT LIS BB 

Hi Vor Deu sien, Qa பபொருதிற மசால் பகைவர் பலர் 

பொன்றி மடிச்தார், இரரிபும் எரித்த விரிசடைக் கடவுள் போல் 

அ௮ப்பொருகளத்தில் அன்று இவன் பொங்கிவிள கக்கினான், இவன து 

போர் சறச்தைக் குறித்துச் 2வகசச் சாமணியில் இருச்சக்க?2 

வர் கூறியுள்ள விருத் சக்கலியொன்று இ,கனடி.பில் வருகின்ற து,



2126 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

சனை கலர். இழியும் பைர்சார் சான்மறையாளன் sod OLN 
புனை கச் குப்பைஒம். ஈன் புத்திமாசேனன் பொ இ 
வனை ௧௯2 தகரிச் கோபேல் மன்னரைக் குடுமிகொண்டான் 
BEIM GT MHL GUL TIS SOOO BSH மூர்ச்தியொச்கான். 

ஒப்பற்ற ரூதாச்தியோடு இங்கனம் ஒப்புறும்படி உயார்து நின்று 

இவன், உடனிருந்து பகைகடிக்து தன் ஈண்பனாகிய சலகளைஉயர் 

வடையச் செய்தான். அவன் ௮ரசடைச்சபின் அ௮ருகணைக்கு 

இவன் அ௮கம௫ழ்ர் ஐ கின்றான். அப்புதிய ஆட்சியில் அரும்பிக் 

இளாச்த இடர்களை சியல்லாம் அ௮வ்வப்போஅ அறிந்து களைந்து 

அரசினை CWO DE STAB OTF, மாற்றார் செய்அவக்க சூம்ச்சி 

களையெல்லாம் சுன் அபயரி.பல்புக்கேற்ப இவன் மதிவலிடால் 

வென்றான், புத்திச்சனன் - ௮ுிவையே சேனையாசவடையவன், 

மர்தஇிரியாயமைக்னு மடுபுருச்சினை, சச் திரியாய் கின்று சமர் 

கிறுத்தினை, சண்பனாபோக்கி இன பழுட்டினன். 

நீதக ஞரை,க்அம் செற்முறை யுய்ச்தும் 
இிதுசெய்பகைகர் தீவினை கற். யும் 
அுடல்வலி மீட்டியும் ௮ரிவுகலை காட்டியும் 
உடலுயிர் போல உடனமாக்திருக்அம் 
அல்லும் பகலும் ௮ய்க்அ பேணியும் 
ஒல்லும் வாயெல்லாம் ஊன்றி உதனியும் 

சன சண்பனுக்கு அன்ற நஈலக்கள் பல இவன் அமையச் செய் 

தான், அவனும் இவனை அருபிர்போல் Golda நின்றான், 

ஒருகாளும் சே௮படாமல் உறுவதையோர்ச்து உற்ற இடமெல் 

லாம் உறுதிசெப்து ஊன்றி மறுமைஇம்மைசட்கும் உரிமையாக்க 
நின்ற இவன ஈட்பின் ௮ரமையை அனைவரும் புகழ்க்தார், 

சல்ல ஈட்பாளர்களுக்குள் ௮க்கால,த்இல் இவன்ஒப்பற்றவளனென்று 

உலகம்புகழ உயர்ச்து நின்றான், ஈட்பிற்கு வீற்றிருக்கை 

யாஅ7 எனின், கொட்பு இன்றி ஒல்லும் வாய் ஊன்றும்கிலை என் 

லும் உண்மை இ௫ன்பாள் சோன்றி நின்றது, 

தாய்மகவைத் தாங்கும் தகைமைபோல் ௩ட்பாளர் 
கோய்வார்க் கமைவர் துணை.: 

நிலை திரியாமல் நின்று என்றும் 'இதம்புரிச்துவரு கலே சற் 
கணபாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட ௮, 
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700 வேருக ஒன்றும் விளம்பாதேன் OG Boo 71s aor 
FF CHE BLD Hold cer—sb SH 

இனைய ரிவெம௦க் கின்னம்யா மென்று 

புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு, (2) 

இஸ், இ 
கும? சா! அ ச்திரையனார் யாதொரு முகமனும் கூர 

WY FHT COMICS ஆதனுங்கனேடு ஏன் அ௮மைச்இருந்தார் 
எனின், இவர் எமக்கு இனைய; யாம் இவர்க்கு இன்னம்; என்று 

புனையினும் நட்பு, புல் என்னும் என்சு, 

உள ங்கலச் சமைந்த சிற்த ஈண்பாக்கு உரிமையாயதோர் 
Niu தன்மையை இஃதுணா்க்துகன்றது, 

மேல், நிலைஇரி.பாமல் கின்று இயலும் இடமெல்லாம் தன் 

ஈண்பனுக்கு இசஞ்செய்து வருதலே ஒருவன ஈட்பிற்குச் சிறப் 

பாம் என்ர, இதில், உள்ளன்பு வாய்க்க உண்மை நட்பாளர்க்கு 

வெளிய வேறு வாய் உபசாரங்கள் வேண்டுவதில்லை என்கின்றார், 

இனையா- இவ் இபல்பினர், ௮ஃதாவது உரிமை உதவி 

௮ரூமை அன்பு முதலிபவற்றில் இவ்வளவினையுடையவர் என் 

வாறு, இன்னம் - இன்னவகையான தன்மையுடை யம்) ஒரு 

முடிவுமின்றிப் பொதுவாகச் சொல்லுகன்றமையால் உள்ளியன 

வெல்லாம் கொள்ளுமாறு இனிதாக இன்னம்எனரமுர், அண்மைச் 

சுட்டடியாகப் பிறக்க சன்மைப் பன்மை முற்று, எமக்கு என் 

பதற்கு ஏற்ப இவர்க்கு என்பது இதில் வருவிக்கப்பட்ட௮, 

புனை கல் ௮லங்கரித்துச் சொல்லல், உம்மை சிறப்புணர்த்தி 

நின்றது, புல் என்லும்- பொலிவிழச்துபோம், அற்பமாகக் 

காணப்படும் என்றவாறு, 

இவர் நமக்கு இவ் இயல்பினர்; யாம் இவர்க்கு இத்தன்மை 

யம் என்று ஒருவரை ஒருவர் புனைச்து சொல்லினும் ஈட்புப் புல் 

லிசாம் என்பதாம், ஆகவே முகமனுரசை யாதும் அக்குக் கூடா 

தென்பதாயிற்று, 

~ 269
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உடலுக்கு உயிர்போல், கண்ணுக்கு இடைபோல் இவாக்கு 

பான் மிக உரிமையுடையேன் என்று தன் ஈண்பன். முன்னிலை 

பில் பிறர் ஈயப்புற ஒருவன் விரித்து உரைப்பனாகல் அவன் ஈட்பு 

இழிக்கததக்ககாம் என்பார் புனையின் நட்.புப் புல் என்னும் என் 

ரர், புல்லிய நட்பாளர்களே விண் உபசராங்களைச் தம்முள் 
மிகுதியும் சொல்லிக்9கொள்வர் என்றவாறு, 

எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெளி2ப வாய் உபசாரங்கள் ௮இ 

கப்படுசன்றன?வா ௮வவளவுக்கு அவவளவு அந்தரங்க ஈட்டல் 

அகன்றவராவராதலால் வேற்றுமைபின நீக் கலர்து ௮மைச்த ஈட் 

பாளர்களுக்குள் வின் புகழ்ச்சி ௨ன்றும வேண்டாம் என்றவாறு, 

புதிய விருக்தனனுஈகு வாரி வீசிக் கூறும் முூகமன்சள் கெரு௩ப் 

பழகனவனுக்கு கேராதிரூத்தலை காளும் ௮னுபவத்இல் காணலாம், 

தன் ஈண்பன்பால் தனக்குள்ள அன்புகிலையை நல்ல ஈண்பி 

னன் ௮வன் முன்னிலையில் பிறர் மெச்சச் சொல்லலாகா? சன்ப 

தாம், '*சேசரைக் காண இடத்சு கெஞ்சாரவே sg Bs 50 " 

என்றபடி. ஈண்பன் நேரில் இல்லாகபொழுது உள்ளங் கனிம்.து 

அவனுரிமையைச் சொல்லலாம் என்பதாயிற்று, 

உள்ளங்கலந்து ஒன்றிகிற்கும் உண்மை ஈட்பாளர்க்கு உரி 
மையாயதோர் அரிய தன்மையை இதில் உப்த்துணாந்துகொள்க, 

உள்ளூக்கனிரச்து உயிருறவாய் நெருக்கியுளளவர்க்கள் 

மூகமனுரை உண்டாகாது என்க. போன்பனாகிய அனுமானை 
இராமன் தழுவிக்கொண்டு 

* ஒன்று உரைக்.து இதுப்பஅ என் ] உனக்கும் எந்தைக்கும் 
இன்_றுணை ததம்பிக்கும் ஆய்க்கும் என்று '' ஒருமுறை அருளி 

நின்றதும் இங்கு அயத்சக்கது, காம் ௮வர் என்று வேறுபிரித் 

துக் கூறுதபடி. ஒருங்கிய இரண்டு உடலுக்கு உயிர் ஒன்றாயிஞர் 

என கெஞ்சங்கலநது நெருக்ககிற்பதே சிறர்த ஈட்பாம் என்பது 

GSS. 

உள்ளன்புடைய உயர்க்ச நட்பினா புகழ்ச்சி மொழிகளைத் 

தம் ஈண்பார்முன் வீணே புனை துசொல்லார் என்பது இஇல் 

உணாத்தப்பட்டது, இவவுண்மை தச் தஇிரையனார்பால் 
உண ப்படும், ப ,
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கதை. 

ஆத திரையனா் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்திலே கள்: 

ofa என்னும் ஊரில் இருந்தவர், தாம் இருந்த ஊரையும் இணை” 

Ege கள்ளிலாத்திரையனார் என்று இவா் சொல்லப்படுவர். 

அக்தணர் குலத்தினா, கவி நூல்களோடு அறிவு நூல்களையும் 

வழுூவற்தீ தெளிச்சுவர் அ௮டக்கமுடையலா, ஒருவன் ஏதே 

னும் ஒரு நிறு நன்றி செய்யினும் தனை உள்ளதீதே வைத்துப் 

பெ நன்றி காட்டும் பெற்றியாளர். அருளும் தூய்மையும் 

அமைக்க கெஞ்சினர். இவர்காலத்தில் வே ்கடமலையில் விளக்கி 

யிருந்த ஆ.கனுங்கன் என்னும் குறுநிலமன்னன் இவர்பால் பெரு 

நண்பு கூரம்து பேணியிருக்கான, இருவோடமைர்த avert Bi 

அறிவின்றிறக்தை(பம ஆதரவையும் குண சலங்களையும் அறிந்து 

வி.பந்து வனை இன்னுயிர்துதுணைவகை இவர் எண்ணியிருந்தார், 

இப்புண்ணிப நீரரை என்றும் தன்னுடனே இருக்.துவருமாறு 

௮ வன் போற்றிக்கொண்டான, இவரும் அங்குத்தங்கியிருந்து 

கருமி இயற்கையும் கருமக்கிடக்கையும் 

தலைமைய த தன்மையும் நிலைமையது நீர்மையும 

வேறு வேருசுக கூறுகூறுணாத்தி 

ஆவன செய்து யாவரும் புகழ அவலுடன் மேவி விளங்கினார். 

அறிவும் திருவுமுடைய இவ்விருவரும் உயிரும் உடலும் போ 

ஒருமையெய்தி ஈட்பில் உயாக்து இகழ்க்தார். இங்ஙனம் சிறந்து 

இஃழினும் ௮வன் எதிராக ஒரு மொழியேனும் ௮வனை இவர் 

புகழ்ச் து கூறாமல் உள்ளன்போடமர்ந்திருச்தார். காணாத இட்தி 

Ba பிறர்பால் ௮வன௮ உயாஈலங்களை உவந்துணர்தீதினாசே 

யன்றி ௮வன் முன்னிலையில் புனர் அரையொன்றும் இவர் புகலா 

இருந்தமையால் அவனுடனிருக்கா£ Aart இவாஅஅ௮ன்புரிமையில் 

திறிது ஐயுறவு கொண்டார், அவ்வளவோடு அமையாமல் அவ 

னிடத்ததும் கூறி கிலைகுலைக்கக் தூணிர்தார், நெஞ்சில் நிலைத்த 

நண்போடு கின்ற ௮வன், அவர் புன்மொழிகளைப் பொருட்படுத்த 

லில்லை. சாள்பல கழிந்தன; புலவராயிருக்தும், உபசார உரை 

கள் யாதுங் கூறாமல் ஒடுக்கயிருக்கும் இவரை ஒருராள் Lalor
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உவர்துசோக்க ' என்னை ups gir!" என்றான், ௮வன 

கருத்தை இவர் குறிப்பால் நோக்கினார், HHP பொழுது ஒரு 

பாடல் பாடினார், ௮ஃது இதனடியில் வருகின்றது, அதன் 

பொருளை அணுகியுணர்க, 

எந்தை வாழி ௮தனுங்க. என் 

நெஞ்சம் இறப்போர் நிற்காண்குவரே; 

நின்னையான் மறப்பின் மறக்குங்காலை 

என்னுயிர் யாக்கையில் பிரியும்ெபொழு தம் 

் என்னியான மறப்பின் மறக்குவென்) வெல் வல் 

விண்பொரு நெடுங்குடைக் கொடி.த்2சர் மோரியர் 

Boshi இஇரி இரிதரக் குறைத்த 

உலகஇடைகழி யறைவாய் நிலைஇய 

மலர்வாய் மண்டிலச் தனன காளம் 

பலர்புர Capita DOS 3130 Boa oor. (புறம்) 

எந்தையே ! ஆகனுங்க.! என் நாவில் உன்னைக் காணார்; என் 

நெஞ்சைக் இறந்து பார்ப்பவர் ௮ங்கு நின்னைக் காண்பா) என 

னுடைய உயிர் என் உடம்பைலிட்டு நீங்குங் காலத்தும், என்னை 

பான் மறக்கும் காலம் உண்டாயின் ௮ப்2பாழுது உன்னை மறப் 

பேன்; அல்லது வேறு என்றும் உன்னை மறவேன், என இதில் 

இவர் உரை செய்துள்ள அருமையை உய்த்துணாக, இவரது 

அன்பினி;ல்பும், கண்பினுபாவும், அகனுங்கலனும் இவரும் ஒரு 

மைபெய்திக் களங்கமின்றி உளங்கனிர்து கின்ற உண்மையும், 

சிற செருக்யெ ஈண்பிற்குப் புனைந்துரை யாதும் பொருந்தாது 

Wer gid, இகனுள் பொருக்தியிருத்தல் காண்க, இவர் எமக்கு 

இளையா; யாம் இவர்க்கு இன்னம், என்று புனையினும் ஈட்புப்புல் 

என்னும் ஆதலால் ௮ங்கனம் புனைந்து சொல்லலாகாசென்பசை 

உகம் காண இவர் உணர்தஇ நின்றார், 

பாலும் சுவையும்போல் பண்புடையார் நண்பாகும் 

மேமலோன்று விள்ளால் மிகை, 

செருக்கிய சண்பர்களுக்குள் புனைந்துரை கூடாதென்பது 

இதனால் கூற்ப்பட்ட த.
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இவ் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருச், 

ல்ல ஈண்பன் ஒருவனுக்கு அமைவஞையின இடர்களைச்து 

எல்லா ஈலங்களாமுற் அவன் எளிதில் அடைவான், அறிவோர் 

ஈட்பு நாளும் பெருகி வளரும்) இநியோர் கேண்மை தேய்த்து 

தொலையும், லேலோர் நட்பு நூல் ஈயம்போல் பழகுந்தோ.றும் 

பேரின்பமால், அறிஏறுத்இ நல்வழியிற் செலுச்சலே ஈட்பின் 

பபழமை, உணர்சியொக்க நட்பே என்றும் உயாந்ததாகும், 

கெஞ்ச பொருக்காத வஞ்ச ஈட்பு நஞ்சமாகும். ஈண்பர் தபர் 

க்கலே நட்புக்கழகாம், கம் ஈண்பனுக்கு மல்லலுறுமாயின் 

கொல்லாமே விரைந்து வக்து நல்லவர் நீக்க நலம்புரிலர், கண்ணை 

இமை காத்தல்? போல் சனனைச் சேச்சவனுக்கு தார்ச துணை 

யாய் யாண்டு அவர் அமைச் ுூற்பர், உடலுபிர்போல் ஈட்பில் 

உயாக்இருப்டீவர் விண்புகழ்ச்சகளை கிழைக்து கூறார், 

௪௯.-வ ஈட்பு முற்றிற்று 

  

v $ ௫ * * 

80-ம் அதிகாசம் நட்பாராய்தல். 
. ிரீஃ்தாவது சோர்து கோடற்குரிப ஈட்ரினரை சன்றாக 

வூராய்ச்து தேர்ந்துகொள்ளுக் றம், கரஇ.ப வினைகள் யாகும் 

இனி முடிக்ள இருமைபினும் ஈட்பு இன்பம் பயக்கும் இயல் 

பினதாயிலும் ௮தனை தராயாஅ கொள்ளின் அதனால் அளவில் 

துன்பம் விளையும் கலால் ௮ர்நனம் ஆகாஎண்ணம் ஆய்க 

உணர்ச்துகொள்ளுமா௮ு ௮சன்பின் இது வைக்கப்பட்டது, 

4091 இிண்டோட் பரித்தாமன் தேருமல் ஈட்ட தனால் 
கொண்டானகே டென்னே குுரேசா---கண்டுகின்று 
காடா ஈட்டலிற் கேடில்லை ஈட்டபின் 
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு, (௧) 

இடன், 
குமரேசா! அசுவத்தாமன் காடாமல் ஈட்புக்கொண்டு 

ஏன் அதனால் பின்பு கேடு அடைந்தான் எனின், ஈட்பு அள்பவர் 

க்கு ஈட்டபின் விடு இல்லை: ஆகலான், சாடாத சட்டலின் சே 

இல்லை என்க,



2152 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

சணாலற்களையும் குற்றங்களையும் முன்னதாகச் சோதூககி 

Gorse) பலவ கையானும் ஈன்றாக அரரய்ச்ு. ஈலமிகுர் தவா 

ரோடே ஈட்புச்கொள்ளவேண்டும்: இல்லையானால் ௮தனால் ௮ல் 

லல் வரும் என்று இ்து உணர்த்துகின்றது, 

ரசாஉாது ௮ அரரயாமல்; அதாவது ஓா5வலுடைய குணம் 

செயல்களை COPS ராய்ச்து பாராமல், நட்டல் ஈட்புச 

செ.ப்அகொளளு;தல், விடுஎன்றன விட்டுநீங்குகலை; பிரிதல் என்க, 

சட்பை ஆரஈயாது DS! FAV DGG SY உண்டு; விடுகல் இல்லை 

GY OT B. 

சட்பினைப் பேணி அளம் இயல்புடையார்க்கு ஒருவஹஷேடு 

நட்புச் செய்துகொண்டபின்பு ௮வனை விடுதல் உண்டாகாது ௮௯ 

லான, அராயாது ஈட்புச் செய்தல்போல் கேடு தருவது வேறு 

யாம் இல்லை என்பதாம். 

கூடிப் பிரில் என்று ஒளனையார் கூறிய நீஇியின்படி. 

ஒருவ? னடு ஈட்புக் கொண்ட பின்பு ௮வனை விட்டுப் பிரியலச 

கா; பிரிந்தால் முன்டு ௮றியாஅ கூடின மூடன் எனவும், சேடு 

த்துப் பிரிந்த மோசக்காரன் எனவும், எசப்படுவன்; அலால் 

கூடுமூன்ன?ர ஒரு;லுடைய குணஞ் செயல்களை ஈன்முக சாடிக் 

கொள்ள ?2வண்டும் என்க, சஈட்டபின் வீடில்லை என்று ச்சு 

அத்தி எச்சரிக்சது முன்னதாகவே சன்றாசு சாடி ஈட்டலை வற்பு 

௮.த்கற்கென்ச, ஆராய்ச் து பரராமல் எவரோடும் நட்புக்கொள் 

eaters; ஏனெனில், கொளளப்பட்டவன் கெட்டவனாயின் 

அவனுக்கு விளையும் பழிபாவங்களெல்லாம் கொண்டவனுக்கும் 

உளவாம்; ஆகவே இம்மை மறுமை என்னும் இருமையிலும் 

௮வன் கெட்டவனாலான் அதலால் நாடாஅ ஈட்டல் கேடு என் 

ரூர்... கேடு வேறுவாயிலாக சேோவரின், கான் முன்னறிந்து 

முயன்று நீக்கலாப) தொத்து கோய்போல் ஈண்பன் வாயிலாக 

வருக்கேடு புலன் தெரியாமல் வக்து தன்னைக் தப்பாது பற்றிக் 

கொள்ளும் ஆதலால் ௮ர்ஈட்டல்போல் போக்கமுடியா தபடி ஆக் 

கம் கெடுக்கும் கேடு வேறு யாதும் இல்லை என்சு, நட்டவன் 

கெட்டவன் என்று தெரிஈ்தவுடனே வில௫க் கொண்டால் பின்பு
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கெடு இல்லையாம் அன்பி எனின், கெட்ட இயல்பின னோடு 

பழடுனால் அப்ப பிற்சியின் முரர்ச்சியால் தன்இபற்கை உணர்ச்சி 

'போம்; பின்பு அவனை விட்டுப் பிரியமுடி யாது QU GULL சிட் 

டூப்போல் ஜெட்டே போவன் என்யார் £ வீடு இல்லை”! என்ரூர், 

காய் முதலிய இழிந்த விலக்ெங்களோடு :பழூனும் பின்பு 

௮வந்றைப் பிரிதலரிசாம் கலால் உயிர் வாழ்க்கைபிற் இறந்த 

நிலையீனையடை தற்குரிய தருக்தவர்களை நலந்தரும்வகையில் முன் 

தாக நாடியறக்ேே நட்புக்கொள்ள3 வேண்டும் என்றவாமவு, 

மாஇப் பலோடு பன்னாள் முபககப் 

பொரீஇப் பொருட்டக்கார்க் கோடலே வேண்டும 

ud Q) ei FHS He பாம்பொடூம் இன்னை 

மா இப் பின்னைப் பிரிவு, எனறம ஈண்டு எண்ணக்தக்கறு, 

உண்மைக்குஇவனே; வலிக்குஇவனே: உறவுக்குஇவனே; உரைசக்குஇவனே 

இண்மைக்சுஇவனே: கெதிககுஇவனே; தேசுச்குஇவனே; சிலைக்குஇவனே 

வண்மைக்குஇவனே; சன்னன்எலும் மன்னன்கண்டாய் மற்றிவனே,. 

என்ன மாண்புற்றிருக்தும் நாடாது துரியோசனமனாடு ஈட்புச் 

செய்து பின்பு விடில்லாசவனாய்க் கேடுகள் பல9செ.ப்து கன்னன் 

கெட்டதுபோல் கெட கேருமாதலால் யாரையும: நன்றாக நாடி 

யறிச்து சன்மை தெரிர்து ஈட்புக்ககொள்ள வண்டும் எனபசாம்,. 

தான் நல்லவனாயிலும் தீய இயல்பினனேட ஈட்புக்கொள்வா 

னால் பின்பு விட்டு நீங்கமுடி யாமல் ௮வன் கெட்டே போவான் 

எனபது இதில் உணர்ச்சப்பட்டத, இவவுண்மை அ௮சுவக்காமன் 

பால் உணரப்படும், 

கதை. 

அசோணர் அத்இனபுரத்திலிருந்து ரச் குமாரர்களுக்கு 

.வில்வித்சை பயிற்றி வருங்கால் அவருடைய அருமைச் தஇிருமக 

னாயெ ௮சுவக்தாமனும் அங்கு அமர்க்திருக் சான், அவர்களோடு 

கலந்து பயின்றான், அப்பயிற்சியில் விரைவாக உயர்ச்சிபுற்றன். 

இவன் சலையெடுத்து சின்ற தன்மையும், கணை தொடுத்து வீட்ட 

வன்மையும், எவரும் வியக்கத் சக்க விசிச்தாமுடையன, ஈல்ல



2164 - இருக்குறட் ரமரோச செண்பா, 

வில்லாளி என்று எல்லாரும் உந்து சொல்லும்உண்ணம் இனன் 

வல்லாளளுயினான், இவன அக்கம், ஊக்கம், அபைஇ, அறிவு, 

ஆண்மை .ுசலியற்றைச் சண்டு துரியோதனன் இவன்பால் 

பேரன்பு கொண்டான், இ௫னும் அ௮னனபால் உயரீஈட்புடைய 

ஞை உஉனமாச்திருர்சான், இயற்கையின் ஈள்லவுபிருச்தும் 

௮௨ன௫ பழச்கமிருயோல் இலன் இழுச்சல் நிமீர்ச்கான். 

பேசாத தடுக்கும் பேறிவால், பெரும்போர்வலிமால், பிறப்பால், மெய்ச் 

6சசால், இமர்ஓும் பலபடைமால், இண்டோள் உவியால், செஞ்சிகைக்சை 

௮சான்மைர்சன் இயன்றனச்கு இப்குமாரே உவமை அமரரிலும் 

ஈீசானனைமற்று ஒருரிறிது ஒப்புஎனலாம் ௮ல்ல.த இ௬்ையென்ருர், ட 

"என்றபடி நிலைபெற்றுகின்ற இவன் செஞ்சச்இரிஈ து ௮னன் எஞ்ச 

வினைகளுக்கு எல்லம் யமானி நின்றான், இங்கனம் நின்று 

வருங்கால் தாஅவர்ச்போன மாயனன்செய்சு ஒரு மாயவினையால் 

இவன ௮ உறவு நிலையில் ௮ம்மன்னன் ஐயற்றன், அதனால் ௪,137 

உளர்இரியினும் பெருக். சன்மையாளனளாசலால் சான் சேர்தது ஈண் 

பன்பால் அர்ச்ச கேண்மையோடே இனன் மமர்ச்இருக்தான், 

Sond gon or ஐயத்தாள் தன்னைச் சேனுிபஇயாக்காமன் மை 

செப்இருச்சாலும் பாரதப் பாரில் ௮னலுக்காக இவன் Whe ge 

செய்க அண்மைச் செயல்கள் gordrafwe, ன இயற் 

கையான் மன ஈலச்கால் இடையிடையே அவனுக்கு இதங்களூம் 

புகன்றான், பதினேழாம் சாட்போரில் போர்க்களம் இருச்ச 

நிலைமையைக்சண்டு கெஞ்சம் இரங்கி சரூமன் மூதலிப wav errs 

ளோடு இகலு.,சலைவீட்டு இசசர்அ வாழும்படி அவனுக்கு உறுதி 

யுரைகளை இனி.து கூறினான், 

தப்பருஞ்சமர் விளை ச்,கணிர், நீயும் ௮,சீ தருமன்மைர்தலும் வென்றே 

மெய்ப்பெறாம் புகழ்புனைகுரறா குலச் திடை வீடுமன் மு. சலான 

சட்பெறாம் இறற் குரவறாம் இளைஞரும் ஏனைமன்னருாம் யாரும் 

ஒப்பறாம்பெராஞ் சா.தசங்க த்துடன் உடன் தயிர் மாய்ச்தாரே, (1) 

வளைஇலாதன மங்சல விழவும், ஈல்வரம்பிலா மரபும், தொல் 

வினைவுஇலா ௮ரும்புலமும் மூ.த்திஇலா கேதியர் மனைவாழ்வும் 

அளை இலா மணிழுசத்தும் அர். சண்புனல் அறையிலா வளராடும் 

இளை இலா ௮ச9யற்கையும் ஈன்றெனச்சேட்டு அறிகுவதுண்டோ, (2)



60-ம் அகாரம் ஈட்பாராய்தல், 9155. 

திம்பிமா பரிமா உள; தேர் உள; சுருல்கெ சுருங்காமல் 

தும்பிமார்களில் இருர் தவர் தம்மொடும் துலரும் பலசேள்வித்: 

தம்பிமாரொடும் நும்முன் ஆகிய விறல் தருமன்மா மகனோடும் 

பம்பிமாகிலம் புரப்பதே கடன் எனப் பார்த் இவற்கு உரைசெய்சான், (8): 

இங்கனம் உரைத்தாலும் ௮வன் உணர் துகொண்டானா ?' 

காரி.பம் புகல்வ.து புவிஆட்சியில் கருக் துடையவாக்கு அன்றோ 2." 

என்று இகழ்ந்து கள்ளிக் கான் எண்ணியபடியே ave சென் 

முன், ஆஃபினும் இவன் கேயம் விடாமல் இறுஇவரையும் உறுஇ. 

போடுகின்று உழைக்சான், முடிவில் விமன் கதையால் அவன் 

சிதைந்து விழுர்கபொழு பொருகளத்தில் இவன் உருக அழு. 

தான், சன் நண்பலுக்குப் பகைவராயுள்ளவாகளை எப்படியா 

லது கொன்று பழிக்குப்பழி வாங்கவொரவேண்டுமென்௮ வன்ம: 

கொண்டுபோனான், அன்றிரவு பாண்டவர்களிருக்ச பாசறையை. 

அடைக கான், அவ்வமயம் தருமன் முதலிய ஐவரும் கண்ண 

னும் அங்கு இல்லை, ஐவருக்கும் அரோபதையிடம் பிறக்த ௮௬ 

மைப் புதல்வர்களும் திட்டச். துய்மலும் வேறு சல விசர்களும் 

HAF ௮பர்ச்து உறங்கனொ், நடுபாமத்தில் கூரிய வாளோடு 

யாரும் ௮றியாவண்ணம் உள்ளே வீரியச்சோடு புகுக்தான், 

கொஞ்சங்கூட இரக்கம் இல்லாமல் இட்டத்துப்மன் தலையை 

வெட்டினான். பின்பு பாவம். ௮ச்த ௮ழூ.ப ஐர்து குழச்தைகளின் 

தலைகளையறுக்தும் தன் கைபிலெடத்துக்கொண்டு கடுகவந்து குற் 

௮.பிராக் கடக்கும் தன் ஈண்பனிடம் காட்டினான். கொடியவ 

Qiu ௮வலும் அவ் இளக கலைகளைக்கண்டு இளகி ஏங்கினான், 

இருகுல,த்தில் எமக்கும் அவர்க்கும் இங்கு 

ஒருகுலத்திலும் உண்டென இல்லையால் 

குருகுலத்தின் கொழுக்இனைக் இள்ளினை 

௮ருகுலத்தொரு மாசறு COLE SO GO, என்று அவன் 

மறு மறு9 சொர்தான், புறத்தில் எவ்வளவு இகல் மிகுத்த 
ருப்பினும் குலப்பாசத்தின் தன்மை மக்கள் உள்ளச்.துள் அழுச் 

இக்கடக்கும் என்னும் உண்மையை இங்கு ஊன்றி சோர்குக, 

கன்னெஞ்சமும் சசையுமாறு இப்பழிவினையைச் செய்ய இவவன் 
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2156 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வனெஞ்சம் இவனுக்கு எக்கிருச்,து- வர்சறு என்று வானவரும் 

வை தஇரங்இனார், கெட்டவனேடு ஈட்புக்ககொண்டசனால் அல்ல wre 

TINT IIT GOUACHE BD இப்பழிசெய்து வச்சான் என்று இழித்து 

மேனிவரும் பழிக்கார், இத்திமையின் பயனை உடல்முமுதும் 

குட்டசோய் கொண்டு மூவாயிரம் ௮ண்டுகளாகக் கொடிய அல்லல் 

களையடைந்து இவன் குலைக்து துடிக்கான், இனக்கேட்டால் 

வரத கேடு என்று எண்ணியெண்ணி பேபக்கனான், குணங்குற் 

ங்களை கன்றாக ஆய்ச்துபாராமல் ஒருவனோடு ஈட்புக்கொண்டால் 

பின்பு ௮வனை விட்டு நீங்குதல் ௮ுரிது என்பதையும், ௮ங்கனம் 

கொள்ளப்பட்டவன் கெட்டவனாபின் ஈட்டவன் பழிபாவல்களை 

யெய்தி இருமையினும இழிவுறுவான் என்பதையும் எளிதில் 

விளக்குதற்கு ௮க்கால,த,கவர் இவனையே இனமாக எடுத்துரைத்து 

வந்தார், ஈட்டபின் நட்பாள்பவர்க்கு விடுதல் இல்லை ஆகலால் 

சாடாது ஈட்டல் பெ நஙகேட்டை உண்டாக்குமென்பசை உலகம் 

காண இவன் உணர் தத கின்றான், 

கூடிப் பிரிதல் குண்மன்றாம் ஆதலினால் 
நாடியே நட்டல் கலம், 

ச்ன்ருக தா பந்தே நட்புக்கொள்ளவேண்டும் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

792 அனறு பகதத்கன் அயாமல் கேண்மைகொண்டு 

குன்றினன் என்னே குமசேசா-.-ஈனறாக 

அய்கதாய்ர்து கொள்ளாகான் கேண்மை கடைமுறை 

தான்சார் அயா தரும், (௨) 

இள, 

'குமரே சா! பகதத்தன் அப துபாராமல் கேண்மை 

கொண்டதலால் முடிவில் என் மாய்ச்துபோயினான் எனின், ஆ*ய்ச்து 

ஆய்ர்துகொள்ளாதான் கேண்மை, கடைமுறை தான்சாம் அயம் 

தீரும் என்சு, சன்றுக - தெளிவாக,
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ஈன்றாக சாடியே ஒருவனோடு ஈட்புக்கொள்ளவேண்டும்; 

இல்லையானால் கேடு வரும் என்று மேல் பொதுவாக உரைத்தார்; 

நாடாது ஈட்டலால் பொ நட்கேடு முதலியன ஏதேனும் றிது 

தானே உண்டாம்; அதனால் என்ன? என்று எண்ணிக்கொள் 

ளாதே அதனால் உன் உயிருக்கே காசம் விளையும் எனச் சிறப்பாக 

விளக்கி ஈட்பாராய்கலின் சலச்தை உறுபெற இதில் உணர்த்து 

இனராரர், 

ஆய்ச்தூ ஆய்ச்து என்று அடுக்கிய, ஆய்தலாகிய ௮ச்செய 

லின் முடிவான பயன்கிலை தெளிவும எனக, பலவகையானும் 

பீலகால மும் ஈன்றுக .தரய்ச்து ஈலச்ெளிந்தபின்பே ஈட்புக் 

கொள்ள 3 வண்டும் என்றவாறு, 

கடைமுறை - முடிவில்; முதலில் தோன்றாதாயினும் இறுஇ 

யில் அயாம் வருதல் உறுதி என்பார் கடைமுறை தரும் என்றார், 

தான் என்றது கேண்மை கொண்டானை, சாம்துயாம்- சாத 

ற்கு ஏதுவாகிய துன்பம், 

. பலவாற்றானும் ஈன்கு தராயக்து ஒருவன் ஈட்புக்கொள்ளா 

னாபின் ௮.௮, முடிவில் ௮வன் இறந்துபடுதற்கு ஏதுவாயெ துன் 

பத்தைக் கொடுத்துவிடும் என்பதாம், 

நன்றாக ஆராய்ச்.து பாராமல் தீயனொருவறோடு நட்புச் செய் 

துகொண்டால் ௮. த்தீமையின் இயல்பால் கேே ௮வன் மூலமாயி 

லும், வல்லது ௮வனனு பகைவர் வாயிலாகவேனும் அடியோடு 

தான் ௮ழிர்.துபோதற்குரிய அல்லல் தப்பாது வந்து அடையும் 

என்பார் ௮க்கேண்மை, சாம்துயரம் தரும் என்றார். 

ஒருவனோடு ஈட்புச்செய்யவேண்டின் ௮வனது குணம் குறி 

செயல் இயல் முதலியவற்றைப் பலகாலும் பலவாற்றாலும் ஈன்கு 

ஆராய்ந்தே ஈட்புக்கொள்ளவேண்டும்; இல்லையாயின் ஆய்க து 

கொள்ளாத கேண்மையால் சச்சர்தன் அரசசிழர்து அழிர்தது 

போல் ௮ழிவுற நேரும் என்க, 

ஆராயாது ஈட்புக்கொண்டால் பின்பு தீராத கேடு உண்டா 
கும் ஆகலால் முன்புற ஈன்றாக ஆய்ச்து தெளிர்சே ஈட்பினை அக் 

, இக்கொள்ளவேண்டும் என்ப௮ கருத்து,



2168. இருக்குறட் குமரேச. வெண்பா. 

முன்னதாக ராய்ச்து பாராமல் கொடியவ?னை$ ஒருவன் 

ஈட்புக்கொண்டால் பின்பு அடியோடு ௮வன் SEP போவான் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இவ்வுண்மை பகதத்தன் 

பார்ல உணப்படும், 

கதை. 

பகதத்தன் என்பவன் நாகாசுரனுடைய குமரன், பூமி? தவி 

மின் இருவ நளால் பிறக சவன், சோதிகம் என்னும் நகரிலிருக்.து 

'நீதிெறி கின்று அரசுபுரிமகவன். மாபால் ௮சானாயினும் இயல் 

பில் எவர்க்கும் இவன் இனிய நீர்மையன், மல்வலியில் மிகவும் 

வல்லவன், இவனது பட்டத்து யானைக்குச் சுப்பிரஇபம் என்று 

(பெயர், போராற்றலில் அது பெரும் பேர் பற்றது, அம்மல்த 

யானை மேலேறி இச்சுக5 விரன் பொருகளம் புகுந்தால் எத்து 

ணைப் படைவீரர்களும் ஒருமுகம்படார். 

பனைச்சைப் பிறைவெண் சோட்டமிராஉதமே போலும் பசட்டில்இவன் 

வினைச்சட் புகுந்தால் எதிர்கின்று வேறுஆர் ? இவனை வெல்ூற்பார் 

முனைக்கட் செங்கட் டீயுமிழும் முகத்தான் மாதே பகதத்தன் 

தனக்குத் தானே சிசசென்னச் தருக்கோடு ஈண்டே யிருக்இன்றான். 

என இசைபெற்று நின்றவன், ஒருமுறை இக்திரன்மீது பகை 

த்.துவர்து கொடுமையோடு அமர் விளைத்த அரக்கர் பலரையும் 

இவன்போய் அடர்த்து வென்றான், ௮,கனால் சதமகன் சகாயன் 

அன ஒர் உயர் பெயர் கொண்டான், அவ அமார்2கானும இவன் 

பால் அர்வமீக்கூர்ர்து ௮ரியன பலவுதவி உரிமைசெய்திருக் சான். 

இக்கனம் இறல்மிகுந்து, நெறிமுறை சடந்து எங்கும் இசைபாப்பி 

உயர்சலமுடையனாய் இனிது வாழ்க்து வருங்கால் தஅரி?3யோதனன் 

இவனோடு உறவுசெய்து கொள்ள விழைரக்தான், விரரை வீரர் 

விரும்புவர் என்றபடி முன்னரே அருச்சுனன்பால் இவன் ௮ன்புற் 

திருத்தலை ௮வ ௮ரவக்கொடி.யோன் அறிந்இருச்தானாகலால் போர் 

மூளு முன்னர் எப்படியாவது இவனை ததன்னோடு இணைததுக்கொ 

ள்ளவேண்டும் என்,று எண்ணிச் சூழ்க தான், இதம்பல செய்தான், 

அவவணக்கா முடியோன் இயல்பினை யாதும் இவன் உணர்த்து 

செனியாமல் உரிமையோடு இணக்க கின்றான், இச்சட்புகிலை.
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நாளடைவில் Bc phos. உற்றுவருங்கால் பகைமை மீக் 

கொண்டு பாண்டவர்களோடு வன் போர் தொடங்கினான். 

அவ?னோடு ஈண்டிய கேண்மையாளஞம் நின்ற இவலும் ௮ல் 

இசைய சேர்க்சது, இவனது இசைவினையறிக்்து ஐவரும் அகம் 

இரிக்தார், பகைமையும் மிகுக்௪த, பின்பு இருவசையிலும் படை 

கள் தரண்டன், அக்கொடும்போரில் தனக்குரிப பெரும்படை 

- யோடூவக்து இவன் கடும்போர் செய்தான். அடல்மிகுக்கு யானை 

।கள்பல ௮தில் அ௮ழிக்தூ தொலைந்தன., பதினொரு காளும் உடனி 

ருந்து உழைத்.து பன்னிரண்டாம்சாட் போரில் Qc Bony ren 

| win beg வீரர்கள் புடைசூழ மான மீக்கூர்க்து இலன் மண்டி மேல் 

வந்தான், இவன் அன்று வந்த நிலையின கில்லி அழகுறச் 

சொல்லியுள்ளார், அடியில்வருவதில் றிது காணலாம, 

இருபது பதிதறு நா.றுகளிறுள இவனினும் மிகுத்கவிரர் கடவுகர் 

ஒருபது பதிற்று சாறு மழகளிறு உவமையென மிக்க வாகு 

வலியினன், முருகன்என வெற்றிகேமி முகி9கனமுரணவுணருக்கு 

வாழ்வுசகடஏயர், சுரபதி தனக்கு வாழ்வு வரும்வகை சுர௬ல 

களி சதோழன் இவன ?3ரா, 

எழிலணி தடக்கை மேரூரி கிகர்இபசிரமதைக்க மமாஇயருமென 

மொழிடுத 2) BT SB நீடுபுயகரி முறைமுறைசடிச்க வேக 9மாடு 

புகை, பொழிசின மனத்தின் மூள அவி3ரொளி புனு.கல் 2வயர் 

க்க வாயுககியென. விழிவழி செருப்பு விீழகிரைஅடன் விறன்மிகு 

களத்தி லானபொழுதிலே, 

என்தபடி இவன் பொருகளம் புகுக்கதை நோக்கி விமன் வெகு 

ண்டு மேல்வந்து மவம்போரசெய் அ யானைப்படைகள் யாவும் 
அழிவுற றினான், பின்பு இவன் வில்லெடு,ச்து கினறான். 

உடனே விசயன் ஓடிவந்து விசையுடன் பொருகான். நீண்ட 

நேரம் போர் மூண்டு கினற.௪, முடி.வில் நிலை குலைர்து இவன் 

மாண்டு விழுக் சான், தனக்கு ஒர பகையும் இல்ல[இருந்தும் 

தமைகொண்ட துரியோதகனஷனே$9 கேண்மை கொண்டதை 

லன் ! இங்கனம் இவன் கெட்டு அழிந்தான் எனறு Qa gw 

டைய உறவின்ரனைவரும் உருஅி.பழுகார, அராய்ந்து தெளியா |



2160 இருக்கு குமரேச வெண்பா, 

ம்ல் இயவர்களோடு சேர்ர்து ஈட்புச்செய்தால் ௮தனால் சாதல் 

சேரும் என்பதற்கு ௮ச்காலத்.தவர் இவன் சரி தத்தையே அடிக் 

கடி ஒதியுணாத்றி வர்தார், ஆய்ந்து அய்ந்து கொள்ளாசான் 

கேண்மை கடைமுறை சரன் சாம் அயாம் தரும் என்னும் உண் 

மையை உலகம்காண இவன் உணர்த்த நின்ரான், 

வேண்ணேயேன நாவியுண்டூ லீந்தான்போல் வீவாமே 

எண்ணாது கட்டல் இடர். 

அய்தல் இல்லா நட்பால் சாகன் ஈரும் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட, 

793 Cis gisrp a6 pans சேர்ர்.அ.சன மிச்தரன்முன் 
RIGA ISSA rs B_Cuse oC rce1—sress 

குணலுக் குடிமையுக் குற்றமும் குன்று 

இனளும் ௮றிந்தியாக்க ஈட்பு, (௩) 

இ-ள், 

குமரேசா! குபோமித்தன் கர தககடன து குணம் 

குடி. முதலி. பவ.ற்றை உனமுக ௮றிச்சுபின்பே ஏன் ஈட்புக்கொண்் 

டான எனின், குணனும், குடிமையும், குற்றமும், குன்றா இன 

னும், ௮றிக்னு நட்பு யாக்க எனக, 

ஆயர். ப்ர? ௪ ஒருவனோடு கேண்மைகொள்ளவேண்டும் 

என்று மல் உரைத்தார்; ௮,சனை சோக்கியவுடனே எதனை ய் 

வது என எண்ணம் எழும் .ஐ,கலால் ஆய். சற்குரியன சிலவற்றைப் 
பொ.திவாக இஇில் உணர்ச் துின்றார். 

குடிமை ௯ குடிப்பிறப்பின நீர்மை, மனம் மொழி மெய்கள் 

தரிபின்றி என்றும் சேர்மையுடையராய் நிலவுதற்கு அப்பிறப்பு 
மிக உரிமையாகுமாதலால் ஈட்பசராய்தற்கு இங்கு சாட கின்ற, 

இனன் - சுற்றம்); உறவினர் என்க, குணம் இனம் என்ப 
வற்றின் ஈற்றில்வர்.து னகாமெய் ஒத்து கின்ற.து, இஃது இறு 
இப்போலி, சன் இனத்தோடு இரிபின் றி HOU ஒருவன்



80.ம் அதிகாரம் ஈட்பாரர்ப் சல் 2181 

இசைச் தரழுகுவனாயின் தம்மோடும் ஈண்பாப் அமைந்தொழுகு 

வான் என்று தெளிக்துகொள்க என்பார் (இனன் அறிந்த" என் 

ரர், யாக்க- செய்துகொள்ளுக, பிணிகத்சல், கட்டுதல்களை 
யுணர்த்திவரும் யாத்தல் என்பது ஈண்டுத் கழுவுதல் மேல் சின் 
றத. ககர ஈற்று வியங்கோள் விஇத்தற் பொருள.து. 

ஒருவனஅ குணத்தஇனையும், குடிப்பிறப் டிம், குற்றத் 

னையும், குறைவற்ற சுநறத்இனையும், ஈன்றுக அராய்ந்து அறிந்த 

பின்பே ௮வனோேடு ஈட்புச்செய்யவேண்டும் என்பகாம், 

மண முதலி.பவற்றை ஆம்ர்கரியாமல் ஒருவனோ] ஈட்புக் 

கொண்டால் ௮ நிரந்தரமாக ஈலந்தராசாசுலால் வற்றை 

முறையே அ௮றிக்து நட்பு யாக்க என்ரூர். அறிந்து என்பதனை 

குணனமுதலிய சான்க?னேடும் தனித் னி கூட்டிக் காண்க, 

ஈல்லன் என்ர! தியன் என்றோ 7 ஒருவனை ஈன்கு தெளி 

SDH gargs இயல்பான குணமே மிகச்சிறந்த கறவியாகும 

ஆதலால் முதலில் ௮,தனை வலியுறுத்தினார், ௮க்குணமும் குடிப் 

பிறப்பின் ௮டி ப்பட்டு விளங்குமாகலால் ௮தனையடுச்அக் குடிமை 

யைவைத்தார்; குணமும் குடியும் ஈல்லயிலும் உரோவழிக குற் 

றம் உளஞாயின் ௮து பொறுக்தற் குரியகா? mspsa அவறுக்கப் 

படுவதா? என்று ௮தன் நிலையினை கி௮த்து கோக்க உரிமையா 

யின் கொள்ளலாம் என்பார் குற்றமும் என்றா, இங்கனம் 

குணம் குடி குற்றங்களைச்சீர் தூக்கி கோக்கு ஈல்லசெனறு ஒரு 

ats d தெளிர்து கொள்ளிஞம் இனச்தோடு ௮வன இசைஈ 

ஒழுகும் உரிமையை உறுதியாக றிந்து கொள்ள வேண்டும் 

என்பது கருதி இன்லும் என அதனை இ.றுஇயில் வைச்சா, 

குணம் அறிந்து, குடி அறிந்து, குற்றம் அதிர், இனம் 
அறிக்து ஒருவனுடைய இதம் தெளிர்த பின்பே ௮வனபால் 

கட்பு இசைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றவாு, குற்றமுடை 

யானைக் கூடலாகாதென்று அறவே விலக்கி விடாமல் ௮2ன் அள 

வறிச்து அமைத்துக்கொள்ளுமாறு இங்கு அமைய வைத்தது 

அமையுமோ? எனின், குற்றமே இல்லாதார் இவல, ஒர
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வரும் உளராகசார் அதலால் உள்ளவரையும், உள்ளவரை ஐரர்து 

கொள்ள மண்டும் எனக, 

பிழையிலான் சடவளன் றி மக்களில் சப்பில்லாதார் பிறரும் உண்டோ 

மழையினுமே அ௮சனியுண்ுு; மதிக்கும் ஒர் மறுவுண்டு; மலர்க்கு முல்ளாம்;. 

சழையினு2மசச்கையுண்டு;கனியினு:ப தோல் சொாட்டையுண்டு*திக்குங்காம 

விழைவினால் மறம்புரி,தல் ஈரர்ச்கு இயல்பாதலின் ௮வரை வெறுக்சொண் 
[ ணாதே. 

என்பதும் ஈண்டு எண்ணகச்சக்கது, ஒருவனது இயல்பு 

சன்கு அறிர்ேே அவனோடு நட்புக்கொள்ள வேண்டும் என்பது. 

கருத்து ஒருவனுடைய CREME நன்றாக அராய்ந்து உண் 

மை தெளி/ுத பின்னேசே அறிவோர் He? oy Ys கொள்வர் 
என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை குபோ மித் 

இரன்பால் உணரப்படும், 

கதை 

குபோ மிச்நான் என்பவன் ஏமாக்கத நாட்டிலே இராசமா 

புரிபில் இருச் தவன், பெருக்திருவுடையவன். வணிகர் குலதஇ 

னன், எவர்க்கும இனி.ப ஈலத்தினன். ௮ழூெம் கற்பிலும் ற 

6S சன்மனைவியாகி.ப வினையமாலை என்பவளுடன் உளம௫ழ்க்இரு 

ச். து இல்லறத்தை இவன் இனி பேணிவக்தான், பேருபகாநி 

யாதலால் யாவரும் இவன்பால் அன்புற்றிருக் கார், எல்லாரும் 
இன்புற்றிருக்கவே இவன எண்ணியிருக்து புண்ணியங்கள் பல 

பொருக்தப் புரிச்கான், 

அறர் தவர்கள் வேண்டியதோர் அுப்புரவு sae 

இறக்கலர்கள் காமுறும் இருங்கடன் இயற்றி 

அ௮.றம்பலவும் ஆற்றி விருக்சோம்புமுறை யல்லாற் 

பிறர்த நெறியால் உளார் பேரு கவி யாகோ, 

என்று ருயிர்க்ெல்லாம் இவன் அருள்செய்து உதவினன், 

செல்வமுடைமை கருதப் பலரும் இவனோடு உறவு கொள்ள 

விழைது உரிமை கூறிச் Hips ari, சூழினும் உடனே இவன் 

தய. கொள்ளாமல் அவர் தம் குணக்களையெல்லாம் ணுவெ 

ணர்ச்து பொது நிலையில் நின்றே முழை செய்தவர்தான், வருக்
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கால் அவ்வூரிலுள்ள கக்துக்கடன் என்னும் வளரிகர் தலைவனது 
இயல்பினை பறிக்து அவன்பால் அககட்பாளனா யமர்க்துகொண் 
டான். செல்வம்கிலு௦உ குணத்திலும் ௮வன் மிரச் FOG Sales, 

தனக்கு அமைந்துள்ள பெரும் பொருளெல்லாம் பாம்பொருளகரு 

ளால்வர்த௮, பகு துண்டு பல்லுபிரோம்புதற்தாகேவே அது பரி 
ந்துனெறுள்ள௮) இல்லையாயின் கன்னை இகழ்க் அுவிட்டுப்பறக.து 

போய்விடும என்று அவன் உணாரந்து கின்றவன். கன் சாட்டு 
மன்னன் மகனாூப சீவகனை யெடுத்து வளர்க்து இனிது Gur oa 

னவன, ஈல்ல ஈகண்ப?னன்று அவன்பால் இவன் உள்என்பு 

கொண்டிருப்பினும் வெளி2ய ஒன்றும் உரையாடாதிருக்தான், 

இங்ஙனம் இருக்துவ நங்கால் பேரழரூ arises gorge shows 

திருமகளாகிய குணமாலை என்பவளைச் €ீவகனலுக்கு மணஞ்செய்து 

கர விரும்பினன். வ் விநப்பச்சை இவன் விளங்க உரைச்து. 

உளக்தெரிர் துவ நம்படி Bev ws | UHL ஏவினை, அச்னைக 

கேட்டு மவன் பெரும௫ழ்ச்சியடைக் சான், உடனே இருமணம் 

நடர்தது, சனது அுழகப மகளைச் வேகனுக்கு மணமகளாக்ூ' 

௮வளுக்குச் சீதனமாகக் கோடி. செமபொன்னையும், உரிமையாக 

எழு. நூறு இளமங்கைபரையும், வயல்வளமிக்க ஐந்து ஊரையும் 

இவன் ௮னபுடன் உதவினனை, 

மழைமொக்குள் ன்ன வருமென்மூலை மாதர் ஈல்லார் 

இழைழுற்றணிக்கார் எழு நாற்றுவர்; கோடிசெம்பொன்; 

கழையுற்றுக் தீர்தேன் கரும்பார் வயல் ஐக் தும; 

குழைமுற்று காதன் மணிககொம்பொடு சாய்கன் ஈச்தான், 

என இவனது ௮வ ஈகை ஈஒங்களைத் திருத்தக்கதேவர் உவக்து 

கூறியுள்ளார், இங்கனம் ஈர் துகின் ற நிலையையும் ௮றிவமைஇகளை 

யும் வியந்து அனைவரும் புகழ்த்தார், ads gaigh sorter ade 

தவர்களையெல்லாம் ஈண்பராக ஈயச்துகொள்ளாமல் வளையாதிர, 

ந். ச கர தக்கடனது குணத்தையும் குடியையும் இனத்தையும் மன 

த்தையும் கூர்க்து அறிந்து அவனோடு ஈட்புச் செய்துகொண்ட 

இவனது திட்பநுட்பங்களை எல்லாரும் தெரிச்அுமஇழ்க்தார், தாம் 

தயச்.துகொள்ளுதற்குரிய கண்பனது குணம் குடி இனம் முதலிய 

271
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வற்றை முன்னதாகவே ஈல்ல கட்பாளர் நன்றாக ௮.றிர்து௦காள் 

வர் என்பதை அன்று இவன் ஆற்றிகின்றான், முண்னும் குடிமை 

யும் குற்றமும் குன்றா இனனும் அறிந்தியாக்க ஈட்பு என்னும் 

உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து கின்றது, 

மனமறிந்து சேய்கை வகையறிந்து சேர்ந்த 

, இனமறிந்து ஈட்டல் இனிது, 

குணங்குடிகளின் ஈலர்)தரிர?த ஒருவ?னடு ஈட்புச்2சய்ய 

வேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

கைவளை ககம 

794 இண்டோட் டடமித்தன் தேர்ந்து கொடுத்துறவ 

கொண்டானேன் கோனைக் குமசேசா--கொண்ட 

குடிப்பிறர்.து தன்கட் பழிகாணு வானைக் 

கொடுத்துக் கொளல்வேண்டும் ஈட்பு, (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! தடமிச்சகன் கனது ௮ருமைமகளைக் கொடு 

த்துச் வேகனை ஏன் உறவாக்கக்கொண்டான் எனின், குடிப்பிற 

ந்து தன்கண் பழி சாணுவானைக் கொடுச்தம் நட்புக் கொளல் 

வேண்டும் என்க, 

இது, சீலமுண்மையே ஈட்பிற்குச் சிறப்பாம் என்கின்றது, 

தோர் து என்றது பலகாளாகதக் தன் நகரிலிருக்கும்படி 

செய்து அவன நிலையினை அராய்ர்து ெெதெளிர் 2. ம ௧௬த, 

கொண்ட - உயர் நலங்களெல்லாம் தனக்கு உரிமையாகத் தழு 

விக்கொண்டுள்ள என்றவாறு, 

மேல், குணம் குடி இனங்களை காடியறிக்து கலம்பெறத் 

தெளிச்கபின்பே ஒருவனோடு ஈட்புக்கொள்ளவேண்டும் என்மூர்) 

இதில், ஈல்ல குடி ப்பிறப் 2 பாடு குணமுமுடையான் அமைவனஞயின் 

உடனே உவர்து ௮ன்புசெய்து எேனலும் கொடுச்தாயினும் ஈண் 

பனாக Later ஈயர்துகொள்க சன்னெருர், 

பழி wr exp aur Yen அ பழிக்கு ௮ஞ்சுகின்றவனை, பழி என் 

PH பிறாமனை நயத்தல், பொய்த்தல், காவுளங்கோடல், கவறுகை
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யாடல், கள்ளுண்டல் மூகலிய தள்ளுண்ட செயல்களை என்௪, 

விலக்குசற்குரியவாக _நால்களால் பழிக்கப்பட்டிருக்களாலும், 

தம்மைக் கொண்டவர்க்கு இகழ்ச்யொன பழிச் சொற்களை 

விளை ச்கலாலும் இவை up என நின்றன. இவற்றிற்க or apie 

லாவது இவற்றுள் யா9சான்றும் தன்கண் அணுகாவண்ணம் 

DFAS ST FH, 

நல்ல குடியிற் பிறரது தன்னிடம் பிறர் சொல்லும் பழிக்கு 

அ௮ஞ்சுகின்றவனை இனிஉ பொருள் கொடுக்தாயினும் ஈட்புச் 

செய்துகொள் ள வண்டும் எனபதாம். 

்“கொடுச்தும் கொளல் வேண்டும்'' என்று உறுத்தியுரைத் 

த்து ௮க்கொள் முதலின் ௮ரூமை கருதி என்க, உம்மை சிறப் 

புணா கின்றது, 
குடிப்பிறர் து பழிசாணுவானைக் கொளல் வேண்டும் என்றத 

னால் ௮ம்ஙனம் பிறவாதானையும் நாணாதானையும் ஈட்பாகப் பேண 

GOT ETO SGT LI SILI DI, 

நட்புக் கோடற்ஈச் செல்வர் முதலிப வேறு சிறப்பினசைக் 

குறியாமல் குடிப்பிறப்பாளரைக் குறிப்பாக இங்குக் குறித்துக் 

காட்டியது என்னை? யெனின், கிலைதிரியாமல்கின்று என்றும் நல 

முடையசாய்ப் பிழைபல பொறுத்துப் பேணவல்லார் வரே 

என்பது கருதி என்க, 

அடுக்யெ கோடி. பெறினும் G9 09 pe sar 

குன்றுவ செய்தல் இலர், எனவும், 

கடித்துக் கரும்பினைக் கண்தகா மூறி 

இடிக்.அ நீர் கொள்ளிலும் இன்சுவை,4்2,2 யாகும் 

வடுப்பட வைஇறஈதக் கண்ணும் குடி.ப்பிறர் கார் 

கூறார் தம் வாயிற் 9,௧5௮, எனவும், 

இற்பிறப்பெண்ணி இடைதிரியார் என்பதோர் 

'ற்புடை கொண்டமை யல்லத---பொற்கேழ் 

புனலொழுகப் புள்ளிரியும் பூங்குன்ற சாட 

மனம் அறியப் பட்ட தொன் றன்று, . எனவும்,



2166 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

கள்ளார் கள்உண்ணார் கடிவ கடிச்சு தரிஇ 

எள்ளிப் பிறரை இகழ்ஈதுரையார்-- கள்ளியும் 

வாயிற் பொய் கூறார் வடுவறு காட்டுயார் - 

சாயிற பரிவது இலர், எனவும வருவனவற்றுல் அவர்தம் 

இயல்பும் சகம் இசமும் ௮.றி.பலாகும், 

பரந்து விரிந்துள்ள மனி சவா்க்கம் உருவத்தால் ஓத்தா ஒரு 

 படிகீசாய் கித்தின்ற?ேத) இதல், குடிப்பிறபாளன் என்று ஒரு 

வனை எப்படிக் கண்டுபிடி ப்பது 7 எனின், நீச, சேர்மை, நிலை சரி 

“யாமை, எகை, நகை, இன்சொல், இகழாமை முசுலிய கலங்கள் 

கொடாக்? தறியாய் எந்தக குடும்பத்தில் ௮மைர்து மடிப்பட்டு 

- வருகின்றன?வா ௮ல் பிறந்து வந்ச மகனையே ௮வனுை5 அறி 

ந்துகொாள்ள2வண்டும என்க இக்சகையோன் பழவினை வ.பத் 

BIW pth our மிக எளிபவனுபிருக்காலும் வ் எளிமை 

'கோக்கிச் கள்ளிவிடாமல் ஏ2தனும் ல பாரு£ஈகளத் தத 

nw west anders கொள்க என்பார் கொடுத்தும் கோளல் 

மூவண்டூம் நட்பு எலாம், கோடி கொடுத்தும் குடிப்பிறந்தார் 
தமமிமாடு கூடுகல் சோடி 9ப.றும்"' எனறார், ஒள வைபா ளும், 

இன்று மென்று pode Dey Poor கும் மாம்பழங் ளில் கூட 

நல்ல சாதி எத? என்று அய்ந்து சோகக அரும்? பொருள் கொடு 

த் வாங்ககின் 27 2ம./ உயிர்க்கு உறுிபபாது என்றும் இன் 

புற 9ற்கக்கக்க ஈட்பாளரை எவ்வளவு தராப்க்துதகொள்ள? வண் 

டூம் எண்ணிப்பாருங்கள், 

சிலர் குடிப்றப்பாளராய்ப் புறத்தில் அமைக் இருக்கும் 

அகத்தில் ௮கற்கரிய ஒழுககம் இல்லாது இன கேட்டால் இடி 

62 யிருக்கவும் கூடும்; ௮ன்னவரை முப் பிறப்பை மாத்திரம் 

கோக்கிக் கொள்ளலாகாது; பழிக்க காணுகலாகிய ச் செய்கை 

யின் சிறப்புண்மையையே கருஇர்கொள்ள?வண்டும என்பார் 

பிறக்.து என்ற? காடு அமையாது பழிகாணுவானை என உறுதி 

பெற உரைத்தார், குடிப்பிற$சவனபிலு:ம் கணம் இல்லையாயின் 

அவனை ஈட்பாகக் கொள்ளலாகாது என்பது குறிப்பு,



60-ம் அகாரம் சட்பாசாய்தல், 2164 

குடி. ப்ரறப்போடு குணச் பஇறப்புக்களும் அமைந்திருப்பவ 

Got Gu) LITE SCOOT FBO STM OWS SH DID OT SOT LI BH கருது, 

சிறந்த மூடிப்பிறப்பும் உயரக்த குணங்களுமுடையானைக் 

கண்டால் எ?கனும கொடுச்சாயினும் கமக்கு ஈட்பாகத் Dd sells 

சவா உடனே உலந்துகொள்வர் என்பது இதல் உணர்சக்சப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை தடமிச்சன்பால் உணரப்படும், 

கதை 
கடமிக்கன் என்பவன் மத்திம தேயத்து மன்னன். ஏமமா 

பாம் என்னும் ககரிலிருக்து அரசு புரிக்தவன், அமராற்றலிற் 

Antsuat, அழகிலும் கொடையிலும் அறிவிலும் பெரி.பவன்., 

சிவக்சு மேனிபன்: கிவந்த நீர்மையன்; உவக்சு பார்வையன், 

நாண்டுருண்ட கோள்களும், முழச்சாளளவும நீண்டு படிந்த கை 

களும், அகன்,௮ கிமிர்க்ச மார்பும் B/D LILI DI IM (DUT, நீஇகளை 

அனிக்தறிக்து நெறிபிறழாது நின் அ. உறுபகை Fy. Bl ours 

ofsriyn Bast euissran Ostrom ua, ஈகளினை என்னும் 

or அழகிய கன்னியை IN BI Al ஆரிய ராக்கி சரள நகாஈது அம் 

ரர் கோன் போல் தமர் மகிழ்க 2தக்க எங்கும் புகழ்ரணங் கழ 

இவன் இனிதமாரஈதிருகசான், இங்கனம் இருக்துவருக்கால் 

இவனுக்கு விசபன் ககம்பன் கனகன் அசல$ூர்க்கி சேனன என 

OME FOOT ஐ புதல்வர்களும், கனகமாலை என்னும் ௮ழூய 

ஒரு புசல்வியும் பிறக்சுனர், இவ் அறுவரும் பருவம் து கலை 

பல பரிண்று நிலவி செெறனர், ஒருகாள் உள் ம சல்மககைகிய 

விசயன் அங்கோர் சோலையில் உருமாறி உலாவிசின்ற சீவகனைக் 

கண்டு உவஈது அழைக்துவரந்து இவனிடம் உணர்த்தி நீன்றன். 

௮வனது Boer gaps Corse “or குல ஈஷழயிருத்தல் 

வேண்டும்'' என்று கூர்ந்துணாச்து௦கொண்டு மேலும் ஆராய 

விழைர்ன தன் மக்களுக்குப் படைக்கலம் (19H OSE 2 வண்டி 

னான், அவலும் இசைக்து பபிற்றுவிக்கான், வில் வேல் லாள் 

முதலிய பல்வகைப் போர்த்துறைகளையும் ௮வ விுன்பால் அவர் 

பழுதறப் பயின்று தெளிந்தார், ௮வழ்றுள் ஒவ்?வானறிலும் ஒவ் 

வொருவர் wags நிற்றலையறிர்து. எல்லாரும ,மகழ்க்து- 

டிகழ்ர் தார், இசைமெச்சும்படி ௮வர் இசைபெற்று கின்றார், ,



21 6S இருகீகுதட் குமரேச வெண்பா, 

“விசயணே விசயன் விற்.2பார்க்;: ககம்பனே ருசறாகன் வேற்போர்த்;: 

இசையெலாம் வணர கும் வாட்போரச்கு அ௮ர்சணன் செம்பொன் சாமன்? 

அசைவிலான் யானைச் சே்ப்போர்க்கு ௮அசலனே ௮ சீர்ச் இ: 

ஒசையிலான் புசலிச் சேனன்; என்ரு யாவரும் புசழப்பட்டாா”” 

இ௫ில் ர்கணன் என்றது பாசுராமனை, செம்பொன் 

சாமன் -கனகன், Omari pint duh Amb gw கன குமரர் 

களை விள கம்படி செய்க ௮ஏனது இறப்பினையும், பிறப்பினையும் 

குறிப்பாலறிக்து இனன் அர்வமிகுர் சான், சீறிதும் பிரியலாகாத. 

யடி ௮வனை உரிமைசெய்து கொள்ள விழைக்கான், கன்னு டண் 

பனாப் என்றும் சன்பால் அவன் கின்றுவரும்படி என்னவகை 

செய்யலாம் என்று எண்ணியாய்ச்சான், முடிவில் தன் அருமைத். 

இருமகளை அவனுக்கு மணஞ்செய்துகாத் gals gs ஒருகாள் 

சனியி௨ம் ஒன்றில் ௮ழைக்து ௮வனை இனி*ற இருத்இச் சான் 

கருதிபுள்ளை உறுதஇபற உரைக்கான. ஈசையுற்றருக் அம் மூக 

லில் இசையா கனன்பயோல் அவன் ஈடித்துகின்றான். உடனே 

௮வன துகையைப் பிடி ச்துககொண்டு சன் கொடையைக் கருக் 

கொள்ளும்படி இச௫ன் கனிக்து மொழிச்தான், 

டண் முழு இறைஞ்சுங் கோட்டுப் பொருகளிறு ௮னையகோன்றல் 

மண்முழுதனறு வாலும் வந்துகை கூடச் தர்தாய்; 

கண்முழுடம்:ரற் பெற்2றன; காளைகைம்மாறு காணேன்; 

LITT (Lip PL Dd திஞ்சொற் பாவைநின் பாலன் என்றான், 

இ௫்ஙனம் கூறிகின்ற இவனது பான்மை மேன்மைகளை 

வியர்து இசை மொழிக்தபடியே ௮வன் உவர் துகொண்டு என் 

லும் நீச்காத கேண்மையாளனாய் கிலைத்இருக்தான். விழுக்குடிப் 

பிறப்பும், வியக்தகு கல்கியும், ஒழுக்கமும் வாய்ச் அவனது ஈட் 
பினை இவன் சயக்து கொண்டதை நினைந்து அனைவரும் ம௫ழ்க்து 

கொண்டார், தன் அ௮ழூய மகளோடு விழுமிய பொருள்கள் 

பலவும் கொடுத்து ௮வன் உறவினை மிக உரிமை செய்இருர்சான், 
குடிப்பிறர்து சன்கட் பழி 'சாணுவானைக் கொடுச்தம் கொளல் 
வேண்டும் ஈட்பு என்னும் உண்மையை உலகம் காண இவன் 
உணர்த்தி நின்றான், விரிவைச் வக சச்தாமணியில் காண்க, ”



'80.ம் ௮இிகாசம் நட்பாராய்தல், 51809 

மணமநறிந்து சேரும் மதுகரம்போல் ல்ல 
குணமறிந்து கேண்மை கோளல். 

fod ஒழுக்கமுடையவன் நட்பே LUE MISH MESSE 5A 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

7095 லாந்நிடிக்க வல்ல உயர்மரு9 ஈட்பினையேன் 

கூர தகொண்டான் மன்னன் கும?ரசாடடசராக்ேத 

DPE VENA யல்ல தடித்து வழக்கறிய 

வல்லார்ஈட் பாய்க்து கொளல், (௫) 

இடன், 
Gn em தன்னை இடி.ம்அுச் சொல்லவல்ல் மருசியின் 

ஈட்பினைச் FG. UTES என் மகிழ்ந்து கொண்டான் எனின், அழசி 

சொல்லி அல்ல இடித்து வழக்கு அறியவல்லார் ஈட்டு pve gp 

கொளல் எனக, 

இ.த, ஈட்பாளலுக்கு அறிவும் சொல்வன்மையும் அமைந்த 

ரூக்கசேண்டுல் எனகின்றது. 

அ௮ழச்சொல்லி என்றது கன்னை ஈண்பகைக் கொண்டவ 

னிடம் எதேனும் குற்றம்கண்டால் உடனே இரக்தும்படி வருந்த 

உரைத்து என்றவாறு, 

அல்லது கெறியல்லாதது; செட்டவழி என்ச, இடித்து அ 

வற்புறுத்தி அறிவூட்,., அல்லது இடித்து என்றது திய வழியில் 
செல்லவொட்டாது தடுத்து நிறுத்தி என்றவாறு, 

வல்லார் ஆ வன்மையையுடையவா்; வல்லுநர் எனக, இது 

செய்யுள் வழக்காய்ச் திலவிடஙககளில் வன்மையில்லார் என எதிர் 

மழறையாயும் வரும். 

மேல், ஈட்பாக ௮மைவானுக்குக் குடி ப்பிறப்பும் குணமும் 

இயற்கையாக அமைச்இிருக்கவேண்டும் என்றார்; இல், இடிக்.ஜ. 

அறிவுறுத்தல் முதலிய சில செ.பற்கை ஈலங்களும் அவன்பால் 

சேர்ச்திருக்கசேேண்டும் என் இன்றார்.



2110 இருக கறட்குமசேச வெண்பா, 

திருர்காச இடச்சு os ha B ௮ழும்படி சொல்லி ௮லவப்ரீ 

பிற் செல்லின் இடிக்கு ௮றிவுறுத்தி உலக வழக்கினை ச் கெளிவுற 

அறிய: அல்லாரது கஈட்பினை ஈல்லதென்று ஆராய்ற்துகொள்ள 

வேண்டும் என்பதாம், 

ஆயர் அகொளள் எனம து மேற்குறிச்ச சொல்லிலும், செய 

லிலும், அறிவிலும் ௮வா.௯ இயல்பான மன அலையின் தகுதியை 

௮ராயர் அகொள்ளவேண்டும என்பன ௧௬௫, பூல் ஈற்று வியங் 

கோள் உடன் பாட்டில் வந்தது. 

சான் ழை ?௫ப்்.ப ?சர்க்தால் றார்.௮ உளையும்படி உறு3இச் 

சொல்லவும், 2கா,க வழியில் சென்றால் உடனே தடுக்.து நல் வழி 

பிற் செலுச்எ௮ும், உலக வழக்கோடு wre 6B முதலிய அரிய 

நிலைகள் பலவும வ.ழவறவுணாலம் ல்லவனையே Lure 

கொள்ள boy x (Bp aon ourpy, derad Dota suede 

லாரைக் கொள்ளு என்றசனால் ௮ங்ஙகனம் சொல்லாகும் இடியா 

அம் மறியாதும் உள்ளாரை ஈட்பாகக்கொள்ளலாகாமன்பதாச 

யிற்று, 

சோயாளி மரச்து அரு? சன் என்று நிமிர்ந்து நிற்பின் 

அவனைக கட்டிப் பிடில் தலும், அல்லது குத்திச் தொளைத்தே 
லும் ௮ழுகாலும் விடாமல் உள்ளே LD HED EF OF MSDS (HAL 

படுத்தும் நல்ல மருத்துவன் போலக் சன் ஈண்பன் yang deus 

யப் புகுக்கால் உடனை முணைத்துப் பிடித்து ஏ கெட்டுப் 

போவாய்! விட்டுக் இரும்பு!" ஏன்று ௮வன் உகந்து கொள்ளும் 

படி அணிக்து சொல்லி ஈட்பாளன் அவனை நல் வழியில் இருப்ப 
வேணடும் என்பார் ௮ழச்சொல்லீ என்றும், ஒருவேளை அல்லதைச் 

செய்.துவிட்டால் மீண்டும் ௮தனைச்செய்ப ஒட்டாதபடி ஏதுக்களை 
யெடுத்து விளக்கி அடுத்து அறிவுலுத்டு சல் வழியிற் செலுகச்த 
வேண்டும் என்பார் இடித்து என்றும் கூறினா, 

அல்லன அகற்றி, ஈல்லன துணிந்து சொல்லின் தன்னை ஈல் 
வழியிற் சலுக்தவல்லவனை யே சனக்கு ஈட்பாக ஒருவன் கயந்து 
கொள்ளவேண்டும் என்பது கருத்து,
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கன்னை இடித்துச் சொல்லவல்ல ௮றிவாளனை 2 ஈல்லவன் 

நட்பாக முணைச்துக்கொள்வன் என்பது இதில் உணாச்சப்பட் 

LBD, இவவுண்மை மருசிபால் உணாப்படும், 

கதை. 

மருசி என்பவன் இரத நாபுரம் என்னும் சகரிலிருக் தவன், 

விஞ்சையர் மாபினன், இவனுடைய கரை பெயர் அஞ்சுமான், 

தாய் ௮ ருமாலை, இவன் உருவிலும இருவிலும் உயாந்தவன், 

நல்ல நீறிமான், உண்மையும் சேர்மையும் உறுதியுமூடையவன், 

உல$ூ.பலறி2வாடு பலகலைகளிலு. ௩ வல்லவன். சொல்லாற்றலில் 

௮க்காலஃறிலி ரர்சவ?ல்லாரினும் இவன் சிறர்சுவன், அாசியற்: 

அறைகளில் மிகச் சதன், இவன தூ அறிவு நிலைகளையறிந் து. 

விஞ்சை பர் திலகனாப் இலூகின்ற சடி என்னும் முடியுடை மன் 

னன் இவனை ஈண் பகை நயந்து கொண்டான, கெறி முறை பிற. 

மாக அ௮றிவுடையயை அம் மன்னனேூ இன்னுயிர்ச் தோழ 

னாப் இவன் இசை நின்றான், ௮௪௫ முதலிய காரணங்க 

ளால் ஏ2கனும் Fie தவறுற நேரினும் உடனே இருந்திக் 

கொள்ளுமாறு இவன் அுணிக்து சொல்லிவச்கான், இவனது 

கெளிவுரைகளை கோக்கி ௮வன் மிக LOB LDS BB BM om, வஞ்ச 

மில்லாத நெஞ்சு நேர்மைய ஞதலால் இவன் வருக்சச் சொல்லி 

னும் ௮வன A HD HHO GI SM OTTER, Bor அட்சித் அறைபில் 

who காரியங்களை இனிது முடித்து வருகற்கு இவ?ன தக்கவன் 

என்று அவன் முடிவுசெய்திருந்சான், ஒரு முறை தன் MT 
மைச் இநமகளாகப சயம்பிரபையின் மணவினையைக் குறித்து 

அமைச்சாகளோடு நெடி அ சூழ்ஈது ஒரு முடிவு செய்துகொண்டு 

போதனபாத்து வேர்தனிடம் தாகாக யானணாப் போகவிடலாம் £ 

என்று யச் செய்தான், யாண்டும் உறுதியோடுசின்று துணி 

கீ.து சொல்லவல்லவன் இவனே என்று அக்கிருச்கவ ரனைவரும் 

ஒருவ்கே உவந்து சொல்லினர், 

(கற்றவன் கற்றவன் கருத கட்டுரைக்கு 
உற்றன உற்றவுப்த்து உரைக்கும் ஆற்றலான் 
மற்றவன் மருசியே அவனை காம் விடச் 
சுற்றமும் கருமமும் சொல்ல வல்லனே,” 

274



9172 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

என்..று எல்லாரும் சொல்லிகின்றபோது ௮ாசன் உள்ளம் 

மகழ்க்சான், உண்மையே என்று வியந்து ஊக விடும்கான், 

இவன் சென்.று 9% ஈகரை யடைச் ச மன்னனாகி.ப படாபஇிபைக் 

கண்டு தான் உன்னிவர் அள்ளதை உறுதிபெற வுரைக்கான, இவ 

னது உரையாடலையும் தனக்கு உறுவதாயுள்ள ஊூயத்தைபயும் 

௧௫த வியர்து உவகை மிகுதியால் AN Mo mr Leis யாதும் 

உரையாஇிருக்சான், கான் வலிய வ ந்கசாலன் 2௫ இங்கனம மஇ 

யாது இரக்கின ரன் என்று மாறுபட நினைந்து அவனை நேராக 

கோக் சில நீஇகள் மொழிர்தான், இவன் அன்று இடிச்னுச் 

சொல்லியுள்ளவற்றைம் கோலா மொழி ம்?சவர் மி/இனிமையாக 

எடும் அப்பாடி. புள்ளார், அடுச்துவருவதில் சிறிது காணலாம, 

முன்னமோர் கருமம் வேண்டி. மொழிப வல் மனிதர் தம்மால் 

எனனவ3ரனும். ௮௩ இகம்கதிடப் படுப போலாம் 

அன்னதே உலக வார்க்சை அவது இன்று அறியும் வண்ணம் 
மின்னவின்று இல BT WD DUS OI WL) கின் லுழை விள BSD pst Dp, 

பூவிரி புருவச் கண்ணிப் பொலங்குழை இலக்கு சோடுத் 

தேவ? எனிலும் தோன்றச் சல்பகல் செல்பவாயின் 
ஏவ? பால நோக்கி இகழ்க்துரைத்து எழுவகன்றே 
மாவிரிதானை மன்னு! மனிசாஅ இ.பற்கை யென்றான். (௨) 

உள்ளிய மரங்கொள் சோலை மண்மிசை யுறைபுமாக்தர் 
ஒள் ளியேலும் தக்கது உணர்பவர் இல்லை போலாம் 

வெள்ளியஞ்் சலம்பின் எங்கோன் வித்தே எதூவாக 

எள்ளி ஒருரையும் ஈயாது இருந்கனை இறைவ என்றான். (௩) 

இவனது மஞ்சாமையும், கெஞ்சப் பான்மையும், ௮ரசன்பச 

அள்ள முன்பும், பிழைகள் எண்ட இடக்து உறுதிகளை இடித்துக் 
கூறும் ஒண்மையும், சேர்ந்தவன் சிறிது தவறினும் உடனே 

சினந்து சொல்லும் வன்மையும். உலக கிலைகளை வழுவற அறிந் 
தருக்கு... தன்மையும், பிற நலங்களும் இதனால் இனிதுணாலா 

ரும், இங்கனம் வருக்கச்சொல்லியும் ௮வன் வருத்தங்கொள் 
ளாமல் இவனது மனகலச்சைப்புகழ்ர்து வாம்த்இ ஈட்பாய் ஈயக்து 
நின்றான், இவன் மீண்டுவர்து சன் மன்னனிடம் விளக்க வுசை
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ச். வேண்டியன செய்தான், சிறிது முன்கோபமுடையஞயி 

னும் ௮ஞ்ராமல் கின்று வழக்கறிர்து வஞ்சமில்ல। மல் எதனையும் 

வம்புறு இச் சசொல்லவல்ல லால் எல்லாரினும் சிறந்த ஈண்ப 

னாஈ இவனை ௮:: மன்னன் உவந்து சகாண்டான், அ௮ழச்9சால்லி 

௮ல்லநு இடி.சது aipss yi வல்லார் நட்பு அப்ச்துகொளல் 

எனனு ( உண்மைக்கு இவன் உரிமையாய் நின்றான்,  விரிவைச் 

ரூள. மணியில் காண்க, 

உள்ளந் திருந்த உரைத்துணர்த்தும் ஒள்ளியனைக் 
கோள்க துணையாக் குறித்து, 

இடிக்துச் சொல்லவல்லவனையே ஈட்பாக முணைத்குக் 

கொள்ளவேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

  

700 _அன்றமைந்த கேட்டில் ௮யாதியேன் உண்மைகண்டு 

குன்றாது கின்றான் குமரேசா--குன்றவக்த 

கேட்டினும் om Sir oh pH Bon ome 

நீட்டி wer grr Cer. (௯) 

இ-ள், 

குமமீரசா ! தனக்கு முன்வர்க கேட்டில் ௮யாதி மன் 

னன் வருக்தாமல் மக்களது உரிமையை ௮ளக்து தெளிஆ்து ஐர் 

on யம் என்று ஏன் ௮.கனை உவர்துகொண்டான் எனின், கேட் 

டினும் ஒர் உறுதி உண்டு, களைஞைசை நீட்டி அளப்பது ஒர் கோல் 

என்க, 

இ.த, ஈண்பர்களின் உண்மையான உரிமை நிலைகளைக் செளி 

வாக ௮ளக்தகறிதற்கு உறுதியாய சோர் கருவியை உணா அகன் 

ற, உறுஇ -ஈன்மை, பயன், * உறுதி நீ உணார்து சொன்னாய் 

உயர்கதச் சே! எனச் இந்தாமணியிலும், "உள் பொருள்வலி 

க்கும் உறுதிச் சூம்சீசியன '' எனப் பெருக்கதையிலும், (தாம் 

அ.றிகுவர் தமக்கு உறுதி'” எனப் புறத்திலும் இது நின்றுணர் 
தீதும் பொருளையுணர்க. ஒர் இரண்டலுள் முன்னது உறுஇபுண்
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மையின் அருமையை வியக்துகூறியஅ௫, பின்ன கோலின் BEG 

கோன்ற நின்றது, 

இளைஞரை என்ற ஈண்பர்களுடைய சிலைகளை, இஃது அரு 

பெயர், மாத்தஇிற்கக் களைகள் 2 போல ஒருவனைத் கழுவி நிற்றலின் 
இவர் இங்ஙனம் மொழிய கின்றனர், 

Care = ௮ளவு?கால், எடுக்தல், முகத்கல், நிறுத்தல் மூ௫ 

லிய sora வகைகளுள் இங்கு நீட்டலளவைக் குறித்திருக்கலால் 

நீட்டி, அளப்பது என்ருர், 

ற் i co மேல், ௮ல்லசை நீக்கி நல்லதை இடி.க்.துச் சொல்லி ௮ 

வுறுச்க வல்லவரையே நட்பாக அணைத்துக்ச்காள்ள ?வண்டும் 

என்றார்; நட்பாய் அணைந்து நின் வரது உரிமை புண்மையைது 

அுணிவாகம் கெளிர்து கோடற்குச் தகுந்தகசோர் இட.த்தனை 

இலில் உணர்த்துின்றார், 

அல்லலுறுு கேட்டி லேயும் ஒரு நல்ல பயனுண்டு) நண்ப 

rus gpa harp இகாஞர் நிலையை வழுவற ளது பெளி 

தற்கு லது ஒர் இனிப கோலாம என்பசாம், 

அக்கத்தி?ல மான் நல்ல உறுமி உண்டு என்று எல்லாரும் 

எண்ணியபிருப்பார்கள்; கேட்டி. 2லபும ௮ஃ தூ உண்டு என துடி.கள 

ஈண்டுக் காட்டியிருக்கும அழகையும் கருத்தையும் கருதிக்காண்க, 

ஆக்கம் நிரம்பியுள்ள காலில் சண்பர் நிலைகளையறிய மூடி. 

யாது; ஏனும் கே$வந்க போதுதான் அவர் உண்மை உரிமை 

களை உள்ளபடி, உணர்ந்துகொள்ள முடியும் என்றவாறு, 

முட்டின்று ஒருவ ருடைய பொழுசின்கண் 

௮ட்டிற்றுத் இன்பவர அயிரவ ராபவே 

SLL Ser wri SAY NS காலத்.துக் 

கெட்டார்க் க ஈட்டா இல், எனவும், 

கேளும் இனையும் கெட்டோர்க்கு இல்லை, எனவும், 

காலடு போழ்டுற கழிகிளைஞார் வானத்து 

மேலாடு மீனிற் பலா£வா-- ஏலா 

இட செருவர் உற்றக்கால் ஈர்ங்குன்ற சாட 

தொடர்புடையேம் என்பார் இலர், எனவும்,
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அருவன ஈண்டு எண்ணறடீரியன, தீயில் ஓடவைக்கபோத 

பொன்னின் இயல்பு உண்மையாகப் புலனைசல் 2 பால் கேடு கோக்ச 

போதுதான் ஈண்பர்களின் உண்மை நிலைகள் செளிகாக உண்டரமப் 

படும் என்க, 

மண்ணியறிப மணிகலம்; பண் அமைத்து 

எறிய பின்அறப மாகலம்: மாசறசீ 

சுட்டறிப பொன்னின் ஈலங்காண்பார்; கெட்டறிப 

கேளிரான் ஆய் பயன். என்ற து கரன்மணிக் கடிகை, 

மணி, குதிரை, பொன் என்னும் இவற்றின் சன்மைகளை யறி 

ற்கு மண்ணுநல் ஏறுதல் சூரல் கருலிபாசல்?பால் கிளைஞர் 

தன்மையை அளந்து அறிரற்குக் கேடு கரவியாம் என இணை 

தீது உணர்ச்டு சிற்றம் இசனழகை உற்று நோக்குக, 

சனக்குப் பொருளழிவு முகலாக ௭2, ணம் சேடுவர்தகஈ 

யின் தன்னுடன் முன் அமைந்திருக்கு ஈண்பர்கள் ௮.தூ பொழு 

உள்ளன்பாய் உடனமார்து அனுபலிக்கி ரா seri? ௮ல்லது 

இவன் தொலைந்தான், இனி2மல் நாம் உட்டியிடுப்பனதி கால்லை 

௪ன மெல்ல விட்டு ஒழி து பாகி ராக ளா? எண்று. வர்கம் 

உண்மையான அன்பு நிலை5&ா உள்ளபடி. அளர்து செளிரற்கு 

அக் 2கடு ஈல்ல ௮ளவு கரவிபாயி நம் சலால் ௮கனை wow dsr 

லாக உருவசஞ் செய்மார். கேட்டைக் கோல் எனறகற்க ஏற்பக் 

கிளைஞர் நிலையைப் புலம் என்னாமையால் இஃ்நு ௭௧22௭ ௨௫௮ 

கம், நீண்டு இடந்த ஐர் நிலக்கின் எல்லையயக் கோலால் அளந்து 

கண்டு வரையறுத்துந் தெளிர்றுகொள்ளுதல் போல் தன் ஈட்பி 

னர் உண்மை கிலைகளைம் சன் கேட்டால் ஒருவன் உணாந்து 

கொள்ளலாம் என இங் னம் உண/ திய நளிபதூ, மட்டுற்ற 

போது விட்டுப் 2பாகும் ௮ப்பட்டி மக்ககாப் பின்பு என்றும் 

ஒட்டலாகாக௫ என்பகசை உள்ள ற நன்கு உணர்ச் து தெளிந்து 

கோடற்கென்ச, 

யா2தாரு அ௮துகூலமம் இல்லை என்று எல்லாரும் அஞ்சி 

வெறுக்கத்தக்க கேட்டிலும் ஓர் ஈன்மை புண்டையை காட்டி 

சட்பாராய் தலை விளக்க நிற்கும் இகன் ஈயக்தை நோக்குக,
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CaGats காலக.தும் உள்ளன் போடு கூடி. கிந்பலசே உண் 

மையான ரண்பரானர் என்பது FSB, 

கணக்கு ஏ?கலும் ஒர கேடுவர்தபோது கான் கிள்ஞர் 

சளின் உண்மையான உரிமை நிலைகளை ஒருவன் உணர்ந்து 

தெளி.பலாம் என்பத இதல் உணர்த்தப்பட்டது, இல் வுண்மை 

அயசதியால் உணரப்படும், 

கதை, 

யா என்பனன் சர்றாகுல வேர்; சகுடனுடைய 

அருமைச் இிருமகன், தாய் பெயர் பிரியம் வசை, அழகிலும 

அமின் லும் இவன் மிஃசி ிறர்தவன், ரல் போர் வீரன், வில் 

வலியில் மிசக்கனன், இரத பகக்னச யடைக்க தர்சை இடை 

Seg போணமை னைந்து மிர வரர்திகின்றவன், அருசதவர் 

wren tht Md ata Ohi gst வாய்ச்சவன், காண்ட 

வப் (த்தம் சான்னூம் சகரிலி நர். யாண்டும் பும் மணம் கமழ 

இவன் ௮௪ புரிச்கனன், சுக்கின் மகளூ௦ பேரழூயுமாகிய 

தெய்சபா!னையை மணக் ௫௪ பெரும்போகங்கக நகரத்து யது வச 

என்லும் பு. சல்வரிருவரைப்' பெற்று உவகையுற்றிருச்கான், ௪-கட 

ன வழிமுறையைச் சொல்லி வருக்கால் இவனைக் குறித்து 

வில்லியார் ௮ழகுறச் சொல்லியுள்ளார், 

மற்றவன் இரு மைர்தன் வில் மைந்இனால் உயாக்ச 

கொற்றவன்) தறற் கொற்றவைக்கு இருபுபம் கொடுத்சோன்; 
முற்றவன் பகை முஃங்கெட முகக்தா.றும் இசையிற் 

செற்றவன்; பெருஞ்செய்றமில் குணங்களில் & pe? eros, (க) 

யயாதி என்று கொண் ஒவனையே எவரிலுஞ் றக்க 

வி.பா,தனும் புகழ்*$அனாக்,௪௮; மற்றிவன் மேனாட் 

புயாசலங்களுக்கு இசைய?வ புகரவன் புதல்வி 

குயாசலச் 39 @ ner daa குமாரை யளிச்சான், (௨) 

இங்கனம் அளித்து ம௫ழ்ச்து வருக்கால் விடப்பன்மன் 

என்னும் ௮ரசன் மகளரகிய சன்மிட்டை என்பவளையும் மணக்து 
கொண்டான், அவள், பூரு என்று ஒரு புண்ணியப் புசல்வனைப் 

பயக்தாள், ஆண்டுகள் மூன்று கழிர்தபின் மீண்டும் மத துருகுவு
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என இரு மைக்தரைப் பெற்றுள். மனைமாட்சியும், மக்கட் பேறும் 

பெருக் இருகும், 966 இறலும் பொருக்கி இரும்புகி எங்குக் 

இன்பங்கூர த் இருக்திய செங்கோல் இசை தொறும் OF G5 B 

இவன் இசைமிக்கிருந்தான். இங்கனம் இருக்குக்கால் சனக்கு 

மாற்றாளாய் வக் துள்ள இளையாள் மீது வன்மங்கொண்டு மனஸ் 

கனன்று தெய்வயானையபோய்கத் கன் கநதையிடம் சக்கை இரியுக 

படி சில கூறிச் சினத்தை மூட்டினாள், சுக்கிரன் உளம் சொதி 

தீது இவன் இளமை நீய்டக் கிழனனா கும்படி சபித்தான், உடனே 

நரையும் பிணிபும நடுக்கமுமடைக்து இவன் மைந்து கின்றான். 

முன்பு நண்பராகி ஈணுகிகின்நவா்களுட் சிலர் இர் நிலையினை 

நோக்கித் தம் நிலையும் இரிர்தா. உரிமையாளராய் உடனமைர் 

இருக்க தன் புதல்வர் ஐவரையும் ஒநராள் அழைம்்துளைக்அ 

*: எனக்கு உசனார் தநத மூப்பை நீர் கொள்மின்! நம் இளமை 

குர்து” என்று தனித்தனி இவன் இசைவறக் சேட்டான், யத 

மூ.தலிய சால்லரும் இசைர்நிலர், பூரூ ஏநவ?ன ௮ கத இசை 

$து சன் இளாலையைக் தக்.து ௮ம் முதுமையைக் கொண்டான், 

அ௮வனஅ உண்மையான உரிமைபை நினைக்கு இவன் உ௫கை மீக் 

கொண்டு sa இளமையை யெய்இப் பலகாலம் இன்புற்றிருகது 

பின்பு தன் ரசு முழுவதும் ௮வலுக்கே கர்தான், கேடு வந்த 

போது உதவாசொழிர் 2 அப் பிடில் ரால்வரைப் பேணா9காழிக் 

தான், உண்மையான உரிமையாளர் இவென்பதை நல்ல நிலை 

மையிலிருக்கும்பொழுது ஒருவன் கண்டுகொள்ள முடியாது) 

அல்லற் காலக்ே தான் ஈன்கு மறியலாகும் என்பறத அறிக் து 

தெளிக்து ௮சன்பின் இவன் அமைக்இருக்கான், சேட்டினும் 

உண்டு லா உறுதி கிசாஞரை நீட்டி ஓளப்ப?சார கோல் என்னும் 

உண்மையை உலகம்காண இவன் உணர்த்து கின ரன. 

கட்டளைக்கல் போன்ரிலையைக் காட்டல்போல் ஈ௩ண்பருண்மை 

கேட்டநிலை காட்டி விடும், 

இளைஞா் நிலைகளைக் கேட்டால் ay Hue aug இசனல் 

கூறப்பட்ட.
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701 Pi வீத னேன் உற்றவர்பாள் ஈட்2பாழிக்அுக் 

| mis danpia சென்றான் குமரேசா தேர்ச்சமைர் ௪ 

ஊூய மென்ப கொருஉற்குப் பேதையார் 

கேண்மை யொசரீ.இ விடல், (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா BA? wir Sour oy Bast நட்பினை ஒழி கிர 

வீட்டு வி.ஜரன் ஏன் ௨உவர்து போ (பிஷன் எணின், ஒருவற்கு ஊ.௫ 

யம் என்பது பேதையார் கேண்மை இரீஇ விடல் என்க, 

இன, பேசைபரோடு ஈட்புக்சகிகாளளல் இதாம் என்கின்றது, 

ஊ.ூயம் அ இலாபம், பேறு, பேதையார் அ அறிவிலார். | 

ஒரீஇ arf 5 ga. ஒருவி என்னும் வினையெச்சம் திரிந்து 

அள பெடும்,சு நின்றன், 

இன்பத்துக்கு ஏதுவான பொருள்கள் சன் கையில் ரம்பப் 

பெறுதலே ஒருவனுக்கு ஊூ.பமாம், பேசையா உறவினை ஒழி 

த்து விடல் ஓர் ஊதியம் ஆமோ? எனின், HUNG SO, கரக நீக் 

கம் போல் எல்லாம் அன்பங்களையும் நீக்கி இன்பம் பயப்பிக்கும் 

ஆதலால் அம் எனசு, ஏ.தம் கொண்டு ஊதயம்போகவிடும் இயன் 

பினான பேதையரை விடுதலே ஒருவனுக்கு ஊதியம் என்ற இத 

னால் ௮வர் உறவின் இமை உணரலாகும். 

மேல், ஈண்பர் நிலைகளை அறிந்து தெளிதந்குக் கேடு நல்ல 

கருவியாம் என்றார்; இதில், மூடர்களோடு உறவு செய்தல் கூடா 

தென்கினருர். 

ஒருவனுக்கு ஈல்ல இலாபம் என்று சொல்லப்படுவது #2 

Berra oder oi fez ரீம்கு தே என்பதாம், 

அறிவிலிகள் உறவு ஒழி அபோமாயின் சனியன் தொலைக் 

த. தலயை முழுது என்றபடி அவ் ஒழிவே தனக்கு ஓர் pss 

Cuma நகினைக்.து ஒருவன் உவக்துககொள்ளவேண்டும் என்பாச் 

aster en Quin எனறார். அறிவிலி துணைப்பாடு தனிமையிற் 

றுவ்வாது. என்றஅ மு.அமொழிக் காஞ்சி, பேதையருறவு தெ 

லாம் தரும், என்பதுங் காண்க
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பேசையார் கேண்மை பழி பாவங்களை விளைத்து இருமையி 

லும சிறுமைப்படுக்திச் சன்னைச் சரழிக்க வல்லகாகலால் ௮ம் 

மூடக் கொடர்பை எப்படியாவது முயன்று முற்றும் ஒழிச்.து 

விடவேண்டும் என்பார் * ஒரீஇ விடல் !! என்றார், 

பேதையர்கள் நீதிரிலை 2தளி.பாமல் தீது செய்வராதலால் 

அவ 2ராடு கேண்மை கொள்ளின் தமை மிகுந்து கன் மேன்மை 

குன்றும்; குன்ற 2வ சான் சேரகின்ற எல்லா நலங்களையும் இழச்து 

இருமையினும் சிறுமையற கேரம் எனக, 

மேதையர் இருப்ப ௮வரைவிட்டுப் பேதையரோடு சட்புக் 

கோள்ளல் பசுவின் நெ.ப்.பினை ஒதுக்கிக் தள்ளி வேம்பின்கசி 

விஷ ஈக்குகல் 2 பால் வசச3யோடு மிக5 துயருமாகுமாகலால் ப் 

திதினை யாறும் தீண்டலாகா சென்பார் ரீ.இ என்றகோடு ௮மை 

பாமல் விடல் என மேலும் வற்புறுத்தியருளிஞர், 

ஆன்படு கெய்பெய் கலனுள் அதுகளை து 

வேம்படு செய்்9பய் தகைத்தசோ--தேம்படு 

ஈல்வரை சாட ஈயமுணர்வார் ஈண்பொாரீ இப் 

புல்லறிவி £ொடு நட்பு, எனபதும் இங்கு எண்ணச் 

தக்கது, நல்ல ௮றிவாளன் அ௮றிவில்லாரோடு ஈட்பாப் ௮மைந்தி. 

ரான்; அவரை அறவே வெறுகத்துவிட்டு, ௮கன்றுபோவான் என் 

பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை விதுரன்பால் 

உண ப்படும், 

கதை, 

வில்வித்தையில் மிகச் சதானான விஅரன் அரியோகனனாயெ 

ருடன் முன்பு முன்பு செய்திருச் சான், இவன் அறிவிற் இறர், வ 

னா தலால் ௮ருஇருக் த பல உறுதிகள் கூறிவச் சான், அவை ஒரு 
பயனும் படாமல் வதறிஇழர்,து போயின, சகுனி முதலிய கொடி 

யவச்களுடன் கூடி. மன்னன் கொடுபை புரிச்து வருதலைக் கூடிய 

வசையும் இவன் நீக்க முயன்றான், ஒன்றும் முடியவில்லை, 

இனி இப் பேதையர்களோடு கூடியிருப்பது பெரும் பிழையா? 

சன்று மனக்கவன்றான். உற்ற உறவினை முற்றும் ஒழி.அவிட்டு 
-அசன்அபோதற்குரிய அமயம் சோக்கி யிருச்சான், 

273
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கொம்புள்தற்கு ஐக்.து; குஇலாக்குப் பத் துமுழம் 
'வெம்புகரிக்கு ஆயிரச் சான் 2வேண்டுமே;-*வம்புசெறி 

இிங்னெர்தம் கண்ணில் தெரியாத தூரத்து 

நீக்குவ?த ஈல்ல செறி, என்று இவன் உள்ளக் கரத 

பிருக்குங்கால் பாண்டவர்க்காகப் பாகம். வேண்டிக் கண்ணன் 

௮.தீ இன புரிக்கு வச்சான், இவன ஐ அரண்மனையில் தங்க மறுகாள் 

அரச்சபையை அடைகள் உரைசெய்கபோது அவன் இசை.பாகு 

தேர்டு வசைகள்பல் கூறி வைத் விடுத்தான், கண்ணன் வருந்திப் 

போனான், ௮வ்வளவோடு ௮மையாது இவனையும் ௮வன் பழிச். 

இழி,ச்.சுசையாடினன், உடனே இவன் வெகண் டெழுந்து கன் 

கில்லை ருறிச்.அகிட்டு இனி உன் முகத்தில் விழிப்பறில்லை என். 
வெறுத்த நொந்து வெரியே வந்து கன் இல்லினையைடக்சான், 

சிலசாள் த௩கயிருக்து பின்பு அங்கு இருத்தலும் தீதாம் என்று 

அகன்று போனான், தேசங்கள்தோ.றும் திரிக்து தீர்ச்சயாத் 

இரைகள் செய்து இறந்து நின்றான், இவன் போனவுடனே ௮ல் 

குப் போர் மூண்டு அவானைவரும் மாண்டுபோயினார், இவன் 

'மீனைடு வர்னான், அப் பேதை மக்களது பேதைமைக்க இரக்கி 

னன், அருக்தவக் கொள்கையிற் சிறந்து புகழும் புண்ணிய மம் 

டுபாருந்தி பின்பு இவன் உயர்வெய்தி யிருக்கான். அறிவிலிக 

சாது உறவை ஒழித்துவிட்டு ௮அகன்றுபோனசேே இவனுக்கோச் 

சிறந்த பேறு என்று எல்லாரும் சொல்லிப் புகழ்க்தகார், ஊதியம் 

என்பது ஒருவற்குப் பேதையார் கேண்மை லீ£இ விடல் என்னும் 

உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்ச்து நின்றது, 

உற்ற பெருநோய் ஒழிந்ததுபோல் மூடருற 
வற்றதேல் இன்பம் அறி. 

ர்கேண்மை நீங்கவே ஒருவனுக்குக் கோம். சன்மையாம் 
அன்பது இதனால் கூறப்பட்ட௮, 

  

708 கள்ளம் புரிச் கழற்சங்கன் சட்பினையேன் 

கொள்ளவில்லை மன்னன் குமரேசா. எள்ளளவும் 

உள்ளற்க வுள்ளஞ் சி௮குவ கெரள்ளற்க 

அிலற்கண் ஆற்றுப்பார் ஈட்பு, (<4)
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இவள், 

குமரேசா ! அல் எலுறும்படி அகன்றுபோன இராச, 

தங கனை ஏன் பாண்டியன் பின்பு கொள்ளாத ஒழித்தான் எனின் 

உள்ளம சிறுகுவ உள்ளற்க, ௮ல்லற்கண் ஆற்று அறுப்பார் ஈட்பு 

கொள்ளற்க எனக, 

இஃ. உற்றுழி பு,சவாரோடு உறவு கொள்ளலா)தனன் 

றன, உள்ளம் - பனம், ஊக்கம், உள்ளல் - நினைத்தல், 

உள்ளம் சிறுவ என்றது மன வெழுச்சி குன்.றுதற்கு ஏது 

னான செயல்களை, அவை வலியறியாது நிமிர்தல், வழியறியாது 

முபலல், அழில.ழிக் கேறல், ௮றங்கெட் நீளல், பிறன் கேடு சூழல் 

முதலாயின. 

/ ஆற்ற அறுப்பார் - உசவி செய்சலை கழிப்பார், ௮௮ கல் 

என்னும கொழிழ் பெயர் வித குன்றி முதனிலையாய் நின்று 

அ.றுப்பார் எனபகனோடு மைந்து முடிச்2.2, ஆற்.று.கல் ௯ 

உதவுசல். ': ஒருவிர் ஒருவீர்க்கு ஆற்றுதிர் "" எனப் புறத்திலும் 
* நம்பிக்கு ஆற்றின சோழர்க்கெல்லாம் ?* எனச் ஈர் தாமணியிலும் 

இ.த கின்றுணர்த்துதல் காண்க, இனி, ௮.று என்பதை ரழி 

யென்று கொண்டு இடைவழியில் ஒழிவார் எனினுமாம், *! த் 

றச் தீட்டு “அுற்றறுத்தான்'' எனக்கலியினும்,'* அறும்பிடி ஈம்மை 

ஆற்று த்தன்று '” எனக கதையினும் வருதல் காண்க, 

மேல், மூட ருறவு கூடாதென்றார்) இதில், சல்லவர்போ 

லமைச்து கின்று அல்லல் வர்தபோ.து ௮சன்று போகும் பெரல் 

லாச வஞ்சர் ஈட்பைக் கொஞ்சமும் பொருச் தலாகா சென்னெருர், 
, மனக்குன் றுதற்கு ஏதுவான காரியக்களை நினையா சொழிக)் 

அது பால அல்லல்வச்ச இடற்.துக் கைகிட்டு அகன்று பேசவ௪ 

ச ட்பினைக் கொள்ளா தொழிக என்பதாம். 

இவ் வுள்ளலும் கொள்ளலும் பினபு அல்லலுற்று அழுங்கள் 

செய்யும் :;சலால் உள்ளற்க) கொள்ளற்க) எனறு அறிவுறு தஇ: 

வருஸினர், முன்னது அகத்தன்பால.து,; பின்னது புறன் 

மல து. அஞ்சர் ஈட்பைக் கொள்ளலாச்..து. என்,று: ஊரைச்ச'



2182. இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

வரத அடிகள் செஞ்சம் கொள்ளுகற் தரிபதோர் கிலைத்த வுண்மை 

யையும் உடன் இணைகத்துணர்த்துனா, உள்ளம பெருகுதற்கு 

ஏ ஐவான வினைகளை ஓரர.து உள்ளு தலும், கள்ளம் புரிபார் ஈட் 

பைத கோர். கைக்கொள்ளுகலும் வேண்டும் என்றவாறு, 

முன்பு ஒருவனுக்கு உறுதியான வழித் துணையாய் உடன 

*மைஈதுவர்தவன இடையே பயங்கரமான ஒரு காடடைந்து காடி 

பர்தபொழுது அவனை த்தனியே தள்ளிவிட்டுச் தாவிப்போனது 

“போல் செல்வக் கால்த்தில் மிக உறவாடி, நல்ல ஈண்பராய் உட 

என்மர்ச்இருக்கவர் ஏ2,கனும் ௮ல்லல் வர்க2பாது மெல்ல ஈன்று 

் போவாரும் இவ்வுலகில் மிச உளசாதலால் அப் புல்லிபகர நண்பர் 

- என்று சம்பி யாண்டும் பொருக்கலாகா கென்பார்.  அல்லற்கண் 

ஆற்றறுப்பார் நட்புக் கொள்ளற்க '' என்றார், கொள்ளின் மண் 

குதிரையை கம்பி ஆற்றிலிறங்கனெவன் போலவும், மாம் ஏறிக் கை 

விட்டவன் போலவும் ௮றவே ௮ழிர்துபோக நேரும் என்க, 

அல்லல் வந்த காலத்தும் தம் அன்பு குன்றாமல் ஆறுதல் 

'கூறிஉசவிகிற்போே நல்ல ஈண்பராவர் என்பது & Th i Bhy 

அற்ற குள்த்தில் ௮றுநீர்ப் பறவையோல் உற்றுழிக் தாவா 

உறவு அல்லராதலால் ௮வசை அறவே ஒழிச்அவிட வேண்டும் 
ன்பு குறிப்பு, 

சல்லவன்போல் உடனமாந் திருந்து தன்னைச் சோக் தவலுக்கு 

இர் அல்லல்வர்சபோ.து விட்டு அகன்று போவாளைப் பின்பு யாரும் 

சட்பாக உவர்.து கொள்ளார் என்பது இஇல் உணா சப்பட்டது, 
இவ்வுண்மை இசாச சில்5ன்பால் உணரப்படும். 

கதை. 

இசாசசங்கன் என்பவன் மதுரை மன்னனான இசாசேந்திச 

(றுடைய தம்பி, குலபூடணனின் இளைய மகன், இவன் அழகும் 

ஆண்மையுமுடையவனாயிலும் அறிவும் அமைதியும் அமையம் 

பெறாதவன். புகழ்ச்சி மொழிகளில் மிக்க விருய்பினன், யாரே 

லும் வரது தம் காரியங் கருஇிக் கொஞ்சம் புகழ்ச்து கூறி விட் 
பசல் உடனே கெஞ்சங் களித்து கிலை தெரியாமல் தலைவிரித்தாடு 

வன், கலைாலம் இல்லாதவன், என்றாலும், தன் காரியத்தில் கண்



80-ம் அதிகாரம் சட்பாராய்தல், 2188. 

ணும் கருத்தும் குன்ருதவன், உறுவதை உணர்ச்துகொள்ளா 

ல் ச.தணையும் காதலித்து ஊக்கியுள் சவனுபினும் தம்பி ஈல்லவன் 

cer Dp அம்மன்னன் நமபி யிருக்சான், இவனும் அவனபால் : 

அ௮ன்புடையஞய் அடங்கி பலாந்திருந்தான், அருமிர்த் துணைவ 

கை இவனை ஆதரி துக்கொண்டு அபடட்சியை மாட்சியுல அவன் 

போதறி வருங்கால், சாடு வெட்டிய சோழன் என்று Curdup 

அக் காஞ்சிபுத்இலி நந்த மன்னன் முன்பு அவ?னேடு கொண் 

டிருந்த பகைமையை கிடுத்து உறவ செய்தூகொள்ளன் துணிந்து 

தன BM THEN மகளை அவளுக்குக் திருமணஞ் செய்துகொடுக்க 

முஷி௮சய்து இருஈ்கான், அவ் வமயம் உள் நாட்டில் நிகழ்ந்த 

சுழப்பங்களால் குடிகள் மிகக் கலக்கமுத்றிருக்கன, (குறும்பர் 

கொடுமைகள் எக்.கம் அரும்பி கின்றன, கன் அரசு முறையில் 

கோக தள்ள அல்லலை நினைந்து தளார்து அவ் வாறி மன்னன் 

அமைதியுறும்படி செய்ய மரஇரிகளுடன் கலந்து முழுதும் 

மூயன் ௮ கின்றான், ௮வன் இவ் அல்லல் நிலையில் இரநக்குல்கால் 

தம்பியாகிய இச்சிங்கம் காஞ்சிபு£ த்துக்கு ஓர் உள்ளாள் அனுப்பி 

உளவு புலப்படுக்குசி தனக்கே மண முடிக்கும் சரும்படி வ 

வளவனுக்கு உளமகிம் ஆட்டினான், அவலும் இசசந்து கரவாக 

இவன் அங்கு வது சேருமாறு விரைவாக ஐர் நஇிருமூக முய்க் 

தான், உய்த்த யறிந்து உளங்களி கூரர்து யாரும் அறியா 

வகை எழுக்துபோய் பங்கு இவன சேோலானன், இவன் எர 

வினை யறிந்து ௮வன் மனமிக மகிழ்ர்து எதர்வர்து கண்டு இனி 

அபசரித்து சகா2கொாண்டு சென்று ழகிய தன் மகளை மணஞ் 

செய்து தந்தான், .அவ்வளவோடு அமையாமல் இனன் துணை 

வலியை நினைச்து அவன் மன நிலை திரிக த பூன வழு: மன்னனை 

Qasr கைக்கொள்ளவும் வி நபபி ெழுச்தான், இந் ிலையினைப் 

வரஞ்சோத மூனிவர் வருச்திப் பாடி. புள்ளார், 

செழியன் தனக்கு வரையறுத்த செய்திகேட்டுச சம்பிய/கோன் 

கழியன்புடைய குலமகளை ச் தான் போய்க் கொள்வான் கருதிமதி 

வழிவக்தவற்குத் சம்பிஎனவச்,ச ௮ரச சிங்கம் எனும் 

டழி ௮ஞ்சரதான் வஞ்சித்துப் பழனக் காஞ்சிப் பதிபுகுவான்,



9184 Sage குமரேச வெண்பா, 

சாஞ்சிப் பதிமுன் கு.ஐு.கும் இளம் சாவலோனைச் கடற் சேனை 

தாஞ்சுற்றிபவச் து. எதிர் கொடு2பாய்ச் தம்ருண்றனச் சென்றிருர் ச மச 

ளாம் சிற்றிடையை மணம் புணாத்தி அர்த மருசற்கு ௮ரசுி 

வாஞ்சித்,த ௮ *சபுரர்சரனைப் பிடிச்ச மதிச் சான் வனம்எறிர்தான். 

இக்கஎனம் மூச்? ௪ம். படையோடு கொதித்து வரது 

கொடும் போர் விளை, சான், அர்த அமரில் வச் வானை வரையும் 

வென்று இறைவன நனாள் இச்க வஞ்சனையும் அர்த மாமனையும 

௮ம் மன்னன் பிடித்துகசிகாண்டான். அருளாளனாதலால் அற 

வரைகள் பல கூறி உரிமை2.பரடு இனியன சல உதவி அவ்விரு 

வனாயும் விடுக்சான், கன்னை நம்பியிருந்த ௮ண்ணனை மல்லல் 

Cares SONS Rav ஓ றைவிட்டுப் போய் அவனுக்கு வரைவு சப் 

நிருர்ச பெண்ணையும் மணஞ்செய்துகொண்டு மனச்திரிர்ன இவ் 

வண்ணஞ் செய்கான என்று ரனைவரும் இவனை வைது பழித் 

தார். “பின்பு என்று சன்பால் இவன் ௮ணுகாவண்ணம் ௮வன 

சில இசைவுகள் செப். அ கொண்டான், சட்பிற் கள்ளஞ் செய்தவர் 

களைக் குறிச்.அ௪் சொல்லாடுங்கால் இப்பொல்லாசவனே அக்கால 

தீதில் என்லாருள்ளும் மு,தலில் எள்ள கின்றான், அல்லற்கண் ஆம் 

௮ப்பார் ஈட்பைக்ககொள்ளலாகாதென்பற்கு ஈல்ல உவமையாய் 

உலகம்காண இவன் உ.றுதிசெய்தருக் தான், 

கள்ளத்தோர் சேய்த கழிகேண்மை போல்லாத 
கோொள்ளித்தீ யேன்றே குறி, 

அல்லலில் உகவாத புல்லாகளை சட் பச கக் கொள்ளலாகச 
தென்பது இதனால் கூறப்பட்ட ௮. 

  

700 சுன்டுலைர்த சென்றுகிட்ட கட்டியை ச் தத்தனெண்ணிக் 
தொண்டுளைச் சான் எனனே குமேேசா--அண்டிக் 
கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை படுக்காலை 

யுள்ளிலும் உள்ளஞ் சுடும், (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! நிலைகுலைர் சென்ற கைவிட்டு கில இழி 
தீதி கட்டியன் கொடுமையைச் தருமதத்தன் கிளைர்சபோதெல்.



Dab uyBlacdin acai, ai isk 
லாம் என் கெஞ்சம் கொடுத்து Qerégiah ashlar, QaOw srind 
கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை உஷ்வினும் உள்ளஞ் சுடும் 

என்க, பண்டி ௬ நெருக்கி Bos yw. 

இஃது அழிவு கேர்ர்தபோது உதவாது ஒழிர்துபோவார் 

ஈட்பின் கொடுமை கூறுகின்றது. 

கைவிூ$வார் விட்டு விலகிப் போவார், கேடு Do tur gi RT 

தவியும் செய்டாமல் தன்னைச் தனியே விட்டு ௮சன_றபோவார் 

என்க, படும் காலை கொல்லுகின்ற ours, அடுதல் ௯ 

கொல்லுதல், காலம என்பது ஈறு திரிந்து காலை என ன்றது, 

உள்ளுதல் ஆ நினைத்தல், உள்ளினும உள்ளம ௪டுல் என்ற 

தனால் சொல்லிலும் நாச்௬டுப்; கேட்பிலும் கா RG; src Gp 

பொறிகளிலும் ஏற்றிப் பெருக்கிக காண்க, 

மேல், அல்லலுற்றபோது விட்டு ௮கன்ற பே்வார் ஏட்பை 

என்றும் கொள்ளலாகாசென்றார்; கனை கெஞ்சால் நினைத்தா 

அம் தூன்பமாம என்று ௮தன் கடுங்கொாடுமையை இதில் உணர்த் 

துஇன்ரூர், 

சுனக்குக் கேடுவர்க காலம்றில் தன்னைவிட்டு அகன்று ஒழிச்௮ 

போவார் நட்பினைக் கூற் றுவன்வரத சொல்லும்போது ஒருவன் 

நினைப்பினும் ௮வ்வுள்ளத்தை து மிசச்சடம் என்பதாம், 

விடுலார் கேண்மை ௬டும் என்ற வுக்கொடியானாக் கன 

விலும கருதலாகா?தன்பது கருதி, 

சுடுதகலின் து.பரகிலையை உணர்க்தற்கு அடுக்லை எடுத்துக் 

காட்டியது ௮தன் கொடுமை சோக்கி என்க, கரணம். யானம் 

கலங்கிரிற்குல் மரணகாலத்தில் எதனையும் உள்ள் முடியாதபடி. 

உயிர் ஊசலாடுமா,சலால் உள்ளு,கற்கரிய ௮ல் உண்மையை உறுஇ 

பெற உணரதியருளினார், 

மரண வேதனையே எல்லா வேதனைகளிழூ.. மி௦க்கொடிய௮) 

அதனினும் சன் சண்பனுக்குக் கேடுவச்2 காலத்தில் அவனைக் 

கைவிட்டு நீக்கிப் போவான.து உறவுகிலை கொடிய. சாய்கின்௮ு ஒரு 

வன் உள்ளத்தை மிகவும் வருத்தும் என்பதாம், ஆகவே பூக்



2186 நிருக்கறட்குமசேச வெண்பா, 

'சள்ள செஞ்சோடு ஈட்புசக் கொள்ளலாக! சென்பதாயிற் ற. 

கொள்ளின், கானை ரஈம்பிக் கையிலுள்ளகை யிழந்து களைத்துச் 
செத்தவன் சககதான. 

செடுக்காலம் சண்பன் போல் உடனமார் தராசு பின்பு கெடு 

க்காலம் வர். தபேச.து உதவி நில்லாஅ ஒழிர்தபோன இர இழிர்த 

மகனை ஒருஏன் சாசர் தருண ில் நினை ச்கான்; உடனே ?கர்க்து 

நின்ற யமவா தனையினும் மிஞ்சி அவ்வஞான் செய்கை கெஞ்சல் 

கனன்று நீண்டு நின்றது; அச்சிலையினை உலூனுக்கரைத்து கிலை 

இரிர்துபோகும் புலை ஈட்பின் கடுக்கொடுமையை உணர்த்தியுள்ள 

தாக இசனை உணார்துகொள்க, 

wo rates போது ஒழிவசெய்து போகும் பழிமிகு மக் 

களை ஈட்பினராகப் பழூக்கொள்ளலாகாசு என்பன ௧௬௮.௮, 

கேடு ரோர்சபோது ஒடிவ்டான ௮ன்புசெய்து கூடி நிற்ப 

வே ஈட்ேராவர் எனபது குறிப்பு, 

* கெட்ட காலை விட்டன ரென்னாகு 

ஈட்டோர் எனபது நாட்டினை நன்று” என இதனை ஓட்டி, 

வர் தள்ள.துங் காண்க, 

eeu Lips ase pm Cad a6 50 sox கருதிச் gow 

ஈண்பனைக் கைவிடுவையின் ௮க்கொடியவனைச் சாகுமபோது 

நினை த்காலும் ௮வ்வுள்ளம் வேகும் என்பஅ இ.தனல் கூறப்பட் 

ட, இவ்வுண்மை தருமகதசனபால் உணாப்படும், 

கதை. 

தருமத.த்சன் என்பவன் ஏமா௫க்கத சாட்டு மனனனாயெ சச் 

சர். னுடைய மர் அிரிகளுள் ஒருவன், கல்ல புத்திமான், அவை 

பறிந்து சொல்லவும், பகைய,மீச்து வெல்லவும் வல்லவன். என் 

௮ம் சேர்மையடையவன், யாதும் அஞ்சா செஞ்சினன், ச 
சச்க்கு நீதிகளை யறிவு றுத்.துவதில் மிகச்ச.தான், இவனது உறுதஇ 

யுரைகளைச்கேட்டு மர்தர்களும் wy Ha; Bde முச்தி கின்றனச், 

அரிய கலைகள் பலவற்றிலும் இவனே பெரிய சலைவனாய் கிலவி 
கின்றான், இவனது அறிவின் இறத்கைக்கண்டு கலைஞ7கள் புக 

ழ்ர்தனர், விரகிலையை சோக்கி வீசர்கள் போற்றினர், மறுபுல
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மன்னர்சள் யாவராயிலும் முறை பிறழ்க்து மாறுபடுவராயின்” 

இகல் 2வண்டாம் என்று இடைகின்று இவன் ஒன்று கூறிவிடுவ' 

னபின் ௮வர் மாறுபாடு நீங் BAG art, AU Ca purus 

டோடு மீறிவிடுவோர் அ௮மரராயினும் ௮மருற சகேரூம் என இவன் 

அ௮றைகூவிவிடுவன், இவனது ௮ருர்இறலைக்குறித்துத் இருத்தக்க் 

சேவர் கூ.றுங்கால் '' வாள் ஞமற்கு ஓலைவைத்தன்ன ஒண்திறல் 

அற்றலான? என உவந்து வியந்துள்ளசா, ஞு௦ன் - யமன், 

ஓலைவைத்தல் என்றது ௮க்ககா! வல்லவனபின் உடனே போர் 

க்கு வந்துபார் என வரைந்து விடுதலை, moo oro Cowal 

னும் ஏற்றுவது அ௮மர்செய்யும் ௮ற்றவலோடு அறிவிலும் ஏற்ற 

மூற்றிருக்க இவன மாதும் இனனலுருவண்ணம் தன் மன்னனை 

இனிது பேணி வர்கான். வருங்கால் ௮வன் காமச்சுவையிலாழ் 

6H கான் கூறிய உறுதிமொழிகளையும் கேளாமல் உரி௰மயாளன் 

என்று கருதி அசினை கட்டியங்காரன் என்பவளைப் பார்த்து 

வரும்படி கைவிட்டிருக் சான், நாளடைவில் குடி படை கூழ் முத 

லியவற்டை ௮க்கொடியவன் கைவசஞ் செய்துகொண்டான். HS 

னால் வூரசன் பெருங் 2கடடைந்கான், கனக்கு ஈண்பளும் 

முதல் மர்இரியுமாப் கின்ற ௮வன நிலைதிரிர்து அழிவு செப்து 

நிற்றலை இவன் ௮.றிந்து வருந்தினான், ௮வன் உணரர்து இருந்து 

மாறு பொதுவாகப் பல உறுதிகள் உரைத்கான், இவன் அன்று 

உரைத்தன என்றும் கெஞ்சில்வைச்ு. நரளும் இர்திக்கத் தக்கன, 

இல ஈண்டுத் தந்துகாட்டுதும், 

குழற்சிசைச் கோதை சூட்டிக் சொண்டவன் இருப்ப மற்ரோர் 

கிழற்றிசழ் வேேவினானை கேடிய கெடும் சண்ணாளும்; 

பிழைப்பிலாட் புறச் தந்தாலும்; குரவரைப் பேணல் செய்யாது 

இழுர்கினார் இவர்கள் சண்டாய் இடும்பைசோய்க்கு இரைகளாவார், (1) 

சட்பிடைக் குய்யம் வைத்தான்; பிறர்மனை நலத்சைச் சோரச்தான்; 

சட்டழற் சாமத்தியிற் சன்னியயச் கலச்கனாலும்) 

அட்டுயிர் உடலர்தினறான்) ௮மைச்சனாய் ௮ரசுசொனறான்; 

குட்டகோய் சரசச் தம்முள் குனிப்பவர் இவர்கள் சண்டாய், (2) 

இவற்றிலிருச்.து இவனது லமும், சன,றியறிவும், சட்புரிமையும் 9 
சன்கு உணாலாகும். உரிமையோடு கின்று உ.றுஇகளை இல்கனம் 
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2183 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

உள்ரத்து வர்.தம் ௮வ் வுணாவில்லான் உணர்ச்து9கொள்ளாது 

'இமிர்ச்த்சின் ௮ பல் இடர்கள் விளைச்சான், அதனால் தனக்கு 

ப Cares பெருக்கேட்டையம் பொருட்படுச்தாமல் அரசனுக்கு 

| 'சேர்ச்துள்ள அழிவினை சோக்கியே இவன் அல்லல் மிக்கூர்ச்தான், 

அவ்வமயம் சிறிஅம் கண்ணோடாது இவனை அவன் ௮ற்ேவே கை 

விட்டான், அவ்வள வோடு ௮மையாமல் தன் ஸராரசனையும் ௮௧ 

“கொடியவன் கொல்லத் அணிந்தான்; 

நில த;கலைத் இருவ்னுள் தன் ரீட்பருங் காசில் கூர 

் முலைச்சலைப் போகரூழ்ட மு௫ழ்லா முடி.கொள் சென்னி 
வெலற்கருக்தா னை நீச்ச வேர்கனை வேறுமை நோக்கிக் 

குலத்தொடுங் கோறலெண்ணிக் கொடியவன் கடியசூழ்ச் சான், 

முடிவில் கொன்றே இிர்த்தான், நெரிங்காலம் உடனிருந்து பழக 

யிருக்தும் கெடுங்காலம் வர்ததென்று இறிதம் இரங்கரமல் அப் 

பழி மகன் செய்க பழிச் செயலை கினைந்.து இவன் உள்ளம் பதைக் 

தான், உலகியலை வெறுத்தான். உளைந்து உளைந்து கொந்து 

் முடிவில் இற்க்சான், அங்ஙனம் சாங்காலக்தும் ௮வன் செய்த 

இங்கையே நினைந்து 'சித்தங் கலங்கினான், சாம்ல் தன்பத்தினும் 

அ திதிதே Ton ona Gong. த பாதகா] என்று அலறி 

மடிந்தான், கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை 

ஸள்சரினும் உள்ளஞ் சுடும் எனபதை உலஃ5ம் றிய இவன் 

உணர்த்இகின்றான். 

முட்டுற்ற போழ்தின் நு.டுகிஎன் அருயிசை 

சட்டான் ஒருவனகை நீட்டேனேல்.-ஈட்டான் 

கடிமனை சட்டழித்தான் செல்வுழிச் செல்க 

டஈடுமொழி வையம் ௪௧, என்றது சாலடியாச், 

தனது உயிரைக் கொடுத்தாயினும் சன் ஈண்பனைக் காக்க 

வேண்டும்; ௮௮2வ ஈடபின் .ப.பனாம்; இது செய்யேஞாயின் 

.இன்னனாவேன் என ஆணையிட்டு ஒரு குலமகன் கூறியிருக்கும் 

அருமையை இதில் கூர்ச்து காண்க, முன்பு சண்பர்போல் சின்னு 

Gert) சொல்லளவிலுங்கூட உதவிசெய்யாமல் அ.ல்லல் வச்த 

கென்று அகன்றுபோகும்.புல்லர்க்கும் இத்தகைய சல்லவர்க்கும்
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உள்ள வேற்றுமையை காடி. அராய்ர்து ஈட்பிற்குரியாசை நபர. 

கொள்க 

அல்லலின்கண் ஆற்றா தகல்வா ருறவுடனே 
கோல்லும் விடத்திற் கோடிது. 

ிகடும்போது அகன்று?பாம் கொடும்பாவிகளைக் கூடலாகு 

தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

800 கேடில் இராமலுயர் கேண்மைகொண்டேன் வீடணன்முன்- 

கூடினரசை நீத்கான குமசேசா--காடி 

மருவுக மாசற்றுர் கேண்மையொன் Dé gp 

ஒருவுக ஓப்பிலார் நட்பு, (௫1 

இஸ். 
குமரேசா ! விபீடணன் இராமாது கேண்மையைக் 

கைகொண்டு, முன்பு கூடியிருர்தவரது உறவினை ஏன் முற்றும் 

ஒழி,ச்அவிட்டான் எனின், மாசு ௮ற்றுர் கேண்மை மருவு: ஒப்பு 

இலார் நட்பு ஒனறு ஈத்தும் ஒருவுக எனக, 

இத, -சண்பராக ஆய்ர்துகொள்ளுதற்கு உரியபெரியாரை 

யும்; இரத தள்ளுதற்க உரியாரையும் ஒருங்குணாக்துகின்ற த. 

மாச கூறறம், மருவுக- தழுவிக்கொள்ளுக, PHYS =e 

ஒழித்து நீக்குக, மாச இல்லார் என்னா ௮ற்ரார என்றது ௮வ் 

இன்மையின் ௮ருமை ௧௫, அறியாப் பருவத்தில் மாசு உற்றி 

ருப்பினும் JS hor B5 gS oor goog wpomudor saeerGa 

போதும் ௮வசை அன்பு9சய்.அ தழுவிக்கொள்ளுக என்றவாறு, 

ஒப்பு இலார் - சேரில்லாதவா) ௮௦ சாவது குணம் செயல் 

களில் தன்னேடு சமம் இல்லார் என்க, உலகயல்போடு ஓத்து 

51,7 ort எனிலுமாம், விதிமுறைகளுக்கு அடல்காமல் தான் 

தோன்றித்தம்பிரான்களாய்தி தருக்இத்திரியும் தறிதலைகள் எனக, 

தன்று ஈத்.தும் என்றது ஏதேனும் ஒரு பொருளைக் கொடுச் 

தசயிலும் என்றவாறு, உம்மை இழிவு சிறப்பாய் நின்று se 

 ஒருவுதலின் கலத்தை வலியுறுத்தி நினற.து,



2190 திருக்குறட் குமசேோச வெண்பா, 

மேல், உள்ளத்தில் கள்ளமுடையார் slows சிறிதும் 

கொள்ளலாகாசெனராா; இடல், ஈல்லவர் ஈட்பையே சாடிக்கொள்் 
சாவேண்டும் என்கின்றார், | 

| குற்றமற்ற? ஈட்பினை விரும்பித் தழுவிக்கொள்ளுஈ; ஒரு 

பொருளைக் கொடுகச்தகாயிலும் ஒப்பில்லார் நட்பினை ஒழிச்,தவிடுக 
"என்பதாம், 

உற்றது பொய்த்தல், உனணாமுறை மாறல், செற்றம் பெருக் 

கல், இறுமை மீக்கூறல், அற்றம் நோக்கி ௮ல்லது புரிகல், pseu 

தீமைகள் இல்லாரை ஈட்பினராகச் தழுவிப் பேணிக்கொள்ள 

வேண்டும் என்பார் :' மாசு ௮ற்றா கேண்மை மருவுக ”” என்றார். 

குணமுடையாரைப் பொருள் கொடுத்தாயினும் ஈட்பாகச் 

தழுவிக்கொள்ளுக என்று முன உணர்த்தினா்; இதில், ஃஇல் 

லாரை ஒருவேளை தெரியாமல் உறவு செய்திருந்தால் ஏதாவது 

கொடுத்தேனும் தள்ளிவிடுக என்சின்றார, இங்கனம் கொள்ளுத 

லிலும் களளுகலிலும் கொடுத்தலைக் குறித்தது பின்பு ௮வற றல் 

விளையும் பெரும்பபன ௧௫௫ என்க, நட்புக்கோாடம்து ஆவாரை. 

யும், தகாதாரையும் அறிவித் இருக்கும் அழகைப் பார்க்க, 

'கோயாவ.து பேயாவது பறறிக்கொண்டால் எதாவது எற்ற 

தொரு பரிகாரஞ்செய்து தொடக்கத்திலேயே ௮வற்றைப் பற்ற 

றக் துடைத்துவிடவேண்டும்; இல்லையாயின் வை கொல்ல 2வ 

தேரும்) ௮துபோல் ஈலமில்லார் தொடர்பை ௮ற?வ விலக்கவில் 

லையானால் ௮ல்.து ௮ல்லலையே விஎளைக்குமாதலால் எப்படி.பாவு 

௮.தனை அப்புறப்படு2?, வேண்டும் என்பார் ': ஒன்று ஈத்தும் ஒப்பு 

இலார் சட்பு ஒருவுக'' என்றார், 

, கீழே பாண்டெழுச்த குதிரை தன் உடம்பிலொட்டி௰ய புழுதி 

யை உதறிவிரவது போல் இழிஈ் தவர் தொடர்பினைத் தெளிந்தவர் 

உடனே ஒழித்துவிடவேண்டும் என உவம ஈயந்தோன்றக் 
கம்பர் ௮அழகற இகனை உணர்த்தியுள்ளார். | 

நியவரோ டொன்றிய தறச்.தரு ஈலக்கோர் 
ஆயவசை புக்கிலை பறிச்தனர் துறக்தாங்கு 
எவரு மாண்பொடி படிக்துடன் எழுக்து ஒண் 

வாய்பரி லிரைக்துதறி நின்றன பாக்தே,



60-ம் அகாரம் ஈட்டாராங்தல், 2198 

ஒப்பிலார்க்குப் புழுதிமண்ணை இதில் ஒப்புற வைக்இருச் 

தலை ஊன்றியுணர்க, குதிசைகள்பால் இயல்பாக கிகழும ஓர் 

நிகழ்ச்சியை எடுத்.துக்காட்டிப் பூல்ல?ரோடு நட்புக்கொள்ளலா 

காது எனக் கவியுணர்த்தியிருக்கும் ௮ழகைக் கருஇக்காண்க, 

இணக்கம் அறிந்து இணங்கு என்றபடி இருமையினும் சன் 

மையுதத்சக்க ஈல்லவரையே காடில் தெளிந்து சஈட்டுக்கொள்ள 

வேண்டும எனபது கருச்.து, 

தீயவா கொடாபைச் சேராது வெறுத்து ஈல்லவர் BLL wu ow 

காளும் காடிக்கொள்ளவேண்டும் என்ப௫ இதில் உணர்ச்சுய்பட் 

ட, இவ்வுண்மை விபீடணன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

மதிமானை விபிடணன் இராவணனுக்கு உறஇஉள்பல ஓஒ 

OG S18, அரக்கனாயிலும் இயற்கைப்ல் ஈல்லவனா,கலால் செ.பநி 

கையால் நேரும் தீமைகள் அவனைச் செறிச்து சேராவண்ணம் 

இவன் தெரிந்துகாத்து நின்றான், நின்றும் அலன் நிலைஇரிந்து 
பல துயர் வினைகள் செப்கான், மகோதரன் மோதான் வச்சிர 

தர்சன் முதலிய பல கொடிய மந்திரிகள் புடைசூழ இவன இடை 

மிருந்துகொண்டு கொடுமைபே விளைச்கான, அளன்விளைவினை 

சோக்க இவன் உளகிலை இரிச்சான்,'கருிறம்சோரை., வெளிச்ச 

வைகுவ.து ௮ரிரகன ௮வருருமேகி, ஒளி ௫ வாழம்கின் ஐ தருமம் 

அன்னான்” என ௮னுமனால் கருதகின்ற இலன் ௮க்காடியவர் 

கரும கிலைகளை நினைந்து மறுஇயுசைந்து மீண்டும் சில உறுதிகள் 

கூறினன், ஒரு பயலும் இல்லை, இனி ௮ள?ராடு கூடியிருப்ப.து 

திதாம் என்று தெளிந்து இலங்கையை விட்டு எழுஈ்கான், மழு 

படியும் ண்ணன்பால் வைத்த உரிமையால் இரும்பினானட 

ar Puri சேட்டிபாப் வாழ்வு கைம்மிக 

ஊழிகாண்குஅல் நினது உயினர ஓர்கிலாமய் 

கீழ்மையோர் சொற்கொடு கெடுதல் சேர்தியோ 

வாழ்மைதான் அதம் பிழைச் தவர்க்கும் ஆகு2மா, 

என்பசாஇ.பாகப் பல அழுது கூறினன், யாதும் பலி.பவில்லை, 

வடனே உரிமை முழுவதைபும் ஒரும்2க கைவிட்டு வெளியே



2191 இருக்குதட் குமரேச வெண்கா, 

போயினான். ௭௭:2௧ போவேன் என்று ழூசலில் ஏக நின்றான், 

இராமனஅ முண நிலைகளை நீனைந்தான். அவரிடம் வத்து ௮டைக் 

கலம் புக்கான், அருள் வள்ளலாகயே அவரும் ௮ணைத்அ நின் 

YT, உழுவளைபுடையமை ஈண்புசெய்.து. இலன் அவரோடு 

உவர் இருர்சான். &ணக்குமிய செல்வர்கள் எல்லாவற்றையும் 

ARsges ன் மனிலக்கு ஒவ்வாமையால் இராவணாஇயகை 

ஒருவிவர்து புனிகராகிய இராமரை உரிமையாக மருவிசின்ற இவ 

னன மூறிவடைமையை அனைவரும் அறிந்து புகழ்க்தார். மருவுக 

மாசற்றர் கேண்மை; ஒன்று ஈத்தும் ஒர௬௮க ஒப்பு இலார் ஈட்பு, 

என்னும் உண்மையை உலகும் அறிய இவன் உணர்த்திசினருனண், 

இக்கனம் இவன ஓ.நனி மருவிபபின்பு: கும்பகருணனை ஒருமுறை 

சாண சோர் சது, ஒப்பில்லார் என்றுகருத ஈட்பினை ஒழித்து வக் 

தீமையைக் குறித்து ௮னன் உளர் களிர் துகொள்ளுமாறு பலபட 

இவன் உரைக்அணாச்நினன், சில இசனடியில் வரன் றன, 

செய்வரரகிற் சிறர்தவா பிறக்க உறர தீயவை 

தரயனை சர்மைமார் என்று உணர்வ? தருமம் பார்ப்பார் 

நீயளை யறிஇியன்ேேற கினக்குபான் உரைப்ப) தன்னோ 

தூயவை துணிர்தபோது பழிவர்சு சசாடரவதுண்டோ, (ty 

adm 5 Carrio Dc p அறுத்து ௮சன் உதரமுற்றிச் 

சுடருறச் சட்டு வேர் மருச்இனால் துயரச் இர்வர் 

கடலிடைக் கோட்டக்தேய்த்துக் கழிவது கருமம் அனருல் 

WL So அலங்கல் மார்ப மதியுடை யவர்க்கு மன்னோ, (2) 

ஒப் லர் உறவை ஒருவிவக் 5௮ம் அப்புடையார் கட்பை 
இவன் தொடாச்னு கொண்டம், ஒட்பமோடு ௧௩௫ என்றும் 
உறுதியுற்௮ு ன்றும், பிறவம இவற்றுள் உணாலாகும், 

Qureise இராமன் துணையாகப் போதந்து 

இலக்கைச் கழவற்கு இளையான் -இலங்கைக்கே 

பேட்திறை யாயதாஉம் பெற்றுன் பெரியாரைசீ 

சார்ச்.து கெழீஇயிலார் இல், என்பது பழமொழி, மாசந் 
ருரசை இவன் மருவி உ௨ர*த வுண்மை இதன் கண்ணும் புலனாதல் 
காண்க, கெழுமுகல் - பயன்பெறுதல்,



Bl. அதிகாரம் :பறைமை, 2193. 

தூயவர்தங் கேண்மை துழக்கமாம் தோன்னரகே 
தீயவற்புன் சார்பு தேளி. 
ஈல்லவர் கட்பை3ப காடிக்கொள்ளேவேண்டும் கனபது இச 

  

னல் கூறப்பட்டது 

இல் அதிகாரத்தின் தோகைப்போருள், 
ஈனருக ஆராய்ந்தறித பின்னரே ஒருவனோடு wes 

கொள்ளவேண்டும், ஆய்ர்து பாராமல் ஈட்புச்கொண்டால் மூடி 

வீல் சாச்.துபரம் உண்டாம், ஒருவன்டைய குணம் சுடி. இன 

முதலி.பவற்றை முன்னகாக ஆராய்ச், து. ஈன்மைகண்ட பின்பே 

ஈட்புசி?சய்யவேண்டும், குடிப்பிறப்போடு பழிக்ஈஞ்சுகின்றவனே 

கட்பிற்கு உரி.பனாவன், இடித்து அறிஷட்டவல்ல தெளிவுடை 

யாசையே ஈட்பினராகத் சேர்ச்துகொள்ளவேண்டும், கள்ஞரை 

அளந்து BIOL. BFS CHES. BAD கருகியா சும், அ௮றிவிலா£க 

ருடைய டஈட்பினை ஒழிச்துவிடல் பெரி.பகோர் ஊதியமாகும், 

அல்லல் சோர்தபோது விட்டொழிவார கட்பை என்றும கொள்ள 

லாகாது, சமயம்பாரத்து விலகிவிழவார் நட்பு எ௰வாதையினும் 

கொடிதாம், தாயவார்களோடுகான ஈட்புக்கொள்ள?வணடூம், 

தீயவர்களை என்றுஞ் சேோரலாகா௮, 

௮0-வது ௩ட்பாராய்தல் முற்றிற்று. 

  

81-ம் அதிகாரம் பழைமை. 
௮ தாவது பழைமையான அமைக் த உரிமை, ஈண்பாயப் 

பழூின்றவர் ஏலும் பிழைகள் செய்வராயின் ௮வ்வுரிமை 

சோக்க ஈட்பாளர் பொறுக்துக்கொள்ள3வேண்டும் என்று இதில் 

உணர்த்துகன்றாசாதலரல் நட்பாராய்தலின் பின் இது வைக்கப் 

பட்டது, “பற்றற்ற கண்ணும். பழைமை பாராட்டு கல் HDDS 

தார் கண்ணே உள ”' என்றபடி. பிறப்பு முறையால் உற்று நிற்கும் 

உறவினர்கட்குள் இவவுரிமை இயல்பாக அமைச்இருக்கும் தத 

லால் இடையே கொளளப்பட்டு உள்ளன் போடு இணை நிற்கும் 

சண்பர்கள் இதனை நயக்.துகொண்டு தம் நட்பினை சலம்பெற வளர் 

த்து வாலேண்டும் என்பதாம், .திகாரமுறைமையும் இதனானே 

yeep



2184 இருகீகுதட்குமரேோச வெண்பா, 

901 : பண்டு வீசயன் பக.ந.ிர்அம் என்பைமை 
சசாண்டமைச்தான் கண்ணன் கும?ேசா- கொண்ட 
பழைமை யெனப்படுவ தியாசெனின் யாதும் 
சழமையைக் £ீழ்ந்டொ ஈட்பு, (a) 

இன், 

குமரேசா! விசயன் கரவுசெய்்.து அர் இருச்சலைக் சண் 
ணன அறிச்தும் பழைமையை நினைச்சது உரிமைமபொடு என் 
அதற்கு இசைர்திருச்கான் எனின், பழைமை எனப்படுவது யாது? 
எணின், கிழமையை யாழும் கழ்கஇடா ஈட்பு எனக, 

இத, பழைமையின் பான்மை கூறுன்று, 
படி எனறது தவ3வேடர் தரித்துக் STATS வர திருச் சமை 

கருதி. கொண்ட - உமிமையமைச் த, 

யாம் என்று சிறிதும் என்றவாறு. யரசொரு வகையி 
றும் எனினுமாம், 

தீழமை எஉரிமை, இ தகுபெயராய் உரிமையசற் செய் 
யும் செயல்மேல் நின்றது. இழ்ர்திடல் = Hing ése, அறுத்தல். 
இழ்ச் தடா எனும் குறிப்பால் ௮௪ செயலின் இ.பல்பு புலனாம், 
: முமலியவர் பெற்ற செல்வம் வேரொரடுவ் கீழ்ந்து ” என்புழி 
இஃதுணா இ நிற்கும் பொருளை யபுணா்க, 

பழைமை என்று சொல்லப்படுவது யாது ? என்று வினவின், 
அது பழகி நிற்பவாஅு உரிமையைச் இறிதும் சிதையசத கட்பே 
HM LI SID. 

son? em பழக நிற்கும் BoM LIT Ber a? $ gwd பிழைகள் 

செ.ய்துவிடின் ௮வர் உரிமையை எவ்வகையிலும் வெறுத்து விடச 
மன் பொறுச்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றவாறு, பழைமை 
கருதிப் பிழை பொறுத்தவழியே ஈட்பு வள மையு௮மாதலால் 
பழமை எனப் படுவது இழுமையைக் €ழ்ச்இடா Bly என்றார், 
பழைமைக்கும் சட்பிற்கும் உள்ள உரிமை தற்றுமைகளை இதில் 
ஊன்றி யுணர்க, பழைமை என்பது காலக்க ase sre 
தொன்மை நிலையே என்று எல்லாரும் எண்ணியிருப்பர் ஆதலா ல் 
அஃ அன்னதன்று; என்றும் எவ்வாற்றுலும் சட்பினைச் சதை 
யாச தன்மையேயசம் என அமன் உண்மை நகில்பை உற இிபெற 
இதில் உணர் தஇியருளிஞர்,
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தன் ரண்பன் உரிமைகருதி ஒரு தவறு செய்யின் அதைப் 

பழைமை கருதி ஈட்பாளன் பொறுத்துக் கொள்வனாயின் ஒருவர் 

பொறை இருவர் ஈட்பு என்ற பழூமாழிப்படி. என்றும் ௮௮ 

ததைவுருமல் நிலவிவரும்; இல்லையாயின் முல்து இலதா.ப் ஒழி 

யும் என்க, “ பழமையிற் றிரியார பயன்தெரி மாக்கள் 

இழமையிற் செய் கனன் கெழுத்கை தரும் '? என் 

துவ EM CBO &, 

பழைமை கடைப்பிடித்து கேண்மையைப் பாதுகாக்க 

வேண்டும் என்பது கருத்து, 

உ ஓ 6 e e 6 ௪ x » 

தன் ஈண்பன் எவ்வளவு பிழைசெய்பினும் ஈல்ல குலமகன 

௮ தனை உரிமையோடு ஈக பொறுத்த அவனை உவந்துகொள் 

வன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட. இவ்வுண்மை சண் 

ணன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

கண்ணன் துவாரகையில் மன்னனாய் மன்னியிருக்குக்காள் 

அருச்சுனன் திர்த்தயாத்திரையை மேற்கொண்டு பல தல௩்களுசு 

கும் சென்.று முடிவில் ௮க்ரகரைய ணு? அங்கோர் இனிய மலையில் 

தனியே யமரந்இருந்து கண்ணன் வருமாறு கருத்திலெண்ணி 

ஒரு சூழ்ச்சிசசய்ய அவ்வண்ணமே வக்.து அ௮கம௫ழ்ச்து தழுவி 

என்ன காரியமாக இவ் வேடந்தரித்து இங்குவக்து இவ்வாறு ஈண் 

ணியுள்ளாய் என்று நகைமுகத்தனாய் ௮வனை சய. கேட்டான், 

அவன் உற்ற உண்மையை ஒளியா உரைத்தான், கண்ணன் 

தங்கையும் போழூயுமாகிய சுபச் திர என்பவளைக் ச£வாக 

மணக்து கவர்ச்துபோகக் GHP ub BH SSO ௮வன் உரையால் 

Dig dan cmd தறிதுசோம் ஒன்றும் உசையாதிருர் சான், 

பின்பு உவகையோடு அவன் முக நோக்கினன், புதலில் மழைச் 

. இரு சு வேட்டுவன் புட்பிடிப்பது போல் Qe salar se 

ழுமைக்திருர்து என் தங்கையைப் பிடிக்க வர் இருக்கிறாயே | இது 

உனக்குச் சரியா என்று சரியாத கேட்டான். சரி இல்லை; தயி 

ஜும், நீ சரிப்படுத்.துவாய் என்றுதான் இங்கனம் சரித்௫ -வச் 
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சேன் என்று அவன் கலைரமுனிச் ஐ சிரித்தான், சரி, காரியத்சை 

(py. SAUCES ner 205 இனிசமாச்திரு என்று மொழிக்து 

விட்டு எழுச்.துபோய் ௮ரண்மனையையடைச்து தன் ௮ண்ணனை 

பலராமர் முதலானவர்களை அ௮ழைக்துவைத்து BN GEIL VSB 

லிருக்கும் மலையில் இர்தானலுக் க விழாச்செய்பவேண்டூம அதலால் 

ஈம் குடும்பத்சாமொல்லாரும் காளைக்கு அ௮ங்கச் செல்ல 2வண்டும் 

என்றுசொல்லி வேண்டினன், gaarSn புர்தப்புரச்கோடு 

வுனைவரும் Ly DHE 0) Foor குழுமினா், cea Sara o anos 

தனியமாக் இருக்கும் அம்முனிவ லவரக்காட்டி துனைவ௰(ும கொழு 

ம்படி செய்து கானும் விழுர்துவணங்கி பலரசமரை கோக்க இவர் 

ஈம் மரபு தழைக்க வந்த மாசுவர் என்று வாழ்த்திய 20 விழா 

முடி.்.து நகர்க்கு ஏகுங்கால் சபத்திரையை யமைச்து அம்மா | 

இப்பெரியவருக்குச் ரி துகாலம் பணிவிடை புரிக்கால் உனக்கு 

BUY மணமுண்டாகும் என்று விசயமாக இருத்திவீட்டு அனை வரை 

பும் அழைக்துச்சென்று ஒருவ ரம் ௮றியாவகை மறுபடியும் வந்து 

எம்மவர் ௮றிச்சால் இசையமாட்டார. ுமபசோக்க இவளை உன் 

ஈகர்க்கு அழைத்துக்கொண்டு போய்விடு என்று உறுதிசெய்து 

விட்டு : அன்ன மென்னடை அரிவையர் பொருட்டு ரீ இன்னம், 

என்ன எனன மாதவவுரக் கொள்ளுக'' என்.று புன்னகை 

செய்து ஒன்றும் ௮றியாகவன்் போல் போய் உறைரஇருக்கான், 
வர,தவன் Berens எனற பின்பு சுபச்திரையறந்து பெரு 

மகிழ்ச்சிகொண்டு க.ரதிய இன்பந்துய்தது இருவரும் கலக 

சென்றார். சென்றபின்பு பலராமர் முதலாயினோர் அறீந்து 

சினக்கார், போனதை நினைக்கலாமா என்று இவன் புகன்று 

அடக்கி மேல் இயைச்சசைச செய்தான், தன் ஈண்பன் சேய் 

ததை ஈ.பர்.து2காண்டு உரிமையைச் AD gi சிதையாமல் பழை 

மை கருதி ஈட்பினை இவன் அன்று பாதுகாத்து நின்றதை அனை 

வரும் புகழக்,து போற்றினா, பழைமை எனப்படுவது யா9 கனின், 

யா.தும் கஇழமையைக் ழ்க்கிடா ஈுட்பு என்னும் உண்மையை உல 

கம்காண இவன உணர்த்தி கின்றான், இவன் பழைமை பாராட்டி 

நின்ற பானமையைக்குறித்து வில்லியாழ்வார் மிகப்பாராட்டிச் 

சொல்லியுளளார், லெ ஈண்டுத்தர்து காட்டுதும்,
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ஆ.சவன் உர் அதிப்பகன்முன் மற்றைகாளில் அ௮ணிசகர்வாழ் சனமனைத்தும் 

அந்சக்குன் றில், மாதலன தேவலினால் மழைக்காலச்து வாசவற்குவிழா 

அயர்லான் வுந்சகாலை, யாசவரிற் போசரில் மற்றுள்ள வேர் தர்யாவருஞ் 

ரூழ்வர ஈறு தார்டராமன் வந்தான், சூசடர் பச்சிளங் கொங்கைப் பச்சை 

மேணிச் சுபத்திரையுர் தோழியர்கள் சூழவர்சாள். (4) 

முக்கோலுங் கமண்டலமும் செங்கற்றூசும் முச்தூலுஞ் கையுமா முதர்ர்.த 

2 சான்றும், ௮க்கோலம் ௮அனைவருங் கைதொழுது கோச் ௮ருள்ஈலம் 

பெற்றகன்றதற் பின் ௮னைத்துலோகச்.த, எக்கோல யோனிகசட்கும் , 

உயிராய்ச் சோற்றம் ஈரைர்தாய்ப் பாற்சடலின் இடையே ma Bu, 

மைச்கோலமுட௫ில் உண்ணன் சாலுமெய்தி மனவணக்சம் புரிவோனை 

Cor EB EOS oor. (௨) 

துன்னியிருவரும் ஒருப்பட்டிருச்சசாலை சுபத்திரை௮,க் சடங்குன்றின் 

சூழலோர் சார், மின்னிய பைம்புயலின் எழிலிமாகைபோல வெளிப் 

படலும் மெய்புளக மேன்மேலேறிச், கன்னியிளர்தளீர்ச் கடம்புமலரர்ச 

சென்னச் சண்டவிழி இமையாத காட்சிசாணா, மன்னிய மாசவச்சோனை 

மர்தமூரல் மாசவன் மைச்துனமையினால் மகிழ்ச்சிகூர்ச் 22. (௩) 

அடிசள் திருவுளத்தெண்ணம் எம்மனோர்கள் ௮றி.பின் இசையலர் பலர்இஸல்கு 

அறிவுரூமல், சடி.அயர்வுற்று உம் பதிகொண்டடைக என்.றுங் காவலர்க்குக் 

கடனென்றுக் கசியக்கூறி, கொடியிடை வெங்சளபமுலைச் சன்னிமானைகச் 

கூய்அணக்கே மெய்மையுறச் சொண்டகோலப், படி.வமுனிக்கு இருபருவம் 

பணித் சஏவல் பரிவடனீ புரிஎன்று பணிகதிட்டானே. (2) 

இழமையைக் கீழ்க்தடொது கண்ணன் பழைமை பாராட்டிச் 

செய்த சன்மையும, மேற்குறிச்த வுண்மையும் இவற்பறள்ளும் 

விளங்குதல் காண்க, 

பெற்றதாய் பிள்ளை தனைப் பேணல்போல் ஈட்பிற்காம் 
் உற்ற பழைமை யுணர். 

பழைமையாவ.து ழமைகுனு,த கேண்மையாம் என்பது 

இனால் கூறப்பட்ட.௮. 

  

802 கண்டுவெரறா தன்று கள ச்சிருங்கர் ஈன்றெனவுட் 
கொண்டுவக்தார் என்னே கம:2 ₹சா--பண்டமைச் த 
ஈட்பிற் குப்புக் கெழு, சகைமை மற்றதற் 
குப்பாதல் சான்றோர் கடன, (2)
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G—er. 

கும்ரேசா ! உரோம பதன் கேளாது செய்திருக்ஐம் 

தலைக்கோட்டு முனிவர் என் கேண்மையோடு இசைச்து கொண் 

“பார் எனின், ஈட்பிற்கு உறுப்புக் கழு, தகைமை; மற்று அதற்கு 

் உப்பு தல் சான்றோர் சடன் என்க, 

இ, பழைமை? பாடு நட்.9ிற்குள்ள் உரிமை கூறுகின்றது, 

கெழுதகைமை ௪ உரிமை, இங்கு ௮.தனால் செய்வகை உணர் 

த்தி நின்றது, உறுப்பு அவயவம், உப்பு என்றது இங்கு இனி 

மையை. சுவைபயச்து சிற்பசா தலால் இங்கனம சொல்லகின்ற.த, 

சான3ரார் என்றது ௮றி௦வொாழுக்கங்களால் கிறைந்த பெரி 

பயோர்களை, 

மேல், உரிமையைச் சசையாமல் உறவினைப் பேணலே பழை 

ன்ம்யாம் என்றார், இதில், தனை உடைபாரது கடமையை 

உணராத துகின் மர், 

ஈட்பிற்கு ௮வயமாவது நட்டார் உரிமையாற் செய்வ?க; 

அனால் ௮லது இன்னாதகாயினும் அதற்கு இனியராய் உடன்படு 

தில் ௮ன்ரோர்க்குக் கடமையாம் என்பதாம், 

கெழுதகைமையால் இடையே பிழைகள் நகிகழின் ௮வற்றை 

ஈல்ல ஈட்பாளர் பொறுச்துக்கொள்வா; ௮கனால் Hest aif 

பெற்ற முகம்போல் ஒளிபெற்று விளக்கும்; அதலால் கெழு கை 

மையை அதற்கு உறுப்பு எனறார், 

கெழுககைமை இல்லாத ஈட்பு உறுப்பற்ற உடல் 2பால் இற 

ப்பற்றிருக்குமாகலால் ௮, கனல் விளைவதை விழைர்துகொள்ள 

வேண்டும் என்றவாறு, 

கை கால் மு.சலிய உறுப்புக்கள் ஒர் உடலு5$ தக் களையாய் 

நின்று அழகுறக் தொழிற்பட்டு வருதல்போல் உரிமைச் செயல் 

கன் உறுதியாய் நின்று ஈட்பினை உய/த் வெரும்; அவ்வாவு கிலை 

யில் எதேனும் பிழையுற நேரின் அதனை வழுவென்று வெருமல் 

அறிவுடையார். இசைச்து சழுவிக்கொள்ளவேண்டும் என்பார் 

உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் என்றுச்,



'61.ம் அதிகாரம பழைமை, 2199 

இன்னு செயினும் லிடுகற்கு அரியாரைக் 
துன்னுச் அறத்தல் தகுவ?தா--துன்னருஞ்சர் 
விண்குத்து நீள்வரை வெற்ப ககாபவோ 
கண்குத்திற் ற என்று தல் கை, என்றது சாலடி, 

பழையலைகருஇப் பிழைபொாறுக்க? வண்டும் என்பதற்கு உறு 

ப்புக்களை உவமைகாட்டி, இஃதுணரம்தி நிற்றலை பூன்றிபுணர்க, 

உரிமையாற் செய்கனவற்றை லே ரலார் உவர் நுகொள்வா் 

என்பது இடல் உணாகத்தப்பட்டது, இலவுண்மை கலைக் 2காட்டு 
முனிவரபால் உணரப்படும், 

கதை. 

கலைக்கோட்டு முனிவர் என்பவா விபாண்டக முனிவரு டைய 

புசல்வா, இவர் பிறப்பின் இயல்பு மிகலியக்கத்தக்கது, இவர் 

தலையில் கலைமான் கொம்பு ஒன்று கஇிழ்துள்ளமையால் இவா 

கலைக்கோடர் எனப் பெற்றார், வடநூலார் இவை ரூடி பசிருங்கர் 

சன்பர், ர௬சியம் ஈ மான், சருங்கம் ௯ கொம்பு இவர் ௮௬3 தவக் 

சகொள்கையிற் சிறந்தவா. உலகிய லொன்றைபும் உணராது 

நெடுங்காலம் ௮ருங்கானில் கனி2ய அமரர் இருர் சனா, பல லை 

களையும் ஓகாதுணர்க்ச மூகறிவாளர், உறுவதை உணராது 

பொறிவழியோடி ம.றுகியலைபு கிலையினரென்.ம மனிசனை மத 

பாது இவர் தனி நிலையில் கின்றனர், அ.பினும் அருள் றக்க 

செஞ்சினா, மாதவர்யாவரம் வழிபடும் மாண்பின!, வூட்டா 

இ௫ரைககுறித்துக் தசரதரிடம் ஒருமுறை உவர்து உரையாடி 

யுள்ளார், அல்வுண்மை டி.பில்வரும் பாடல்களால் சிற் அரிமா 

லரகும, 

வருகலை பிறவும்கீது மநு25ற வரம்பில் வாய்மை 

தருகலை மறைபும் எண்ணிழ் சது மகற் குவமை சான்: 

இருகலை யுடைய இக்சச் செக,ம்.து3ளார் சன்மை சேரா 

ஒருகலை முகச்சிருக்க உயர் தலன் வருகல் வண்டும், (1. 

பாக்களின் மகுடகோடி. பரித்சபா ரதனில் வைகும் 

(orb Sent era sao poe gp மனச் சன்;மாசவத்தன்; எண்ணின் 

பூர்தவி சுகச்துளோலும், புராரியும் புகழ்சற்கொத்க | 

சாச்,னால் வேள்விமுற்றின் சனயா5ள் உளராம் என்றான், (2) 

ம
ெ
ம
்
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இங்ஙனம் ௮ நக்தவரனைவரும் போற்றிப் புகழத்தக்க பெருக்கன் 

மையரள ரய இவரைக் கொண்டுவக்தால்தான் சன் நாட்டில் 
மண்டியுள்ள பஞ்சம் நீக கமன்று உமோாமபதன் எனலும் மன் 
னன் தெளிந்து வஞ்சியரிருவரை விடுத்தான். அவர் சென்று 
வஞ்சித் ,ஐக் கொணாரச்தார், இவர் வரவினையறிந்து முனிவர் சில 
(டன் ௪ழுர்து ௮வன எதிர்வானு பணிக்தான். ௮ப்போதுகான் 
௮வன் கருறிச் செ.ப்திறப்பளை இவர் கண்டு செளி£ஃதார். னெங் 
மிகொாண்டுவிடுவேோச என்று PL IHL அவ்வமயம் அஞ்சிகின் றனர், 

யாதும் வெகுளா.து ஓாரசன் உரிமையோடு செய்தகை நினைந்து 
இவர் இணிபராய் இசைக்சனர், இவர் முன்று Dy) TOW ol FI 
இசைந்ததை வடியில் வரும் கம்பர் கவிகளால் ஈன்கு. உணரர 
லாகும், 

௮ரசலூம் ுணிவரும் டைந்த அயிடை 

வாமுனி வஞ்சமென்று உணர்ச்த மாலைவா.ப் 

வெருவினர் விண்ணவர் வேந்சன் வேண்டலால் 

கரையெறியாது அலை கடலும் போன்றனன். (௧) 

வள்ளு.று அயிரவாள் மன்னன் பன்முறை 

ளள்ளரு முனிவனை இறைஞ்சி யாரினும் 

கள்ளரு துயரமும் சமைவும் சாற்றலும் 

உள்ளு.௮ 9வகுளி போய் ஒளித்த காமரோ (௨) 

௮ ருள்சுரர்து ௮ரசலுக்கு ௮9யுக் கொடுத்து 
உரள்கரு தேரின்மீஐு ஒல்லை ஏரி நற 

உபாருள் கரு முனிவரும் சொடாப் போயினன் 

மருளொழி உணர்வுடை வரத மாதவன், (mn) 

அங்ஙனம் போயடைரச்தபின் லெகாலம் தன் நகரில் தங்கியிருக் 
கும்படி அவன் போற்றி வேண்டினமையால் அங்கு வீற்றிருக்க 
னர். ' இவ்வாறு இருக்குங்கால் தசரதர் இவரை அயோத்திக்கு 
௮ழைசதுவா விரும்பி அங்கு வக்தடைச்,து உரசோமபதனிடம் 
உற்றகை புசைத்தார், அவன் உவந்துபசரித்து மூனிவாரை 
யான் கொண்டுவச்து சேர்க்கின்றேன் நிங்கள் (.5இிச் செல்லுங் 
கள் எனறு உரிமைசெய்து அவரை அனுப்பிவிட்டு under ce ¢
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யிருஈ்து ஒருராள் இவரை ௮ணு9 அடி.வணங்கி நின்று அடி 

யேற்கு ஒருவரம் ௮ருள2அண்டும் எனறான், இவரிடல் யாதா 

ன்றும் கேளாமல உரிமைகருஇச் தாகைவே உற99ச.ப் தவிட்டு 

அதனை முடிவுசெய்ய எண்ணி ௮௭ன் முன்னி கிற்றலை முன்னுற 

அறிர்து புனனகைசெய்து எய்தியது என்ன? என்றார், வும் 

மன்னன்வணங்கிப தலையினஞய் வாய்புகைச் துன்று Dust FB 

வசை எழுக்சருளி மீள வேண்டும் என்று மிக விஈபமாக விளக்க 

புரைக்சான், உடனே கல்லது என்று சொல்லி இலர் dena 

இசைச்கா£, அவன் கெழுககைமைபாந் செய்கதைப் (ஐ, சன்று 
கூள்ளிவிடாமல் இவர் பரிஈ்தமைச் து பழைமை பாராட்டிய பண் 

னை அனைவரும புகழ்ந்து போற்றினார். BIT Ds உறுப்பு 

கெழுதகைமை றற்றதற்கு உப்பு ஐதல் சான? கடன என 

னும உண்மையை உலசம் இவாபால் ௮ன்௮ு உண?ர்து சன்று. 

மன்னர்பிரான் ௮கன்றதற்பின் உயமிவர்தன் ௮ருமறைதால் வடிவக் 

கொண்ட, தன்னமுனணி ௨ரனுறையுள் தனையனுக யிணை ப ௪ தாமரை 

களம்பொன், மன்னுமணி முடயணிர்து வரன்முறை செய்திட இவணீ 

வருதழ்சொத்த, சென்னையென ௮ யேற்கோர் வரம்துருரம் 9.60 arom 

யாவதென்ரான். («| 

புறவொன்றின் பொருட்டாகச் துலைபுக்க QURi smtgH YEA) BES 

seme Hows srr ௮மரர்கள₹கு இடரிழைக்கும் அவுணரா3யோர் 

தறலுண்ட வடிவேலான் செசரதனென்றுயர் தீர்த் இச்செட்சோல் Cais poo 

விறல்கொண்ட மணிமாட ௮யோத்இரகர் ௮டைச் தஇஉணிீ மிடல் என் றன், 

௮வ்வரர்,சர்தனம் இனிச்சேர் சொணர்தியென அருர்தவச்2 தான் அறை 

தலோடும், வெல்வசர் இன்றயில் படைக்கு ஞ் சடாரகே?லா ன பினற 6௪ 

வேர்தர் வேச்சன், சவ்வையொழிர் து.பர்ர்சனனென் றதிர்்..ற்றேர் 

கொணர்நர்சதனிற் கலைவலாளன், செய்விறசற் றிருவிமினா?ம் sunt gs 

௮கென ஏறிச்சிறர்தான் மன்னோ, (௩.) 

இவற்றின்கண் மேற்குறிச்ச வண்மை இனிது புலு,கல் காணக, 

சேப்பும் பழைமை சேறியாத நட்பேன்றும் 
உப்பில் உணவே புணர். 

பிழைபொறுச்சலே பெரியார்க்கு இயல்பு என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட, 

 



9209 Bod ape குமரேச வெண்பா, 

806 கன்னன் மளைவிதலல் பிடி 52ம் மன்னனேன் 
கொன்னே பொறும்தான் குமரேசா முன்னே 
பழக.ப ஈட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை 
செப்சரம் சுமையாக் சடை, (௩) 

‘ ௪ 

குமரேசா! Baw ure அெக் கன்னன் பிடி.ச்திழுப் 
பகீ கண்டும் துரியோகனன் ஏன் அகனைப் பொறுத்திருர்கான் 
எனின், கெழுசகைமை செ.ப்சாந்கு ௮மையாக் கடை Lip as 
சட்பு எவன செய்.பும் என் ௪, 

இ, ரிழைபொறுச்சலே பழகி. நட்பிறகுப் பயனம் என 
சன்று, 

மனைவி என்றது துரியோசனலுடைய தேவி.பாயே பானு 
மதிலை, உம்மை பொரும்தற்கரிய சிறப்புணாம்தி நின்றது, 
எவன் செய்யும் எ என்ன பயனைச்செப்பும், யாசொருபயனையும் 
செய்பாதென்றவாறு, விஷ இன்மை குறித்து கின்றது, 

பழகாஅ பாவித்இருக் சம் சட்பில் பிழைபாடான செயல்கள் 
கிகழா அதலால் வற்றின் கிழ்ச்சிக்கும், பொறுத்தற்கும் மிக 
உரிமையாதல் ௧௬ பழகிய நட்பு என்றார், 

செய்து அக = சசய்காற்போல், ஆக்கு உவமவருப், 

இனி, ஆகு என்பது இடங் காலங்களை யுணாத்தியதாகக் 
கொண்டு செய் காலக்ன அமையானாயின் நட்பு எவன் செப்பும் 
சணிலுமாம், 

மேல், கண்பர பிழைசெய்யிலும் ௮௪ற்கு அமைந்து பொறம் 
அக்கொள்ளலே பெருச் சன்மைபாம் என்றார்; இஇல் Dy Bit SOT LD 
அமைதலே சட்பிற்கு ஆழகாம் என்கின்றார், 

தன் சணபன் உரிமையாற் செய்தனவற்றைச் தான் செப் 
sears Seat ஒருவன் பொறுத்துக் கொள்ளாத இடத்து 
அவனோடு பழகிவர்த ஈட்பு என்ன பயனைச்செய்யும் என்பதாம், 

-இவலுத்தற்குரிய தே யாயிலும் தன் சண்பன் செய்ததைக் 
வான் செப். தாகப் பாலித் சட்பாஎன் பொறுத்துக்கொள்ள 
வேண்டும் என்பார் 4 செய்காக்கு அமை எனவும், ௮க்ஙனம்
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Jone கொள்ளாதவிடத்து முன்பு பழூவக்த நட்பினால் 

பாதும் பயனில்லை என்பார்.  ுமையாக்கடை பழய சட்பூ 
19 வன் செப்பும் '” எனவும் கூறினர், 

FNMA OST TY முன்பு | 3p th au Som ராடி. ௮ராய்நது நட்புக் 

கொண்ட பின்பு வன் 'செபலில் ஏனும் கவறு காணப்படின் 

அகனைக் கன்னசாகக் ௧௬ கழுவிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற 
வரா, 

நல்லா ரெனக்காம் ஈனிளிருபபிக் கொண்டாரை 

௮ல்லா சரணனினும் முடக்கி கொளல் வேண்டும் 

DEN QS F, உமிபுண்டு; நீர்க்கு நுரை யுண்டு; 

புல்லிதம் பூவிற்கும் உண்டு, அனவும், 

நட்டா ரல் கேடு வரலு பூள நாடாமே 

ஓட்டா ரனச் சினந்து ஊறவாக்கு எண்ணற்க 

வெட்டார் கெரிபிழைம்து விழினுங்கால் நாக்கடிக்கப் 

பட்டாலும் தட்டார் தம் பல், எனவும், 

சானவையே ஈடி.க்ச செனப் பல் தசர்ச்கும் பேருளரோ ஈடக்கும்வேளை 

பூவையே பொருவுகழல் சருச்சியதென் றதைம்சளைவோர் புவியிலுண்டோ 

காலையா ரூலகமெனும் பேரு_வின் ௮வயவம்போல் கலச்த சீவர் 

தாலையே செய்யினும் மிச்கறிவடையோர் சமைசெயதல் தகுதியாமால், 

எனவும் வருவன ஈண்டு எண்ணற் குரீயன. 

9௧ருங்கிப் பழகி கின்ற ஈண்பன் பெரும்பிழை செய்பிலும் 
அதனைப் 2பாறுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கருக்.து, 

தம் ஈண்பன் செ.ப்கது வெறுத்சற் குரியசாயிலும் பழைமை 

கதிரை அதனைப் பொறுச்லுக்கொள்வர எனபது இதில் உணர்க 

தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அுரி2.பாதனனபால் உணரப்படும், 

கதை, 

தரியோதனனோடு கன்னன் ஆருயிர் ஈசண்பனாய் அ௮மைர்து 

இணைபிரியாதிருக்து வருங்கால் இவன் உவர்து செய்துவர்ச ௨௮ 

விகள் பல, இவ இருவார உறவுரிமைகளைக் குறித்துப் புலவர் 

பலரும் புகழ்ச்துள்ளதோடு மறுபுலக்சவரம் வியரஈதுள்ளார், 

தான் ஒரு முடிமன்னனாயிருச்தும் ௮வனை உடன்வைத்து ஒரு 
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2204 இருக்குறட் குமசேசு வெண்பா, 

கலத்தில் உண்டான், பலூபொற்கலங்களில் ௮மி£கனைய உணவு 

களை அழகுறப்பாப்பி இனிகமையவைத்து ஒன்றில் ௨௫ கவளம் 

எடுத்தவுடன் எச்சில்என்று விடுத்து அடு ச்குசல் கொண்டு அவ் 

வாறே புதுமையோடு உண்டுவர்த இவன் ௮வனை உடன் காண்டு 

உண்டான் எனறால் இர்நட்புகிலை எவ்வளவில் இருக இருக்கும் ௮ன் 

பதை இனிதுணாலாகும், பின்பு ௮ங்க?தசத்துக் ௪ முடிசூட்டி 

வனை அரசனாக்கினான். தன்பால் வைம்.துள்ள இவனது ௮ன 

பின பெருக்கை நினைந்து sev gon grands கூரச்சான், 

இன்னான் எனஅறியா என்னை முடி.கவிதுது 

மன்னர் வணங்க அரசியற்றிப்- பின்னரும் 

தன எச்சில் தானுண்ணாச் கனமையான என 3ீனோா$ம் 

என் எச்சில் உண்டான இனிது, என்று 

இவனது உரிமையியல்புகளை நினைக்து வன் உருகி மொழிந்து 

ள்ளான், ஒருகாள் வேட்டை. ?பல் இவன் 2வளி2ய போயிருக 

குங்கால் இவனுடைய ௮ருமை மனலிபும் பேரழகயுமாகிப பாலு 

௰இ என்பவளோடு அந்தப்புரத்தில் சனி?2ய வன் சதுரங்கம் 

௮டிக்கொண்டிருந்கான, அவ் அட்டக்கல் இருவரும் கைதேர் 

5 தவராதலால் ஒருவரை ஓ5வர் வெல்லவி-ழம்அ வல்லியல் புரிக 

தார், வெளிபே பேர்யிருந்த துரியோகனன் உடன் வர மவரனை 

வரையும் நீக்கிவிட்டு அங்குச் தனிய வர்கான், இவன் வருக 

யைக் கண்டவுடே பானுமதி மனம்பகறி விரைக் 2) கழுக் தாள். 

அவள் எழுந்த காரணத்கசை அறிர்து2கொள்ளாமல் கனக்கு 

வெற்மி இடைக்கும் சமயம் விட்டுப் போகின்றாேளே என்று அவ 

og பட்டாடையைப்பற்றி வலித்து அட்டையை முடித்துப் 

போகலாம்என அவன் 9வட்டியிழுச்கான், Bi BOHN OHA 2 DD 

dpise, oman appopes FsHor, உடனே மன்னனைக் 

சுண்டு கன்னனுங் கலங்கினான், இவன புனனகை?சய்து ஏன் 

கலக்குகன்றாய் மணிகளை எடுக்கவா 7 கொடுக்கவா 2 என்றான். 

ரீ பொறுக்கெச் கா மணிகளை யான் கோவை செய்சன் 2றன்; பல் 

லது சான் தருகின்றேன் நீ அதனைச் செய் என இவன் களக்க 

மின்றிக் கனிர்து மொழிக்ததை நினைந்து அன்பால் அவன் ௨௬௫ 

Serge, sit fin இரிபவக்க இக $லைபிலும்கூட இவன் நிலை
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2ரிபாது சின்று பழைமை க௫௬இப் பிழைபொறுத்ததனை ௮௧ 

காலச் 2வரசனவரூம் போற்றி கின்றார். தன் ஈண்பன் மிகையாய 

ொன்றனைச் செய்துகிடிலும் ௮௪னை ச் தகுதியோடு தான் செய் 

GIES கரத் தழுவிககொள்ள3வண்டும் என்பதற்கு இவ 

னையே அக்காலக்தவர் எடுத்துக்காட்டி வந்தார், கெழு சகைமை 

செய்காங்கு ௮மைசலே பழய ஈட்பிற்குப் பயனாம் என்பதை 

உலகமகாண இவன் உணர்த்தி சின்றான். கொடியவனாயிருச்் தும் 

sty நிலையில் இவன் ஈடச்துகொண்டதை நினைந்து அனைவரும் 

நயந்து கின்றார், ௮ன்று இவன் செய்ததை என்றும் ௮வன் 

ண்ணியிருக் கான, 

மடந்தை பொற்றிருமே ரலைமணிபுசவே மாசறத் இசழும் ஏகார்த 

இட.ஈசனிற் புரிர்சே நானயர்ர திருப்ப எடுக்கவோ சோச்சுவோ என்றான் 

நிடம்படுச் இடுவேல் இசாசராசனுக்குச் செருமுனைச் சென்றுசெஞ்சோற்றுச் 

கடன்கழிப் பதுவே எனச் இனிப்புகழும் கருமமும் தருமமும் என்றான். 

இது தம்பால் வந்திடுமாறு குர்இிவச்து கூறியபோது ௮வன் 

கூறிரின்ற.து. இவன ஈட்பின் தகவும், அவன ஈன்றியறிவும் 
மேற்குறித்த வுண்மையும் இதில் ஈன்கு காணலாகும், 

மைத்தடங்கண் மாதேவி வார்துகிலை யான இழுப்ப 

துற்று விழுக்த ௮ருமணிகள்--மற்றவற்றைக் 

கோக்கோ பொறுக்குகோ எனருலுக்கு என்லுயிரைப் 

போக்கேனோ வெஞ்சமருட் புக்கு, என்ற இகன் கண்ணும் 

மேற்குறிக்ச பழகிய ஈடபின் ௮மைவு புலழய் நிற்றல்காண்௧. 

நண்பர் பிழைசெய்யின் நட்பிற்கோர் மேய்ப்புகழ்சேர் 

பண்பாம் பயனும் அது. 

தவறுசெய்தாலும் ஈண்பனை ௮ன்புசெய்_து தழுவிக்கொள்ள 

வேண்டும் என்பது இதனால் கூ றப்பட்ட, 

  

804 மீழியன்.௮ு சண்பர் மிகைசெய்தும் ஏன்கவிக்கோள் 

கூறி யுவச்தான் குமசேசா--தேறி 

விழைதகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுத்கையாற் 

கேளா சட்டார் செயின், (௪)
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இ-ள், 

குமரேசா! தன் ஈட்பினர் தன்னைக் கேளாமல் சென்று 
மதுவனக்கை ௮ ழிவுசெய்திருக்.தும் சுக்கிரீவன் பொறுமைசெய்து 

ஏன் அவரைக் தழுவிசன்னுன் எனின், ஈட்டார் செழுதகையால் 

கேளாத செயின், விழை சகையான் வேண்டியிருப்பர் என், 

இத: நண்பர் சசெய்தசை ஈ.பந்துகொள்க என்கின்ற, 

மீரி என்றது பாதும் கேளாமல் தம் மனம் போனவாறேே 

த்ணிர் தசெய்கமை க 12. விழைககை- விரும்பக் தன்மை, 

கெழுசகைஃ பழக இவந்த உரிமை, CO Ban ofl aver aD wo 

கெழுக்கை வேண்டி. !* என்றது மணிமேகலை, 

இருப்பர் என்னும் வினைக் கு ஏற்ற எழுவாய் இஇல் வருவித் 

தக்கொள்க, ஈட்டார் செயின் வேண்டியிருப்பா என்ற கனல் 

ஒட்டார் செயின் dap வெகுள்வர் என்பதாயிற்று. 

மேல், ஈண்பன் உவவாசன செப்பினும் அவற்றிற்கு உடன் 

படவேண்டும் ஏன் ரா: இல், ௮ங்கனம உடன்படுகலோடு உவ 

ந்.து கொள்ளவும் வேண்டும் என்கின்றார், 

கம்முடைய ஈண்பினர் சமமிடம் கேளாமல் லருகாரி.பத் 

Cn dF ௪ப்துவி$வராபரின் கனை விரும்புந்கன்மையோடு மேவிக் 

சொண்டு மறிவு உடயார் உவ*ரிருப்பர் என்பதாம், 

வெறுக்கத் சக்க செயல்களுள் கேளாது செய்தலும் ஒன்று 

'குமாகலால் அசினை எடுத்துக்காட்டி அவவிடத்தும் சட்பாளர் 

பொறுத்துக்கொள்ளவேண்டும॥ என்று இஃதுணர்த்தியதன்க, 

தமக்கு வளி மூளும்வகை தம் சண்பர் பிழைகள் பல 

செய்யினும் வரை வெகுண்டுவிடாது நல்ல குலமக்கள் மேல் 

- விழைவதை எண்ணி விரும்பியே கிற்பர் என்பார் விழை ககைபான் 

வேண்டி இருப்பர் என்றார், 

சகெறுக்கோ முடைப்பினும் செம்புனவலோ டூடார் 

மறுத்துஞ் சிறைசெய்வர் நீரச்சைஇ வாழ்கர் 

வெறுப்ப 2வற.ப்பச் செயினும் பொறுப்பரே 
e “a % 8 ஓ * ௪ ந தாம்வேண்டிக் 2காண்டார் தொடர்பு, (காலடி.யார );
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தம் செய்யில் நீரைக் கேக்கும்போது ௮.து நில்லாது நீண்டு 

வரம்பு மீறிச்செல்லினும் ஈல்ல உழவர்கள் பொறுமையோடு 

நின்று ௮கனை அணைத்துப் போற்ரிக்கொள்வா: மதுபோல் கம் 

நண்பர் வருக்சச் செப்பினும் பெரக்சன்மையாளர் வருக்கு து 

நின்று அவைப் பொருந்திக்ககொள்வர் என ஒப்புமைகாட்டி இஃது 

amt BAD min யூன்றியுணர்க, 

இடையே நிகழ்ந்த பிழைகளைப் பொரறுர்துத் தன் ஈண்பனை 

ருவன் கழுவி வருவனுபின் அவன் நட்பு சிலைகாட்டிய உட்ப 

முடையனாப் உயர்ந்து விளங்குவன் என்க, 

இறப்பே தீய செயினும் தன் நட்டார் 

பொறுத்கல் ககுவசகான்௮ அன் மரு--ிறக?காங்கு 

உருவவண் டாரக்கும் உயர்வரை நாட 

ஒருவர் பொறைஇருவர் BY, என்பதுங் காண்க, 

ஈட்டோ கேளாது செய்சகையும் நல்லார். கேண்மை 

யோடு வி. நம்பிக்கொள் வா என்பது இகல் உணர்ச்சு பட்டது, 

இவவுண்மை சுக்கி”வன்பால் உணாப்படும். 

கதை. 
சுக்கிரீவன் கிட்கிர்தைக்கு ாசனைபின் இராமனுக்கு உக 

சசய்யும் பொருட்டுக் கன் படைகளை அழைக் அர் மறையத் 

தேடிவரும்படி. கூறிவிடப்ப அவை தகி தகறியாப்ப் பிரிந்து 

இசைகள் கோறும் சென்றன, gud war Deo Dine கக்க 

சென்ற இரண்டுெவெள்ள வான ர்க்கும் னு மான் MEST FID 

பவன் நீலன் குழு,சன் மூகலிய தலைவர்களும் ௧ர௫ூய.து காணப் 

பெற்றமையால் பெருமஅழ்ச்சியடைக்அ சட்டியை கேரக்கிச் 

இரும்பி வருகையில் இடையிலிரு5 மதவனச்கைக் கண்டு தம 

க்கு ஒருபொழுது உணவுக்கு ௮கனை உக௫அம்படி, வானரக்கள் 

வணங்கி அங்கசனைக் கேட்டன, அுவ்வா?ற ஆகுக என். அவன் 

அருள் செய்தான். அவ்வனம் முன்பு இஃதிரனால் வாலிக்கு 

கொடுக்கப்பட்டுப் பின்பு சுக்காவுக்கு உரிமமயாய் மிக பாது 

காப்போடு மேவியுள்ளத, இனி.ப க*சராலங்களும், ipa 

சேனிரறால்களும், அழ கனிகளும் ௮மையப் 2 பற்றது. இரண்டு
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கோடி வான௱ார்களும், ததிமுகன் என்னும் ௮திஞானும் காவலான 

ராய் அமைந்த நன்கு காக்க நின்றது, ௮த்தகைய அழகிய 

வனச்திள் யாசொன்றையுக் கேளாமல் புகுந்து இரிஈ்து வான 

விரச்கள் மித். உண்டனர். தடுத்து நின்றகாவலானரை வடி. 

og Duh ai, says விரைந்து எதிரேறிவர்து மங் 

கன நோக்கி வெங்க? காடு |னறு என் அ௮ணையைச்கடந்து 

இவ் அல்லலைச் செய்யலாமா ? என்று HIS மொழிந்தான். 

இர்தரன் லாலிக்கீர்க இன்சுவை மதுவின் கானம் 

௮ர்காச் தவர்க்கும் சோச்கற்குவரிய என் gi Cow Foo Joo 

சிம்) கதிரோன் மைந்தன் இறலினை அ.ரி£யன்றே; ௦ 

மர், கரமனைய கோளாய் இற்றதுன் வாழ்க்கை இன்றே, 

என்று வைது கிளர்ந்து ஒரு மலையினைலாரி எறிகரான். 

வுங்கதச் சங்கம் ௮சனை அப்ர்து விலச்சி Cop mig குத்த 
யான் கேளாது செய்தகை உனக்குக் கேளானவர்களிடம் 

பாய்ச் சொல்லுக என்று முவனைச் தள்ளிவிடுச்சான், அவன் 

க்ளா்ந்து போய் இங்கு நிகழ்ச்சதைச் சுக்கிரீவனிடம் வண்டு 

nang sic, இகனைக் கேட்டவுடனே மம்மன்னன் மகிழ்ச் 

மீக் கூரர் து ௨டஇச் சென்ற கருமம் முடிவுகண்டு வந்தமையால் 

தான் இச் செயல் இங்கனம் முடிய கின்றது என்று முன்னி 

யெழுக்து இராமமூர்க்தியை வண மகி 

பண்டரு கிளவியாள் தன்னைப் பாங்குறக் 

கண்டனர்; அன்னதோர் களிப்பினால் ௮வர் 

வண்டுறை மதுவனம் HN FE ors Bu go 

அண்டாரசாயக இனி ௮வலக் தீர்கெனு, என ஆறுதல் கூறி 

விட்டுச் ததிமுகனை மோக்கி என் கேளிர் சேளாது என் உபவனத் 

தை உண்டதை யான சேட்டு மகிழ்கின்றேன். நீ வாட்டமுறாது 

போய் வரை வணக்கி உறவுசெய்துகொள் என்று அவனை 

வழிச் செவவிடுத்் தான், தன்னையாதும் கேளாமல் கட்டளை 

sp தன் ஈட்டோர் செய்ததை கல்லதென்றுகொண்டு ௮வன் 

சயக்திருச்ததை கினைக்.து அங்கிருக், சவரளைவரும் dueg கொண் 

டாடினார். விழைதகையான் வேண்டியிருப்பர்; கெழு, சகையான்
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கேளாது ஈட்டார செயின் என்னும் உண்மையை உலகம்சகாண 

அன்.று இவன் உணாக்தி நின்றான். 

மழையுரறுப் பைங்கூழ்போல் மாயும் பழைமை 

தழுவு நட்பின் தகை, 

சண்பா உரயாஅ செய்கு கடிம் அறிஞர் உவந்துகொள்வர் 

எனபது இதனல் கூறப்பட்ட...அு. 

  

805 Gers srer DUDE QT IG செப்தும் சிவகலை? பன் 

கூர்ந்து பொ௮த்தர்ள் கம?ேசா... சார்ச். துன்ற 

பேதைமை யொன்ரு பெருங்கிழகம யென்னணர்க 

கோதக்க நட்டார் செயின். (ற) 

குமரே சா1 தன்னுடன் உறவாய் நின்றவள் உளக 

கனன்று சனக்குப் பெருந்துயர் DFID ws gue சிவகலை ஏன் 

பெருக்கிழமை யோடு வாளைப் பேணி சென்றாள் al sat] ay , நட்டார் 

கோகக்க செயின், பேதைமை ஒன்றோ? பெருங்குதமை என்று 

உணர்க என்க, 

இது, வெறுப்பன செப்பினும் சண்பரைப் Out WEBS en 

டும் என்சின்ற.த., 

சேர்க்தாள் என்றது கன் கணவனுக்கு மு.சன் மனவி.பாகப் 

பொருகத்தியிருக்காள் என்றவாறு, கூர்க் து என்றது துன்பு 

மிகுந்து என் ஐவரறு, சாசக்துன்ற- இயல்பாகவே பற்ற தின ற. 

ஒன என்பது அறன் ஒன் 2௫ DoT Das lp க என் 

புழிப்போல ஈண்டு எண்ணிடைச ?சால்லாய்ப் பேதைமைக்கும் 

பெருல்ழெமைக்கும் இடைய இசைவற F507 wy gi. இனி, இங்வக 

னம் கொள்ளா ஒன்றுமாக்தரமோ என்று கனிய கொள்ளி 

மாம், "பேதைமை அறியாமை. பெருக்கிழமைஎ 9 பரிய 

உரிமை, 

சோதக்க என்றது துனபுறமச்சக்க செயல்களை, இது 

தினையாலணைக்ச பெயர், ,சோதல்- வருர்சல், அன்புறல்,
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மேல், தன்னைக் கேளாமல் சன் சண்பர் ஒரு காரியத்தைச் 

DELI BY OH ௮ சரனக் சேண்மையோடு ஒருவன் குழுவிக்கொள் 

ள வண்டும் என்ற! இதில், அச்செயல் வறுக்கம்சகககாயி 

னும் பொறுக்கவேண்டும் என்ன் ர், 

தரன் வருர்குத் மக்க செபல்களைச் தன் ஈட்பினர் செய்வரர 

பின் py OMT OHI OF GT Im vos yaw பெரிய aff 

மைபால் ுறைறைச் செய்கார் என்ருவன ௧கநதி ஒரு வன் 

பெசறுத்துக்சகாளன வேண்டும் என்பதாம், 

பொறும்சற்கப். பேதைமையும், இழமையும் உரித்தாதல் 

கருதி அவற்றை உணர்ச்தியருளினா, பித்தர் செப்குவும, பேதை 

wt செய்தவும், பத்தர் செய்தவம் சோதக்கவாயினும் வை 

கோவாகக் கொள்ளப்படா என்ச, நட்டார் செயின் என்றது 

அவர் முங்ஙகனம் செய்யாமையை உணர்த்தி கின்றன, பகைவ 

சாயின் சநோவன செய்வர்; ஈண்பர் றவை செய்யார் என்க. செப் 

தால் வர ௮ுியாமை போ ் அன்போ காரணமாக CUB & oor 

வென்ற ௧௬3 அமைந்துகொள்க என்பார் *பேமைமை ஒன்மோ 

பெருக்கிறமமை எனறு உணர்க?” என்றார், 

ஈண்பராய் சின்றவர் ஐரோவழிச்துன்பு செய்வராயின் 
wed} &) G00 T Oo a றுத்தவிடாமல் பொறுத்துக்கொள்ளுத ் கற்க a] BT A 

உபாயமுண்டா ? என ஒருவன் உசசவ ழூவனை நோக்கி உணர்த்தி 

புள்ளகாக இகனை உண/ந்துகொள்க, 

துன்பமான செயல்களை ஈண்பர்கள் செய்தவிடத்த வெற் 

றாசு எய்தி எம்பி விட்டாசு எனக்கு விட்டான் '' என வாலி ௧௫ 

இயதுபோல் உரிமை மீக்கொண்டு கருதின் பெரறுமை மேற் 

கொள்ளும்) கொள்ளவே மாறுபாடினறி கட்பு மாண்புறும் WBS 

லால் ' ஈட்டார் சோதக்க செயின் பெருங்கிழமை என்றுணர்க ?? 

என்றுணர் த்தியருளினார். 

ஏதலார் செய்தது இறப்பவே தெனினும் 

கோதக்க தென்னுண்டாம் சோக்குக்கால்---கா.தல் 

கழுமியார் செய்ச கறங்கருவி காட. 

விழுமிகாம் செஞ்சத்.துன் கின்று, என்றது BH e019.



81-ம் oy) Baer ow பழைமை, 9211 

பகைவர் அன்பஞ்செய்பினும் எம் வினைப்பயன் அவர் வாயி 

MS MEDD என்று ௮௱ந்கோர் ௮மைர்கிரப்பே |! ௮க்ஙனம் 

ருப்ப ஈண்பா செய்சகதைப் பொறுச்துக்கொள்ள 2வண்டும் 

என்ற ஈண்டு விரிக்கவும் வேண்டு2.பா? என இது விரித்து கிழ் 

றலை நுனித்து கோக்குக, காதல் கழமிபார் செய்தது எதுவாயி 

னும் yet விழமிசாகக் கோடலை பழைமையாளர்க்கு அழ 

காம் என்றவாறு,கழு மதல் - Gan ov, Asn, 

உறவாய் உற்றுசின்றவர் உறு து.பர் செய்யினும் பழைமை 

மிக்க பண்பினர் கம் கிழமை குன றார் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்ட த. இவவுண்மை சிவகல்பால் உணரப் டும், 

கதை, 

சிவகலை என்பவள் காவிரிப்பூம்பட்டின ச்திலிருக்ச சேவகம் 

சனுடைய அருமைக்கிருமகள், அழகும் கணமம் ௮மையப்பெற 

நவள், இவள் நவம் கிரம்புழன்ன 217 மனரையிலுள்ள தன் 

மருமகனுக்கு உரியவளன்று சரக உறுதிசெய்இரச்கான், 

சின்னாட்கழிக்கபின் ௮தக்தந்தையும் தாயும் இறக்து?பாகப் பெருந் 

இரவோடு இவள் சனிதஇருக்சகாள். இவ்வுண்மையை உறலின் 

முறைபார் மதுரைக்கு அறிவிப்ப ௮வவுரியவலும் வந்து உ நக 

யழ்து அவ்வள தக்தோடு இவளையும் ௮_-ழக்துக்கொண்டு சன் இல் 

லில் கவஹ்.து மணமுடி௰்துக் கொள்வசாக ஊுாரிடம் சொல்லிச் 

சென்றான், இடையே இரும்பு பயம் என்னும் ஊரையடைக்த 

வுடன் பொழுதும் ௮டைச்கது, ௮ன ரீரவு அங்கோர் கோயிலின 

ர௬ுகே த.க்கியிருக்குங்கசல் ஒருபாம்புவ* அகடிக்க ௮வன்பதைக்து 

உயிர் மாய்க்கான், அதனை Qoer os wz HVOF துடிக்சாள், 

LEONE GE LL TUG EME HN LTD Ap SET M0111 V 

மாண்ட வ உடம்பைக் தீண்டக் nF ௮௩3௧ கின்று உ 

யழுதாள, 

என் சாயகனேயோ என்னிருகண் மணியே23யோ என்னை யீன்றுன் 

தன்ஆவி யன்னசனி மருகாவோ ! முருசாவோ | தாசார் முல்லை 

மன்னாவோ | வணிகர்குல மணியேயோ | விடஅசவின் வாய்ப்பட்டாயோ 

உன்னாக சிழலான என்னைவிடுத்து எவ்வண்ணம் ஒளிப்பசேயோ [| (1) 

277



2212 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

உன்சாதல் மாமனெனைப்பயர்ச அன் றே உறவறிய உன/்கேபே௫ப் 
பின்சா,சல் மனைவியொடும் உயிரிழர் சான் யானு. ௮ சப்பெற்றியாலே 

என்காசல் உயிர்போச வெழர்.றடம்போஇருக்கும், உடன் இறப்பேனென்னாச் 
தின்சாதல் துணையிழச்த அன்றில் என இருர்தழுசாள் சமியளானாள், (2) 

இங்கனம் Qasr si pw shia Haun MVS எழுக 2 

Rod D mm 5 FIG SAT தறிகள் 2கட்டு Amrit s sos font ba 

வினவியது இறைவன ளால் இறக் தவனை எழும்படி செய்தார், 

௮வ் அறிபு5த்தைக்கண்டு இவள் விபத்து மகிழ்ந்து வர் அடி 

பில் விழுர்து வணங்களை, உட?ன அருகிருக்த வன்னிமரம், 

இண, இலிக்கம் என்னும் மன்றையும் சாட்சியாகவைத்து மங் 

கலகாண்பூட்டி மணஞ்செய்து.ப்ம்தார், இருவரும் Ops gi 

சென்று மதுரையை யடைநதார், முனன தாகவே ஓ நத்திபை 

அவன் மணஞ்செய்இருந்தாணசைலால் அவளோடு ௮ன்பு?சய்து 

இவள் இணம்ூயிருர்தாள், நட்புகிலையில் இவள் 9116956 தும் 

சயவாகசனபல ௮வள் நாளும் செ.ப்அவர்காள, வரினும் 2பா௮மை 

யோடு இவள உரிமை 2சய்திருக்காள், ஓருகான் இவரடைய 

அருமைப் மகனை ம்ம ச்கவள மக்கள் வைது டு ஸீ சா, மக் 

காள் . இப்படி சீசசெய்பலாமா 7 ஏன்று சிறிது வருத்தத்மோகு 

அதளையும் பொறுத்தாற்றிறை, இங்கனம் ஆறியிருப்பவும் மற் 

O Un ahem or yan Haan bid ssauc Gus oper, 

எஈ்சவூ/ | எர்தச்சாதி | யா1மகள் | யாவர்காணச் 

செர்சழல் சான்சு ௮௫ 2கான் கடிமணஞ் செய்துவர 4 

கொர்சவிம் கோதை சிஎன் கொ.ழுகலுக் த ௮சைப்பட்ட 

வர தவளான காமக் கிழம்றிக்கு என் வாயும் விறும், - (௧) 

உரி.பவன் தீமூன்கை உன்னை Sart FOG 2வறு . 

கரியுளதாகிம் கூறிககாட் உடனக கழற?லாடும் 

அரிசுடவாடிச் சாப், இணராமல।க கொமபிழ் சாம்பிச் 

தெரியிழை சாணஞ்சாப்ப்ப கின்றிது செப்புகின்றள், (௨) 

அரவின் வாய்ப்பட்ட வைகல் தருயீர் அளித், ச ஞானப் 

புரவலர் அருளால் எங் ?கான் புறம்பயசாதன் வன்னிக் 

திரு2வாடு கணறுங்காணச் செய்தனன் Fa pp மூன்று 

சுரிகளும் உள்ள என்றாள் கற்பினால் ஒப்பிலாகாள், - (3)
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அவ்வல்வாபள் கூறியவற்றிற்கு இர்கல்லாள் இங்ஙனம் Buss 

கூறியும் அ வசா அமைச துசொள்ளாமல் அச்சாட்சிகளை இங்குக் 

தாண்டுவது சாட்டு பார்ப்? பாம என்று கனன்று நின்றாள், 

ன் செய்வாள் பாவம் ! சன் நாபஈன அன்று வளியே போயி 

நந்தான், அவள் வாயில்வந்தபடி வைவசைப் பொறுக்கமாட் 

ட பல் கோயிலை அுடைரக்தாள், இரவில் இறைவனை நினைர்து 

கூலிபமு.காள, 

தரை ° ச * £9 நி ர [ஆ உ e fe ° 

தாழை சாய் இறக்கு ௮ன் 2ற சமிபளாய இங்கப் our dh 

பேகை?யறி காரண்டைப பேதுறும வணிகற்கு அன்று 

மாதுலனி நாடுவமக்கறுக்அு உ A so inuP a & 

நாசனே! ஏதிலாள்வாய் கவையினி,ற காத்தி என்ன, 

என்று கனிந்து வேண்டிளை, ௮க்க மணை வள்ளல் வற்றைக் 

காட்மப ரினா உட?ன மாற்றவீள அழைச்அுவக்து காட்ட 

அவள் தண்டு பய ர்தாள். UA DSM KML, ஈசன் இடக்கு 

அவள் வைத்சு அன பும், அங்கணன் இவட் சச் செய்த முருளை 

பும் வி.பக்.து கொக்கி, மலகல ரகராெல்லாம் மசிழ்ச்சிபுள் அம்ச 

e . e e 6 உ உ 6 e 6 “ e 

தார்; அவள் மாத்திரம் இகழ்ச்ச மீச கூர்ந்து Ah EH IPD, 5% 

9 ௪ 9 ச , J) 

தாள், இதனை மறுகாள வநது ஈ1பகன Db BR MUN வைறி 

வெறுத்தான், அனை வரும் wip dh bar, 

மேத்து வணிகர் மூத்த வினைக்கெொடியாளப் பொல்லாப் 

பாதக இவளாம் என்று பழிதி கனா; படி D Bua s 

கோதறு சணச்தினறைக குடிப்பழு நூரைத்தாய் நீஎன் 

காதலி பாகாய் எனறு கணவ. ஐ 5 கள்ளிவிட்டான, 

இங்கனம் அவளைத் தள்ளியகை கோக இவள் உள்ளம் இரங்க 

ளை, கணவன் காலில் விழுர்தாள், அவளைக் கைக்கொண்டு 

'வாமுமா.று கனிர்து வேண்டிளை பககாள் ஒரு தவ.றுஞ் செய் 

யவில்லை: உவந்து9கா ail Gi! aM என்று மேலும் மேலும் பணிக்து 

போற்றினள், இவள் போற்றிரின்றதைப் பாஞ்சோதி முனிவர் 

Hip HF சாற்றியுள்ளார், 

முக்கிலை இளையாள், கள் வன் அடியில் விழ்ச் து இரப்பாளைய 
e உ 6 ௪ ‘ ‘ 6 உ ஓ 

என்னது கற்பையின்று நிறு ததிளை இவள மாறறுள அனறு 

அன்னை இல்லாதேற்கு அன்னையாயினாள் இவளும் யானும் 
இன்னுயிர் உடல்போல் வாழ்வேம் என)த்தமீஇத் தம்மில் ஈட்டார்,
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-இதிலிருக்து இவளது குணாலங்களும் கெழுசகைமையும் இனிது 

ணரலாகும். கனக்குக் கொடும் துன்பஞ்செய்கிருக்தும் ௮கனைப் 

பொருட்படுத்தாமல் நட்பிற் பிழையபொறுத்து வளை Cues 

கொண்டுஇவள் பழைமை பாராட்டிநின்ற பண்பினை அனைவரும் 

புகழர்து போற்றினார், நட்டார் நோகக்க செய்யின், பேசைமை 

uF oC evr 7 பெருக்கிழமையினலோ ௮து செப்தாசென்று பொறு 

தீது வரை முணைச்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதை உலகம் 

காண இவள் உணர்க Son mer, 

பேதைமைப் பாலினாகல் பெருங்கிழ மையினறை கைல் 

மேசுக நட்டோர மாட்டும் வி1விடம் பிழை களெல்லாம் 
ச e . டசி | 

காதுகற் பாலவல்ல காதிடிற் கண்ணி ஜோடி. 

கோ,கக வோச்சி மல்ல சோன்ற வே எறிகுவாரால், (சணிகை) 

டிகள் டியை இஃ அடி. ரியாற்றி வச் ச்சல் காண்க, 

ஒட்டார் வலியை ஒறுத்தல்போல் ஓண்புகழாம் 
நட்டார் பிழைபோறுத்தல் நன்று 

கே !/வன செப்யலும் நண்பனை கொந்து சள்ளலாகாசி சன 

பத இசனல் கூறப்பட்ட, 

  

600 பண்டு ொலைவுற்றும் பாண்டவாபால் LFF OT STL 

கொண்டுசின்றன் என்னே (F's ரசா.-கொண்டாடும் 

எல்லைக்கண் சன்ரார் அறவார் கொல்விடக்துந் 

தொல்லைக்கண் சின்ரார் தொடர்பு, ( %) 

இ-ள், 

GHD OIF A 1 தனக்குத் தொலைவு சோக்கவிடகத்தும் விரா 

டன் ஏன் பாண்டவ/கள் 2சாட/பினைச் துறவாமல் நின்றான 

எனின், கசொல்லைக்கண் கின்றார் தொடர்பு சதொலைவிடக்.தும் எல் 

மைக்கண் நின்றார் துறவார் எனக, 

இஃது fo Sars? .தும் சட்பினரை அகலவிடலாகா 

தென்கன்றது, கொலைவுற்பம் என்றது தன் அருமைப் புதல்வ
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ரும், உரிமைப் படையும், உடைமையும், ஒழிவுற்றமை ௧௬௫, உற் 

அம் நினருன என்றல் உம்மை அவனது ரசட்டுகிலைபின் Fm 
புண்த்திகின்றது, 

எல்லைக்கண் கின்ளார் என்றது 8.௮ ஒழுக்கங்களின் வரம்பில் 

நிலைச்துகின்றவர் என்றவாறு, ஈட்பின் எல்லையில் கினரார் எனினு 

umd, STAC) = ATLL, துறவார் - நீக்கவிடார், கொலைவு ௯ 2௧0, 
ச 9 அ! ர re 5 6 ச ச 9 LE BD PBFPIEDUTU OGTORXM DD) துறவாா எனந்சுனணால் ௮நந்ல 

யாளர் கிலைமை புலஞம், 

தொடர்பு நட்பு, தொடாந்து பழகிவர்சென்பசாம், 

தொல்லைக்கண் நின்றார் என்றது பழைமையின்கண் நிலதீரிபாது 

Ber pat corner pi. சொல்லை பழைமை, 

Cum, Om MSHS 5H For EL gmp GF erates OT, SS 
ேேண்டும் என்னார்; இதில், அவரால் மல்லல் வசசாறு௩ வரை 

அகற்.ரிவீடலாகாதென்௫ன்ரார், 

தொன்றுதொட்டு உரிமை குன்றதூ. பழகிவக்சாரது நட் 

பினை நெறிதஇிறம்பான ன்ற பெரியோர்கள் சம கக் கேக்க 
போதும் ஊடிவிடார என்பதாம், 

9 ° இ ட 6 fo சு as) ' ஏரூ ஆ உ சு ¢ 

தம நண்பரால் பொருட்கேடூ போரககடூ ம.நலாகத் தொல் 

லைகள் பல சசொடாஈ சாம் 2 கசாலை௮ற்ற 2பாறும் பழைமையான 

ஈல்ல குடிப்பிறப்பாளர் வர் நட்பைஸ் தள்ளிவிடார். என்பார் 

தொலைவிடக்தும் சொல்லைக்கண் நின்ருர் சகொடாபை எல்லைக் 
கண் நின்றார் துறவார் என்டர், 

இற்றைக்கு நாறறு முப்பகாண்டுகட்க முன்னர்ப் பாஞ்சா 

லங்குறிச்சியிலமாச்.து அரசுபுரிந B th 5 5 விரபாண்டி யன ன்னும் 

எம் விர மன்னன், சனக்கு ஈண்பரம் மக்திரிபுமாய் $னறவரால் 

அல்லல்பல தொடார்கமைபால் அவரைத் கள்னிவிட வண்டும்; 

இல்லையாயின் ௮ரசு 9காலைர் து? போம் என்று பலரும் வ௩. பல 

வகையாக உலாச்துவேண்டி.பும் ௮வத்,ரற்குயாதும் இசை.பாமல் 

இறக்திட கேர்ந்தபோதும் இசைந்தேம்மை அடூத்தோர் தம்மைத் 
துறந்திடோம் என்று இ.றஇவரையும உறுதியோ$ செறு பேணி 

வந்ததுபோல் நல்ல மேன்மக்கள் அ௮ல்லலுற்ற?பாதும் தம் ஈண் 
அரைத் தள்ளாது தழுவிகிற்பர் என்க,
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சண்பனல் அன்ப. சோச்சசாயின் தனை இன்பமாகக 

SHEDS தம் வினைப்பயனை சொர்து பழைமை இரியசமல் கின்று 

அனை மிகவும் உரிமை செப்து கொள்ள? வண்டு: ௮௮2வ ஈட் 

பாளர்க் சப் பெ.ருமையாம் என்றவாறு, 

இன்ன செபிலும் இனிப ai) das mw 

சன்னை2 ப தா சீனாவின் ௮லல.து--துன்னிக் 

கலந்காரைக் கைவிடுதல் கானக நரட 

விலங்கிற் கம் விள்ளல் அரிது, என்பதும் ஈண்டு 

எண்ணகச்கக்கஐ,. உள்ளமுவந்து ஈட்புக்கொண்டவனைப் பின்பு 

வகையிலும் கள்ளலாகாசகன்பஅ கருத்து, 0 

தம் ஈண்பரால் தமக்கு எவ்வளவு ழிவு நோச்தாலும பண் 

புடையார் வை தழிவுசெய்.பா.து உவர்ேத கிற்பர் என்பது 

இல் உணர்ச்தப்பட்டது, இவவண்மை விராடன் பான் 

உணரப்படும். 

கதை, 

மச்சசாட்டு மன்னனை ப விராடன் பாண்டவ/களைக் கன் 

சதரில்வைத்ு ஓராண்டூவரையும் பாதுகாத்துவர்து உண்மை 

கண்டபின்பு ஈண்டிய '2கண்மையாளை ௮வ?ராடு இசைவுற் 

நிருந்கான், தன் ௮ழக.ப மகளாகிப உக்சரையை அபி மன்ன 

னுக்கு மணம்புமிச்து தந்து வரிசைகள் பல செய்து உரிமைமீக் 

கூர்ந்து ருமை பாராட்டி. கின்றான், இவனது அன்பையும் மனப் 

பண்பையும் ஈண்டு ஐவரும் ளவிலுவகைகொண்டார், இழந்த 

னை uw அவர்சிறந்து வாழுமாறு இரவும் பசலும் எண் 

ணிச் சூழ்ச்து இவன் இ.சஞ்செய்துவக்கான், ௮ ஈட்பு நிலையில் 

இவன் அ.ற்றிரின்ற நலங்கள்பல, துரியோகனனோடு அவாபேோசர் 

செய்யக் துணிக்தபொழுது சவேதன், உக்கான் என்னும் தன் 

புத்திரர் இரவரோடும் கால்வகைப் படைகளோடுஞ் சென்று 

௮வர்க் து இவன் படைத்துணையாய் கின்றான், முதல்காட் போரில் 

தீன் மூத்த மகனையே படை த்தலைவனாகடப் பகைவாஞ்ச அடலமர் 

செய்தான், ௮ல் படைகள் பல மாண்டன, அன்று முடிவில் 

தன் புதல்வரிருவரும் பொன்றிமுடிந்தார், பொழுது முடிச்று.
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பாசறையை படைர்கபின் இவனுக்கு எ.ப்திய அழிலை னைக்கு 
அனைவரும் உளம் இரங்கினார், மத் கொலைவினை யெண்ணி மலை 
யாமல் தன் நோழர்க்கு வேண்டிய ஈலங்களையே கருதி உளம். 
தெளிர் து இவன் உறுதிசெய்து கின்றான், அவ்வமயம் கண்ணன் 
முக்லானவாகள் அ௮ருகணைந்து இவன் சோகம் நீங்குமாறு ஓகை 

மாமிகள் பல உரைத்துத் தேரர், இவனது 2G Ip BIE 

மைபை ஸியர்து தமர் உள டி ௩இ Durr Se S08. வா் 7 
கூறி.பன அடியில் ல. 'நம்பாடல் களால் ae stam ani மன 

கிருகெடுமால் மூசலான தேர்வேத்தர் விராடனுழைம் சென்றுன்மைர்கர் 
“இருவரும் இன்றொருபடியே வெஞ்சமரில் எஜூனசென் றிரங்கல் ஐபா 
பொருமுனைபில் வீடுமளைப் புறங்சண்டு கிருபசெலாம் பொன் ரவென் று 
விரகுடன்வாள் எடுப்பித்சு பிறகன்ரோ தொடுசாத்சால் வீழ்ர்சுசென்றார், 

பேய்செய்த ௮ரங்கனைய பெருக்காணில் இரிவார்க்குப் பெரிறகாதல் 

சாய்செய்ச உசவியினும் தருமுசவி பலசெய்சாய்: சமரநடூதஇன்று உண் 

சேய்செய்ச உமிருதலி தேவரெலார் துஇக்கின் ரர்; செறி-கசோர்சம்மில் 

ரீ செய்ச பேருசலி யார்செய்சார் எனவுனாச்சான் கெறிசெய்2காலான், 

இங்கனம் இவனது உரிமை உகவிகளை சினைச்து தருமர் உளம் 

கனிஈ்து சொன்னதைக் கேட்டவுடனே இவன ளெத்து சழுவிம் 

தன் கெழுதகைமை தோன்றக் கழைக்கு மொழிந்தான், 

உன்னு.பிர்போல் 8ீவளர்ச்ச உச்சான்றன் உபிரும், உருச்செழுஞ்வேசன் 

சன்னுபிரும், போரரசர் தாமிருஈது கொண்டாடச் சமரில் ஈர்சார்? 

என்னு.பிரும் கினசன்றி யாரதினிச் சதுர்முகத்தோன் ஈன றபாரில் 

மன்னுபிருக்கு உ.பிரனையாய் ! எனவுரைக் தான் வளமலிசிர் மச்சா2காமான' 

இதிலிருர்ு இவன.அ மனப்பான்மைபும், சண்பை ஈயர்.து 

போற்றுக இற மும் சன்குணாலாகப, இவனது பழைமையின் 

பண்பும் நிலைஇரியாது நின்ற சலைமையும் கோக்க wrap sor 

ஜோர் ம௫ழ்க்அ புகழ்க்கார். படையழிவு முசலாகப் பல?க$கள் 

ிசாடர்ச்,து தளர்வுற்றபோதும் அடா 2வர் தொடர்பினை 

றர தலிடாமல் இறுஇவரையும் உரிமை மீ£கூரச்.து அவர்க்கு 

உறுதிசெய்து இவன் இசை பெற்று கின்றான், எல்லைக்கன் நின் 

ரூர் சறவார் கொலைகிடக்.தும் தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு 

என்னும் உண்மைன் உலசம் இவன்பரல் உணர்ந்து her og.



2918 இருக்குதட் குமே re Gay corerr, 

கண்வலித்த தேன்ற தனைக் காய்ந்தகழார் ௩ண்பரல்லல் 
பண்ணினுமப் பண்பாகப் பார். 

என்ன துன்பம வர்தாலும் சன்னையடைக்ச BRAS Fall OF 

லாகசாகென்பது இசனல் கூறப்பட்ட. 

807 காளைப் போவென்ற கைகைச்கேன் அ௮ன்புசெய்தரன் 

கோனும் இராமன் கும?ரசா-.-மேணி 

அழிவர் 2 செய்யினும் ௮ன்பறுர் அன்பின் 

aw Haut J சசண்மை யவா. (௭) 

இ-ள், 

குமரேசா | தனக்குச் தனபஞ்சசய்ச கைகேசியிடக் 

அம் இ!!மன ஏன் அன்பு நீங்காமல் ௮மைந்திருக்கான் எனின், 

௮ழிவரத செய்.பினும் அன்பின் வழிவகத கேண்மையவர் முன்பு 

அரார் எனக, 

5 Bee, ௮ ழிவு செய்யினும் ஈண்பரை இழிவு செய்யலாகார 

om Asn pgs, 

SNH = OUT, அ௮ளப்போ என்றது வாழைப்பழத்தில் 
en Qpaau gOUTe yorer வாய்குளிரப்பேசி WF SGM, 

அழிவர் த என்றது அழிவு தருவனவற்றை. அழி என்னும் 
முதனிலையே அழிவு என்னும் தொழிற்பெயாப் பொருகாயுணர் 

த்திநினற.க, இங்கனம் வருவதை முதனிலைத் சொழிற்பெய 

சென்ப, அழிவு கேடு, வந்த இரண்டலுள் முன்னது ௮ 

அணைப் பன்மைப் பெயர, பின்ன பெயூரச்சம், 

அன்பின் வழிவர்ச கேண்மையவர் என்றது ெசொன்று 
தொட்டே முன்போடு பழூவக்த நட்பாளர் என்றவாறு, 

கேண்மையவர் MTL) sgt என்றசனால் அன்பு ௮முவா 

சது கீழ்மை புலனாய் நினற, ௮௮ல் - ஒழிதல், நீங்கல், 
விடுதல், அன்புறீங்காமல் கண்பரசை எனறும் ஆகரிக்கவேண்டும் 
என்பதாம், ப 

மேல், தொலைவு வக்தபோதும் நண்பரைத் துறக்கலாகர 
தென்றார், இதில், ௮வர் ௮ழிவுசெய்தபோதும் அ௮வரசை மகற்ற, 
லாகாதென்கனமுர்,



81-ம் ௮திகாரம் பழைமை, 2219 

கமக்குக் கேடான காரியங்களை நண்பா செய்காசாயிலும் 

௮ன்பின்வழியே சொடாந்து pause ஈட்பினையுடையவர் 

௮லாமேல் வைத்னனளள தம் அன்பு நீங்கார் என்பதாம், 

௮ழிவக்க செயல்கள் அன்பை அ௮றுத்தற்கு எதுவாகுமாத 

லால் அவற்றை எடுக்லுக்காட்டி அ௮வ்விடதக்தும வழிவர்கு நட்பா 

ளா மனருதிரி.பாமல் கின்று பிழைபாறுத்துப் பழைமைபாராட் 

Gar orsr ins, 

எல்லைக்கண் நின்றார் எனவும் அன்பின் வழிவக்கார் என 

வும் புதமை? கான்ற நெடும பெயராகச் கொடாது குறிம்சது 

பமைமைக நப் பிமைபொறுத்து நட்பாளும் பெற்றியில் Yur 

நின்.றவருதல் போல் யாரும் நிலைச்துவாவேண்டும் என்பது 

கருதி ரானா க, 

இன்னா செயினும் விடற்பால ரல்லாரைப் 

பொன்கைப் போற்றிக் கொளல்வேண்டும்--பொன்ூனடு 

SOD ASSES தீ நாள்காறும் நாடில்கம் 

இல்லத லாக்குக லால், சன்பதம் ஈண்டு எண்ணக் 

தக்கன, ஒரோவழி மிகமீ.ரி இல்லம் மு,.கலியவற்மை எரித்சமிப் 

பினும் செருப்பை வெறுக்துவிடாமல் உணவாக்கல், Hors? a9 

றல் மு.தலிபவம்.றில் பழகக சாள்கோறும் பாலிச்துவருகல்போல் 

ஈண்பர் RITA Nd துன்பஞ்செ.ப்யிலும் ௮வராபால் அன்பு நிக் 

காமல் ஆ.தரித்.து வாவேண்டும் என இஃ அறிவுறுத்தி நிற்கும் 

௮ழகைக்காண்க, 

கொடுந துன்பங்கள் செய்தாலும் அன்பு குன்றாமல் நின்று 

ஈண்பர்களைப் பேண3வண்டும் என்றது எனனையெனின், கிலைஇிரி 

யாத ஈட்பாளன் என்று உலகமுழுவதும் உவர்து போற்றும் 

பெருமையும், உறவோம்பியகாலாம் ௮.றமும் உறுதல்கருதி என்க, 

யானை யனையவர் ஈண்பெொர.இ நாயனையார் 

கேண்மை தமீஇக் கொளல் வேண்டும்--யானை 

௮றிந் தறந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிச்தவேல் 

மெய்யதா வால்குழைக்கும் காய், என்ற சாலடி, 

278



2220 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

யாளையானனு பலகாள் பழகியிருக்காலு. ம பாகன் ஒருகாள் 

சிறிதுபிழை செய்யின் , அவனை ௮.து கொல்ல?வதுணியும்: காயா 

ன சிறிது. ழயெபின்புமுஃது அறிவுறுமாறு வேல்கொண் Lg 

யினும் பழகனவன்பால் அன்பு நீங்காமல் 9.5) வால் குழைத்து 

நிற்கும்; கலால் மன்னது போலன்றிப் பின்னதபோல் பழை 

மைகருதி நட்புற்றிருக்கும் பண்புடையாளரையே ஈண்பராகப் 

பாவித் துச்கொள்ளவேண்டும்என் று இது பணித்துகிற்றல்காண்க. 

இழிர்ச விலங்காயிருந்தும் ௮ுழிவர் செய்யினும் ௮னபு அது 

நிற்கும் சன்மையால் உயாச்க மக்சட்.கம் நட்புசிலயில் உவமை 

பாக இங்கு உயாந்து நின்றது, நாயுய்கூட பழைமை பாராட்டி 

நட்பினைப் பாதுகாக்து வருகின்ற? மக்களாகிய காம இதில் 

எப்படி. நிற்க 2வண்டும் எனபதை இஃது இடிக்கறிவுறுச்தி எழுச் 

தோன்ற விளக்கிகிற்றல் காண்க, 

கன் நண்பன் தனக்கு எவவளவு துனபஞ் செய்தாலும் 

பழைமைகருதும் பண்புடையாளன் அ௮வன்மேல்ஃவத்த ன்பு 

நீம்கான் என்பது இதில் உணர்த்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை இரா 

மன்பால் உண ப்படும். 

கதை, 

இராமபிரான் ௮ாசுரிமையை 2?மற்கொண்டு முடி சூட எழுந்த 

பொழுது கைகேசி இடை?யவர்து தடைசெய்து நிறுத்தி இவ் 

அரசினை என் பககிப பாகனே அள வேண்டூப்; நீ ! .தினான்கு 

வருடம் வனவாசஞ் செப்.பவேண்டும்) இது மன்னன் கட்டளை 

எனறு மனங்கசாது சொன்னள், ௮வளது விக்தைமொழிகளைக் 

கேட்டு இவன் யாதும் இந்தைஇரியாமல் நின்று மம்மா! தந்ைத 

கட்டளை என்றது என்1 தாங்கள் செல்லிலும் யான் ௮. க் 

தலைமேற்கொண்டு செல்கின்றேன் எனறு தாழ்ச்,த வணங்கினான், 

வணக்கியும் சாகை ஏவினை என்று Han sorte gy Former, 

மன்னவன் பணி.பன ௬௫ல் நும்பணி ம௮ப்பனே ? என் 

பின்னவன் பெற்றசெல்வம் அடியனேன் பெற்றகன் ௫ 

என்னினியு.றுதி யப்பால் இப்பணி தலைமேற் கொண்டேன் 

மின்னொளிர்கான மின்றே போனெ?றன் விடையும்கொண்டேன்'
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சன்று தடையா அுமின்றி கடைமேற்தொண்டான், கொடர் 

ந்்துவக்க மனைவியையும் தம்பியையும் உடனமைக்துக்கொண்டு 

அடவியிற் புரத ௮ல்லல்பல வுற்றுன், அங்ஙனம் உறுக்கால் 

இலக், தவன மு தலாயினோ ஒக கேசிபைக் BD FMS கொடியவள் 

இங்ஙனம் கேடு சூழ்ச்காளே என்று கொதித்துவைசனர், மூவ் 

வாறு வையுஈசோறும் இவன் தடுத்து நிறுத்தி என் அம்மை 

எனக்கு நன்மை செய்தா பன்றிப் புன்மைபாதும் செய்ய 

வில் 

அந் 

ன்ன மேன்மைப் படுத்தியுள்ள பான்மையை பறியாமல் விணாச 

oa
 

ரச பாரக்தை இச்சிறுவன் மீது வைக்கலாமா 7 என்று 

செய்து ௮கற்றி இனிமையான இவவிரதகவேடசக்தை நல்கி 3 

ஏன் அ௮ம்மெய்மைக் தாயைப் பழிக்கின்றீர்கள் என்று அன்பு 

கதம்ப oot 6S ௮வரை அடக்கிவ* கான், அ௮டைவின்படியே 

௮ட.வியில் அலைந்து முடி.வில் இராவண வசஞ்செய்து )தயைச் 

சிறைமீட்டிப் போர்க்கோலம்? காட இம் மாத்தி இலங்கையில் 

நிற்குங்கால் பிரிவாற்றுமையால் இறச்து போன த௪7தன் துறக் 

கத்திலிுக்் து 2தய்வயாக்கையோடு தோ ன்றிம் தழுவி 

அன்று சேசயன் மகள்கொண்ட வ2மெனும் அயில்வேல் 

இன்றுசாறும் என் இதயத்கி னிடை ஈன்றது; என்னைக் 

கொன்றும் நீல்கலது ; இப்பொழுது அகன் உன்குலப்பூண் 

மன்றலாகமாம் கார்சமா மணியின்று வாங்க, என்று ஒங்கபழுது 

உருகி கின்று பய உனக்கு வேண்டியது யாதோ 7 peters 

கேள் என வேண்டிநின்றுன், 4 சென்று வானிடைக்கண்டு 

இடர்திர்வன் என்றிருநசேேன், இன்று காணப் பெற்றேன் இனிப் 

பெறுவது என் '” என்று இவன் இனிதற மொழிச்சான், 

ஆயினும் உனக்கு ௮மைக்,த2 சான் ,றரையென அழகன் 

இியள் என்று நீ துறக்க என் 9சய்வமும் மகனும் 

தாயும் தம்பியும் அம்வரச்கருகெனச் சாழ்ச்கான் 

வாய்இறந்தெழுச் தார்த்தன உயிரெலாம் வ(ழ.த்தி, 
சீன் அருமைத்திருமகளுக்குக் கைகேசி அழிவர் சன செய்தாள் 

என்று SHDS SFISH இறக்கும்பொழுது அவளைத் தனக்கு 

மனைவியல்லள் என்றும், அவள் வயிற்றில் சோன்றிய பரதனை 

மகன் அல்லன். என்றும் வயிஹெரிர்த மொழிர்இருச்தானாகலால்



2222 இருக்கறட் குமசேச வெண்பா, 

அ௮.கனைப் பொறுத்து உரிமைசெய்தருளும்படி அன்போடு கின்று 

இவன் உரைத்ததைக் கேட்டு அனைவரும் உளங்கரைக் து நின்னார், 

கசாசலும் இகைக்சான். அவள்மீதுதகொண்ட கோபக்சணியாது 

நின்று இக் குமானை நோக்கினன், சன் உளஉறுஇயை முடிவாக 

உரைக்கத்துணிந்து 

வாக கேள் எனச் தயாகன் உரைசெய்வான் மறுவில் 

பாதன் முனனது பெறுக; சான் முடியினைப்பறுத்திவ 

வி7தவேட மற்றுதவிய பாவி?பல் விளிவு 

சரதநீங்கல தாமென்றான் தழீஇபகை கள, 

செற்றம் நீக்காமல் கொற்றவன் கொண்டுள்ளசை இந நற்ற 

வன் தெளி அன்போடு தான் ஈயந்து நிற்றல் அணித்துணச் 

தீதினை, 

உளன் பிழைச்சிலா உயிரநெடி களிக்கு நிள் ௮ரசை 

வான் பிழைக்கிது (LP 0) B) 6) FI Yor a) 0.08 BH 

யான் பிழைக்க கல்லால் என்னையின்ற எம்பிராட்டி 

கான்பிழைக்கதுண்டோ என்றான்; அவன் சல தவிர்க கான், 

இதிலிருகஅ இம்மேன்மையாளனனு கேண்மையின் பான்மை 

இனி ணாலாகும், இஅனைக் கேட்டவுடனே இப்பெருக்சுகை 
யின் ௮ன்பின் கன்மையையும் அருங்குணங்களையும் அனைவரும் 

வியர்து புகழ்ந்தார், நெடுங்காலம் வருக்றுபுளையச்சக்க கொடுக் 

அனபங்களைச் செய்திருக்தும், கைகேசியின் மீது AD Bd wor 

குன்றாமல் பழைமை பாராட்டி அவளை உவந்துபோற்றி உரிமை 

செய்து கின்ற இல்வுச்சமனது ஈட்பினுயாவைப் புலவர்யாவரும் 

டிகழ்க்துபோற்றினர், தம் ஈண்பினர் ௮ழிவர்க செப்பினும் 

அ௮னபு opr; ௮ன்பின் வழிவக்கத கேண்மையவர் என்னும் உண் 

மையை உலகம் இவனபால் உணராது நின்றது, 

நட்டார் நவையாற்றின் நாடி ௩யக்ககாப் 
பட்டதேன்று தட்டுவரோ பல். 

அ௮ல்லல் செய்தாலும் ஈண்பரை அ௮கற்றலாகாசென்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது, 
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508 பண்டமணன் கெப்த பழிகாளை ஏன் குமணன் 
கொண்டான் இனிதாக் குமரேசா--மண்டிநின்ற 

கேளிமுக்கக் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு 

சாளிழுக்கம் கட்டார் செயின், (௮) 
இ-ள், 

குமரேசா ! தன்னை அ௮மணன் சொல்லசீ செய்க நாளே 

THN IEW HDS குமணன் என் ந.பந்இிநந்கான் எனின், 

கேள இழுக்கம் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு கட்டார் 

இமுக்கம் செயின் நாள் என்க, 

இது, ஈண்பர் இழுக்கத்தின் கலங்கூறுகின்ற து, 

9 பழிகாள் என்ற குமணன்சலையயக்? காண்டுவ நவார்க்குக 

கோடி செம்பொன் கொடுப்பதாகப் பறையைலிக்சக கொடுமை 

குதி, “விடி விழும் வெறுக்தலைக்கு என்சம்பி கோடி என்றது 

HOT CHT D wt GY என்௮ குமணன் குரிச்தி நக்சானுகலால் 

இனிதாக கொண்டான் என்ரும், 

கேள் என்றது கண்பரை, இழுக்கம் பிழை, குத்றம், 

கெழு சகைமை வல்லார்க்கு காள் ஈல்லசாம என்றதனால் 

அஃதுலார்க்கு ௮ுக்காள் இடராய்ச் கோன்௮ம் என்பதாயிற்று, 

மேல், ஈண்பினர் துன்பஞ் செய்யினும் பமைமைமிக்க பண் 

பினர் அன்பு நீங்கார் என்றார்; இ௫ல், ௮ச்செப்கை நிகழ்க்சசாளே 

தமக்குச் சிறக்க நாளாக உவந்திருப்பர் என்கின் ரர். 

கண்பர் செய்த பிழையைம் காம் காணாமையேயன்றிப் பிறா இயை னா 297 தா 
வந சொன்னலும் கேளாக உரிமையுடையார்க்கு wari பிழை 

செய்வாராயின் ௮௮ கல்ல காளாம் என்பசாம், 

ஈட்பாளன் பழைமைகருஇப் பிழைபொறுக்கும் பெற்றியனா 
பினும் தன் ஈண்பன் ௮௮௫ செய்காலன்றி இப்பொறுமைச்சன்மை 

புற,ச2,2 புலஸஞகா௮ு; அவன் என்.று இழுக்கம் செய்தானோ அன் 

வே அந்நாள் ௮ கான் இவனுிமை ஒழுக்கம் வெளிப்படும்; பட 

இவனுக்கு ஈகல்லசாளாப்ப் பபன்பட்டு உறு) ப.பந்து ற்கும் ௮௪ 

லால் ஈட்டார் இழுக்கம் செயின் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு அந
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நாள் என்றார், கரள் எனப் பொதுவாகக் கூறியிருப்பினும் ந்ல்ல, 

A Mid, = BUTT, பபன்பட்ட, என ஏற்றொன்றை வரவி 

த்து இசைத்துக்கொள்க, 

தான் நயந்துகொண்ட நண்பர் துயர்செய்த காளே ஒருவ 

க்கு உயர் காளாகும் என்றது என்னை எனின், புகழும் கேண் 

மையும் மிக்கெய்தி ௮வன் உயர்ச்து நிற்றற்கு ௮௮ உரிமையாப் 

நிற்கும ௮ருமைகர௬ என்க, கேளிர் அ௮ல்லல்்செய்சநாள் கெழு 

ககைமை வல்லார்க் த ஈல்லகானாமஎன் பதை மடியில்வரும் இராம 

வாக்கானும் ௮றபலா கம், 

பிறந்தநாள் தொடக்கி யார் துலைபுகக பெரியோன் பெற்றி 

மறச்தசாள் உண் உட? என்னைச் சரண் என்று வாழ்கின்றானை க் 

துறக் தநாட்கு இன் றவந்து அன்னிஞன சூழ்ச்சியாலே 

இறக்கராள் ன? 3 என்றும இருக்தசாள் ௮வசென்ரான், 

விப்டணன பகைப்புலம்சுவன் அவனை ஈண்பனாகக்கொண் 

டால் ஏ? னும் ௮சிலல் செய்துவி$ிவன்; அசலால் அவனைக் 

கொள்ளலாகர9ி ன்று அடுத்துகின்ற சுக்கிரீவன் மு.தலாயினோர் 

தடுக்துரைக்கிபாது இராமன் அவர்க சோக்கி யான் இவனை 

நட்பாகி கொண்டபின்பு இவன் இழுக்கம்செய் ஐ அதனால் 

யான் இறக்துபட சே ரமாபின் ௮ச்சாளே எனக்கு என்றும் நன் 

ஞளாம் எனத்துணிக்து சொலலிக் கேளிரைப்புரக்கும சன் கெழு 

தகைமையை இல் உணர்ம்தியிருத்கல் காண்க. இக்கவியின் 

பொருட் பெருக்கையும், கருத்தையும் நூனித்து சோக்குக, ஈண்டு 

விரிப்பிற் 2பருகும, துலபுக்கபபெரியோன் எனச் இபிச்சக்கர 

வர்த்தியை முன் எடுத்துக்காட்டி ஈட்பாளும தன் தன்மையை 

இராமன் இங்கு மாட்டியிருக்கும் நுட்பம் ஈன்கு உய்த்துணர்ந்து 

நயக்து இனபுறத்கக்கது, 

கன் ஈண்பன் செய்த பிழையைப் பொறுத்து ஈயந் த 

கோடலே ஒருவனுக்கு சல்ல.காம் என்பது கருத்து. 

கும் களிர் பிழைசெய்,க சாளை ஈல்ல ?கண்மையாளர். தமக் 

கோர் ஈன்னளாகக் கருஇக்கொள்வர் என்பது இஇல் உணர்த்தப் 
% 6 ௪ 6 4 e 5 « 

பட்டது, இவ்வுண்மை குமணனபால் உணரப்ப டூம், 4
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கதை. 

குமணன் அன் ஈகரிலிருக்து அசசுபுரிர்து வருங்கால் வன் 
தம்பியாகிய ௮மணன் அல்லல்பல செய்துவர அ௮வற்றை9.பல் 
லாம் பொறுத்து அவன அசித்து வந்தான், கன்னை படுக்க 
வா ஐன் பக்கல் என்ன (ரிழை செப்பினும் யாதும் கேளாமல் 

இவன அனபுசெய்து சிற்றலை அவன் wan a, அந இருக்கானா 
லால் அச்சம் யாஅுமின்றி இச்சைப்படி 2ப மேலும் மேலும் 
இடர் மிகச் செப்சான், மருவலர்க்கு வெ ருவநச் கறலினனபி 
னும் இரவலர்க் கும் உறவினர்க் கும் இயல்பில் மிக இனிபைலால் 
யர்வரும் இவன்பால் ௮னபுசெய்்து கின்றனர். அவன் மாத்இ 
ரம் அழிமதியடையஞைய் அவலஞ்செய்து வரான், அவன்று 

இமுக்கு சிலையை கோக்கிச் தன் மைத்துனா முதலியார் வந்து 
உடன்பிறந்?ச கொல்லும் கோய்போல்கின் ற ௮வன் மட.ம் புரிக 

அவருளனெருன்; உரியன €ல கொடுக்சேனும் அவனை ஒதுக்கி 
விடவேண்டும என்று உறுிபெற உரைத்தும் இவன் அறிதும் 
கேளாமல் என் சம்பி ஈல்லவன்; கொஞ்சம் மூன் 2காபமுண்டு 
ஆபினும் சாளடைவில் இருக்இவிடுவான் விர் வரு$22வண்டாம் 
எனறு செழு தகைமையோட அவரை இவன் தேற்றி AGS ara, 
இு்கனம் கேள் இழுக்கம் கேளாக் கெ ழக கைமைபாளஞப் 
இவன கேண்மையுற்றிருந்தும் அவன் பான்மையறிபாமல் இழ் 
மை 2யகனற' மூடர் சில நடன் கூடி கேடொன்று சூற்ந்து நாட் 
டைவிட்டு நீக்? இவளனைக்காட்டில் உய்ச்தான. ௮ர௫ழந்த) இவன் 
வனத்தில் புசர்தும் மனத்தில் யாகொரு கவலையும் இன்றி 

ஆக்கமும் வறுமைகானும் அல்லலும் மகழ்வுமெல்லாம் 

நீக்கமில் உயிரகட் 2 ௩ன்றும் நில்யெனக் கொள்ள ளற் பாழ்2௫ 

மேக்குயர் கடவுட் டி. ங்கள் வெண்ணிலாக் கஇரின் கற்றை 

போக்கொடுூ வாவுகாளும் முறைமுறை பொருக்கிற் ஐன்?ற, 

என்று உண்மை 9 சளிந்து உறுதிசெய்சரர்தான், இக்கனம் 
இருப்பவும் மேலும் ௮ வன் மிக்கு இன்னலிழைக்க எண்ணின் , 

இவன் மறுபடியும் சகர்க்கு வர்துவீட்டால் தான் மராசிழக்க 
சேருமே என்று நினைக்து இவனைக் கொல்லவே அணிகர்தகான்,



2226 இருக்கு2ட் குமரேச லெண்பா, 

இவன் தலையைக் கொய்துவருசோர்க்குக் கோடி செம்பொன் 

பெய் தவிடுசாக உகைப ௮வன் பறைபறைவிக்கான், இதனை 

அ௮றிச்த ஒருவன் இவனிடம் வர்.து பரிச து கூறினை. இப்பழி 

மொழியைக் கேட்டடஒடேே இவன யாதும் வருககாது இன்று 
* 

தான் யான் பிறர்ச பபனைப்ெபெற்ிறன் என்று பெரு மூம்ச்சி 

புற்ரன். இவன் ௮ன்.று SHE நின்றதை அடியில் வருக்கவி 
களில் இனி காணாம், 

அம்மொழி அறிர்கபோதின் ௮ரசிழர் கன்னை தன்னின் 
மும்மடஙு FB FLY Den Be YEGu ஏக் KLP FE COS 

தெம்முனை அடு3பார் சாய்ககும் கங்கவே தனையசெம்மல் 
தம்முணாச் தவரின் கெஞ்சம் சலிப்பிலா துறைதலுற்றான். 

அபுவோ யுற்ற காலை அடுப்பவ ச ருவருக்கச் 

சயொடு புழுவும் மண்ணும் சேருமஇச் சென்னிதன்னை 
மீயுயா செம்பொன் கோடி விலையென விளக்கச்செய்கான் 

தாயினும் இனியன் எம்பி தகானெனக் கரு தலுற்றான், 

இவ்வாறு கருஇிகின்ந இவன்பால் சாச்சஞார் என்னும் புலவர் 

பெருமானார் வக்து உண்மை தெரிந்து வருர்இ ௮ல் இழுக்களை 

வசஞ்செய்அ பின்பு இருவரையும் ஒருமைப்படுச்தி உவகையற 

OUEST, தன சும்பி கன்னைக் கொல்லச் அணிர்க சராளே தன 

க்கு ஈல்ல சான் ன்று எண்ணி வன் பிழையினையுட்கொள்ளா 

மல் பழைமை பாராட்டி. நின்ற இவனது கெழுசகைமையைப் புல 

வர் யாவரும் புகழ்ச் துபோற்றி செருர், கேள் இழுக்கம் கேளாக் 

கெ(ழு,மகைமை வல்லார்க்கு, ஈட்டார் இழுக்கம் செயின் முந்த 

நாள் நல்ல சாளாம் என்னும் உண்மையை உலகம்காண இவன் 
உறுதஇசெய்இருக் கான, 

தமசரன்று தாக்கொள்ளப் பட்டவா தம்மைக் 
சமரன்மை தாமறிக்தா ராயின் ௮வரைத் 
St BL நனக மதித்துத தமரனமை 

தம்முள் அடக்கிக் கொளல், (கரலடியசா,) 

நட்டோர் பிழையாற்றின் நட்பாளர்க் கின்பாம் பொன் 
சுட்டால் மிகாதோ சுடர், 

நண்பர் பிழைசெய்,5 நாளே நட்பாளர்க்கு நல்ல நாளாம் 
என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

 



31-ம் Bern பழைமை, 2237 

809 Preguipa Cserrenw eas gras வேகனையேன் 

கூர்ர்துசகாண்டார் மற்றோர் குமசேசா---சேர்ச்து 

கெடா௮ வழிவச்,2 கேண்மையார் கேண்மை 

விடார் வீழைய முலகு, (௯) 

இஃள், 

குமரே சா! பழைமைகருஇக் கேண்மைபாராட்டி சின் 

றகலுழவேேகனை ஏன் அனைவரும் விழைக்கிருர்சார் எனின், கெடா 

வழிவர்த கேண்மையார் கேண்மைவிடார் உலகு விழையும் என் ௧. 

இ, பழைமை பாராட்டுவானை உலகம் பாசாட்டும் என்டன 

றது, கூர்ர் கொண்டார் - மன்புகூரக்து விரம்பிக்கொண்டார், 

கெடாது என்னும் எதிர்மறை வினை யெச்சம் ஈறு கெட்டுக் 

கெடாற௮ு என ௮ளபெடுதக்து நினற, அ௮ளபெடைகள் ஈரிடத் 

அம் செய்புளிசை கிறைக்கவர்தன, கெடாது உரிமை ருது; 

காம் கொண்ட அன்புகிலை நீங்காமல் என்றவாறு, இனி இதனைப் 

பெய?ச்சமாக்கொண்டு வழிக்கு ௮டையாககின் என்றும் நிலை 

திரியாக குலமுறையே வர்க என்று கொள்க, கெடாசர் 

எனவும் பாடம், அங்ஙனம் கொண்டால் யாண்டும் அனபுகிலை 

கெடாசாய் ஈல்ல குலத்தின் வழியேவக்க கேண்மையாரது ஈட் 

பினை விடாரை உலகு விழையும் என், கொள்க, இனி, உலகு 

என்பதை ௮கு பெயா£க்கொண்டு வழிவர்த கேண்மையாரது 

கேண்மையை உலகர் விடாராய் விழைவர் எனவும் இது கரத 

நின்றது, 

உரிமை கெடுதற்கும், உவர்ச்து விடுதற்கும் காணங்களைச் 

தம் ஈண்பர் செய்யினும் தாம் ௮ங்கனம் கெட்டுவிடலாகாகென் 

பதைக் கெடா, விடார் என்பவற்ருல் விளக்கியருளிஞர், 

மேல், தம் சனண்பர் பிழை செய்யின் சல்ல ஈட்பாளர் அதனைப் 

பொறுத்து உவச்இருப்பென்றார்; இதில், ௮க்ஙனம் இருப்பவரை 
எல்லாரும் மிக விரும்பியிருப்பர் என்கின்றார், 

நிலை கெடாமல் செறிமுறையேவர்ச சட்புடையாரஅ சட்பினை 

என்மும் விடாஅ கிற்பாரை உலகம் விரும்பிநிற்கும் என்பதாம், 

279 ப
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வழிமுறையே தம்மோடு பழகி௫க்த ஈட்பினர் விதிவசத்தால் 

வறுமை மூகலிய சறுமைகளை மருகிலும், அல்லது பணிவு ௮௪ 

சங்களின்றிக் தம்பால் பிழைகள் பல செய்யினும் ௮வழ்றை 

யெல்லாம் பொருட்படுத். காமல் பழைமைகருதி ௮வரைப் போற்றி 

வருவாரை எல்லாரும் விழைந்து போற்றுவர் என்பார் “ alas s 

கேண்மையார் கேண்மை விடாரை உல; விழையும் !' என்றார். 

அங்ஙனம் விழைதற்குக் காணம் தம்மையும் ௮வ்வாறு விடாது 

பேணுவர் என்லும் மெய்மை ௧௫இ எனக, 

தீம் ஈட்பினர் எவ்வளவு பிழை செய்யினும் ௮வரை எள்ளி 

விடலாகாசென்.று அடிகள் அ௮ருளியகதைக் கேட்டு அங்ஙனம் 

விடாதாரர்க்கு வரும் பயன் யாது? என்று ஒருவன் வினவ 

அவனை ரோக்கி உணர்த்தியசாக இதனை உணர்ர்துகாள்க, 

தான் கைவிடும்படி தன் ஈண்பன் கடும் பிழைசெய்யிலும் 

௮வனைக் கைத்துவிடாமல் ஒருவன் காத்து வருவையின் ௮வனை 

உலகம் என்றும் விடாமல் விழைந்து போற்றிவரும் என ஈட்பிற் 

பிழை பொறுத்தலால் வரும் பயனை அ௮றிவுறுத்திப் பழைமை 

யைப் பேணிவருமாறு உறுகிபெற உணர்த்திநிற்கும் இதன 

அழகினை கோக்குக, 
நண்பொன்றித் தம்மாலே ராட்டப்பட் டார்களைக் : 

கண்கண்ட குற்றம் உளவெனிலும் காய்க்இலார் 

பண்கொண்ட தீஞ்சொற் பணைச்தோளாய் ! யாருளசோ 

தம் கன்று சாக்கறப்பார், என்றது பழமொழி, 

தம் பசுவின்கன்று தாம் கட்டிய கயிற்றை யறுததுச் சென்று 

பால் உண்டதாயிலும் பின்பு தாம் கறக்குங்கால் அதற்குப் பால் 

விடாமல் ௮.துவருக்துமாறு பாலை முற்றக் கறப்பார் யாரும் இல்லை; 

மீண்டும் ௮ருச்துமாஜறே அதனை அணைத்து நிற்பர், அதுபோல் 

வாம்புமீறித் தம்மைக் கேளாமல் தம் ஈண்பர் பிழை செய்.துவிடின் 

அவரை வெறுத்துவிடாமல் பொறுத்துப் பேணவேண்டும் என 

இஃது உணர் த இற்கும் அருமையை ஊன்றியுணர்க, 

பழைமை பாராட்டித் தம் கண்பரை எனறும் உவக்து பேணு 
'வோரை எவரும் Bonini gi Gyor எனபது இல் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை கலுழ?வகன்பால் உணாப்படும்,



81-ம் ௮இகராம் பழைமை, 2229 

கதை. 

கலுழ?வகன் என்பவன் ஓர் விஞ்சையர் வேகச்தன், வெள்ளி 

Caso sos அ௮ணுகியிருக்த காக்கா நாட்டிலே விச்சாலோ 

சம் என்னும் ஈகரிலிருக்து அரசுபுரிக்சவன், அழகும் அறிவி 

QD HM gid சிறச்கவன், இசைழாலில் இவன் இசைமிகப் 

பெற்றவன், பெருந் இருவும் அ௮ருச்திறலும் உடையனாயிருக்தும் 

உளத்தில் ஒரு களிப்புமின்றி யாவாமாட்டும் உள் என்? பாடு 

நெறிமூறையே திருந்திய பண்பினனாய் இவன் gens Be gr er, 

தாரணி என்னும் தனது ௮ழகெய மனைவியோடமாஈது அரிய 

'போகங்களை நுகார்அு அருயிர்க்கெல்லாம் இனியனாப் இவன் 

அருள்செய்து விளங்கினான், இக்கனம் சண்ணளியுடையனாயி 

னும் பகைவரும் தியரும் இவனைக்கண்டால் கருடனைக் கண்ட 

பாம்புபோல் கலங்கி யடங்குவர், 

மாடியக் சானை மன்னர் மாமணி நாகமாகக் 

கேடில் சிர்க் கலுழனாப கலுழ வேகற்குத் தேவி 

தோடலர் கோதைத் கொல்சீச் தாரணி சுரு்புண்கண்ணி 

ஆடவர் அ௮றிவுபோழும் ௮ணிமுலை ௮ணக்ன் அன்னாள், 

என இவனது விரநிலையும், பெயரியல்பும், மனை ஈலமும் விளங்கத் 

இருத்தக்கசேவர் விளக்கியுள்ளார், இன்னணம் விளங்கியிருக்ச 

இம் மன்னன2 மூன்ஜோர்க்கும், இராசமாபுசத்தில் இருக்சக 2௪. 

தன் என்னும் வணிகனது முன்ஜோர்க்கும் வழிமுறையே சட்ப 

மைந்்தஇிருக்தது, இதனை அச்தத்தன் அறிச்திருச்தும் வழக்கப் 

படியே அ௮டிக்கடிவர்.து காணாமல் நெடுங்காலம் இடையே கடச் 

இட நின்றான், அங்ஙனம் நின்றாலும் அவனைக் காண?வண்டு 

மென்று இவன் காதல்கொண்டிருக்சான், ஒருமுறை அவன் 

கலமேறிக் சடல்கடஈஅ மறுபுலமடைச் து வாணிகமியற்றி மீண்டு 

வருங்கால் அவ்வாவினை யறிந்து தான் என்னும் ஒருவனை ஏவி 

விஞ்சைவலியால் ௮வனை வசப்படுத்தி விரயமாகக்கொண்டுவரும் 

படி. செய்தான், snare np அவன் கொண்டுவர்.துகவிடுச்சான், 

அவனைக் கண்டவுடனே இவன் பெரும௫ழ்சீ கொண்டு இன 

அுசையாடி ஓர் Anis HSU SRO இருக்கச்செப்.௪. சர்ச, சாயர்
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மூதலானவர்களின் ஈலம் விசாரித்து மிக உபசரித்துத் கனக்கும் 

அவனுக்கும் வழிமுறையே அமைந்துள்ள நட்பினை விளக்கி 

ஈயர்துபேணினான், ௮ன்று இவன் உரிமையோடு பழைமை 

கருதி உருக உரையாடிய உண்மையை அடியில்வரும் சர காமணிக் 

கவிகள் சன்குணாச்்துகன்றன, உற்றுகிற்கும் உவமைகளையும், 

உரிமை நிலைகளையும் ஊன் றியுணர்க, 

மூதிர்பெயல் மூரிவானம் மூழங்கவொய் விட்டசொப்ப 

அதிர்குரல் முரசம்சாண அமிர் துபெய் மாரிஏய்ப்பச் 

radi பூணினாற்குச் தரசைதாய் தாரம் காதல் 

மரமா மச்கள் சுற்றம் வினவிமற் நிதுவும் சொன்னான், (a) 

Beareopw sergiCsem enw orot got eripatss go 

நின்றது இழமை நீங்கா வச்சிரயாப்பின் ஊழால் 

அன்றியும் அறனும் ஒன்றே; ௮ரசன்யான், வணிசன்ரீயே 

என்௮ இரண்டில்லை சண்டாய்! இது நினது இல்லம் என்றான். (௨) 

இதிலிருக்.து இவனது பழைமை பாராட்டும் பண்பும், இழ 

மையும் இனி௫ணரலாகும், Hor ததும்ப இவன உரைத்த 

அருமைமொழிகளைக்கேட்டு ௮வன் அகமிக ம௫ழ்க்கான், நீண்ட 

காலமாகத் சான நெருங்காது மறகர்இருக்தும் ௮ப்பிழை நோக்கி 

வெறுத்துவிடாமல் தன்னைவலிய அழைக்துவைச்து வழிவரச 

உரிமையை எடுத்துரைத்து மிகப்பெருமைப் படுத்தப் பழைமை 
பேணி கின்ற ௮வனது கேண்மையின் பெற்றியை ௮வன் நினை 

ந,து நினைந்து ரெஞ்சமுருனொன், இக்கேண்மை யுண்மையைக் 

குறித்துச் தன பாட்டன், தன்னுடைய தந்தைக்குச் சொல்லி 

யிருச்ததை இவன் கேட்டிருக்தபடியே ௮வன் கேட்கமொழிச் 

தான். 

மர் திரமன்ன சொல்நீர் மாரியால் வற்றிரின்ற 

சர். தனர் சளிர்ச்ததேதபோல் சீதத்தன் சளீர்த் து சோக 

ஏர்தைக்குசத் தர்தைசொன்னான் இன்னணம் என்றுகசேட்ப 

முர்தைதான் சேட்டவாறே முழுதெடுத்தியம்பு கன்றான். (ச) 

வெள்ளிவேசண்டத் தங்கண் வீவில்தென் சேடி.ப்பாலில் 
கள்ளவிழ் கைதை வேலிச் சாரல் சார்தார சாட்டுப் 
புள்ளணி டெம்டின் விச்சா லோசமாசகரிற் போகா 
வெள்ளிவேற் கலுழவேசன் வேதண்டவேரச்தர் வேர்தன், (2)
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ச௩ஙகுடைஈ தனையவெண்டா மரைமலர்ச் தடங்கள் போலும் 

ஈங்குடி.ச் தெய்லங்கண்டீர் ஈமரங்காள்1 அறிமின் என்னக். 

கொங்குடை முல்லைப் பைம்போது இருவடங் இடர்தமார்ப | 

இங்கடி. பிழைப்பதன்றால் எங்குலம் என்று சொன்றான். (௨) 

உறவுண்மையை உள்ளபடி இங்கனம் உரத்துப் பணித்த 

அவனைக் கையைப்பத்றி அழைத்துச் சென்,.ற அந்தப்புரம் முக 

லிய ௮ரிய இடங்கள் மாவற்றையும் காட்டி அுமிர்கனைய உண் 

டியை முகமனோடு ஊட்டி, நிதிகளும் மணிகளும் றையக் கொடுக் 

அ.தி தன ஈட்பினை எழுமையும் உதவா வண்ணம் இவன் தஇிழமை 

செய்து விடுத்கான், வழிமுறையே வக்திருக்தும் இடையே 

கன்னை மறந்துவிட்ட ஈண்பனைச் கான் வெறுத்துக் துறந்து 

விடாமல் உவர்.து போற்றிப் பழமையை இவன பாதுகாத்து 

நின்றதை யறிந்து உலகமுழுவதும் புகழ்ந்து போற்றியது, அறி 

ந்.து தெளிச் தவ ரனைவரும் இவ?னோடு ஈட்புச்செய்துகொள்ள மிக 

விழைக்இருக்சனர், கெடா வழிவக்ச கேண்மையாரது கேண 

மையை விடாதாரை உலகம் விடாது விமையும் எனும் உண் 

மையை அன்று இவன் விளக்கி நின்றான். 

விலங்கேயும் தம்மோ டுடனுறைதல் மேவும் 

கலச்.காரைக் கைவிடுதல் ஒல்லா--இலங்கருலி 

தர௮ யிழியு மலைசராட இன்னாதே 

பேஎயொ டாலும் பிரிவு, (பழமொழி,) 

நட்பு நிலைதிரியா ஈல்லோரை எல்லோரும் 
பேட்புற்று கிற்பர் பேரிது, 

ஈட்பிற் பிழைபொறுத்காரை உலகம் ஈயந்து போற்றும் 

எனப. இனால் கூறப்பட்டஅ, 

  

8610 மன்றசோயப் செய்தும் மணிமே கலைபழைமை 

குன்றாத தென்னே குமேசா-- என்றும் 
விழையார் விழையப் படுப பழையார்கட் 

பண்பிம் றலைப்பிரியா தார், (2)
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இ--௭., 

குமரேசா! பழைமை கருப் பண்புற்றிரு*க மணிமே 

கலையை ஏன் பகைவரும் !(/கழ்ந்து போற்றினார் எனின், பழை 

யார் கண் பண்பின் சலைப் பிரியாதரா, விழையார் விழையப் 

படுப என ௪, 

QB, பழைமை சருதுவாரைப் பகைவரும் புகழ்வார் என் 

கின்ற, 
மன்ற ே கோய் என்றன பொறுக்கற்கரிய பெருக் அன் 

பங்களை * ரசு செய்தமை ௫௫, செய்தும் குனருதது 

என்னே என்று வியந்து வினவியது தனக்குக் கொடுந் துப 

THEN EF DFU DS BLD பழைமைகருதி ௮சசிமேல் அன்பு செய்து 

கன் பண்பு நீக்காமல் இவள் கின்ற பான்மையை நினைந்து என்க, 

விழையார் என்றது பகைவரை, விரும்பாதவர் என்னும் பொரு 

ஈரள்ள இப் 2பாதுப் பெயர் இங்குச் சிறப்பாகப் பகைவரைக் 

குறித்து நின்றது, இங்கனம் குறிழ்து வருவது கராணக் குறி 

யாம், பட$ப எனற வாய் பாட்டை நோக்கி விமையாசானும் என 

ஆன் உருபும், உம்மையும் இதில் வருவிச்துக்கொள்க, விழையப் 

படுப - விரும்பப் படுவர், விழைதல் - விரும்புதல், LO LUT = 

பழைய ஈண்பின?, நெடுங்காலம் ஈட்பாய்ப் பழக வர்.சவர் என்ப 

காம, 

பண்பு குணம்; இங்கு ஈட்பிற் பிழை பொறுத்து உரிமை 

யோடு சயந்து நிற்கு் கன்மை, தலைப் பிரியாதார் - நீக்காதார் 

நீக்கத் உணர்த்தும் பிரிவு என்பது இங்கனம் தழுவி வந்தது, 

 செயிரிற் றலைப் பிரிந்த காட்டுயார் '" என்பதுவ் காண்க, 

தலைப்பிரியாகார் விழையாராலும் விழையப்படுவச் என்ற த 

னால் தலைப்பிரிவார் விழைவாசாலும் வெறுக்கப்படுவர் எனபது 

பெறப்பட்டு, 

மேல், ஈட்பிற் பிழை பொறுக்கும் ஈல்லோரைப் பொதுவாக 
எல்லோரும் உவக்து பேணுவர் என்றார்; இதில், பகைவரும் 
௮வசை விரும்பி நிற்பர் என்கின்றார்,
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தம்மோடு பழூவர்த பழைய ஈண்பர்கள் பிழைகள் Druid 

னும் ௮வர் மாட்டுச் தம் நிலைமை இரியாமல் நிற்பார் பகைகரா 

னும் விரும்பப்படுவர் என்பதாம், 

நட்பாய்ப் பழசக்கொண்ட பின்பு ஈண்பன் என்ன பிழை 

செய்யினும் பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும்; இதுவே பழைமை 

பாராட்டும் தன்மையாம்; இப் பண்புடையாரககப் பகைவரும் 

ஈண்பராவென்றது எல்லாரையும் கமராக்கவல்ல இல் வுடை 

மையையடை.ஈது அனைவரும் உள்ளன்புடையராய் உப்ப?வண்டு 

மென்௮ உணர் Buu. பயென்க, 

ஒருவன் எவ்வளவு ஈல்ல குணங்களை புடையளுபிலும் ௮ளன் 

பகைவர், அவனை விரும்பார்; அவ்லி.பல்்னெரன பகைவ.நம் 

பழைமை கருஇப் பிழைபொறுக்துப் பண்பு நீங்காமல் தன் ஈண் 

பனை ௮வன் பேணி நிற்பயின் கம் பகைமை நிங்க உவகை 

யோடு ௮வனை உறவுகொள்ள விழைவா என்ற இகனைல் பழைமை 

யின் அருமையும், ௮தனைத் தழுவி கிற்பார்க்கண்டாம் பெருமை 

யும் இனிதணரலாகும், 

கெடுதியில் உகவ வல்லவர் நட்பாற் களந்திடா கொன் 

தனைச் செயினும், கெடும்வகை செய்தல் வேண்டின சாமே 

கெழுவுதல் பணி வச்ச மின்மை, படுதரும் ஊழிற் புரியினும் 

அவற்றைப் பழைமையென்றறிர் தூள முவப்பின், 6G Fev 

முழுதும் கேண்மையாம் மைந்தா . நேரலார்.சாமும் கேளாவார், 

என்றதும் காண்க, 

எல்லா நலங்களையும் நல்கவல்ல நட்பான, பிழை பொறுத்த 

லால் கிலைபெறும்; ௮ப் பொறுமை பமைமையால் அமையும்] வக 

,சகை:ப இப் பழைமையைச் தழுவி ஒருவன் ஐ.முகி வருவானாயின் 

பகை முதலிய தடைகள் யாதொன்றுமின்றி ௮வன் எல்லார்க்கும் 

இனிபயை, எண்ணிய யாவும் எய்தி இருமைபிலூம் இன்பமிமய் 

அவன் எனக, 

பழகிய சண்பன்பால் என்றும் பண்பு இரியலாகாது எனத 

இதனால் ஒருவனை ஈண்பனாகக் கொள்ளுமுன்னசே இவன் என்



222 இருக்கறட் குமசேச வெண்பா, 

றும் கிலைதிரியானு சிற்பனை 2 என்று பலவகையானும் ஈனருக 

நாடி அரரப்ச் த. கொள்ளவேண்டும்; கொண்டபின்பு அவனு 

பிழைகளை ஒன்றும் குறிக்்கொாள்ளலாகாது என Bere Rud 

லுள்ள பொறுப்பையும் சிறப்பையும் இஃது உணர்க நிற்றல் 

காண்க. நாடாது ௩ட்டலிற் கேடு இல்லை என முதலிலேயே 

அடிகள் எச்சரிக்றி நக்கம் அருமையை ஈண்டு எண்ணி Sore HS, 

*பபெரி2.பார் காடி. நட்பினல்லு, ஈட்டு காடார்தம் ஓட்டியோரச் 

இறத் 22” என்று நற்றிணையில் கபிலர் சுட்டியுள்ளஅங் காண்க. 

கொழிச்துக் கொளப்பட்ட ஈண்பி னவரைப் 

பழிச்துப் பலாநடுவட் சொல்லாடார் என்கொல் 

விழிக்தல நம் நெய்தற் ௮ுறைவ உரையார் 

9) fl é தக்க காணிற் க, எனறார் முன்றுறையசையனார், 

பிழைபல புரியினும பழைமையை நினைர்து பொறுத்து ஈண் 

பனைப்போற் ரிககொள்ள வேண்டுமேயன்றிக் தூற்றிவிடலாகாது 

என ஒற்றுமை ஈயந்தோன்ற இடக்கரடக்கில் வைத்து அடக்க 

மாக இஃது உணர்த்தி ற்கும் ஈஉயக்தை ஊன்றி யுணர்க, 

பழைமை க௫இப் பிழை பொறுப்பவர் பகைவரர லும் புகழ் 

ந் த போற்றப் பெறுவர் என்பது இதில் உணர்ச்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை மணி2மகலைபால் உணாப்படும், 

கதை. 

மதி நலத்தில் இறந்து துறவு கிலையை மேற்கொண்டு புனிதவதி 

யாய் நின்ற மணி?மகலை ஒருமூறை காவிரிப்பூம் பட்டினத்தை 

யஹூயிருக்க இனிய மலர் வனத்தில் புகுச் து தனியே உலாவித் 

தவங்கரஇ கின்றாள், இவள்பால் முன்பு இயல்பாகவே காதல் 

கொண்டிருக்கு உதயகுமரன் என்னும் ௮ரசகுமான் அறிந்து 

அங்கு வந்தான், அவன் வரவினை நோக்கிக் தன் விஞ்சை வலி 

யால் ஓர் விஞ்சை மகள்போல் இவள் வேடங்கொண்டு விலகி 

நின்றாள், ௮வன் மீண்டுபோய் மறுபடியும் யாரும் ௮.றியாவண் 

ணம் இரவு தனியே வருங்கால் காஞ்சனன் என்னும் வித்தியா 

தான் ஒருவன் தன். மனைவியைக் கருஇவந்தான் என மாறுபடக்
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கருதி ௮வனை வேறுபடவெட்டி all (pb Ben om. இதனை அாசன்முத 

லனைவ ரம் 9 6g வருரச்தினா, அரசன் தேவியாயெ fr 39 

என்பவள் ௪ிற்.றஙகொண்டு இவளைச் சிறை செய்வித்தாள், தன் 

மகனுடைய விருப்பத்இற்கு இணங்காமல் இவள் ஒழுக்கமுற் 

றிருச்சமையே அவனது ஒழிவுக்குக் காரணம் என்று இனந்து 

இவளுக்கு ௮வள் அளவில் அன்பங்களைச் செய்தாள், பித்தேறிப் 

பிதற்றிக் இரியும்படி கருதி மயக்கு மருந்தை பூட்டினாள், அதனை 
உண்டும் ௮.ருள்வலியால் யாதொரு ஊறுமின்றி இவள் ௮மர்க் 

இருக்காள், சினனட் கழிச்சபின் இண்ணிய மதமீறிய காளைப். 

பருவச் சனான ஒரு காமுகனை யழைத்து எப்படியாவது வற்புறு 

சதி இவளைக் கற்பழித்து வாவேண்டுமென்ற௮ு கைப்பொருள் சில 

கொடுக்.துக் கட்டளையிட்டு விடுக்காள், குறிச்ச தீங்கைச் செய்ய 

௮க் கொடியவன் சென்று தனியே இரவிற் புகுர்து கதவினைச் 

தாழிட்டான், wo தியவன் நிலையை இக்தூயவள் தெரிச்அ 

உடனே ஓர் மக்திரவலியால் ௮ணுரு வெய்தி ஏணொடு இகழ்ச் 

சாள், கண்ட ௮வன் யாதோ வஞ்சம் என்று அஞ்சி அகன்ருன், 

பின்னரும் உணாக்.து இரங்காமல் பல சாளாக இவளைப் பட்டினி 

இடக்கச் செய்தாள், இங்கனம் பல்வகைச் துயரங்களைச்செய் 

இம் தெய்வ ௮ருளால் இவள்யாதும் தீதின்றி மேதகவோடு 

விளக்கினாள், கொடிய பிழைகள் செய்தஇிருர்தும் ௮வ்௮ரட 

யைச் சிறிதும் இகழாமல் பழைமை கருஇப் பொறுத்து இவன் 

பண்பு குன்றாதிருக்தாள். இவள அன்பின் பெருக்கையும் 

நண்பின் தகவையும் கண்டு தன் பகைமையை ௮.றவே ஒழிச்௮ 

அவள் சடுக்இப் பணிந்தாள், கனக்கும் ௮வளுக்கும் தொடர்பாக 

அமைக்துள்ள உரிமையை உணர்த்தி மாமிமுறையில்வைத்து 

அவளை இவளும் வணங்கப் போற்றினள், அன்பு நீங்கும்படி 

அவள் துன்பு பல செய்தும் இவள் பண்பு நீங்காமல் நின்று 

பழைமை பாசாட்டி ௮வள்மேல் இவள இழமைசெய்.அ நின்றதை 

ய.திக்து முன்பு விழையாஇருச்தவரும் விழைச்அ புகழ்ச். து இவளை 

வியந்து போற்றினார், விழையாரானும் விழையப்படுவர் பழை 

பார்கண் பண்பிற் றலைப்பிரியாதார் என்னும் உண்மையை உலகம் 

இவள்பால் அன்று உணர்ந்து நின்றது, ஈட்பிற் பிழைபொறுத்து 
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2936 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இவள் பழைமை பேணிகின்ற பான்மையைக் குறிக துக் கூல 

வாணிகன் சாத்.கனார் என்னும் புலவர் பெருமானார் கம் நூலாகிய 

மணிமேகலையில் ௮ணிபெற அருளியுள்ளார், அடியில் வருவஇல் 
சிறிது காணலாம், 

அறிவு தரித்துஇவ் ௮அகனகர் எல்லாம் 
எறிதரு கோலம்யான் செய்குவல் என்றே 

மயறபகை யூட்ட மறுபிறப் புணார்தாள் 

அயர்ப்பது செய்யா ௮றிவின ளாகக், 

கல்லா இளைஞன் ஒருவனைக் கூ௨உய் 
வல்லாங்குச் செய்து மணி?ம கலைதன் 

இணைவளர் இளமுலை ஏர்தெழி லாகத்துப் 
புணா்குறி செய்து பொருக்தினள் என்னும் 
பான்மைக் கட்டுரை பலர்க்கு உரைஎன்றே 
காணம் பலவும் கைர்கிறை கொடுப்ப, 

அங்கவன சென்று௮வ் ஆயிழை யிருந்த 

பாக்கில் ஒருரிறைப் பாடுசென் றணை தலும் 
தேவி வஞ்சம் இதுவென ச் தெளி ௪ 

காவியல் மர்தரம் ஈடுங்கா ே தாஇ 

ஆண்மைக் கோலத் கதாயிழை இருப்பக், 

காணம பெற்றோன் கடுச்துய செய்த 
௮௪ ருரிமையில் ஆடவர் ௮ணுகார் 
நிரயக் கொடுமகள் நினைப் பறியேனென் 

றர்ஈகர் கைவிட் டாங்கவன் போயபின் 
மகனை சோய் செய்தாளை வைப்பது என்னென் 
ய்யா சோயின் ஊணெழிர் தனளெனப் 

பொய்சோய். காட்டிப் புழுக்கறை ௮டைப்ப 
ஊணொழி மந்திர மூடைமையின் ௮ுக்த 
வாணுதல் மேனி வருர்சா இருப்ப 

ஐஎன விம்மி ஆயிழை ஈடுக்கிச் 

செய்தவச் தாட்டியைச் சிறுமை செய்தேன் 
எனமகற்கு உற்ற இடுக்கண் பொருது 
(பொன்னே சனையாய் பொறுக்கென் றவள் 9 தாழ
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yosaor @sripa gud gutep Aura ser 
EITIKT pp (S595 SEB Oris Ge 

காதல் பயரந்தோய் அன்றியும் காவலன் 

மாபெருக் தேவி! என் றெதிர் வணக்கினள், 

இராசமாகேவி செய்த ௮ல்லலும், ௮வ் எல்லாவற்றையும் 
பரறுச்துப் பழமையை நினைந்து தன் பண்பு நீங்காமலிருக்.து 

மணிமேகலை அவள்பால் அன்புசெப்து கின்ற தன்மையும், விழை 

tg Sarpy ௮வளும் பின்பு இவளை விழைந்து போற்றிய உண் 

மையும் இதன்கண் இனிது விளங்குதல் காண்க, 

பெரியார் பெருகஈட்புக் சோடல்காம் செய்த 
௮ரிய பொறுப்பஎன் றனறோ--ுரியசோ 
ஒல்லென் அருவி உயர்வசை ஈன்னாட 
ல்லசெய் வார்க்கும் தமர், (நாலடியார்), 

ஒட்டாரும் ஒட்ட வுறுவர் உறுபிழையை 
நட்டார்கண் HTL FLO HLL, 

பழைமை பாராட்டுவாரைப் பகைவரும் பாராட்டுவர் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

இவ் ௮இகாரத்தின் கொகைப்பொருள்,. 

உரிமை குன்றாது பொறுமையோடு கின்று உறவினையாள் 

வ? பழைமையாகும்,- சஈட்பிற்கு ௮துவே ஈல்லுறுப்பாகும், 

ஈண்பர் எது செய்யினும் ௮தனை ஈய துகொள்ளவேண்டும், 

௮வர் உரிமை கருச் செய்ததை உவச்துகொள்வோசே உயர்ச் 

திவராவர், அவர் செய்கை OHSS SSS STU Sup விரும்பிச் 

கொள்ளவேண்டும், தமக்கு அழிவுவக்த விடத்தும் தம் சண்பை 

அகலவிடலாகா.௪, துன்பஞ் செய்தாராயிலும் அவர்பால் அன்பு 

குன்றலாகாது, தம் ஈண்பர் ௮ல்லல்செய்த சாளே தமக்கு ஈல்ல 

நாளாகும், அவரைப் பேணிகிற்பவரை உலகம் என்றும் போற்றி 

நிற்கும், இழமையோடு ஈண்பசைத தழுவிரிற்கும் பழைமை 

ய்ரளனையப் பகைவரும் விழைவர், 

௮௧-வது பழைமை முற்றிற்று, 
 



4208 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

82-ம் அதிகாரம் தீநட்பு. 
௮ஃதாவது இயாரது ஈட்பின் தமைக் இறன், ஈநற்கணக்4 

ர்ய்தீ தம்மோடு பழரச ஈட்பினர் ஒசரோவழிப் பிழைகள் 

செய்வராயின் பழைமை கர௬இப் பொறுத்து ௮வரைப் போற்றி 

வரவேண்டும் என மேலை ௮இகொரத்தில் உரைத்தார்) இசில யா துப் 

பொருக்கமுடியாதபடி. கோதுமிக்க ததுடையாரை யாண்டும் நட் 

'பாகக் கொள்ளலாகாதென்று உணர்த்அன்றார்; ஆதலால் ௮.கன் 

பின் இது வைக்கப்பட்டது, 

81.1 வென்றிச் சதகிச்தேன் மெய்மையிகாச் சாலுவன்கேள் 
குன்ற விடுத்தான் குமரேசா.ஃகின் று 

பருகுவார் போலிலும் பண்பிலார் கேண்மை 

பெருகலிற் குன்றல் இனிது, (௧) 

இஃ, 

குமரேசா | சீதவிந்து என்பவன் குணமிலலாக சாலுவ 

னது ஈட்பினை ஏன் வளரவிடாமல் குன்றச்செப்சான் எனின், 

பருகுவார் போலிலும் பண்பு இலார் கேண்மை பெருகலின் குன் 

றல் இனிது என்சு. 

இஅ, தியோ ஈட்பின் தமை கூறுனெறது, 

வென்றி என்றது இங்குக் காரியவெற்றியை, தான் ௧௬இய 

யாவும் கருஇியாங்கு முடித்து உற்திகொண்டிருக்தானாகலால் 

வென்மியால் ௮வன் விசேடிக்க நின்றான், கேள் - உறவு, சட்பு, 

பருகுவார் போலினலும் - பருகுவாரைப்போல மிக்க அன 

புடையராயிலும், ௮ஃதகாவது மிக்க நீர்வேட்கை யுடையவன் 

தண்ணீர் கண்டுழமி விழைந்து அள்ளிக்குடி.2.கல் போல் அன்பு 

மிகுதியால் தன்னைப் பருகுவார்போன்று அமைர்தவராயினும். 

பருகுதல் எ குடித்தல், மிக்க காதலுடைமையை விளக்க இத 

காட்டியசென்சு, “பருகு காதலிற் பாடி ஆடினா '' எனச் 

சர் சாமணியிலும், “பருகுவனன் போலப் படைப் பெரு வேந்தன்" 
எனப் பெருக் கதையிலும், “பருகுவான்போல சோக்கும்'' எனப் 

- பாகவதத்திலும், * பருறனாவன்ன ௮ருகா சோக்கமோடு, உருரு



62-ம் காரம் நட்பு, 2239 - 

பாவைபோல் '' எனப் பொருஈசாற்றுப் படையிலும், பருகு 
வன்ன காதலுள்ளமொடு ” என அககானூற்றிலும், uA Hees 
அன்ன ஆர்வக்கனாகி !' என ஈன்னூலிலும், * கண்ணேவாயாப் 

பருகுவான்போல கோக '' எனக் கூர்மபுராணத்திலும், இரு 

கண்ணின முகத் சழகு பருககோக) '” என இராமாயணசக்குலும் 

இஃது உணர்க நிற்கும் பொருளையுணாக, போலிலும் என்ப 

இல் உம்மை சிறப்புணர்த்திகின்ற.து, 

பண்பு இலார- நற்குணம் இல்லாகார; தக குணமுூடையார் 

என்றவாறு, அூகாரத்திற்ியையச் இயர் என வெளிப்படை 

பாக வுரைக்காமல் பண்பிலார் என நளினமாக இங்கனம் ஈ.பம் 

படவுரைச்சுது அவ் இன்மையால் எய்அம் புன்மையை புணாஈ.து 

அதனை புடை யராய் மக்கள் உயாந்துகொள்ள விரும்பிஎன்க, 

பெருகலின் - வளர்தலின், இன் உருபு எல்லைப்பொருளது, 
குன்றல் - தேய்கல், குறைதல், இனிது ஈன்று, 

அள்ளி அிழுங்குவார்போன்று ௮ன்புடையராயினும் நல்ல 

பண்பு இல்லாதார் நட்பு உண்டாய் வளர்தலிலும் இல்லையாய் 

ஒழிதல் ஈல்லது என்பதாம், 

குன்றல் இனிது என்றதனால் பெருகல் இன்னாது என்பதா 

யிற்று, ஆகவே ௮க்கேண்மையின் திமை கூறாமலே செளிய 

நின்றது, இயவர் ஈட்புப் பெருகினால் தொழுசோயின் பெருக்கம் 

போல் முடிவில் அல்லலும் அழிவும் விளைக்கும ஆகலால் ௮கனைச் 

சிறிதும் வளரவிடாமல் ௮றவே ஓழிஈகவேண்டும் என்பார் பண்பு 

இலார் கேண்மை குன்றல் இனிது என்றா, 

துரியோதனன் கரவாக உறவு கூறித் சன் அரண்மனைக்கு 

வந்துபோகும்படி தருமனுதியரை அமைச்தபொழு௮ அ௮த்தியவ 

னேடு சண்புகொள்ளுதலிலும் கொள்ளாசொழிச்சலே saw 

சென்று விமன் கொடுத்துக்கூறியுள்ளது ஈண்டு4* குறிக்கொள் 

ளத்தககது, 

மூளையிலே உயிர் கொல்வதோர் சடுவிடம் முற்றி வன்சகாழேறி 
அவிளையில் ஏதசெய்யாது!| மற்றவருடன் விளையு நண்புடுனி வேண்டா 

வளையில் ஏதமேபுரிச்.து மேல் மலேர்திடும் வன் படைகொடுமோதி 
சளையிலே சமக்கு இருப்புள சென்றனன் சாற்றருள் கூற்றன்னான்,



0010 திருக்குறட் குமே ரச வெண்பா, 

கொடி பவர்க்கு விடக்சை ஒப்பிட்டு ௮வர் கேண்மையின் 

இமையைக் குறிப்பாக உணர் சி அதனை வளரவிடாமல் அறவ 

ஓழிச்சுவிட வேண்டுமென்,.று இதில் விளக்கிபிருக்கும் அழகை 

pulse சோக்குக, 

யாரைக் காண்பதுவும் 52௪; இருவற்ற 

இீயார்சொற் கேட்பதுவும் தீ த--இயோர் 

குண நுகள உரைப்பதுவும் Soa; அ௮வசோடு 

இணங்கி யிருப்பதுவும் தீது, என்றார் ஒளவையாரும், 

தி.பவரஈட்பை வளரவிடாமல் Rif ds HAD SC ov ஒருவனுக்கு 

BANS என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் வுண்மை 

சசவிர்.துபால் உணரப்படும், 

கதை. 

சதலிர்து என். ।வன் சரமை காட்டிலே போசனபாம் என 

னும் ஈகரில் இருச்சுவன், வேதியர் மரபினன், அறிவு நூல்களை 

யும் கருவி நூல்களையும் கசடறக்கற்று அரசர்க்கு உரியதோர் 

அரிய நீஇ நால் ஒன்றை இவன் அருளிச் செய்தவன், மூலத் 

இலும் மன ஈலம் சிறக்தென்.று இவன மதஇித்திருககவன், ஒரு 

வன் மனநலம் ஒன்றுமாச்தாமுடையனுபின் எல்லா ஈலங்களும் 

அவன்பால் இனிது வர்,கடையும் என்னும் துணிவினையுடையவன், 

பிறர் மிகைவினை புரியிலனும் எனறும் கன் தகவு நீங்காதவன், 

சொல்வன்மையிற் சிறந்தவன், கான் உண்மையென்று கண்ட. 

தை எவாக்கும் உறுதிதோன்ற உணர்த்த வல்லவன்... இவனது 

அறிவின் இறக்தையும் செறியையும் உணர்ர்து அச்சுவகண்டன் 

என்னும ௮ரசன் தனக்கு அமைச்சகைவும் புசோதெனாகவும் 
அமைத்து இவனை ஆதரித்து வர்கான், வருக்கால் ஒருமுறை: 

அவன் நிலைதஇரிகது காமச்சுவையிலாம்ச்.து களித்இரு த தலைக்கண்டு: 

மிசவருக்தி அரசொழுக்கங்களை அவலுக்கு இவன் அன்போடு:வற்: 

புறுத்தியுணர்த்தனான். அறிவுடையஞமை அவலும் இவனது அற 
வுரைகளைக் கேட்டு மிக ம௫ழ்க்து கின்றான், இவன் அன்று: 

உணர்த்தின என்.றும் யாரும் உணர்ர்து பேணுதற்குரியபன ஆ௮ 

லால் அவத்றுட் சலெவற்றை ஈண்டுச் தர்.துகாட்டு தம்,
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மன்ன!கேள், வளை மேய்திரை மண்டிலம் 

Bont oar அள்பவர்க் கோதஇன தக்கணே 

பன்னின்-௮௮௮ு பசைக்குலமாம் வை 

முன்னம் வெல்க என்றான் முகம் கோக்கனொன். (௧) 

பெற்றதன் மூத லாப்பின பெரா௪ச௮ம் 

சுற்.றிவச் சடையும்படி சூழ்க் துமிசன்று 

உற்றவான் பொருள் காத்துயர் ஈகையும் 

கற்றவன பிறர் காவல னாகுவான், (2) 

அருக்கன் தன்்௮றிவாக, அலர்க்தநீரத் 

இருக்கவின்ற செல்வச் செழு தாமரை 

செருக்கெனப்படும தண்பனி வீழுமேல் 

முருக்கும்; மற்றசனைமுகம் காரினாய், (௩) 

அறிவைச் சூரியகைவும், திருவைகல் தாமசையாகவும, செருக்கைப் 

பனியாசவும் உருவகஞ்செய்து செருக்கொழிர்து தேர்ந்து சூழ் 

ந்து, குற்றம் களைச்து வாழவேண்டும் என இதில் இவன் உணரக் 

யிருத்தல் காண்க, இவ்வாறே யார்க்தும Qa spot, ச்து உயா 

கலமுடையனய் ஒழுகிநின்ற இவனோடு சாலுவன் என்பவன் 

கேண்மையாகச் சார்ச்தொழுகனென். ஐ ழகிவர்தாலு.॥ செல்வச் 

செருக்கால் ௮வன் சிரை இரிந்து 2 தீய வழிகளில் Bits gy Bom 

ரான, யிலும் இவனிட மாத்திரம் ௮ன்புடைபவன்போல் மிக 

அடக்கி நட.ந்துவர்தான், அவனது கள்ள இயல்பினை.பறிந்து 

Bove) HBamrecn Boni Gor Gur Zasr Qo 6H கூறிஞன். 

கூறிபும் ௮வன் குணப்படவில்லை, குரிச்சபடியே தீமையில் 

அவன குறிக்கொண்டொழுனன். 

பரிர்தறி வட்டினும் பண்பிலார் என்ற் 
திருக்தார் இமிரச்சே இரிவா£--கருக்தாதைப் 
'பொன்னாக்கப் பன்னாளும் போற்றி முயன்றா.லஓும் 
என்னாம் ௮சனியல் பே எண், 

என்றபடியே ௮வன் எண்ணிட Rew ape, நாளடைவில் அவன் 

விலகிவிடுமா.று இவன விழைச் இருக்கான், HUMUIS DO அவன் 

அகன்று போனான், " பொல்லாதவனாயிருந்தும் செல்வமுடைமை 

பாலன்றோ இமதிச் சாலுவனைச் தெளிச் ச மதிமானான சதவிர்து



2242 இருக். கறட் குமரேச வெண்பா, 

வும் சேர்த் துவைச்துள்ளான் என மூன்பு தூற்றி நின்றவரல் 

லாரும் ௮வன் போக்கினையறிச்து பின்பு ஒன்மும்புகலாஇருக்சார், 

தன்பால் மன்புசெய்.து வன் உறவாய். கின்றபொழுது உற்றி 

id கவலையை ஃதொழிர்த பினபு இவன உருஇருக் தான். 

பண்புஇலார் கேண்மை பெருகலினும் குன்றல் இனிது என்பதை 
௮ன்று இவன் உணர்த்து மகிழ்க்தான், 

தியமஇச் சாலுவன்முன் செளீர்தமதிச் சதவிச்தைச் சோர்திறார்தும் 

அாயமதியடையாமல் துசள்மிகுச்.து பிரிர் சசன்று துயரேயுற்றான் 

சேயமிகப்புரிர் சணைச்.துச் காலம்பார். த். துணவூட்டி. ரெறிசெய்தாலும் 

ரசாயொரு தி யூன்சண்டால் ௮தை காடியோடிமிச ஈலியுசானே. 

இதல் மேற்குறித்த சரிதம் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் காண்க, 

எட்டி வளர்தலினும் இற்றலினி தன்றோகீழ் 
நட்டலினும் ௩நள்ளாமை ஈன்று. 

நல்ல குணமில்லாரை ஈண்பராகக் கொள்ளலாகாகென்பது 
இனால் கூறப்பட்டு, 

  

812 உற்ற பயன்கொண் டொழிர்த சதகனைக்கோன் 

குற்றமென்றேன் நீச் சான் குமசேசா--பற்ற 

உறினட். டறினொரூ௨ம் ஒப்பிலார் கேண்மை 

பெறினும் இழப்பினும் என், (௨) 

இ-ள், 

குமரே சா! தனக்குப் பயன் உற்றபொழுது உறவாய் 

நின்று ௮ஃது ௮ற்றிிதன்றுகருதி அகன்றுபோன சதகனை ஏன் 

உலோகமாபாலன் பின் மேவாது விட்டான் எனின், உறின் ஈட்டு 

அறின் ஒரூ௨உம் ஒப்பு இலார் கேண்மை பெறினும் இழப்பிலும் 
என் 7 என்க, 

இ, சனக்கு ஊதியமொன்றையே உள்ளி கிற்பாசோடு சட் 
புக்கொள்ளலாகாதெனகினற.து, . 

a Mer =e De; SOSGU UUEW Ours Buians sre ores 
perp, ஈட்டு-ஈட்புச்செய்து, 

, அமின் பயன் முற்றுால்] ஊதியம் இல்லாது ஒழிச்து 
போனால்,
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ஒஉம்- ஒழிகின்ற, ஒருவும் என்பது இங்கனம் ௮ளபெடு 

த்து நின்றது, ஒருவுதல் - ஒழிதல், நீக்குதல். ஒப்பு இலார் என் 

றத குணம் செயல்களில் ஈல்லாசோடு இயைபு இல்லார் என்ற 

வா௮, இழிகுணமங்களில் தமக்கு கிகரிலார் எனினுமாம், 

மேல், கற்குணமில்லாசோடு ஈட்புக் கொள்ளலாகாதென்றார; 

இதில், சமக்கு ஊஇியமொன்றையே கருதி நிற்கும் தீதுடையா 

சேரரடு சேரலாகாென்கினருர், 

கமக்கு ஊதியம் இருர்தால் ஈட்புச்செய்து சன்று ௮ஃது 

இல்லையாயின் விட்டு ஒஓழிச்துபபோகன்ற இழிச்க மக்களது 61.9 

னப் பெற்றுலும் இழச்காலும் அவதொரு பயன் யாதும் இல்லை 
என்பகசாம், 

திக்குணமுடையாரைப் பண்பு இலார் என முதலில் பொது 

வாகக் குறித்தாம்; அவர் எப்படி இருப்பா? ௮வாது செயல் 

வகைகள் எவ்வாறு இருக்கும் ? என எண்ணி gira கேருமாத 

லால் ௮ங்கனம் கேருவார் தேறுமாறு உள்ளன்பின்மை, உறு 

பயன்பசாத்கல், உலைவிடச் தொழிதல், இன்னலியற்றல், ஏமஞ் 

சாராமை முசலிய திமைகளை அவர் எய்தியிருப்பர் என அ௮வரியல் 

புகளா இனுமுதல் முறையே உணர்த்துகிறார், இத்திய இயல் 

பினசை ஈட்பினசாகக்கொள்ளின் ௮ல்லலும் சிறுமையும் அழிவும் 

எய்துமாதலால் ௮வருறவு யா.தும் எய்தலாகாதென்க, 

உள்ளன்பு இல்லாமல் தமக்கு ஓர் ஊஇயம் கருதி வருவாரை 

ரண்பராகக் கொள்ளலாகாது என்பது குறிப்பு, 

தன்னயங்கருதி நிற்போர் ஈட்பினை சஈன்னயமுடையார் 

கொள்ளார் என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

உலோகமாபாலன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

உலோகமாபாலன் என்பவன் ஐர் குறுகிலமன்னன், வரரண 

வாச என்லும் நகரிலிருந்து அரசுபுரிர் தவன். அறத்துறை பல 

வும் ௮றிச்து தெளிக் தவன், எவர்க்கும் இனிய நீர்மையன்; இன்: 
னருூளாளன், உள்ளிய உறுதகளை இனிது சொல்லுதலில் வல்ல 

வன், முடிமன்னர் பலரும் இவன அறிவுரைகளைக் கேட்டு 
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அகமகிழ்ந்து இவன்பால் அன்பு செய்இருக்கனர், எவரும் புகழ் 

ந்து போற்றச் றக்த திருவோடு இவன் விளங்கியி நக்கான், 

அங்ஙனம் இருச்.து வருங்கால் ௪த5௨ன் எனபவன் இவன்பால் 

ஈண்பனாப்ச் சார்ச் இருக்கான், ௮வன் கணித நாலில் BNO INI DF 

யுள்ளவன், புனிசமான இவனோட எப்பொழுஅம நட்பாய் இனி 

தமா இருக்கானாகலால் ௮வன் வேண்டியன வெல்லாம் இவன் 

விரும்பிக்கொடுக்கான், ௮வனும் புன்புலவர்கள்போல் பல 

பாடல்களை இவன் மீது புனைந்து பாடினான், இரவும் பகலும் 

இணை (ரியாது நல்ல ஈகண்பன்போல் அவன் இங்துனம் ஈண்ணி 

வருங்கால் பழவினை வலியால் யானைக் என்னும் கொடுநோம 

வநது இவனை ப்பற்ற வருத்தியது, யானை தத என்பது எனறும் 

குணியாதபடி. கடும்பசி விஃ்ப்ப?சார் கொடும்பிணியாசலால் ௮௮ 

னால் இவன் செடுச் துயரடைந்தான், இவன நிலையினை 0% Bw 

மனைவிரு தலனைவரும் மறுகிசொர்கார். உறுதிகள்பல கூறக் சன 

அரச்ரிமையை மகனிடம் தர்.துவிட்டு உலக.பலை 2வ.றுகன இவன 

நிலைகுலைக்து நின்றான், இச்துன்ப நிலையை யடைந்து இவன 

அடித்திருக்குங்கால் முன்பு ஈண்பழாயிருந்த அவன் சிறிது ௪௮௦ 

காகப் பிரிந்து இனிப்பயனில்லை என்ற தெரிஈ்து முடிவில் அறவே 

ஒழிக்கான். இருவோடமாக்து இவன் இறந்திருக்.கம்2பாழுது 

பேரன்பன் போல் பணிசின்று பெரும்பபன் பெற்றுவர்து ௮ஃது 

IPod sor pay Cor அ௮கன்றுபோனதை நகினைச்து அனைவரும் 

அவனை இகழ்ந்து மொழிச்கார, உள்ளன்பின்றிக் Foo S35) am 

பயனையே கவர்ந்து ஒஓழிர்துபோகின்ற கள்ள நெஞ்சலாக் கு. ௩ 

துச் சொல்லாடுங்கால் அக்காலத்தவர் ௮வனையே முதலில உள்ளி 

நின்றார், Qarguo வினைப்பயனை நொர்.து ௮வன் உறவிலும் ஒழி 

விலும் ஒருகவலையுமின்றி மேலுறுவகையுணர்மது உறுதிசெய்த 

ருக், தான், உறினாட்டு, ௮றின் ஒரூ௨ம் ஓப்பிலாரோடூ சஈட்புக் 

கொள்ளலாகா தென்பதை உலகம் அுறியப்பினபு இவன் உணர் 

தீதி நினறான், 

தன்னயமே பார்க்கும் தகவிலார் நட்பேன்றும் 

இன்னுமிர்கோய் எய்தல் இடர்,
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உளளன்பில்லாகாரோடு ௩ட்புக் சொள்ளலாகாதென்பது 
இகனால் கூறப்பட்டது, 

815 பண்டுறுவ தொன்றையே பார்த்திழிர்சான் சகாபென்முன் 

கொண்டகட்பில் என்னே குமரோசா_.- ஒண்டி 
உறுவது சீர்தூக்கும ஈட்பும் பெறுவது 

கொள்வாரும் கள்வரும் கேர், (௩) 

குமரேசா! காசிபன பழகிய சட்பினை நினையாமல் தன 

க் தவரும் பபமனொன்றை3யே கருதியதால் என் இழிவு எய்தினான் 

எனின், உறுவது சீர தூக்கும் ஈட்பும், பெறுவது கொள்வாரும், 
கள் வரும நேர் என்சு, 

இ, தன்னயம் பார்ப்பார் ஈட்பின் புன்மை கூறுகின்றது, 

உறுவ. - OUTS Bau BI, வருவது, சீர்தூக்கும் = 9 pg 

கோக்கும், ௮ஃதாவது தனக்கு வரும் பயனை கனராக அராய்ந்து 

பார்க்கின்ற என்றவாறு, ::சமன் செய்து சார்தூக்கும் ்” ஏன்ற 

அங் காண்க, இவ?னேடு ஈட்புக்தகொண்டால் இலாபம் இடைக் 

குமா? எவ்வளவு இடைக்கும்! எவ்வகையில் கிடைக்கும், எது 

வரை கிடைக்கும், என்று இவைமூதலாக மேல்வரும் பயன்களை 

வமுவற QI TUG SS பார்க்கும் என்பார் உறுவது சர்தூக்கும் என் 

ரூர். பெறுவ - பெறப்படுகின்ற பொருள், 

நட்பு ஐருபெயராய் இங்கு ஈட்பினரை உணா த்திரின்ற௮, 

பெறுவது கொள்வார் என்றது விலைமகளிசை, விலையாகப் 

பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டு சம் போகத்தை யாவர்க்கும் கொடு 

ப்பவரா தலால் இங்ஙனம் உரைப்ப நினமுர், 

நேர் - நேர்வர் ; ஒப்பர் என்றபடி, நேர் எனலும் மூதனி 
யே இங்கனம் முற்றுற நின்றது, 

மேல், தமக்கு ஊஇயம் கருதி வருவார் ஈட்பைச் சாரலாகா 
தென்றார்; இதில், ௮வரைக் கள்வர் வேசியாக எள்ளித் கள்ள 
வேண்டும் என்கினருர், 

தமக்கு வருகின்ற பயனையே ஆய்ர்துபார்க்கும் ஈட்பினரும்; 

கணிகையரும், கள்வரும் தம்முள் ஒப்பர் எனபதாம்,
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தமக்கு வரும் ஊஇயம் ஒன்றையே கோக்க உறவுசெய்து 

நிற்பாரைக் கள்வரோடும் வேசையரோடும் ஒப்புற வைள்கது 

என்னை யெனின், உள்ளன்பு இல்லாமல் உறுபொருள் கரத நிற் 

கும் சிறுமை நோக்கி என்க, 

௮ன்பின்றிப் பொருளை வெளவிப் போகும் புல்லிய நட்டு 

ன்ரை அவ்வகையில் கவார்து இரியும் கள்வ ரோடு கலந வைக 

காமல் வரைக் கடையில் ரிறுததி இடையே நின்ற பொதுமக 

ரோடு பொருக்க வைத்தது, சழுவிப்பறிக் கம முன் மையில் இவ 

இருவர்க்குமுள்ள உரிமை நோக்க என்க, 

பருகுவாரிற் புல்லிப் ப.பங்கள் மாறச் அறக்கும் 

முருகு விம்மு குழலார் போல மொய்கொள் தும்பி 

உருவப் பூங்கொம்பொூயப் புல்லிக் தீர்ேகேன்பருக 

அருகு வாய்விட்டார்ப்ப ௮ண்ணல் மெல்லச் சென்றான், 

என்றது சிர்காமணி, கேன் உள்ளபொழுது பூ்கொம்பு paw 

புல்லிப்பருகி ௮:ஐ வற்றியவுடனே ௮,கனை வண்டு விட்டெழுகல் 

போல், கசைப்பொருளோடுற்றவரைக் காகலால் பருகுவாரைப் 

போலப் புல்லி ௮ஃது ௮ற்றபொழுது பரத்தையர் ௮வரை விட்ட 

கல்வர என உணர்த் இகிற்கும் இசன் ௮ழகை சோக்குக, 

உள்ளுறவிலா வெளி புறவு செய்தான் 

தெளளுறும் இளைஞாகம் திருவெலாம் கவர்ந்து 

எள்ளுறு சாகனும் இடுதலால் வெறுங் 

கள்ளரி.ற் கொடியவர் கணிகை மாதர, எனவும், 

காய வுரைதீதுக் கருமஞ் சிதையாதார் 

தாயரோ டொவ்வாரோ தக்கார்க்கு.--வாய்பணிக் 

அள்ளம் உருக வுசைத்துப் பொருள் கொள்வார் 

கள்ளரோ டொவ்வாரோ தாம், எனவும், வருவன ஈண்டு 

எண்ணா ற்குரியன. 

வஞ்ச ஈட்பினர், கள்வர், கணிகையர் என்னும் இகர் ஈஞ்ச;் 

போல் மிக ௮ஞ்சத்தக்கவசாதலால் இவரையாதும அணுகாமல் 

அகற்றிவிடவேண்டும் என்பது இதன் தாண்ட பொருளாம்,
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தன்னயம்பார்க்கும் புன்னெறியாளரைக் சனக்கு உறுதி 

யாக ஈம்பி எனறும் ஈண்பாஈகக் கொள்ளலாகாது; கொள்ளின், 

குட்டிக் திரட் காடி அொழுகக் கோன் குஇத்துக், கட்டிப் 

புபைக்சு கை” கான், 

கெஞ்சில் அனபில்லாக வஞ்சமக்களை சண்பராக என்.றம் ஈம்பலா 

காது என்பது கருத்து, 

உள்ளனபில்லாமல் தனக்கு வரும் ஊூயம் ஒன்றையே 

கருதி கல்ல கண்பன்போல் கள்ளஞ்செய்து கிற்போன் எல்லாச் 

ஹம பினபு எள்ளப்படுவன் எனபது இதில் உணா்க்சப்பட்டின, 

இவ்வுண்மை காசபன்பால் உணாப்படும். 

கதை, 

கரசிபன் என்பவன் சற்தேறக்குறைய இற்றைக்கு ஐயாயிர 

அண்டுகட்டு முன்னர் இக்றிரப் பிரக்தத்துற்கும் ௮சிநினாபு த்இற் 

கும் இடையே இருக்த சகளாபுரி என்னும ககரில் இருக்கவன். 

வேதிய/மாபினன், சோடுடப் பயிற்சியில் இறக்சுவன், ' மநர 

சித்திவாய்ச்தவன், எத்துணை கொடிய விடமாயினும் ஒருகொடி 

பில் இறககஇவிடும் இயல்பினை யுடையவன், சொல்லிபகலைகளில் 

இவன் வல்லவனாயினும் உள்ளம் சலமில்லாதவன்; சொல்லாடலில் 

எவரையும் தன்வசம் செய்து கனக க இகம் செய்.துகொள்பவன், 

பொருளாசைமிக்க இவனமீ௮ பரிச்சிம்.த மன்னன் AS a upp 

வைத்இிரக்தான், அவனிடம் நல்லபயன கொள்ளலாம என்று 

நட்பாய் இவன் நாடிநின்றான், நின்்அவருக்கால் அவன பாம்பு 

கடிச் இறக்குமாறு சாபம்பெற்றமையால் அசனைக் தப்பிப் 

பிழைக்குமாறு தக்கசூழ்ச்சிசெப்து தனியே யிருக்கான், குறித்த 

மயம் வர் பொழு.து பாம்புகளின் SIN a Gy Bus க்க்ககன் எனப 

வன் அவனைக் கடிக்க வந்தான், அதனையரறந்து இல ௮மயஞ் 

சென்று அரசனுக்கு விடத்தை நீக்கினால் பரம்பொருள் இடை 

க்கும் என்று இவன் விரைந்து சென்றான். இடையே வக்கு 

தக்சுகன் இவனை எதார்துகண்டு சனைவினை வீனளி.பறிந்து oe De 

வலியில் இவன் பெற்றுள்ள நிலையினை ச் தெளிர் சான், உனக்குப் 
பெரும்பொருள் தருனெறேன் பரிச்சித்திடம்போகாமல் நீ பிரிந்து
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போய்வி$ிவாயா 8 என்றான், வச்சது வரவென்று இவன மகிழ்க 

Rose sic, அவன் அ௮வவாறே கந்து விடுக்கான, விரும்பிய 

பொருள் கிடைச்சமென்று இவன் மீண்டு வந்தான், ம்மன் 

னன் அங்கு மாண்டுபோனான், ஈண்புடைமை கருதிக் கொஞ்சம் 

கூட முன்புசெய்து உதவாமல் உறுபயன் ஒன்றையேகொண்டு 

ஒழிக்துபோன இவனை அனைவரும் செனந்து இகழ்க்தார், வஞ்ச 

கெஞ்சன் என் ௮ முன்றுமுதல் இவனை யாரும் மருவாதொழிச் 

தார், கொலைஞரினும் கள்வரிலம் கொடியன் என்று பேசி ஏச 

இவன் கூச.பலை£ஃசான், உறுப.பபன் ௪/ சரக்கும் நட்பினர் வேசிய 

ரம் கள்வரும்டோல் எசப்படுவர் என்பதை உலகம் ௮.ரிய இவனி 

உணர்த்தி நின்றன, 

ஊதியமே யுன்னி யுறுவார் களவாடூம் 

தீதரினும் தீயர் தேளி. 

வஞ்செஞ்சரை நண்பராக ஈமபலாகா9தன்ப௫ இகனால் 
கூறப்பட்டது, 

81% பண்டமரில் நீத்த பலரா மரை நினைக்கு 

கொண்டுளைந்தான் கோனேன் கும?ரசா- கொண்ட 
௮மரகத் தரற்றறுக்குக கல்லாமா வனனார் 
தமரிற் றனிமை தலை, (௪) 

இ-ள். 

குமரே சா! தமராய் நின்ற பலராமர் ௮மர்வந்தபோது 

௮கன்றுபோனதை நினைந்து துரியோதனன் ஏன் மிக ers grow 

எனின், ௮மர் அசத்து அற்று அறுக்கும் கல்லா மா ௮னனார் தம 

ரின் தனிமை கலை எனக, 

இல்து உற்றுழிபுதவாகார் நட்பின் குற்றம் கூறுகின்றது, 

Syn = போர், அகம் = இடம், lof = குதிசை, தமா எனற.து 

நட்பினசை, தசம்மவர் என்றவாறு, 

௮மர் அகத்து போர்க்களத்தில், ஆற்று அறுக்கும் ௪ 

ஆற்றுகலை ஒழித்துப்போம்; ௮ஃதாவது வலிமையுற நின்று 

உதவாது இடையே தளளிவிட்டு ஒடிப்போடின்ற என்றவாறு, 
ஆற்றுதல் ௮ வல்லாய் நின்று உதவுதல்,
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கல்லா மா கல்விபில்லாக கு5ரை, இங்குக் கல்வியாவது 

பொருஇற?னேடு கரம் சாரியும் கசடற அறிதல், கஇயாவது 

கடையின் பேதம், ௮து மயில்போல் ஒயிலா நடத்சல், மல்ல 

ரைப்போல் ௰ரளிச் செல்லல், வானாம்போல் வாய்ந்து தர்வல், 

புலி?பால் விரைந்து பாய்தல், அம்புபோல் பறர்து போதல் என 

ஐவகைப்படும். “மல்லமே மயூரம் மற்றை வானாம் வல்லியம்மே, 

சொல்லிப சாமே என்ப அரக,த கதிகள் ஐந்தாம் !' என்றது சூடா 

மணி, சாரியாவது வலம், இடம, கேர், கோணம், வளைவு, 

நிமிர்வு, மறிவு, குழைவு, சரிவு, ஒழிவு, தெரிவு, ஒக்கல், வாங்கல், 
உறுதல், சேர்கல், ஊடல், நீடல், உயர் கல் எனப்பதினெட்டாம, 

இவற்றைக்கற்றுவல்ல புவி2ய பொருதிறனுடையதகாம், இத 

னைத் தம் உயிரினும் சிறர்ததாகப் போற்றிப் பொருமுககத்திலார் 

க் தசென்று மன்னர் வெற்றிபெற்று வருவர், இவ்வாவு இங்கு 

இப்பாழுது எப்படி.புள்ள.ு! 

லந்து கதியும் பதினெட்டுச் சாரியையும் 

கந்துமற மம் கறங் துளைமா-- முக்துற 

மேல்கொண்் டவைசெலீஇ வெல் வேலான் மேம்பட்டான் 

2வல்9காண்ட கண்ணா? மீட்டு, எனவரும் இப்பழம் 

பாட்டும் மேற்குறித்த போர்மா நிலைமையைக்காட்டி. நிற்றல் 

காண்க, இங்கனம் பயின்று வல்ல குதிரைகள் பல ஜர் word 

களத்தில் பண்டு ஆடல் செய்கு பான்மையை அடியில் வரும் 

பாடலில் காணலாம், 

அடலில் வலிமையில் விரைவினில் உயர்வன; அூலபுவனமும் செொர்டியினில் 

வருவன, பொடியின்மிசை வெள் புதைதர விடுவன; புண.பியிடை .லைஅலை 

யொடு பொரு௨ன; மிடலில் ௮அடுபடை மடி.தர நகிமிர்ஊன) விரிய ஈ௮மலர் 

கமழ்முக வுயிரன; படிபபில் ஒருபடி நிலையறுகதியன; பவன மெனஈணி பரவின 
பரிகளே 

இவ்வாறு போர்ப் பயிற்சியில் சற்க்திருர்கமையால் புரவியை ௮௦ 

ரகத்துக்கு உரிமையாக்கி அடிகள் இலங்கு உரைக்தரூளினார். ஆற் 

றறுத்தற்குக் கல்லாமை காரணமால் தோன்றக் 5ல்லா எனஸும் 

அடை, மாவினை அடுத்து நின்றது, அறுக்கும் மா, கல்லா மா 

எனச் தனித்தனியும் கூட்டிக் காண்க, 
$
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மேல், தன்ன கருதுவார் ஈட்பின் புன்மை கூறினார் 
இஇல், சமயத்தில் விட்டொழிவார் Gor Gow a paler mr, 

தன்னைச் சாரர்அு சின்ற stove ents Suri sao sae Lf ips 

நிலிட்டுப்போகும் கல்வியில்லா த குதிரையபோல்வாரது துணைமை 

பினும் தனிைசிறக்கது எனபகாம், 

கள்ள ஈட்பெனர்க்குக் கல்லா மானை உவமை காட்டியது 

தன்னை நம்பி கின்றவனைச் சமயத்தில் கள்ளிவிட்டுப் போகும் 

அசன் புன்மை ௧௫29 என்5, விரிம.சலிய வெற்றிடங்களிலெல் 

லாம் உற்றனுணையாயமைநர்து ஒழுங்கா ஈடர்துவச்து போர்சகளம் 

புக்கபொழமுது வெருண்டு தன் தலைவனைச் கள்ளிவிட்டூப்போகும் 

பொல்லாக்குதிரைபோல், ன்பம் இல்லாதபோதெல்லாம் ஒருவ 

னுக்கு நல்ல ஈண்பர்போல் அமர்ந்திருந்து ௮து வர்தபோது 

யாதும் உகவாமல் ௮வனைக்கைவிட்டு ௮கன்றுபோகும் கள்ளமக் 

களை என்றும் ஈட்பாகக் கொள்ளலாகாசென்பார். ** அமரகத்து 

LAP DGD SHAT OT அன்னார் கமரின், தனிமை தலை'' என்றார், 

சமரின் என்பதில் இன் உருபு எல்லைப் பொருள, * அ௮ல்லற்கண் 

அ.ற்றறுப்பார் நட்புக் கொள்ளற்க' என்றதும் ஈண்டு உள்ளத்துக் 

ag, ஒன்றுபோல் கோனறுகின்ற இவ் இரண்டிற்குமுள்ள 

வேற் .றுமையை ஊன்றியுணர்க, 

SHAT DIMA FHF அமர்முகத்தில் புக்கான் ௮ழிவுறுதல் 

போல் கள்ள ஈட்பினரை ஈம்பினால் உள்ள வுறுதியும் தொலைக் து 

ஒழிவு கேருமாகலால் அ௮ப்பொல்லாகாசை ஈட்பாகக் கொள்ளு 

சலிலும், கொள்ளாஇருச்தலே நல்லதாம் என்க, 

தன் ஈண்பலுக்கு உளைவுவர்தபோது உடனிருந்து உதவி 

செய்யாகான் உறவு மிக இழிவுறும் என்பது இஇல் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவவுண்மை பலராமர்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பலராமர் என்பவர் வசதேவரடைய புதல்வர், உரோகணி 

யிடம் பிறந்தவர், கண்ணனுக்கு மூத்,5வர், வெண்மை நிறத் 

னர், இவருடைய மனைவிபெயர் இரேவதி, கலப்பை ஆயுதத்தை 
யுடையவராதலால் அலாயுதன் எனவும் இவர் அழைக்கப்படுவர்,
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SIO IMTVsT soo OUT, தாம் கருதியபடியே யமுனை உறுஇ 
செய்பாமையால் தம் கலப்பை ஆபுதகி.சால் அதனை ஒருயுமை 

இவர் காய்கஅ பிளந்தார், ws sla நதி கலங்கிவர்.து ஒரு நீல 

ஆடையை இவர்க்கு உவச்களித்து ஈண்பாபமைந்து நின்றது, 

அதனைக் தரித்துக்ககொண்டமையால் நீலாம்பான் எனவும் இவர் 

சிலவிரின்றார், மிக்கமுன்கோபமுடையவர்; தனால் எண்ணிய 

காரியல்களை இனிது முடிக்காமல் இழ து 2பாகவிட்டுப் பலமுறை 

பும் இரங்கி நொக்துள்ளார், கண்ணனுக்கு ௮ண்ணனாயிருக்தும் 

காரியங்களில் இவ்வண்ணமுள்ளாரே என்று பிறர் புன்னகை 

செய்து எண்ணுமாறு இவர் ஈண்ணி நின்றனர், வேண்டாத 

வினைகளில் விழைச்ச புகுகலும் வேண்டியவற்றில் விலகிகிற்றலு 

மான செயல்கள் இயல்பாகவே இவர்பால் மேவியிருக் சன, 

அலத. சால் முன்னம் பிளக்சபகசை அடர்ப்பான் கருஇிப்பிளப்புண்ட 

சலத்தால் யமுனை பிணித்ததெனச் தயங்கும் படி சேர்தானையினான் 

குலத்தால் உயரச் த வசுதேவன் குமரன், கசளபக்கொல்கையர்மெய்ச் 

ஈலச். சால் மகழுஞ் சிர்தையினான் ஈர் தாரிராமன் இவன் என்றார், 

என இவா திெளபஇியின் சுயம்வாத்திற்கு வர்திருந்கபோ.து 

௮வ்கு நின்றிருக்க பெண்கள் இவசைக்குறித்து இவ்வாறு உரை 

யாடியுள்ளார். தருமசீலர்களான பாண்டவர்களை விரும்பாமல் 

கோடியவர்களான தரியோதனனாதியா மீ25 இவர் மிக அன்பு 

கொண்டிருக்கார், பதின்மூன்று வருடங்களாக வனவாசஞ் 

செய்து மீண்டுவந்து 'கம் ௮ரசினை அடையுமாறு கண்ணனோடு 

௮ப்பாண்டவர் கலச்.து ஆலோரிக்குங்கால் * வல்லினால் ௮வன் . 

கொண்டமண்மீளவும் வல்லினாம் கொளலன்றி, வில்லினால் ௮மர் 

மலைக்து கொள்ளுதும் '' என ௮ம்மாசவன் சொல்லி ௮வரை ம௫ழ் 

வுறுச்தனான், அவ்வமயம் இவர் அவர்க்கு இடையூறு கூறினார், 

சூதாடி இழந்துபோன நாட்டினை மறுபடிவாது எப்படிக் கேட்க 

லாம் என்று இவர் எஇர்த்து நின்றார். உடனிருச்,த #1564 

இவரை உருத்துவைகான், பிறரும் இவரை வெறுத்து இகழ்ச் 

தார், அன்று செய்த இவர் வாதாட்டத்தையும், மனக்கோட்டத் 

'தையும் வில்லியாழ்வார் ௮ழகுறச் சொல்லியுள்ளார், 
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99502 இருக்குற்ட் கும்சேச் வெண்பர், 

உரிய அம்புவி ௨இிட்டிரன்றனை அவண் உற்றவர் பலர்காண 

௮ரிய வன்பெருஞ் சூதினால்வென்று பல்லாண்டடி.ப்பட ஆண்டான் 
திரியவன் புடன் வாங்குதற்கு எண்றறைமித் திமதி கொடிதென்று | 
கரியவன் புகல் சட்டுரைகேட்டபின் காமபாலனு. ஞ் சொன்னான். (1) 

இளையசா,த்த௫ தமையனை மிசச்சரிது இதயம் ஆயினும் நாவில் 
விளையுமாற்றம் நின் திருவடி.வினும் மிகவெள்ளை யாகியசென்ன 
உளையவார்த்ைகள் உரைத்தனன் உரைத்தலும் உற்றவர் இடுச்சண்கள் 
களையுமாப்புயல், இருவரும் ஒழிமின் நும் சட்டூரை இனி என்றான். (2) 

"இவ்வாறு துரியோசன்ன்பால் இவர் ௮ன்பு மிக்கவராய் அமர்க 

இருத்தலால் அவனுக்கே படைத்துணையாகுமாறு கண்ணன் 

இவரை ததுக்கி விட்டான், உண்மையில் எவரும் வெல்ல் மூடி, 

யாச இண்மையாள ராசலால் இவசை இன்னுயிர்ச் துணைவாய் 

நம்பி அம்மன்னன் ஈன்னயம் செய்தான், இவரும் பகைவரை 

வென்று உயாஈலம் பெறலாம் என்று உறுதிகளபல செய்து அவனை 

ஊக்க நின்றார், இவரைத் தமராக் கொண்டமையால் எவரும் 

கனக்கு இனி எதிரில்லையென்றன அவன் இறுமாந்து எ$ூரிசள் 

பக்கம் சேர்ந்துள்ள கண்ணன் முதலானவர்க&ஃ யெல்லாம் எண் 

ணாஇிருக்கான். அமர் மூண்டது, இருறெத்தவர்களும் இன்ன 

நாளில் பொருவ?தன்று முன்னகாகவே அுறுதியிட்டுக்கொண்டு 

,ப்டைகளைச் இரட்டினா். குறித்தரசாள் வர௧௮. போர் என்ற 

வார்த்தையைக் கேட்டவுடனே தரக்தயாக்கிரையை 3ம் 

மகொண்டு இவா் கேசாக்காம் போயினார், எப்படியும வந்து ௨௧ 

வுவார் என்று வழிகோக்கி நின்ற அவன், இவர் வழிசோக்கப் 

போனதைத் தெரிச்து மிக ஏங்கி நொக்கான், முன்பெல்லாம் 

தமரரய் நின்று ஊக்கிவர்த இவர் சமயத்தல் உசவாமல் அமரில் 

கைவிட்டு ௮கன்று சென்றதை நினைந்து அனைவரும் இவரை 

இகழ்ந்து கின்றார், இயல்பாக மிக்க ஈல்லவசாயிருச்தும் தம்மை 

. ஈம்பிகின் தவர்க்கு ௮மயத்தலா ற்ருமல் அகன்று போனமையால் 

இவர் ௮வமடஇப்புற்றார். போர்க்குதிரையென்று ஈம்பி ஊர்ர்.து 

வந்தவனைப் பகைவர் வளைக்தபொழுது பொருகளத்தில் தள்ளி 

விட்டு ௮து போய்விடுமாயின் ௮வன் எப்படி ய்விடுவானே 

அதுபோல் அம்மன்னன் ௫ நொந்து ௮ழிவுறலானான். ௮மயள் 

இல் கைவிட்டுப் போவாரைச் தமராக் கொள்ளுசலிலும் தனியா:
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பிருக்சல் மிக கல்ல) சன்று உலகம் காண இவர் உணர்த் 
நினா, - 

பாப்புக் கொடியாற்குப் பால்மேனி யான்போலக் 
தாக்கி ௮மருள் தலைப்பெய்யா... போக்கி 
வழியராய் நட்டார்க்கு மாதவஞ்செய் வாரே 
கழிவிழாச் தோளேற்று வார், 

என,மேற்குறிக்க சரித்திர ச்ை முன்றுறைபரையனார் தமது 

தாலாகிய பழமொழியில் இவ்வாறு குறித்துள்ளார், பாப்புக் 

கொடியான் என்றது துரியோதனனை, பாம்பு என்பது பாப்பு 

சன வலிந்து கின்றது, பால்மேனியான் என்றது பலராமரை, 

இவர், தம்மைச் தமராககொண்டிருந்த துரியோதனனுக்கு உறு 

துணையாய் கி்று அமரில் இற்றது கைவிட்டுப் போய் அவன் 

அழிர்தபின்பு வசத ஆகாவு செய்தது தருவிழாக் கழி துபோன 

பின் தேரிமுக்க வர்கதுபேோலுள்ளசென்று இவரை இஇல் 

எள்ளியிருத்தல் காண்க, 

அமிர்தேன்று நஞ்சை அருந்தலாம் வன்சர் 

தமரேன்று கொள்ளல் தவிர். 

சமயத்தில் உகவாமல் தள்ளிவிட்டுப்போகும் கள்ளமக்களை 
நட்பாகக்கொள்ளலாகாசதன்பது இதனால் கூறப்பட்ட து, 

615 ஓூர்துவைத்தும் உற்.றுதவா உத்தானைப் பினமிலச்சன் 

கூரக்கொழித் சான் என்னே குமசேசா--ோச்.துகன்கு 

செய்தேமஞ் சாசராச் சிறியவர் புன்கேண்மை 

எய்தலின் எயகாமை நன்று, (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா! உறவுசெய்திருந்தும் இதமாகா தொழிர்த 

உத்தரனை மிலைச்சன் ஏன் வெறுச்.து ஒழிச்தான் எனின், செய்து 

ஏமம் சாராச் ஏறியவர் புன்கேண்மை எய்.சலின் எய்தாமை ஈன்று 

எனக, 

இ.௮, சிறியவர் சட்பின் தீமை கூறுகின்றது, 

செய்து என்றது தமக்குச் துணையாய் நின்று உதவுமாறு 
உறுஇபெற தக் வைத்தும் என்றவாறு, சிறப்பும்மை இதில்



2954 இருக்குற்ட் குமே £ச வெண்பா, 

வருவிக்கப்பட்டது. தாமாகவே ௮வர் கேண்மை செய்திருக்கும் 

எனவுமாம், ஏமம் - பாஅகாவல், இன்பம். சிறியவர் எனதது 

அறிவு குன்றிய புனமக்களை, 

சிறியவர் கேண்மை என்னாது புன்மையை இடையே வைச் 

தது முக்கேண்டையின் இழிவு? தோன்ற என்க, 

மேல், காலத்தில் உதவாமல் கைவிட்டுப்போகும் பேடி. மக் 

களைக் கூடலாகாதென்றார்; இதல், சொல்லியும் செய்யாத புல்லி 
யரசை சட்பாகப் பொரு சலாகாதென்கின்றார், 

இ௫சமாக ஈட்புச் செய்துவைக்காலும் ஏஎமமாகாத இழிமக்க 

ளது புல்லி.ப ஈட்பு ஒருவனுக்கு உண்டாதலிலும் இல் லபாஅிபாழி 

அல் சல்லதாம் எனபகாம், 

எய்தினால் வ:நந்தீமை எய்தாவழி இல்லையா தல் ௧௬௫ எய் 

தாமை ஈன்று என்னா, சிறியார் சேண்மை எய்தின் எமம் சாரா 

இருக்கும் ௮வர் இயல்பினை முதலில் ௮றி.பழுடயா காதலால் '*ஈம 

க்ரூ உதவிக்கு அளிக்கிறது என்று கரத ஊக்கமெய்தி அரிய 

காரியங்களையும் பொருட்படுத்தாமல் எ.து வந்தாலும் சரி என 

எதிர்த்து நிற்கச்செய்யும்; அக்கிலையில் நிற்குங்கால் எ? கனும் 

இடையூறு வர்,கதாயின் ௮வர் யாதும் உசவாமல் உமக்கு வக்க 

விதிக்கு பாமென்ன செய்வோம் என்று உள்ளீடின்றீ ஒழிர்து 

போவா; போகவே நின்றவன் அடியோடு அழிந்து?போக நேரும் 

ஆதலால் ௮வ் இழிச்ச மக்களை ஈண்பராக சம்பிக்கொள்ளு கலி 

ணும் கொள்ளாதிருத்தல் ஈல்லதாம் என ௧, 

அனக்கு உதவி.பாவான் என்று உள்ளப்பட்டு சன்றவன் உத 

வாதொழிவனாயின் உள்ளி கின்றவன் பெருர்துபர் கொள்வன்) 

wana கொண்டவர்களுள் பண்டொருவன் இகம்செய்௮ 

வைத்தும் தனக்கு ஏமஞ்சாராமல் இழிக்துபோனவனை ஒருமுறை 

எஇர்ச்து கண்டபொழுது ஏ! உன்னை சம்பியிருக் சதைக்காட்டி லும் 

ஒருச்சாண் கயிற்றை சம்பியிருர்திருக்கலாமே.! srr aud poo 
பரிச்சலோடு உரைத்த தொச்ஃ.தும் ஈண்டு உள்ளச்சக்கது, 

தமக்கு அரணாப் நிற்குமாறு வில்வித்தை முசலிபன கற் 

oops அச்சாசனனாஇயரைச் துரோணர் வலியுறுத்இ வைத்தும்"



62-ம் ௮இகாரம் திுட்பு, 9255 

ஒருகாள் ௮வரை முதலை பிடி.ச.தக்கொண்டபொழு.து அடுத்து 

நின்ற அவர் செய்யும் வகையறியாமல் கைவிட்டுக்கால்வா ங்கின து 

போல் தொலைவில் உதவாமல் தம்மைச் சாரர் சவனைளிட்டுத் 

தொலைச்து போவாரை சண்பமாக ஈம்பிக்ககொண்டால் மிக்க தன் 

பக்களேயுண்டாகும் ஆதலால் அச்சிறியார் கேண்மை எப்தலி 

னும் எப்காமை SOT DY cles npr, 

உரட்டிவைக்சாலும் உருக்கூடாத உவர் மண்ணைப்போல 

உணர்த்தி வைத்தாலு௦ உணர்ச் துவாக இழிர்த மக்களை சட்பி 

னராக எண்ணலாகாசென்றவாறு, 

இிறியார் கேண்மை நெடிது நிலைபெறாது; ஒருவேளை நிலை 

பெற்றுலும் ௮கனால் துயரும் பழியுமே தொடருமாதலால் அப் 

புல்லா ஈட்பைத் தொடக்கத்திலேயே தடைக். துவிடவேண்டு.ம 

என்க, சிறியார் கொண்ட தொடர்பிற் சேல்லச் சேல்ல அஃகும் 

என இடாமிக்க ஒரு மலைவழியைக் குறித்துக் கூ.றுவ்கால் இருகி 

தக்கதேவர் இப்புன்கேண்மையை எடுத்துக்காட்டி புள்ளார், அற 

பர் சகவாசம் பிராண சக்கடம் என்பது பழமொழி, எவ்வளவு 

௮ அபவச்தின்மீது இவ்வளவு கொடுமையோடு இம்மொழி எழு 

இருக்கவேண்டும் என்பது இங்கு எண்ணச்சகக௮, 

செயல்வகையறியாத சிறியவர்களோடுயாகும் ஈட்புச் செய் 

யலாகாசென்பது இசன் தாண்டபொகுளாம், 

சிறியவரை சம்பி ஈட்புக்ககொண்டால் தனால் பெருந்துன 

பம் விளையும் என்பது இதல் உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை 

மிலைச்சன்பால் உண ப்படும், 

கதை. 

மிலைச்சன் என்பவன் மகசசாட்டையஹுூயிருச்ச போதன 

புரம் என்னும் BEM hag ௮ரசுபுரிச்தவன், ௮க்கால இருக்க 

முடிமன்னர் வரிசையில் இவன் மூன்றாவதாவன், ஈல்ல நீதிமான், 

விரமும் கேர்மைடிம் விளங்கிய கெஞ்சினன், பல போர்முனைக 

ளிலும் பொருஅவென் ந உயாபுகம் கொண்டவன். இவனுடைய 

படைவிசர்கள் போன்புடையராய் இவனைப்பேணி நின்றனர்:
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ஒருமுறை இவனைப் பொருதுவெல்லவேண்டுமென்று 475 Bass 

பகைவர் பலரையும் இவன் ஒருசேோ வென்று பெரு வீரமோடு 

௮ப்பொருகள தல் கின்று அரிய வீர வேள்வி ஒன்று பாரவரும் 

வியக்கச் செய்தான், தீயோசைச் தேய்த்து நல்லோரைக் காத் 

துச் செக்கோலுடை.யனாப் எங்கும் இசைபாவ இவன் இனிது 

விற்றிருக்தான், இவனது ௮ண்மை மேன்மைகளைக் குறித்துக் 

கொங்குவேளிர் தமது நாலாகிய பெருங்கதையில் மிக வியந்து 

கூறியுள்ளார், 

மாற்றோத் தொலைத்த கூற்றுறம் கொடுக்தொழில் 

மிக்குயர் வென்றியாடு வேர்கரை அகப்படும்து 

௮க்களம் வேட்ட ௮டலருஞ் சீற்ற அப் 

புனை மதில் ௨க்கிய போதன புரத்திறை 

தடவரை மார்பிற் றளராச் சேங்கோல் 

மிலைச்சன் என்னும் லத் தகை ஒருவன். 

என்பதாதியாக இல்ஙனம் புலவர் பலரும் புகழ்ந்து போற்றத் 

தலைமை?யாடு இவன் நிலைபெற்று வருங்கால் உத்கான் என்னும் 

ஒருவன் இவ?னோடு மிதீதானாக சின்றான். ௮வன் செல்வமுடை 

யவனாயினும் வினை செயல் வகைகளில் உறுஇ சன்மைகள் சிறிதும் 

இல்லாதவன், ௮ன்பன் போல் ௮ணுகியிருக்தமையால் ௮வனுக்கு 

வேண்டிய நஈன்மைகளைச்செய்து ௮வன்பால் இவன் ஈண்பு செய் 

தருக்தான, ௮வனுடைய சிறிய தர்தை மகன் சந்தன் என்பவ 

னையும் ௮வனோேடு வைத்து இவன் ஆதரித்து வர்தான், வருங் 

கால் மககமனன?2னேடு இவனுக்குப் பகைமை மூண்டது, படை 

கள் இரண்டு கொடும்போர் புரிச்கன, தனக்கு உதவி செய்யு 

மா.று உறுிசெய்திருச் ச அவ்வுத்தர கக்தர்கள் யாதும் உ,சவாமல் 
அதல் ஒழிவு செய்இருக்தார், மாற்றலன் படை ஏற்றமுழ்றிருக் 

தமையால் ௮தில் இவன் மறுக மீண்டான், என்றும் வென்றி 

யாளனாய் கின்ற இவன் அவரை ஈம்பி மோசம் போனதை நினை 

சது தன்னுளளேயே வெம்பியுளைக்தான், பின்பு அவரை ஈஞ் 

சென வெறுத்து ஈணுகாதகற்றினான், அவரும் அஞ்சி அகன்ருர், 

அப்புல்லியர் உறவு ஒழிக்தகே தனக்கு மிகவும் ஈல்லதென்று:
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சொல்லி இவன் உள்ளம் உவந்தான், செய்து வைச்காலும் இ௫ 

மாகாத சிறியவர் ஈட்பு எய்தலினும் எப்தாமை ஈன்று என் 

னும் உண்மையை இவன் அன்று உணர்ர்து எவரும் றிய கின் 

ணார த்தினான். 

கற்றறியார் செய்யுங் க௫ட்புக் தாங்கூடி 
உற்றுழியும் தீமைகிகழ் வுள்ள 2,5--9பொற் றட. 

, சென்றுபடர்ந்த செழுக்கொடிமென் பூ மலாக்ச 
் அன்றே மணமுடைய தாம், (௪ன்னெ) 

கொடிப்பூவானது UNF மன்றுமாத்திரம் மணம் விசப் பின்பு 

வாடிப்போதல் போல் அறிவிலிகள் ஈட்பு முதலில் இனிது பால் 

கோன்றினும் முடிவில் இன்னாதாய் இடர் விளைக்கும் ௮.சலால் 

அச்சிறியரைச் சிறிதும் கூடலாகாகென இஃது உணர்த்தி நிற்றல் 

காணக, | 

பிள்ளை யேனமணையைப் பேணினுமேன் பேறோகீழ் 

நள்ளலினும் விள்ளல் நலம் 

சிரியார் உறவு சிறிதும் கூடாதென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

510 பேதை ௮௪ முகதன் பேருறவால் சஞூனேன் 

கோ.தமிக வுற்றுன் குமசேசா--இதுமிகு 

பேக, பெருஈகெழ்இ கட்பின் ௮றகுடையா 

ஏதஇன்மை கோடி யு.றும், (௬) 

இஸ், 

குமரேசா! அறிவில்லாத HF (Lp Bus oor உறவால் சூர 

பன்மன் ஏன் ௮ழிவுற்றுன் எனின், பேசை பெருங்கெழ்இ ஈட் 

பின் அறிவுடையார் ஏதின்மை கோடி உறும் என்க, 

இஃது அறிவிலார் நட்பின் கொடுமை கூறுகின்றது, 

பேதை அமிவில்லான், பெருக்கெழ் இ- மிக நெருங்க) 

இடம் கோக்க ஈறுவிரித்துப் பெயெச்சமாக இ கொள்ளப் 

பட்டது, கெழுவுதல் என்பது கெழீஇ என ௮ளபெடுத்து கின் 

௮௮. கெழுவுகல் - கெருங்குதல், பொருச்துதல், * கிளை3யொடு
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கெழீஇ'*' எனப்பரிபாடலிலும், *: புரிக்கு .சுற்றமொடு புணர்ச் 

துடன் கெமீஇ '?. எனப் பெருங்கதையிலும் ” கேளல் கேளிர் 

கெழீஇயினரொழுகவும் '? என ௮கசாலூற்றிலும் இது சனறுண 

ர்க். தூகல் காண்க, 

ஏஇன்மை என்றது பகைமையை) ஏதும் அன்பில்லாமை என்ப 

சாம், ஏதிலர் பகைவர் என்க, **ஏதிலாளர்க்குப் பரச, என்கண் 

ணே!'' என்றது ஐங்குறு நாறு, கோடி. என்றது மிகுதியை விளக் 

குதற்கு ஓ பெரிய எண்ணைப்பொதுவாக வடுச்துக்காட்டியபடி, 

கோடியுறும்- கோடிபங்கு நன்மையுண்டாம், கோடி நூறு 

ூருயிரம். ் 

மேல், சுறியாரோடு ஈட்புச் செய்யலாகாதெனமுச்) இதில், 

மூடரோடு உறவு கூடாென்கினரார், 

௮றிவில்லாரது மிகச் செறிர்ச நட்பிலும் ௮றிவுடையாசது 

பகைமை கோடி மடங்கு நனமையாம் எனபதாம், 

மூடன் ஒருவனது ஈட்பிலும், அமிவுடையார் பலாது 

பகைமை மிகவும் சல்ல.து என்பார் ** பேகை ஈட்பின் அறிவுடை 

யார் ஏஇன்மை கோடி உறும் !' எனறார், இங்கனம் கூறியது 

லுவர்தம் இயல்பினை இனித கெளிக்தென்க, 

திவுடையார் தீவினைக்கஞ்சி கெறியறிக்தொழுகும் இயல் 

பினராதலால் ௮வர் பகைமையால் யாதொரு தீங்கும் தானாக 

உண்டாகாது; ௮றிவில்லார் எதிர்வதையறியாது கொடு விலங்கு 

கள்போல் கடூவினை புரிக்து நெறி பிறழ்ர்தொழுகும் வெறியினசா 

தலால் ௮வர் உறவு ௮ரவின் உறவுபோல் இழிவோடு அழிவே 

பயக்கும் என்க. பேதை ஈட்பின் திமையைச் குறித்து அடியில் 

வரும் பழம் பாட்டு பண்டு நிகழ்ச் ததைப் படியெடுகச்.துக் காட்டி. 

இனிது விளக்குகின்றது, 

அறிவன் பகையேலும் அனபுசேர் ஈட்பாம்) 

சிறுவன் பகையாம் செறிர்த--அ.நிவுடைய | 

வென்றி வனசரன்ருன் வேதியளைக் சாத்சான்முன் 

கொன்ததொரு வேச்தைக் கக்கு, (ர வெண்பா,)
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இவ் 9வண்பா இரண்டு சரிகங்களாக் சன்னுள் பிண்டமாகக் 

கொண்டுள்ளஅ, அவை வருமாற: நாகராகன் என்னும் வேத 

பன் ஒருவன், ஒரு குறுகில மன்னனிடஞ் சென்று நயப்புரை 

பாடிச் இறக்க மாணிக்கமணி ஒன்றை வாக்கச் சென்றான், ௮,தனை 

யறிர்சு ௮ ககன் என்னும் வேடன் ம் மன்னன்பால் மிக்க அன் 

புடையவஞடைலால் பார்ப்பான் வரது பசப்பிஈம் அ௮ரசனிடமிருக்த 

அரிய மணியை வாங்கிப் போகின்றாே ! என்.௮ு வருந்தி நீன்று 

எப்படியாவது அ௮கனைக் கவர்ர்தகொண்டு வர2வண்டும் என்.று 

அவனைச் கொடாக் சென்றான், இடையே Ph காடடைந்த 

பொழுது ஐய்! நில்லும் எனமுன, அவன ிூக்கிட்டுச் இரும் 

டிப் பர்ர்த்சான்! இன்று தெொரலை*சேதேன் என்று ுவன் உள்ளது 

குலைந்து கின்றான், கொடர்க்குவன் கெருங்கிவருமுன் எப்படி 

யாவது பினபு THE WS OST A SM 1 0) L507 VD துணித்த மடியி 

லிருந்ச மணியை ௮வன வாயில் 2 பாட்டு விழங்கிவிட்டான், வக்க 

வன மணியைக் கொடு எனறான், அவன் என்னிடம் ஓன்றும் 

இல்லையே என்றான், இவன், உன வயிற்றில் உள்ள என்றான், 

இங்ஙனம் சொல்லாடி ிிற்குங்கால் கள்வர் சால்வர் அங்குக் கடுகி 

வக்கார். அவர் வரவைச் 9ெரிச்து ஓஒ ந சூம்ச்சிசெய்து ஐயோ 

என் கையில் இருக்க மணியைப் பிடிங்க விழுங்கி விட்டாயே) 

உன் வயிற்றிலுள்ளகே / என்று அவ் வயிற்றுமணியின் வாயடி. 

த்.தூ வல் வழக்காடினான், இருவரையும் பிடியுங்கள்; வயிற்றைக் 

இறிப் பார்ப்போம் என்று அக் கள்வர் கால்வரும் அணிகஅ்சார், 

உடனே இவ் வேடன் இரங்கினை; பரவம் ! பார்ப்பான் விணா 

கச் செத்துப்போவானே என்று நினைந்து ௮வர்களைநோக்கி ஐயா, 

நாங்களிருவரும் விளையாட்டாகப் பேசி2னா 2ம யன்றி எங்களிடம் 

பாதொன்றுமே யில்லை என்றான, அவர்கள் நம்பவில்லை, உங்க 

க்கு ஐயம் இருக்குமானால் என வயிற்றை முதலில் சோஇத் 

துப் பாருங்கள்) இல்லை எனபது உங்களுக்கு இனிது விளங்கும் 

என்றான், அப் புல்லர்களும் அவ்வாறே பார்த்து யாதும் இல் 
லரமை கண்டு £ நில்லாதே போ என்று ௮வ் அசைப் பார்ப்பானை 

விட்டு ௮கன்று போயினார், பகைமை கொண்டுவர தம் இவன் 

செய்த பெருந்தன்மையை Amt ௮வன் வியர்து போயினான். 
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ஓர் ௮ரசன் வால் இல்லாத ஒரு பெருங் குரங்கை வளாக.து 

abstr, தான் சொல்லியபடி யெல்லாம் செப்யுமபடி ௮கனை 

நன்கு பழக்கி யிருர்கான். ஓஒ .நராள் பகலில் ௮வன் படுக்துறங் 

கும்பொழுது தன்னை யாரும் தொடாதபடி. பாதுகாத்து கில் 

என்று கூரிய வாளொன்றைக் கொடுத்து நிறுத்திஷன் சிறது 

சோம் கழிக்கபின் ஈ லன்று வந்து அவன் மூக்கில் இருந்தது. 

அப் பேதைக கு.ங்கு வாளால் அதனை ஓங்கி எற்ரசது, ௮சனால் 

அம்மன்னன் மாண்டூ போயினான், இவவாலாறு, அறிவுடையார் 

ஏதிலராயினும் தீ.தல. ரவா, பேதையர் பெரும் கேண்மை செய்யி 

னும் கொடுங்கேடே விளப்பர் என்னும உண்மையை eB WR 

மிபறதி ிதளிவாக உணாத்த சிற்றலை இதில் உண லரகும, 

மேடருறவு எனறும் கேடே பயஃகுமாகலால் அவலை ஈண்ப 

'ராகக்கொள்ளவே கூடாது; ஒருவேளை அவர் நயந்து நெநக்க 

னும் அடு மாடுகளை Yat sH அகலவைக்கிருப்பதுபோல் இக 

ஓ ரவகை எண்ணி வைக் திருக்கவேண்டு?மயன்?ி இனிய உற 

வினராக ஈம்பிச் சசெளியலாகாசென்க, 

வறியரைச் செல்வர் மதிக்துறவு கொள்ளல் 

உறினும் ௮ிவுடை.யார் பேதையரை ஒன்னார்; 

தும் ௮வர் சேர்க்கை யெனின் அம்புய நீர் சேரப் 

பெறுமுறவு போலாம் பிற, எனபங் காண்சு, 

அறிவில்லார் 9 சொடாபு கொடுக் அயாங்களுக்கே எதவாகுமா 

கலால் ௮கனைச் ௪றிதம் ௮ணுகலாகா சென்பது இன் தரண்ட 

** நுண் நூல் உணாவிலராகி;ப ஊழியம் இல்லார்ப் 

புணாதல் கிரயத்துள் ௨ன்று!' என்ற உழுதிமொாழியையும் 

ஈண்டுணார்து9காள்க, 

பொருளாம், 

இசைந்த சிறுமை இயல்பிலா சார்கண் 

பசைர்க அணையும் பரிவாம்--- அசைந்த 

நகையேயும் வேண்டாத ஈல்லறீவி னார்கண் 

பகையேயும்பாடு பெறும், என்றது சாலடியார். 

அ.நிவில்லாரோடு GASH ஈட்புக்கொண்டாலும் அதனால் 

பெருக் துன்பமே உண்டாம், ௮றிவுடையாரோடு பகைத்தாலும்
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Dis hiowCui08 1b s07 Gog comida Fon» sroas, ume 
நட்பினும ௮றிவுடையார் பகைமை நல்லசன அடிகளருளியுள்ள 
தனை இஃது அடியொற்றிவர்இருக்கல் உணரலாகும், 

உறுதிபுணரா௫ கெறிதிறமபி நிலைகெட்டொழுகும் அறிவில் 
லார்களை ஈட்பினராகச்சிறிதும் கொள்ளலாகாசசென்பது கருத்து, 

Cums ran ஈட்பால் பெருங்கேடு விஃ£புமென்புது இதில் e 
॥ 

உணாக்தப்பட்டது, இவவுணமை ௮௪ழமுகிபால் உணாப்படும், 

கதை. 

அசமுகி என்பவள் சூரபனமனுடைய கங்கை, சில்கமுக 

னுக்கும் சாரகனுக்கும் பின பிறந்தவள், undo DAT Ks Hip 

கிய நல்ல வுருவினளாயினும் முகம் urd Bre ஆட்டு முகமா 

யமைந்திருக்கனள், அதனால் அசமுகி என அழைக்கப்பட்டாள், 

HFD= AG. (PR = முகக்தையுடைபவள, இளமைகலங் கனிந்து 

இன்பச்செவ்வியில் சிறச்தவளாயினும் ௮றிவொழுக்கங்கள் சிறி 

னம் இல்லாதவள், முதியவசாயினும் முனிவாசாயினும் எவமை 

யும் மதியாச இயல்பினையுடையவள, ஒருவனை மணந்துகொண்டு 

௮டங்கி ௮வூடைமாக்திருப்பது சன் பெருமிசத்திறகுச் தகுதி 

யன்றென்று நினைந்து பலரையும் வலிச்து நூகரர்து மனம் போன 

படி. இரிக்து வாகாவி, வில்வலன் என்னும் புசல்வரிருவரைப் பய 

ந்து உடன்பிறந்த முதல்வர் ௨றவரையும் வாம்புகடந்து புகழ்ந்து 

உலகமெங்கும் உலாவிக் தலைமையோடு கின்றாள், இப்பேதை 

யின் திதடைமையைக் குறித்துக் கச்சியப்ப சுவாமிகள் தாம் 

அருளியுள்ள கக்தபுராணத்தில் விரிவாக விளக்கியுள்ளார், இங் 

குச் சிறிது காட்டுதும், 

கழிசன்றதொர் கடலேபுரை காமச் தறு கோயால் 

௮ழிகின் றவள்; எவர்.தம்மையும் வலி பிடித் கணையும் 

இழி௫ன்றதொ ரி.பல்பாள்; ௫ லினம் வாய்திறச் 9, சனவே 
or Paar po sri கடியாள், ௮ சமுகி என்பதொர் கொடியாள், 

பொறை யில்லவள்; ௮ருளில்லவள; புகழில்லவள; .று.தம் 

நிறை யில்லவள்; நாணில்லவள்; நிற்கின்ற 510 05 Bear 

முறையில்லவள்; வடி.வில்லவள்; முடி.வில்ல2தார் கற்பின் 

திறை யில்லவள்) உலகோர்ச்கொரு சிழையாமெனச் தஇரிவாள்,
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பொய்புற்றவள்; களவுற்றவள்; புரையுற்றிடு சுரையூன் 

அய்யுற்றவள்: களியுற்றவள்; சோரவுற்றவள்; கொலை2சய் 

கையுற்றவள்; விழியால் அழல் காலுற்றவள்; பவத்தின 

மொய்யுற்றவள்; படி .றற்றவள்; மூனிவுற்றவள்; மனத்தின், 

இங்கனம் மிகவும் இழிகுணமெய்தி அழிமகி யுடையளாயிருக்தும் 

கங்கை என்று முன்பு மிக்கூரந்து சூரபனமன இவள்பால் நண்பு 

கொண்டிருக்கான, தான் எண்ணியபடி. சயல்லாம். Bis Bay hi 

படி ௮ண்ணன் இடங்கொடுத்து வருகின்றானே என்று எண்ணி 

மயண்ணி அவனது உரிமையை வியந்து உறவுமிக்கு இவளு 

மிக உவந்திருக்காள், ௮வன இரஇராணிமீது Asan காசலுற் 

றிருந்கமையால் அவளைக் கைப்பற்றிவாம் துணிஈ்து காக்துறை 

பும் இடத்துட் கடி. இற்பு குநது மேல் வருவதை அறியாமல் அவலை 

இவள் வலிர்சழுச்சாள், அவ்வமயம் அங்குக் காவலாயிருக்கு 

Hoare Kors HUH அக்கட்டழகயைத் கொட்ட இக் 

கெட்டவள் கையை வட்டி ip dawnt, இவள் அஞ்சி ஓழு. 

வீரமகேச்இரசக்சையடைர்து அண்ணன் படிகளில் வீழ்க து 

அழுது புலம்பி அவன்டுபாருட்டுக் கெழுககைமையோடு கான 

செய்தசையும் அகல் சனக்கு எப்திய இழவையும் இழிவையும் 
எடுத்தியம்பி யேங்கி அலறினாள், 

சூரனாம் பெயர்படைச்த அவுணார்கள் சம் பெருவாழ்வே தொல்லையண்டம் 

சேரவே புரர்தனை கின்பரிதி செங்கோல் குடையெங்குஞ் செல்லா நிற்கும் 

ஆரும் வானவரவற்றிற் கச்சுறுவர் பொன்னகரோனாணை போற்றும் 

வீரமா காளனிடைக் சண்டிலனால் வலியர்முனம் மேவுறாவோ, (1) 

புரங்குறைத்தும் வலிகுறைச், கம் பொங்கயதொன் னிலைகுறைத்தும் புரை 

யாத, வரங்குறைத்தும் புகழ்குறைத்தும் ம மயொழுக்கர் தனைக்குறைத் 

தும் மலிசீர் தொல்லை, யுரங்குறைத்தும் வானவரை யேவல்கொண்டோ 

மென்றிருப்பீர் ஒருவன் போர்தென், கரங்குறைத்த சறிமீர்நும் ராசிகுறைக் 

சீனன் போலும் காண்மின் காண்மின். (2) 

ஒன்னார்தம் சூழ்சீசியினால் ஒருமுனிவன் என்சிறுவ ருயிர்கொண்டுற்றான் 

இர்சாளில் ௮ஃதன்றி ஒருவனைக் கொண்டெனத கையும் இழப்பித்தாசே 
பின்னாளிவ் வருத்தமுற ஈன்றரசு புரிர்தனையாற் பிழைமீ தன்றோ 

மன்னாவோ மனளுவோா யான்பட்ட இழ் வாலை மதிச்திலாயோ, (6)
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உாலல்புசிர் துலகாளும் அண்ணாமோ அண்ணாவோ கரம்அர்றேன் சாண் 

ஏவரெனக்கு உறவாவர் ஊனமுரேோ ரிருப்பதுவும் இழுக்2சயன்னோ 

ஆவிசனே விடுவேனான் அசற்குமுனம் என்மானம் அடுவடதையோ 

பாவியொரு பெண்பிறச்சு பயனிதவோஸிகிச்சகென்பாற்்பசைமர்றுண்டோ 

என இவவாற௮ பலபல கூறிப் பாரிச்தழுது பாவப் நூளும்வகை 

அண்ணனுக்குக் கோபம் மூட்டிஒள், அவனும் இவளது மத 

பரின்மையை இத்து நில்லாமல் கொதித்து மீற அமார்கட்கும 

உலகினுக்கும் இடாபல இமைய தான, MY GD) னு குழந் து அழி 

௮றலானை, இக்கரன் முகலாகப் பகைவர் பலர் Bram Ame 

சேய்கபோதும் சிலைகலையாது கினற அவன் இப்பசை கட்பால் 

நிலயைழிந்து போனை. அறிவில்லா அசமுகியால் அழிவில்லா 

அரசனைத்தும் அழிந்ததந்தோ என்று அசுரரனவ ரம் லம Bl 

நொந்தார், அரிவுடையார் பகைமையினும் ௨௦ பத நட்பாலி 

வரும தீமை கோடிபங்கு கொடி.லாம என்பதை உலகம்காண 

இவள் உணாக்இ நின்ருள, 

சகெளிவிலார் ஈட்பிற் பகை நன்றா சாகல் 

விளிபா வரு கோயின் நன் முல் ளிய 

இகழ் கலிற் கோறல் இனிே மற் றல்ல 

புகழ்தலின் வைல நன்று, (காலடி.யார்) 

'நேறியகன்ற துன்ப நிலையமே நேரும் 

அறிவிலிதன் கேண்மை யகல், 

அ.றிவில்லார் உறவினை அற ஒழிக்கவேண்டும் ௭௭:௮௮ 
*இகனால் கூறப்பட்ட, 

  

5114 நாடிகின்றும் சாம்பன் நசைவகையார் ஈட்டி ௮ல் 

கோடி நதொரச்தான் என்னே ச 2சாஃ-பிடில் 

சகைவகைய ராகிய ஈட்பிற் பகைவர் 

UF SOSH Osmo. uy gn, (a7) 

கும?ரசா ! சார்ம்பன எதனையும் நன்கு BIT BO we 

Sap இயல்பினரோடு ஈநட்புக்கொண்டசனுல் ஏன மிகு.துயர்



2204 திருக்குறட் ருமசேச வெண்பா, 

அடைச்தான் எனின், ஈகை வகையர் அய நட்பின் பகைவரால் 

பத்து அடுக்கு கோடி உறும் என்க, 

இத, விணே இரிச்துக் களிக்சம் சறியாரோடு ஈட்புச் 
செய்யலாசாசகன்கின் றது. 

ஈகை வகையர் - நகுதலைச் செய்து சாள் வீண் கழிக்கும் 

வகையினர்; ௮வராவார் 'விடரும், தூர்ச்தரும், விட்டேற்றள 

ரும், நடவை மாக்களும், ஈகையொடு வைகி வட்டுஞ், சூதும் வம் 

பக் கோட்டியும் '' ares Sood WK Bui ows, 

பத்து ௮டுச்சு கோடி. -பத்தினை முமலில்கொண்ட கோடி; 

என்றது பம்அக் காடி என்றவாறு, பத்தாக அடுககிய கோடி 

எனவுமாம், எழுபது கோடி யுறம் என முன் உரைக்கபடியே 

இுகு இது மிகுதி தோன்ற எடுத்துக்காட்டியசென்க, 

(2மல், பேதையரது நட்பால் வரும் தீமையை யுணர்த்த 

னா; இதில், விணர் உறவால் விராயும் வெம்மையை புணர்த்து 

கின ர், 

நகுதலச் செய்து பழு? பொழுதுபோக்கும் பகுதியான 

விணாது ஈட்பால் வரும் இன்பககளினும், பகைவரால் வரும் 

துன்பங்கள் பத்துக்கோடி பங்கு இனிதாம் என்பதசம், 

ஈகை வசையார், ஈவையுரையாடி வீணே நகுவித்து அறிவைச் 

திரித்துப் பழிமிகப் பண்ணி இம்மை மறுமை என்னும் இருமை 

பும் இழப்பித்து என்றும் இ..நறச் செய்வா; பகைவசோ காலவ 

கருதி கன்று இடம் வாய்த்தபோறு மாச்தாம் இயன்றவரை துய 

ருறச் செய்வ; அதலால் எதிரறிந்து தப்பத்தக்க ௮வரினும் 

நாளும் உடனிருச்து ஈகைத்அக் கெடுக்கின்ற இவ் வணர் மிகக் 

கொடியராவர் என்க, 

பதினபிரங்கோடி பகைவர் பகையிருச்காலும் பொறுத்துக் 

கொள்ளலாம்; ௮சனால் அவ்வளவு கேடுவர்துவிடாது); ககைவகை 

யரான வீ£ணர் ஒருவர் இருவசேயாயிலும் பல துயரங்களை விளை த 

அப் பாழாக்கி விடுவர் ௮கலால் இவாலு உறவினை ௮றவே ஒழித்து 

விடவேண்டும் என்றவாறு, uss #035 கோடியாகப் பகை



83-ம் ௮இகாசம் தீரட்பு, 2265 

ஊரைப் படைககெடுக்.துக் காட்டி இக கொடியர் நட்பின் கொடு 

மையை அடிகள் உணர்சம்திபி ருக்கும் அருமையை ஊன்றியுணாக, 

aoa தரித்து வறிதுரை பகார்.து 
உறுதி யோராது பெரிது மாறாகச் 

செய்வினை தவிரந்து Soll esr N65 SH 

நகைபுற காடி. நவையுரையாடி. 

நசசிசாளும் இச்சகம் பேசி 
உற்றன கொண்டு ஒழிவு௮ கின்ற 

கொச்சை மக்ககா ஈட்பினசாக யாறும், சகொள்ளலாகா 

மசன்பது கருக, ௮ன்புடைபராய்கின்று கல்ல. ௮௮. சின் 

“றம இனபுறுகற்கு எதுவாய பண்புடையாரை?ய கண்பராகநம்ப 

வேண்டும் என்பது குறிப்பு, 

விீணாகளோம ஈட்பக் திரிச்துக்களிககும் குற்றினச்சாராகிய 4 

கொண்டால் விலக்குசம்கரிய பெருக்கிமை சிலை off 15 HM 

வருதீதும் எனபது இதில் உணர்க்கப்பட்டஅ, இவ்வுண்மை 

சாம்பன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

சாம்பன் என்பவன் கண்ணனுடைய Dy 7 TF LL Sh இருமகன், 

சாம்பவதியிடம் பிறர்தவன், : பரம்பொருளை தநோக்கி ௮5 5 வஞ் 

செய்து ௮ருமையாக இவனை அவா அமையப் OUD, இவன 

இறக்க உடல் ஈலமுடையவன், அழகில் இவனுக்கு நிகரானவா 

அக்காலத்தில் யாரும் இலர், 6H ga ஞானியாகிய ரரர2முனி 

வரும்கூட இவன து அழகினை காக்கி மிரவிபந்துன்ளார், 37h 

முறை கண்ணானேடு அவர் கலந்து பேசககொண்டி.ரக குங்கால் 

இவனைக் குறித்துச் சாம்பன் மலர்க்கணை வேளிற் சேவ்விவாய்ந் 

தோன் என்று சிறிது அவ்விய காழி சப்பி நின்றனா, GOO 

எழில் ஈலங்களை நினைந்து தனககுள்ளேயே இவன் ம்கக் not & B 

ருக்தான். துரியோகனனுடைய அருமைத் இ டுமகளரகிய இலக் 

கணை என்பவளை மணக்து அவளது இன்பச் செவ்வியை நுகர்ந்து 

வேொன்றையுங் கருதாது இறுமாந்து ிரிர்கான, தருவமைகர் 

இருக தும் ௮.றிவமைச் சாரை யணுகாமல் மிக நிமிர்ச் து நின்றான், 

. இயற்கையில் மிக சல்லவன், நெஞ்சிரக்க முள்ளவன். எவரையும்
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2200 இருக்கறம் குமரேச செண்பா, 

aol Ae ஈம்பும் இபல்னென், விருசமன், வேசன், ஈர்சனன் 

நவரீகன் முசுலிய ஈகைவகையாள ரோடு கூடி நாளும் ௨ வகையாடி 

நின்றன், அ௮ளர் உறுவகொன்றும் ௮ரியாராயினும் உயர் மக 

னாகிய இவனைப் பலவகசையாளும் மகிழ்வித்தப் பயன் பெற்று 

வந்தார், : ஒருகான் மாலையில் அழகிய ஒர் சோலையுட் புகுந்து 

விமாயாடி வருங்கால் சூல் முதிர்ர்கு ஓர் பெண்போல் இவனுக்கு 

வேடர்தரிப்பித்து அ௮ங்கிருக்சு கண்ணுவ மூணிவரி௨ஞ்2 சன்று 

இக்க அம்மாள் வபிற்றில் என்ன பிள்ள பிறக்கும் என்று முன் 

னிறு தக் கேட்டார், கரித்துக் களிக்கும் விணாகள் என்று 

அவர் தெரிந்து சினர்து இருப்புலக்கை பிறக்கும்; அதனால் 

உங்கள் குலமம் அழியும் oT DW wan sor se வெறுப்போடு 

சொனார். (polar சொல் வழுவமா? அவ்வாறே வயாவும் 

வ ரத்தமும் இவனைவக Got dao, பாவம் ! வயிற்றைப் பரர் 

த்து வருந்தி சாணிஞன், முடிவில் ஒன் குலச்சைக் கெடுக்கவே 

ஓர் உலக்கை பிற்கு, பகைவரையெல்லாம் வென்று மிகு 

புகம்கொண்டு DIT நல ஒற்று விளங்கிபிர5த Ha LU BY FVD 

இவன் கொண்ட ஈநட்.பின் கொடுமையால் குலைசதழிய Cores து, 

பல்கோடி பகைவர்கள் ஒருங்கு திரண்டு செய்தாலும் செய்ய 

முடியாக கேட்டினை. *6 ஈகைக்அக், திரியும் விணராகிய Qe sus 
வகையினா செயப்துவிட்டாரேயென்று எல் லாரும் சோச்து வருந் 

இனர். முப் புல்லர் நட்பினால் வளைந்த பொல்லாங்கை கீனைந்று 
இவனும் சன் உள்ளங் கலக்கின, மேலுற௮ுவகசை யெண்ணி 
யெல்லாரும் உளைக்து நினமுர், பகைவரது பகைமையால் வருவன 
வற்றினும் *கைவகையார அகட்பினால் வரக கேடுகள் பத்துக் 

கோடி பங்கு கொடியனவாம் என்பதை உலகமகாண மன்று 
இவன் உணர்த்த நின்றான், 

பசல்போலும் கெஞ்சக்கார் பண்பின்மை இன்னா 

நகையாய சண்பினூ நரரின்மை இன்னா 
இகலின் எழுந்தவே 2சாட்டின்னு இன்னா 

நயமில் மனத்தவர் ஈட்பு, (கபிலர்,) 

பேணாப்பழியும் பெருந்துயரு மேவிளையும் 
வீண ருறவு விடல், 
விணாகளோடு ௩ட்பு மேவலாகாதென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது,
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818 வேய் உடற்றிகின்ற விச்சனிடம் பின்கபிலா் 
கூருதேன் விட்டார் குமரேசா. அரக 
ஒலலுங் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை 

சொல்லாடார் சோர விடல், (௮) 

g)—ar. 

குமரேசா! தான் வேண்டிகின்றதனை விரும்பி முடிக் 

காமல் வீணே கட.தஇவர்த விச்சிக்கோனிடம் பின்பு கபிலர் ஒன் 

௮ம் கூறாமல் ௮வனுறவினை ஏன் லஒழிச்துவிட்டார் எனின், ஓல் 

லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை சொல் அடார் சோ விடல் 
என்௧, 

இஃ௮ ஒல்வது செய்யாருறவினை ஒழிக என்சின்ற.து, 

வேறு ஆய் உடற்றி நின்ற என்றது முடியாது என்று 

உடனே வாய்திறந்து தெளிவாகச் சொல்லிவிடாமல் உள்ளம் 

இரிச்து கடத்தி வந்தமை ௧௫௨, 

ஒல்லும் கருமம் - முடியும் காரியம், ஒல்லுதல் - முடிதல், 

இயலு,சல், உடற்றுபவர என்றது இங்கு ஒல்லுவை ஒல்லாகா 

கக் காட்டி வருத்தமுறக் கடத்தி நிற்பவர் என்க, சொல்லாடார் 

என்னும் எதிர்மறைப் பலர்பால்முற்று சொல்லாதே என எச்ச 

மாகி விடல் என்பதனோடு மேவி முடி.6௧.௮. 

சோசவிடல்- தளரவிடுக, ஏஅல்லீற்று வியங்கோள் உடன் 

பாட்டில் வர்,5.து. உடனே விடின் தம் கள்ளக்சை உணர்ந்து 

கொண்டசாகச் கெளிக்து ஈம்புமாறு லெ கூறி தனை ஒளித்து 

முடித்து மேலும் உறவுறுவராகலால் அங்ஙனம் உராவாறு மெல்ல 

ஒழிய விடு எனறார், 

ஒல்லாக் கருமமாயின் ௮வாமேற் குறை சொல்ல இயலா 

தாதலால் ஒல்லும் எனருர், உடற்றி நிற்கின்ற ௮வது உள்ளக் 

Sia gins இஃதுணர்தஇ நிற்றல் காண்க, 

மேல், வினைசெயலறியாஅ வாளா ஈகைய்.து.தீ திரியும் விணர் 

களோடு நட்புச் செய்யலாகாதென்றார்; இதில், உகவிசெய்ய 

வன்மையிருச்தும் ௮௮ செய்யாது சடிதீதுவரும் ஈயவஞ்சகசை 

ஈணுகலாகாதென்கின்ருர், 

284
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தம்மால் முடியும் காரியத்தை விரும்பிமுடி க்காமல் காலு 

கடத்தி வரபவாது சட்பினைப் பின்பு யாதும் சொல்லாடாதறு 

நின்று மெல்லச் சோரவிடவேண்டும் எனபதாம், 

உண்மையோடு கின்று உகவி செய்தலாகிய நிலையிலிருக்? ௧ 

ஒருவனது உள்ளன்பினை புணர்ந்து கொள்ளலாம அலால் 

உடற்றுகல் கள்ளஉறவினைக் காண்டற்குக் கருவியாயிற் று, 

'சோரா நன்னட்பு உதவியி னறிப என்றது முதுமொழிக் காஞ்சி, 

உற்ற இடத்சல் உதவுகற்குரிய தகுதியிருந்தும் ௮து செய் 

யாது வீணே காலங்கடத் இவரும் கள்ள ஈட்பினர்பால் ஈல்ல ௮ீ 

வுடையார் பின்பு யாதும் சொல்லலாகாதென்பார் சோல்லாடார் 

எனறும், ௮வ்வஞ் F ருறவினை நாளடைவில் தளரலீட்டு முடி.வில் 

ob) US ay ஒழித்.துவிட மேவண்டும் என்பார் சோரவிடல் என்றுக் 

கூறினா, தம் ஈண்பன் வேண்டிகின்ற காரியத்தைக் முடித்துத் 

தரத்தக்க தன்மை தமக்கு ௮மைந்திருந்தும் ௮தனை மனம்வைச்.து 

முடிக்காமல் சம்மால் முடியாதகாகப் போக்குக் காட்டி of aor 

சாட்கடதீதி நடித்து நிற்கும் (,பவஞ்சகரை ஈண்பராக நயக்கலாகா 

தென்றவாறு, 

எளிதில் தன்னால் முடித்துச் சரத் தக்ககனை அங்ஙனம் “மு.டி. 

யா,தாகக் காட்டி நடி.க்கலும், முடித்து வருகின்றேன் என்று கட 

தீசலும் சேயமில்லாச தீப செயல்களாகுமாகலால் அத்தியா 

நட்பு இருதீதலினும் இல்லாகொழிசலே நல்லதாம் என்க, 

ஒல்லும் கருமத்தை ஒல்லாகாக உடற்றிவருசல்போல் ஒல் 

லாததனை ஒல்லும் என்று சொல்லலும் தீமையாம்) ஏனெனின் 

கம்பிஞாக்கு இவை நாசச்சை உண்டாக்குதலான் என்க, இங்க 

னம் ஈம்பிக்கைமோசஞ் செய்வோரைக் கொலைஞரிலும் கொடிய 

சாக ௮ஞ்சி நீங்கவேண்டும் என்றவா௮, 

செய்யாக செய்தும் சாம் என்றலும் செப்வதனைச் 

செய்யாது காழ்த்துக்கொாண் டோட்டலும்--மெய்யாக 

இனபு.நாஉம் பெற்றி இகழ்ச்தார்க்கும் ௮ர்ரிலையே 

தனபு.நாஉம் பெற்றி தரம், என்றது சாலடி,
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கருமக்கேடு செய்யும் கள்ள கெஞ்சர் செய்கை சுகழக்கல் 
களில் தோயச்து வருக்தாத துறவிஈட்கும் அன்பர்தரும் என 

இதல் உரைத்நிருத்தல் காண்5, வஞ்சித்து நின்று கொஞ்டப் 

பேடு வீணாசை காட்டும் விழலரை விட்டு விலகி விடுக; இல்லையா 

பின் அளவில்லாத அனபங்கள் விளையும் என்று இஃது: அறிவுறு 

தீதி நிற்றலை அயர்.௮ கொள்க, 

இயல்வது கரக்து மயல்வினை செய்யும் வஞ்ஈமக்களை ஈண்ப 

ரரக ஈம்பி மருவலாசா?தன்பது இகன் இரண்ட பொருளாம், 

தன் ஈண்பன் நயந்து நின்ற காரி.பத்தை விநம்பி முடிக்கா 

மல் கள்ளமாக ஒருவன் கடத்திவருவனாபின் ௮வன் சட்புப் . புல்: 

லிதாக எள்ளிவிடப்படும் என்பது இஇில் உணர்த்தப்பட்ட, 

இவ்வுண்மை விச்சிக்கோன்பால் உணாப்படும், 

கதை, 

விச்சிக்கோன் என்பவன் ஒரு கு.றுிலமன்னன், செல்வக்: 

கடுங்கோ ஆழியாதன் என்னும் சேரலன் காலச்ல் சிறந்திருக் ௪ 

வன், இவனது ஆட்சிக்குட்பட்ட சாடு குறுகிய எல்லையினையுடை. 

ய, தாயினும் நீர்வளமும் நிலவளமும் ஈன்கு அமையப் பெற்றது, 

விச்சி என்னும் மலைக்குத் தலைவனாதலால் விச்சிக் கோன் என 

இவன் விளங்கி நின்றான், அிறர்த யானைகளைத் தொகுத்து 

வைத்து மிகுந்த அன்போடு பாதுகாத்து வச்சான், அவை 

போசாற்றலில் மிகச்சிநச்திருக்கன, இண்மையும் வண்மையும் 
சேரப்பெற்.று எவர்க்கும் இனியனாப் இவன் இசைபெற்றிருர 

தான், தானே தன்னைப் புகழ்ந்து சொல்வதும், பிறர் ௮க்கனம் 

புனைந்து கூறுவதை உவகஈது கேட்பதுமான புல்லிப தன்மைக 

ளும் இவனைப் புல்லியிருர்சன, பினும் ஈல்ல கல்விமான்; புல 

வர் பெருமானாகிய கபிலர்பால் பிக்க ௮ன்புடையனாய் ஈண்பு செய் 

இருந்தான், அவரும் அடிக்கடி வர்.து ௮றிவுரைகளாடி இவ 

னோடு அளவளாவி யிருந்தார், இங்கனம் இருர்துவருங்கால் 

அவசை ஆ தரித்துவர் த வள ளலாகய பாரி இறந் துபோனமையால் 

அவர் மிக வருந்தி ௮வனுடைய புகல்விய ரிருவரையும் போற்றி 

நின்று பருவமெய்தியுள்ள அவ் அருமை மகளிரை ஒரூசாள்
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இவனிடம் அழைத்துவந்து காட்டி. நீயே இவரை உ வந்து 

கொண்டு பாதுகாத்து வருக; அல்லது தக்க இடத்தில் மணம் 

புரிச். து தருக எனறு ௮வர் மனங்குழைந்து வேண்டினார், ௮ழ 

இகளாயினலும் தம் ௮ரூுமைக் தந்தையை இழர்து அ௮துபொழு.து 

வறியசாயிருச்கும் ௮ம் மங்கையரை இவன் நன்கு wBur DHS 

கான், ௮வர் விரும்பிகின்றபோதல்லாம் செய்வோம் செய்வாம் 

எனறு விணே போதுபோக்க வர்கான். அுப்போக்கை யறிந்து 

பினபு யா.தும் சொல்லாமல் இவனுறவினை ௮.ற3வே ஒழித்து அவர் 

அகனறு போயினார், 

வேற்.றுமை யின்றிக் கலர் இருவர் நட்டக்கால் 

தேற்று ஒழுக்கம் ஒருவன்௧கண் உண்டாயின் 

ஆற்றுச் துணையும் பொறுக்க பொரானாயின் 

தூற்று2,5 தாரவிடல், என்றபடி பெருக்கன்மையோடு 

நின்று ஒரு சொல்லும் Annis தன் தொடர்பினை ௮வர் 

சோசவிட்டசை யறிந்து இவன் துயர்மிக ௮டைக்தான், பின்பு 

இளஞ் சேோலிரும் பொறை என்னும் சேரமன்னன் வந்து போரில் 

வென்றுகொள்ள இவன் சா£ழிந்து கின்றான். ஒல்லும் கருமம் 

உடற்றபவர் கேண்மை சொல்லாடார் சோரவிடல் எனலும் 

உண்மையை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்துகின்றது, தம் கருமம் 

கருதி இவனிடம் வந்து உரையாடியபோது ஒருமுறை அவர் 

உரைததுநின் ௦ பாடல் ஒன்று இகனடியில் வருகின் ற.து, 

பனிவரசை நிவர்த பாசிலைப் பலவின் 

கனிகவர்க் து உண்ட கருவிரற் கடுவன் 

செம்மூக மந்தியொடூ சறக்து சேண் விளங்க 

மழைமிசை யறியா மால்வரை யடுக்கத்துக் 

கழைமிசைக் துஞ்சுவ் கல்லக வெற்ப, 

நிணக்இன்று செருக்கிய நெருப்புத் தலை நெடுவேல் 

களங்கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை 

விளங்குமணிக் கொடும் பூண் விச்சிக் கோவே. 

இவ?ே, பூதிகலை ௮ரு௮ப் புனைகொடி முல்லை 
சாத்தழும் பிருப்பப் பாடா தாயிலும்
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கற் கமணி நெடுந்கோ கொள்கெனக் கொடுச்ச 

பரந்சாங்கு சிறப்பிற் பாரி மகளிர் 

யானே, பரிசிலன் மன்னும் அ௮க்சணன் நீயே 

வரிசையில் வணக்கும் வாண்மேம் படு ஈன் 

நினக்குயான் கொடுப்பக் கொண்மஇ சினப்போர் 

௮டங்கா மன்னரை ஆடக்கும் 

மடக்கா விளையுள் நாடு கழவகவோயே, (புறம்) 

கல்லக வெற்ப, விச்சிக்கேோவே! என இவனைப் புகழ்ந்து 

பாடி, யான் பரிசிலன் ௮ந்கணன் எனக்கன் நில்யினை விளக்கிக் 

காட்டிக் கருமம் கருதி gwar நின்ற தன்மையும், மேற்குறிக்ச 

வுண்மையும் இசன் கண்ணும் விளங்குசல் காண்க, 

Bro. BEB Say) Mer nari 

கூடுக; கூடிற்பிற் குற்றங் கரு கறக; 

ராடுங்கால் தோன்றா நவைபல(8.ற காணினுடன் 

வீடாது மெல்ல விடல், (இன்ன!௪ பிரு தூ) 

சொல்வன்மை புண்டெனிற் கொன்னே வீடுக்2 காழிகல் 

நல்வினை கோறலின் வேறல்ல--வல்லைக் கம 

ஆக்கம் கெடுவ துளசெனினும் ௮ஞ்சுபவோ 

வாக்கின் பபன்கொள பவர், (கும்ரகுருபரா,) 

ஒல்லும் இடச்துச் கம் செல்வாக்கை நன்கு Oe gE 0g 

வாதார் Busse sard wd தீவினையாள?ரடூ ஈட்புச்சசய்ய 

லாகாதென இல் ணாத்திசிற்றல் காண்க, 

வாய்வழியச் சொல்லி வறிதோழியும் வஞ்சருற் 

வோய்வறின் இன்பாகும் உணர். 

ஒல்லும்வகை உதவாகு புல்லரோடு நட்புக் காள்ளலாகர் 

தென்பது இசனால் கூறப்பட்டது, 

  

519 வள்ளல் விசாலனேன் வஞ்சனை சய் சாலுவனைக் 
கொள்ளஞ்சி நின்றான் கும? ரசா தள்ளும் 
கனவிலும் இன்னாது மன்னோ வினை வேழ 
சொல்வேற பட்டார் சொடர்பு, (௯)
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இ-ள், 

கும2சா ! தான் சொல்லியபடி. செய்யாமல் வஞ்சஞ் 

சூழ்க தின்ற சாலுவளை விசாலன் ஏன் அஞ்சி நீங்கினான் எனின், 

வினை வறு சால்? பட்டார் தொடர்பு கனவிலும் இன்னாது 

எனக, 

இ, ஈயவஞ்சகளசோடு நட்புச்செய்பலாகாசென்கின்ற.து, 

வள்ளல் என்றது தன்னை உள்ளிவர்தவ?ரவர்க்கும் இல் 
ச க e ச் ம் ® ஓ. 

NO LJ oF 9) LOY P_OUS Al வழ DRAG SIO &(hB, 

வினை - செய்கை, கொடர்பு- நட்பு, இன்னாது - தன்பட 

கருவது, பட்டார் கொடர்பு இன்னாது என்றதனால் ௮க்ஙனம 

படாசார் உறவு கனவினும் இனியதாம் என்பதாயிற்று, 

கனவு என்பது உறக்கம் விழிப்பு எனலும் இருவகை 

அமைவுகட்கும் அயலாயுள்ளதோர் உயிர்கில, உம்மை இழிவு 

சிறப்பு, சனவினு2?மயன்றிக் சனவிலும் என்று கொள்ளின் 

இறந்தது கழவி எச்சவும்மையாம், மன்னோ என்றது வியப். 

பும், ௮ச்சமும் விளக்க கின்றது. ஈனவு- விழிப்பு, 

மேல், இயல்வது செய்யாது ஏமாற்றி நிற்பாரது உறவினை 

ஓழிச் துவிடவேண்டும் என்று உணர்ச்தினா; இதில், வாக்கும் 

காயும் மாறுபட்டிருக்கும் வஞ்சர் ஈட்பின அஞ்சவண்டும் 

ன்று உணாம்துகின்றார், 

செ.பலும் சொல்லும் ஒவ்வாது வேறுவேருய் மாறுபட்டிருப் 

பாரது நட்பு கனவிலுங்கூடதக் துன்பமாம் என்பதாம், 

கனவிலும் என்றது இன்னாமையின் கொடுமை விளங்க 

என்க, மனவுணர்ச்ச சகெளிவாய் நெடிது நிலைபெராக சனவுக் 

காட்சியி2லயும் இனஞனாது என்ற, கனால் நனவில் “sor கொடிய 

நிலைமை BET புலனாம். 

வினைவாக்குகளின் வேறுபாடு கூறியதனால் அவற்றிற்கு 

இனமாயுள்ள மனம் மாறுபட்டதும் உணரப்படும், இவ்வாறு 

படுன்ற படி.றரை ஈண்பராக நம்பினால் என்றும் துன்பமே பட 

சேருமாதலால் ௮வர் தொடர்பினை அறவே தெலைத்துவிடலே
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நலமாம் என்க, 8 உள ஒன்றுவைகீதுப் புறம் ௨ன்று பேசுவார் 
, ‘> e e 9? ச் ‘ ட ஓ 4 . 

உறவு கலவாமை மீேவணடும் '” எனறனும் எண்டூ உள்ளச்சுக்கது, 

நினை த,கல் சொல்லல் செய்தல் என்னும் வினைகளுக்கு நிலைக் 

களனாபுளள மனம வாக்கு காயங்கள் மாறுபடாமல் அமாந்தூ 

காம் சொல்லி.பபடியே செய்கையிலும் காட்டி கோமை போம் சித் 
ரூ 4 ச ட ௪ ° 4 ® கூடி ச் 

new மேன்மக்கள் இயல்பாம்; அங்கனமின்றிச் சொல்வது 
உ 9 4 e அ e 5 . ச 

ஒன்று செய்வது வேருய் மாறுபடுவது கீழ்மக்கள் கன்யமையாம் 

STOO &, 

மனம்வேறு சோல்வேறு மன்னு தோழில் வேறு 

வினைவேறு பட்டவர்பால் மேவும்-- அனமே 

மனம் ஒன்று சோல்லோன்று வான்போருளும் ஒன் ற 

கனமோன்று மேலவர்தம் கண், என்றதும 

ஈண்டுக் காணச்சக்களு, அவ்வினை வேறுபட்ட வெப்பரை விட் 

டொழிக்கவேண்டும் என இஅ விளக்கிகிற்றல் காண்க, 

சொல்லும் செயலும ஒவ்வாது SoBe gs கற்கும் புல்ல 

ராடு நட்புகசகொாண்டால் அதனால் அல்லலும் பழிய/ ம வில 

மாதலால் ௮வரை உள்ளலுர் தீகாம் என்று உணரந்து DP dH 

விடவேண்டும் என்பரர் ௮வர் சொடாபு கனவிலும் இன்னா gi 

என உணர் க்தியருளினார், அகத்தில் அ௮ன்பில்லாமல நண்பா 

போல் வஞ்சிக்து நிற்கும் தீயரை முகத்தில்கூட விழிக்கலாகா 

தென்பது கருத்து, 

செயல் மாறுபடுகின்ற வஞ்சா சஈட்புச் .தன்பக்திற்2க ஏது 

வாகும் அதலால் ௮தனை அறவே ஒழிச்துவிடவேணடூம் என்பன 

இதில் உணர்ச்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை விசாலன்பால் உணரப் 

படும், 

கதை. 

விசாலன் என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிர அன்டுகட்கு 

முன்னர்க் காதியிலிருக்து அாசு புரிக்சவன், உயாக்ம பனனர் 

பலரும் வியந்து புசழச்சக்க சிறந்த குணங்கள் வாய்க்கவன, 

உள்ளக் கனிம்து எவர்க்கும் விரைந்துகவும் வள்ளன்மைபுளள
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கன்; இவன் மூசலமிக்களனு யிருக் தும் எவரையும் எளிதில் ஈம் 

பும் இயல்பின பிருக்கான், இவன்பால் சாலுவன் என்னும் 

குறுநில மன்னன் சால அ௮ன்புடையனுப்ச் சார்க்து ஈண்பு செய்து 

வந்தான், அனை லுரசர் வரிசை e ure ஒருவகையில் DDT A 

இருச்,ச௨னபினும் ௮அமைஇயும் நேர்மையும் மையப் பெருகவன், 

சமயக்கண்டு கிலைதரிக்தொழமுகும் புலைமிகு தறுகண்ணன், எவர் 

எவ்வாழுயினும் தன் காரியத்தில் கண்ணும் கருத்தும் உடையவன், 

BST nu. Pas கண்மெடொழுகும் இவன் Marr வனமையாளனை உண்மை 

யான ஈண்பஞுக சம்பியிருக்கான், இங்கனம் இருக்துவருங்கால் 

கன் அருமைக் இருமகளாகிய அம்பை என்பவளை ௮வன் விழை 

ந்து லேண்டிக்கொண்டபடி. மணஞ்செய்து சருவசாக இவன் 

இசைர்இருக் கான், அவள் மிக்க எழிலோடு விழுமிய குணமும் 

மேவப் பெற்றவள், **வம்பை மோதுமுலை வம்பை வீசுகுழல் 
வம்பை மன்னும் எழில் வரி கொள்கூர் அம்பை” எனக் கவிகள் 

புகழ்*.து பாடும்படி ௮வள் விளக்கியிருந்காள், அவளுடன் பிறந்த 

இருவரை அத்தனபுர,்.து மன்னன் மணந்துகொண்டு போனமை 

யால் தான் கருஇிகின்றபடியே ௮வள் ௮௪ செல்வ முழுவகையும் 

கைக்கொள்ள முடியாதென்று எண்ணி அவளை உவந்துகொள் 
ளாது வேரொருத்தியை மணந்துகொண்டான், அவள் நிலை 

திரியாத குலமகளா சலால் முதலில் ஒருவனைக் கணவகைக் குறி 

ச்துவிட்டுப் பின்பு வேொருவனைக் கரு.துவது தகுதயன்றென 
உறு 2சப்து இறுஇவரையும் மணம்புரியாது மறு யிருக்தாள், 

அ௮,தனால் இவன் மிகவருக்தினான. முன்பு ௮ன்புரைகள் பலகூறித் 
தன்பால் ஈண்புகொண்டிருக்ததனை நீனைந்து அவனை இவன் சாடி 

அழைத்தான். அவன யாதும் இசையாமல் கெடுமத யாளனாய்க் 

கோடியிருந் கான். அவ்வளவிலமையாமல் தன் தளர்வுநோக்க 

இவனுடன் பசைமையுற்றிருக்2 சிலசோடுகூடி மிகைவினை செய் 

தரன், செயலும் சொல்லும் மாறுபட்ட அவனது இய இயல் 

பினை எண்ணுக்தோறும் இவன் சிர்தைமிகசரொரச்சான், கனவிலுவ் 

கூட அ௮க்கொடியவன் செய்கைதோன்றிக் கலங்கச்செய்தது, வினை 

Cay சொல் வேறுபட்டார் கொடர்பு கனவிலும் இன்னாது என் 

னம் உண்மையை உண்மையாக இவன் ௮னுபவித்துணர்ர்தான்,
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உடம்பா டிலாச மனைவிதோள் இன்னு); 

இடனில் சிறியாபோடு யாத்த ஈண்பு இன்னா ; 

இடவ ஃழியாளர் தொடர்பு இன்னா) இன்னா 

கடனுடைபார் காணப் புகல், (கபிலர்,) 

கடன் கொண்டான் நெஞ்சமும், கரச்சகொவ்வா மனைவியும், 

உள்ளன் போடு உடம்படாத புல்லிய நட்பும் உயிர்கட்குப் பெருக் 
9 

தன்பங்களாம என இஃதுணர்த்இ கிற்றல்காண்க, 

உள்ளகல மில்லா ருறவு கனவின்கண் 
உள்ளினுந் தீதாம் ஒழி, 

சொல்லும் செயலும் ஒவ்வாக புல்ல?சாடு உறவுகொள்ள 

லாகா தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

820 தே$ச்சுப் பின்பழிக்க நீமகனை அமகனேன் 

கூசி அகன்றான் குமரேசா மூ௫ 

எனைத்துங் குறுகுகல் ஓம்பல் மனைக்கெழிஇ 

மனதிற் பழிப்பார் தொடர்பு, (ம) 

இ-ள். 

குமரேசா ! தனியே பி.நக்கும்பொழுது முனபு ௮னபு 

செய்து புகழ்ச். து பேப் பின்பு பலர் காணப் பழிக்க நீ மகன் 

என் பவனை அஞ்சி மகன் ஏன் அகன்று போயினான் எனின், 

மனைக்கெழீஇ மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு, எனைத்தும் குறுகு 

தல் ஓம்பல் என்க, 

இத, கிலைமாறிப் பேசும் புலைமக்கள் உறவினைப் போக்க 

வேண்டும் என்கின்றது, 

தேதித்துப் பின் பழித்த என்ற்சு முன்பு கண்பழாய்ப் பழகி 

யிருர்தும் பலர் இரண்டபொ (னு பழித்துரைச்சமை கருதி, 

ஏரனைக்தும ௪ எவ்வளவா யிலும்; AAS லும் என் ௮வா௮, 

கு௮ுகுதல் ஓம்பல் க கு௮குதலைச் செய்பா தொழிக/ தெருக் 

காமல் தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்க எனறவாறு, முல் ஈற்று 

வியங்கோள் ஒழித.ற் பொருளில் வச்,௧௮, 

26



2276 இருக்குதட் குமசேச வெண்பா, 

மனைக்கெழீஇ- மனையின்கண் நண்பாய்ப் பொருந்தியிருக் ௪. 

மன்று. றலை, இ.துபலர் கூடியிருக்ாம் இடம் அகல? ல் 

தனியே யிருக்கும் மனயோடு எஏஇர்சோன்றவைச்சார், சனியே 

விட்டிலிருக்கும்பொழுது உறவாய் HHS உவர்து உரையாட 

லும், பலரோடு சபையிலிருக்கும் பொழுது பெருமிரம் தோன்ற 

இகழ்ந்த பேசலும் புல்லர் செயலாகுமாகலால் ௮வரை எள்ளள 

வும் புல்லலாகாசென்பை எனைத்தும் என்பதனால் உணாத்த 

யருளிராை, 

மேல், செயல் மாறுபடுகின் ற தீயரோடு நட்புச் செய்யலாகாக5 

சென்னார்; இதில், நிலை மாரிப் பேசும் புலை மக்களோடு நட்புப் 

பொருக்தலாகா சென்கின்றுர், 

மனையகக்இருக்க பொழுது Pos gg உறவாடி. மன்றினகட் 

பழிக்கும் வஞ்சாது ஈட்பினைச் சரிதம் ௮ணுகாவண்ணம் குறிக 

கொண்டு காத்து றவ ஒழிக்கவேண்டும் எனபகதாம், 

உள்ளொன்று வைத்துப் புறம்பு ஒன்று பேசும் கள்ள 

கெஷ்சர்2। ல், விட்டில் உண று கொல்லி மிவளியில் வேறு கூறும் 

பொல்லாத மக்களும் மிகும் தியராவராதலால் அவரைச் இறிதும் 

சோலாகாதென்ற வாறு, 

வஞ்ச நெஞ்னெனாக் கண்டால் நஞ்சு தீ பார்புகலாக் சுண்டு 

நடுங்கி நீங்குவதுபோல் அஞ்சி ௮அகன்றுபோக வேண்டுமேயன்றி 

நண்பமாக கம்பி ௮வரை யாண்டும், யாதும் ஈணுகலாகாதென்பார் 

எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் எனஞார், 

தில புல்லர்கள் தனியே யிருக்கும்கால் வியந்து புகழ்ந்து 

இனிதாகக் குழைந்து பேசுவர்) தான் இல்லாகச பொழுதும், 

பலர் கூடியவிடத்தும் தம் பாடுதோன்ற உறவாய் கின்றவனை 

இகழ்ர்து கூறுவர்; தமக்கோர் உயாவுண்டாமென்று கருப் 

புன்மையோடு இங்கனம் மாறுபட்டுக் கூறுன்ற ௮௧ கேடு 

கெட்ட மக்களோடு சிறி.தும் உறவுகொள்ளலாகாது; கொள்ளின் 
கொள்ளித் தயைக்கொண்டு தலையைச் சொரிவதுபோல் எப் 

பொழுதும் கொடுக் துன்பமே விளையும் என்க,
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சான், றவ! கேண்மை தலைப்படின் அஞ்ஞான ழே 

ஆன்ற பெருமை அளிக்கும் உயிர்த் துணையாம் 

வான்சரினும் இ.பார்தம் கேண்மை மஇயற்க 

சோன்றும் பின் எண்ணில் துவர், ் என்றதுங்காண்க, 

அதறக இனபம் வருவதா யினும் தீயரை நண்பராகச் தீண்ட 

லாகா9தன்ற இகனால் ௮வசஅ திமையும, கோய்மையும் தெளிய 

லா,தும, 

ager நிரயத்து விழ்ச்துமால் ௪3ழார் ஈண் 

பெவ்வகை யாலும் விடல்; பகையும் எய்தற்க; 

செவவியேசா கம் பகை தீ நம்பிற் ராவே 

எவ்வகையும் தீயார் இகல், என்பதும் ஈண்டெண்ணற் கரி 

பது, தூ. பவரைத் தமராக்கொள்ள 2வண்டுமேயன்றிச் தீயவ 

ராடு உறவு சிறிதும் கொள்ளலாகா?சன இவை உணர்த்தி கிற 

றல் காண்க, 

தனியேயிருக்கும்போதெல்லாம் ௮ன்புமிக்க ஈண்பர்போல 

இன்புரையாடி அமரக் இருச்து ஏ2தனும் இடர்வக்தமபோது பலர் 

காண மன்றில் பழித்துரசைக்கும் புல்லரைப் பினபு என்றும புல 

லாது ஒழிச்துவிடவேண்டும் என்பது இதில் உணாச*்சப்பட்ட.து, 

இவ்வுண்மை நீமகன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

மகன் என்பவன் பாண்டிமாட்டி. ல வயனக்கோடு என் 

னும் ஈகரிலிருக்த or மறையவர் மாபினன், செல்வத்தோடு 

திறி.து கல்வியுமுடையவன், கல்ல வல்வாபன், முறிவுடையவர 

கள் மதயாராயினும் கல்லா மக்க?ளல்லாரும் பு5ழ்க் துகொள்ளம் 

படி புனைந து பேசுவதில் இவன் மிகுக்த வல்லவன், எங்கும் தன் 

னயமே கருதிகிற்கும் புன்மையாளன, எதேனும் காரி.பங்கருஇப் 

பொது நிலையங்களில் ஊரவர் கூடின் ௮ங்கு இவன புகுர்து சங் 

கைகள் பலசெய்து தனக்கு ஓர் உறுதியைச் சாஇத்துக்கொள் 

வான், கொஞ்சம் தற்புகழ்ச்சியுடையவன, த்சன எவர்க்கும் 

மிக உபகாரியாயிருப்பபதுபோல் தன் சொல்லிலேயே பிறாக்குத் 

தோன்றச் செய்வான், உண்மையில் தீய ரெஞ்சிெனன். இவன்,



2278 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அவ்வூரில் பூதி என்னும் 'வேூயன் விட்டில் வளர்ந்துவக்க புச் 
இரன்பால் மிக ஈண்பு செய்டு நக்கான், மன்னுபி்க்கு இரங் ம் 

தண்ணளியாளனைய அப்புண்ணி.பனோடு நண்பாய் இவன் நண்ணி 

வருங்கால் வேள்வியில் ககொலைசெய் தல் இீதன்று ௮வன் உரைத் 

தடனிமிக் சம் வேயொலர் கூடி.பிருக் து ஒருகாள் அவனை வெறு 

குதுரைக்கார, ௮வனது குணகலங்களையெல்லாம் நன்கு தெரிக்து 

நாளும் உடனிருந்து பழப் புகழ்க்து போற்றிவக்கு இவலும் 

அன்று அவர்களுடன் சோந்து மிக இகழ்ந்து தூற்றினன். 

இவன் சாய் வா ஹை பிலிருந் த ஆரணஉவாத்த என்னும் 7 வய 

னுடைய மனைவி) சாலி என்னும் பெயரினையுடையவள்: சன் கண 

வனிருப்பவும் காம மிகுஇபால் செறிகடக்து ஒழுனெமையால் 

௮வளை அவன் நீகிவிட்டான். அதனால் ௮வள் போக்கொன் று 

மின்றி மிக வருக்?ிச் சென்திசையடைந்து கன்னிபாகுமரியில் 

இர்க்தமாடி மீண்டுவ நங்கால் இடையேயிருர்க oF இடையா 

சேரியையணு௫ப் பிள்காபைப்பெற்றுச் தள்ளிவிட்டுப் போனா; 

அ௮க்கள்ள மகனே இவன் '' என்.று அம்மன்றில் உள்ளவ?ைல்லா 

௬ம் கேட்க இவன் எள்ளி மொழிந்தான்; தம்முடன் சேர்க்கா 

மல் ௮வனைச் கள்ளிவிடவேண்டுமென்று மேலும் இவன் அள்ளி 

நின்றான், இதுவரையும் ஒன்றும் சொல்லாமல் உடன் பழூ 

யிருக்து இப்பொழுது இப்படிச் சொல்லுனெராயே ! உனக்கு 

இது எப்படிக் தெரியும் என்று ௮ங்கொருவன் எதிர்த்து கேட் 

டான், தான் சொல்லலாகா9கன்௮ு இதுவரை பொறுத்இருக்த 
தாகவும், ௮வன் தா?ப தனக்சச் சொன்னதாகவும் இவன் வாய் 
இறந்அரைத்கான், இவன் உறுததோன்ற அன்று உரைத்த 
வண்மையை இச௫னடியில் வரம் மணிமேகலையிலும் இனிது 
காணலாம், 

'“தமரிற் நீர்க்க சாலிசன்போள் தனை 

யசது கின்னூா! ஈங்தகென் வரவென 

மாமதை யாட்டி வருஇறம் உரைக்கும் 

(வார ணாுசியோர் மாமறை முதல்வன் 
ஆரண உவாசத்தி ௮ரு.ப்யெறன் மனைவி யான்; 
பசரப்பார்க்கு ஒவ்வாப் பண்பின் ஒழுகிக் 

சீ
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காப்புக் கடைகழிர்து கணவனை இழச்சேன) 

எறிபய முடைமையின் இரியல் மாக்களொடு 

தெற்கட் குமரி அடிய வருவேன், 

பொற்றேர்ச் செழியன் கொற்கையம் பேளூர்க் 

காவக்ங கடந்து காவல ரிருக். கயின் 

ஈன்ற குழவிக்கு இரங்கே னாத 

சோன்றாம் துடவையின் இட்டனன் போந்தேன் 

செல்கதி யுண்டோ இவினை யேற்கைன் 

றல்லலுற்றழுக ௮வள் மகன் ஈங்கு இவன் 

சொல்லுதல் சேற்றேன் சொற்பயம் இன்மையி் 

புல்லல் ஓம்பன்மின புஃலமகன் இவன '! 

என இப்புலைமகன் சொல்லினான். இக்சகொலை9மாழியைக் 2௧ட் 

டவுடனே அ௮வன குலைகடுக்கங்கொண்டான், நாளும் நஈண்பாய 

நன்று தழுவியிருக் து மன்றில் வரது இங்கனம் அன்று பழித்து 

நின்ற இவனைப் பலரும் இழித்து வைதாா, இப்2பால்லாப் புலி 

யனைச்சிறிதும் பொருக்தலாகாதென்று துணிந்து sur, pw 

௬ பவன் நில்லாககளன் mor, இபினன்று ரெகஸிந்து எவரும் 

பின்பு இவனைச்சேராதிகழ்க்சார், மனக கெழிஇ மன் ரில் பழ்ப் 

பார் தொடாபினை எனைத்து. குறுகலாசசென்பதை C.-L BT OD! 
அன்று இவன் உணா கீன்முன், 

இலக்குகீர்ச் சண்சேர்ப்ப இன்னா செயினும 
கலந்து பழிகாணா சான்மோ-- 5ல் தபின் 

இமை யெடுச்துரைக்கும் இண்ணறி வில்லாகார 

தாமும் ௮வரிற் கடை. (57லடி.யார்,) 

தலைமேல் ௮ாரதன?ே காங்கினும் வாயின் 

நிலைகடூவாற் பாம்பஞ்ட நீங்கப யாரும் 

கலைபலதேர் நண்ணஜிவ னேனும் கடுஞ்சொல் 

சொலுமாயிற் கொள்ளார் தொடர்பு, (இன்னிசை), 

புல்லிப்பின் எள்ளும் புலைமக்கள் புன்கேண்மை 
கொல்லும் விடமே கோளல், 

வாய்மாறித் தூற்றும் வஞ்சருறவினை HGF Fee Pao Dp 
என்பது இதனால் கூறப்பட்ட. 

 



2260 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள, 

பண்பில் நண்டு என்றும் துன்பமே பயக்கும், சன்னயம் 

பார்ப்பா ரோடூ நட்புச் சாரலாகாது, ௮வரசைக் கள்வர் வேசியர் 

போல் ௧ ந் கள்ளிவிடவேண்டும், சமயத்தில் கைவிட்டுப் 

போகும் வஞ்செெஞ்சரை ஈண்பராக நம்பலாகாது, சிறியாரோடு 

உறவு சி.0ி.தம செய்யலாகாது, அறிவில்லார் நட்பு அல்லலையே 

விக கமா சலால் ௮தனைக் கொள்ளலாகாது, இரித்துக்" கழிக 

கும் விணர் உறவினை வெறுத்து நீக்கவேண்டும், இயல்வது 

செப்பாசாரை ஈண்பராக பண்ணலாகாது, உள்ளன்பில்லா 

SID! FRO ராக உள்ளினும் துன்பமாம், கண்டுபுகழ்க் த காணத 

பழிக்கும் விணமக்கள் நட்பினை விட்டொழிக்க? வண்டும், 

௮௨-வது தீ௫ட்பு முற்றிற்று, 

  

83-ம் அதிகாரம் கூடாநட்பு, 
அஃதாவது ௮கம்திற் உூடாதிருக?2 புறத்தில் வஞ்சமாகக் 

கூடியொழுகுவார் ஈட்பின் கொடுமை, இயற்தையாக?வ குணக் 

டான தீயவர்களோடு நட்.புச்செ.ப்பலாகா தன்று மேலை ௮௫ 

காரத்டுல் உரைக்கார்; இடல், உளத்தில் பகைசெய்துகொண்டே 

பவளியே ஈகைசெய்து ஈணுகுவாரை ௩ட்பாக ஈண்ணலாகர 

சசன்று உணர்த்துகின்றர் அதலால் அகன்பின் இது வைக்கப் 

பட்டது, 

621 வல்லதார் நட்பாகி வக5தரர் இடகங்கண்டு 
கொல்லகசின்றார் என்னே குமசேச1--ரல்ல கொரு 
சிரிடஎ காணின் எறிதற் சப் பட்டடை 

நேரா மிரந்தவர் நட்பு, (௧) 

இ-ள். 

குமரேசா! நல்ல ஈட்பினர்போல்நின்ற வல்லதார் என் 
vet, இடம் கண்டபோது ஏன் எழறிர்துகொல்லவக்சார் எனின், 

சோ பிரந்தவர் ஈட்பு, சீர் இடம் காணின் எறிகற்குப் பட்டடை 
எனக,



68-ம் ௮இிகாரம் கூடாநட்பு, 228) 

இடங்கண்டு கொல்ல நின்றார் என்றது இவ் எல்லை தப்.3 

ல் இனி ஈல்ல இடம் இல்லையென்றெண்ணி விரைந்த கொன்று 
பொருளைக் கவரர்து கொள்ளச் அணிச் சமை ௧௬௫, 

இ, கூடா நட்பின் கொடுந்திமை கூறுகின்றது, 

சா இடம் ௪ சீமையான இடம்] ௮௦ மரவறு BT So ௧௫ 

யதை முடித்தற்குச் கருதியான இடம் என்க, 

கேரா இசைந்து கூடாதிருச்சே, எதிர்மறை விரனயெச் 

சம் ஈறுகெட்டு நின்றது, நேர்தல்- இசைசல், உ. ன்படல், 

நிரந் தவா - கூடியொமுகுபவர், நிரத்தல் - கலக்கல், கூடல், 

“ நிழலவிர் கதிர்மதி நிரந்து நின்றாங்குச், திலக் இருமூகம் செவ் 

வன திருத்தி'' எனட் பெருங்கதையிலும் “நிரந்து கன்னலூ் 

கெய்யும நீக்கப் பெய்து '' எனச் இர்தாமணியிலும் இது நினற 

ணர்த்துதல் காணக, 

பட்டடை என்பது பொன் இரும்பு முதலியவற்றை வைச்.து 

அடிச்துப் பணிசெய்வதற்கும், வெட்டுதற்கும் உரிமையாக ௮மை 

க்துள்ளதொரு கருவி, பெரும்பாலும் இஃது இரும்பாலை 

இருக்கும, படுத.ற்கு ௮டையாயருகதலால் பட்டடை. எனறு 

பெயராயிற்று, 

முதலில் அ தரவுபோல் அமைந்இருக்து மூடிவில் அடி யோடு 

லுழிக்கும் இயல்பின,ரா,சலால் கூடா ஈட்பினைப் பட்.டையாமக் 

குறித்துக் காட்டி இங்கு உணர ச்தியருளிஞர், 

அகத்திற் கூடாஇருக்2ச வஞ்சகமாகப் புறத்திற்கூடி'யொழு 

குவார் நட்பு, வாய்க்கும் இடங்கண்டால் அறும்படி. எற தற்கு 

௮மைந்த பட்டடையாம் என்பதாம், 

உள்ளம் ஒட்டாஇருக்.அும் கெட்ட மச்கள் இணியா போல் 

ஒட்டிகின்று பின்பு கேடு விளைப்பராதலால் ௮வரைக மீேகண்மை 

யாளராக ஈம்பிக்கொள்ளலாகாசென்பர் ௮வர் நட்ப, பட்டடை 
என்று சுட்டியருளினார், 

பொற்கொல்லரும், கொல்லரும் பொன்னையும் இரும்பையும் 

வைக் வெட்டிரும்பால் ஜெட்டுத.ற்கு ஆதாரமாயுள்ள பட்டடை, 

அவர் ஓங்கி வெட்டும்வரையும் தாங்குவதுபோலிருக்து ௮வ



2282 இருக் கறட் குமசேச வெண்பா, 

ஒட்டு விழுங்கால் துண்டாய் ௮வை பட்டு விழுமாறு ட்டி, 

9ற்கமாசலால் ௮, தமமை அ௮டுத்தகவாக்கு உஃவியாளர் 2பால் 

வ ipalt சின் py பின்பு வா ஓஒழியுமாறு அபிவ செய்து நிற்கும் 

இமிமக்களுக்கு ஒப்பாக வ௫௧3, இது தொழிலுவமையாம். 

HEADS கறுவு கொண்டிருந்தும் பபுறகீேச உறவுகொண்டா 

டிப பாண்டவர்களை அடியோடு அழித் தற்கு TI SHLD இடம் 

கோக்கி 9ின்ற புராசனன் போன்ற கொடிய தீயரும் இனிப நண் 

பரராக 95-நங்கி வருவர்; ஈம்பினால் காசமுற சேருமாதலால் அதீத 

கை.ப வஞ்சசெஞ்சரைக் கொஞ்சமும் ஈட்பாகக் கூடலாகாதென்ச, 

கண்ணுண் மணிய போல் காதலால் ஈட்டாரும் 

aan mys துணையிற் பிறராகி நிற்பரரால் 

எண்ணி புயிரசகொள்வான் ஏன்று திரியிலும் 

உண்ணு துணைக் காக்கும் கூற்று' (பழமொழி) 

காலம்வரும்வரையும் உடனுறைச்திருந்து ௮து வச்தவுட?னே 

தன்னை நம்பி.பிரு்தவனைக் கொன்று தீர்க்கும் கொடியைக் கூற் 

றவ?னோ? ஓப்பவைகத்து இஇல் குறித்தருத்தல் காண்க, 

உண்மையோடு பொருந்தாமல் காரியங்கருதிக் கள்ளஞ் 

செய்து கிற்பாரோமி நட்புக் கொள்ளின் பின்பு sat கொல்லு 

இறக்தராய் அுல்லலே விளைப்பா என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற் 

றது, இவ்வுண்மை வல்லன் தான் என்னும் இவ்விருவர்பாலும் 

உணரப் சபறும், 

கதை. 

வல்லன்தான் என்னும் இவர் இற்றைக்கு ஆயிசத்தறு நாறு 

ஆண்டுகட்கு முன்னர் மதுரையம்பதியி லிருந்தவர், மறவர் மா 

பினர், அறிவு மூல்களைச் சிறிதும் சுல்லாதவர்; யிலும் உலக 

நிலைகளைப் பெரிதும் ௮றிச்தவர், ஒருவசை யொருவர் பிரியாமல் 

யாண்டும் மிக உரிமையுற்றிருக் தமையால் வல்லதரர் என இருவரை 

யும் ஒர தொகையாக ஒற்றுமை தோன்ற யாவரும் அழைக்து 

வந்தனர், இவர் மிகவும் வஞ்ச கெஞ்சினர், தம் காரியம் ௧௬ 

ல வரையும் தம் வசஞ் செய்யும் இபல்பினசன இவர் இங்கனம்



69-ம் ௮இகரரம் கூடாகட் பு, 2283 

இருர்து வருங்கால் ச் நகரில் மாகதம், கமலம் என்னும் மங்கை 

யா் இருவர் விளங்கி பி நக.கனர், அவ்விருவும் மாணிக்கவல்லி 

என்னும் ஓர் கணிகையின் புதல்வியர், தம் குலத்தியற்கையை 

அறவே ழித்த, அறிவிலும் ஒழுக்கச்லும் அமாச்து விளக்க 
னூர், பறிவிரசைகளான குலமகளி ௱ல்லாரும் புனித மிக்க 

வரது கிலைமையைப் புகழ்ந்து போற்ற ௮வர உயர்ந்து நின்ற 

Oi, கற்றவர்களையும் சிவனடியார்களையும் சுண்டால் மிகுந்த 

வணக்கம்? சாடு பணிச் அபசரித்துச் சிறக்க சுவவொழுக்கமுடை 

பராய் அவர் இகழ்ந்த றச்சனர், அவ் வஞ்சி.பர் இயல்பினை 

யறிர்ச இவ் வஞ்சகர் தாழும் மிகச் லமுடையார்போல் நடி.ச்.து 

அடிக்கடி சென்று அறிவுரைகளாடி. அவர்பால் ௮ன்புசெய்து 

வந்தார், வாதும் சூதும்யாதும் ௮றிபாக அப் பேதையர் இக் 

இதுடையா ரியல்பினைத் செளிர்து கொள்ளாமல் நல்ல ஈண்ப 

ரென்றே மிக ஈம்பி யிருக்கனர், காள் பல கழிச்கன, உள்ளத்தே 

பகைமையோடு கள்ளமிக்கிருக்தும் நல்ல ஈட்பினர்போ wore ge 

௮.வர் செல்வச்தைக் கவரக் துகொண்டு போ.கற்குரிய காலங் கருதி 

நின்ற இவர், திருக்காளத்தி சென்று அங்கு ௮ருளுருவாயமாச் 

இருக்கும் பசம்பொருளைக்கண்டு பணிர்து போற்றிவா இயல் 

பாகவே விரும்பியிருக்க ௮வரை மிக்க விநயத்தோடு புகழ்க் துரை 

யாடி ஒருகாள் அழைத்துச் சென்றார். சிறந்த அணிகலன்களை 

யம் செல்வப் பொருளையும் உடன் கொண்டு சென்ற ௮வரை 

இடையே தமக்கோர் உறுதியான இடக்கண்டபோகு இக 

கொடியவர் கொல்லத் அணிந்தார், ௮வ வமயம் காள த்தியப்பர் 

ஓர் அடியவாபோல்வர்து ௮வரை அ.சரிச்சருளினார், இத்திபவஞ் 

சகர் ௮ஞ்சி அகன்று போயினார். தமக்கு நல்ல தணைபோலமைக் 

இருந்து முடிவில் தம்மைக் கொல்லக் துணிச்ச இப் புல்லர் ஈட் 

பினை கினைச்து ௮வர் எள்ளி இரங்கினொா, கேரா நிரந்தவர் ஈட்பு, 

ரிடம் காணின் எறிதற்குப் பட்டடையாம் என்பதை உலகம் 

இவர்பால் உணர்ந்து நினற, இவா இயல்பினைக குறித்துச் 

கோளத்இப் புராணத்தில் வேல்ய சுவாமிகள் விரிவாக விளக்கி 

யுள்ளார், அடியில் வருவதில் சிறிது காணலாம், 

260



0984 இருக்குறட் குமரேச வெண்டா, 

நான்மறை பாவு மீசன் கற்றவ வேடம் புக்குப் 

பால்மறை விடமும், இன்தீபபழம்மறை புழுவுஞ், செய்ய 

ஊன்மழை் தாூண்டிற் பொனனும், விலங்கெம் உயிர் செகப்பான 

கான்மறை மறவரும், பாற் கள்வர்தாம் மறைந்து சென்று, (௧) 

“இனிசஈகர் குறுகிற்று; அப்பால் இலை ஈமக்கு இடனிக் காட்டில் 

கனி௮தர் இடை இம மாகதர் தீமையெலாம் உயிர் செகுச்துப் 

புனையிழை கவர்தும்'' என்று பொழந்து முன் வைத்தபொல்லா 

நினைவினை வெளிப்படுத்து கின்றனர் கொடாக் கள்வர், (=) 

கொடியவர் நிலைகண்டு உள்ளக் குலைகுலைக்து இளையாள், நம்மை 

முடி வுசெய்வதனுக்கு இன்னோர் முயன்றனர் எனன); மூசீ.காள, 

கடிகமழ் மலாத்தண் சோலைக் காளத்தி யண்ணல் காப்பன் 

விடுபவன் அல்லன்; எங்காம்.! வெருவல்நீ 2 வருவல் என்முள்,(௩) 

துரவின்வாய்ச் கேோரைகன்னை அுகற்றிகின் றளிப்பான் போலக் 

கரவரி னின்று நீக்கிக் கன்னியர் தம்மைக் காக்கத் 

இருவுளக்கொண்டு மிக்க சென்கயிலாயச் செம்மான் 

விரை வொடு மலர்கொய் இதா ண்டா வேட.முற இடத சான ன்ற, 

கன்னியர் பொருள் விழைகச கள்ளவேடக்கர், அச்தக் 

கன்னியர் தமைவிழைச்க கள்ளவேடச்சற் கண்டு 

கன்னியர் தம்மைவிட்டுக் கதுமென இரிந்து போ னா 

கன்னி.பர் ௮ருகுவர்தான் கறைமிட றொளித்து கின்றான், (ரு) 

Corr Batts Qs soror anon gar F168 நட்புக் கொண் 

டம், பாலில் மறைந்த விடமும், பழதில் கரந்த புழுவும், 

நூண்டிலில் ஒடுங்கிய இசையும் போல வஞ்சமாக இவர் எண்டி 

வக்ததும், சீரிடம்” கண்டபோது தம்மை கம்பியிருந்தவசைக் 

கொல்லர்துணிர்ததம், பட்டடைபோலமைந்து முனபு இப்பட்டி. 

மக்கள் நின்ற தும், இதன் கண்ணும் விளங் சதல் காண்க, 

வேள்ளங் கரந்த விடம்போல் உயீர் கோல்லும் 
உள்ளங் கரந்த உறவு, 

உள்ளம் பகையாயுள்ளவரை உறவாக கம்டலாகாெென்பது 
இதனால் கூறப்பட்ட௮,
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OLe Whips 8 seuDyo wo her Bors uD Yon & 

ps MOS Gwe re1—? 5 yd 
இனம் போன் நினமல்லார் கேண்மை மசனிர் 

மனம்? பால வேறு படும், (௨) 

இ-ள். 
குமரேசா! உ றவினர்போல் மிக உரிமை Fu BRS G 

சேவகி பின்பு விரைவில் வேறுபட்டு விப்பிர நாராயணரைக் கெடு 

த்த ஏன் விலகிப் போனாள் எனின், இனம் போன்று இனம் 

௮ல்லார் கேண்மை மகளிர் மனம்போல வேறுபடும் என்க, 

இ, கள்ள ஈண்பா.து உள்ள கிலயினை உணர்த்துகின்றது, 
ம் 

விப்பிரன் என்றது 9சாண்டாடிப் 2பாடிபாழ்வாரை. மாருத 

என்றது முதலில் வள் யாசகாரு வேறுபாடும் இல்லாதவள் 

போல் இணக்கி யிருக்சுமை கருதி, 

இனம் என்பது சுற்றம், கூட்டம், சாதி வருக்ககங்களைக் குறித்து 

வரும், “புல்வாயீனத்திற் புலிபுக்காங்கு '* எனவும், * வண்டினம் 

முரலுஞ் சோலை !' எனவும், “மரன் இனம் வருவ போன்றும், 

மயிலினம் Bila போன்றும்!" எனவும் வருவன காண்க, ஒரு 

சாதியில் உறவாய் நெருக்கிபுள்ளவரை இனக் தவர் என்பர். 

இனம் போன்று இனம் அல்லார் எனறது வெளி நோக்கத் 

இல் உரிமை மிக்க ஈண்பார்போல் ௮மைச்திருக்து உள்ளத்தே ௮வ 

வாறில்லாமல் கள்ளஞ்செய்து நிற்பாரை. 

மேல், உள்ளன்பில்லாமல் ஈண்பர்போல் ஒன்றி நிற்கும் 

கள்ள கெஞ்சரின் கொலைத் தீமையை தர் உவமை காட்டி உணர் 

தீ இனார்; இதல், ௮வர் கிலை மாறுபடும் புலைத்தன்மையைக் தெளி 

வாக தரர். துகொள்ளுமாறு உணர்ததகின்றார், 

தமக்கு உற்றார் போன்று புறச்ேச அமைந்து தோன்றி 

உண்மையில் உரு இருப்பா அ ஈட்பு, பெண்கள் மனம்போல விசை 

ச்.து வேறுபடும் என்பதாம், 

உள்ளம் பொருக்சாத கள்ள சண்பரின் உள்ள நிலைமையை 

உணர்தற்கு மகளி£.து உள்ள நிலையை ஒப்புக்காட்டிய,து எனனை



2286 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

யெனின், ௮வர் மனம் மிக்க சஞ்சலமும் வஞ்சமுமுடையதாய் 

நிலைமாறி விரைவில் வேறுப$சல் கருதி என்௧, 

பெண்ணெனப் படுவ கேண்மோ பிடி.ல பிறப்பு சோக்கா 

உண்ணிறை யபுடையவல்ல லாரயிர மனத்த வாகும் 

எண்ணிப்பத்து ுங்கையிட்டால் இர்தாரன் மகளும் அங்க 

வெண்ணெய்க்குன்று எரியுற்ரற்2பால் 2மலிக் தபின் நிற்கு 

மன்றே, (சிவகூச்காமணி,) 

பங்கயத் தொருவளும், விடையின் பாகனும், 

சங்குகைக் தாங்கிய தரும மூர்த்தியும், 

அ௮ங்கையின் நெல்லியபோல் அனைத்தும் கோக்கினும் 

மங்கையர் பீனகிலை உணர வல்ல 27, (இராமாயணம,) 

தெண்ணீர் பரர்னு இசை?சாறும் போய்க் கெட்ட 

வெண்ணெய்கொண் டீட்ட விவறுதல் என் ளுக்கும் 

பெண்மனம் பேதின் ரொருப்படுப்பேன் என்னும் 

எண்ணில் ஒருவன் இயல்௮ ண்ணு மாற, (௧) 

பள்ள முதுநீர்ப் பழகினும் 8னினம் 

வெள்ளம் புதியது காணின் விருப்பு.றாஉம் 

கள்ளவிர கோசையர் காமனே டாயினும் 

உள்ளம் பிறிதா யுருகலும் கொண்ண், (வளையாபதி) (2) 

துண்ணறி வுடை யோர் நாரிலாடு பழகனும் 

பெண்ணரிவென்பதனு பெரும் பேசைமைச் 25, (இறை-புரை), 

௮தீஇ மலரும் அருகி காக்கை வெண்ணிற மம 

கத்துபுனல் மீன்பதமும் கண்டாலும--பிச்சேே 

கானார் தெரிபற் கடவுளரும் காண்பமரா 

மானார் விழியார் மனம், ($திவண்பா,) 

ஐம்புலன்சளும்போல் ஐவரும் பதிகளாசவும் இன்னம் வேறொருவன் 

எம்பெரும் கொழுஈனாவசற் குருகும் இரைவனே எனதுபே ரிதயம், 
(பாரதம்,) 

ஏர்9தழில் மீக்கான் இளை.பான் இசை வல்லான் 
காந்தையர் கண்கவர் சோககம்கான். வாய்ந்த 
கயனுடை இன்சொல்லான் கேளெனினும் மாதர்க்கு 
அடலார்மே லாகும் மனம், (நீத. விளக்கம்.)
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மகளிர் மனம் வேறுபடுதலை க்குறிக்து இல்லா. பல நால் 

களும் ஒரமுகமாகஓக்து உரையாடுகின்றன, மகளிர் என்றது 

பெண்பாலா மிரல்லாரைய/ம இங்குப் பொதுவாகக் குறித்து 

நின்றது, அவரது இயற்கையான உன சிலையைப்?! 11. தர நிலையில் 

நின்று உணாத்தி நிற்றலால் இடல் பாதம் இழுக்கல்லை எனக. 

மேற்குறிக்கவறறள் இராமாபணர்ிலூம் urges Dane Poo 

(ம், அராொபதையும், முறையே மகளிர்மன நிலையைக் குறித்துத் 

SE கின்று உரைத்திருக்சலையும் அசன் உண்மைக் கருக்தை 

பும் ஊன்றி யணாச, இனி, இங்கு மகளிர் என்றது விலை மக 

ிரையே என்று கொள்ளின் அச்துணை அமைவில்லைபாம்? DU 01, 

DLs கொள்க. 

உள் வஞ்சமுடையார் மிக உரிமையாளா போல் அளவாளிள 

ஒட்டி உறவுகொள்ள வருவா; அல் வ/௮ பின்பு பரிய இழவுக் க 

ஏதுவாகுமாதலால் இறிதும் கெருங்நாவண்ணம் கெஞ்சின 

முன்னதாகலே ௮வரை நீககிவிடவேண்டும் என்பன கருத்து, 

உண்மையில் உள்ளன்பில்லாமல் உரிமையாள ராய்ப் புறம்? 

உறவுசெ.ப்த கிற்பாரை கணபாரக ஈம்பலாகாழு; கப்ரில் கரவு 

செய்து நிற்கும் ௮வர் காலம் வா.ப்252பாது CM DINGS EHS 

துயர விளைப்பர் என்பது இழில் உணா ச சப்பட்டது, இவ்வுண்மை 

ேவகிபால் உணரப்படும, 

கதை. 

சேவக என்பவள் சோழசாட்டி 2ல இருக்கரம்பன் என்னும் 

ஊரிலே கணிகையர் குலத்திலே பிறந்தவள், இசை grows 

அழிவு நூல்களிலும் நல்ல பயிற்சி புன்ளவள்,: அடல் பாடல் 

௮மைதஇி அழகு என்னும் இவற்றில் vss ass லிருச்குவ செவ 

ரும் விபத்து புகழுமாறு இவள் விளக்கி is hogar, Bom gM 

குலச் கொழில் மிகவும் ஈனமான9தன்று Da pips சன் 

மானங்குலையாமல் நின்று இயல்பாகவே சனக்கமைந்துள்ள் 

இசைஞான த இனால் உயிரவாழ்க்கைசெ.ப்து உயா ெய்இஙின்றாள், 

பாம் முதலிய இசைக்கருவிகளை உடன்வை,்.துக்கொண்டு இனி 
உ 

“பகானங்களைப்பாடி. ௮ரசர்மு,சலாக எவரையும் மகிழ்விக் துப் பரி
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£ல் பல9பற்று இவள் இசைமிக்கு வருங்கால் ஒருகாள் இரவரங 

கம்சையடைச்காள், அங்கோர்சக்கனவன தில் தனியே நின்று 

சொண்டிருர்த சொண்டாடிப்பொடியாழ்வாரைக்கண்டாள், ௮வர் 

உலக இயல்பை ?ைச்துத் துறவுகிலையை மேற்கொண்டு இறைவ 

னருளை காடி உணர்்2வாளி மிகுக்து உறுஇபூண்டிருத்தலை நெடிது 

கோம் இவள் ௧௬ சோக்கினாள், ?பரமகயாயெ தன்னைச் சிறிதும் 

அவர் கரு தவில்லையென்று சினர்து ௮வரது உறுதியைக் குலக்கத் 

துணிக். அவர்பால் உறவுகொள்ள விழைக்காள், தனது மணி 

யணிகளைபும் விலையுயர்ந்த அரிய அடைகளையும் அகற்றிவிட்டு 

coli உடையினைத் தரித்துக் துறவு நிலை ததும்பிப இனிய௰ 

கோலக்? சாடு வர. இனம் போன்று அவர் முன் மனக் கனிந்து 

நின்றாள், அடிபணிந்து நிற்கும் இவளது நிலையினை நோக்கிக் 

தம்போல் நோன நிலையிலுள்ளவள் என்று ஈம்பி என மொன்று 

கருதாது உவகை மீக் கூரர்து ௮வர் உறவுசெய்து கொண்டார், 

இவளும் ௮டியவள்் போலமைக்து செடி.துராள் கெறி இறம்பாமல் 

நின்று இனி ஈடக்துவர்சாள், மழைக்காலமான ஒருகாளிரவில் 

௮வர் கணனியாயிருக்கும் இடத்தை யடைந்து தன் எழில் நலந் 

தோன்றக் காமக குறிப்போடு எதிர்வந்து கின்றாள், கள்ளம் 

wa gids Ds தவநிலயில் LB eeu 2) B'S air oon 19. (55,5 அவரும் 

உள் OW (Lp கினார், இவளை விழைந்து தழுவ விரைச்தார், oy 

யம் லாய்ம்த2தன்று இவளும் அவர் கருத்இற் கணங்கி அமைக் 

இருக்காள், மய்யின்பக்கையே மாடிசின்ற வர் இவளது 

மமய்யின்ப?ம 9மய்யெனச் துணிந்து நாளும் விரும்பி நுகர்ந்து 

வே9ரான்றனையும் கோக்காமல் காமச் சுவையில் காலாழ்க்திருக் 

தார், அச் சுவையினை கவை3யென்று கருதாமலும் ௮ப்போக்கினை 

நீக்கமுடியாமலும் வர் ஊக்க கினருர், 

அ௮னலென கினைப்பிழ் பொத்தி கர் தலைக்கொண்ட காமக் 

கனலினை யுவப்புறீராற் கடையற அவித்து மென்னார் 

நினைவிலாப் புணாச்சிகன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் 

புனலினைப் புனளலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார், 

(குண்டலகேசி,
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சன.பால் ௮வர் youre Inn Quor sorsnig Quests 

கள் பலெய்து முன்பு கொகுள்து OU ED HSS அவாது பொரு 

OF Tost க்கைபும் கலாரந்துகொாண்டாள். பின்பு ிபாருளற்றவுடனே 

அ௮வளாப் பொருள் செப்யாது விட்டாள், *உள்ளம்இல் அன பில் 

லாம?லை கள்ள ஈட்புச்செப்து அலாது Soi Poss, ig கன் 

காரியங் கைவ தபின்" கருக்கு வேறுபட்டு இவள் வெறுத்தூவிட் 

டதை நினைக்கு மூவர் வெய்துயிர்த்து வெதுமபி மிகவும் oy 5D 

னா, இனம்போன்றுவக்த இவளை இனகச்தெரிபாமல் நட்புக் 

கொண்ட கால் அலர் இடாமீக்கொண்டு இ,றவனை Coram இரங் 

கிப்பாடினார், 

Ca s.orn பிராயம் நூறு மணிசா சாம் புகுவரேனும் 
பாதியும் உறங்கப் போகம் நின்றதில் பினை யாண்டு 

பேதை பாலகன தாகும் பிணிபூஷப்பு ச துன்பம் 

ஆசலால் பிறவிவேண்டேன் அரங்கமா 6 Fibs orn Coy, 

என்பதாஇயாகக் திருமாலை கோக்கி DOs LIT LY புள்ளா பாடல்கள் 

இருமாலை என வழங்கி வருன்றன, இஇல் பேதை பாலகன் 
என்றவுடனே அடித்துக் காளைப்பருவத்தை வாய்விட்டு கூருமல் 

அது என்.று கூசச் சுட்டியது கூடா நட்பினைக் கூடிகின்று 2 Dev 

௮ வர் பட்டபாட்டை Seo sour, இனமாய் மிக்க உறனினள் 

போல் மேவிகின்ற இவள் 2க்கசமபம் வக்சவடனே வேறுபட்டு 

அவரைக் தகள்ளிவிட்ட்ப்போனமசை எள்ளிச் சொல்லி ௮.௫ ௮ 

உள்ளவர் தா.ற்.மினா், இனந்கெரியாமல் கூடி யிழிர்து வரு 6 Bus 

அவா இபயல்பினைகினைஈ்து ௮னைல நம் இரங்க 6me 550i, Q) sor 

்பான்று இனமல்லார் கேண்மை மகளிர் மனம்போல வேறும் 

என்லும் உண்மையை உலகம் காண இவள் உணர்த்ி கின்றாள். 

பெருகு Gouge ரல் ே BIT வை ச்திப்போல் 

ஒரு '2பாழுதும் செல்லா கு நத்தும்- அறு கெல்லாம் 

சர்தன நீள்சோலைச் சாரல் மலைகாட 

பக்த மிலாளர் தொடர்பு, (காலடி.யா,) 

வேள்ளமுற மீன்போல் விலகுவார் உள்ளத்தே 
கள்ளமுற வுற்றார் கடிது, 

கள்ள செஞ்ச2ராடு கட்புக் கொள்ளலாகா?சன்பது இத 
லை கூம்பபட்டஹு.
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ர ட, , ர ரர . 
823 தே/ச்துபல 5D 56 win ெற்றமரு கேனெயினன் 

கூர்த்த ிகரல்ல கின் ரன் குமரசா--ாற்து 

(1லரல்ல க.ற்றக Biden hi GAD மன நல்ல 

aT. குதல் மாணாக் காரி து. (௩) 

ச்ஸ் 

9. 

, Qe : | ர 9 _ A _¢ ௪ ad உ 

மு்மசா? அய் எயினன் பல நால்களை ஈன்கு படிக் 

ள் . 

  

Bib Bl QM ER HES ILM ௮லைகமமேல் ஏன் கொல்ைகுறித் து 

நின் ஏன் எனின், பலரல்ல கற்றக் கடைக்கும் மனம் நல்லர் 

அகல் LOT D1 BF all gp ol oe B. 

. ச ச e ச ° ° © 

இ.து, ஈனா எவ்வளவு ஈல்லவராகச் கோன்றினும் ஈட்பாக 

கமபலாகாகன்கின்ற து, 

பல. பவைகைபசன, நல்ல ன்றது ஈல்ல நரல்களை, இழ 

பலவின்பாற் பெயா், நால்கள் என்பது கற்ற என்ற குறிப் 

பால் காண SOB, அவற்றிற்கு ஈன்மையாவது தம்மைப் 

பயின்றனாக்கு உறுயொகிய நல்ல ுறிவு பயக்குக் சன்மை என்சு, 

மனம் கல்லராதற்குப் பலஈல்ல கற்றல் கசாரணமாதல் & HD 

இங்கனம் காட்டியசென்சு. மனத்தனது ஈன்மை அதனையுடை 

'யரர மேல் ஏற்றி உரைக்கப்பட்டது, இதனைச் சனைவினை முதல் 

மேல் கின்றென்னும் இயல்விதி, 

கற்ற கடைச்தும் - படி க்சறிர்சவிடக்தும், உம்மை உயர் 

திறப்பு, மாணா - பகைவா; ௮னபுசெய்து கன்பால் மாண்பு 

டையராய் ௮மையா தவர் என்றவாறு, ருமை இன்மை குறித்.து 

நின்றது, 

மேல், உள்ளன்பில்லார் உறவினை உறுதியாக சஈம்பலாகர 

தென்றார்) இஇல், ௮க்கள்ள செஞ்ச என்றும் நல்லராகார் என் 

இன்றார், கல்லனவாகிய பல_நால்களை ஈன்கு கற்றபோதும் wore 

இருந்தி இனியா£குதல் பகைவர்க்கு இல்லை என்பதாம், 

பருத்திருக்காலும் வெண்கார்தள உரிக்குந்கோறும் ஒன்றும் 

இன்ரா,தல்போல் விரிக்குச் தோறும் பொருளொனறாமின்றி வீர்து 

போகும் பதர் மயமான மால்கள் பல படித்தாலும் பயனில்லை 

யர,தலால் நல்ல என்றா; கல்ல தாயிலும் ஒன்று மாத்திரம் கற்றால்
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8 e சு 89 6 ச . e ந கண ற்றும் கவல் 2பால் தாம் கண்ட? பெரிகாகக்கொண்டு 
களி,க்ிழிவரா கலால் ௮க்ஙனம் அகாவண்ணம் அூச்குகைய ரல் 
கள் பல கற்5மிவண்டும் என்பது தோன்ற HFS QB WV of oor 

வும் கூறஞர், 

வேச முகலி.ப கலைகள் பலவறறைபும் வழவறக் செளிர்து 

தவமுதாக் திரக் தம் பரசுராமரும், விஈவமிச்திர நம் இனிபராகர 

மல் உள் வபிரங்கொண்டு அரச மரபினரையும், வசிட்டரது ௮௬ 

மை மக்களையும் கொன்சருழிச்சுவாறு போல் பகைமை மீக் 

கொண்டவர் எவ்வளவு சல்விபுடையராயினும் மனக்இருக்தாமல் 

தின்று என்றும் சினக்திருகக் தம் பகைவா்பபல் திங்கே ௧௬ 

சிற்பரரசலால் ௮வரைக் கல்விபுடைமை பற்றி நல்லென்று ஈம்பி 

நட்।/க் கொள்ளலாகா9தன்பார் கற்றக் கடைத்தும் மனகல்ல 

ராகுதல் மாணார்க்கு அரிது எனருரர், 

பகைமையோடு சிறுமை மேற்சிகாண்டவர் அறிவ ரல்கள் 

பலவும வ-ழவறக் கற்ரிமுக்தாலும் ௮வர் ஈல்ல மனமுடையசாய் 

நின்று நட்புக்கொள்ளாராகலால் ௮வரை ஈண்பரரக நம்பிக்தகொரள் 

ளலாகாசிசன்பது இன திரண்ட பொருளாம், 

உரத்தின் வளம்பெருக்க, உள்ளிய தீமைப் 

புரத்தின் வளம் முருக்கிப், பொல்லா---மர ததன் 

கனக்கோட்டம் தாரக்குநூல் ௮222 2பால் மாந்தர் 

மனக்கோட்டம் தீர்க்கும் நால் மாண்பு, என்றபடி நால் 

கள் மனக்கைக் திருத்தி மக்களை நல்லராக்க வல்லனவாயினும் 

இபற்கையாகவே ௮கத்திற் பகையும், பொறுமையும் பொருச்த 

புள்ளவர் ௮வற்றால் இருக்திப் பண்படமாட்டார்; அகவே வன் 

கண்ணாாய ௮வவஞ்ச கெஞ்சரை உறவாக நம்பலாகாதென்ற 
வாறு, கங்கைநீர் வார்த்து வளர்ப்பினும் காஞ்சிரக் காய் இனிய 

கனியாகாத வாறுபோல் ௮க்காயினரும் கல்வியால் ஈல்லாக£ா 

ஆ.தலால் ௮வரசை சண்பசாகக்கொள்ளலாகாதென்க, 

இடம்பட மெய்ஞ்ஞானக் கற்பிலும் எனறும் 
DEM BTL என்றும் ௮டங்கார்--தடங்கண்ணாய் 
உப்பொடு செய்பால் தயிர்காயம் பெய்தடிலும் 

கைப்பரறு பேய்ச்சுரையின் காய், என்றதும் காண்க 
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2292 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

பல நூல்களையும் படி.தி.து மிக ௮றிவுடையராயிலும் இயல் 

பாகவே சம் பகைவா்மேல் சினக்கிருகி நிற்பவர் மனக்இருக்இ 

ஈல்லராகார் என்பது இநில் உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மைஆய் 

ஏயினன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

ஆய்எபினன் என்பவன் வெளிபம் என்னும் ஊரிலிருக்க ஓர் 

குறுில மன்னன், பெருவலியுடைய வேளிர் மரபிற் பிறக தவன், 

Hy Bh QLD கொடையிலும் அமர்பு3 திறலிலும் மிகு புகம் பெற் 

றவன், கருவி நூல்கள் பலவும் கசடறக் கற்றவன், கவிகள், 

LIT vb புலவர் பலருக்கும் பரிசில் பல தநனு Wes உபசரிக்க 

வன். கருதிய காரியங்கமாக் கடைபோகச் செய்யும் உறுதியுடை 

யவன், இவனது கல்வி நலத்தையும், வெல்லுக் இறச்தையும் 

ALES நராமுடிச் சேரலன் என்னும் சேர மன்னன் இவன்பால் 

மிக அன்பு செய்திருக்கான், அவனுக்கு இன்னுயிர்ச் துணைவ 

னாய் நின்று எங்கும் இசை பரப்பி இவன் இனி வாழ்கதான், 

அக்காலத்தில் ௮குை எனவும் குறுகில மன்னனொருவன் மது 

ரையிலிருந்கான், ௮வன் உள்ளிபசை மடிக்கும் உ௱னுடையா 

ளன், நல்ல வள்ளற்குணம் வாய்க்தவன், இல்லைசயன்னாமல் 

என்றும் இனிதுதவ வல்ல௰னாகலால் தன்னை காடிவச்தவர்க்கு 

யானை முதலிப ௮ரும் பொருள்களை ஈ.பந்து கொடுத்துப் பெரும 

புகழோடு சிறக்து விளங்கினான். :' பாவடி யானைப் பரி௫லர்க்கு 

௮ருகாச் சீர்கெழு சோன்றாள் அகுதை'' என வெள்ளெருக்கிலை 

யார என்னலும் புலவர் ௮வன் வள்ளன்மையை வி.பக௮ பாடியுள் 

ளார், மணம் சாறு மார்பின் மறப்2பார் அகுதை குண்டு நீர 

வரைப்பிற் கூடல் '' எனக் கபிலரும், :: இன்கடூக்களிழற்றின் 

அகுதை தக்சை, வெண்கடைச் சிறுகோல் ௮கவன் மகளிர், மட 

ப்பிடிப் பரிசில் '! எனப் பாணரும், இவன் பண்பினைப்பாராட்டிப் 

பாடியிருக்கின்றனர, இங்கனம் வண்மையும், திண்மையுமுடை 

wen விளங்கியிருக்5 வன்பால் இவன் சினஞ்செய்திருக் கான். 

இவனது தற்றலை கோக்கி முதலில் வன் யாதும் ஆற்றாது 

அடங் நின்றான், பின்பு இடல் காலங்ஈளின் இதங்கண்டெ 

முது ௮வன் மர் செப்யவர்தான், இவலும் வெகுண்டு புகு
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தான, ஒருவரை ஓருவர் வெல்ல மடி.யாமல் இருவரும் முடி வில் 

முசணழிதஆ்து பிரிக்தார், நெடுங்காலம் கடக்சபின் புலவர் சிலர் 

இடை கினறு இருவருக்கும் உறவு செய்து வைக்கார், இவனது 

கல்வி கலத்தை கோக்கி ஈல்லவென்ே ஈம்பி அவன் மிகவும் 

நண்பு செ.ப்து கினமுன், கின்று வருங்கால் அமயங்கண்டு 

அவனை அடி 2.பாடு தொலைத்துவிட இவன் கடுஞ் சூழ்ச்சி செய் 

சான், அதனை எதுரறந்து Swe epoarpig மிகவும் சண் 

விழுப்புடையன£ுய்ப் படைபல் சிதாகுத்தும் தன்னை ௮வன பானு 

காக்து வந்கான், கல்விய/2வாடு எவர்க்கும் இரங்கி உதவும் 

வள்ளலாயிருந்து.3 தன் மனந்திருந்தி ௮வன்பால் கலம்புரிய மல் 

பழம் பகை பாடு இவன் சினா? தயிரு£ சான், பலகல்ல கற்றக் 

கடைக்தும் மனகல்லாாகுகல் மாணாாக்கு ௮ரினு என்னும் உண் 

வையை உலகம் இவன்பால் உணரர்து கின்றது. இவன் பினபு 

எவர் கடூச்தும் 3னாமல் சன்ன 22 ிபரரப்புகுந்து வன 

um sea Hau Dh tora my அ௮மர்க்களத்தில் ௮ழிக்க 

ப்பட்டான். இவனைக்குறித்துப் புலவர் Avi பாடியுள்ளார் 

அடி.யில் வரும் பாடலிலும் இவன் சரிசம் சிற அ காணலாம், 

யாம விரலின் நெடுங் கடை கின்று 

தேமதிர் சிமைபக் குன்றம் பாடும் 

நுண்கோல் ௮க௮கர் வேண்டின், 9வெண்கோட்டு 

அண்ணல் யானை ஈயும் வண் 2௫ழ் 

மிவளியன்,; வேண்மான்; Qf DIL! எயினன், 

௮ளிஇயல் வாழ்க்கைப் பாழிப் புறக் அலை 

இழை மணி யானை இ.ல் ?,57 மிஞிலியொடு 

ஈண்பக லுற்ற செருவில் புண்கூரஈது 

ஒள்வாள் மயங BLOT விழ்ச்சசனப் புள் ஒருங்கு 

அங்கண் விசும்பின் விள நகு ஞாயிற்று 

ஓண்கதிர் தெறுமைச் சிறகரிற் காலி 

நிழல்செய்.து உழறல் காணேன் யான் எனப் 

படுகளம் காண்டல் செல்லான் சினஞ்சி,ற* 2 

உருவினை ஈன்னன் ௮ருளான கசப்பப் 

பெருவிதுப் புற்ற பல்வேண் மகளிர்



2294 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

குரூ௨ப்பூம் பைந்தார் அருக்கிய பூசல் 

வசைவிடக் கடக்கும் வயங் கபெருகர் தானை 

அகுதை களைத் சாங்கு மிகுபெயல் 

உப்புச் சிறை கில்லா வெள்ளம்போல 

நாணுவரை நில்லாக் காமம் கண்ணி 

நல்கனெள் வாழியர் வச்சே, ஓரி 

பல்பழப் பலவின் பயங்கெழு கொல்லிக் 

காரமலர் கடுப்ப நாறும் 

ஏர்நுண் ஓஓ மா௮ யோளே, ( அகம்.) 

இள, கூடி நீங்கும் கலைமகன் கன் கெஞ்டற்குக் கூறியகாகக் 

துறையமைத்துப் பாணாபாடியது, அப் எயினன் மாணிப் 

புருர்.து பாழி என்னும் இடத்தில் ௮மர் தொடங்கி, மிஞீலியால் 

மடிந்ததும், அப்பொழுது இவன் மீது வெயில் படாவகை 

பறவைகள் சிறகாவிரிக்அுப் பர்கரிட்டாற்போல் பரிந்து சூழ்க 

௮ம், இவனது உரிமை மகளிர் இவன் உருவம்போன்ற ஒன்றைக் 

காவிரியில் விட்டுக்கறைந்து நீராடிப் போனதும், கன் பகைவன் 

போனான் என்று தெரிந்து ௮குதை தன் படையினைச் ௪௫௧௯ 

மகிழ்ச் திருந்க.தும், கலைலமுடைய சாயினும் மாணார்க்கு மன 

ஈலம் உண்டாதல் ௮ரிது என்பதும், பிறவும் இதில் உணாலாகும், 

ஒருநீர்ப் பிறந்தொருங்கு நீண்டக் கடைத்தும் 

விரிநீர்க் குவளாயை ஆம்பல் ஒக்கல்லா 

பெருகீரார் கேண்மை கொளிலும் நீரல்லார் 

கருமங்கள் வே படும், (5700 win i ,) 

- உள்ளம் பகையா யுறுவாரைக் கல்விஈலம் 

உள்ளமையால் தேறி உறுதொழிக--வெள்ளென்று 

நீறுபுறம் பூச்ச நெருப்பிருத்தல் போலவருட் 

Eee but தீமை தெளி, 

போன்னிருக்கும் என்றரவின் புற்றிந்கை வைத்தலினும் 

DUDES HUE GDA, 
உள்ளம் பகையாயுள்ளாசை ஈல்ல?ென்று சம்பிக்தகொாள்ள 

லாகாசென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
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824 அன்றுகெஞ்சில் வஞ்சமுடன் இகரிச்சு பூகனையைக் 
கொன்றதென்னே அஞ்சக் குமரேசா. 555 Mp 
ரூகதீநின் இனிய ஈகா அ கத்தின்னா 

வஞ்சரை யஞ்சட் படம். ( ச) 

இடர், 

குமரேசா! அகத்தே வஞ்சஞ் செய்துவந்த பூசனை 

யைக் கண்ணன ஏன் HCAS கொனமுன எனின், UES BET 

இனிய SED SES B இன்னா வஞ்சரை அஞ்சப்படும் எனக. 

» த உ இ அ. உ ௫ தி ௪ 

இது, வஞ்சரை ௮௫ அகல?2வேண்டும் என்கின்றது. 

வஞ்சமுடன் ஆசரிச்சு என்றது அகத்தில் பகைமை கொண்டு 

துயா இழைக்ககி துணிந்து கரவாக முகத்தில் நகைலிஃத்து 

MEG SHB, 

நகர நகைத்து: உடன்பாட்டு இறக்சகால வினை யெச்சம். 

அளபெடை இசை நகிறைச்சு ரின்றது, 

HEF BH = மனத்தில், இன்னா ௨ வஞ்சர் - இன்ன கவராய வஞ் 

. இன்னாமையை விளைத்தற் கரிய தீப வழிகளை னை கீது நிற் 

ன்ற மாயக்காரர் எனக, இன்னாமை துனபம், படும் எனறது 

ஈண்டு வேண்டும் என்றபடி, இது வியங்கொள்போல் அமைரஈ.து 

விதிப்பொருட்டாப் உறுதியை விளக்கி கின்றது, தம் அகத்தி 

அள்ள பகைமையை எத.॥ அறியாமல் மறைக்கும் பொருட்டு 

வஞ்சர், முகத்தில் ககுவராசலால் ௮சிசெயற்கையைச் சவ்னிதாக 

விளக்கி இனியஈகாஅ Io pt. இங்கனம் இன்னு மையை நெஞ் 

சுள் வைச்து இனிய ஈகுவாரை நய வஞ்சகர் என்பர்,, வஞ்சரி 

னும் இவர் மிக அஞ்சதக்தக்கவர் என்௧, 

மேல், ஈல்ல கல்வியுடையராயினும் உள்ளே பகைமையுள்ளவ 

சோடு உறவுகொள்ளலாகாசென்றா7; இதில், ஆவர் ௮ன்பர்போல் 

இன்புறச் சிரித்தாலும் சம்பலாகா சென்கினருர், 

முகத்தில் இனியாகச் சிரித்து மனத்தில் இனனாரா யிருக் 

கும் வஞ்சரை ௮ஞ்சவேண்டும் என்பதாம்,
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Pu Paw ௮ழ்காகப் பசும்புல் Hit Bw படாதது, அடிய 

விழ்க்குவ। விர்துபோம் வண்ணம அம் தழுக்கி யிராஈகும் பாழ்ங் 

இண_ர2பால ௮கத்தில் இன்னமை கொண்டு முகத்தில் இனிய 

நகைசெயப்து கொடிய வஞ்சர் உறவுசிகாள்ள வருவா; கல்ல 

சென்று நம்பிக் கூடினால் காசமுற சேரும் அசலால் yb beans 

அஞ்சி $ல்கிவிட2 வண்டும் எனபார் வஞ்சரை அஞ்சப்படும் சன 

ர, 

சகை யினிமையை கோக்க நல்லெ௮ன்று நம்பிச் சாந்து 

பின்பு ௮வர் தீயரென்று கண்ட 2பாது ெஞ்சம் பார என நடுது 

கிப் 2 பாம் அதலால் HEE BUDS MHA வஞ்சர் அஞ்சக் 2க்கல 

சா.பினர், 

சான் 227 எனமறிக்துச் சார்க்தகாய்மற் சார்ச்காய்க ௪௪ 

சான நண்மை சார்ச்தார்கண் இல்லாயின்-சார்க? தாய் கேள் 

STE SES BD உண்டென்று செப்புச் திறந்தகொருவன 

ONLINE MS FM அடைசம்து. (நாலடியார்) 

இனி.பன் என ஒருவனை ஈம்பிக் கூடிப் பின்பு இன்னை 

எனக் கண்டிபொழுது உண்டாம் அனபசத்தைக் காட்டிக் கூடா 

நட்பின் கொடுமையை விளக்கி %ற்கும் இசன் முருமையைக் 

கூர்க் து காண்க, Bu வஞ்சகரைப் பாம்போடு கோவைத்ழது 

௮டுத்தரர்க்க உயிர்க்சேடு சசய்பும் ௮வருட்கேடு நோக்கி என்ச, 

அகக9காடி.பராப அவரை மிகக் கடியவேண்டும் என்பது கரும், 

மனத்திற் கடும்பசை முகச்இினால் அறியலாம் என் தபடி உள் 

ளத துண்மையை உறுதியாக அுறிக்து கோடற்குக் கருவியாயுள்ள 

முகத்தின் கண்ணும் ௮௮ தோன்றாவண்ணம் மறைத்துச் இலர் 

இனிக்கப் ேபடுச் சிரித் துறவாடி முடிவில் சகுனிபோல் குடியைக் 

கெடுத்து விடுவர் ௮கலால் ௮க் கொடியரைச் சிறிதும் கூடலாகர 

தென்று இது குறித்துணர்த்தியது, 

முகத்தின் இனிய ஈகாமல் அகத்தில் இன்னாமைகொண் 

டுள்ள வன்கண்ணரிலும், ௮க்ஙனம் ஈகைத்து வருனெற சய 

வஞ்சகர் மிகக் கொடி. பராவராசலால் ௮வசை நஞ்சென அஞ்சி 

அகல? வண்டும் எனக,
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செங்கமலப் போகல7ர்2 செவ்விபோலும் வதனம், 

தகங்குமொழி சச்கனம் போலும் -பங்கியெறி 

க,ச்சகரியைப் போலும் இளங் காரிகையே1 வஞ்சமனம் 

குத்திரர்பால் மூன்.று குணம், என்றது நீதிிவண்பா, 

அகதநில்கொண்ட இமையை முகத்தல் யாதும் காட்டாமல் 

நகைத்துக் கெடுக்கும் வன்மை ஈய வஞ்சகர்க்கு உணடு என்பதை 

இஃதணர்த்இு கற்றல் காண்க, வாய்பிளர்து இனிசாய்ச் கழுவு 

ag Cure wigs அழிவுசெப்அ அ௮5லும் இபல்பு ௪௫௫ வஞ்சா 

ெஞ்சுக்குக் ககீகரியை இல் ல்ப்புக்காட்டி ி.டுக்கம் ழகை 

ஊன்றிப்பா/க்க, கத்தரி ஈமயிரரி கருவி, இகல் அம்பழி 

வினையாளர் மனம் என்றும் இழிவினையே ௧௬௫ ற்கும் என்பது 

உணரலாகும், அ௮க?வ அப்பழியரை யாண்டும உறவாஈமப் பற்ற 

லாகா சதன்பது Oh Do) (Oo LI புலமை, கேடமைக்க ௮௫ சரை 

என்றும் எவ்வகையிலும் ஈம்பிக் கூடலாகாகென்பது குறிப்பு, 

UGH SHOEI ௮ன்பாபோல் வர புன்சிரிப்புச் செய்னு 

கொஞ்சிப் பேனும் அவரை ஈண்பராக ஈம்பலாகாது; அழிவு 

செய்பவர்.ச பழிகாரர் என்றே அஞ்சி கின்ற ௮ழிமதுவிடவேண் 

டும் என்பது இதில் உணாச்சப்பட்.டது, இவ்ண்மை பூகனை 

பால் உணாரப்பூம், 

கதை. 

பூதனை என்பவள் இற்றைக்கு ஐயாயி 5 அண்டு. 4) முன 

னர் வட மதூரையிலி.நக்கவள், பல்வகை மாயங்கமாபும் ஈன்கு 

பயின்றவள், வேண்டியபோது வேண்டும் உருவங்க! வெண் 

டியபடியே எடுத்து விரும்பியதைச் செய்பவள். . விண்ணவர் 

மகளிரோ ! மண்ணவர் மடக்சையோ! விஞ்சையர் மங்கையோ] 

கஞ்சுறழ்காக வஞ்சியா 1 என அழகிய வ.வா சகாண்டு 

௮சசர் பலறாபம் அலமாச் செப்கவள், கல்வி.பாள்ரவரம 

வியந்து புகழும்படி அ௮வையஞ்சாது கின்று சவைரதும்ப பாற 

பொருள்களை யெடுச்துச் சொல்லு, பலிலும் இவள் மிஈ வல்லவள், 

இவளது அற்றலைக்கண்டு கஞ்சன் சுனக்கு ஓர் ஏற்ற துணையக 

இவளைப்போற்றிக் கொண்டான், பெண்ணாயிருப்பினும் அவன்
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எண்ணிப வினைகளை எளிதில் முடி.ச்து இசைபெெற்று நின்றன், 

கப செபல்களாச் செய்வதைக் குறித்துச் சகுனியோடு ரியோ 

சன்ன ஆப்ர்அ கொண்டதுபோல் இவளோடு அவன் ஆற்று 

செப்அவச்தான், * மாரியும் திருவும் மகளிர் மனமும், தக்குழி 

நில்லாது பட்டூழிப்படூம் எனும், கட்டுரைப் படியே ௭௫ கப) 

இவள் ப.ட்டுவர் சாளாயினும் ௮க்கெட்டவனிட மாச்இிரம் ஒட்டி 

பரிருர்தாள், ௮வன் குறிப்பின் வழியே நடரந்அ கண்ணானக் 

கொன்றுவிட.த் துணிச்காள், ௮ங்கு சாள்பல கங்னொள். அழ 

வடி.வற்கொண்டு சநசமீகாபனை ஈணுகிப் பழைமை பாராட்டி 

சகைமாகச்தளாய் ன்று நாளும் உறவுசெய்து வர்காள், was 

இல் பகைமையெய்தி முகத்தில் ரஈகைசெயப்து நிற்கும் இவள 

நிலையினைத் தெரிச்து என்னைக் கொல்லவர்தவன் இவ்வண்ணம் 

செய்கன்றுளே | என்று எண்ணி ஈகைச்து வாட்டும் பார்ப் 

போம் என்று கண்ணன் எதிர்பார்த்திருக்கான், இளக குழவி 

யாய் விளர்கிபிருக்கும் ௮க் களங்கனிவண்ணனை ஒருகானள் அம 

யம் நோக்கி நெருங்கி மீக ௮காவுடையாள்போல் ௮ர௬ககை 
சசய்த அணைக்செடுதக்துக் கசொடைமேல் இருக்திவைத் துத் 

கான் முன்விளைத்திருந்த நச்சுப்பாலை இவள் நச்சி ஊட்டினாள், 

இவ்வஞ்சசியை இனி வெளியேவிட்டால் வஞ்ல்அ ஈம் eo 

யைக் கெடுத்துவிடுவாள் என்று அஞ்சிச் தன் கொடுங்கையால் 

முலையை இறுகப்பற்றிட் பாலோடு இவள் உயிரையும் அ௮ப்பாலன் 

பருகிப் பிரிந்தான், இக்கள்ளி மன்று புரிந்ததையும், ௮க்கள்ளப் 

ரான செய்சதையும் குறித்து அரியப்பப் புலவர் ௮ழகுறக்கூறி 

புள்ளார், அடியில் வருவதில் இறிது காணலாம், 

குண்டலம் இலங்க வொர் குறக்இனி திருத்தி 
வெண்டள வரும்பனைய மேன்னகை விளைத்து 
மண்டூபுனல் வேலிதகழ் மண்ணும் உயர் விண்ணும் 
உண்டவளனை வெய்யமுலை யூட்டினள் ூணைத்தே, (1) 

௮றிச்துகை யாடி முலை அக்கை கொடு பற்றி 
மறக்குலவு வஞ்சமகள் மாமுலை மணிக்கண் 
தறந்தொழுகு பாலினா]ி செய்யதளி ரெனனப் 
பிறங்குகனி வாய்முகல் பிழிர்துயிர் குடி. த்தான், (2)



83.0 ௮திகாசம் கூடாகட்பு, 2299 

உளக்றிற் கொலை HIS Hos gw உகுட்டில் ஈகைவிளைத்.து 
வரத இவள் இ௩வனம் உஞற்றி ஒழிக்தமைக்கண்டு ஈந்தகோபன் 
முதலிய அனைவரும் அஞ்செடு்கனார், குழக் மை செய்ததை நினை 

5 கினைக்து பின்பு வியந்து பகிழ்ர்தார், பெஞ்சு இதாயுள்ள 
எஞ்சமக்களை சகைவகைகொண்டு ஈம்பலாகாது; ௮ஞ்சி நீக்கவே 

மவண்டும் என அன்று அவர் நன்கு தெளிந்தார், முகத்தின் 
வ இனிபககா அகத்து இன்னாவஞ்சரை அஞ்சப்படும் என்பதை 

உலகம் இவள்பால் உணர்ந்து நின்றது, 

மாதுலனா௫ியும் ஏதிலனூ.ப வஞ்சன் கஞ்சன் வரவிட்ட 

பூனை தன்னுபிர் முலைபொழி பாலொடு போதரவுண்ட புயலவண்ணா 

மாசவ யாதவ வாசவ சவ மாயா ஆயா மது சூதா 

ஆயும் ௮ர்சமூம் ஆகிய சின்புகழ் அல்லா துரையேன் அடியேனே, (4) 

அரிபுங்குலின் ௮ன்னைசன் வடிவுசொண்டலகையாகிய ஈங்கை 

பரிவு பொல்க௨ர் தெடுத்தணைச் துவச்துளம் பரிர்துடன் பாராட்ட 

உரு குமாமுலைப் பாலுடன் ௮வளுயிர் உண்டமு மூருகார் மெய்ச் 

சாரிய2சாவலன் செய்யகாள் மலர்களென் கரு,த்சைவிட்டகலாவே, (௨) 

இவை, வில்லிபாழ்வார் சொல்லியன, இவ் வாழ்த். துப்பாடல் 

களில் மேற்குறிச் த சரிதம் குறிக்கப்பட்டிருக்தல் காண்க, செஞ் 

சில் இன்னவஞ்சளாயிருர் து இனிய ஈகைசெய்து பூதனை கொஞ்சி 

வந்ததையும், கண்ணன் அவளை நின்று கொன்றதையும் கவி 

௧௬இ உருகிச் துதித்திருக்கும் ௮ழகை இதில் ஊன்றிபுணர்க, 

நேஞ்சுதீ தான நீலைகேடர் ௩ண்பென்றும் 
அஞ்சுதீ ஈஞ்சேன் றகல். 

வஞ்ச ௬றவினை அஞ்ச நீக்கவேண்டும் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட த. 

  

825 சேர சனலன் சொல்லியும்பின் தேர்ர்துசொளா சேன் வசுமூன் 

கூர்ச்தகல கின்றான் குமரேசா--நேர்ந்து 

மனத்தி னமையா தவரை எனை ச்தொன்றுஞ் . 

சொல்லினாற் ஹேறற்பாத் றன்று, (௫) 
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2300 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

குமரேசா! முன்பு சனக்கொண்டு மனம் 2பாருச்தா 
இருச் சு ௮னலன் என்பவன் பின்பு உரிமைசெய்து வக்து இனியன 
பல சொல்லியும் ஏன் அவனை ஈமபி வசு உறவுகொள்ள வில்லை 
எனின், மனத்தின் ௮மையாசவரை அனைத்து ஒன்றும் சொல்லி 

னால் தேறற்பாற்று அன்று எனக. 

இ௫, மனம்பொருர்சாதவரை e pars மருவலாகாசென் 
கின்றது, 

அ௮மையாகவா - அன்பாய்ப் பொருகர்காதவர், அமைதல் ௭ 
பொருந்தல், 

எனைத்து ஒன்றும் - யாதொரு வகையிலும் : எவ்விசமான 

காரியங்களிலும் என்க, உம்மை ௪ஞ்சாமைப் பெபொருட்டூ, 

தேறற்பாற்று ௮ன்று- தெளிபும் பான்மையுடையகன் று 2 
ஈல்லவரென்று தெளிந்து கொள்ளலாகாென்ற வாறு, 

அகத்தில் வஞ்சறுஎஉடயவரை முகத்தில் அவர் செய்யும் 

'நகைகொண்டு நம்பலாகாகென்று பேல் ௨ ணா கிளர் ; இல், 

இனிமையறச் சொல்லிலும் ௮வரை உரிமையாளராகக் கொள்ள 

லாகா தென்இன்ருர். 

மனத்தில் பொருசத்தமில்லாதவரைச்ீ சொல்லினால் saw 

சென்று எவ்வகையிலும் தெளியலாகா9சென்பதாம், 

சொல்லுச்கு முதன்மையானது மனம் கையால் ஸூல்து 

இனிகாக ௮மையவில்லையாயின் ௮வர் எவ்வளவு கலக்சள் ௮மை 

யச் சொல்லினும் ௮வரை இனியராக எண்ணலாகாது ; வஞ்சிக் 

துச் தனக்கு இடர் இழைக்க வரத கொடியசென்றே செளிந்து 

சி.மி.ஐம் இடக்கொடாமல் ஒழியவிடவேண்டும் என்பார் ': அவரை 

எனை தக்தொன்றும் சொல்லினால் தேறற்பாற்று முன்று '? என்றார், 

பழம்பகைகொண்டு உளம் பொருக்காஇருக்தும் புறத்தில் 

வச்,து உரிமையா ளாபோல் மிக கெருக்கி நின்று இனிமையோடு 

வஞ்சர் இதம்பெறச் சொல்லுவர்; ௮ச் சொல்லை கல்லதென்று 

சம்பி ௮வரை ஈட்ப்ரகக் கொள்ளலாகா தென்க,



99-ம் ௮இிகாரம் கூடாகட்பு, 2301 

Loran ds மால் ஈள்ளாது உறுதித் தொழிலாய்க் 

கள்ளச்சால் நட்டார் கழிசகண்மை--9 கள்ளிப் 
பும் 2 ௪னுமபு Boar INS F, சம் பூச்கு Feo Bit. 

மனத்துக்கண் மாசாய் விடும், என்றது நாலடி, 

மனத்தால் அமையா ிருக்தும் தமக்கு ஈயங்கருதிப் பொல்லா 

ari Fa: ஈல்லவ/ போலச் சொல்லாடி வருவர் வரை கம்பி 

ஈட்புகசககொள்ளலாகாது ; கொள்ளின பின்பு வரால் விளையும் 

அல்லல்களை யெல்லாம் உள்ளி உள்ளி உள்ளக் குன்றிவிடும் என 

இல்லது உணாமத்தி நிற்றலை ஊன்றி யணர்க, 

வஞ்சசெஞ்சர்சொல்லை நல்ல தன்று என்றும் ஈம்பலாகாது; 

நம்பினா? வில்வலன் சொல்லை ஈம்பி முனிவர் மாண்டதுபோல் 

மாளகேரும் ஆதலால் அ௮ப்பாழான வஞ்சர் சொல்லைக் கேளாமல் 

$ீங்க?வண்டும் எனக, 

சொல்லைக்கொண்டு ஒருவனை ஈல்லன் என்றோ? அல்லன் 

என்ரோ 7 கொள்ளலாகாது ; மனத்தின் செம்மையை கோக்கியே 

நட்பாக மருவிக்கொள்ள வேண்டும் எனறவாறு ; என்னை! goog 

இனி.பதாயின் இனியாாய் ; இன்னாதாயின் இன்னாதவராய் மக்கள் 

இருப்பசாதலான எனக, 

இனியவர் என்சொலினும் இன்சசால்லே ) இன்ளூர் 

கனியும் மொழியும் கடுவே)--௮னல் Oar (ips gw 

வெக்காரம் வெய்? சனிலும் கோய்தீர்க்கும்; மெய் பொடிப்பச் 

சிங்கி குளிர்ச்தும் கொலும், (நீதிசெறிவிளக்கம், ) 

மனத்தில் ஈலம்பொருக்சாக வஞ்சா சொல்லை ஈஞ்சோடு 

ஒப்பவைத்துக் கொல்லு? தீமையைக் காட்டி HS கொடியசைக் 

கூடாதகலுமாறு இது குறித்து நிற்றல் காண்க, 

உள்ளன்பில்லாமல் சொல்லால் பசப்பிக் கள்ளஞ்செய்வா 

சோடு நட்புக்கொள்ளலாகாதென்பது குறிப்பு, 

அன்பர்போல் பொருக்கி இன்புசையாடிலும் உளம் பொருச் 

தாதவசை உணச்க்தவர் உறவாக உட்டேகோள்ளார் என்பது இஇல் 

உணர்த்தப்பட்ட அ, இவ்வுண்மை வசுவின்பால் உணகசப்படும்,



2302 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

கதை. 
வசு என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிரத்திருநாறு அண்டூசட்கு 

முன்னர் இப்பாககண்ட முழுதும் புஈழ்மணங்சமழ நிலவியிரு 

ந்த ஓர் ௮றிவுடை மனனன், சேத நாட்டைத் தனக்கு உரிமை 

யாக உடையவன், இவனுடைய மனைவி பெயர் சரிகை, இறக்க 

sypsu8u அவளோடமார்து அரிய போகங்களை நுகரக்து 

அறங்கள் பலசெய்து இவன் விளங்இியிருக்கான், இவனது மன 

BG GO BULL, os 06s செய்யும் வினை கலக்தையும் கண்டு G6 

ரன் உவகைமீக்கொண்டு வினோசமான தெய்வ விமானம் ஒன்றை 

இவனுக்கு விரும்பிக்கொடுக்சான். அதனை யூாந்து விசும்பாருக 

எங்குஞ்சென்று செங்கோல் செலுச்தி இவன் இசை பெற்று வக் 

தான, ௮ங்கனம் ககனமார்க்கமாப் வருங்கால் ஒருகாள் மிது 

காதலோடு தன் மனைவிமீது கினைவுகோன்ற HF” இவனது 

வீரியம் வெளியாய் நேமேயிருந்த யமுனை நஇயில் விமுர்தது, 

௮வ்கு ௮த்திரிகை என்லும் ௮ரமகளொருக்தி கரபதீபன் என் 

னும் ஜர் முனிவரன் சாபத்சால் மீனுரூவாகி மேவிபிருந்தாள், 

amps Bap hws LB aor oy 287 Ly 1,0 விழுங்கிக் ௧௫ YO Bul hs. ஜா 

- பரதவன் வலைப்பட்டு ஒரு புதல்வனையும், மகளையும் பெற்று நின் 

ஐது, அம்மக்களிருவரைபும் ௮வ யமுனைத்துறைவன் மச்சன், 

மச்சகர்தி எனப் பெயரிட்டு வளர்த்.து வர்தான், அப்) பண்ணே 

பின்பு குருகுலக் தலைவனாஇப சக்கனுவுக்கு மனைவியாயினாள், இ.வ் 
வுண்மையை அடியில்வரும் வில்லி பாடலிலும் காணலா கும், 

வாசவன்௮ளிச்ச விமானமீசொருவன் வசு எனலும் சேதிமாமா போன் 
சேசசன் எனப்போம் விசும்பிடைமனையான் கஇரிகையை கினைஈ்துடல் 
கெழுமி, சேசமோடி.தயம் உருகுமச்சணத்தில் எனை வறவிழுர்ச வீரிய 
மெய்த், தேசவனளித்த ஈதியிடைக்சரளச் திாளெனச் சம் தியதொருபால், 

ஒருமுனி முனிவால் ௮ரமகள் ஒருத்தி மீனமாயுற்பவித் துழல்வாள் 
- இசையென அதனை விழுங்குமுன் கருக்கொண்டு ஈன்ரு;திர்சாலையிலசனைப் 
பர,சவர் வலை.,பி னகப்படுச்து ௮அரியபாலகனொருவனும் இவளும் 
இருவரும் ௮க்.த மீன் வயிற்றிருச்தார் யமூனையும் யமலும் கேசென ஜே.(8) 

மானவர் பதியாம் வசவிலுக்கு இவரை மகழ்வுறக் சாட்டலும் மகனை 
மீனவன் எனப் பேர்கொடுத்தனன் சொண்டுமெல்லியல் இவளை மீண்ட 
ளித்சான், யானும் இன்றளவும் என்மகள் என்னும் இயற்சையானினிமை 
யின் வளர்த்தேன், சானமென் குயில்போல் வர்அமிளவுச்தன். சாவலர் 
குலத்திடை சலர்தாள், (9)
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ஆ 

இவ்வாறு அப்பரதவர் தலைவன் சர்சலு?வாடு HPON HES ௮ர 

சர்தளுக்கு உரைச் இருக்கன்றுன். இதனான் சச்இரருலம இவ 

ஜேடு கொண்டுள்ள களைபுரிமை இனிதுணரலா சம், இ௫்வனம் 

வாரத்திலும் வலி.பிலும் சிறந்து இவன் கிலி வருங்கால் ௮னலன் 

என்னு சிபருசில மன்னன் இவனபால் புகமைஅ மண்டு மிகை 

பல9செய்சான், அவன் புரிவினையாவையும் பாறு, ்றிநந்.து இறு 

இயில் பொருபடை ஏவி இவன் பொருது வென்றான். அதின் 

பின் அவன் அடங்கி பமர்ச்தான், அ௮ண்டுகள் பல *ழிர் தன, 

பின்பு உரிகமபாளனாப் இவன்பால் உறவுகொள்ள fips STM, 

Huse BHM UPB aT Oo 7 Ba so Divi (pol wsoyG WT ev உறுதி 

கள் மிகச்சூற்ச் து ஈல்லனபல சொல்லி Qo sue Sor 

முன, By Bil SOT Ios. umd dgteGu பழம்பகை வ 

னுளத்திரும்சமைபால் ௮வனை கண்பனாகக் a polls கொள்ளா 

மல் இவன் அகன்று சின்றான், இவன் சிலையினை நோக்கி இனி 

யாதும் பலிபா?கன்று அவனு 0 கைஞ்சர்இரிக் து நீங்கி / 2பானான், 

கூடாசான் வர்.து கோடிசொல்லிபும் கூடாுன்ற இவ gi பீடு 

டைமையைக் குறித்துப் புலவர் பலரும் பாடிப் புகழ்ச்துள்ளார, 

மனத்தின் அுமைபாகவரை எனை கீரிதான்றும் சொல்லினால் தேற 

லாகாதென்பசை இவன் தெளிய உணர் ச்தினான. 

- கல்விமிக வல்லராய்க் காட்சிகளில் நல்லாயச் 

சொல்லில் இனியாயத் 2கானற்டி னும் புல்லார் கம் 

, உள்ளாலம் எய்தி உரிமைய தர் கட்பாக்க 

. கொள்ளலோ இ.சாம (,7, 

சோல்லால் ௩கையால் துணைவர்போல் தோன்றிஒன்னார் 

கொல்வார் உறவு கோளல். 

உள்ளம் பொநக்தாசுவரை உறவாகக ககாள்ளலாகாசசன் 

US இதனால் கூறப்பட்டது. 

or 

  

ச் 

826 Flrigsary தண்ணில்லான் சா/வாகன சசால்லிடினும் 

கூர்ச்துகிண்டார் தி2தன் சம?ைசா--சேர்க்து?ன்.று 

நட்டார்போல் நல்லவை 9சால்லிலு.2॥ ஒட்டார் சொல் 

ஒல்லை யுணப் படும், (௬



2004 இருக்குதட் குமரேச வெண்பா, 

இஃ, 

Gu sien! "இருசசாட்டிரலும் சார்வாகனும் உரிமை 

யாள போல் ஈல்லன சொல்லினும் ௮வா தீமையுண்மை ஏன் 

விரைவில் கெளி.பப்பட்டது எனின், ஈட்டா போல் நல்லனை 

செல்லினு ॥ ஒட்டா சொல் ஒல்லை உணரப்படும் என்*,. 

இ, பைவர் சொல்லை சம்பினால் பழு? விள டம் என்கின் 

றது, இருசராட்டிரனைக் கண் இல்லான் என்றது அவன் கண் 

ணோேட்ட மின்றிக் கடக் குருட ளாயிருக் தமை கருதி, 

சொல்லிலும் என்றது அவர் மங் நனம் சொல்லுதலின் 

௮௫௬-மை தோன்ற நின்ற, உம்மை, சிறப்போடு எதிர்மறையும் 
உணர நின்றது, 

ஒட்டார் - பகைவர் ) உள எம் பபொருக்காகார் என்றவாறு, 
ஒல்லை - விரைவு, 

ரல்லன நாடிச் சொல்லார் சண்பரே யாதலால் அவற்றை 
‘/%9 e 5 6 “~ உ 

AUTO DH DU SDE I. CHT, 

மேல், பகைவர் இனிமையாகச் சொல்லினும் அதனை சம்பி 

அவரை உரிமையாகக் கொள்ளலாகாசென்னுா; இகல், வர் 

சொல் தோற்றத்தில் ஈகல்லதுபோல் இருக்தாலும் உண்மையரகக் 

தீமையே விளைக்கும் Brant GSD (APT 

நண்பா போன்று ஈன்மை பயக்கும் சொற்களா இனிதாகச் 

சொன்னாராயிலும், பகைவர் சொல் ௮தா பயவாமல் தீங்கு பயக் 

கலை ௮ப் பொழு? அறியலாகும் என்பதாம். 

உள்ளம்  பசைபாயுள்ளவர் ௮தனை மறைச்.து இனியாபோல் 

வந்து ௮ரிய நீதிகளையும் பெரிய நலங்களையும் அழகுபெறச் 

சொல்லி உரிமை மிகச் செய்யிலும் ச் செயல் கநோமையான 

தன்று; தம் காரியம் கருதியே யுள்ளது என்னும உண்மை உட 
னேயே வெளிபாய் விடும் என்பார் ஒட்டார் சோல் ஒல்லை உண 
ரப்படம் என்றார், | 

உரிமையாள்னாப் வர்.து சனக்கு இனியன சொரல்லினும 

பகையாய் 3ன்றவனை உடனே ஈம்பி ஒருவன் உறவாகக் கொள்ள 
லாகா Fo Dat i,
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மன்னவர் ௮ன்றி கின்னுபர் சலம்பிளைப் 

பின்னவர் எவரும் பெறுவார் அல்லா ; 

தென்னவன் எக?கான் மூன்இ௮ காட்டி. 

Boor oor Gh Ou) நின்னடிக்:த ௮ன்பன், 

இன மன வருவன்; இருக்க ஈண்டிடனப் 

போற்றிப் புகழ்ர்து போனபொற் கொல்லன் 

சொல்லினை ஈம்பி நல்லதன் நிரந்த 

கோவலன பினபு௮ப் பாவிவன் சொல்லால் 

ஒல்லையில் விளைக்க ௮ல்லலைக் கண்டு 

உள்ளக கலங்கி உயிரழிர் த தூயபோல் 

அழி.துயா மிதந்து பழி3யோடு ஓழியவ நம் .ஐக்லல் உள் 

ளம் ஓட்டாசு கள்ளமக்கள் சொல்லை நல்ல? சன்று ஈம்்பி வரை 

ஈட்புக்கொள்ளலாகாதென்பது இகன் இரண்டடூபா ளாம். 

நெஞ்சம் பகை:பாயுள்ளவர் அன்பாபோல் கெருங்கி கல்ல 

நீஇககா இன்புறச் சொல்லினும் ௮தில் அன்பே அமைத்இநக் 

கும் ஆதலால் ௮கனை உண்மையென்று ஈம்பலாகாிசன்பது 

இதில் உணரக் ச்ப்பட்ட.து, இவவுண்மை Bin bra டிரன் கண் 

ணும், சார்வாகனிடமும் உணரப்படும், 

கதை. 

உலூற்கு ஓர் முடிமன்னனாயிருச்தும் ஓருகசாட்டீரன உளீக் 

இல் மிகக் கொடுமை கொண்டிருந்தான். தன் மகனாக.ப துரி 

யோதனன புமிக்த வஞ்சச் சசயல்களிலல்லாம உடனமச்ஈஇிரு 

ச்தூ கெஞ்சொத்து வச்சான், நீ9மான்கள. க.ப பாண்ட.வர்.கலர 

பழைக்குச் சூதாடி. சவன்று PMUTIIGS S விரும்பிச் சுனி 2யாடு 

சூம்ச்து ௮க்கொடியவன் முடிவுசெப்து2காண்டி முடிவில் ௮ கனை 

இவ?னோூ மொழிச் சான, அம்மூடிவினை கினைக்து இவன் அகமிக 

மகழ்க்தான 

மகன்மொழி சயக்து2கட்டு aT LOY DI BEDS BK BNW 

மிக௩.பச்.துரூ௫ நல்ல வி/கினால் வெல்ல லுற்ற 

௮கெடம் போர்செய்காலும ஐவ. DL. BO) BT GD) HP 

சகுனியை யன்றி வேருர் சரவல்லார் காணி என்றுன்,



2306 திருக்குறட் கமசேோச வெண்பா, 

விழிபிலா வென்றி 2வர்சன் விதுரனை அழைச்து நீபோய் 

மாழியில் பா நல௫ல் மற்றன் மொழியினை மறுச்சகவல்லார் 

பழி.ரிலா இசை காள் நீரிப்பாண்டவர் வந்துன் மைக்கா 

வழியிலாப் ஐழ தம்வண்ணம் மருட்டி $ சகொணர்தி என்ன் 

இக்வனர் உள்வஞ்சமுற்றிருந் தும் * உன் தம்பி அழகிய பாளிகை 

ஓன்று புதமைபா£ அமைத்துள்ளான; இளைஞ களோடு, வந்து 

நீ கனை க்கண்டு மகிழ சவண்டும் என்று பான் காதல்கொண்டு 

on Dans? என உரிஉமயாளன் 2பால் KID HE ஓர் இரு மகம் 

எழி விதானிடம் கந்து அவரை விரைவுடன் oO) BT CO HL TD 

Qu sr Ai Hs TA as, SoM oUTET mT Bulg FTE 

னவுடன உண்மைபை உழ்றறிக்து இன்னல் விளை௮க்கு இவ 

னுரை முன்ன குரிரயன ௮வர் எண்ணி இரக்கஷர், 

அன்று கழ்புனல் தறை.பினில் கழுகிரைத்து அரியவஞ்சனை செய்தான் 

குன்றுபோலு;பர் வாழமனைச் கொடுச்சழல் கொளுத்தி வன்சொலை சூழ்ச் 

தான், கென்று சூதிணில் யாடையும் கவரவே விரகனாலழைக்கிட்டான் 

என்றுதான் ஈமச்கு ௮ன்புடைத் துணைவனா யிருச்சதவ் இசலோனே, (௧) 

சேற லார்சமை,ச் தேறலும், தேறினர்ச் தேறலாமையும், என்றும் 

மாறலாருடன் மலைதலும், மாறுடன் மருவிவாழ்சலு, முன்னே 

ஆறலாகன அரசசருக்கென்று கொண் டரச நீதியிற் சொன்னார் ; 

கூறலாதன சொல்வதென் ! செல்வதென் ! கொடியவனருகென்றான். (௨) 

என்பன ௮.இபாக வி.டன் விசயன் முதலாயினோ பல வெகுண் 

டுரைத்தும் த௫்)தசொல் மறுக்கலாகாதென்று கருமன் ௮வ 

சோடு வந்து சேோர்க்கான், வந்து வணங்கிய ஐவரையும் வாழ்த்தி 

யிருத்தி ஈல்ல நீதிகள் பல உள்ளம் உருகுமாறு சொல்லி உழுவ 

லன்பாளன்போல் உவச்து பேணிப் “புய மண்டபத்தில் இக் 

குள்ள இனி. தம்பிமார்களாடு கல து காளை விழவு கொண்டாடி. 

என்றும் உரிமை குன்றாது உடனமர்ந்திருங்கள '' என உதடினி 

க்க உரைத்தான், இவன் சொல்லியது முழுவதும் வஞ்சமென் 

பதை மறுகாளே அவர் கெஞ்சுறம் தெளிச்தார், சூகாடி அவரு, 

டைய ஹாசுரிமைபனைத்தையும் கவர்ர்துகொண்டு, துரோபதை 

யைத் துகலுரிஈது தன் மக்கள் அயருறுத்திவிட்டபொமுது, 

இவன் தோன்றி ௮த்திது நிகழ்ர்தது தனக்கு யாதும் தெரியா
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தென்று சொல்லி ஈல்லவன்போல் கின்று இழச்கனவெல்லாம் 
பெற்றுத் தம்பியர் செய்த பிழையினைப் பொறும்துச் கங்கள் 

அழ bis FHSS AGM ION என்று அவ் ஐவரை நோக்கிப் பொய் 

பூறக் கூறினான், இவலுரையினை ஈம்பி ட்டம் ் குவானை வரும் முத 
லில் இவனை உவந்து போற்றினார், வெளிக்கு ஒப்பனையாக 

கான் விடை கொடுச்து விடுவேன்; நீ விட்டுவிடாமே '* என்று FS 

னிபிடும் உள்ளே இவன் உரைத்திருக்தாைகலால் முவ்வாறே 

௮வன் மீண்டுவந்து தூண்டி அகப்படுத்து அவரை ௮வமானஞ், 

செய்து அடவியிலுய் சக்கான், உடனே இவன் உரைவஞ்சச்மைக் 

கண்டு பனைவரும் உளளங்கொதத்கார், ஈபவஞ்சகளனை இவன் 

அன்று சொல்லிய பான்மையை றுடியில் வரும வில்லிபாடலில் 

விளங்கக் காணலாம், 

௨ச்.சமமாம் குலம;பிலே ஏன்சிறுவர் அறியாமல் உனக்கு நேரே 

மைத் துன ராம் முறையால் இவ் வழச்சுலாசன செய்சார்; மதியிலாமல் 

எத்தனை சாழ்வு இவர்புரிர்.தா ரென்றாலும் அவை யொன்றும் எண்ணா 

தின்னே, பித்தர்மொழி எனச்கருதி மறர்தருளென்று ஒருகோடி 

பிதற்றி. 

மைவரையுர் தடங்கண்ணாள் மனச் சோகம் பலமுகச்,சான் மாற்றி மைக்சர் 

ஐவரையுர் சணித் சனியே முசங்கொண்டு, கொடுங்கோபமகற்றி நீங்கள் 

மெய்வரையும் பொருபுயத்திர் | வற்போரில் இழசஈ்ச வீயணிலமும் தேரும் 

சைஈரையும் பரிமாவும் செல்வழும் யாவையும் மீண்டும் கைக்கொள்வீசே, 

Cars An ௮ருச்சதியைச் கொண்டினிகீர் நில்லாமல் குறு- ஐ27 

போமென்று வரவழைச்துச் சழீஇச் சொண்டென்சண்மல?ச போல்வான் 

எம்பி, யாமென்றும், ௮வனென்றும், இசண்டில்லை; விளையாட்டென் 

திருர்சேன் இவ்வா, ருமென்ப தெனக் கொருவர் உரைச்திலரால் யானு 

(60 83 BC var, 

rar outst Dat; dase, அவன் மைச்தசென மினையேன்; இவரே எம்மி 

தன்மைக்சர்; உங்களையே என் மைர்தரென உளர்தசேன்; சம்புராட்டு 
மன்மைக்தர் உங்களைப்போல் வே௮ுபடா இத்தனைகால் வளர்ச்சாருண்டோ 

வின்மைச்தர் சடச்சவென விடைகொடுத்தான் விரகினுக்கோர் 
வீடு போலவான், 

. உள்ளே காவுகொண்டிருக்.தும் இனி.பவன்போல் இக்உனம் 

உறவுசொண்டு உரையாடி. கின்ற goss உண்மையை உடனே 
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2308 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

தெரிச்து சினச்து போய் வனம் புகுந்து ௮வர் உறைச்இருக்கார், 

பகைமை மூண்டு துரி2யா.சனன் முகலாயி3னோர் முடிவில் மடிந்து 

போனபின் ௮வர் அ௮த்தினபுரியை அடைந்தார், மக்களனைவரும் 

அழிந் துபோனதை நினைந்து அழுது கொந்து ௮பபொழுது அரண் 

மனையிலிருஈக இவன் gar ௮டைவினைத் தெரிந்து அவர்பால் 

ஆசரவுடையான் போல் ௮மைக்து தோன்றி எனக்கு இனிச் 

தருமனாதி ஐவே அருமை மக்களாவர் என்று உரிமைகூறீச் சஞ் 

சயனால் ௮வரசை அ௮ருகுவரச் செய்கான, ௮வ்வாற ௮வர் வந்து 

வணங்கினார், குருடனானமையால் யார்? அவர் என்று இவன் 

குறித்துக் கேட்டான், எந்தையே! நும் மைர்தர்யாம் என்று 

௮வர் வாழ்த்தி கின்றார், தன் மகனைக் கொன்றவன் வீமனாக 

லால் ௮வனைக் கொன்றாவ௮ பழிக்குப் பழிவாங்கவிட வேண்டு 

மென்று வன்மங்கொண்டு *என் அப்பா விமா! இங்குவா 

உன்னைச் கழுவி முத்சமிட இக் ழெவன் எண்ணுனெழேன் ; 

என் கண்ணே வருக வருக” என்று இருகாக்களையும் நீட்டி 

உரிமையோடு கூவினான், இக் கொடியவன் சொல்லை நம்பாமல் 

உடனிருக்க கண்ணன் அங்கு கின்றதோர் வயிரஞ் செறிந்த 

ஆணைக் கொண்டுபோய் விஈயமாகச் தந்தான், உடனே ௮.கனை 

இறுக்கப் பிடித்து சொறுக்கி வீடுத்தான், குருட்டுப் பிடியாக 

அன்று இவன கொண்டு செய்ததைக் கண்டு ஐவரும் குலை ஈடுக் 

கங்கொண்டார. புன்னகைசெய்து கண்ணன் நகைத்தான், நல்ல 

வன்போல் உருகி ஈனகு சொல்லிலும் இவன் கொல்ல நின்ற 

உண்மை உடனே குறித்துணா நின்றது, ஈட்டார்போல் ஈகல்லவை 

சொல்லிலும், ஒட்டார்சொல் ஒல்லை உணரப்படும் என்னும் உண் 

மையை உலகம் காண அன்று இவன் உணர்த்து நின்றான், 

௮,ச்தினாபுரியதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் ௮ர்தன் முன்னர்ப் 

பத தியினால் இைஞ்டே. மற்றெவர் கொல் ? எனச் சருமன் முதற்பாலர் 

என்ன; வித்தகனும் ஆ? சொற்றுச் ச.தாகதி சேயினை ச் தழுவவேண்டும் 

என்ன ; அத்தன், ௮,௪.ண் அ௮ளித்தருளச் சழுவி நெரிச்சனன் , 
தகள்களாயது அமமா ! 

இப் பாரதப் படட்டு மேற்குறிச்த உண்மையை உணர்த்தி 

நிற்றல் காண்க, பர்தன் - இருதராட்டிான், இவனை வித்தகன்.



05-ம் அகாரம் கூடாசட்பு, 2309 

என்றது சொல்லால் மயக்க வினைசூழ்ந்து நின்ற விரகுடைமை, 

sha. சதாகதி சேப் - விமன், கண்ணனை இதில் ௮த்தன 

என்றது தர்தைபோல் மைந்து ஐவரை ன்று அருளுடன் 

காத்துகின்ற ௮ருமை ௧௬2, ஒட்டார் இன்புறச் சொல்லினும் 

௮ தனை நல்லதாக நம்பிக்கொள்ளலாகாதென்னும் உண்மையை 

இக் கண்ணில்லான்பால் கண்டு தெளிர்து கண்ணன் முதலாயி 

Cat Bis gr செனரார, 

கதை 2. 

சார்வாகன் என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிர ஆண்டுகட்கு 

முன்னர் அ.த்தினபுரியை அடுத்திருந்த உத்தாகிரி என்னும் ஊரி 

லிரு$ தவன். சித்திரப் புலமையில் இவன் மிகச் சிறக்தவன, ௮௪ 

ரர் மாமினன், குறுநில மன்னனாயிலும் பெருரில வேந்தரும் 

பேண நின்றவன், யாதும் ௮ஞ்சா கெஞ்சினன், உள்ளியதை 

உறுஇபெற முடிக்கும் கொள்கையுடையவன், வஞ்ச நிலையோடு 

பல்வகை உபாயங்களையும் ஈன்கு பயின்றவன், இவனது விஞ்சை 

வலியை சோகச் சஞ்சயரும் வியர்துள்ளா, துரி2யாதனன் 

இவனபால் மிக உறவு கொண்டிருக்தானாகலால் ௮வன் இற ததை 

நினைர்.து இவன் ஏங்கி வருந்தினான். அவன் பகைவராஇி.ப பாண் 

டவர்கட்க இடர் இழைக்கதீ துணிந்து இடங் காலங்களை எதிர் 

நோக்க கின்று ௮வா பரிவேள்வி செய்யுங்கால் முனி?வடங் 

கொண்டு இடையே புகுத முனிவர் பல2ராடு உடனமர்ந்திருக் து 

வெளி.பபில் ஈல்லதுபோல் சொல்லி உள்ளே wb Bowmen int Qu 

ஒத அவர்க்கு ஊறு செய்து நின்றான். இவனது சொல்லின் 

இமையைக் கண்ணன் சூழ்ச்சியால் உடனே உணார்ச்து முனிவர்கள் 

கொஇத்துச் சபித்தார் ) ௮.தனால் இவன் குலைந்து தொலைந்தான், 

ஈல்லவை சட்டார்போல் சொல்லினும் ஒட்டார்சொல் ஒல்லை யுண 

சப்படம் என்பது இவனிடமும் ௮ன்று உணர நின்றது, 

எட்டிக் கனியினிதா எய்தினும்உள் இன்னாதே 

ஒட்டார்சோல் அற்றே உணர். 

கூடார் வாய்ச்சொல் கேடே விளைக்கும் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது.



9310 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

627 வள்ளற் சடிமன் மருவலனவாய்ச் சொல்லைகம்பித் 

கொள்ளவில்லை என்னே கும?ேசா--எள்ளளவும் 

சொல்வண மகம் இன்னார்கட் கொள்ளற்க வில்வணக்சம் 

Sa 5 குறித்தமை யான். (௭) 

'கும?ரசா! முன்பு தன்பால் பகைமை கொண்டிருக்க 

தருணகண்டன் பின்பு வணக்கி வந்து இளியன பல சொல்லி 

யும் சடி ௮ரசன் கனை நல்ல சன்று ஈம்பி ஏன் கொள்ளவில்லை 

எனின், வில்வணக்கர் தீங்க குறித்தமையான், சொல்வணக்கம், 

ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க என் ௬, 

இது, பகைவர் இனிமையுறச் சொல்லினு॥ உரிமையாக 

!வுள்ளலாகா9சன்கின்ற,.து, 

ஒன்றை - பகைவர், தீங்கு தீமை, 

செல்வணக்கம் என்றது பகைவரது பணி மொழியை, 

செருக்கும் சினமும் ஒழிந்து பணிர்துவர்து தம் வணக்கத்தைசீ 

சொல்லால் உண கதி கிற்றலால் இது சொல் வணக்கம் என 

நின்றது, 
உள்வணக்ஈம் இல்லாமலே சிலர் சொல்வணக்கம் காட்டுல 

TT SON கனை ஈல்வணக்கம் என்று சம்பலாகாசதென்பதை கன் 

குணருமா௮ு வில்வணச்கத்தை விளக்கிக்காட்டி. இஃ.துணர்த்தி 

நிற்கும் அழகை பும் அருமையையும் ஊன்றியுணர்க, 

மேல் உரிமையாளர்போல் இனிதுறச் சொல்லிலும் பகை 

வர் சொல்லை கல்ல கன்று ஈம்பலாகா9தன்ரூா; இதில், Fn FIM 

கொல்லு திறத்தையே குறித்து நிற்குமன உணர்த்துகன்றார். 

வில்லினது வணக்கம் தீமை செய்தலைக் குறித்துள்ளமை 

யால் பகைவரிடம் தோன்றும் சொல்லின. வணக்கத்தையும் 

BAND Sot. ஈம்பிக்கொள்ளலாகாதென்பகாம், 

பிறரிடக் கொண்டால் ஒரு துயரும் உண்டாகாதகாதலால் 

கொள்ளாமைக்கு ஒன்னார் உறுமிடமாயினார்,
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பகைமையெல்லாம் ஒழிச்? சன்; Oar psa ewser ce 
கையின்படி.யே Big Daren Gover: atest Jen உறவீனஞகக் ௧௫௬ 
இக்கொள்ளவேண்டுமென்று பகைவ 9னொருவன் வர்து பணித்து 
சொல்லின். கனை உண்மையென்று நம்பிக்கொள்ளலாகாதென் 

பாரா ஒன்னார்கண் சோல்வணக்கம் கோள்ளற்க என்ருர், 

பகைவாஅ சொல்வணக்கத்ன் தீமையை உணர்த்தற்கு 
வில்வணக்கக்தை இணைக்துக் காட்டியது கொலை குறித்து நிற்கும் 

௮தன் கொடு£லை எளிதில் தெளியும் என்பது கருதி என்க, 

வில் ?மிரந்இருக்குக்கால் யாதொரு திக்கையும் கிகம்ச்காது; 

வச்சே த சான குறிபிழையாகபடி அம்பினை ஏவிக் கொலை 

வியாச்அ நிற்கும் அசலால் வில் வணக்கம் நீங்கு குநித்தமை 
பான் என்ருர், 

உள்ளத்தில் இணக்கமில்லாரது சொல் வணக்கத்சை உண் 

மையென்று கம்பி உறவு கெள்ளின், பின்பு உறுதியாக அழிவு 

கொள்ளவரும் அமலால் அதனைக் கொல் வணக்கம என்றதே 

கெளிக்து குமிக்கொண்டு ஒழி துவிடவேண்டும் என்றவாறு. 

உளகத்கால் பகைத்காரை ஓராது நட்டல் 

வளத்தோடு உயிபோக்கும் ௮க்தோ] வ.பவரா்க் 

களப்பில் புறப்பகை யாற்றுபரென் 2? ௮ஃ2த் 

விளக்கின்கண் விட்டில் விழல், என்பதூஉம் காண்க, 

ன்னார் சொல்லை சர்பி உறவுகொள்ளலாகா2, கன உறு இ 

கோன்றத இஃதுணர்2இ நிற்றலை ஊன்றி உணர்ந்து கொள்க, 

வாள்வகுச்,ச படையிரும்பு, வேர்சாயச் இளைத்துமுது வளர்க்குஞ்சாலி 

ஆள் வகுத்த கூனிரும்பு சாள்பணிதல்போல் அடியூடரிர்ச வாற்றால் 

கெள்படைத்த மனத்த யோர் பகைமைபாராட்டுகினும் CG sem mut Dani; 

தாள்பிடிச்து முடிவணஃஈகத் சனத பாராட்டுனெம் தடி.வார் தெவ்வர், 

(இிருச்குற்றால புராணம்), 

படையிரும்பு ௩ உழுகின்ற கொழு, கூனி நம்பு ஈ முரிவாள், 

தெவ்வர் ௫ பகைவர், தடிவார் ௬ கொல்வார், 

ன்செய்களில் செய்யும் பயிரடிப்பையம், பயிரறுப்பையும். 

குறித்துத் இரிகூடப்பக் கவிராசர் பாடிபுள்ள இல் ஒன்னார்



2812 _ திருக்குறட் குமரேச ளெண்பா, 

லணக்ிப சொல்லினராய்: வரினும் ௮ன2ராடு உறவாய் Herne 

லாகா: ௮௮1௮ சொல்வணக்கம் உறுதியாகச் கொல்வினைக்?க 

agar எனச் Dawa» Ne விரயமாக உணர் தஇயிருக்கும் 

௮முஷ்க சரோ BOS, 

உளளம் உருகும்படி குழைச் தயே௪ு நல்லைர் யோல் நடித்து 

ஈயர்.துவரிலும் கூடாதாரை ஈம்பச்கூடாதென்பது குறிப்பு, 
ச 4 

பகையாயிருர்சவர் இனியராகவக்து ௨ணக்கிச் சொல்லினும் 

அசி சொல்லை ஈம். ஈட்புக்கொள்ளலாகா2,5ன்பது இதில் உணர 

திதப்பட்டஅ, இவவுண்மை சடிமனபால் உண ப்பமம, 

கதை. 

சடிமன் ஈன்பவன இற்றைக்கு மூளாயிர அண்டுகட்கு மூன் 

னர் இரத நாபு1ம் என்னும் ஈகரிலிரூக்.து அரசுபுரிக்கவன், saw 

நீதிமான், கலைபல பயின் றவன். அழை புல முூடையவன, 

APF வன்மையும் தண்மையும அடச்கமும் விழுமிய ஒழுக்க 

மும் மேவப் பெற்றவன், ௮சசிய லமைவுகள் யாவும் வழுவறச் 

Osos senor மிகவுடையனாப் உயிர்களுககென்றும் இதம் 

மிகச் செய்கவன். இவனுடைய மனைவி பெயர் லாயு வேகை, 

வள் பொற்பிலும் கற்பிலும் புகழ் மிகப் பெற்றவள், உயிரும் 

உடம் போல் ஒருமையெய்தி ௮வளோடு இனன் மருவி வாழ்க். 

௮ருக்க 512இ என்னும் புசல்வனொருவனையும், சயம்பிரபை என் 

லும் ஓர் ௮ழகிய மகளையும் பெற்றுப் புகழ்களார் தொளிர இவன் 
உளமகிழ்*தருச்கான், சுமக்திரி சுச்சுகன் சுகாகரன் பவச்சுதன் 

என்னும் ௮மைச்சர் நால்வரும் இவனுக்கு உயிர்ச் துணைவராய் 

HOODS GOTT, அம்மதமான்களும் வியர் துகொள்ளுமாறு 

அரசநீதகளை நுணுகி யுணர்ந்து இவன் இனிது கூறிவக்கான், 

மந்திராலோசனை செய்யும் சபாமண்டபத்தில் ஒருமுறை அவர் 
முதலாக அறிஞர் பலர் முழுமியிருச்சபொழுது மன்னரியல்களைக் 

குறித்து சன்னயம்பெற இவன் இனனுரையாடினான், அவ்வுரை 

Or அக்காலத்திருச்சவரனைவரும் புகழ்ச்து போ ற்.றினார், 

அ௮ன்௮ இவன் உரை தவற்றுள் சில இசனடியில் வருவன,
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வாள்வலித் தடக்கைமன்னர் வையகம் வணக்கும் வாயில் 
தோள்வலி, சூழ்ச்சி என்றாங்கு இருவகைத் தோகையிற்றாகும் 
ஆள்வலித் தானையார்கட்கு ஆதியது அழகி தேனும் 
கோள்வலிச் சீயம்ஒட்டீர் சூழ்ச்சியே குணம தென்றான் (௧) 
வடர்திழ் முலை.பினார் சம் காமத்தில் மதர்ச்௪ மன்னர்க்கு 

அடைச் கவா மாண்பும் ஆங்கொன்் நில்லை அவ் அரசவாழ்ச்சை 

கடக்தவழ் கடாத்சு வேழம் களித்தபின் கல்விமாணா 

மடர்சுவழ ஒருவன் மேல் கொண் டன்னதோர் வசையிற்ரூமே, (௨) 

ஈ௩,தரச் சுரும்புண் சண்ணிச் சூழ்கழல் அரசர் வாழ்க்கை, 

சக்திரம் அறிந்து சூழ்வான் சூழ்ச்சியது அமையல்் வேண்டும் 

on Baw வழுவுமாயின் வாளையிற்று அரவுகாய்க் து 

தீச்தாம் தப்பினற்போல் சன்னை3ய தபுக்கு மன்ேேற, (௩) 

இவத ரல் இவன,௫ ஒழுக்கரும், அடக்கமும், மதிமாட்சியும், Dy J 

சாட்சியும், மனப்பான்மையும் இனிதுண ரலாகும், இவன் உரத் 

அள்ள பொருள் கலங்களை ஊன்றி நோக்கி உணர்ந்துகாள்க, 

இங்கனம் போறிவாளனாய் விளக்கிரின்ற இவன்பால் ௧ ஈணகண் 

டன் என்பனன் பகைமை கொண்டிருக்கான், அவனே! பெரு 

நிலமன்னன், தன் காரியங்களைச் சாஇத்துக்டிகொள் வஇல் மிகச் 

egret, பலமுறையும் இவனோடு அலர் பெ. எயா எட். பலி 

யாமல் முணனைமடங்கி மீண்டான், மீண்டும் கெஞ்சம் ' ipa ow 

நின்று வஞ்சங்கள் பல சூழ்க்சான், ஒன்றும் முடியாமையால் 

மூடிவில் இவனோ உறவுகொள்ள முடி.வு9சய்துகொணடான, 

மன்னவர் மன்னனே! மாசிலாத நின் 

பொன்னடிக் கன்பனாப்ப் பொருக்தி நின். றுளேன்; 

முன்னைய பகைபிழை முழுவ தும் பொறுத்து 

அன்னை போல் இனிஎனை அருள வேண்டுமே, 

என்பதாதியாக இதம்பெற எழுதிய இனிய இருமுகங்களை க் தூது 

வர் வாயிலாக இடையிடையே சலம்பெற் விடுத்துப் பகமறிந்து 

ஒருமூஜை கேரில்வக்௮ வணக்யெவாயினனாய் இணக்கியிருந்து 

இன்னுரை.பாடி. கட்புச் செய்.குகொள்ளுய்படி. சன்னயக்கள் பல 

செய்தான், இவன் சண்ணளியுடையனாலால் உடனே இரக்க
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உவந்துபசரித் து ௮அசாவசெய்து போதர விடுக் சான், போன 

௮வன் சன்னாட்களுள் அச்சுவக்கிரீவன் என்னும் HIFS oD 

உறவுசெய்து'9-7ண்டு உள்வஞ்சமாய் சின்று பின்பு இவனுக்கு 

அழிவுசெய்ப எண்ணினான், அகனை இவன் எறிந்து செளிஈலு 

வரவிடாசபடிசெ.ப்து அவன் புதிய உறவின அறவே ஒழித்சான். 

முன்பு: அவன் வணங்கிச் சொல்லிபவற்றையெல்லாம் நினைக்கு 

நினைச்த பின்பு இவன் உளச் ஒடித்து கின்றான், ஒட்டார்சொல் 

நம்பி உறவுகொளல் உற்றகுடி, கெட்டார் சேயல்அந்தோ கேடு 
or Haw so sd sig அன்.றுமுதல் உரை.பளவில் யாரை 

பூம் சம்பாமல் தேறி.பிருக்தான். இழிர் சவஞ்சர்சொல் குளிர்ந்த 

ஈஞ்சு என்,று எவருச் 0 சளிர் து கொள்ளும்படி பல முறையும் தன் 

ச சயையில் இவன் உரைசெய்து வக்கான். வில்வணக்கம் 

போல? ஒன்னார் சொல்வணக்கம் தீங்கு விசைக்கு: ஆசலால் 

௮.தனை ஈல்லதாககம்பிச் சிறிதும் கொள்ளலரகா9சன்பமை இவன் 

குறிக்கொண்டுணாச்தினான், 

பச்சென றடர்க்த பசும்புல்லை பேற்கொண்டு 
ரச்சுரீர்ப் பாழ்க்கூவல் சண்ணெூபோல்--இச்சையமப் 
பேசி சகைத்துறவு பேணி சயவஞ்சர் 
சாசமுறச் செய்வே ரா, 

அன்பரென வஞ்சர் அருகணைவார் ஆமாபோல் 
. நம்பினால் நாசமே காட. 

பகைவர் சொல்லை சம்பி உறவுகெசள்ளலாகா சென்பகது 

இதனால் கூறப்பட்ட, 

628 சாக்த தொழுநிடிலும் தத்தனேன் முத்தனைமுன் 

கூர்க் தயிர்த.து நின்றான் குமசேசா--சேர்ந்தே 

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் 

அமுத்கண் ணீரும் அனைத்து, . (௮) 
இஃ, 

கும்ரேசா ! தொழுத கையப் உரிமையோடு வத 

முத்தகாதனை ஈம்பாம்ல் தத்தன் சின் அயிர்த்து கின்றான்



89-ம் ௮காரம் கூடாஈட்பு, 2315 

எனின், தொழுதி கையுள்ளும் படை ஓங்கும்; ஒன்னார் Hips 

கண்ணீரும் னைத்து என்க, 

இ, பகைவர் வண।ுடவ॥னும் உறவாக சம்பி இணங்க 

லாகாதென்கின்றது, 

முத்தனை முன்கூர்ந்து தத்தன் ௮பிரத்தான் என்றது ga 

னது நடையினையும் வரவினையு॥ உருவையும் கண்டு வஞ்சவேட 

மென்று ஐயுற்று § IFES இது பொழுது அமயமில்லை சிறிது 

சில்லுல்கள் ' என்று வாயிலில் கின்று கிறுசஇனமை கருது, 

படை என்றது கொலைக்கருவிபை, படுத்தற்குரியது படை 

என்க, படுத்தல் - அழித்தல், ஒன்னா பகைவர், 

இடையே நின்ற ஒன்னாரை TA FAD DOUG GAS காண்க, 

ஒன்னார் தொழுதகையுள்ளும் ௮மு.ச்கண்ணீருள்ளும் படை. 

QQ BH oar அச்சுறுத் இ.ப.து அவரை ஈம்பி மோசம்போகாமல் 

அஞ்சி நீக்குமாறு அறிவுறுத் தற்கென்க, உம்மை இரண்டனுள் 

முன்ன சிறப்போடு எதிரது தழுவி.ப எச்சமாம், பின்னது 

Qpisa sPQudsars, 
தொழுது கெருக்கிப பின்னரே அழுது வஞ்சிக்க How ly 

மாதலால் ௮வ்வுரிமை தோன்ற ௮து முதலில் நின்றது, 

மேல், பகைவர் சொல்லை நம்பலாகாதென்றார்; இதில், ௮வர் 

செயலை ஈம்பிச் சோலாகாதென்கினரார். 

பகைவர் தொழு த்கையகத்தும் கொலைக்குரிய படைக்கலம் 

மறைந்திருக்கும்; ௮வர் அழுத கண்ணீரும் அவ்வாறே அதனை 

மறைத்து வைத்தற்கு இடமாம் என்பதாம், 

கெஞ்சில் சேர்மையின்றிப் பகைமைகொண்டு கிற்கும் வஞ்ச 

மக்களது கை கண் வாய்களில் நிகழும் தொழுதல் அழுதல் 

சொல்லல் முதலிய செயல்வகைகளால் அவரை ஈல்லென்று சம்ப 

லாகாதென்றவாறு, தொழுகையும், அழுகையும், பணிவுரிமை 

களைப் புலப்படுத்தற்குக் கருவிகளாகுமாதலால் ௮வை வாயிலாக, 

வஞ்சித்துப் பகைவர் அழிவு செய்வர் என்பது கருதி அவ் 

இசண்டையும் ஈண்டு எடுத்துக் காட்டிஞர், 

290
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பகைவர் தொழுதாலும் ௮முசாலும் ௮வரை இனிபரென்று 

சம்பித் தழுவலாகாது , சழுவின் வழுவாமல் அழிவு கேரும்' 

என்றவாறு, சன் பகைமை தோன்றுவண்ணம் நீலி வரது அழு 

தெளிவித்துப் பின்பு பழிவாம்அப் போனத?பால் தம் கண்ணீ 

ரால் வஞ்சர் காரிபங்கொண்டு போவராதலரல் 296 காரியப் 

புலிகளை முன்புற அஞ்சி நீக்கவேண்டும் என்க, 

கொழுத தம் கையிலுள்ளும், து.றுமுடி யகத்தும், சோர 

அ௮ழமுதகண்ணீரினுள்ளும், அணிகலகத்தகத்தும், ஆய்க து 

பமுஅகண்ணரிக்து கொல்லும் படையுடனொிங்குப) பற்ரு 

கொழிக யார் கண்ணும் கேற்ற) தெளிகுற்னா விளி கற்றா:2ம, 

என்றார் தருத்தக்கேேதவரும், கம் அடிகள் கருச்தை அடி. 

யொற்றி மேலுஞ் சிலகூறிக் கூடா நெஞ்சரை ஈண்பராகக் கூட 

லாகாதென உறுதிெற இதில் உணர்த்தியிருத்தல் காண்க, 

மெழுூனால் ஈமக்கு ௮ல.பம் வகுத்த தும் விரகே ; 

ஒழுகுகின்ற சன் ஒழுக்கமும் வஞ்சனை ஒழுக்க , 

எழுகடற்படை யாவையும் இவன்வழி யன2வே 

தொழுத கையுளும் படையுள சூழ்ச்சியும் பெரிதால், 

இன், கொலைசூழ்ஈது சம்முடன வஞ்சித்து நின்ற புராசன 

னஅ செயல்களை சோகம் சம்முள்ளேயே பஞ்சவர் சொன்ன ௮, 

அடிகள் அ௮ருள்பமொாழியை இதுவும் தழுவியுள்ளமை காண்சு, 

௮வ வஞ்சனை ஈம்பாமல் முன்புற நீக்கித் தம்மை அவர் பாது 

காத்துக் கொண்டதுபோல் கூடாரைக் கூடாமல் பார்த்துக் 

கொள்ள வேண்டும் என்றவாறு, 

அழுதும், தொழுதும், அ௮ன்புரையாடியும் வஞ்சர் தம் காரி 

பயங்களை முடிவுசெய்து சொள்வராதலால் வும் முடிவாளரை முன் 

a tig முடிவாக நீக்கிவிட வேண்டும் ; இல்லையாயின் கஞ்சை 

புட்கொண்டது?பால் சாசமுற நேரும் என்க, 

கெஞ்சில் அன்பின்றி யிருர்தும் அழுதல் முதலிய செயல்க 

ளால் வஞ்சித்துக் காரியக்கொண்டு போகும் புல்லனை மழுகள் 

என், கதொழுகள்ளன், ஆசாரக் கள்ளன் என்பர்,
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பகைவர் பல்வகை மாயங்களைச் செய்து ஈல்லவாபோல் உணு 

குவராகலால் வரை இனியசென எளிதில் ஈம்பிக்கொள்ளலாகா 

சென்பது இதன் தாண்ட பொருளாம், 

ஊன்னுரைத் தேறேல், என்ரும் உளவையாரும், 

கூடாதவருறவாக் கூடல் கோடூங் கேட, கோடாமல் கோள் 

ளுங் குறி, என்று உளளங்கொண்டு எவ்வகையிலும் சம்பாமல் 

அவரைக் தள் ரிவிடவேண்டும் என்பது கருத்து, 

பகைவன்வந்து பணிந்து தொழுதாலும் உண்மையென்று 

ஈம்பி ௮வனை ஈட்பாக உட்கொள்ளலாகாது என்பது இ௫ல் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை கச்சனபால் உணரப்படும், 

கதை, 

கச்சன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல ரற்றாண்டுகட்கு 

முன்னர்த் இருக்கோவலூரி லிறுக்கவன், அர் நகரிலி நந்து அரசு 

புரிக்சுசேதி மன்னனாகிய நீதிமானுக்கு ஆருயிர்த் துணைவளனாயும் 

அமைச்சனாபும் இவன் அ௮மைரந்திருகதான். எப்பொழுதும் மெய்ப் 

பொருளையே ந்இித்திருக்சதால் மெய்ப்போருளார் என விளக்கி 

சின்ற அவ் அரசர் பெருமானுக்கு உழையிருந்து உறுதிகள் பல 

pb OUI SOLES Qasr Qaecleugvue sr, 2 18u 

றுறைகளை வழுவறதீ தெளிச்து பருவச் தவருமல் இனிதுற ஈடா 

த்துவதில் இவன் மிகவுஞ் சுரன். வில் வாள் முதலிய பல் 

வகைப் படைக்கலங்களிலும் ஈல்ல பயிற்சி புள்ளவன், போரில் 

வல்லவன், எதனையும் நுணுகி கோக்கி எதிரறிர்து வினைசெபய்யும் 

இயல்பினை யபுடையவன, இண்ணி.பனாய் கின்று எண்ணியதை 

முடித்துக் கண்ணுக்கு இமையபோல் மன்னனுக்கு இனியஞய் 

இவன்ஈண்ணி யிருந்தான், இங்நனம் இருர்துவருங்கால் தன் 

tbe மாறுபட்டுப்பல முறையும் போர்செய்யவச்.து சீரழிந்து 

போன முத்தநாதன் என்னும் கு.றுகில மன்னன் இனி நேரில் 

வெல்லமுடியாதென்று தெளிர்து கெடுமதி புடையனாய்ச் ௪இ 

Deir நினைந்து உடல் முழுவதும் வெண்ணீறு பூசிச் சடைமூடி. 

தரித்து மாதவன்போல் வஞ்சவேடக்கொண்டு அக்கு வரது 

சேர்ந்தான், ௮ரண்மனை வாயில்கள் பலவும் கடச்து அரசன்
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தனியே அ௮மாச்இருக்கும் அழப மாளிகையை அணுகினான், 

அவ்வமயம் ௮ங்கு வாயிலின்கண் நின்ற இவன் ௮வன து கில்யினை 

கோக்க ஐயங்கொண்டு , '' கில்லுங்கள் இப்பொழுது உள்ளே 

செல்லலாகா”' சென்று சொல்லி Bd Be wr, ௮வன் கல்ல 

வன்போல் நகைபுரிச்து நின்று, '* மன்னனுக்கு யான் மி5 உரிமை 

புடையவன்; pi அரிய பொருளை அருள்செய்ய வரதன '' 

என்பதாஇயாக இனிமை ததும்பக் குழைச்து பே௫ிக்கொண்டே 

உள்ளே நுழைச்அ விட்டான், ௮டியவர்பால் பெரு விருப்புடைய 

௮வ் அரசர் பெருக்ச்கை HS கொடியவன் வாவினைக் கண்டு 

வஞ்சசமன்று கொள்ளாது மகிழ்ச் துகொண்டார், அவர் உவந்து 

கொண்டபின் இவன் யாதும் செய்.பமாட்டாமல் ௮ரகே மயிர் 

தீது மறைவில் அமர்ந்து கின்றான், ௮வ் வஞ்சன் உள்ளே ஒரு 

வரையும் வரவிடாதபடி செ.ப்து உடனமாந்இருர்து சிறிது உரை 

பாடிய பின்பு தன் கையில் மறைத்துவைக்கிருக்த கூர் வாளை 

கடுக எடுத்து ௮ம் மெய்யர் கவிழ்ச்இருக்குங்கால் கழுக்கற விச 

“ன். உடனே உருவிய வாளோடு உள்ளே இவன் அள்ளிப் 
பாய்ச்து அவனைக் கொல்ல ஓங்கனொன ; தவ வேடங்கொண்டுள் 

ளார் கொல்லாதே என்று ௮வர் சொல்லி விழ்ச்தார், மன்னர் 

சொல்லை மறுக்காது இவன் மறுகி நின்றான், அவர் மொழியை 

பும் ௮ன்று நின்ற இவன் நிலையையும் அடியில் வரும் பெரிய 

புராணப் பாடலிலும் இனிதுண ரலாகும, 

மறைத்தவன் புகுத போ, மனம் அங்கு வைத்த தத்தன் 

இறைப் பொழு இன்கட் கூடி வாளினால் எறிய லஓுற்ருன 

நிறைத்சசெய் குருதி சோ விழ்னெரார், நீண்ட கையால் 

தீறைப்படும் அளவில் தத்தா ஈகமான்று தடுத்.து வீழ்ந்தார். 

அடியவன்போல் வர்க கொடியவனை சம்பி ௮ரசு இங்கனம் 

முடி.வடைந்ததே யென்று இவன் உளமிக சொக்தான், தொழுது 

அர்தாலும் அழுது நின்றாலும் பகைவரை ஈம்பலாகாென்று 

தான் சம்பி யிருச்ததனைக் கண்கூடாக அன்று இவன் சன்கு 

| SULT, சயவஞ்சகரை ஈஞ்சென வெறுத்தான், கூடா ஈட் 

பின் கொடுமையை யாரும் தெளிச்து கொள்ளுமாறு சேரில்,
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மொழிச்து வசான, கொழுககை யுள்ளும் படை இங்கும் 
உனனார் அமுக கண்ணீரும் அனைத்து என்னும் உண்மையை 
உலகம் முறிய இவன் உணர்த்தி நின்றான், 

® 

தூயவர்போல் தோன்றித் தோழுதமுவார் துன்னார்பின் 
மாயவினை சேய்வார் மதி. pens ° 

கோடிவகை செய்காலும் கூடாரை ஈம்பிக் கூடலாகாகென் 
பது இதனால் கூறப்பட்ட ௮, 

  

$29 உள்ளிகழ்ர்ச வாகனிடம் ஓகைசெப்து கோருகனேன் 

கொள்ளகின்ரான் வேறு குமசேசா.கள்ளம் 

மிசச்செய்து சீம்மெள்ளு வாரை ஈகச்செய்து 

நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாறு, (௯) 

gar. 

குமரே சா! உள்ளே பகைமைசகொண்டிகழ்ந்து புறத்தே 

ஈகைசெ.ப்துவஈ5 வாகனனே கோமூகன என் வஞ்சமாக நட்புச் 

செய்து விட்டான் எனின், மிகசீசசெப்து கம் எள்ளஞுவாரை ககச். 

செய்து ஈட்பிளள் சாப்புல்லல் பாற்று எனக, 

இ, வஞ்ச கெஞ்சரோடு பருவ வாழும் வகைமை கூறு 

அ. 

வேறுகொள்ள கின்றான் என்ற நு நேரில் வர்கபோது முகத் 
இல் மாத்ரம் உரிமையாளன் போல் ககைசெய்து அகத்தில் உறவு 

கொள்ளாது அ௮கன்றிருகசமை கருதி, 

மிக மிகுதியாக, செய்து என்னும் வினைக்கு எற்ற செ.பப் 

படு பொருளை இஇல் வருகித்துக் கொள்க, அப்பொருள் ஈட்பு 

என்பது அதிகாரத்தாற் காண்க, புகழ்ச்சியுமாம், 

சாப் புல்லல்- சாகும்படி பொருந தல் 3 அஃதாவது நீளப் 

பொருச்தசாக விரைவில் மாளச் செயப் 9காழிக என்றவாறு, சாவ 

என்பது ஈறு தொக்கு நின்றது, சாவ என்னும் செயவே னேச் 

சத் திறுதி வகரம் கெடுதலும் உரித்தே, என்றது தொரல்காப்பி 

wo, “கொள்வாரைக் கொள்வாரைக் கோட்டுவாய்சி சாக் 

குத்தி? என்ற முல்லைக் கலியும் ஈண்டு உள்ளத்தக்கது, ் தாய் 

'சாப்பிறக்கும் புள்ளிக்கள்வன் '' என்றதும் காண்க,



2820 இருக்குதட் குமரேச வெண்பா, 

பாற்.று- பான்மையுடைச், உள்ளம் ஒட்டார் உறவினை 

ஒர்ர்து ௮.மிக்கவில்லையாயின் மெல்ல வளர்ந்து. பின்பு அல்லல் 

Ain HOT SOT புல்லானு ௮தனைப் போகவிட பேண்டும் என்ற 

வா..௮, , இன்னாதே ஒற்றுமைகொள்ளாதார் நட்பு, என்பதும் 
காண்க, 

மேல், பரைவர் வணங்கி.ப சொல்லினாாய்ச் தொழுதுவரி 

னும் ௮வரை Huw dss: OSa, ௮வ் வகையின மோடு 

இணங்க ஒழுகவண்டிய இயல்பினை yor dé துகினருர், 

புறத்தில் உரிமையை மிகச் செய் ௮கச்தில் சம்மை இக 

ழம் பகைவரை க தாமும் புறத்தே gai நகும் வகை செய்து 

அகத்தே அவர் உறவினை ஒழிஃ்அவிடவேண்டும் என்பகாம, 

ஈகை.பளவில் புல்லி ஈட்பினில் ௮வருறவினைக் கொல்லவேண் 

டும் என்பார் நட்பினுள் சாப்புல்லல் எனமுார், எள்ளுவாரைப் 

புல்லல் என்றது ௮வரால் விளையும் ௮ல்லல் கருதி என்க. 

உள்ளம் பொருக்தாமல் எள்ளலைச் செய் தகொண்டு புறத்தே 

கள்ளம் புரிச்து ஈல்லவர்போல் நடித்துச் சிலா நட்புச்செய்ய 

வருவர்; ௮வர்பால் தாமும் ௮வவா£றே கள்ளஞ்செய்து நின்று 

கழித்.துவிடவேண்டும் என்பார் ஈகச்செய்௫ நட்பிலுள் புல்லல் 

என்றார், இவ்லா..று ௮கனொன்று புறனொன்றா தல் சகவன்ரயினும் 

பகைவர் மாட்டு ௮து தசம் எனக, 

உள்ளே எள்ளிகின்ற துரியோசனன், எதிரே புகழுறவுகளை 

மிகச்செய்து சன்னைப் படை.த் துணையாக அழைக்கவர்2 பொழுது, 

“வருக வருக”! என்று பெருக மொழிந்து இறுகத் தீழுவி நகச் 

செய்து கண்ணன் ௮வனை நழுவவிட்டதுபோல் உள்ளக்கூடா 

தாரை உரை யளவில் புல்லி ஒழியவிடவேண்டும் எனக, 

மெல்லிய ஈல்லாருள் மென்மை; வினி விறர்து 

ஒன்னருட் கூற்றுட்கும் உட்குடைமை) எல்லாம் 

சலவருட் சாலச் ச௪ல3?ம) ஈலவருள் 

நன்மை வாம்ப॥ய் விடல், என்ற காலடி. 

கேர்ச்து வருவார் இயல்புகளை இரச. துகொண்டு தன்னிலை 

குன்ருமல் தேர்ந்து ஒழுகலே ஒருவனுக்குச்'ச தாப்பாடாம் ௭௭௬௪,
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ஹாதர்ச்கு இசம்) கலி வாணர்ச்காச் சால வணக*சம்; குரு 

நாசர்ச்கு நீதி யொடாசாரம்; ஈண்பினயர் தவர்க்குக், 

கோதற்ற வாசகம் பொய்க்குப் பொய்; சோளுக்குச் சோள்; அறிவி 

லாதர்க்கு இரட்டிப்பு; அறிவுடையோர் செய்.பும் ஆண்மைகளே, 

என்பதும் ஈண்டு அ.ரியக்சக்கது, இடங்கண்டு இனற து, 

இ.கக்௦.கரிச்.து மக்கள் ஒழு கம விதங்களை ச தெளிவாக இஃதுண? 

நீதி நிற்றல் காண்க 

௮கம் சகாமல், முகம்கக கிற்பது கூடாகாயினும் கூடா ஈட் 

GATTO HH கூடும் என அடிகள் இதில் HEED FBG அரு 

ஞுமையைக் கூத்து காண்க, 

முஃத்ெதிசே புகழுரிமகளை மிகச் செய்து புறக்ேேபோய் 

எள்ளி நிற்கும் புல்லரை ஈட்பாகப் புல்லலாகாதென்பது SHES. 

உள ar oat Gua உரிமைசசய்து நிற்பபோரை யே P_ NUT BH 

கொள்ளவேண்டும் என்பது குறிப்பு, 

கெஞ்சில் அன்பில்லாமல் புறச்?ச வஞ்சித்து ஒரவன உறவு 

கொள்ளவரின் ௮வ்வா?ற அகம் லட்டாமல் சன்று மூக்கை 

காட்டி சடிக்து அதனையும் முடிவில் ௮றவே ஒழிக்துவிடவேண் 

டூம் என்பது இஇல் உணர்த்தப்பட்ட, இவ்வுண்மை கோமு 

கன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

கோமுகன் என்பவன் கெளசாம்பி ஈகரிலிருக்த மதிமக்இரி 

யாகிய இடவகனுடைய ௮ரமைள் இருமகன, LIG Ban Bol’ gin 

இவன் தலைமையான புலமை வாய்ச்சவன், FON H LD & wT, 

Haandup Anus வனப்பொடு Yoriss, நலம்பெறு 

Carupascr” sir Qua விளல்கிபிருர்தான். இயற்கையில் 

மிக்க தண்ணறிவாளன், தாவா தத்துவத் தோச்சியிலு, உருவ 

தாலுணாவிலும் இவளுக்கு கரானவர் அக்காலத்தில் ஒருவரும் 

இலார். pian Osi te ETCHOSN Qa HI Gi NiS BED, 

உதிர்க்க மயிர் முதலிய இயைபுடைய TCs Mn ஒன்றைக் 

கொண்டு அவனுடைய குணம், செயல், பருவம், உருவம், அழகு 

ஸு கலிபன அனைத்தையும் வழுவற வடி.விலீமைத்.து இவன் காட்டி
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விடுவான், ஈயர் ௮ரசனான ஈரவாணலுக்கு அருயிர்ச் தோழனு 

யும் ஒமைச்சனாயும் இ௫ன் அமைச் இரச்தான்.. அவன் ஒருசா 8 

யானைமேலேறிச் தோழர்கள் புஉடளூம உலா வருங்கால் நிலா 

முற்ற த்திலிருக்அ மதன ப நகை என்னும் ஒர் ௮ழக விளையாடிக் 

காண்டிருக்க Goku wag ஒன்று porous gw அவன அுகிலில் 

விழுர்சது. அதனை எ ச்அச்கொண்டுபோய் ஒரு பனிமலாச் 

சோலையில் தனியேபிருர்சு இவனிடம் தர்து இதனை ஏற்க்க 

வள் யார் 2 என்று அறிந்து சொல்லும்படி விழைர்து வேண்டி 

னன், சந்தனச் சோய்ச்ச கையால் அவ்வமயம் ௮௫ பற்றப் 

பட்டிருக்தமையால் விரல்களின் சுவடுகளை Hams சோக்கி அட் 

பேோழ௫ியின் முழுவடிவத்தையும் விரைவிலெழுதிக் காட்டின், 

இவன் பயூகத்தால் அன்று REDE DS DMS ௮ருமையைக் 

கொக்குவேளிர் என்னும் புலவர் பெருமானார் அழகுறக் கூறியூள் 

ளார். இங்குச் சறி௮ காட்டுதும் 

1 9சய்பக்து ஈதுடைச் சே.பிழை மாதரை 

ஐ.பமின்றி அறிதி யாயின் 

மெய்பெற உரையென, மேயினன் வினவக் 

கையிற் கொண்டோன் கண்டனன் ௮கன்விசை 

ஒற்றிய ஒற்றைச் தெற்றென ச் தெரிச்து 
சறுவெண் சாச்தம் பூசிய கையால் 

செறிவுறப் பிடித்தலின் செறிகிரல் கிரைவடுக் 

இடச்சமை சோக்கி உடல்கு உணர் வெய்த 

விரலும், விரலிற்கு ஏற்ற அங்கையும், 

அங்கைக்கு ஏற்ற பைக் 9 தாடி முன்கையும், 

முன்சைக்கு ஏற்ற ஈன்சமை சோளும், 

கோளிற்கு ஏற்ற வாளொளி முகமும், 

மாம்படு வடுவுறழ் மலர் ஈடு sever spin, 

அுப்பன வாயும், முத்தொளி PDA QI, 

ஒழுகு கொடிமூக்கும், எழுதுன புருவமும், 

சேடமை செவியும், சல்லிருக் கூக்தலும், 

ஒல்குமயிர் ஒழுக்கும், ௮ல்குற் பாப்பும், 

மருங்கின் நீளமும், கிறக்கெர் சேவடி த்



83-ம் Barr கூடாகஈட்பு, 2323 

குன்மைபு மெல்லாம் மூன்முறை pir sor 

HME SOT BW போல வளம்பட எழுப் 

பாவை இலக்கணம் பற்றி மற்றதன் 

Snip Sera GO pas தெரியா ் 

செறிசாள் ௮ண்ணலச் செவ்வியின் வணங்க 

இன் வடி.வு ஐப் பாள், இக்ககர் வரைப்பின 

மதன மஞ்சிகை யாகும் என '' (பபருங்கதை), 

மதிலக்கோன்ற இவன் உணர்த்தினான், இவ்வகையில் பல 

வும் விளக்கி உ.வர்சனசெய்து எவரும் வி.பர்துபுகழுமாறு விளக்கி 

யிருந்கான், ௮ன்னைபோல் யார்க்கும் இவன் இனனராுன். 

செய்கான், 

் தாயாபோலக் தக்கது நாடிய: 

வாவழிப் படுதலின் ஆகிய இவனே 

கோமுகன்'' எனப்பாவலர் ம.கலாக யாவ ஈம்£போற்ற இவன் 

மேவிபிநக்கான், இங்கனம் இ.ச வருங்கால் வாகன் என்னும் 

குறுில மன்னன் ஒருவன் இவனபால் பொழுடை கொண்டிரு 

கான், அவன் இருவோடு அறிவும் சிறிது சேப் பெற்றவன், 

தனக்கு ௮மைச்துன்ள செல்வாக்கை பெல்லாம் அல் வழியிற் 

செலுத்ச் செருக்கச் இரிர்சானாயினும் கன்னை யடுத்அப் புகழ்க் ச 

வர்க்கு ௮வன் நல்ல உபகாரிபோல் கொடுல்துவக்கான், செல்வ 

மேம் கல்வியும் சேரப் பெற்றிருந் தும் ஈல்ல ௮மைவு இல்லாமையால் 

பொல்லாதவன் எனப்பொதுவாக எல்லாராலும் எள்ள கின்றான், 

புகழ்க்குரியன் கற்றோன் எனினும் புவியில், இகழ்க்குரியன் சாந்த 
மிலனேல், என்னும் தேர்க்5 நீதிக்த ஆரர்த இனமாய் நோரந்து 

நின்ற அவன், இவன்மீது காளும் பகைமை பாராட்டி இடர் விளை 

த்து வக்தகான், இவனது மதிகலச்தைக் குறித்து யாரேனும் 

வி.பர்து பேசின் உடனே வன் இகழ்ந்து விடுவான், யாரும் 

புகழ்ச் து போற்றிவர்த இவனை ௮வன் இகழ்ந்து தூற்றி வக்தம் 

கண்டபோது மிக உரிமையாளன்போல் ஈகை முகங்கொண்டு 

உவகையாடி நின்றான், அவனது ஈயவஞ்சகக்சை சன்கு தெளி 

ச ச இவன் இளியனாய் கின்று இன்னுரையாடி இகம் பல செய் 

வதுபோல் ஈலம்பல காட்டி. உள்ளுற யாதும் உறவுகொள்ளாரழல் 
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2524 இருக ௪றட் குமரேச வெண்பா, 

ஒழுக வந்தான், மிசச் செய்து கம்மை எள்ளுவாரைக் சாமும் 

அவ்வாறே சகச 9ெய் த ஈட்பின்றி ஈமுவலிட வண்டும் என்ப 

உலகம் காண இவன் ஒழுகி உணர் த இனான், 

முன்னின் ஜொருவன் 'முசத்தினும் வாயினும் 

கன்னின் றுருக₹ கலச்துரைத்துட்-ப0ன்னின் _) 

அழிசி தரைக்கும் சான்றோரை அஞ்சி2ய தேவர் 

விழித்திமையார் கின்ற நிலை, (௮.றகெறிச்சாரம்), 

மிகச்சேய்து எள்ளும் வஞ்சர், மிக ௮ஞ்சத்தக்கவசாவ?ன 

இஃதுணர்த்தி நிற்கும் அழகை ஊன்றிப்பார்க்க, 

கள்ளீம் போருந்தினார் காதலுறின் ஆதல்செய் 
துள்ளம் பொருந்தல் ஒழி. 

உள வஞ்ச ?ராடு உண்மைய றவுகொள்ளலாகாசென்பது இத 

னல் கூறப்பட்ட, 

  

830 வென்றி நரவாணன் மேவலனை மேவிசண்பேன் 

குனறவிடுக்கான் குமமேசா--சின்ற 

பகைகட்பாங் காலம் வருங்கால் முகஈட் 

ட.க௩ட் பொரீஇ விடல், (0) 

இ-ள், 

குமரேசா ! தீன் னோடு பகையாயிருக்த மான சவேகன் 

பின்பு ஈட்பாப் வர்தபொழுஜ் சரவாணகக்கன் ௮வனை உறவாக 

உள்ளங்கொள்ளாமல் என் நகையாடி விட்டான் எனின், பகை 

நட்பு ௮ம் காலம் வருங்கால், மூகம் நட்டு ௮கம் நட்பு ஒரிஇ 

விடல் என்க, 

இத, பகைவபோடு ருவியொழுகும் பான்மை கூறுகின் 

ps, 

மேவலனை மேவி நண்பு குன்ற விடுத்தான் என்றது பகைவ 

ஞய் நின்ற மானச3வேகன் உறவாய் வர்தபொழமுது இசைந்து 

பொறுத்து அவனோடு உண்மையாக உளம் பொருந்தாமல் 

வெளியே உவகை ஹேன்ற உபசரித்து விட்டமை ௧௬3,
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பகை பகைவர், நட்பு gin காலம் - ஈண்பரரய் தேரும் 

காலம், பகை, ஈட்பு என்பன இஇில் ஆகு பெயரகளாய் கின்றன, 

வரூங்கால் என்றது ௮வ் வரவின் ௮ரமை தோன்ற நின்றசு, 

லரீஇ- ஐ நவி, நீக்கி, விடல் - விடுக, 

முகம் ஈட்டு- முகத்தால் மட்டும் நட்பினைச் செய்து ;) ௮ஃ 

தாவன புன்னகை செய்தும். இன்னுரையாடியும் உள்ளனபில்லா 

மல உரிமைபாளன் போல் ஈன்னயஞ் செய்தல் எனக, 

மேல், உள்ளுற எள்ளி கின்று புறத்டில் உறவுகொள்ள 

வ;வா?ோடு தாமும் அவ்வாறே வஞ்சமாகச் சார்ச் கொாழுக 

வேண்டு ட என்றார். இதில், பழம் பகைவர் அங்ஙனம் வரின் வவ 

சோடு ௮மைச்கொழுகும் வி.சங்கூ றுகின்றார், 

பகைவர் நண்டராய் ஒழுகும் காலம் வர்தால் அவரோடு 

முகத்தால் மாத்திரம் நட்புச்செய் ஏ உளக்கில் அதர்னவிட்டு 

ஓழி.க் தூவிட வேண்டம் என்பதாம், 

பண்டுகொட்டுப் பகையாயிருக் சவன் அதனை றவ Bl D6 

இன்று கொட்டு இனி நட்பாயுள்ளேன் என்று ஈகையிற் காட்டி 

யும், SUB சொல்லியும், நணுகுவஞாயின், ௮வவாஹே தானும 

வோடு மிக உறவாயிருப்பகாக உவந்து பேசி இனியனாய் 

சின்று உதவிகள் செய்பவன்போல் ஈகைமுசங் காட்டி உளளத 

இல் ஒட்டு வைக்காமல் ஒழித்து ஒருவன ஒழுகவேண்டும் என்பார் 

பகைகஈட்பாய்வரின், முகம்கட்டு அகம் ஈட்பு ஒரீஇ விடல் எனறார், 

முனபு பகைத்இருக்கத கலி பினபு நட்பாய வச தபொழுது 

நளன் நகையுறவு செய்.து ஈமுவ விட்டத போல் பகைவர் உறவாய் 

வரின் உள்ளம் ஒட்டாமல் வெளியே கட்டி ப்பூசி ஈளினமாகத் 

தொட்டுவிட வேண்டும் என்றவாறு, 

நண்பராய் வரும் பமைவர்பால் ௮கம் பொருர் தாமல் சின்று 

(pe BLUE செய்.பவில்லை.பானால் என்னை எனின், எவகையிலும் 

பகைமையில்லையா யொழிதலே ஒருவனுக்கு BUY ST HOV Dia 

ஒழிவு ௮து செய்யவேண்டும் : செய்.பவில்லையாயின் மேலும் 

“மேலும் பகை வளர்ந்து காலக்கழிவில் டோ வழி மிச gue



2326 திருக்குறட் குமசேச் வெண்பா, 

- விளைக்கும் என்க, பகைமை தணியுமாறு முக சகைசெய்து, 
தம்மைப் பாதுகாச் கதொழுகல் மன்னாக்கு ௮அழகாம் என்சு, 

செக்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் 
பொய்ச்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும் ) 
“DEAT HUI MEGS சுக்காங்கு ஒமுகுபவே 
வெக்டீரில் கண்ணீர் ெளிம்து, என்றது பழமொழி. 

தோற்றத்தில் செவ்வியர்போன்றிருஈது உள்ளே அவ்விய 

மூடையாாய்க் காரியங்களில் அழிவுசெய்வாரோடும், பழம் பகை 

யை நினைர்து கூசி வெளிப்படையாக நெருங்காமல் வினைகளை 

இனி gs முடித்து நலம் புரிரது ௮கத்கே ஈட்பினை காடி. வருவா 

சோடும் சகுஇி யறிந்து ௮ரசன் உறவு கொள்ள'2வண்டும் என 

இஃதுணர்க்கி நிற்றல் காண்க, வெந்நீரின் சூர தணிடிமாறு 

'சண்ணிரை அள்ளிக் கழுவிக்கொள்ளுகல் போல் பகைவரின் 

ப்கைகணியுமாறு (YG Bt UE செய்து இசமுற்க்கொள்ள 2 வண்டு 

மென இதூ குறித்து ற்கும் அழகைக் கூர்ந்து கோச்குக, 

பகையாளி குடியை உறவாடிக் கேடூ என்ற டி. தம் பகை 
மையை உள்ளே மறைம்துவைச்அு வெளி?ய ஈகைமிகச் செய் அம், 

ஈல்லுரையாடியும், எளிமை தோன்றத் தொழுதும், உரிமைகாண 

அமுதும், பகைவர் உறவுகொள்ள வருவர்; அவரை உண்மை 

யாக நம்பி உடனே ஒட்டிக்கொள்ளாமல் ௮ப் பகை நீங்குமாறு 

கானும் நகை ஓங்கச் செய்து, சொல்லளவில் புல்லி உள்ளை 

யோர்க்து மெல்ல ஓஒழியவிட்டு ஒருவன் ஒழுவார வேண்டும் 

என்றவாறு, உள் வஞ்சமூடைய கெட்ட மக்கள் பட்டடை 

முதலியன போன்று ஒட்டி நின்று இடாவிளைப்பென ௮வரியல்பு 

கல இனிதுவிளக்கி, ௮வர் இணங்கவரின் ௮வோடு அ௮மைகது 

ஒழுகவேண்டிய விதங்களையும் காட்டிக் கூடா நட்பின் கொடு 

மையை டிகள் உணர்த்தி முடித்திருக்கும் அருமையை ஊன்றி 
உணா துகொள்க, 

நல்லன பலழூல் கற்பிலும் கூடா ஈட்பினர் மனஈலன் எய்தார் ; 

சொல்லின் முன் வணல்கும் வணக்சமும், தொழலும், சொரிர் ச சண்ணீரும் 

தப்பாது, சொல்லும் வன்படையாம்) ஆதலிற் பகையுட்கொண்டலவர்க்கு 

அவரென நீயும், ஒல்லுக) அதுவும் நிக்குருக் காலம் உற்றுழி ௮ல்லது 

வேண்டா. என்பதும் ஈண்டு உள்ளச்சக்கது,
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பகைபாயிருக்தவர் உறவாய் வர்கால் ௮வை உண்மையாள 

ரரக ஈம்பி உடனே அழுவிக்கொள்ளலாகா?சன்பது இதில் உண 

ஈ்கபபட்டது, இலவுண்மை கரவலாணன்பால் உணரப்படும், 

கைத். 

| நரவாணன் என்பான் கெளசாம்பி ககரிலிருக்ன அாசுபுரிர்த 

மூடிசன்னனாக.ப உகபண்னுடைய அருமைக் இரமகன, தாய் 

பெபர் வாசவகக்க, HID IVI! OKA 2பரு் தவல் 

பேணி இவனைப்பெற்று மகிழ்ச்சா, கிதிபகிபாகிப குபானரூ 

சால் இவன் தோன்றின கலால் நரபதி F ORS oO BH iN wy Bug 

யாவான் என ஓம் இயைபு? சான நரவாணதத்தன் எனம் பப.பர் 

LES OPES, கருவி?ல2ய திநவுடைய இவன் அுறிளிலும் 

சிறந்து சன் குலத்துக்கு ஓர் ுணிபாய் விள ங்கி ன். நல்ல 

வீரன், அடவர்களும் கால் கொள்ளும்படியான பேம துடை.ய 

வன், சாமுக்திரிகம் என்னும் உருவ நாலில் சொல்லியுள்ள awh 

லக்கணங்கெல்லம் தன் உடலில் இவன் sp HH Go owes பெற்ற 

வன், பல்வகைக் கலைகளையும் வழவறப் பயின்று ?சுவிஈ வன், 

“நற்பொருள் ஞானம் கவின்.று துறை2பாகி 

விற்பொருள் ஈன்னூல் வீறயின் தனித்துப் 

படைக்கலக் கரணம் பல்வகை பயிற்றிக 

கொடைக்கடன் பூண்ட கொள்கைபனாூக் 

குறைவில் செல்வமா 'குமா£ காலம் 

நிறைபுற உய்த்து நீர்மையின் வழாது 

ஏமஞ் சான். ற இக்கில வரைப்பில் 

காமன் இவினனக் கண்டோர் காமுறக 

குலக்கு விளக் காகச் சோனறிக் கோலமா 

ஈலம்ச கு சிமப்பின் ஈல்?லார் நாப்பண் 

இலக்கணம் பொறித்த வனப்புடை யாக்கை யான) 

விசும்பிற்கு அவாவும் (2 வட்கைபனாகப் 

பசும்பொநி பல்படை இலங்கங கழுச்தினன ; 

இருவாணாப தேங்கமம் மார்பன்) 

நரவாண தத்தன்; '' எனக் கொங்கு?வளிர் தமது நால்ிய
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பெருங்கசையில் இவனைக் குறித்துக் கூறியுள்ளார், இவன் பரு 

வ2மய்தியவடே இமபரேயன்றி உம்பருலகையும் தள உறுஇ 

கொண்டிருக்கான். ம.தனமஞ்சிகை என்னும் விழுமிய ஐர் அழ 

இயை மணந்து ரிய போகங்களை நுகரந்து அமச.ரும் புகழ 

இவன் உளமகிழ்க்திரக் தான், 

இழைகளார் இள மலை எழுது நுண்ணிடைச் 

தழைவளர் மதுமலர் சயக்குபூஞ்சிகைக் 

குழை முகக் கொடியொடு குருதி வேலினான் 

மழைழமூ௫ில் மாரியின் வைகும் எனப வ, 

என்றபடி இவன் வைகவருங்கால் மானச3வேகன் என்னலும் 

விஞ்சை மன்னன் இவன இன்பகிலைகளைக்கேட்டு வியக்து அழு 

க்கா.றுகொண்டிருந்கான, ஒருமுறை ௮வன், ௮க்கெளசாம்பிபில் 

C6 S Bip sf Tar & Sr rs SOUT B சன் மனைவி?யாடு ௮மளியில் 

இவன் மயாச்துறங்குவமைக்கண்டு தன் விஞ்சைவலியால் யாதும் 

றியானண்ணம் இவனை முகலம்தள்ளிவிட்டு அவளைமட்டும் 

கவார்தெடும்து விசும்பாறாகச்சென்று தன் ஈகர்போயடந்தான், 

௮க்கனம் போனவன் சன்னாலானவரையும் ௮வளை சயக்து புல்ல 

மூயனருன், யாம முடியசமையால் வேகவதி எனனும் தன்தங் 

கையை ஏனினான், அ௮வள்புகுச் து அண்ணனது தகுதி முதலிய 

வற்றை9யல்லாம் மிகுதியாக விளககி நகேசமுறும்படி சை 

மூட்டினாள், உடனை சரி உன் ஊன உரைகளை ஓழியவிடு! **கரம 

னும் காணும் கட்டமகுடைய என் சாமியையன்றி அவி 9க்கிலும் 

யான் யாரையும் SHC goo” என்று வள் அறைந்து நின்றாள், 

கேட்ட அவள் விரைந்து மீண்டு எப்படியாவது இவனைக் கலந்து 

மகழமவண்டுமென்று காதல்மேற்கொண்டு ஓர் விமானமூாக்து 

தன் பெபரியல்புக கேற்ப விரைவில் வச். ௮ச்சகரிடைப் புகுந்து 

யாரும் அறியாவண்ணம் தர் விஞ்சை வலியால் மதனமபஞ்சிகை 

போல் வடிவங்கொண்டு இவனெதிர் கின்றாள், உயிரைப்பிரிர்த 

உடல்போல் அவள் பிரிவால் நிலைகுலைஈ்.தகடச்சத இவன் ௮வளைக் 

கண்டவுடனே கழிபேருவகைகொண்டு உழுவலன்போடு தழுவி 

யின்புற்றுன, இங்ஙனம் இணங்கி இனந்தெரியாமல் மகிழ்க்இருக் 

குங்கால் நீலவேகன் என்னும் சர்தரவ வேந்தன் தன் அருமைத்”
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இருமஈளாகிய அுங்கலிலாசனி என்பவளை இவனுக்கு மணம் புரி 

நீது சுந்து தின் அரனை (பம் ற_ ரிமையாகஉ தவி முடிபுனைக்து ௦ பெ ய் 

மை செய்து கின்றான். அங்கு இவன் ௧௫ம் சன் செங்கோலை 

எங்குஞ் FQ BERT, ௮ரசரனைவரும் வந்து இஉறகொணர்ந்து 

FEB இவன் அடி. பணிந்து Bom opt, இவனது அரிவை 8 p 

லை ir e0r wld nIoTFoese yeh GHA மசனமஞ்சிகையை 

உடஏழமைக்தவக்து இவனிடம் விடூம்துக் தான் செய்க பிழை 

யினைப் பொறுத் சருளும்படி வேண்டி. முன் பொருந்தின்ற Bsr 

தங்கையையும இவனுக்த மணஞ்செய்து கொடுக்சான், BTV. 

பத்து ௮ரசர்களுக்குக் தலைவனாபுள்ள வன் பகையொழிம்து 

இங்கனம் தலைவணக்கி வமஃ்கமைக்கண்டு இவன் மிக மகிழ்க்து 

வகாண்டான்; ஆயினும் பழம்பகைவனா தலால் உளம்பொ ஸ்ரீர்காமல் 

இருக்கான். இருக்தும, அவனுக்கு? வண்டிய கலங் 1 Cont 0) LIV UT LD 

நாடிசீசெய்து ஈறகமுகச்சனாப்ப் பகை சணிப நினறான், பகல் 

இல் ௮ன்புகொள்ளாமலே முகக்டுல் ஈண்புகொண்டு பகைத்திறம் 

கண்டு பாடறிர்தொழுகி ரசனை இவன் பாதுகாக்து வந்தர an 

WINS BLUTD STAND AHBSTH psn GLO, sb vor g) 

விடல் என்னும் உண்மையை உலஈம் காண இவன் உணர்த்ி 

நின்று ஒழுகிவக்கான், உ சோமயகாலி.ப முகலிப நால்களிலும் 

இவன் சரிதம் விரிவாக உரைக்கப் பெற்றுள்ளது 

கோர்த பகைவர் கிலைகளாந்து நீள்வறுமை 
சாரர்தெளிய சாய்வரினும் சாரற் 5--காய்க துல/கத 

வி.ச்.தூமழை விழ்க்கவுடன் விம்முகல்போல் வேமு.துணே 
os Balt. oor ஒங்குவசா உள, 

ஒன்றா தவருறவாய் ஒன்றின் உடனமர்ந்து 

நின்றார்போல் நின்று விடல், 

கூடாரை ஈகைபளவில் கூடிவிடச வண்டும் என்பது இ,கனால் 

கூறப்பட்ட து, 

  

இவ் ௮இகாரத்நின் சகொகைப் 2பாருள், 

உள்ளம் 9பொருக்தாமல் கள்ளஞ்செய்து கிற்பாரோடு ஈட்புக் 

கொள்ளலாகாது, மகளிர் மனம் யோல் இவர் வினாவில் மாறு
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படுவர், எவ்வளவு கல்விபுடைபராயிலும் நல்லவரென்று வரை 

சம்பிக்த்கொள்ளலாகாது, அ௮க,கீதில் பகசமைகொண்டு முகத்றில் 

சகைசெய் அவரும் வஞ்ச மக்களை அஞ்சி ௮கலவேண்டும், உரி 

மையறுச் சொல்லினும் ௮வரை இணிப2ரன் ௮ சம்பலாகாது, உள் 

ளம் பகையாபுள்ளவர் ஈல்ல: ஈண்பர் போற் சொல்லிலும் தனு 

ண்மை ஒல்லையிலுணாரப்படும், sar வணங்கிச் சொல்லினும் 

௮.தனை நம்பி இணங்கலாகாது, அழுது தொழுஅவரிலும் பகை 

வரை சம்புதல் படி? யாகும், உளஜ்தில் இகழ்ந்து வைத்துப் 

புறக்? புகழ்ர் துவரம் பொல்லாத மக்களை ௮வ்வாறே பொருக் 

இதவிட? வண்டும். பகைவர் ஈண்பராய் வரின் அவரோடு கை. 

செய்துசின்று 353,560 களா அவருதமல ஈல்லகாம் என்பதாம், 

5d RL OGY PPO DD. 

உ 

சிறப்புப்பாயிரம், 

ஸ்ரீ, பொன்னம்பலசிவம் அவர்கள் இயற்றியது. 

மூச் 2தமிழான கடலின் முகர்துணர் வுச்சூலு கொண் 

டுசதமமான குணவரையேறி உயர்குறள் சேர் 

சச்தியமான குமசேச வெண்பா தனைப் பெய்குதால் 

சிச்துருவான செகவீரபாண்டியச் சர்முகலே, 

ஸ்ரீமான் முத்துகிருஷ்ண மதுரகவி ராமாநுஜாவர்கள்.. 

சூட்டுமுசப் பாம்பணைமால் ஈரடியான் மூவுலகர் தொச அளந்தான்? 

பாம்டுமுசச் திரடியான் முப்பால்வள் ளூ.வனளச்தான் ; பயில வேற்சு 

சாட்டுமுகச் தரடிமேற் றொகுச். துமும்மைத் சமிழளர்து காட்டிச் சர்சான்: 
ஈட்டுபுகழ்ச் செசலீர பாண்டியரா வலவனெனும் இருர்தக்கோனே.' 

ஸ்ரீமான் ௮ ௧,மு. மு, முத்தப்ப செட்டியாரவர்கள், 

எக்காலத் கெக்கலையு மெல்லாரும்பயின்றுவள மின்புற்றய்த 

மைக்கால முகிலனைய ஜெஃ5வீரபாண்டியனாம் வன்ளலன்பால் 

அக்காலத் தவருரைத்த பெசருளெல்லாம் தெளிவாக oT ee 

இக்காலக் தவர்க்களித்தார்இர்.நாலை HIP sO wer இனிசேயம்மச 
வைம






