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உட 

குமரன் துணை, 

முன்னுரை, 

தெப்வப் புலமைத் இருவள்ளுவப் பெருந்தகை அருளியுள்ள 

திருக்குறளின் கருத்துககளுக்குப் பொருத்தமான கதைகளை 

இசாமாயணம் பாரத முகலிய இ௫இகாசங்களினும், காந்தம் பாக 

வத முதலிய புசாணங்களினும், சஈசாமணி சிலப்பதிகார முத 

லிய காவியங்களிலும், பத்துப்பாட்டு எட்டுததொகை முதலிய 

சங்க நூல்களினும, வேறு பல நூல்களிலும் இருந்து தெரிக் 

தெடுக.த எமது குல கெய்வமாகிய குமசேசனது முன்னிலையில் 

விண்ணப்பித்து அவற்றிற்கு விடை கூறுமுறைமையில் குறள்களை 

உகாசணமாச எடுததுக்காட்டி யிற்றைக் கு மூன்று வருடங்கட்கு 

முன்னசே யிர்நாலை முடின்து வைத்தும் வெளிப்படுத்சக் கூடி 

வாளா விருஈ?சன. இக௱னமிருப்ப, அறிஞர் பலர் இக் நூலுட் 

சில பாக்களைக் கேட்டு மூழ்ஈது இதனை மச்சிலைற்றி அனை 

URE FD உபசுரிசச£வண்டிசமனறு என்பால அன்பால் என் 

னைததாண்டினர் ௮னனா சவண்டு2காளச் சர2மகொண்டு 

இது பொழுது இதனை வெளிப்படுகதுளெ றன். 

கதைகளைக் தற..பாவில அமைத்துத திருக்குறள்கோ 

டிணைத௮ச் தனிசசீரும FTTH HF SA DN Oo gry ap lp git 

கேரிசை வெண்பாவால கிறைநதுள்ளஅு. தெய்வ வணக்கமும் 

அவையடக்கமும் உள்பட இதில் 1892 வெணபாக்கள் அடங்கி 

யுள்ளன 

செவிக்கும வாய்க்கும் சிந்தைககும இனியவாய இறந்த 

சொற்செறிவும் இருவினையும் $ககும அ௮ருமருர்தனைய உயர்ந்த 

பொருட் பொலிவும பொரு விளங்கும் ஈமது தமிழ் வேதத் 

தன் ௮மிழ்தமயமான நீ.தி3பாழுக்கங்களையும் பொருள் துனுக் 

சங்சளையும் அமிர்சலுபகிக.௫ ஆனர்சமடைவதே மச்சட் பிறப்



பின் மாண்பயனாகும். | அருமையான இத்தரும நூலை பருளிய 

நரயனாசே ஈமக்கு நல்ல தாயராவர், தாய்மார் தனவமுதூட்டி. 

உடற்ருறுஇி செய்வர். நாயனார் குறஎமுதூட்டி உயிக்க்குறு 

செய்கின்றார். இக்கருணை வள்ளல் காட்டியுள்ள குறள 

நீ திகளும் அவற்றிற்கு உரிமையான பல ௮சிய சரிதங்களும் 

இதில ஒருங்கமைந்துள்ளன. பாலொடு கலந்த £ீர் பாலாகுமாறு 

போல் வள்ளுவர் நூலொடு கலந்த இவும் ஓர் நாலாகும் என்பது 

சாலபாம். 

எவ்வகையினாலாவது இருக்குறளின் பயனை எல்லாரும் 

பெற்று இன்புற வேண்டுமென்பதே என் வேட்கை, இவேட் 

கையே யெனது நாணத்தை ஒரு. றமொதுக்கி யென்னை யிர் 

மூலையியற்றுமபடி. செய்தது, இந்த எணணத்தை என உள்ளத் 

தில் தோற்றுவித்து அதனை நிறை3ேற்றிப திருவருளையும் ௫௬ 
வருளையும் சரத்து visa anys ga pax. 

ஜெகவா£பாண்டியன்,



Introduction, 
Qe 

1. The present volume is a fitting companion to 

Thirukural, the divine work of great creative genius 

Thiruvalluvar who is universally revered as a saint 

throughout the Tamil World. 

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

Tamil Literature, is composed by the Great Scholar 

and Poet Jagaveerapandian of Ottanatham and 

every page of it, which is replete with the grace and 

splendour of word beauty enhanced by the ethical 

import of each couplet, is 2 clear proof of the author’s 

deep penetration and critical powers of research in the 

religious literature of the land. 

3, The abstract ethical import of each couplet 

of the Kural is illustrated by suitable anecdotes culled 

out from the Puranic and other Hindu literature of the 

past and is written in the very same sweet rythym as 

that of the Kural which is a striking evidence of the 

author’s poetic composition which is as much inspired 

as the original itself. For the reason that each Kural 

is definitely backed and aptly illustrated by some Pura- 

nic anecdotes and other, the value of original work is 

enhanced hundread fold, its meaning of each couplet 

being made richer and fuller. Hence such a useful 

and interesting work as the present, which is a genuine 

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

vate the past will surely attract the attention of the 

Tamil world.



கய 

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

his eye through the 1332 stanzis of this volume, each 

section bears the strong wanression of the author’s 

profound scholarship, critical powers of research and 

admirable talents of poetic composition. For the 

reasons stated above itis no doubt that the present 

volume is arich addition to the Tami) literature, the 

Tamil world itself o.es a deep debt of gratitude to the 

author for having broken a new ground in the field of 

research. 

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

of Tamil literature, especially the readers of Kural if 

the full meaning of the divine work should be under- 

stood ia its proper seting. Als» the woik may be 

placed in the hands of schoo! boys and taught regularly 

as class lessons to them to produce in them a love 

and reverence for the past. 

6. 16 ட finally hoped that by the kind of recep- 

tion given to the present voiume by Tamil reading 

public, the author would be -purred into fresh compo- 

sition of a similar nature and thus enrich the Tamil 

Literature. 

Swami Vidyanantha, 

Madras. 

— Se



மதிப்புரை. 

இருவள்ளுவராயரை து கிருர்குறளில் ௮மைக்த பொருளின் 

சிறப்பை எடுத்துக்காட்டிய புலவர்கள் ஒம்பது மூவர் அந் 

நாலில் அமைவும்ற ௮யிரசது முகநாறறு முபபது ரிய குறள் 

வெண்பாக்களுக் கம உசைகாஈகவர் பதினமர் அவருள் பரிமே 

லழகர் செய்து£ள உரை ய ௧)கரலா ஆசரிஃஈபபட்டு வருகின் 

றது. இவ உசை DFT STE ORO al Zoot D119 5:8; எனிஇல் 

விளங்காமைபற்றி பண்டிதர்கள் பலர் இவ் உரைக்கு விளக 

உசைகள் எழுஇச்சந்கனர் அனறியும கால நிலைமைக்கேற்ப 

குறள வெண்பாக்ககா வசன ரூபமாகவுப இயற்றியுள்ளார் இலர். 

இவ்வாறு இநக்குரளின் அருமை சோககி தமிழ் மக்கள் எளி 

இற் கற்றுணருமாறு பண்டிகர்கம். பரிவு.ன பல்லாற்றுலும் 

ழேயற்சி புரிச்திர Rot Dont, நி 

நீதிசளைப் போதிபப2,க சாலிபங்களின் கருக்தாகும். சாவி 

யங்களோ கசாரூபமாயுள்ளன, சுகாரபமாகக் தஇருக்குறளின் 

கருத்துகளை விளக்கி உணர்க துவகால் கற்பவர்மனசில் நீதிகள் 

அமுத்தமுற்று ௮னுட்டானக்டிம கைகூடுமென்பது கருதி மாத 

வச் சிவஞான சுவாமிகள் இருக்குறளின் அ௮கிகாரற்ேோறும் 

குறிப்பிட்ட ஒவவோர் குறளை பபொறுக்கி அதன் கருத்திற்கு 

இணங்கிய கதைகளைப புருத்து சோ மோர் முதுமொழி வெண் 

பா என ஒரு நாலை இபறறி அளிகதுளளார், ௮ப்பெரியாசது 

நெறியைப் பின்பற்றி, இருவாளர் ஜெகவீரடாண்டி௰ன் அவாகள் 

ஆயிரத்து முர்.நூற்று முப்பது ௮ரிப குறளகளுக்கும் பொருந் 

இய சதைகளை அமைதது ': இருக்குறட் குமசசச வெண்பா! 

எனும் இந்நுலை ஆக்கி அளித இருக்கின்றனர். இக்.நாலில திருக் 

குறள்களின் அரும்பதங்களுக்குக் குறிப்புசையும், குறித்த 
கதைகளுக் த விளக்க சூசனங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. இக் 

சதைகள் இகொசங்கள் புசாணங்கள் முகலிய பெரும் நூல் 

களினின்றே பெரிதும் எடுத்தாளப்பட்டி ருக்கின்றன, குறள்களின் 

கருத்துகளையும் ௮வற்றிற்ணெங்க எடுததாளப்பட்டுள்ள சுதை
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களின் கருததுகளையும் ஒபபநோக்கில் இன்பமும், அன்பும், 

லிபப்பும் விளைகின்றன, இதனால் இர்நூலாசரியசது விரிவுற்ற 

கல்வி ஆராய்சசியும் இருவள்ளுவர் மீதள்ள இவர்களது மெப்பன் 

பும் வெளிப்படுகன்றன. 

தமிழுலகத்கிற்கு இவர்கள் செய்துள்ள உபகாசம் மிகவும் 

பாராட்ட பாலதாம். இப்பெருந்தகைமைக்குத் தமிழுலகம் 

செய்யும் சைமமாறு யா?தர? கைமமாறு 2வண்டா கடப்பாடு,” 

ஆதலின் தமிழ் மக்கள ஒவ்வொருவரும் இந்நூலைப் பெறறுக் 

கறறுணர்ந்தொழுகுவதே சக்க பயனகும், '' ஈனறி மறப்பது ஈன் 

றன்று” எனும இருக்குறளைச் சிர்இிதது இர்நூலாசிரியாது ஈன் 
fo 

றியை மறவசமை௦ய ஈமமவாகடனாம். 

இர் நூலாரிரியர் இறைவன் திருவளால் நாடிய பொருளும் 

நீடிய அயுளும் பெறுவாராகுக. 

இலக்குமணப்போற்றி,



உ 

நூனமுகம். 

புனிதம் கிறைந்த இனிய இச்.நூலே 

தநூலென நினைந்து சாலவும் மகிழ்ர்தேம். 

இர்.நால் பொய்யாமொழியைத் தழுவியுள்ளது, புசாதன 

மான பல சரிதசாசங்களை உகாரணமாக எடுத்துக்காட்டிக் குறள் 

நீதிகளை யினிதாகவும தெளிவாகவும் விளக்குகின்றது, இருக் 

குறளுக்கு ச.னிய நடையில் தெளிய எழுதிய ஒரு சிறந்த விரிவு 

சையென்றே யிதனைச் சொலலிவிடலாம். இவ்வரிசையில் முன் 

னசே பெரி2பார்களால் சல நூல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

ஆயின், அவற்றிற்கு௨ இக்நூலுககு௭ பெரிதும் வேறு பாடு 

உண்டு. அவை அ௮திகாரகதுக் த ஒவ்வொரு குறளை$ய தெரிர் 

தெடுத்தச் செய்பப்பட்டன. இது குறள்கள் முழுமையும் 

தழுவியுள்ளது. 

ஆயிசத்து முர்நாற்று முப்பது அரியகுறளகளுக்கும் 

பொருத்தமான கதைகளைத் திருத்தமாக இணைத்து இகந்ஹழூல் 

செய்யப்பெற்றிருக்கறது. இதனானே இதன் அருமையும் பெரு 
மையும் இனிதுபுலனாம. இது சிறந்தவுசையும் நிறைந்த கதை 

விளக்கமும் இருந்திெயலலும பொருந்தியுள்ளது. 

இந்த அரிய நூலை ஸ்ரீமான் ஜெகவீரபாண்டியனவர்கள் 
செய்து உசவியிருஈ றார்கள். இவர்கள் நுண்ணிய மூலறிவோடு 

தண்ணிய லமும் வாய்ந்தவர்கள். இந்நாலை முடித்ததிறமே 

இவர்கள சல்வித்திறத்தையினி.து காட்டும். இதனைப் ves 5 

வுடனே பாண்டியனவர்களுடைய கவித்துவசக்தியும் மதி துட்ப 

மும் ஆசாய்ச்சிசஇறனும் பபிற்சியின்பரப்பும் எவர்க்கும் சன்கு 

தெளிவாம். உலகுக்செல்லாம் இஃ9தாரு ஈல்விருந்தாக இருக்கு 

மென்று சம்புகன்?றன். இச்ழூலின்பயனை யெல்லாரும் rus 

இன்புஅமாறு இருவருளைச் சந்இக்ன்றேன், 
திகம்பரவித்தியானந்த ச௪வாமிகள, 

சென்னை,



a. 

௪சறப்புப்பாயிரம். 

வளளுவர்வாய் வரச கதெளளமுதா5 இருக்குறளை 

மருவி யினபம 

துள்ளு மபர் ௫ம2ர௪ வெண்பாிவான் அுலருவக்து 

BASSE CFL GT oD 

கொளளுமி.பற புலமை39பாடி சகாகறுற குணங்களகுடி 

கொண்ட தூயான 

தெள்ளு புகழச் செகவிச பாண்டியனால் கவிசாஜ 

AHS (ம் அனா



அன்பளிப்பு: BS 5953974 
தியாகி] வேணுகோபால் 

21, ஞனியப்ப ட் தெரு, 

ரசயபுரம், சென்னை 013. 
௨ 

இவமயம் 

தஇருக்கறட் குமசேச வெண்பா, 

காப்பு 

போதச் தருசெய்.ப பொய்பா மொழிபுணர்ததி 
ஒதுனற Qi orn HD துணையாச Cer Be, 

மாதக்கக் கொண்டே பூழ்பரமன் தந்தவொரு 

மாதங்கங் கொண்ட்டன் பனம் 

இதன் போருள் 

மெய்யுணர்வைக் தருகின்ற செவ்விப திருக்குறளை யிணைத் 

HF சொல்லுகின்ற இர் நாலுக்கு ஈல்ல அூக்சயாக, ஒளிமிக்க 

உமாசதேவிபை பொருபாகக$ல வைத்து. மூழ்சின்ற பசமபஇ 

தந்த ஒரு மாகங்கக்சை மனதகதுட் கொண் 2டன் (என்பதாம்.) 

மனததுட் கோடல் -நினைகதுத்துதித்தல், 
பொப்யாமொழி பென்றது இருக்கு neon. 

மெய்யான நூல் ஆதலால் இஃு இபபெய/ பெற்றது 

சான் உணர்த் திப நெறியில வழுவாது ஒழுகுவார்க்குப் 
பொருந்திய பயனைப் பொய்படாதபடி விளைவிக்கும் Bayt Bu 

மெய் மொழிகளால் தேவர் இக் ழாலைச் செய்துள்ளமை தேற்றம். 

செய்ய பொய்.பாமொழி-- செம்மையும், மெய்மையும் சேச்ச்த 

மொழி 

மாதங்கம் - யானை. ௮து தனது முகத்தையுடைய விக 

Ue (pis Banu யிண்டுவிளக்கி கின்றது. 

மாதை அங்கத்தில வைத்து மகழ்பசமன் தந்த ஒரு மாதவ் 

கத்தை யெனது மனத்தில் வைத்து யான் இந்நூலைச் செய்வன் 

ஜேன் என்பதாம். 

இதனால் இஃது இனிது முடியும் என்பது அணிபு. 

இஃது இக்நால் மங்கலமா முடியும் பொருட்டு 8ககசக்கட 

வுளை வாழ்த்திய தென்சு,



10 இலவையடச்சம் 

திருக்குறளைத் கழுவிக் குமேசனை முன்னிலையாக்கொண்டு 

ஏிவண்பாவால செப்தபடியால் இகழூல் திருக்குறட் wore 
அடு உரூ க ச 

வெண்பா எனப்பெயர் பெற்றது, 

அவையடக்கம், 

அங்கணர் கங்கை யடைஈதவுட னேபுனித 

மங்கல$ர் He UUAETO SET — Vi 1s or gy 

YmuTan vat oat ge Cuts uTmug Cd 15S FOX 

இனபாகு மனோ இனி. 

புன்மை, எளிமையைக்குறிக்கும்; பொன்மை அருமையை 

யுணர்த்தும், 

ஈதிகள் எவறறிலுப சிறகது புனிதமும் இனிமையும 

பொருர்தித கனனைச சார்ஈதவு பிர்களுக் க கலங்கள் பலவுக தந்து 

வருகினற தெய்வ ஈநியாகிய ௧ ஈகை, எலல நாலசகளினுஞ் 

சிறநது தூயமையும வாபமையும தோப்ஈறு, Mie po செளிவும 

வாப்ஈது தனனையாயகத பககளும கு எலலச ஈலங்களையும இனிது 

உதவிவருகினற தெய்வ நூலாகிய இருக்குறளோடி இக்கு 

உவமை கூறகினறது. 

௮ங்கண நீர் கஙகை டீரைக கலநதவுடனே தனது இழிவு 

டீ௰கி விழுமிய தீர்ச்த மாதல் போல, எனது எளிய பாவும் வள்ளு 

வசது அரிய பானவவததழமுவி யுள்ளதலை அதன் எளிமை நீங்க 

அருமையும் பெருமையம அடையும் எனபது கருதது,. 

இதனால் ௮வையடக்கம கூறப்பட்டது.



உடை 

Rev rust, 

தருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

முதல அதிகாரம். 

  

கடவுள் வாழ்தீலு. 

Vo டு . . ச . . ரூ * ' ‘ 

பூவுல ௦கர படங கும் ஏர பூண்ட துமை £களவன 

கோமுகிழ்சக தனமை ரூம 2சசா...- மேவும் 

HET PSD எழுககதெலலாம ததி 
பகவன முதற? யுலகு. 

இதன போருள், 

குமசேசா! உமை 2?களவன கோ ழமகிம்தத தன்மை 

பூவுலகோடு எங்கும்ஏன பூண்டஅஎனிஈ? எழுகதுக்களெல 

லாம அகரத்தை முசனமையாக உடையன; அதுபால, உலகம் 
3 . . 

ஆதி பகவன் முக்னமையாக புடையமிதன்க, 

மகர் - கண் 

எழுத்து உயிரும ஒற்றும என இருவகைப்பமிம. உலகம் 

உயிருடைபிபாருளும உபிரிலபொரு ரா என இருவகைபபடும், 

HET எலலா எழுதறதுகரசாயும கலுது பககக கானும 

தனித்து இப ங்கும. ஆதிபகவனும் எலலாபபொருள்களையும் 

கலந்த இபக்கிக sto srs dus gum. ௮ுகரம இயங்காவழி 

௮னைத்தெழுத்தும எனைததும இப௱கா. அவன் ௮சையாவழி 

௮ணுவும் ௮சையாது இவவணமை உமை 7களவன் Bh ta om 

குவிதக காலகதில சாணபபட்ட. ௮.து பினவரும சரிதததுட் 
காட்டபபடும். 

நம்மால் காணப்பரின்ற இவ்வுலகசகைககொண்டி காணப் 
படாத கடவுள உணமையை ஈமக்குக் காட்டவக்சு காயனார், காம் 

அறிந்துள்ள அகரமாகிய எழுததின் தன்மையைக்சாட்டி ஈம் 

அறிவுக்கெட்டாத த பெசவன௫ இப௰பை இவ்வாறுணர்க்தினார்,



12 இருககுறட் கும2சச வெண்பா. 

இறைவன அடங்கிறொல எலலாம அடங்கும், புவன ௮சைந 

ரல் முகிலமும அசையும் எனலும் இததலைமைத்தன்மை ௮௧ 

சததுக்கும ஒருவகையில் ௮மைகதிருகதலால் ௮ஃது இங்கு 

ஆதுபசவனுக்கு௨வமையாக வந்தது. 

ஆயின், மகரம் அ௮றியார்க்கு இது கருவியன் ற யெனின? 

கடவுளது உண்மைபை யெலிகறுக்காட்டும இவவுவமையானது 

எழுச்தறிவுடையாக்2க அுமையுமமென்று கொளக wy Huet 

க்கு வேறு வகையான் உணர் சதபபமிம sae '(உணர்ச வாயில் 

உணர்வேசச் வலிச22'' எனறது தொலகாபபியம். 

கமத தேவர் அருளியுள்ள திருக்குமளானது தமிழ்ச்சுவை 

முழுவதுந்தழுவி தமிழக2க பெ ருரசிழப்பாக அமைந்துள்ள 

ஒரு தனி நூல என்பது ௮.தில் சாணபபூிம சில குறியிடிகளை உய்த 

துணாவார்ககு இனிது புலமை அ௮வறறுட் சிலவருமாழு:;- “௮௧௪ 

முதல் னகச இறுவாய” என ரியர் சொலகாபபிபனார் அருளி 

யபடி சமிழ் மொழியானது தனது எழுததுககளுள் ௮௧சம முத 

லிலும் னகரம் இற இ.பிலும ௮மைபபசிெபெயறுளளது, திருக்குற 

சூம் அவ்வுரிமை சீதான்டப மக்லில கா மம முடிவில னகசழமும் 

பெற்று Biv i BM yf, Hos sudpatear! ''௮கசமு.தல” 

என Bada Qsr we yin, ்* மூ பங்குபபெறின” என முடிவில் 

முடிநதுப கில௮சலகாண்க, இனறும சமிசிழழகதுக்கள் உயி 

ரப மெய்யும் என இரவகையாய் ழடபென்னும ஒரு தொசை 

யூன் அடங்கும், அவை உயிர்கசணம், வனகணம, மென் 

கணம், இகடக்கணம் என நாலவகைக் கண்களரகவும் வழங்கப் 

படும், இவ்வின முக? தான்ற PF) GIT முதல், நானகாவதழு 

வசை இக்கணங்கள நான் கம மூமழை2ய இணங்கியுள்ளன, 

இன்னும். நுண்ணுணாவான் ஆசாயவார்க்குப்பல நலங்களும் 

கயங்களும் இதில 2தான்றும் ௮வைிபல்லாம் இருக்குறளா 

னது தமிழுக்க உரிமைபும பெருமையும் தசவந்த ஒரு தனி 

தூல் என்பதை யினிதுணர்கதும் என்சு,
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db OD &b 

உமைசேேள வன் கா மகிழ்க சசன்மை:-பிரமாவின் மானச 

புத இசர்களாகிய சனகாதியர் நரல்வரும் உமாபதியை யனுடத் 

தங்களுக்குக் தத்துவ ஞானத்தை யுணர்க்தும்படி வேண்டினர், 

௮து வாக்காற் சொல்லிப் 2பா இககும இபலபினையுடையதனரு 

தலால் ௮ப்பரமன சொலலாமம சொல்லல என்னும மோன நிலை 

யால அவர்கட்கு ஞானநிலையை யுணர்த்தினார். எர்ளுூள் எண் 

ணெய்போல் எஙகும கிறைகதுள்ள ௮ம் முழுமுதம் பசமன் 98 

ஙனம உணர்த்லுககால ௮ ரகண் முகிழ்த்றுச் செங்கை eas 

gF As ypsanr slestt Ad Curypgs அசைவற்று 

சமான 1p D Ah OT, அவவமையம அகில மும ௮வவண்ணமே 

யடககியிருக்கன, உயிர்களெலலாம் யற்சியும் இச்சையும் 

முற்றுகதுறாதன, அலைகின்ற கரணங்கள் அடங்கி கின்றன, 

பின்னர் மோனம நீ௰க விழித்தார். எலஃாவுயிர்களும் இச்சை 

DADE SM உலகபபோகங்களை காடின. முயற்சியைக் கூடின, 

என்பதாம, 

உடலில உயிர் 2பால எல்லாவற்றுள்ளும கலந்து இறைவன 

௪ முக்கருளியிருக்கன்றார். எனபதும, சகல சீவகாடிகளும் 

ண்ட கோடிகளும் அுவருக்குக திரு£மனிகளாக வுமைந் 

துள்ளன என்பதும, ௮வ ச உலகு ழகலவன் என்பதும, இகனால் 

இனிது புலமை 

இச்சரித்கிச வுண்மைகள இதனடிபில வருகின்ற கவிகளில 

சன்கு 9தளிவாம், 

காசணமுதல்வன மோனக் காட்சியால ுமசசெல்லாம் 

சூர் ௮.சமகளிர் தங்கள் துணை மலைப் 2பாகமின் றி 

gis சிலைமை சுன்னை யடைக்தனர் அளக்கர் குழ்ச்த 

பாரிடையுயிரும் காமப்பறறுலிட்டிருந்த வன்றே, 

ஆம ணன் தனது மைகதர்க் கரும்பெமன் நான சீபாதம 

ஓரிறை காட்டு மன்னர் உலகெலாம் ஒருப் பாடொன்றி
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யீருடல் முயல்கும் ஆர்வமின்றியே யிருக்க யார்க்கும் 

காரசணன சிவன dus ons கர றவு மேவண்டற் பாற்றோ. 

(கந்தபு சாணம்) 

இனி, உமை, கேள்வன்காவை பூ௫ழ்த்த தன்மையென்று 

கொண்டு உமாதேவி பராமன இ ஃக்கண்களைப் 11505 & BOLI (lp go 

கிகழ்ர்ததையும கொள்ளலாம். ௮லு வருமாழு:;...- 

பண்டொரு காலகதில் டரமனும பார்வதியும் ஒர் ஆசுனத் 

இல் எமுர்சருளியிருக்கனர். அப்பொழுது இனிய பலமொழிகள் 

இடையே நிகழ்ந்தன முடிவில் அம்மையார் போனை கோக்க, 

"தேவே! சூரியனும் சச்சினும் 2 தவரீருச்குச் இருக்கண்களாக 

அமைந்துள்ளன என்று தகதுவ நால்கள் சாற்றுகன்றனவே 

அலதுண்மைகானா?”? என்று புளரனனகை3யோடு வினாவினார். இமை 

வன், உள்ளதுதான் எனருா, பகலொளியும, இசவொளியும் 

தேவரீசது விழியொளிகளாகவா விளக கூகனறன என்று வியந் 

தார். மகிழகதார், உடமை விம£ரகாதமாக அமமையார் யன் 

இருக்கண்களைப் புசைகதார். உலக முழதும் இருண்டது. 

உயிர்களெல்லாம் இரவில மருள ௮லடஈதன, திடீர் என்று 

பயந்து ௮மமைபார் கையை பெடிததார். உடன வையமெல் 

கும வானஒளி பசக, மருண்ட வுயிர்களும் சதருண்டெழுக் 

தன, இவ்வுண்மை பினவரும் கவிகளில இனிது சீகான்றும். 

ஈசனார் விழி புகைச்சலும் இருட்பிழம புருக்கிப் 

பூசினாலென இருண்டன இசைகளும் புளியும் 

மாசில நீலமால வரையெனக் கருகின மலைகள் 

காசுலாவிய ஈதியெலாம யமுனை போழ கருதத 

பறையவனும் காசணனும் முனிவர்களும் வசுக்களும் நான் 

மறையும் வானோர் 

இறையவனும் விழியொளி போப்ப் பிறவிகெடுல் குருடசென 

இருந்தார் மற்றைக்
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கறவைகிரை முதீல்விலங்கு பறவைகளும் 'ஒளியிழர்க 

கணணவான 

துறவறமும் பிறவறமுர் கொலைந்தன மற்றுள தொழிலும் 

தொலைச்கதன்றே. (௮ருணாசலப்புசாணம்,) 

இனி, கோ என்பதற்கு ௮சசன் என்று பொருள்கெரண்டு 

அருச்சுனனையும் பாண்ம பனையும் கொள்ளலாம். வில்லாலும் 

பிரம்பாலும் இவ்விரூவரும் பசபனையடிகதபொழுது அவ்வடி 

<0) B ave ம் பரந்து நின்றமை கவியபபூிம இப்பொருளில் 

உமை கேள்வனை, கோ கைமுகழ்ச்க கன்மையென்று கொள்ளு 

தல் வேண்டும், 

அருச்சுனன் விஃலாலடிக்க சுதை 

அருச்சனன சிவபெருபானை சசரககி பூ நர்கவஞ்செய்கான், 

௮க்காலகதநில் நிகழ்ககலாசுசசால ௮ டெருமானை வில்லரல 

அ௮டிதக்தசன ற் ம் டு. RAD HE at அச்சாறு எறிந்தது இதனை 

வில்லியாழ்வார் செர௨லியுள்ள இன்கவிகளால் ஈன்குண சலாம், 

அவை 

வேகம் அடியுண்டன விரிர்சபல ஆகம 

விதங்கள் அ௮டியுண்டன ஓசைம் 

பூதம் அடியுண்டன விகாழிகை மூதற்புகல் செய் 

பொருளொடு சலிப்பில் பொருளின் 

பேதம் அடியுண்டன பிறப்பிலி யிறப்பிலி 

பிறக்கல் ௮சசனறன் மகளார் 

நசன் ௮மலன் சமசவேட வடிவங்கொ? 

ஈசன்கை யடியுண்ட. பொழுதே. 

விண்ணிலுறை வானவரில் யாசடிபடாதவர் 

விரிஞ்சன் முகலோர் உத௫கூம் 

மண்ணிலுறை மானவரில் யாசடி. படாதவர் 

மனுக்கள்முதலோர்கள் அதலக்
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கண்ணிலுறை காகர்களில் யாசடிபடாதவர்கள் 

கட்செவி மபேன முதலோர் 

எண்ணில் பலயோனியிலும் யாவடி படாதன 

இருரதுழியிருக் துழிபசோ, 

(wae stb) 

பாண்டியன் பிரம்பால் அடித்த ககை 

ao ge 

முன்னொரு காலத்தில், வைகை ஈதியில் பெருவெள்ளர் 

தோன்றி யிருகரைகளையும் உடைத்துச் சென்றது, பாண்டிய 

மன்னன் ஏவலால் மதுரை ஈகர்வாசிகள் எல்லாரும் அுக்கசைகளை 

ஒழுங்கு படுத்தச் சென்றனர் அுக்ககரில் பிட்டு விற்று வரும் 

கனமூ தாட்டி ஒருச் சியிருந்காள் அவள் பங்குக்கு ஆள் வச 

வில்லை. அதனால் அவள வருந்தினாள். சசனது கண்டனை வரு 

மென நினைந்து ஈடுங்கனாுள் அருள்வள்ளலாகிய பசமன் இவ 

ளது ஈடுக்கத்தைத் தீர்க்கக் துணிர்கார். ஒரு கூலியாள்போல் 

வடி.வக்கொண்டார். இவளிடம வந்தார் கூலிக்காக கொஞ்சம. 

பிட்டுவாவ்கனொர் இன்றார் ௮வள் பங்கன் சசையை அடைக்கச் 

சென்றார். சென்றவர் உள்ளபடி. வேலைசெய்யவில்லை. செய்வது 
போல்ஈடி த்தார். அக்கும் இங்கும் அலைந்து நின்றார் இக்கிலை 

யைத் தானைச் தலைவர்கள் ௮றிஈசார், அசசலுக்கு அறிவித்தார். 
அசசன்னெர்தான் லயன்மு.துஇல் பிசம்பால் முடித்தான், அவ 

அடி உலகமெக்கும் ஒருங்கே பட்டது, 

இவவுண்மை யிதன் அடியில் வருஇன்ற கவிகளால் இனிது 
தெளிவாம். 

வள்ளல்தன் கோபகங்கண்ட மாறுசோற் சையச் அஞ்சித் 
திள்ளருஞ் செத்,சசா௫த் தடக்கைதொட் மீர்த்துப்பற்றி 
உள்ளொடு புறக்சழ் மேலா யுயிர்தொறும் ஒளித்துகின்ற 
கள்வனை பிவன்றான் வர் பாளெனக் சாட்டி Besant.
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கண்டனன் கனன்று வேந்தன் சையிற்பொற் பிரமபுவாக்கி 

௮ண்டமும் ௮ளவிலாதவுயிர்களும் ஆகமாகக் 

கொண்டவன்முதுூல் வீசிப் புடைத்தனன் கூடையோடு 

மண்டனை யுடைப்பிற்கொட்டி, மறைந்தனன் கிறைந்தசோதி 

பாண்டியன் முதுகிறபட்டது செழியன் 

பன்னியர் உடம்பினிற்பட்டது 

ஆண்டகையமைச்சர் மேனிமேற்பட்டது 

yr Rone குமசர் மமேற்பட்டது 

ஈணடியகழற்கால வீரர்மேற்பட்டது 

இவுளிமேற் பட்டது பருமம் 

பூண்டவெங் கரிமமேற் பட்டது எவவுயிர்க்கும் 

போதன் மேற்பட்டது அகத்தழும்பு, 

பரி௫யும மதியும பாம்பும் 8ிங்கோளும் 

பன்னிறம் படைக்க காண்மீனும 

இருகிலம புனல்கால எரிகடல் கனல்வான் 

என்னும் 8மபபூக மஎ் காரும் 

சுருதியும் ஆறு சம; வானவ. ரம 

HITE GHD முனிவரும் தொண்டின 

மருவி.ப முனிவர் கணக்களும் பட்ட 

LIST STIS og SS ipo 

வானவர் மனிதர் ஈரகர் புள்விலக் கு 

மாகணஞ்சிதல் எறும் பாதி 

யான பல்சச மும் மலைமசம்கொடி புல 

ஆ௫ிபாம் வசர மம பட்ட 

ஆனடை கருவும் பட்டன சழும்போடு 

உதிக கன வுபிரில் ஓவியமும் 

தானடிபட்ட ௪சாசச ச௪டக்கள் தமக்கு 

உயிராயினோன் தழும்பு. (இருவிளையாடற் புசாணம்)
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இவ்வெல்லாவறருலு கடவுள ஒருவா உளர எனபதும், 

அவர் அகரம்போல் உலகு உயிர எல்கும் ஒழிவற கிறைக்த ஒண் 

பொருள் என்பதும் தெளியப்படும, 

கடவுளது உண்மையும் தன்மையும் இச செய்யுளால் கூறப் 

பட்டன. 

— pie — 

கற்றறிந்துந் தாருவனர் கல்விகலம் எய்தாமல் 

குற்றமுற்றுர் என்னே கும?சசா.-வெறறிபெறக் 

கற்றதனால் ய பயன் என்கொல் வாலறிவன் 

சற்றுள் தொழாமர் எனின, ௨ 

Q —ar, 

குமரேசா ! தாருவனர் கறறும அறிவுற்றிருக்தும் சல்லி 

ஈலச்ை அ௮டையாமல ஏன் முறற,ழமுற்றார் எனின், வாலறிவனது 

ஈல்ல தாளைக் சொழாதவர்கட்குக் கற்றதனால ஆயபயன் இல்லை 

ons. 

வாலறிவு--மெய்யுணாவு. ௮கனை யியல்பாகவே யுடையவன் 

என்பார் வசலறிவன் என்றார் கொழுவார்க்கத இன்ப நீக்கமும் 

இன்பப் பேறும் ஈலகும் நலமக ரதி ஈயறள் என்றார். 

° இறைவன் மெய்யறிவுடைபான எனபதும, தன்னைத தொழு 

வார்க்கு Hp Bev இனபத்கை அருளுவான என்பதும், கலவி 

பறிவுடையார் எவரும் ௮வன 3 அடிகளைத தொழுதல் வேண்டு 

மென்பதும், தொழவிலலையானால அ௮வவறிவரப் பயனில்லை யென் 

பதும், இதற்குச் சான்முகத் தாருவனர் கறறிருந்தும் காள 

தொழாமையால் பயனைப் பெற்றிலா என்பதும இதில் காணப் 

படும், 

கதை 

பூர்வகாலத் தில, இமயமலையருகில காருகம் என்றொரு 

வனம் இருந்தது, ௮.தில முனிவர் பலர் வாசஞ்செய்திருந்தனர். 

இவர் யோக Osada Csinsar. நூல பல கற்று துண் 

ere Gung மேன்மையுறறிருந்தனர். தாம் செய்த
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வேள்வி முதலிய ஈல்ல கருமங்களே கருஇியபயன்சள் எவற்கநி 

யும் தருமென்று உறுதியாகத் துணிந்தனர். அதனால் மற்னொரு 

கடவுளை வழிபடல் வேண்டாமென்று மனச்செருக்குற்.அ 

மதியாதருக்கனர் இங்கனம் இருந்த இவர்களை உய்கிக்கும் 

பொருட்டு சண்ணுகற் பரமன் எண்ணினார். கண்டார் எவரும் 

காதல் கொளளக்சக்க ஒரு புருட வேடந்தாங்கனார். திருமாலை 

மோனி வடிவெடுச்கு உடன்வரச் செய்தார். அவ் வனத்திற் 

புகுக்தார். அம்மு ரிவரைபும் அவர் தம பத் இனிமாசையும் நிலை 

குலைத்து ௮வர் கொண்டிருர்ச மனச் செருக்கை யகற்றித் தெளி 

வித்தார். அவரும் தெனிஈகார். தங்கள் சிறுமையை யுணர்க்தார். 

பின்னர் நற்றாள் தொழுதார். ஈற்பயன பெற்றார். இதன் விரி 

வைக் கக்தகபுசாணத்டுல் காண்க, 

ate Dates சொத? நாலறிவுக்குப் பயன் என்பது 

இதனால் கூறபபட்டது 

இடு. 

நீடியவாம் சிவப்ஒஇ கிலமிசை?யன் மார்க்கண்டர் 

கூடினர்ப ரினபம கம ரசா..நாடி 

மலச்மிசை யேகினான மாணடி SETS SIT 

நிலமிசை நீடுவாழ் வரர் 

இஸ். 
குமரேசா | மார்க்சுண்டர் நீடிய வாழ்வையும் பேசின் 

பத்தையும் ஏன் கூடினார் எனின், மலர்மிசை யேகினானது மாணடி 

களைச் Ceti sar நிலமிசை நீிவாழ்வார் என்க, 

மனம் தாமசை 2பான்ற வடி வினையுடையதென்பது தத்துவ 

நூலார் துணிபு, 

தாமசையை எனக 

ஆகலால் இங்கு மலர் என்றது மனமா 

இதனை உள்ளக் கமலம் என்று குலபஇ 

SUBD கூறியுள்ளார். சேர்ந்தாசை நீடுவாழச் செய்யும் 

சிறப்பு கோக்க மாண்முடி யென்றார். உரு உடம்பால் இச் 

இருவடி.யைச் 2சச டஇயலாசாசலின் சேர்தல் என்றது இள்கு 

கினைத சல் என்லும் பொருளைக் குறித்து கின்ற.
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அன்போடு நினைப்பவசது கெஞ்சத்தில் இறைவன் இன் 

Guia எழுந்தருளி யிருப்பன் என்பகம், அவனது அடிகளைச் 

சேர்ந்தவர் ௮ழியாவாழ்வும் கழியா இன்பமும் பெறுவர் என்ப 

அம் இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை மார்க்கண்டர் பால் 

காணப்படும். 

க்கை 

பூர்லகாலத்தில் கடக ஈகரக் கல் குசசகன் மரபில் மிருகண்டு 

என்னும் முனிவர் ஒருவர் இருந்தார், ௮வா மருத்துவதி 

யென்னும் உக்சகமியை மணக்று இல்லறம் புரிந்து. இன்புடன் 

வாழ்ந்தார். பொறையும கருளும் பூண்டொளி சிறந்தார், 

தூலறிவுடெ P nip வாரய்ர்சார், யிலும் மகப்பேறு இன் 

மையால் மனமிக மெலிஈதார். இறைவனை சகோக்கி யருக்தவஞ் 

செய்தார், ௮ருளுடைப் பரமனு॥ இவர் தம் லுன்புக்கிரகக, 

மாதவத்கோய் | 

திங்குறு குணமே மிக்குச சிரிதுமெய் யுணர் விலசமல் 

ரூங்கையும வெ BBWS மூடமுமாய் விழியு மினறி 

யோக்கிய ஆண்டு நூறும் உறு ஹணியுமப்போனாகி 

யீங்கொரு புதல்வன் றனனை யீதுமமா? அல்லது 

கோலமெய் வனப்புமி௪குக் ருறைவிலா வடிவமெய்தி 

யேலுறு பிணிகள் இன்றி யெமக்கும் ௮ன்புடையோனாடுக் 

காலம் எண்ணிரண்டே பெுறுக்கலைபல பயின் றுவல்ல 

பாலனைத்தருதுமோ கின்எண்ணம என்பகர்இ யென்றான், 

இறைவன் அருளிய இத்திரு மொழிகமாக் சேட்ட மிரு 

சண்டு முனிவர் சிறிதுபொழுது ிந்இிததார். பின் wh Sac 

ணனை வந்இத்தார், gua AX gen uo gyn se Qui 

துடையனே எனக்கு வேண்டுமென வேண்டினார். அங்கனமே 

௨ருள அருமையான அ௮ண்மக வொன்று இவர் மனைவிபால் 

Vig hse. மார்க்கண்டேயன் என்று அம்மகவுச்குப் பெய 

ரிட்டனர். பிறையென் நாளும் பெரு வளர்ந்தது, வளர்ச்சி
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யில் மகிழ்ச்சியுற்றிருக் ௪ பெற்றோர். ௮ப் புகல்வனுக்கு வயது 

பதினா 2ற யென்று இறைவணருளியிருர் த உண்மையை யெண்ணி 

யெண்ணி வருக்கஇனர் மகனும் வளர வளர இவர் மனத்தில் 

AGRE Spi Gr sp using gp. பெற் கவலையைக் குதிப் 

பாலுணாகர்க இம் மகன் உண்மையை வினவி2யாரந்கான். தாயை 

யும் தரகதையையும் சகற்றினை. BN FFT எவற்றையும் 

பெறலாமென்று அணிந்தான், மணிகர்ணிசையை யடைர்சரன, 

பெருமானை நினைக்துப பெருக்கவஞ் செப் இிருஈகான். காலலும் 

காலம் பார்தது இப்பாலன்பால வர்சான் அுளழக்கான். அதட்டி 

னான். வெகுண்டான மரூட்டிறன். Came am பாலன் 

ஒன்றுக்கும் ௮ள்சவில்லை மூடிவில காலன் பாசககால பாலனை 

யீர்சு.கான் உடனே பசமன் சகோன்றிப் பாலனைக் காத்துக் 

காலனை வீழ்கஇனார் “Os கவப் புசல்வனுக் கு முன்னா யாம் 

தக்க வயது பதினாறு ஏன்றெண்ணாறஈ என்றும பதினுரென்றே 

யெண்ணுக”' என்று இருவருள் செய்து காவனையும மகிழ்வித்து 

மறைக்காா. LTT EB SMITH அதியாவாம்வு பெற்றானஈ கம 

அடைந்தார் இதன விரிவைக் கக்கபுசாணததில காண்க, 

மார்க்கண்டர் கமக்குக் கருவி2ல பமைந்த பதினாறு வயதை 

இறைவன் அருளால் என்றும் பதினராகப் பெற்று இன்றும் 

வாழ்ந்து வருகல் தேற்றம, 

இறைவன் அடி சோர்தசா நெடி துவாம்வர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

  

எள்ளிச் சமணர் இடும்பைசெய்தும் அப்பசேன் 

கொள்ளவில்லை துன்பம கும?சசா.-உள்ளிகயரன்றை 

வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி செர்ந்தார்க் 

இயாண்டும் இடுமபை யில. 

இள, 

குமமேசா 1! சமணர்கள் இகழ்ந்து இடும்பைகளைச் செய் 

இருக்தும் அத துன்பககளை யேன் முப்பர் அடையவில்லை
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வெனின் , வேண்டுதலும் ஜவேண்டாமையும் இல்லாதவனது 

அடிகளைச் சேர்ந்தவர்க்கு இரிபபைகள் யாண்டும் இலலை எனசு, 

எக்காலத்தும், எவ்விடசதூம், எவசானும், எவற்றானும், 

எவ்வகையாளவும் என்பார் பாணடும் என்றார். இடும்பை- தன் 

பங்கன், அவை தன்னால் வருவன, பி,சால் வருவன, தெய்வத் 

தால் வருவன, என மூவகைபபடூம் இவற்றைச் தாபச்.திரயம் 

என்பர். வேண்டிய பொருள எப்சுமிமனும் துன்பம். வண் 

டாதன எய்தினும நன ப ஆசலால் லிழைவு வெழுப்பும் 

அன்பக்கட்கேவவாயின. இசா ஓருயிர்ச,த இருவகை யேது 

வான் மூவகைக் அன்பங்கள் வரமென்பசு கெளிவாம், 

எலலாம் அறிஈது எங்கும் நிறைக்து என்று மள்ள பசம் 

பொருள் விழைகற்கும் வெறுக்கற் கும் உரியகொரு பொருள் 

ஒன்றும் இன்மையால் அப்பசப பொருளுக்கு வேண்டுதல் வேண் 

டாமையிலான் என்று பெய॥ட்டனர். 

கடவுள விருப்பும் வெறுப்பும் இல்வாதவர் என்பதும் 

அ௮வசது இருவடிகளைச் சேர்கா ஈரசு துன்பங்கள் சேரா என்ப 

தும் இதில் உணார்க்கப்பட்டன. இவ்வுண்மை இருகரவுக்சசசர் 

என்னும் அ௮ப்பர்பால் உணரப்பூம 

BSD F 

அப்பர் சைவசமய குசவர் நால்வருள் ஒருவர், இவர் திரு 

முளைப்பாடி காட்டிலே கிருவாகுரி7ல, வேளாளர் குலச்இலே, 

கொறுக்கையர் குடியி2ல சேோன்றியிருந்த புகழனாருக்கும் 

மாதஇனியாருக்கும் புகல்வஉசாப்ச கோன்றினார் இளமைப் பரு 

வத் லய பலசலைகளையும் வ மவறக்கற்றார். அதன் பின 

சமண மதத்தைச் சாரஈகார் அம்மசு நால்கள் பலவற்றையும் 

ஆய்ர்தார், புலமையும் போசன சகதியும் வாய்ந்தார், இவசது 

பெருமையைக் கண்ட சமணர்கள இவசைக் தங்கள் மதத க்குத் 

தலைவசாக்கச் தரும?சனர் என்ற பட்டமூக் தந்து வழிபட்டு 

வந்தார். மருணீக்*யார். எனபதுகான் இலசது பிள்ளைத் 

இருசாமம். இங்கனம் இருப்ப, இவருடன் பிறர். ச Sosa sues
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என்னும் மும்மைபார் ரனது ஏபி சாணமத3போதகளுப் நின்று 

வரும் நிலைமையை நினைநது மிசவும் வருக தினர், தான எழுக 

தருளியிருக்க இருவகை வீசட்டானத்து௪ சிவபெருமானை 

வணங்கி கம்பி சமண மத கதைக் கைவிட்டுச் சைவமதத்தைச் 

சாசவேண்டுமென்று மனமரு9 வேண்டினர். பெருமானும் 

அ௮வவம்மையார் வேண்டு2காட்சிரங்கக் கருமசேனசைச் சூலை 

கோயால் வருத நயாட்கொ.ன்டார். சைவமதத்தை இவர் சார்ச் 

தீமையைச் சமணர்கள் ௮றிசககனர் உடன வெகுண்டு இசண் 

டார். தமது மதம் இளி கிலைலைபுமன மருண்டாச், அக் 

காலத்தில் தங்கள் மதத்தைக் தழுவியிருர்ச பல்லவசரஜனை 

வந்து கண்டார். அவனபால உறறதை முற்றும் ஒழியாதுசைத் 

தார். படக்காக் 2கசபம் HUSH MOM GSH, அவனது 

உதவியால் நமது ௮பபரு5க௪ செபபுசுறகரிய பெருக் துன்பக் 

களைச் சமணர்கள் துணிக ஈசப்கனர். முகலில் யானையை 

மேலை ஒட்டினர்.  கஞ்சையுள் 2ளே யூட்டினர். நிற்றறையில் 

ஆம்த்இினர். கல்லுடன பிணிஃதுக கடலில வீழ்தஇனர். இன் 

னும பலவே இவர் செய்பிரிம்பைகா. இவறருல ஒருிதிது 

HH lO GOB ALT DOr AT மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் 

மாறாஇருகதனர். மண்டியெரி ம மீறறமையினுள்ளே தள்ளி 

யேழு காளளவும -£டபபடடி நு௩தனர் அதில தமது Buysse 

களு: அளவில இனபகமை யனுப.2கன. இவவுண்மையை, 

தமது ௮பபர் அப்பொழுது செபபீப அருமைத் திருவிருத்தம் 

Osha pepe DB, அதுவ நமாறு:-- 

Lor Rav வீணையும் மாலை Lo au pl 

fe Ager n gid a HST 2வனிலும 

மூசு வண்டறை மிபாய்கையும் போன்ற?த 

யீசன் எந்தை யிணேயடி நீழ. (2 தவாசம்) 

இறைவன் அடிசேர்ர்தாரும்கு யாண்டும் இடும்பையில என் 

னும் உண்மையையிபபுனித வரககால காம் இனி துணர்கின்ஜம். 

இதன் லிசிவைப பெரியபுசாணத்தில காண்சு.
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இறைவனது அ௮டிகளைச சேரந்தாசை இடும்பைகள் சேசச 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

-- இடை 

வாட்புலி?பா ॥ பாய்கதுகொனற வலவினை3யேன் சேசவில்லை 

கோட்புலியார் தம்மைக் குமசேசா-- கேட்பின் 

இருள மசர் இருவினையும சேசச। இறைவன் 

பொருள் Cer புகழ்புரிந்தார் மாட்டு, ௫ 

இ--ள. 

குமரேச! சோட்புலி சாயனார் புலிபோற் பாப்க்து தம.த 

சுற்றத்தகாரைக் கொன்றார். ௮க் கொலைவினையானது ஏன் அவ 

சைச் சேசவிலலை யெனின், இறைவனது பெசநள் சேர்ந்த 

புகழை விருபபினறரிடத்து இருள் சசாக்க இருவினைகளும் சேசா 

எனக, 

வினைகள் மயககதக்கால வ நமென்பார் இருள் சேர்வினை 

யென்றார், உண்மையசன புகுிழன்பார் பொருள் சேர் புகழ் 

என்றார் இருவினை--ஈல வினை தீவினை. இக்க இரண்டு வினை 

களும் மூன்று கசணல்களின் வழியாக உளவரம். 

துறக்க முதலிய சிறந்த இன்பங்களையூட்டி உயிர்களைப் 

பேசின்பத்தைப் பெற வொட்_ரதபடி தடுக்.கலினால் ஈல்வினையுஞ் 

சேசா தென்றார் 

இறைவன் மெய்பபு 5 ழடையான என்பதும் அவனது கலி 

யாணகுணங்களை விருமபிகதுஇச்கல வேண்டு மென்பதும், 

அக்கனம் துஇப்2பாளை வினைகள 2௪சா என்பதும் இதல் 

உணர்த் தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கோட்புலி காயனாரிடம் உணசப் 

படும்,
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கதை 
  

கோட்புலிகாயனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று காயனமார் 

களில் ஒருவர். இவர் சோழ நாட்டிலே வேளாளர் குலத்திலே 

சாட்டியத்தான் குடியிலே பிறந்தவர். செவபக்இயிற் சிறர்தவர். 

௮ஞ்சா நெஞ்சும் எஞ்சாவலிமையும் வாய்ந்தவர், வாள்வேல் 

முதலிய ஆயு,கப் பயிற்சியில் தேர்ந்தவர். ௮ந்ராட்டு அசசனிடத் 

இல் சேனைத் தலைவராயமர்ந்திருந்தார். தாம் ஈட்டிய பெரும் 

பொருளைச் செவாலயங்களுக்கும் சவனடியார்க்குமே மகிழ்ந்து 

உதவிவற்கார், இங்கனம் வருகாளில் பொருபடைசொண்டு ஒரு 

போர்முனைக்குப் போகும்படி ௮சசன் இவசையேவினான். போச் 

மேற்சென்று மீண்டு வருன்றவசையும இவாலயக்களுக்குச் 

செவ்வையாகத் இருவமுது செய்யும்படி தஇிட்டஞ்செய்தார். 

௮.தன் பொருட்டு வேண்டிய கெல்லைத் தொகுத்தார். சேமஞ் 

செய்தார். தமது சுற்றத்தாரை யழைத்தார். எவ்வித காசணத்தா 

௮ம் இர்நெற்பொதியிற் ௪றிதும் எடுத்தலாகாது என்று gar 

கட்குக் கட்டளையிட்டார். ௮ச௪ன் கட்டளைப்படி தாமும் போர் 

மேற்போனர் போனவர் பகைவரைப பெொருதுடன் வெனருர், 

வெற்றியும் புகழும் முறறவும பெற்றார், இவர் சென்றிருந்த ல 

காலத்துள் தமது நாட்டிற் பஞ்சக் 2கான்றிற்று அதனால் இவச.து 

பெற்றோரும் சுற்றத் தாரும சேமஞ்செய்திருக்கத செல்பொதியிற் 

சிறிதெடுக்துச் சீவித்இருந்தனர். வெற்றிபெற்று மீண்டுவந்த 

காயனார் ஆண்டு நிகழ்ஈததைக் கேட்டறிர்தார், கொண்டாச் 

கோபம், எடுத்தார் வாளை, தமது மனைவி முதலிய சுற்றத்தார் 

அனைவரையும வாளசல் வீசிக் துணித்தார். இறுதியில் ௮ங்கோசர் 

இளக்குழவியையும் வெட்டச் செந்தார். ௮.துகண்ட இலர் ஈடு 

நடுங் 9 ''லீயா! இப்பசிய பாலன் தநுமதுகெல்லின் அன்னசுதை 

யுண்ணவில்லையே'” எனவேண்டினாச். இக்குழவி பென.து கெல 

லின் அன்னத்தை உண்ணவில்லை யெனபதுண்மை. ஆனாலும் 

அவவன்னத்தை உண்ட தாயின்பாலை உண்டிருக்கு மல்லவா 

cag மொழிந்து பாலனை மேலை விசி பெறிர்சார், sug
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வாளால் கூசாது அ௮ரிர்கார். உடனே பரமன் Sarg Muss 

யைக்கண்டு வியந்து மஇழ்க்கார். காட்டு தக்.து கருணைசெய்தார். 

அன்பனே! உனது வாளால் மடிஈத உன் சுற்றத்தாசனைவரும் 

அறக்க இன்பந்துய்க்கன்றனர். கம்பால்வைதத உனது அன் 

பீற்கு யாம் ௮கமிக ம௫ழ்க்தோம். நீயும பெறுக பேரின்பம் 

een gy பெருமான் <9 onl woe காயனாரும் இருவினை நீங்கனார், 

இனபம் எய்தினார், இதன் விரிவு பெரிய புசாண,த்தில் காணப் 

படும். 

இறைவனது அருள் சேர்ந்தாரை யிருவினைகள் சேசா என் 

பஇதனால் கூறப்பட்டது. 

தாடி கெறிகின்ற ஈல்லசன காதியசேன் 

கூடினர்நீள் வாழ்வைக் கும?ரசா-ஒடும 

பொறிவாயில் 8 தவித்கான்பொய்நீர் ஒழுக்க 

கெறிகின்றார் நீடுவாழ் வார், 

இ-ள, 

குமரேசா! சனகா முதலிய காலவரும் என்றும் ௮ழியாத 

வாழ்வை யேன எய்தினா எனின, பொரறிவசயில 885. A esr 
னது பொய்தீர்ந்த ஒழுகககெறியின்௧ண் நினறவச் நீடுவாழ்வச் 

Tears. 

சனகாதியர் என்றது சனகர், சனறகுமாசர், சனக்தனர், 

சஞைைனச் எனனும் மூனிவா கால்வசை பொறி என்றது மெய் 

வாய், கண், மூக்கு, செவி யென்னும 856_து ஞான இக்இரிபல்களை. 

பொறிகளின் வழியாகச் சென்று சததம் பரிச முதலிய 

புலன்களை காடியலையும் புணமை இறைவனுக்( க இன்மையால் 

“பொதிவாயில் 80 தவித்தான்” என்றார், 

௮வித்தவிதை உருவுடன் காணப்படும். ஆனால் முளைக்காது 

அதுபோல் பொறிகள் இருக்கும். புலன்களைப் பற்றா என்பதாம். 

கதை 

௫ந்தவித்கான் அருளிய ஞான நெறியில் சனசாஇயர் சால் 

வரும் வழுவாமல் கின்றார், மனத்தைப் புறச்இல் செலுத்தாமல்
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பசத்திற் செலுத்தினார். அ௮சனால் அந்தமில் இன்பச்தை அடை 

ந்தார். சவயோ௫கள் என்னும் சறப்பினைப்பெற்றுர். நித யெவுல 

இல் நீடுவாழ்வுற்றார். 

இதன் விரிவைச் வெமகாபுசாணத்தில் சாண்ச. 

டுறைவனருளிய மெய்ெறி கின்றார் எப்.தும சபறு இதனால 

கூறப்ப டது 

வானவசான் ஈஞசினால் வத துன்ப மச ॥றவுமை 

சோனடியைச் சேர்ந்தார் குமசேசா.- ஏனோர் 

தனக்குவமை யில்லாகான் தாள் சேர்ந்காரக் சலலால் 

மனக்கவலை மாற்றல் ரிது. 

இன் 
குமரேசா! BAC வஈச௪ துன்பத்தை மாறறுதற்காக 

௪ ட ரு ௪ ல re ee ய் னி ar 

வானவர ஏன உமை கரண Pig OOF சசாநதாரார எனின் த 

BF உவமை INE SAIS தாள்களைச CET தவர்க்கல்லது 

மனக்கவலையைமாற்றல் ரிது எனக 

ஆ.இயும் நடுவும் அரக மும் இன்றி, அகாதியாய அருமறை 

களுக்கும் ஒதவும எட்டாது உயர்ந்து, என்றும நின்றான் ஒரு 

வனே யென்பதுகருஇ ''தனக்குவமை யில்லாதான்'' எனருர், 

உவமை யில்லாதவன் தாளைச்சோந்தவசே சுவலையில்லாதவசா 

யிருப்பர், பிறர்க்கு ௮ஃது உண்டுஎன்்௧ தனக்கு உவமையில்லாத 

ean sr Gor மனக்கவலை மாற்றும மருக எனபது கருத்து. 

'“ஓப்புஇலலாகன உவமனில் இறந்தன ஒண்மலர்த் இருப்பா 

த்தது ௮ப்பன்'' என்றது இருவாசகம். 

எவ்வகையிலும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாதவன் இறை 

வன் எனபதும், அவனது அடியைச் சேர்ந்தவர்க்குச் துன்பம் 

கள் நீங்கும் என்ப௮ம், இதற்குச் சான்ருகத் தேவர்கள் கஞ்சி 

னால் கேர்ச்த கவலையை டுவன்தாள் சேந்து நீக்கினர் என்ப 

அம்.இஇல உணசப்படும்,
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கதை 

'முன்னொருகாலத்தில் துருவாசாது சாபததால் அுறக்கப் 

பொருள்கள் எல்லாம் கடலிடைப்புகுக்கன, அவற்றை மீண்டு 

பெறுதற் பொருட்டுச் சுசரும் ௮சுரரும் பாற்கடல் கடையத் 

அணித்சார். மர்தசமலையை மத்தாக காட்டினார், சந்இனைத் தூணாக 

அமைத்தார். வாசு யென்னும் பாம்பை நாணாகப பிணித்தார். 

இரு இறத்தாரும் சடைந்தார், வலிக்தும் ஈலிர்தும் கடையும் 

பொழுது சாணாயயெ வாசு௫யிடமிருந்து சஞ்சு வெளிவநதது, ௮ப் 

பெரு ஈஞ்சு மண்டி மேல்எழுக்தது, வசனவர் கண்டு பயக்கரா. 

மருண்டு வெருண்டார். என்செய்வோமென்று இசண்டு ஓடினார். 

அஞ்சி ஒடிய தேவர் முடிவில உமாபதியே தஞ்சமென்றடைக் 

தார். அப்பஇயும், ''அ௮ஞ்சன்மின்'” என்று அவர்கட்கு ஆசசவு 

செய்து மண்டிவந்த நஞ்சை தம் செங்கையில் கொண்டார். 

கண்டமட்டும் உண்டார். ௮து கணடம மட்டில் நின்றது, 

நீலகண்டன் எனப்பெயர் பெற்றார். வானவர் கவலை நீங்கினார், 

பசமனை வாழ்த்தி ம௫இழ்க்தார். என்பதரம, இதன் விரிவை 

இசாமாவ தாசத்இில் தெளிக, 

அதறக்கம- சுவர்க்கம், 

உயிர்சள் மனக்கவலை மாற்றுதற்கு வழி யிசனால கூறப் 

பட்டத. 

கரத் கடலைக் கடக்தான் சனகனேன் 

கோதுற்றார் மற்றோர் குமசேசா...-இ.இல் 

அறவாழி பந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால 

பிறவாழி நீந்தல் அரிது. லி] 

இ-ள். 

். குமசேசா! சனகன் காதற கடலைக்கடர்தான, மற்றவசேன் 

அதில் ஆழ்க்தார் எனின், அறவாழி அ௮ர்கணனது தாளைச் சேர் 

‘sets soon பிற ஆழியை நீந்துதல் ௮ரி.து என்சு, பிற 

cape, ஈண்டு பொருளையும் இன்பத்தையும் சட்டி. நின்றது.
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மறத்தையும் குறிக்கும். இனி பிறஅழி, பிறவிக்கடல் என 

வும்படும். மற்றவர் என்றது சூரன், கனகன், துரியோதனன் 

முதலாயினோசை, 

இறைவன் தரும உருவினன் என்பதும், தண்ணளி யுடைய 

வன என்பதும், அவனது தாளைச் சேர்ந்தவர் சாதற்கடலைக் கட 

ப்பர் என்பதும், சனகமன்னன் இவன் தாளைச்சேர்ந்து பிறஆழி 

நீரதினன் என்பதும் இல் தெளியப்படும். 

கதை 

சனகன் என்பவர் விசேச காட்டு வேந்தன் சீதைக்குச் தா 

கை. தசசத ராமனுக்கு மாமன். மெய்யுணர்வுமிக்கவர், இல்லற 

ஞானிசகட்கு ஒர் எடுத்துக் காட்டாகவுள்ளவர். முற்றத் துறந்த 

சுகமுனிவரும் தமமிடம் வந்து தததுவ உபதேசம் பெறும்படி 

நின்ற உத்தமர், அருளும் பொறையும் அறிவும் நிறைந்தவர், 

பற்றற்ற பாமயோகி, ': அறன் கிசம்பிய ௮ருளுடையருக்தவர்க் 

கேளும், பெறலருகருப்பெற்றபின் சிந்தனை பிரிதாம்'” என்ற 

படி. பொருட்செல்வமானது எத்தகைய பேசறிவாளசையும் 

மயக்கிச் செருக்கையுண்டாக்கும் இயல்பினையுடையது. அதை 

இவர் அ௮ளவறப்பெறறும அசசபதவியையுற்றும் ௮கங்கரச முத 

லிய இழிகுணங்கள் சிறிதும் இலசாய், பொருளினால் உளவாம் 

சிற்றின்பங்களில் ௮ழுக்தாமல் பேரின்பம் பேணிப் பிறவாழி நீர் 

தினார், 
சனசன இறைவன் தாள் சேோர்.௫ பிறவாழி நீர்தஇனான் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

வேதன் உயர்தலையும வெண்டலையாய் வீழ்ந்துபலிக் 

கோதடைந்த தென்னே குமசேசா-.- பூதலத்திற் 

கோளில் பொறியிற் குணமிலவே யெண்குணத்தான் 
தாளை வணங்காத தலை, ௯ 

இ-ள். 

குமரேசா ! வேதனது உயர்க்ததலையும் வெள்ளிய தலையாய் 

மாதி யேன் குற்றமுற்றதெனின், எண் குணத்தான.து தாளை 

வணங்காத தலைகள் கோள் இல் பொறியிற் குணம் இல என்௪.
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உம்மை ிறப்பும்மை. கோள் இல்பொதி - புலன்களைக 

கொள்ளுதல் இல்லாத பொறிகள். இனி அறிவு இல்லாக பாவை 

கள் எனவுமாம். எண் என்றது எட்டு என்னும் தொசைப் 

பெயசைச் சுட்டி நின்றது, இது- வினை முதலானால் எண்ணு 

கின்ற குணத்தான் எனப்படும். 

தலைமை, தாய்மை, தத்துவ வுர்வு, ௮௫ள், வலி, இன்பம், 

அமலம, தெளிவு, என்னும எண்வகைக் க ௮ ௩களையும் தனக்கு 

இயல்பாகவே உடையான் என்பார் எண்குணத்தான் என்றார், 

பரிசம் தெரியாத மெய்யும, சுவையை உணசாத வாயும், 

ஒளியைக் காணாத சண்ணும், காற்றத்தை அறியாத மூக்கும, 

ஓசையைக் கேளாத செவியும், உருவுடன் இருப்பினும் ௮வை 

எவ்வாறு பயன்படா2வா, அவவாறே, இறைவனது தாளை 

வணங்காத தலை உருவுடன் இருப்பினும் பயன் இலை என்பார் 

கோள் இல் பொறியிற்குணம் இல” எனருர், 

இறைவன் எண் வசைக்குணங்களையுடையவன் என்பதும், 

அவனது தாளை வணங்குத2ல ஒருவன் பிறவிச் தப்பபன் என்ப 

தும், வணக்காக தலை யிழிவுறமென்பதும். இகற்கு. சான்றாக 

வணங்காத பிரமனது சிறந்த தலையும் இழிந்த தென்பதும் இதில் 

உணரப்படும், 

கதை 

ஒரு காலத்தில் பிசமன் தாமே தலைமைக் சடவுள் என்று 

எண்ணிச் செவெபெருமானை வணங்காமல் செறுக்குற்று இருக்கார். 

அதனை யறிந்த பசமபதி அ௮ப்பிசமனது தலைகளுள் ஒன்றைக் 

சள்ளி பெறிந்தார். செளப்பட்ட அத்தலை பெருமையிழர்து 

பிச்சைப்பாத்தி£ மாயிற்று. இதன் விரிவைக் சந்தபுசாணத்இல் 

காண்க. 

பெருவிதியும் சிறுவிதியும் பெருமானை வணங்காமல் 

பிணங்கி யரோ 

இருதலையும் இழந்திழிநர்தார் என்பகனைமன் பசைகள் 

இனி தே்ர்தும்
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அருமறைகள் புகழ்ஈது மகிழ் ௮வன்தாளை வணங்கரமல 

ஆசை கோயால் 

கருமமிகப் புரிஈ்துபிறந் இறஈ.துபவக் கடல் விழுந்து 

கவல்வதென்னே, 

என்ற துங்காண்க, பெருவிதி-பிசமன். சிறுவிதி - தக்கன். 

சக்கன் வெபிசான் தாளை வணங்காமையால் தனது இறந்த 

கலையை யிழக்தான், இழிந்த ஆட்டுத்தலையை படைக்தான். 

இதனால் ஒருவன தலைக்குப்பயன் சாற்றப்பட்டது 

சோச்தடுண்ணர் வெம்பிறவி தீர்ந்தார்பின் சேசாதார் 

கூர்ந்தாழ்ந்தார் என்னே குமசேசா-.-.தர்ந்த 

பிறவிப் பெருங்கடல் மீர்.துவச் 8ீக்தார் 

இறைவ னடிசேசா தார். - ட 

இ--ள, 

குமரேசா! இறைவன் அடியைச் சேர்ந்த இண்ணனார் பிற 

வியைத்தீர்ந்தார். அதனைச்சேராதார் அதில் ஏன் அழுந்தினார் 

எனின், இறைவனது அடியைச் சேர்ந்தவர் பிறவிப்பெருங் 

கடலை டீர.துவர், சேராதார் நீக்தார் என்க, 

இண்ணச் -கண்ணபபர். 

2சசாதார் எனது கண்ணப்பருடைய சவட்டைத் சகாழர்களை. 

முடிவின்மையும. கடக, சறகு அருமையும் கருதி பிறவியைக் 

கடல் எனறார். 

பிறவியானது கடச்தற்கு அரியது என்பதும், ௮து கடலி 

னம் பெரியது என்பதும், இறைவனது அடியென்னும் புணை 

யைச் சேர்ந்தவசே புதனை நீஈ்தி யேறுவர் என்பதும், அல்லா 

தார் அதனில் விழ்கது வருக துவர் என்பதும், கண்ணப்பசே 

அப்புணை துனையாக ௮.,கனை நீர்தினார் என்பதும் இதன் பொழிப் 

பாம், 

புணே தோணி.
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கதை. 
கண்ணப்பர் என்பவர் பொத்தப்பி நாட்டி லுள்ள உடுப்பூரிலே 

வேடர்களுக்குக் தலைவனாகிய நாகன் என்பவனுக்கும் தத்தை 

யென்பவளுக்கும் புத்திசாப்த் தோன்றினார். பிறர்கபொழுதே 

இவர் தேகம் இண்மையா யிருந்தபடியால் பெற்றோர் இவருக்குத் 

இண்ணனார். என்று பெயரிட்டனர். பருவம் வந்தபின் இவர் 

தம.து மாபுக்குரிய வேட்டைத்தொழிலை மேற்கொண்டு வேடர் 

சிலருடன் காட்டில் புகுந்சார். பல மிருகங்களையும் வேட்டை 

யாடிச் சென்றார், சென்றவர், தெய்வாதினமாகத் திருக்காளத்தி 

மலையைக் சண்டார். அதின் மேல் ஏறினார். அங்குவிளங்கி 

யிருந்து சிவலிங்கக்தை அணுகினார், உடனே அன்பால் உரு 

இனர். உண்ணும் உணவும், பருகும் நீரும் தூறக்தார், ஆறு 

இனககளாக இசவும் பகலும் அம்கூர்த்தியையே கண்ணும் 

கருத்து மாகக் காத்தார், பலவகையிலும் அன்பு செலுத்தினார். 

எனபும் உருகும் இயலபில் உரிமை பூண்டிருந்தாச். இங்கனம் 

இருப்ப ஆறாவது காளில் ௮ச்சிவலிங்கத்தின் வலக்சண்ணில உத 

சம வரும்படியான ஒரு சோதனை நிகழ்ர்கது. அதனைக் கண்ட 

வுடனே யிவர் உளம் பதைத்கார், உடல் துடித்தார். யக. 

என் லயன் கண்ணில் இசத்கம் தோன்றிற்றே! யென்று அலறி 

னார். ௮ழுது ஓடிப் பல பிப இலைகளைக்கொண்டு வச்சார், தம 

வலிய கரத்தில் வைத்து ஈலியப் பிசைநதார், முச் சாசச்தை wd 

கண்ணில் பிழிந்தார். குணமின்மை கண்டார், வருந்தினார். 

தமது வலக்கண்ணையே தோண்டியதில் வப்பினார். உடனே யிடக் 

கண்ணிலும் உதிசம் பெருளனெது, அது சண்ட திண்ணனார் 

தமத இடக்கண்ணையும் ௮ப்புதற்கு ஒப்பிக் கையிலிருந்த கூரிய 

அம்பால் அதனைக் ளெறிக் கோண்டினார். உடனே எம்பெரு 

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

புடைத்தோன்றல், கிலலு சண்ணப்ப'' என்று கூவிக் தமத செங் 

கையால் அவரது இண்கையைப் பிடித்துக் 605g g Osram 

டார். சுண்ணை முப்பினஇனாலே கண்ணப்பன் என்னும் பெய 

சைப்பெற்றார். பிறவிப் பெருங்கடல் நீர்இப்2பரின்பம் உற்மூர்,
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உடன சென்ற வேட்டைத் 2தாழச்களாகிய நாணன், காடன் 

என்பவர் ஈகசை நோக்க மீண்டார். பின் பிறவியை ven 

தார். இதன் விரிவு பெரியபுசாணத்தில் இனிது புலனாம். 

இறைவனது அடிகளை அடைந்தார் பிறவியை அடையார் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

இவ்வதிகாரத்தின் தோகைப்போருள். 

சடவுள் ஒருவர் உளர். அவர் ௮கசம்போல் உலர உயிசெல் 

கும் ஒதிவற நிறைந்த ஒண்பொருள். அப்பொருளின் அடிகளைத் 

தொழுதலே அறிவுடைமைக்குப் பயன், அங்கனம் கொழுபவர் 

அழிவில் வாழ்வையடைவர். அவரைத் துன்பங்கள் தொடீசா, 

வினைகள் சரா, ௮வர் இன்பவாழ்வை எய்துவர் அ௮வசைக் 

கவலைகள் கதுவா. பற்றுக்கள் பற்றா, தலைவன்துதாளை வணங்கு 

தீலே தலைக்.குப பருமை, தாளை யடைந்தார் பிறவியை யடை 

யார் என்பனவாம், 

பின்வரும் இருகாமகங்கள் சடவுளைக் குறித்து முறைய 

யிவவ இகாசசதில் வந்துள்ளன. 

1. வித் Bis Kai as. 

i
 வாலறிவன், 

8. மலர்மிசையயே கின். 

4. மீவண்டுகல வேண்டாமை.யிலான், 

2. இறைவன, 

6. பொறிவாயில் 60 தவிச்தான், 

1, தனக்குவமையிலலாகரன். 

8. ஸஅுறவாழியக்கணன், 

9. எண் குணக்கான். 

10, இறைவன், 

— Se



தியாகி].], வேணுகோபால் 
21, முனியப்ப செட்டி செரி, 

ராயபுரம், சென்னை-600 613. 

௨-ம் அ.திகாசம், 

  

வான் சிறப்பு. 

௮ஃ தாவது மழையின துபெருமை. 

11. ஏனை ௮மிழ்தியான் இக்திரன்முன் வானையிந்தக் 

Csr gags கீநதான் குமசேசா-- அழைல 

வானின் றுலகம் வ;;௩கி வருதலால் 

தானமிழ்கம் என்நுவாரற் பாற்று, (a) 

Q- - a 

குமரேசா! முன்னர் இகிரன் அமிழ்தத்தைக் கொடுக் 

காமல் ஏன் இவ்வுலகுக்கு மழைபைக் கொடுத்தான் எனின், 

வான கின்று உலகம் வழங்கிவருதலால, தான் அமிழ்தம் எனறு 

உணரும் தன்மையையுடைய தெனச, 

வரன் = (DDE 

தரன என்றது ம்மழையை, ௮முதம்போல், மழையும் 

உயிர்களை கிலைத.து வாழச்செய்து வருசன்றது, கலால் அதன் 

பெருமையை கினைந்து போற்று௪ என்பது குறிப்பு, தொட்ட 

இடமெல்லாம் தோன்றும் நீர்தானே என்று மழைபை யிகழற்க; 

Car pu peau நின்று உயிர்களைக் காத்துவரும் அமிழ்தம் 

என்று அதனைப்புகழ்க என்றபடி , 

மழையினா2லதான் உலகம் நிலைபெற்று வருகின்றது என் 

பதும் அலது உயிர்களுக்கு அமிழ்தமபோல்வது என்பதும் 

அ௮மிழ்தத்தையுடைய இர்திசலும் முன்னொருசாலத்தில் தான் 

சன்மைசெய்ய விரும்பிய உயிர்கட்கு இம்மழையையே யுதகினான் 

என்பதும் இதில் சாணப்படும், 

pyrene
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கதை 

ஒருகாலத்தில் இவ்வுலகில் மழைபெய்யாது பொய்த்தது 

உயிர்களெல்லாம் வருக்தி கொக்தன, வஅக்சாலத்தில் அபுத்திசன் 

என்பவன் ஒருவன் இருந்தான், இவன் வாரணா?பென்னும் 

ஊரிலே பிறந்திருக்சு ௮பஞ்சிசன் என்னும் ௮க்தனான் மனைவி 

யாகிய சாலியென்பவளுடைய மகன், ஒருகாசணத்தால் தாய் 

இவனை ஒருகாட்டில விட்டுப்பிரிந்தாள், இவண் பசி3நாயால் 

வசடியழுகான். அப்பொழு ௮ தெய்வப்பசு ஒன்று இவனை யணு 

கிப் பாலூட்டி வளர்க்க, து ஆகரித்க காரணத்தால இவன் 

ஆபுத்திரன் எனப்பட்டான். பெரிபவனான பின் தென்மதுரை 

யைச் சேர்ந்தான். அங்குப் ப௫ியால் வருக்இய ௮வவுயிர்களைக் 

கண்டான்: இரல்கினான். தான் பெற்றிருர்க ௮க்ஷயபாத இரத் 

இன் மகிமையால் அவற்றிற்கு ஈல்லுணவூட்டினான். எலலாவு 

யிர்களும் உண்ு௰ மகிழ்க்கன, ப௫ிசோாயகன்றன இக்க வண் 

மையை யிர்திரன் அடிச்சான் அபுசதிரன்பால் அன்புடன் 

வந்தான். நின புண்ணியச்துக்கு மகிழ்ந்தேன், என்னுலகம் 

ar sana, ப௫கோயகற்றி உயிர்களை மகிழ்விக்கும் இப் 

பெரும் பேற்றையிழந்து நின்னுடன் வருதற்கு இசையேன் 

என்று இவன் பறுததான். உடனே யெல்லாவுயிர்களுக்கும் 

ப௫ிபரிலவாமபடி செய்ய இந்திரன் நினைச்தான், தனபால் உள்ள 

எனதகயும் உதவவில்லை. மமையையே உதவினான். அன்று 

மூதல் எல்லாவுயிர்களும் பசி கோயகன்றன. உயிர்களும் நிலை 

EB OT; Ain நின்றன, மம யை உருவம் ழுநாக்கி நீர் என நினை 

யாமல் உலகம் ௮கன் தன்மையை எண்ணி ௮அமிழ்தென உணர் 

ரதத. இகன் விரிவை மணி?மேகலையிற் காண்க, மழையை 

அமிழ்தமென்று மதிக்கவேண்டும் எனபதுஇதனாற்கூறப்பட்டது. 

— Se — 

12 உண்டிதரும் நீரும் உணவாகச் சசைபண்டு 

கொண்டிருக்சாள் என்னே குமசேசா--உண்டி கனை த 

அப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் ப்பார்க்கு ச் 
,திப்பாய தூஉம் மழை (௨)
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Q—ar. 

GuCuFa! Pang Sor8u Qamansayid soa Qarair ly OH 

தாள் எனி? துப்பார்க்கு துபபு ஐய துப்பு ,ஐக்கி துப்பார்க்கு 

துப்பு ஆயதும மழையென்சு. துப்பார்--உண்பார். 

அப்பு தஆயதுப்பு--ஈல்லவுணவு. அப்பு ஆயதும்--உணவாயதும், 

அப்பு.-- உணவு சுத்தம் வலின ॥ முதலிய பலபொருள்களை 

யும் குதித்த வரும் ஒருசொல். 

மழை. பான உயிர்கரக்கு ஈல்ல உணவுகளை யுளவாக்கி 

உதவுவசசாடு கானும் நீராய் கின்று அவ்வுயிர்கள் உண்ணும 

படி. ௮மைந்து உகவிவருகன்ற தென்பது கருக்.து, 

மழை பலவகையானும் உயிர்களது பசியையும் தாகத்தை 

யும் நீக்ிவருசன் ஈசென்பதும் ஒரு காலததில் தை தனி நீசை 

யே தனதுணவாகக் கொண்டிறுக்காள என்பதும் இதல் உணச 

Bu. 

கதை: 

சீதை இலங்கை.பில் சிறைவாசஞ்செய்யும்பொழுது Congas 

பருகி உபிர் வாழ்ர்திருச்தாள். இந்த வுண்மை தாது வந்த அனு 

மன் பால் அந்த அம்மை அ௮ருளியுளள திருமொழிகளால் 

இனிது புலனாம். வை அனுமசன.! (இந்த இடத்தை விட்டு 

யான் வேறெங்கும் செலவதிலலை,  தவர்கின்ற எனது மசிய 

உயிரைக்காக்கும பொருட்டு சிறிது நீர் பருகுகறகாக இற் லெ 

சமயங்களில சகுவிரனது இரு?மேனியை யொததிருக்கிற இதோ 

கோனறுகன்ற நீர் நிலைக்குமட்மிம் செல்வேன்'”என்பனவசம், 

திர்விலேன் இத ஒரு பகலுஞ்சிலை 
விரன்மேனியை மானுமிவ் விங்குநீர் 

நாச நாண்மலர்ப் பொய்கையை நண்ணு வன் 
சோரும் ஆருயிர் காக்கும் துணிவிலை. (ுசாமாயணம்) 

ஈண்ணு வேன் என்ற சனால் சிலை வீசனது மமேனியையோசத்த 

நீர் நிலையின் காட்டியொல் சோசர்வு நிங்கி உயிர் கிலைத்தனர் என்பது 

மாம். மழைபினது ௮ரி.ப வுசகிகள் இஇல் காட்டப்பட்டன,
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13. தேசுமிகு கோசிகலும் சசெ,த்தசா யூனையுண்ணக் 

கூசாத சென்னே குமசேசா-.மாசகன்ற 

விண்ணின்௮ பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத 

அண்ணின் அ௮டற்றும் ப9, (௩) 

இ-ள். 

குமரேசா! கோக முனிவரும் காயின் ஊனை ஏன் கூசாமல் 

இன்னத் துணிர்தார் எனின்? விண் கின்று பொய்ப்பின் விரிந்த 

சீரினையுடைய அகன்ற வுலகத்தில் பசி நின்று உடற்றும என்சு, 

விண் என்றது மழையை, விரி நீர்--கடல் 

மழை டூர் இல்வழி விரி நீசால் பயன் இல்லை யென்பது 

குதிப்பு, 
மழை நிலைத்து மறுத்தால் பசிகிலைத்து வருத்தும் என்பார் 

விண்ணின்று பொய்ப்பின் பச கின்று உடற்றும என்றார். 

மழை நெடுகாள் இல்லையானால் உலகிலுள்ள உயிர்கள் பசி 

சோயால் வருந்தும் என்பதும், சிறந்த முனிவசாகயெ விசுவா 

மித்திசரும் பசிக்கொடுமையால் காயின் ஊனையும் இன்ன த.துணிந் 

தார் என்பதும் இதில் உணசப்படும் உம்மை முனிவசது பெரு 

மையை விளக்கி நின்றது, 

கதை 

தகோ௫ிகனார் காதி என்னும் மன்னன் மகன், நிறைந்த அறி 

வும் சிறந்த வீசமூம் உடையவர். மிக்க Bre Au ௮௪௬ 

புரிச்து வந்தார், ஒரு காள் வேட்டைக்குச் சென்றார், தவத் 

இன் பெருமையை வூட்டரிடத்தில் ஈன்கு நெளிர்தார், ௮௮ 

னால் rare துறந்தார். அருந் சவஞ் செய்ய வனத்தில் புகுக் 

திரர், பல வருடங்களாக ௮ரியபெரிய விசகங்களை மேற்கொண்டு 

தவம் புரிக்தார். கண்மூடி மெளனியா நீண்டகாலம் யோகத்தி 

விருக்ச௪ இவர் ஒரு சமயம் விழித்தார், மழையில்லாதபடியால் 

உஓசம் சிலைகுலைக்திருர்௪.து, பலவுயிர்சளும் மடிர்து பெர்தன;.
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இக்கொடுங் காட்சிகளைக் கண்டார், தாமும் பெரும் பூயால் 

வருகதினார், உணவுப் பொருள்களை காடித்தேடினார், ஒன்றுக் 

தோன்றவிலலை முனிவர் பலவுந்தேடி முடிவில் இறக்து பெத்த 

ஒரு காயின் பிணத்சைச்கண்டார், ப௫ிக்கொடுமையால் 5s 

நாயின் ஊனைத் இன்னத இுணிர்தார். உடனே இர்இசன் வந்து 

தடுத.து மை வளம்பெருகச் செய்தான், அதன் பின் உலகம் 

செழிச்சது, உயிர்கள் பசி3கோய் நிங்க மகிழ்க்தன. 

(இதன விரிவை மணிமேகலையிற் காண்க) 

இதனால் உற்றநோய் ஆறும் தவத்தினரும் பசிகோய் தற் 

௫௮ பதைபபர் என்பதும் ௮து கன்னையுடையானை மானமுதலிய 

வற்றை யிழப்பித்து இழிவுறும்படி. தாண்டும் என்பதும் தெளி 

யப் படுதல் காண்க. 

குடிப்பிறப் பழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும் 

பிடி.த்ச கல்விப் பெருமபுணை விடம் 

நாண்௮ணி களையும் மாண்எழில சதைக்கும 

பூண்முலை மாதசோடு புறங்கடை நிறுத்தும் 

ப௫ப்பிணி யென்னும் பாகி. (மணி 2மகலை) 

மானங் குலம்கல்வி வண்மை யறிவொழுக்கம் 

தானம் தவமுயற்சி சாராண்மை- மேேனிற் 

கசிவர்க சொல்லியர்பால் காமுறுதல் பத்தும் 

பசிவர் இ:_ப் பறந்து போம் (நீதி வெண்பா) 

இவற்றால் ௮ப்பசிக்கொடுமை விளங்குக லுணர்க, 

மழை மறுத்தால் பவெருத்தும் என்பதுஇதனல் கூ௱ப்பட் 

ட. 
௮.௫ டம 

1&, ஏர்நிலங்கள் வைத்திருக் அம் ஏன்உழவு செய்யவில்லை 

கூரருள்சேர் ஈல்லான் குமசேசா--8ர் நிறைந்த 

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயலென லும் 

வாரி வள mer a கால், (௪/
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இள. 

குமபேசார £ நல்லான் என்பவர், ஏர்களையும் நிலங்களையும் 

வைத்திருந்தும் ஏன் உழுதலைச் செய்யவில்லை யெனின் ? புயல் 

என்னலும் வாரிவளங் குன் றினால் உழவர்கள் ஏர்களால் உழுதலைச் 

செய்யார் என்க. 

புயல் -- மழை, 

UA கோய்க்கு மருஈதாகய உணவுப்பொருள்களை உளவாக்கு 

தற்கு நீர் நிலம் ஏர் எரு முதலிய உபகரணங்கள் பலவேண் 

டும், ஆயினும் அவற்றுள் மூக்கியமான து er ஆதிலால அஃ இல 

லையானால ௮வைபயன்படா என்பார், புயல் என்னும வசரி வளவ 

சூன்நியக்கால் ஏரின் உழசா என்றுச், 

மழையின்மை உழவின்மைக்கும் உழவின்மை உணவின் 

மைக்கும், உணவின்மை டயிரினமைக்கும் உயிரின்மை உலகின் 

மைக்கும் ஏதுவாம என்க, எனவே மழையால் உழவும், உழ 

வால் உணவும் உணவால உயிரும், உயிசால உலகும, உளவாம் 

என்பதாம், 

முதல் இசண்டு பாலில் மழையானது ஸவுமிம்சம் போல் 

உயிர்கள.து பசியையும் டர் வேட்கையையும் நீக்கும் எனறும், 

மூன்றாவதில் ௮ம்மழையில்லையானால் பசி உண்டாம என்றும், 

கூறி இதில், ௮ப்பசியுண்மைககு வகை கூறினார் 

மழையில்லையானால் உழவர் தங்கள் நிலங்களை யுழார் என் 

னும் உண்மையை ஈலலான பால் காண்க, 

கதை 

நல்லான் என்பவர் மதுசையில் இருந்தவர். (2வளாள குலத் 

இல் பிறக்கவர். விரிந்த நிலங்களும் நிறைந்த செல்வமும் உடைய 

வர், மிக்க வள்ளற்குணம் வாய்ந்தவர், தமது செல்வதைப் 

பலாக்கும் பகுத்து உசவிசெப்து வந்தார், இறப்பாகச் இவனடி 

யாச்க்குச் செய்தார், அதனால் ''உழவோருள் ஈல்லான் அடி. 

யார்க்கு ஈல்லான் அற சச்இற்கும்கல்லான் பொருட்கும் ஈல்லான்,
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அசளைவர்க்கும் ஈல்லான்'! என்று புகழப்பெற்றார், இங்கனம் 

வாழ்ர் துவருசாளில் ஒரு காலத்தில் மழைவளங் குன்றின.து 

அ.கனால் இவர் நிலவள க.குறைக் தது பல எர்கள் வைத்திருந் 

அம் உழுகலைச் செய்ய முடிய வில்லை வறுமை கூர்ர்கார் வருந்தி 

னார், அ௮தன்ப பன் சோமசுந்தரப் பெருமானிடப.போய் முறை 

பிட்டார். அப்பெருமான் அருளால் இவர் உலவாக்்கோட்டை 

பெற்றார், உவர்சார் எனபதாம். இத இருவிகாயாடலில் காணப் 

படும், 

உலவாக?சோாட்டை குறையாத கெற்பொதி, 

வாரிவளங் குன்றில் ஏர்வளங் குன்றுமென்பது இதனாற் 

கூறப்பட்டது. 

இஷ 

15, உற்றமபை. பெய்ய உசோமபதன் சகடகன்று 

சொற்றமுற்றான் என்னே குமபசசா-- வற்றிக் 
டி . ச ப ட ர்ஆ 

துச் சார்வாய்மற் ருங்கக 

யெடுப்பதூஉம் எலலா மமை, (தி) 

Q—ar 

குமரேசா! மழையின் மையால SOD DHS OTTO SET 

கெடுப்பதூஉம மகெட்டார்க். 

என்னும் ௮சசன் அது பெய்தவுடன் கேடு$ல்கி யேன் மேன் 

மையுற்ரான் எனின, மழை பெய்யாது நின்று ஒருவனைக் 

கெடுக்கவும் வல்லது; பெய்து ௮வனை எடுக்கவம் வல்லது என்க , 

சார்வ- துணே 

முயற்சியால் ஆக்கமும் மடியால் கேடும் ஒருவனுக்கு வரு 

வது உண்மை. எனினும் ௮ம்முயற்சியும மடியும் பழையினது 

உண்மை இன்மைகளால் நிலைபெ௮ுசலின மழையே ஆக்கமும் 

கேடும் .ஐக்கவல்லது என்றார். 

மழை, பெய்யாமல் நின்று உலகத்தைத் தாழ்லிக்கும் என் 

பதம் பெய்து ௮தனை வாழ்விக்ரும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை உசோமபதன் பால் உணசப்படும்,
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கதை 

உசோமபதன் என்பவன் உத்தானபாதன் என்னும் அரசன் 

புதல்வன். தாதன் காலத்தவன். விசமும் அறிவும் மிகவும் 

வாய்ர்தவன். ஒரு சூடை நிழலில் இரு நிலம் புசக்கவன், ஒரு 

காலத்தில் தன்னாட்டில் மழை பெய்யாமல் கின்றது. அதனால் 

பெருங்கேடடைக்தான். மழை வளங்கருகஇப்பலவகைத் தானக 

கள் செய்தான் அுவற்றாலும் பபன் ஒன்றுங்கண்டிலன, கலைக் 

கோட்டு முனிவசைத்தனது நாட்டுக்குக் கொண்டுவந்தான், 

௮ம்மாதவன் வருகையால் மழைவளஞ்சுசந்தது, மானிலஞ் 

செழித்தது. கெடுநீல்கிற்று, நாடும் ஈகசமும் ஈலமுற வாழ்க் 

தன, மனனுயிர்காக்கும் இம்பன்னலும் மகிழ்ந்தனன், இதன் 

விரிவு இசாமாயணத்தில காணப்படும். 

  

புக்கான கொடுவீனையோடருகதுயசம் போயொளிப்பப் 

புவனந்தாக்கும் 

சக்தானகுணமுடையான தயைினொடு தண்ணளியின் 

சாலை போல்வான் 

எத்தானும வெலற்கரியான் மனுகுலத்தே வர்துஇத்தோன் 

இலக்குமெளலி 

உத்தான பாதன் ௮ருள் உ2சாமபதன் என்றுளன் இவ 

வுலகையாளவான். 

ee 

அன்னவன்றான புசக்களிக்கு் இருகாட்டில் நெடுங்கால 

மள வதாக ் 

மின்னியெழுமுலின்றி Aas guru Ques gro 

மேத நன்னூல் 

மன்னுழமுனிவசையழைத்து மாதானம் கொடுக்கனும் வான 

வழங்காதாசப் 

பின்னுமுனி வசர்க்கேட்பக் கலைக்கோட்டு முனிவரின்வான் 

பிலிற்.றுமெனருர்,
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alor sat மூளிவரன் au Raper வானவன் 

களனமர் கடுவெனக் ௧௬௫ வான் மிசைச் 

சள௪ள வெனமமழைக் தாசைகாவ்றன 

குளனொ? ஈதிகள் கங் குறைகள் சசவே, 

( இசசமாயணம்) 

எனவரும் இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மைகள் ஈன்குண 

சப்பும், 

மழையின.து வன்மையும் நன்மையும் இனால் கூறப்பட் 

டசி 

— Se — 

16 உ ரூ . ச ச ~ ட ௪ 5 

புணர் ரர (சிம்பு. பாரர எடைநகாடா 

கொண்டார் வர கன கு ௨2சசா- கண்ட 

விசும்பிற் றுளிவிழி னல்லால்மா BD & 

பசுபபுற் றலைகாண் பரிது. (a. 

Q—ar. 

குமரேச! இடைக்காடர் ஒரு ப௫யபுல்லையுக்காணுாால் 

ஏன் வசகையே உணவாசக்கொண்டார் எனின், விசும்பிலிருந்து 

தளி விழ்க் கால் அல்லது பசும் புல்லினது தோற்றத்தையும் 

காண்டல் அரிது என்சு. 

விசும்பு-- மேகம். 

விசும்பு துரிபை வீழ்ச தினால் கிலம பசும்புல்லைக்காட்டும். 

இல்லை பானால் காட்டாது என்பதாம். 

ஓர் அறிவுயிரும் தோன்றாதெனவே மற்றையவுயிர்களின் 

தோற்றம் சொல்லவேண்டாவாயிற்று. 

மழையில்லையானால் இவ்வுலகில் ஓரறிவுயிரும் உண்டாகா 

தென்பதாம், இவ்வுண்மை இன்டக்காடர் காலத்தில் சாணப் 
பட்டத.
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கதை 

இடைக்காடர் என்பவர் கடைச்சங்க காலத்தில் இருக் ச ஒரு 

பெசியவர், சோ.இடக்தில் இறந்தவர். சத்தகள் பல சைவரப் 

பெற்றவர். கல்ல வுத்தமர், இவர் ஒரு காலத்தில் பன்னிரு 

வருடங்கள் வசையும் இக்கில வுலகத்தில் மழை பெய்யாதென 

பதைச்சமது Homan Hawes முன்னுணர்ர்தார். அதனால் பின் 

வரும் தம் வாழ்வுக்க வசசைச் சேகரித்து வைச்தார். காயத் 

இயால் வாழ்ந்தார். அப்பஞ்ச காலததஇில ஒரு பசுபபுல்லையும் 

இவர் சாண்பதரிகாபிருந்தது, புலவர் புராண (முதலிய பல 

மூல்களிலும் இச்சரிகம் காணப்படும். 

நிலம் உளதாயினும் மழையிலதாயின் ௮சுனணறாுபயனிலலை 

யென்பதிதனாழ் கூறப்பட்டது. 

டை 

1[. மண்டுகடல் பெம்றிருக்தும் வான் போ யன் பண்டிமமை 

கொண்டுவக்தார் மூவர் தம?சசா- கொண்ட 

நெடுங்கடலும் கன்னீர்மை குன்றுக் ஈடிர்தெழில 

கானல்கா தாகி விடின், fur) 

இ. 
BoC res! மூவர் கடல் பெற்றிருந்தும வான் ே பாய் ஏன் 

பண்டு மழையைக்கொண்டு வந்தார் எனின், எழிலி saree 

விடின் சடலுர்தன் இயல்பு குறையும் என்சு, 

௪ ழிலி- மேகம், 

மூவர் என்றது சேர?சாழ பாண்டியர் என்னும் par eens, 

மேகமானது கடல் ரசை மொண்டு நிலத்இன்கட் பெய்ய 

வில்லையானால் ௮க்கடலும் தன் தன்மைகுன்றும் என்பதாம். 

உம்மை றெப்பை விளக்கிற்று. கெடுமை அளவின்மையைத 

குறித்தது, நிலத்துக்கே யன்றிக் கடலுக்கும் மழைவேண்டும் 

என்றபடி,
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மழையில்லையானால் நீர் நிறைக்க கடலிருகதும பயன இல்லை 

மியென்பதாம், இவ்வுண்மை ம2வர்தர் பாலும் ஒரு கசலத,கில 

காணபபடடத. 

கதை 

சேசசநாடு (2சாழகாடு பாண்டி சாடு என்னலும் இம்மூன்று சாடு 

களும் ஒரு காலகதில மழை வளங்குன் றி வறுமை மிக்கிருர் கன, 

௮,கனால் துபர்பல தொடர்ர்சன. முர்காட்டு ௮சசர் மூவரும் 

இக்குறையை நினைந்தார். உளமிக நொந்தார். ஒன்று சேர்ந்தார். 

அகத்திய முனிவரிடம் சென்றார். உற்றதையுசைத்தார். ௮ம் 

முனிவர் பெருமானும கோள்கள் கிலைமாறியுள்ளமையைச் தெளி 

ந்து. நிவிர் மூவரும் இந்துசனை யெய்தி மழை வளங்்?கண்மின் 

என்று பணித்தார் விண்ணுலகம் 2பாதற்குரிப வீசதமர்திசல் 

களையும உபதேசித்தார், இவரும அவற்றின்படி நடத்து வான் 

YSIS, வானவர் காளைக் கண்டார். மகிழ்ந்தார். அவ்வமசர் 

கோனும இவர்களை சரித்து வண்டிய மழை வசம் விருப்பு 

டை தந்தான், விடைபெற்றிவரும் விசைவுடன் மீண்டார். மழை 

பெய்தது, தம்முடைய காடுகள் ஈன்னிலையுற்றன. கடல் நீர் 

இருக்கும் மழை நூர்க்காக இம்மன்னர் மூவரும் வானம புகுர் 

தீனார், அதன் பின் அம் முர்காடும் ஈனனாடாய் ஈன்கு செழிகச் 

கன, 

மழை.பிலலைபானால் கடலும் நிலை தலையுமென்பது இதனாற் 

கூறப்பட்டது. 

டிஷ் 

18. வென்றி மசையில் முன் மெப்ச்சிறப்பும் பூசனையும் 

குன்றி சின்ற தென்னே கும2சசா --என்றும் 

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 

வறச்குமேல் வாஜோர்க்கு மீண்டு. (௮)
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இள 

குமரேச! ம.தசையில் முன்னம் பூசையும் இறப்பும் ஏன் 

குன்றி கினறதெனின், வானம் வறக் கமல் வானோர்க்கும் ஈண் 

டுச்செய்யப்படும் சிறப்பும் பூசையும் செல்லாதென்க, 

A pris = திருவிழா. Gea gy 5 0 = t1_ 550), 

வறத்சல--பெய்யாலுபுலா்,5ல, 

மழை பொழியாதரயின் இவவுலகத்தாசால தேவர்கட்குச் 

செய்யப்படும் சிமப்பும் பூசையும் ஈநடவாசென்பதாம். genes 

பாடுகள் (GO gyro என்றபடி. இவவுண்மை நெடுஞ்செழியன் 

காலத்தில் மதுசையில் காணப்பட்டது. 

கதை 

கண்ணகி காலத்தில் மதுசை.பிலிருந்து அசசுபுரிக்க நெடுஞ் 

செழியன் என்னும் ௮சசர் பெருமான் கோவலனை சாயாமல் 

கொல்வித்தான். அத்திவினையால அவளது காட்டில் மழை 

பெய்யவிலலை, நகரிலும நாட்டிலும துயர்பல நிறைந்தன. வறு 

மையும் சோயும் பெருகி வளர்கதன ஏக்காலததில தெய்வங் 

சட் ச் செய்யததக்க சிறப்பும பூசையும் செல்லாவாயின, வள 

பலி மதுசையும பொலிவிழக்இருக்தத. இது நீங்கு பொருட்டு 

அத்திவினைக்குப் பிராயசிச்,மம் ஒன்று செய்தனர். பசன்பின் 

மழைபெய்தது, பூசையும் சஅிறப்பும பொலிவுற ஈடந்தன. 

மழையில்லை.பானால் விழவும் பூசையும் உளவாசகா என்பது 

இதனால் கூறப்பட்ட.து, 

ஒதை 

19, பண்டுபலர் கோன்பிழக்தார் பாண்டியனும் பரவலசைக் 

கொண்டிலன்ஏன் விட்டான் குமசேசா- கொண்டதொரு 

தானக் தவமிசண்டுக் தங்காவியலுலகம் 

வரனம் வழக்கா தெனின், (a)
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இ-ள், 

குமரேச! பண்டொரு காலத்தில பலர் தவத்தை யிழச் 

சன், பாண்டியனும புலவர்களைப் போற்றாமல் ஏன் கைவிட்டான் 

எனின், வானம் வழஙகாதெனின் வியனுலகச்தில் தானமும் தவ 

மும் சிப இரண்டறங்களும் தங்கா என்சு, 

வியன உலகம்: ஏுகன்றவுலகம. 

உமமை ௮வனது வளளற குணத்தை விளக்கி நின்றது. 

தங்குதல் நிலை தல. பலர் எனறது கெளதமர் முதலிய மாதவர் 

களை. வானம் வழங்குதல--மழை பெய்தல. 

மழையிலலையானா௨. சிலமணி முதலிய பொருள்கள இவ 

வுலகில் இலவாப் மடியும், அதனை ஒரு பொருளை ஒருவருக் 

குக்கெடுத்தலாயெதானம் தங்காதாயிற்று எத்தகைய தவசி 

களாயினும உயிர் உடலில் நிலைத்திருககற்பொருட்டு உணவே 

னும் நீ2சரனும சிறிது உட்கொள்ளல் 2வண்டும, அ௮வவுணவும 

நீரும மழை பிலவழிபிலலை ஆகலால் தவம த.ங்காதாபிற்று. 

மழை பெப்பாதாயின் இவ்வுலகில் தானமும் தவழும் Deo 

யச என்பதாம, ஒஜானம கிலையாமை பாண்டியன்பாலும் சவம் 

நிலையாமை கெளதமர் மூதலிய மாதவர் பாலும் காணப்பமம, 

கதை [. 

இற்றைக்கு இசண்டாயிச வ.ருடமகட்கு முன் மதுசையம 

பதியில் ௮சசர் பெருமானாகிய பாண்டியன் ஓருவர் இருக்கார், 

இவர் அருர்திறலும் பெரும்புலமையும் ஒருங்கு Aeon’ sae’ 

பல்லாயிசம் புலவர்களை ஒருங்குசேர்கது ஆதரித்து வந்தனர். 

வருகரளில் HUG மழை பெப்பவில்லை புலவர்களைப்பாது 

காக்க முடியாமல் ௮சசன் aR, yoda! என் காடு ஈரலமடை 

ந ௪ பின் வமமின்; இப்பொழுது செழிச்ச காட்டைச் சேர்மின் 

என்௮ அவரனைவசையும அனுப்பினார், 

இல்.து இழையனாரில் உள்ளது,
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- கதை 8 

கெளதமச் அசசகமுனிவர்களுடன தெனறிசையில பிரம 

கிரியில் அருந்தவஞ் செய்துகொண்டிருந்தார். அக்காலக் இல 

பல வருடங்களாக மழை பெய்பாது பொய்த்த. உயிர்கள 

பல மாண்டன முனிவர் பலரும் சவகிலை குலைந்தார். பதைத் 

தார், பல இசைகளிலும் பிரிந்தகன்றார். கெளதமர் மட்டும் 

கலங்காமல் நின்றார். வருணனைககருஇனார், இவசது தவமகி 

மையால் ௮வன் வந்தான், வன் பால் இவர் மழை அவண்டினார். 

அவன் என்றுக்குன்றாக ஒரு நீர் கிலைபை அருளிப்போயினான் 

கெளதமர் தனால் களிப்புற்று வாழ்க்கார். இதன் விரிவு ஞான 

சங்கிதையில் காணப்படும். 

தானமும் தவழும் உளவாதற்கு மழையே காசணம் ஏன 

பது இகனாற கூறப்பட்ட.து. 

  

* 

20. வாீர் இலாமையினறைல மாதவரும் அச்திரிப2பர்க் 

கோளனுமமேன் சொக்தார் தம2.-சா.-ஊனமிலா Ee) தார் கு 
ரின்றைபா துலகெனின் யார் யார்க்கும் 

வானின்றமையா தொழுக்கு. (0) 

இஸ். 

குமரேசா! SBA tp Hau Hw மற்ழை மாதவரும வான 

நீர் இலாமையால் ஏன் வருக்கினார் எனின், யார் யார்க்கும் மழை 

யையின்றி உலகொழுக்கம் ௮மையாசென்க,. 

எவ்வகைப்பட்ட சிறப்பினையுடையார்க்கும் எனபார், யார் 

யார்க்கும் என்றார், முழ்றத்துறந்சு முனிவரும் நீர் இல்லாமல் 

உலூல் ஒரு கருமமும், செய்ய முடயாதென்பசாம், 

ensue ஒழுங்காக ஈடைபெறுதற்கு 8ீரே காசணமென் 

பதும் அக்கீரும் மழைபினு 2லகான் உளசாகின்ற தென்பதும் 

இம்மழையில்வழி யெத்தசையோர்க்கும் எதவும் செப்ப முடிபா 

தென்பதும் இதில் காட்டப்பட்டன இவ்வுண்மை ws SA 

முனிவர்ப re காணப்படும்,



2ம் அஇகாசம் வான்றெப்பு, 49 

கதை 

முன்னொரு காலத்தில காமதப என்னும் வனத்தில் ௮த்.இரி 

முனிவர் ௮ருர்தவஞ் செய் தகொண்டிருக்தார். அவ்வனம் பய 

இலைகளையும் இனிய கனிகளையு முடைப பலவகை மசங்களால் 

௮லக்கரிக்கப் பட்டிருக்ச.து. இளஞ்செமகளம செழுங்கொடி 

கர ௮.இல் கிழைச்இருந்கன, விழுமிப முனிவர் பலர் குழுமி 

யிருர் தனர், இங்கனம் Ons gum நாளில் பலவருடங்களாக 

உ லகில் மரை. பெய்யாது கின்றது, உயிர்கள் பலவும் மருகி 

மாண்டன. புல் மசமெல்லாம் அிபாரிந் துகரிந்தன. குழுமிய மனி 

வரம் குலைக்து ஈடுங்கினர் 8£ம்பக்து பறன்று வருடம்யோகத்தி 

லிருந்க ௮ககிரி மனிவரும் சத்தளித்தார், விழிததார். நீர் 

இன்மையை நினைக்தார், கெஞ்சுருகனார். ax ag ose Jt 

பின் இறைவனருளால் எழை பெய்தது அதனால் அளவில் 

இனபம அடைந்தார். உலகியலும் ஈழ ஈடக்கது பொருளும் 

இனபமும் பொருக்கி வளர்ககன இதன் விரிவு சவமகா புமா 

த்தில் காணபபடும் 

எல்காவறிற்கும மழைய காசணம் என்பது இதனல் 

கூ. பப்பட்டது, 

ஒது டை 

இவவதிகாரசஇன் கொகைப்பொருள் 

மழை மவுமிழ்தம்போல்வது. ௮து பலவகையிலும் டயிர் 

களுக்கு உதவி புரிகின்றது. மழை பெய்யாது மறுததால் பசி 

உயிர்களை கைய வருத்தும. மழைபொழியாதாயின் உலகில் உழவு 

தொழில்கள் ஈடவா. மழையே ஆக்க மம கேடும் தக்கவல்லது, 

அல் இல்லையானால உலகில ஓசறிவுயிரும் இல்லை, மழை நீர் இன் 

றேல் கடல் நீரும் தன்னியல்குன்றும், மழைபொழிய। தாயின் 

விழவும் பூசையும் ஈடவா. ௮ஃதில்லையானால் தானமும் தவழும 

இகலை, முஃதுள்ளகானால் உலகியல் ஈன்கு ஈடைபெறும். என் 

பன வாம்.



௩-ம் அதிசாசம், 

  

நீத்தார் பெருமை. 

௮ஃதாவது துறர்சகாசது பெருமை, 

21. மண்டுபுசழ் மாணிக்க வாசகர்சி சைப்பனுவல் 

கொண்டுபுகல் வாரீனன் குமசேசா-நொண்ட 

ஒழுக்கத்து நீ.ச்சார் பெருமை விழுப்பத்து 

வேண்டும் பனுவற் நுணிவு, 

இ-ள் 

குமே ரச! மாணிக்சலாசகரது பெருமையை நூல்கள் 

ஏன் மடம்வுசொண்டு புகல்ன்றன எனின், ஓாழக்கத்தின்கண் 

fap துறர்சாரது பெருமையைப்பனுவல்களது அணிவு விழுப் 

பத்து வேண்டும் என்க. பனுவல் துணிவு -- நால்களின்முடி வு 

விழுப்பத்து வேண்டும்-- மேன்மையாக விரும்பும். 

அறஈ்தார்ிபருமையை விழுமிதாக விரும்புவதே நாலக 

ளு சிற்த கோக்கம் என்பதாம். நீச்சல் துறத்சல், 

அலஃ்தாவது அசம் புறம் என்னும இருவசைப்பற்றுக்களை 

யும் அறவே விடுத்தல். 

ஒழுக்கமுடையசாய்த்துறர்தாசே பெரியார் என்பதும் sya 

சது பெருமையை "நூல்கள் விழுப்பமாககவிரும்பும் என்பதும் 

இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை மாணிக்கவாசசர் பால் 

உணசப்படும், 

கதை. 

மாணிக்கவாசக :ச்லாமிசள் சைவசமய குர்வர் சால்வ்ருள் 

ஒருவர். பாண்டிய சாட்டிலே தஇிருவாத்வூரி2ல அந்தண வரு 

ணத்திலே அமாத்தியர் குலத்திலே அவதரித்தார், இவாது 

தாயார் சவஞானவயார், தச்தையார் சம்புபாதாரிரிதர், இள
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மையி?ல யே வேதங்கள், ஆகமங்கள், புசாணங்கள், இஇிகாசஙாஈள் 

முகலிப பல் CGI BOM uth வாழவறக்க ற ரர். இலைக் பட்சி 

A pas Dip sh மம பொழுர்.. புச்காலத் ல் மதுசையில் பப 

புரிக்துவக்த அரிமர்த்தன பாண்டியனுககு அ௮மைசசசாயமச்ந் 

சார். அவவரசன் இவருக் கக் தென்னவன் பி.ரம.ராயன என்ற 

பட்டமுாதந்து, சீர்கள் பலசெய்தகான இவரது பெருங் குணங 

களைக்கண்டு மகிழ்ந்து புகழ்ஈகான் அன்புமி குக்தான். ஆசு 

ரிகதுவரதான், ஆபினு ௨, வர் இமமை மறுபையினடங்களை 

வெறுத்துப் பேரிக்பசளை ப நரஒனூ. Hip நசி டியில 

நின்று வழுலாமல ஆழமுகனார். துறவுறருர். மெய்யுணாவு 

பெற்றார்.  இருவகைப்பறறுககளையும இகக்கார்,.. இறைவன 

இருவருளை பப் இனர் இவ ௮ மை ம, 

சுற்ற முந் தொடர்பும 82ம் துன்பழும 

இன்பும் ௮ற்2றம் 

வெம்றுடல் மானம் தீர்ச2தம் வெறுக்கைமேல் 

பவெறுக்கைவைக்தேம் 

செற்ற மம் 9௪௧ கும காப்ச் தம் தீவினை 

யிசண்டும தீச்ச?தம் 

கற்றைவார் சடைபான் கோலம் காட்டியாட் 

கொண்ட அன் ற. 

என்ற இவர் திருவாச்கால் ஈன்றுகெளிவாம். 

இருவாதவூர்ப் புசாண முதலிய பல மூல்களும் இவசது 

பெருமையை விழுமிகாக விரும்பிப்பாடுகின றன. 

வெறுக்கை பொருள். 

8ீ.த.தார் பெருமையையே நூல்கள் மேன்மையாக கிரும்பும் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

nel @ கன்னு
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2௮. பண்டு கடல்பருபப் பார்சமன்செய் மாதவன்ர் 

கசொண்டதுணை என்னே குமசேசர--கண்டு 

அறர்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத் 

இறக்காரை எண்ணிக்கொண் டற்று. (௨) 

இ-ள். 

குமரேசா! கடலைக்குடித்.து இவ்வுலகத்தைச்சமன் செய்க 

அகத்திய முனிவசதத பெருமையின் ௮ளவு என்னேஎனின, 

அறந்தாசது பெருமையை அ௮ளவிடடு அறியப்புகுதல இவவுலகக் 

இல் இறக்சாரை இத்துணையரென எண்ணி முறியப்புக்கது போல் 

வதாம் என். 

அ௮ப்பெருமை அளகவிடமுடியாசென்பது குறிப்பு, கொன் 

டால் என்பதுகொண்டு எனகின்றது. துறக்தவர் பெருமைக்கும் 

இறக்கவர் தொகைக்கும் அளவில்லை என்பதாம. 

இறந்தாச் தொகைமேல்வைத்துத் துறக்தார் பெருமைக்கு 

இதில் வசம்பின்மை கூறினார், 

கதை 

அகத்தியர் என்பவச் முற்றத்துறக்கத முனிவொவரினும் 

முதன்மைவாயச்தவர், முன்னொருகாலத் தில பிசமன் ஒருவேளபி 

செய்தான், அதில் அமைக்துள்ள கும்பம் ஒன்றில் இலர் உற் 

பவித்தார். அ௮சனால் உம்பரும் இம்பரும் இவசைக் கும்ப முனிவர் 

என்றமழை,க்தார்கள். இருவகைப் புலவரும் இவசதுபெரும் புக 

ழை விரும்பிப்போற்றுவர், இவர்செய்துள்ள அற்புசக்கள் அள 

விடலரியன, “இலர் ஏவலைச்செய் தேவரும் ஆவலுறுவர், 

சேவர் கோனும் இவசது சாபமெய்இனன். இருமாலையும் வ 

பெருமாஞூச இலர்செய்தார் எனின், வேகூறுவதென், இருச் 

குற்றாலத், மாலடியார் இவசோடு மா.றுகொண்டு வாதுபுரிர் ச 

காலத்தில் இவர் வைணவ வேடக்கொண்டார். ஆலயத்து... 

புகுர்சார், திருமால் வடிவோடு அல்கு எழுர்தருளியிருர்ச



3ம் அஇகாசம் த்தார் பெருமை. 53 

மூர்ச்தியைக்கண்டார், அணுகினார், வைணவ3ேதியர் பலருள் 

காண மும்மூர்த்தியின் முடிமேல் தமத செங்கையை வைத்தார், 

சிவமாகச் சிந்தித்தார். உடனே 

மூ௮குவலம் புரிக்கசத்.து மான்குறுகப் பெரியதழாய் 

முடியின் மீது 

சிறியமதிக் கலைகுறுகசத் இலசஅதல் விழிகுறுகச் 

செழும்பூண் மார்பில் 

நிறையசவப் பணிகு௮க நி௫லவுலசமும் நிறைந்து 

நீண்ட மேனி 

குறுகுகு௮ கெனப்பசவித் இருகடிக்கீழ்ச் கு௮முனிவன் 

கு௮குய காலை. 

  

தவம்பெருச ௮றம்பெருகப் பொருள்பெருசத், தெருள் 

பெருகச் சைவம் ஓங்கச் 

சுவம்பெருக மனுநீதித்.துறைபெருக நிரைபெருகச் 

௬௫௬.௫ வாய்மை 

ஈவம்பெருகச் சரியாதி சதுட்டயங்கள் ஈனிபெருக 

ஞால மெல்லாம் 

சிவம்பெருகக் குறுபெருள் பெருகினான் குற்றாலத் 

தேவ தேவன், 

வேது 

9.5 இனாற் கரும்பொன் மேனி செம்பொனாம் படி போற் கும்பன் 

ப,ச்இயால் உரு, மாலாம் படிவனே பசம னானான் 

ச,ச்துடன் ௮சக்து மாகிச் சசசத் து மான ஞான 

நித்திய கிமலா னந்த கிட்கள ௪கள மூர்த்தி, 

(திருக்குற்றுலத்,சலபுசாணம்.) 

சடல குடித்த கதை, 
விருத்தன் என்னும் ௮சசன் இர்திசனோடு பெரும்போர் 

புரிர்சான். மூடிவில் ,ஆற்னுமல் சடலபுச்கொளிர்சான், இர்இசள்
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அ௮கத்தியரையனுகி யிகனை அறிவித்தான் முனிவர் கடல்கீலாக் 

கையி?லர்தி முற்றவும் வற்றபபருகி யவ்லசுசனை அமரர் 

Csr sas காட்டினார். ௮வலுங்கண்டான. குலிசத்தால் ௮வ 

னைக்கொன்றான், வென் றிகொண்டான், முனிவரும் பருகிய கடலை 

மீணடு உமிழ்க்தார். அ௮னைவரும கண்டார், அனபுடன் Busser, 

இதன விரிவு இருவிளயாடம் புசாணத் இல சாணப்படும், 

பார்சமன் செய்த௮.-- இறைவனது திருககலியாணசோலதக் 

தைத் தரிசிக்கும் பொருட்டு எ லலாவுயிர்களும இமயஞ் சாரர் 

தன. அசனால் வடஇசை தாழ்க்கது உலகம் தனது நிலை தலைச் 

த.து உயிர்கள் ௮ஞசி அலமர்தன தேவர்களும் இயக்கி.தர். 

மாதவர்களும மயங்சினா மேருவுக் தளச்ுக ஈ. சேடனுங் 

சலககினான. அபபொழுது எல்லாமவலல இறைவன் மகத்துவ 

மிகுத்தசமது அகததிய ழனிவனை '2ஈரககினார் முனிவர் இல 

& oto! இக்குவருக DAT DMP SN. ௮வரும வந்து வணக 

Bot. அருர்தவமிகுக் ச பெருஈதகையே, நீ2கன் இசை சென்று 

பொதிசையில நின்றால இவ்வுலகப சமமாய் நிலைபெறும, உயிர் 

சளும் நல ழறும என்றுபாமன பணிகதார் முனிவரும் ௮பபணி 

யைத தலை சீமறகொண்டார், திருவுருவை உளத்தில் சரதிஃதார் 

தென இிசைகேோககி ஈடஈதார் பொதிகை பலைபை வரது ஈண்ணி 

னார். marge, உலகம சமமாய் ஈன்னிலயுறாது வருஈதிய 

அயிர்களும ம&ழ்கஇருந்தன. 2தவர் முஃலிப யாவரும் குறு 

முனியின பெருமையை வியந்து புக்கார் இதனால அளவிட 

லரிய பெருமை ஈமது முனிவர்பால அமைக் துள்ளமை தெளியப் 

படும, 

பொ தியமதெனலும வெற்பில் புனிதமா ,முனிவன் வைகத் 

அதியு௮ு வடபாழ் றென்பாற் புவனி 2யார் துலைபோலொப்ப 

௮துபொழு துயிர்களானோர் ௮ணங்கொரீஇ யசனையேத்தி 

மதிமகிழ்ந் தமர்ஈதரர் தொல்லை வதுலையின செய்கை சொல்வாம். 

௮ணஈ௩கு-- வருத்தம், ஒரி இ-- நீலகி, (கந்தபுசாணம) 

அழறர்தார் பெருமை3ய சிற் சகென்பது இசனால் கூறப்பட்டது, 
ED
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2௦. பண்டு அ மவுகாண் . பட்டினஃ தார் பாண்புலகில 

கொண்டதுயர் வெளே கும 22 சா---௧௨ ஈட 

இருமை வகைகதெரி) தீண்டறம் பூண்டார் 

பெருமை பிாங்கற லுலகு, (௩) 

இ-ள். 

குமே ரசா! துறவு டரீண்ட பட்ட அத்தா ரது பெருமை ஏன் 

உலூல் உயர்ந்து விளகயெதெனின், இருமபைவகை தெரிந்து 

ஈண்டு அுறமபூண்டாசது பெ நமை சீம உலகன கண் உயர்ந்த 

கென கு. 

இருமை என்றது பிரப்புவிடு என்னும இசண்டனை. வகை 

தெரிதலாவத, ௮வறறின் ஏன்ப இன்பசககூறு பாருசளை முறையே 

ஆசாய்ந்தறிதல், ஈண்டு ம எனறது துறவற sons. 

பிறங்குகல் -மிகுகது oft an ag Sv. 

DOUG 50H Jw எவருமதுறர்த ஏகராய்த தனித்தே 

யின்பந்தேகேடேல இயற்கை ஆதலால டுருமைஉகை தெரிதலே 

அறவு பூணுதற்கு ஏதுவா.பிற்று 

உலகபபொருள்கள் pir sips Uv gree பெருமையி 

னும் ௮வற்றை முறறவுக ஏறக முனிவர் பெருமையே சிறந்த 

தெனபதாம, 

இருமைவகை தெரித சல துறவு பூனுதறகு ஏது எபைதும 

அ௮ங்கனம பூண்டவர் பெருமையே புவியில சி ததென்பதும், 

இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை படடினக்துப் பிள்ளை 

யாரபால் உணசப்படும. 

கதை 

பட்டின ததார் என்பவர் உத்தமத.துற்வு பூண்ட ஒருத்தி 

அவஞானி, இவர் பியக்தலர் காவிரிப்பூம் பட்டினம், வணிககுல 

இலசசான இவர் சென்னையில் வசித்திருந்தார் என்பர். இவா 

பிள்ளைத்இருசாமம் இருவெண்காடர் என்பதே, இவர் பல மாக்



56 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா 

குலங்களுக்குக் தலைவசாய் விளங்கினார் இவாதுஈஉங்கள் கல 

வரக்கடலக?ளயில்லை மறுபுலக்கவசொடும வாணிஃ(செய்தார், 

௮௪௪௬ விருபபும் பெரும்பொருள் பெற்றார், உலகபோகம் 

களுக்குரிய எல்லா ஈலக்களும இவர்பால் ஒருங்கே ௮மைந்தஇருர் 

கன, வச்த்தசமுறையில் இலா பெருமபுகழ் ௭௩ கும் பரவி 

கின்றது, இம்மை யின்பங்களில் இவர்மனம செம்பையாக முழு 

த்தியிருர்கது இங்கனம் இருக துவருப நாளில இ௨உ£ பண்ணி 

யிருக்க புண்ணிப பலஓ-ககால ஓஒ நபெரிபவர் இவர்பால ஈண்ணினாச் 

தம்பால் வந்த சச் சகநியாசியை இவர் ஈன்றாக உபசரித்தார் 

அன்பு செய்தார் ௨ல௪ இனபகல இவர் மனம் ஊனறி நிற 

கும் தன்மையை அபபெரியவர் ஐர்ககார். உண்மை சன இவ 

௪௮ பரிபக்குவச்கையும தெளிகதார் ஒரு மூறியிக ஒருசிறு 

வாக்கியத்தை எழுகி இவர் மனைவிபால தந்து இவரிடம் சேர்க் 

குமபடி கட்டளையிட்டுச செனறுூர், அவறமுகம் £பாயிருகத 

இவர் மனையகமபுகுர்தார் உணடு மகிழ்ந்தார், மபபொழுது 

மனைவி விஈபமாக அம்முறியினை இவரிடம தரதாள் தந்ததை 

வாங்கத் தனிய கோக்கினூ. அதல, "காதற்ற ஊயெம வாராது 

காணும் கடைவழிக் 2௧” என்று எழுதியிருகத.து. அதின் ௧௬ 

த்தைக் தமது கருகதில இருகதினார், சிர்கிததார். ட்றகியிலுள 

வாகும அன்பக் கூறுபாடுகளையும், வீடடில உளவாரும் இன்ப 

கலங்களையும ஈன்கு தெளிஈதார் ௮ருபபொருளனைத்கையும விடு 

த்தார், துறவறம் பூண்டார். ௮சன்பின் இவசது டெருமை உல 

சமெங்கும் பசவி2யாங்கி உயர்கக.து. இவசது றந்த துறவைக் 

Ass cuss prose பல உவந்து கூறுகின்றன, 

பால யாரும் துறக் கை “பட்டீனத துப் பிள்ளையைப் 

அரிது அரிது” ( தாயுமானவர்) 

“பட்டின ததுப்பிள்ளேயினைப் பத் தஇிச௫ரியைப் பாவி 

விட்டுவிடமாட்டார் வெறு வீடர்'” ( ஒழிவிலொடுக்கம்) 

அறவியின் பெருமையே யிவவுலகில் உயர்க்ததென்பதித 

ல் கூறப்பட்டது. 

— Pee ——
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24. சொனண்டபொறிகொண்டொன்றும் கொள்ளாத நம்மாழ்வார் 

கொளாடனர்கீ டென்ன கும?சசா--கொண்ட 

உசளென்னும் சோட்டியான ஒனாநதுங் காப்பான் 

renee Spin ளைப்பிற்கோர் விக து, (௪) 

இன் 

ரூ 8 * e 6 கும?ரச[! பொறநிசளால புலன்களைக கொள்ளாத ஈம்மாழ் 

வார் ஏன ௨7ட்டின்பதசைக கொண்டார் எனின், அுறிவெனனும் 

தோட்டியால 8மபொறிநளயும அடக்கின வர் வீடடு நிலததுக 

கோர்விச த அவர் எனக, வசன எனனும் வைப்பு--மலான 

இடம்; ு.தெரவது மத்தி நிலம 

௪ உ ௪ ட ஈ ‘ ௪ 

தோட்டி பானைபையட ங்கும் கருகி OOS அங்குசம் எனப் 

பூம, 

௮றிவைக ரீகாடடி பெனறு உருவகஞ் செய்தமையால், 

மபொறிசரும யானைகளாகக கொளளபபட்டன புலன் மீறிச் 

செலலும பொறிகளை மசமீறிச செலலு௨ யானைகளாகக் கருதி 

Gam da. மேபொறிகளையும ms sauce மூததி tae 

இல முளைததுக் செக விள குவான் என்பார் (நதுங் காப் 

பான வசன் என்னும் வைப்பிற் ரு ஓர் விதது”” என்றார் தர் என் 

பது ௮ருை 2பை புளச்ததிற்று 

முக்கி நிலத்துக்கு விதது என்றகனணால இகத நிலத்தில் 

வந்து பிறந்து வருக்தான் என்பதாம, An haus Bx Rios 

பைச் செயுச்சாதவன் 2பரி-பததில கின்று பெருமை யடை 

வரன் எண DUG 

பொறிகள் எப்பொழுதும புலன்களையே நாடிச் செல்லும் 

என்பதும் அறிவால் அவற்றை அடக்க?2வண்டும எனபம், 

அமவனம் அடக்னெவ?னே. விட்டினை யடைவான் என்பதம் 

இதில் உடார்ச்சப்பட்டன, இவ்வுண்மை ஈம்மாழ்வார் பால 

உணசப்படும்
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கதை, 

தம்மரழவார் எனபவர் இற்றை௰கு 5000 வருடங்கட்கு 

முன்ன3ம பாண்டிய நாட்டில இரு.கரி பெனனும் இரக:௬ 

RACH 2வளாள வருணத்திலே ஈறகதிருக்க காரியார்ககும 

உடைய ஈஉசையார்க்கும புத்இசசாய்வாது ௮வசரிக தரர், இவர் 

கருவி2ல சருவுடையலர் கெப்வத்கன மை கநிறைககவர் Boor 

உட லோடிகூடி யிலவுலகில உருவாக தான Pua om DA 

வித வாயுவந்து ௮தனைப 1றறும, பபற தலால் ௮௮ தனது 

பூர்விக அறிலையும டெருமைபைபு இழுது அளிச்சையின 

வயப்படுஉ. அுூதனபின HP Br, FI IDEN, UG ASN, முத 

லியவற்றைச செ. ப்த உஉகவாசவையபை யெப்தும.. இதுஜட வாயு 

எனப்படும். இவவாயு கன டஇயலபால இவர் தோன றிபவுட ன 

இவரையும அெதொடுதறகு வக்கது, தனனையணுகு மூனனமா 

பரவச் அதனை உயகாசகசால ௮சடடி 5ம்டினர், அதனால இவா 

சடகோபர் எனலும பெபரை எப்டினர் மாறனார் என்பது 

சான இவருககுப பற் இட்டபெபயர், Sap ஈரட்டமின்றி 

உலகியலுககு மா 5 இருந்கமையால இவருக்கு இ 'மிபயரிடப் 

பட்டது. இவச..ர பிறபபும் வவர்௪சிபும மிகக அறபுக ழடை 

யன பதினாறு பநவம வரையும இவர் கண் விழியாமல மென 

மாக இருந்தார். ஓதாதனைததையும ஒழிவறவுணாந்தார், தச் 

துவவுணர்வை (மறறவும் பொரறார் இநமால அடிக்கே பெரு 

மால் கொண்டா garg முடியார் எவரினும் முடியாப் சின 

றார், பகவானது கலியாண குணங்களாயெ அமுத வெள்ளத் 

இல் ஆழ்ர்திருப்பவசாதலால் மால,ட௰வர் அழ்வார் எனபபட 

டசர். அவசெல்லாருள்ளும் பிரித்து ஈமபெருமானால் இவர் 

நம்மாழ்வார் என்று அுழைகசப்பட்டார், திருமாலும தமது 

மலர்வாய்கிறகது 'நம்” என்னும அடைகொடுத்து இவசை ௮ழை 

த்தார், ௮து முதல இவர் ஈமமாழ்யார் எனனும நற்பெயர் 

பெற்றார், இஃ்தொன்றே யிவசது ப.(ருமையை ஈனகு சிளக் 

கும். இவர் பொறிகளைப புறத்தும் செலுக்தாமல் பாத்திற் 

செலுத்தினார், னாக பிறவிதீர்ர்தார், முசு தியுலலெ நித
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சாய் மாளைத்தா இருககரி என்னும் ஊர் இவர் அவதரித்த 

பின்னர் 24.) cu08 சிருககரி யென்று வழங்கிவருகின்ற து, 

ல்ம்பொறிகளை யடககை வனே வீட்டினை யடைவான 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது 

டே 

துட 

2) மாதவததுக CSTSinoM on uTiouT Pula oor onus Guat 

கோதகலக கண்டார் கும உசா... Lj ERE Bor 

்கதவிததான ஆறறல அ௮சஃஉவிசமபு ளார் 2காமான் (௫) 

இகஇசரன சாறு தரி 

௮ -- ull, 

Gort! கோதமனது வலிமையைக் குடமமறககண் 

டார்யாவர் எனின, 88 கவிசுதானது ஆற்றலுக்கு ௮கனறவானக் 

BM MTT Dan na oy ew இக்தசசீன ௧௧௧ சானறு எனக 

சகாமான் இதன -- இருபெபசொடடு, 

Sill == FTE QM 

சுவை, ஓளி, ஊறு, ஓசை, Bryn என்னும் புலன்கள் 

மேற்செகஃகனற அவச கதையும் அடக்கினானது பெருமை 

யும் அவற்றை யடககாதவனது சிறுமையும கூறுவரர் Las 

வித்தான் ௮றறமகு இசஈதிர2ன கரி என்று கூறினா. 

இங்கு ல்க; கவித்கான என்றது கெளதமனை, இவசறு வலி 

மையை 2B ve Bog ST Ga O இரனே ஆகலால் ௮வனை 

ச்சாலுங்கரி எனறார், 

Bish sargysos அளவில் அற்ுல உளதாம் என்பதும் 

வேறு ஒருவன் எவவகையா॥றலை யுடையவனாயினும் அவனுக்கு 

ஈடாசான் என்பதும் இதில் உணர்ததப்பட்டன, இவ்வுண்மை 

கெளதமர்பாலும் இக்இிசன்பாலும் காணப்படும்,
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கதை 

கெளதமர் என்பவர் பெருக்கன்மை நிறைஈத ஓர் அருந்தவர், 

கெறிதிறம்பா நீர்மையர். மாசற்ற மனமுடையவர். இவர் முக 

லிகை யென்னும மனைவி?2யாடு மகழ்ஈது வாழ்ஈஇருஈகார் இவள் 

அழகனைதகதும் ஒருங்க குடிகொண்ட திரு 2ம அியையுடை பவள, 

உம குணக்கள் முறறும வாய்ககவள் * இகழரன் இவளமீது 

பெருங்காதல்கொண்டான். இவளது அ௮ழகெனனும் பெருங்கட 

லில் விழுந்து கசைகாணா௮ வருஈஇனான் எவவகையிலும இவ 

சைக்கலந்து இன்புறவேணடுமென்று கருதினை BNE od aw 

தெய்வபோகங்கள அனைத்தையும வெறுததான் அயலொன் 

றையும் நாடான். பயலையே கொண்டான். பல காலழும ழய 

ன்ருன், ஒரு காள் நடுகிசியில முனிவரது YLAL WSLS 3, வத 

கான். கோழிபோல் கூவினான் விடிர்சது பொழு ஈ என்று ௧௬.௮ 

முனிவர் எழுஈதார். காலைக்கருமங்களைசசெய்ய நீர Pave 

கோக்கிப்போனார். உடனே இகதிமன முனிவர் உருவஙவகொண 

டான. உளளே புகுர்தான. பேகை அகலிகையும சீபதர 

தெரிக்திலள். தமது கணவன் என்றே முழுதும் கமபினாள. 

கள்ள இக்கிரலும் மெள்ள செருக்கை அகலிகையை அக 

தான். அவளும் இணங்கினா. இருவரும கலகதார். இனப் 

துய்த்தார், நீர் நிலையை சோக்கிச்செஈ ற கெள தமர் உரிய கர௨ம 

வசவில்லை பென்றுணர்கதார். மனையில நிகழும வினையைக சமது 

ஞானத்தால தெளிககார், விரைகது மீண்டார், புகுகதார் மனை 

யுச். வநதனர் மூனிவசென் றிர்திரன கண்டான. உளளங்க௨க்கி 

னான், உடலும ஈடுங்கனான். புசந்தசன பயந்து ஒரு பூனையாய் 

ஐடினான், முனிவர்பெருங் ஈகாபங் கொண்டார். ுவன் உடல 

ழேற்றும் பெண் குறிகளாகச் கடவதென்று சபிசகார். ௮வை 

யெல்லாம் அவ்வாறே யுடனே றவுவனுடலில் வந்சமைஈதன, 

இரும்பினார். அ௮ங்கங்குலைக அகலிகையை கோகஇனார் றி 

னார். நீ பொலலாதது புரிந்தாய், அதலால் கல்லாகுக என்று 

சபித்தார், சபிக்கு முன் கணவன்காலில் அகலிகை விழுகதாள் 

அறியாமல் அடியாள் அரும்பிழை செய்ேன, இதற்கொரு
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முடிவை எனககக எனறாள, HFT SITIOS A HwUy 6 கள 

ப பமீமல இக்கலலுருவம் கீங்கி நலலுருப்பெறுவாய் எனற கெள 

தமர் கருணை செய்தார், ௮தனபின மனையை யிகநதார். வன 

(2ம புதுதார் 

இவ்வுணமை யிதனடியில வநனெற கலிகளில இனிது 

தெளிபபபடும | 

தையலாள ஈபனவேலும மன் தன் சசமும்பாய 

உய்யலாம் உறுஇகாடி யுமலபவன் PHT Ol DY 

-மையலால அறிவு$ககி மாமுனிக்கு அறறஞ்செய்து 

பொய்யிலாவுள்ளகதானறன் உருவமே கொணடுபுக்கான், (௧) 

புககுவ ளோடும் காமப புதுமண மதுவின்றேறல் 

ஓக்கவண்டி ஈச க லாடும உணர்ததனளுணரச்சக பின்னும 

ssa go ரெனன வோசாள தாழ்க்கன ளிருபபத்தாழா 

மூக்கை அனைய வாறறல முனிவனு முடிக வகதான. (௨) 

சரச தருசாபமலலால் தமிபபருஞசாபம வல்ல 
ட ட் 5 வரஈதரு மனிவ னெய்தவருகலும் வெருவி மாயா 

நிரகத.ரம உலகிஃகி௦கும பெடும்பழிபூண்டாள நின்றாள் 

பசததான நடு யாக்கோர் பூசையாய்ப் போகலுற்றுன் (௩) 

திவிழிசிஈக நோகூச் செய்ததை யுணர்ந்து செய்ய 

நாயவ்னவமு வனை கினகைசசுச௪ரம் அ௮அனையசொலலால 

ஆயிரமாதாக்குளள அறிகுறி உனக்குண்டாகென 

மேோயினன ௮வையெலாமவக தியைஈகதன இமைபபின் 

முன் ம, (௪) 

எல்லையில எணமெய் இ.பாவாக கும் நகை யநதெய்தப 

புலலியபழியி2னாஅம புசரசசனமபாயபினறை 

மெல்லியலாளை காக்கி விலைமகளனையநீயும 

சலலியலாபென்றான் கருங்கலாய்மருங்கு வீழ்வாள' (௫)
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பிழைகதகது பொறுததலஎனறும பெரியவர்க! னே யென்பர் 

அழறறருககடவுளனனாப் முடிகிகமகருளுகெனன த 

துழைததுவணடிமிருநதண்டாாத் தசரத சாமனஎனபான 

கழறறுகள் கதுவ இசஈசக கலலுருத தவிர்தி யெனரான, (௬) 

(இசாமாயணம்) 

மிதிலைககுவரும வழியில் இராமனபால விசுவாமித்திரர் 

அகலிகை சரிதகதை யிவவாறு கூறினார். எனவயிது இசாமா 

வதாசத்துக்கு ிவகுகாலததுககு முனனே நிகழ்கதுளள மை 

பெறபபடும், தவவலியானத தெய்வவலியினும் சாலசசிறக்ததெ 

னபது இதில காணபபட்டது. 

Qos wall send gud Big ses sacs Oi Rasch gun 

சிறஈதவன் என்பது குறிபபு, 

அகாதமனது பெருமைககும இகதிசனது சிறுமைக்கும ஏது 

இதனால கூறபபடடது, 

— Ses —- 

20. வீடுமனார் மெபயததவத்தை 2மவினா சநதனு 2வன் 

கூடினான சாமம (GOT ET— நாடிச் 

செபாகரிய செய்வார் பெரியா சிரியர் 

செபறகரி.ப செய்கலா தார் (5) 

இ--ள. 

குமரேசா: வீடுமன மனத்தை யடக்கதித தவசதைச 

செய்தான சந்தனு ஏன அதனை அடககமாட்டாமல காமத்தைக 

கூடின எனின, பெரியார் செய்தறகு அதியனவறறைச் 

செய்வார், சிறியோர் ௮வற்றைச செய்யமாட்டாமல எளியவற 

DDE செப்வார் என்க, 

அறிய, 8மபொறி ௮டக௫ம' எளிபது அ௮ல்தினமை, 

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் எனபபொதுவாகக்கூறினபடி 

யால் இதுதான் செயறகு அரிய, இ.துதான் செயற்கு அரியது
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என ஒவவொருவருசத்தமககு வண்டி பவாிற கூறலாம்) ஆயி 

னும பிறகாலததுப பெரியார் ஒருவர் ௮கனை வசையறுகதுளரசா, 

௮ஃது இகனடியில வருகனெறது, 

கநநுக மதககரியை வசமா நடகதலாப 

கமடிவெம புலிவா யையுப 

கடடலாம ஒருசிகக மு.துகன 2மு கொளளலாம 

கட்செவி எடுச்தாட்ட லாம் 

வெசுகழலின் இரதம்வைச கைநது 2லா கததையும 

Ca AS i விற்றுணாண லாம 

2வொாருவர் காணாமல உலக த.துலாவலாம 

விண்ணவசை யேவல கொளலாம 

ச5கதமும் இளமையா டிருககலாம மறறொரு 

சாரீரததிலும் புகுத லாம 

௪லம2மல ஈகடககலாம கனனமீமல இருசுகலாம 

தனனிகரில் ததி பெறலாம 

சதையை படககிே சமமா இருககினற 

திறம் ரிது" சத்த கியென 

சிகதமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே 

தேசாம பானநதமீம. ( காயுமானவர்) 

கடசெவி- பாமபு, 

செய) கு oy As ga இதுவென இதனை இனிது புலனாம், 

பெருமைக்கும சிறுமைக்கும் உரிமையான உண்மைக் கருவியை 

யிதில் DWH (GOAT FDOT. 

கலவி செலவம லம அதிகாசம பருவம் உருவம் முதலிய 

வரல சிறியமாயினும அரியன செயவசேல ௮வசெ பெரியா, 

என்பதும அ௮வறறும் பெரியசாயினும அமியன செயயாசேல் 

௮வர் சறியா4 எனபதும் இதில உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண் 

மை விடுமன்பாலும் சகதனலுபாலும் உணசப்பமிம,
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கதை 

சந்தனு எனபவன ௪ந௩திசகுல?வரதன, வருணன வமிச 

மா வந்து பிறகதலன. இபபசதகண்டததில அ௮ஸ்திஈபுரியிலி 

Gin அசசபுரிந்கான, பேசழகும விரழம் ஒருங்கே உடைய 

வன, கங்கை எனனும் தெய்வமகளை மணநது விடுமன் என 

னும் மெய்மகனைபபெறறான், மகனும் பருவமடைச்து மச 

னதகிகழ்கசாஎ, இகஙனம வரு.ளில ஒருகாள சந்தனு வேட் 

டைமேற் செனறான யழுனாகதியை யணுகனொன. 0138 We 

சகந்தியைக்கண்டான, இவள wean காவாய் விமிகினற 

பரதவர் பதியின் மகள் இவளது அரு மேனியின ஈறுமணம 

வெகுதாசம் சென்று வீசுனெறபடியால யோஜன கந்நியெனவும் 

பரிமளகர்தியெனவும் புகழப்பட்டாள், ௮ரசன் இவளைக்காத 

லித்தான. மணஞ்செய்யக்கருதினு 1. கனது கருகதை Wa 

ளது தச்தைக் குணர்ச இனான, கின்முதன்மகன இருப்ப என் 

பு.ரலவியை நல்கேன் என்று சதை மறுதகான்' ௮சசனுப மனா 

தளர்ந்தான. உடல மெலிந்தான். ஈகசையடைஈதான். மாளி 

கையிறபுகுந்து வாடியிருகான், இளவரசாகிய வீடுமன் ததை 

யின் நிலைமையை வினவ்பறிசதான. பசசவர்பதிபாம் சென் 

மூன், பாட்டா! ஏனறு விளிததான். கின்மக?ள எனக்குத 

தாய் என்றான். இத்தாய் வயிற்றில தோன்றிய புதலவர்கட்கே 

௮சசுரிமை உண்டு, எனக்கு ௮சசுரிமை வேண்டாம, எனறும் 

மணத்தை யான் இனிசசெய்2யன்) எனனும உறுதியை முன் 

னே கூறினான, பரிமளஃகதியை? கொணாகதான, தக்தைக்கு 

மணமுடித்தான் தந்தையின் பொருட்டுத்கான் 8ம்பொறி 

படக்கனொான், அரிப விரதத்தை உரி.பவாக்கொண்டான், சர் 

சீனு அவளை மணந்தான், இன்பஈறய்த்சான், 

॥.. பருவத்திற் சிறியசச்யிரு௩தும அரிய செய்து வீடுமர் பெரி 

யர் யினர். அ.இற்பபெரியசாயிருர் தம் சஈ்சனு எளிய செய்து 

சிறிய (யினர். இதன் விரிவைப்பாசதத்இல் காண்க,
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செயற்கரிய செய்து விடுமர் பெரியசாயினர் என்பது இச 

னால் கூறப்பட்ட.௪, 

27. உற்றசுகன்பால் உலகொடுந்கி நிறகவவன் 

கொறறமுற்ற தென்னே கும2சசா--முறறும் 

சுவையொளி யூரோ சை சாறறமென் றைந்்இன் 

வகைதெரிவான கட் 2. யுலகு (er) 

இஸ் 

குமரேசா! உலகமானது சுகழுனிவசத அறிவில் ௮மை 

ந்து நிறப ௮வர் மேனமையுறறது எனன எனின், சுவைமுத 

லிய ஜீக்கனது வகையினை அசாப்வானது அறிவின கண்ணே 

உலகம் அடங்கிகிறகும என்க 

காணப்படிகன்ற இக்தூலவுலகக்திற்கு மூலமானளசூக.கும 

கரணங்களை ஆசாய்நது சகெளிகசவன அ௮தனதோ ற ததைக் 

கண்டு மயங்காமல் தததுவஞானிபாப் A A AUTOM எனயார் 

உலகுவகை தெரிவான் கண்ணத என்றார், 

இவவுலகம் 6வகைபபூகங்களின காரியம் என்பதும், இத 

னை க்தெரிதசீல மேப்யுணர்வு எனபதும் இவவுணர்வுடையவன் 

அகன் 2தாறறததில மபரக்சான OT HL BILD Q Rov உணர்த் ச்ப் 

பட்டன. இவவுண்மை சுகமுனிவர்பால உணசபபடும, 

கதை. 
€ 

esiorauat Suse iu Gadr. IpasQurpss gp 

ந்து சென்றவர். உலகயெலையும் உணர்வியலையும நன் குகெரிந்தவர், 

சுகம்என்ப.து ளியென்னும் ஒரு பறவைக்குப் பெயர், அதன்மு 

கம் போன்றமுகத்தை யிவர் பெற்றிருந்தமையால் சகன் என்னும் 

பெயசை இவர் பெற்றார், இவர் தந்தையினும் சிறந்த தத்.துவவு 

ணர்வினர். உலகப்பற்றைழாற்றத்துறக்து விசைந்துசென்றார், se
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நை மசவாசையால் பின்தொடர்ந்தார். அழைத்தார். அப்பொ 

மூ எல்லாப் பொருள்களும் என்னே என்னே என்று எதிர் 

மொழிதக்தன, வகைதெரிவான் சண்ணதே உலகம் எனபது 

இவாபால் காணப்பட்டது, இதனை இதனடியில்வருவதால 

ST COM & 

பிறக்கபொழு '7ததுறந்து பிறைக்குமவி போல் நடப்பப் 

பின் போய்த் சொன்னூல 

அறைந்த புகழ்வியாகமுனியாகரத்தால மகலாயென் 

றழைப்பசசெவ்வாய 

தஇிறந்துகளை பொழியுமலர்ச்செழுக்கருவும என் என்ன 

உபிர்களயாவும 

கிறைந்துறையும சுகமுனிவனிசையிதழ்ச்தா மசைமலச் க 

தாள கினைதல செய்வாம, (பாகவதம) 

சுகமனிவர் மெய்யுணர் வுடையசாய்த் துறககார் என்பது 

இதலை கூறப்பட்டது 

-_——-— A 

28. காட்டினரக் சேன்சர் கம்பன் பெருமையவர் 

கூடடுமொழி யென்னே கும?2ரசா -- பாடடில 

நிறைமொழி மாக்தர் பெருமை நிலதது 

மறைமொழி காட்டி வி£ம், (௮) 

இ-ள் 

குமே ரசா! ஈக்சேசது சசையும கம்பசது பெருமையையும் 

ஏன் அவர் மொழிகளே காட்டின எனின், நிறைர் த மொழியினை 

யுடைய மாந்தரது பெருமையை கிலவுலகத்தில் அவர் அறைந்த 

மொழிகளே காட்டிவிடும் என்க 

நிறைமொழி- அறிவும் தவமும் நிரம்பிய மொழி, 

மறைமொழி-- ஆணையிட்டுச் சொல்கின்ற மர்திரமொழி, 

காட்டுதல்--பிறசரிய உணர்த்துதல்



1ம் ௮தஇிசாசம் நீ.த்சார் பெருமை, 61 

மார்கர் என்னும் சொல் என்றும் பனமையாகவே Bory 

மக்களைச் சுட்டும், பெரியாசது மொழிகள் தம்பயளையாண்டும் 

தப்பாமல் பயக்கும் என்பது “'காட்டிவிடும” என்னும் துணிவு 

சையால் காணப்படும். 

சிற்த பெரியார்களிடத்தில் கிறைந்தமொழிகள் உளவாம், 

என்பதும அம் மொழிகளே அவர்களுடைய பெருமைகளை உல 

கறிய உணர்க்இிலீடும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. 

இவவுண்மை ஈக்கீசர் பரலும் கம்பர் பாலும உணசப்படும். 

கதை. 1. 

கக€சர் எனபவர் இறறைக்கு ஆயிசக தெண்லூறு வரு 

டககட்கு மன்னர் மனுசைய/ல இருகதவர், சங்கப்புலளருள் 

EO woe! சின்றவச் பொய்யில் ,லவர் என்னும் புகழினை 

1] பவர். பரம பொருள நூலுக்கு அரும் பொருள் கண்டவர் 

ச் சுண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே யென்று சண் 

ME uum மனனின்று கலங்காமல் வாதஇித்த கல்விவீசர், 

இலர் க்கத்தில சலைமை பெற்று விராங்கியிருந்தார், அக்காலத் 

தில ஈசாண்டான் என்னும் குயவன் ஒருவன் அங்குவச்தான, 

சஎகசதை மதியாது தருக்குழ்.று கின்றான். வடமொழி?ய 

சிறகதென்று வாஇத்தான், அவ்வளவில் அமையாமல் தமி 

மை யிழித்துச ௬ ரினன் அதனால் ஈக்சேர் அவனை வெகுண் 

டார. மறை மொழி யொன்றை கிசைவில் மொழிக்தாச். உட 

ஊனே gues துள்ளி விழுந்தான். gods eT துறர், சான, 

“se பின் அவன்மேல் அருளி, 

ஆரி பம் ஈன்று சமிம்தீ தெனவுசைத்த 

கரரியக்தால் காலக்கோட் பட்டானைச்-- சரிய 

“iss பொதியில அகத் இயனார் .உணையால் 

செந்தமிழே தீர்ச்கசுவா ar



. இறுகி டிடி க்மசேச வெண்பா, 

என்றொரு சனயை சனத மமாழிக்தார். apse oss 

கொண்டான். எழுந்த ம௫ழ்ர்து நின்றான், இம்மொழி இவர் 

பெருமையை அனறு ஈன்று காட்டிற்று, 

நிறை மொழி மாந்தர் ஆணையிற் செந்த 

மறை மொழி தானே மச்திரம என்ப, என்னும் 

கொல்சாப்பியச் சூச்சி உசையில் இது தெளியப்படும் 

கதை 2. 

கம்பர் என்பார் இற்றைக்கு தயிசவருடகங் கட்கு மன்ன 

ர்ச் சொழ காட்டிலே இருவழுக்தூரிலே அவதரித்தார். இவசது 

குலத்தைப் பற்றிப் புலவர் பலர் பலவாறு கூறுகின்றனர். இவசை 

அச்தணர் என்பார் பலர், வேறு சிலர் ௮சசர் என்பார் இன்னுஞ் 

இலர் வேளாளர் என்பார்.பின்னுஞ் சலெர் உவச்சர் எனபார் 

கன்னன் பிறப்பும் பின்னாளிற் துலங்கிற்று கம்பன் பிறப்பு 

இன்னம் அ.றிக்தார்கள் இலையில்லை ,மக்காலும இது மெய்மையே 

என்றார் மற்றொரு பெரியவர், இவர் குலம் எதுவா.பினும் இய 

தோற்றம் தெய்வக் தன்மை வாய்ந்த தென்பது தேறறம், இசா 

மாயணம் என்னும காகிய 9 Ins SS மனபதைகள் என்றும் 

அறுபவித்து இன்புறும் வண்ணம் அருளுடன் தக்த தஇிருகவினையு 

டையவர். புவியசசர்களும் சவிபசசர்களும் போற்றி வணக்கத 

த்ச்கசாத்இ வாய்க்தவர். கல்வியிற் பெரியவர், கவிச் சக்கிரவர்த்தி 

பென்னும் அரும் பெயர் பெற்றவர், பிள்ளைப் பருவத திலேயே 

கலை மகள் கருணையை இவர் ஈலமுறப் பெற்றார். அதனால் கிறை 

மொழியுடையசாப் நிலத்தில விளங்கினார். அக்காலத்தில் சாளிங் 

சசாயன் எனனும் குறுகில மன்னனு குதிரை ஒன்று இவசது 

குருவின் விளை கில,த்தில் மேய்து கொண்டு கின்றது, அதையிவர் 

ஒட்டினார். அஃது ஒடவில்லை, வெகுண்டார், 

வாய்த்த வயிசபுச மாகாளி பம்மேகேள் 

காய்த்த இனைப்புனத்இில் கால் வைத்துச்--சாய்த்துக் 
கதிசைமா ளத்.இன்ற காளிங்க சாபன் 

குஇிசைமா எச்கொண்டு போ, என்று
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9ம் அஇகாசம் த்தி ஸி ப்ப சட்டி நதர. 

ராயபுரம், ௦ செ.ஈரனை- 

வசைகளி யொன்றை இசையுடன் மொழிர்தார். உடனே 

   

அக்குதிரை மாண்டு விழுக்த கு, கண்டார் அதனை, கொண்டார், 

கருணை, முன் சொன்ன வெண்பாவின் ஈற்றடியை மாற்றி “oa 

சை மீளக்கொண்டுவா”” என்றார் மாண்டகுதிசை மீண்டெழுக்த௮, 

மேற் குறிச,த பெரியார் இருவரும் நிறை மொழி மார்தர் என்ப 

தசை அவர் மறை மொழி களாலே உலகம் ஈன்குணர்ர்தது, 

பெரியார் பெருமையை அவர் மொழியால் அறியலாம் என் 

பது இசனால கூறப்பட்டு, 

(15202 

29 வெனறிச் கபிலர் வெகுளியால் ஏன்சசசர் 

குன்றி மடிக்தார் குமரேசா என்றுக் 

குணமென்னும் குன் 2றறி கின்றார் வெகுளி 

கணமேயும காத்தல் அரிது (௯.) 

இ-ள் 

குமரேசா! கபிலமுனிவர் வெகுளியால் சகசர் எல்லா 

ரும் ஏன் உட?ன இறர்தாசெனின, குணமென்னும் குன்றின் 

மேல் கின்றாசது கோபத்தைக் கணமேயும காத்தல் எவருக்கும் 

HHO a ome. 

கணம் மிகச் சிறியதோர் கால அளவை. அருமையும் 

இண்மையும் பெருமையும் கருதி குணத்தைக் குன்று என்று 

உருவதெதார். எகசர் என்றது ௪கசன என்னும் ௮சசன புதல் 

ர் அறுபஇனாயிசவசை. 

வாய்மை தூய்மை அருள் தவம் மெய்யுணர்வு முதலிய 

உயரிய குணங்களையுடையாசே பெரியார் என்பதும, அவர்பால் 

செருளிதோன்றாஅ என்பதும், எ.தாவது ஓர் ஏ.துவால் சோன்லி 

தும் சோன்றிய அப்பொழுதே அவ்வெகுளி அழியும் ன்ப



70 திருச்குறட் குமசேச பவவெண்பா, 

அம், அத்துணைப்பொழுகினும அதனைத்தடுததறகு எவர்க்கும 

முடியாதென்பதும், ''கணமேயும் காததல ௮ரி.து'” எஃ.பகனால 
உணசபபடும் குணமிலார் வெகுளியினும அதனையுடையாசது 

வெகுளிச்கே ௮ஞ்ச வேண்டுமென்பது குறிப்பு, இலலா£ 3வகுளி 

எதும் செய்யாது, உடையார் வெகுளி எலலாம் செய்யும 

என்பதாம். 

(இவவுண்மை கபிலர்பால சாணப்படும ) 

கதை 

கபிலர் என்பவர் ஓர் ௮௬௧,தவர் உயரிய குணஙகளெலலாம் 

ஒருங்கே உடையவர் பாதலததில் அமர்ந்து தெடுக்காலம கடுச் 

உ டம புரிகதார், அககாலததில அயோததியில ௪கசன எனனும 

ஒர் wit இருகமான, இவவசசலுக்குத தெய்வ? இருவரு 

ளால அறுபதினாயிசம புதலவர் 2தானறினார், அதனபின பரி 

வேள்வியொன.௮ு செப்ய-ஈ கருதி 950528 (முறைபபடி ஒரு 

அசுவத்தை உலகைவலம வருமபடி விட்டான, தம புதலவசா 

Au அ௮றுபதினாயிசவரும் அதனைக் தொடர்நது பினசெனறாூர், 

இவ்வேள்விக்கு இடையூறுசெய்ய எண்ணியிரு௩த இகதிசன 

அவசனைவரும் ௮றியாவணணம் அப்பரியைப் பிடித்துப பாதலத் 

நில் தவம் செய்துகொண்டிருக்கிற கபில முனிவர் பக்கத்தில் 

உளள ஒரு மரத்தில பிணிதது விடடு மறைநது போயினான், 

குதிசையைக் காணாமல Fart uw இடஙகளிலும தேடினார். 

வாடினார், வருந்தினார், முடிவில் கணமூடி யருகதவம புரியும 

சுபிலர் பக்கல வந்து ௮தனைக சண்டார். முமழுனிவசே தம் 

குஇசையை மறைத்து வைததுளார் என்று மாறு படமதித்தார். 

அனைவரும் சிறினார், ஆசாயாமல் அவரைவைதார். முனிவர் 

வெகுண்டு விழித்தார். ௮வசல வெகுசரிததியால esse அளைவ 

ரும் கணத்துள மடிந்து சாம்பசாயினார், இதன் விரிவை இசாமா 

பணத்தில் தெளிக.
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பெரு வீசசாகிய அறுபதினாயிர ௮சசகுமாசசையும தமது 

பார்வையால ஒரு கணகுதுள ஒருங்கே யழிச்கமையால் வென்றி 

யென்னும பதம அவர்க்கு அடையாக நினற. 

fo மேல, நீகதாசதுமொழியால அுழிவும ஆச ழமும உளவாம் 

எனறார். இதில அவர் எண்ணினாலும LMT SST HL soa AS 

'ழம என்னுர் 

சான்றோர் வெகுளியின தன்மையும வன்மையும இதனால் 

TTP Ditto 

——( 2 )o( 2) 

90. பணமே .௮ சடபசதா Un gidté 5b செர்சண்மை 

கொண்டு கடந்தார் குமசேசா--கொண்டாடும் 

௮க்தண சென்போர் அ௮றவோர்மற் றெலவுயிர்க்கும் 

செக்தண்மை பூண்டொழுக லான், (@.) 

இ--௭, 

@oGrer! ௪டபசதர் எலலாவுயிர்களிடக்தும் செவ்விய 

அளியை ஏன் செய்து ஓழுகினார் எனின எவ்வுயிர்க்கும் செஈதண் 

மைபூண்டு ஓழகுதலே பரதவர் என்று சொலலபபடும wp 

வோர்க்கு இயலபு எனக, 

HSN pau தண்ணனியையுடையவர், அளி-இசக்கம, 

செஈதண்மை--செவ்விய சண்ணளி அஃதாவது கோடாத அரு 

(CM oor மை, 

உயிர்களிடத்.துச் செவவிய ௮ளியை௪ செய்து ஓழகுசலே 

அந்தணர்க்குக் கடமையெனபதம, அலதில்லார்ககு அர்தணத் 

சன்மையில்லை யென்பறும், ௮ளியுடையசர் எவராயிலும் ௮வசே 

அர்.தணர் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இது எடபசதர் 

பால் உணசப்படும், ்



72 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

கதை 

பசதன எனபவர் இப்பாத கண்டததில் பெருமபுகழ் கிறு 

விய ஒரு பெரிய ௮சசன GAaw நோய் சனனோய் 2பால ௧௬ 

அம பெற்றியையுடையான். எவவுயிரும தன்னுயிர்2 பால எண் 

ணியிசங்கும புண்ணியன் உலகியலையும உணர்வியலையும் இவர் 

உள்ளபடி யுணரச்ந்தாச் பிரவி விடு எ னும இருமை வகையி 

னையும் ஒருமையில தெளிந்தார். oe மலிய yen sensu 

துறக்தசர், ஞானியாய் மோன முறறிருக்கார். அதன்பின் ௮௩ 

தணசாய்த தோன் மினார் எல்லாம் தெரிஈதிருந்தும யாதும் தெரி 

யாத வசைப்போல ஈடித்தமையால இவர் ஜடபசதர் எனப்பட் 

டார், தாரம் நடர்ருசெலதும் வழியில் எறும்பு முதலிய சிறு 

பிராணிகள் வருஈதுமே யென்று குந்தி கடஈதார், அளி நிறை 

ஈச கெஞ்சும் ஒளி நிறைந்தமேனியம உடையரசாயிருக்கார், பெரி 

யார் எவரு? இவரது செஈதண்மையை மதததுச் அதித்தார். 

அந்தணர் இவ?சென வுனைவரும் போற்டினார். இதன் விரிவை 

விண்டு புராண தல கண்டு கெளிக 

செர்கண்மைமய அ௮ந்தனார் தன்மை யென்பது இதனால 

கூறபபட்ட.து. 

(இவ்வதிகாரகதின கொசைப்டொருள) 

ஒழுக்கச்தின்கண்ணேவழுவாமல நிறறல். பற்துச்சகளை 

விடுத், தல, பிறப்பு வீடுகளின் பெற ரியைக தெளிதல். 8ம்பொறி 

அடக்கல். அவாவினை அறுத்தகல. செயறசரியசெய்தல,. உலக 

யல ஓர்.தல. நிறைமொழி கொள்ளல, குணக்களால விளங்கு 

£0. செந்தண்மைபூணல் என்பனவாம். 

இவை, பெரியர்ருக்கு உரிய குணங்களச்சு முறையே இல் 

உண? சப்பட்டன., 

—[=][-]—



&-ம் அதிகாரம் அறன் வலியுறுத்தல், 

—(A)[o(=)— 
௮%தாவது அறத்தினது சிறப்பை யுணர்த்துதல். 

கவைவஇதுக்டுடுடவைய 

21, பண்டுபல HNN) DD பாண்டவர்கள் ஏனறத்தைக் 

கொண்டார் துணையாக் கும?ரசா-.-மண்டு 

Foc? goin செல்வமும ஈனும் 9959 mre 

காக்கம் எவ?ெனொ உயிர்க்கு (5) 

இ-ள 

(Hin ரசா! பாண்டவர்கள் அல்லல் பல DOL GID 

அறத்தை ஏன உறுதியாகப் பறறி நில]ுர் sone, yon, Apu 
. ea . 5 

பையும் தரம செலவசதகையும கொடுக்கும ஆதலால ுவவறமமே 
ட . . y . க 

உயிர்கட்குச Anse gure sms. 

சிறப்பு--முததி. உயிர்கள் பெறக,சக்க எல்லாப் பேற்றினும் 

பெருஞ் ிறெபபுடையது முத்திய கலால் சிறப்பு என்றசறகு 

ஈண்டு இப் பொருள் கொள்ளபபட்டது ஊங்கு, மிகுதியென் 

னும் பொருளை விளச்குவ?தோர் சொல் 

உயிர்க்கு அறததின்னங்கு ஆக்கம் எவன்..-உயிர்கட்கு 

௮றத்திலும் மிக்க க்கம்பாது வேறு ஒன்றும் இல்லை யென்பது 

குறிப்பு. 

ஆக்கம், வருவது ௮்தாவது இன்ப சாதனங்கள் 

ஒருவனுக்கு மேன்மேலும் பெருவெருதல். சிறப்பு ஈலும் செல் 

வரமும் ஈனும் என்றதனால் இருமையிலும் ௮றம் இன்பம் தரும் 

என்பது பெற்றாம், பொருளான் .ஐச்கம் வருமெனல் போக்க 

அறமே அதனைத் தருமென்றெண்ணுக என்பதாம.
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௮றமேே எலலா ஈலங்களையும் அருளும்-எனபதும், தமக்கு 

Asan என்று ௧௫இ உயிர்கள் ௮வ்வறத்தையே செய்யவேண் 

டும். என்பதும், இதற்குச் சான்றாக ஆக்கமு கலிய அனைத்தையும் 

வித்தும் அறக்தைமட்டும விடாமல் பசணட.வர்கள் உறுதி 

யாகப் பறறி தின்றார் என்பதும், ௮கன் பயனாக அவர்கள் இறப 

பையும் செல்வக்தையம ஏஅஅடைக்கார்கள் எனபதும இ இல் 

உணசப்பமிம் 

க்கை 

பாண்டவர் பாண்டு என்னும அுரசனபுகலவர் அவசாவார் 

தருமன், வீமன், விசயன ஈகுலன, /கா8தவன என வர். இற் 

றைக்கு 5000-வருடங்கட த முன்ன2ச அதனா புரியில இருக 

தார், இப்பொழுது டிலலி யெனறு வழககபப$ஏ இட(2ம 

பண்டு அப்புரியிருர்க இடமாம. சநஇிரகுலகிஇல் தானறிய 

அத்தி என்னும yo Fo oot மூசன் .ழகல இசை வனபபு1 தக 

Sem, அதனால இப்புரிக்கு ௮பபெயரிடபபட்ட க... இதிலிரு 

ந். தருமன் முதலிய 8வரும பெருமையோடு வாழ்க நவககனர். 

அக்காலத்தில் இவரது பெரிய கரசையாமின  புதல்வசாகிய ரி 

யோதனன் முதலியோர் பொறாபையால இவருக்கு. பருகனு 

யர் விளைத்தனர் அவர் செய்க சூழ்ச்சியால் இவர் ௮சசபதவி 

யையும் இழந்தார் அக்கமுர் துறநதார் அடியிற் ப தந்தார் 

அருச்துயர் அடைநதாச், ஆயினும ௮றமே க்கம என்று 

அதிவுடனிருந்தார். ௮ற வார் இவசென அனைவரும .பகழ்க்தார், 

இவவுரிமையும் உண்மையும தருமன் எனனும பெய்சானே 

ஈன்கு விளங்கும். சிறபபும் செலவழும் இவர்கள் அறத்தால் 

பெற்றனர். இதனைப பாரதத்தில் ௮ரியலாம, 

தருமமேயிணை யிலபொருள் தசையிடைத் தகைசால் 

ஒருமையின பினை யு.சவிவிண் ணுலகினும உடன போய் 

அருமையின்பமுய் த தர்தகாச் செறுமெனில் ௮ற2ம 
இருமையுந் துணை பாகுவ தன்றிமற் றிலலை, 

(இருக்கூவப் புசாணம்:)



4ம் ௮இகாசம் அறன் வலியுறுத்தல், 13 

சருமமே உலகம் போற்றச் ௪கலகா சணமதாகும் 

தருமமே யழியா தென்றும் தாபச மாகிகிற்கும் 

தருமமே தனைவேட் டோர்க்கு௪ சவுக்கியம் அனைத்தும் கலகும் 

SHS Ups HIF HD சாகனம் என்றுட்கொள்வான். 

(சாசிரகசயம்,) 

ஈட்டிய ஆண்பொரு ம் இலலொழியும் சுறறத்சா£ 

காட்டுவாய் '9ஈ3ர கலும்கதொழிவர் - மூட்டும் 

எரியின் உடமபறியும ஈர்குகுன்ற காட 

தெரியின் ௮ரமமே துணை, 

(On Se ean te) 

அறமே உபிர்கட்குச 85 உறு பொருள் என்பது 

இதனால் கூறபபட்டது 

BES -- 

32 வீடசானார் ஆகக பற Bula rims மன்னவனேன் 

கூடினுன 2௧ கும2சசா-... 2கடில் 

அ௮றததி றாஉங கர கதா இலலை weer 

மறததலி றாஉஙகிஃலைந் PHB, (௨) 

இ-ள். 
கூகரேசா! வீடணன் அக்கம் பெற இசாவணன் 

ஏன் கேட்டை அடைந்தான் எனின, உயிர்கட்கு அறஞ்செய்தலி 

னும் மிகுக்த ஆக்க மம இல்லை, அவவறததை மறக்.து விடுதலி 

னும் மிச்ச கேடு. ு॥ இல்லை எனக 

அறம் செய்கவன் றெப்பையும், செல்வக்தையும் ௮டை 

வான் என்று மேலேகூறினார. இஇில் அதனைச் செய்யாமல் 

மறந்தவன் கெடுவான் எனறூர், 

10
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ஆக்கத்தை விழைகலும் கேட்டை வெறுக்கலும் உயிர் 

கள.து இயல்பு, ஆதலால் விரும்பியவற்றை விரும்பியவண்ணமே 

ஒருவன் பெறவேண்டுமாயின் ௮வன அுறஞசெய்ய வேண்டும் 

எனபதாம். 

சேட்டை LOL FG DVM யாம் செய்யவேண்டாம் 

அறம் செய்யாமை3ய அுமைபும் என்றபடி 

Hob செய்தவன் Qesun பெறுவான. அகனைமறந்தவன் 

கேட்டை அடைவான் எனலும் உண்மை வீடனனபாலும் 

இசாவணனிடமும் முறைப காஈாப்படும. 

கதை. I. 

இசாவணன் ।/லத்திய முனிவரது புதல்வராகிய விச்ரெ 

வசுவுக்கும் கேகூக்கும பிரந்தவன. அரக்கர் குலகலகன் சிற 

நதவசபலங்களையுடை பவன். இலஎகையிலிருஈது yon hs 

தான், ஈல்லபோர்விரன் சேவர் மு.சலி.ப அனைவரையும செரு 

வில் வென்றுஇக்கு விசபம் செப்கான். மூனறு உலகக்கட்கும் 

தானே முகலவனாப் நின் ரன், அதனால திரி3லாகாதிபதி 

Quest இறந்து விளங்கினான் இ௫சதுணை ஈலஙகளை யெய்தியிருக் 

தும் இவன் ௮றதகை மறநதான. மறததையெ புமிந்தான 

அதனால் பெருக்கேடுற் ஏன். 

கறங்குகால்புசாக் கதிசவன் ஒளிபுகா மறலி 

மறம்புகாஇனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே 

இறம்புகாலத்துள் யாவையும் சிதையினும சதையா 

அறம்புகா இந்த அணிமகிற் கிடக்கை நின்றகத்தின், 

இஃது இசாவணனது இசாஜசானியாகிய இலங்கையைப் 

பார்த்தபொழுது அனுமான் கூறின. இகனால் இசாவணன் 

எல்லாவலிமைகளையும் எய்தியிருந்தான் என்பதும், ௮வன் இரு 

ந்; ஊரிலுங்கூட ௮றம் இலலை என்பதும், தெளியப்படும. இதன் 

விரிவை இசாமாயணக்தில காண்க,
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கதை 2 

விடணன, ககா FNM DOU இராவணன் உடன் 

பீறந்த தம்பி அற மம அறிவும் ௮ருளஞும உடையவன், அறமே 

எல்லா ஈலங்களையும அ௮ருளுமென்று கருதி அதனை மறவாமற் 

செய்சான. கம்பர் அடிக்கடி இவனை தருமவுருவினன் என்பர். 

தன் சமையன் செய்கனெற மறக்கொடுமைகளை கினைநது வருந்தி 

னான அறத்தை மறந்தால கேடுவரும் எனறு ௮ண்ணனுக்கு 

அறிவுறுததுனாுன. அவன கேட்கவிலலை. அதன்பின் வனை 

விட்டகன்றான தரும மூர்ததியாகிய இசாம மூர்த்தியைச் சார்ச் 

தான. அக்கம் அனைச்தையும ௮டைநது மகிழ்கதான, 

மன்னுதவததுப் புலததியனறன் மசபுவிளங்க மறைவிளக்க 

தன்னே ரிலலாக த௫தைக்குத தககமகவாய்ச் சண்டாளர் 

அன்னோர் முன்னறேவருஅதத அரதவயிறு சுததமுற 

மினனே ரிடையாள் தனவயிறலில விளங்கும்புகழ்வீடணன 

பிறத்தான, 

பொப்யுககளவும பாதக முமபொலலா வொழுககும் அவைகடித்து 

மெய்யுஈதயாவும சருமமுடனவிள கம பொறையும் இவைபூண்டு 

செய்யும் செயலகள வை3யெலலாம சிட்டர்செய்யும செயலாக 

அய்யன்புகழ்வீடணன் மறைகள அ௮அறைகதஅற க தின்வழிகின்றுன். 

( இசாமாயணம்.) 

உயிர்க்கு உறுதிபயக்கத கக்க ௮றததை ஒரு போதும் 

ஒருவன மறக்கலாகாது எனபது கருதலு 

அறம் செய்யாதவன் கெடுவான் என்பஅ இதனால கூறப்பட்டது, 

வழ. இனுதிழு குலை 

33, தண்டாமல் செய்தார் ஏன் தண்டி யடிகளனறு 

கொண்டவினைபைக கு2மசசா--கண்டென்றும 

ஒல்லும் வகையான் ௮றவினை யோவாதே 

செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல். (௩)
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@—er, 
கும?ரச॥.! தண்டியடிகள் தாமகொண்ட அறவினையை 

மேன இடைவிடாமற் செய்தார் எனின், ௮றவினையை ஒல்தும 

வகையால் செல்லும் வாயெலலாம் ஓவாதே செயல் என்க, 

ஓவுதல்-- ஒழிகல் ஒவாதே-- இடைவிடாமலே. 

ஒல்லும் வகையால் -- கமக்கு இயன் றவகையில். 

செல்லும்வாய் எல்லாம செ.பல்---செய்ய முடியுமான இட க்களில் 

எல்லாம் செய்க. 

அறமாகிய நல்வினைபை ஒருவன் தனது தகுதிக்கேற்பச் 

செய்யலாம என்பதும், இடம பொருள ஏவலகள் இலலாதவனும 

மனம மொழி மெய்களால ௮.கனைச செய்யலாம். எனபதும், 

அ௮க்ஙனம செய்யுக்கால ௮. கனையிடையே விடலாகாது எனபதும், 

இதற்குச் சான்றாகத் தண்டியடிகள் ௮றவிளையை ஒலதாம் வகை 

யால் ஒவாதே செய்தார் எனபது, இதில உரைசப்படும். 

கதை 

தண்டியடிகள் என்பவர் அ௮றுபான்டமும்மை காயன மார் 

சளில் ஒருவர், இவர் சோழராட்டி 2ல இருவாரூரிலே யிருந்தார், 

பிறவியிலேயே குருடர். பொருளவளக் குறைந்தவர், ஆயி 

னும ௮ருளவளம மிகுந்தவர். அறவினையை நாளும் மறவாமற் 

செய்தார், இருவாரளுர்ச்சிவாலயதின் மேறறிசையில் ஒரு சிறு 

குளம் இருந்தத, ௮து சசறும மணலும கிறைந்து தார்க் திருக் 

த்து, அச்குளத்தையிவா ஈனகு பண் படுகஇனார். இக் சல் 

வினையை யிர் செய்துவருக காலத்தில குளத்துள் ஒரு தறியும் 

SOFIA HWY ஈட்டினார், அவவிசண்டற்கும் தொடர்பாக 

€ீணட கயிரறொனறு கட்டினார், அக்கயிறரறைக் தடவிக்கொண்டே 

Cran gy மண்ணைக் கூடையில எநுதது வெளியே கொண்டு சட்டி. 

னார். ஒல்லும் வகையால் ஒவாதே யிதனைச் செய்து வருல்காலத் 

இல் சமர் பலர் இவருஈகு இடையூஅசள் செய்தனர். எவர்
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எதைச் செய்தாலும் கடையின்றி யிவர் தமது அறவினையை 

யிடை விடாமல செய்துவநதார், அசனால் இவர்குருடு நீங்க 

ஞர், பெரும் புகழுறறார். பேரி௪பம பெற்றார். இதன் விரி 

வைப பெரியபுசாணதில் காண்க, 

அறம் செய்யும திறம் இசுனால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

34 வேடமின் றிப பூசையின் ரி மெயயறததைச் சாக்கியனார் 

கூடினார் எனன கும?சசா..ஓடும் 

மனத்துக்கண் மால னாதசல முனைததான் 

ஆகுல நீச பிற, (௪) 

இள 

கம 2ரசா! சாக்யெ நசயனார் Ca மம பூசையும் இல்லா 

Cn os Ber wit யன முடைகதார் எனின், ஒருவன் 

தனது மனத்தின் கண் மாகஇலன் கலே ௮றம; பிற ஆகுல 

நீர என. மாசு குறறம 

ஆகுல நீர. ஆரவார நீர்மைபன. அவையாவன பிறழச் 

௮றியவேண்டீச் செய்ற தடம்பசங்கள் 

மொழியும், மெய்யும், மனததின் வழிப்பட்டன. இதன 

நிலைமைக்குத் தக்கபம யே அவை நிலைத்து நிற்கும். ஆதலால் ஒரு 

வன் மனம்மாசு இலதாயிருக்கால ௮வன மொழியினும மெய்யி 

னும் மாரிலனாம் என்க 

தீயவினைகளைச் ச திரகல மண ததின குறறம், 

பொய்முதலியவற்றைப் பேசுசல மொழியின் குறறம். இசத்தல 

முதலியவற்றைச் செய்கல மெய்யின குற்றம், முக்காணக் 

களினும் இக்குறறங்கள் இல்லாமற்செய்த£ல ௮றம் என்பதகரு 

த், மேல் செலலும் இ_மெலலாம் அறம் செய் stem ant, 

இதில் அதனைச் செய்தற்குச் சிறர்ச இடம் இஃது என்று 

எட்டினார்,
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மாச இலலாத மன முடைமையே ஒருவனுக்கு அற்மாம 

என்பலும், மனககுறறமுள் £வன எனைச தறககள் செய்யினும் 

அதனால் பயனிலலை 2யனபதும, இதறகுச் சானராகச சாக்கிய 

னார் மனகலப, ஒனனுமன MD FBR owl Ho 5 S00 

எனபதும இதில TT ILD Lb 

கதை. 

சாக்கிய சாயனார் என்பவர் தொண்டை மண்டலததிலே 

சங்கமங்கை என்னும் ஊரில ரவளாளா குலகதிலே பிறநதார். 

கருவி நூல்களையும் அறிவு மாலகளையம சசடறக்கறருா ௬்கால 

தீதில் எங்கும பரவியி த புகதமதததில புகுகதார். அதன 

உண்மைகளை ஒதியுணச்ஈகார். ௮கன பின சிவத்தைப் பேணு 

தலே தவத்திறகு ௮ழகு எனறு ஈன்கு தெளிகதார். பினும் 

தான் முனனிருந்தபடியே யிருக்கார் வறு எவ்வித வெளி 

வேடங்களும கொளளவிலலை. மனததில மட்டும மாசு இலசாயி 

னார். ுுதசரககததில ௮சனை வழிபட்டு வரதாச், அ௮றபபயன 

அனைததும சிறபபுடன் பெறா, மாசறுமனததால இவர் ஈசன 

ருள் எய்தினார், இது பெரிய புமாணததில உளது. 

மனத திண்சண் மாசு இல்லாதவன செய்யும் ௮ற2ம சிறந்த 

பயனை விளைவிக்கும எனபது கருது. 

கறறதங் கலவியும் கடவுட பூசையும் 

நறறவம் இயறறலும் ஈவையில தானமும 

மற்றுள ௮றஙகளும மனததின பாலமுக் 

கறறவர்க் கேபயன் அளிக்கும என்பசால. 

(காசிகாண்டம) 

அ௮றத்தின இயலபு இதனால ௮ .றிவிககப்பட்டு. 

—:00000:— 

௦3 வெற்றி மிகுதசகன வேளவியறம் செய்துமேன் 

குற்றமிக வுறருன் குமசேசா.- உற 

அழுக்கா றவா வெருளி யின்னாச்சொல் கான்கும 

இழுக்கா இயன்ற தறம. (இ)
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Q—er. 

குமரேசா! தக்கன் வேள்வியாயெ ௮றதகைச செய்தும் 

ஏன் குற்றம உற்றான் எனின், அழுக்காறும் அவாவும் வெகுளி 

யும் இன்னாச்சொலலும் ஆகிப கான் க அழிகுணக்களும் கலவா 

மகசெய்கலே அ௮௱மாம என்க, 

இழுக்கா இபன்ற அ.$க ஈடககது செய்யா என்னும் 

வாப்பாட்டைச் செய்தென்னு / வாய்பாடாக க் இரித் தப் பொருள் 

கொள்ளப்பட்ட ga, 

அமக்கா.று-பிறருடைய ஈகலங்களைக் கண்டு பொருமல் 

(பனம் புமுங்குதல மதறெவறறினும் இது மிகக இழி குணமா 

தலால் இகனை மன் வைத்கார், 

அழுக்காறு முகலிய pW Wie WM HTN LTS ALD (Goo CHF 

சொல மொ ழிக்குற்றமாகவும் aren wi mshi 

மனம மொழி பெய எனனுப மூன்று STO MENT gD 

அறம் செய்யப்பரிம என்பதும், ay a D179 ot அதனைச் செய்யுகி 

கால 2ீமற்குறிக்க நான்கும் விரவாமல் இருக்க 2 வண்டு மெனப 

அம், ௮வறுள் ஒன்று க௨ஈதாலும அறம் நன்றாகாதென்பதும் 

இதற்குச சான்றாகக சக்கன் வேள்வியறம் செய்தும் பொரு 

மையும் வெகுளியும் பொருஈதிபசனைலை ௮.௮ பொன்றிய தென் 

பதம், இதில் காணப்படும், 

கதை 

தக்கன என்பவன் பிசமாவின் மானசபுத்இரருள் ஒருவன். 

சிறுலிதி யென்று ஒரு மறு பெயருடையவன். உமாதேவியார் 

கனக்குப் ys shure agg 3தானறுபபடி யருந்தவஞ செய் 

தான், அம்மையும் அவ்வாறே வது அவதரித்தார், உ௨லகமாதச 

வைக் தனது மகளாகப் பெறறமையை நினைந்து இவன் பெருமஇ 

ழ்வடைக்தான். தாக்ஷாயணி மென்று அ௮ம்மைக்குத் தன் சம்பர்
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sors வோர் தனிப்பெபரிட்டான். போற்றி வளர்த்தான், 

பருவழுற்ற பின் பரமனுக்குச் திருமணஞ் செய்து உதவினான். 

அகன் பின் சவபெருமானைக் சன.து மருமகனாகக் கர௬ு.இனான். 

இக்கருக்கால் பெருமான் பெருமையை யிவன் அறவே மறக் 

தான். செருக்குடன் ஒருகாள் சைலைக்கு௪ செனமுன், ௮ங்கு 

ளள சவெகணகங்கள் இவனை றமுவமஇிததன, அதனால் இவன் 

வெகுண்டான். விளைஈது மீண்டான். பொருமை சொண்டான் 

பசமனை யிக மம கோககத 7 தாடு வெ,.குரியால இவன ஒரு பெரு 

வேள்வி செய்தான். இரந்த உண்மையை யிறைவன அறிந்து 

வீரபத் இசை யேவினார், gat Quer வேள்வியை௪ சிதைத் 

கார். வெகுளியும பொருமையும விரவிச செய்தகால இவனது 

அறம் சிசைந்தது இது கததபுசாணததில உளளது 

அழுக்காறு முதலிய இழிகு.௮ாஙகள சிறிதும் விரவாமல் 

செய்தலே ௮றமாம் எனபது இதனால் கூறபபட்ட ஐ. 

u=$0$000-——<8 

36 Dea Morus sara) gsoenw Pork OFWs gees 

குனறாத் துருவன குமச்சசா -- இன்றிருக்து 

அ௮ன்றறிவாம எனனா தறஞ்செய்க மறற 

பொன்றுங்கால பொன்றாத துணை (௬) 

இள 

குமரேசா துருவன் தன்னை இளையவன் என்று எண்ணா 

மல் ௮ன்றேன் அறத்தை விசைந்து செய்தான் எனின், அன்று 

அறிவாம் என்னாது ௮றஞ செய்க _நஃது ஒருவன் பொன்று 

காலத்தில் அவளுக்குப் பொன்றாத் துணையாய் கின்று உதவும் 

என்க. பொன்றுதல-- அழிதல். 

பொன்றாத் துணை -௮ழியாக துணை நிலையன உண்மை 

sata யென்றபடி. றமானது தனைச் செய்த உடம்பு 

அழியினும் தான் அழியாமல் நின்௮ அவ்வுயிர் புக்குழிப் புகு
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ர். ஐ சன் பயனை அதற்கு "இனிது உதவும் ஆதலால அதனைப் 

பொன்றாத் துணை யெனறார். 

இத்தகைய துணையை ஒருவன் விரைந்து செய்து கொள்ள 

வேண்டும் என்பது கருதது கநேற்றிருந்தார் இன்று வெந்து 

Bap smi என்றபடி கிலையாமை2ப மிகுந்துள்ள இவ்வுலகத்தில் 

ஒருவன் நிலைகதுள்ள ப: மு2த நிலையான துணையைத் தேடிக் 

கொள்வானுகில அவன் அழி ரில இனபசகை யடைந்தவனாவாளன் 

என்பதாம் அன்று என்றது OT IMTS துருவனை யிகழ்க்த 

அ௮ககாலசதை. 

அறமே ஒருவனுக்கு ௮ழிவிலலாத துணை யென்பதும், 

அதனை இளமைப Li RUSS S Aor Orwusaoanbu ereru 

அம், இதற்குச சானராக ௭ துருவன இ௱மபருவத3த யறம்புரிக் 

தான் என்பதும, அதனால ௮வன பொன்ற இன்பம் பொருந்தி 

னான் என்பதும், இடில் உணரப்படும. 

க்கை, 
Cc 

உத்தான பாகன் எனனும் ௮ரசன ஒருவன பண்டு இப்பசத 

கண்டக்தின வடபாலிருநது பசசுபுரிந்து வகதான், இவனுக் 

குச சுதி சரச என்று இசண்டு மனைவிகள் உண்டு, இவ்கிரு 

வருள் சுநீதி பால் ஒரு புகலவச கோனறினான் அவனுக்குத் 

துருவன் என்று பெபரிட்டார் புருமையாக வளர்த்தார் ஒருகாள் 

இப்பாலன் தந்தையின் மடில தங்கச் சார்க்தான், இவன் 

சிறியதாயாசாயெ ௬௬9 ச௫யாதவளாய் இவனை வைதாள், இவ 

னும் காணிவருக்திச தாயிடம சென்றான், தாயும் தெரிந்து 

தனதுளந்தளரந்தாள். மசன் தாயைக் தேற்றினான், ௮மமே 

துணையென்று அருங் கானடைந்தான், நாசதர் அருளால் ஈற்ற 

வஞ் செய்தான், அதனால் இவன் இளம பருவத்திலேயே யிறை 

"வன் அருளை யெய்அ யறங்கள் பல புரிந்து பெரும புகழ்பெற 

மூன், அழிவில் வாழ்வை யுற்றான். இகன் விரிவு பாகவதம் 

சாசசாண்டம் முதிலி.ப பல நூல்களிலும் காணப்படும்,
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அறமே ஒருவனுக்கு அழியாத் துணையென்பலு இதனால 

அறிகிக்கப் பட்டது, 

crepe 

31... உற்ற மணிச்ிவிகை யூர்க்காசேன் மூர்கஇயார் 

கொற்றவனேன் தாழ்க்கான் குமசேசா... பற்றும் 

௮றத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை 

பொறுகதானோ டூர்சசானிை . (௪) 

Q—a 

குமரேசா! மூர்தஇிசாயனார் சிவிகையூர்ஈதார்; ஒர் ௮ரசன் 

ஏன தாழ்ர்சான் எனின், அறத்தின் பயன் இது எனறு பாம 

உணர்த்த வேண்டா, விக பொறுததானோ? exis grerom_ 

அது சாணப்படும், எனக, 

ஆறு--பபன், சிவிகை--பல்லக்கு பொறுக்கல் ஈச 

தல், ஊர்தல-- செலுத்தல், 

அறத்தின் பயனை நாம் சுருதி கொண்டு ௮றிய?வண்டா, 

சாட்யொனே காணலாம என்பகாம, 8மல அறம் பொன்றாத 

துணை பெனருர், இதில ௮து துணையாக தனமையைக தெளிவித 

தார், 

பல்லக்கின் மேல் wuts திருபபவன் அ௮றஞ்செய்தவன 

என்றும், ௮தனைச௪ சுமந்து செல்பவன் அ௮றப செய்பாதவன் 

என்றும், நீவி27 கண்கூடாக அறிந்து கொள்ளலாம, யாம 

வேறு கூறவேண்டா என்று தேவர் கூறியபடியிது 

அறத்தால் சிற இன்பத்தைப் பெறலாம் என்பதை மூர்த் 

இகாயனார் பால் காண்க 

கதை 

அஅபத்து மூன்று நாயன் மார்களில் ஒருவசாகிய மூர்த.இ 

காயனார் என்பவர் மதுரையில இருச்தார், வெபெருமானுக்குத் 

இனநர்தோறும் சந்தனக்காப்பு இட்டு வக்தார், இந்த அறத்தின் 

பயனால் இவர் ௮சசரானார், யானை இசதம் சிவிசை முகலியவ
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PAX இருர்.-. செலுத் னார். இன்பம் பெற்றார், இவர் 

செய். வநத அுறத்துக்கு இடையூறு செய்த கருகாடதே 

FED HIF தனது ௮௪ பதவியை யிழக்திறக்தான், ௮வனது 

பரிசன ங்கள் மூர்க்இபாருககுச சிவிகை தாங்கினார், சீர்கள் பல 

செய்கார், மாததியார் ௮றததாறரால் சிவிகை யூர்ந்தார். மறத 

தால மறறைசயோர். ௮ூதனை௪ சுமந்து சென்றார், இதன் 

விரிவு பெரிய புசாணத்தில் காணபபடும், இனி பண்டுசவிகை 

பொறுகக ஜடபசதருக்கும் ௮கனை யூரந்த சவ்விரன் என்னும் 

ுசசனுக்கும இடையே கிகழ்ர்கத மொழிகளால் அறத்தாறு 

உணசப்படும்; யாம உணாத்த வேண்டா என்று தேவர் அவ்விரு 

வசைச௪ சாட்டியது போலவும் இதுதோன்று மென்பாருமுளச்,. 

றததின பயனைக் கண்கூடாகக் காணலாம் என்பது இச 

னல கூறப்பட்டு, 
pe 

38. கன்மே புரிகதவகக கககனார் வாழ்சாள்போய்க் 

குனறிகினற தென்2ன கும2?ரசா--என்றேலும் 

ip stat படாமை ஈன்றாற்றின் ௮ல்தகொருவன் 

வாழ்நாள வழியடைககுங் கல. (௮) 

Q—a 

குமரேசா ! காள்தோறும அற 2ம செய்து வந்த 55 SE 

சது வாழ் நர௱ ஏன் குன்றி நின்றது எனின், விழ் காள் உளவா 

காமல ஒருவன் கன்மைபைச செய்வானாயின அச்செயல் ௮வன் 

உடப.போடு கூடுகின்ற காள வரும் வழியை வாசாமல அடை 

ககம கலலாம் எனக, 

வியதல--கழிதல. நன்று அறம், ௮லஃது--அச்செயல், 

வீழ் காள் படாமை கழியும் நாள இல்லாமல், அஃதாவது 

அறம் செய்யாமல் கழிந்த காள தன்னு இருந்தது என்று 

உண்டாகாதபடி, ஒருவன் புறத்தைச் செய்வானால அச்செயல் 

அவன் பிறவியைச் நீர்த்துவிரிம என்பதாம், 

ஈன்மை இடைவிடாமல் என்றும செய்யவேண்டும் என்பது 

குறிப்பு,



8. திருக்குறட் குமசசச வெண்பா, 

வாழ் காள் (உயிர் உடலோடு கூடி) வாழும் காள், பிறன் 

என்றபடி, இடையறாது தொடர்பாக வந்து கொண்டிருக்கிற 

பிறவியின் வழியை யினிவாசாமல டைபபதற் கோர் த்குதி 

யான சுதவு,இது வென ததேவர் இதில அருளியுள்ளமை காண்க 

கல்,என்றது அசன் இண்மை ௧௬௮, 

இயன் றவசையில் ஒருவன் காள் தோறும அறம் செய்யவே 

ண்டும் என்பதும் அங்ஙனம் செய்வானாபின அவன பிறவி 

இீர்வான் என்பதும இதற்குச் சான்றாக stonn sep ஆறறிய 

ஈந்தனார் பிறவி தீர்ஈதார் என்பதும் இஇல் உணசபபமிம, 

கதை 

ஈந்தனார் என்பவர் அறுபத்து மழன்று சகாயன் மார்களில் 

ஒருவர், இகர் சோழ மண்டலத்கிலலை, மேறகா நாட்டிலுள்ள 

ஆதனூர் என்லும் ஊரி2ல பறைபர் குலகதி£லே பிறகதார், 

வெட்டிமைக தொழில புரிக்கார் தமது மசபுகசறற வகை 

பால் இயன்றவசை நாளும் ஈல வினையை ஈயந்து செப்துவக்தார். 

அசலை இவர் மனந்தூபசாயினார், சிவாலயங்கள மேதோறும 

சென்ன தரிசனம் செய்ய விரும்பினார், இருப்புன் கூர் எனலும 

Badu sasaags சென்றார், sats ஒரு பெரிய குளத் 

சதை வெட்டினார், ,ஐலயஙகளுக்குரிய பேரிகை முழவு யாழ் 

மூதலியவற்றிற்குச சோல வார் ஈசம்பு முதலிபன உதவினார், 

செதெம்பச தரிசனஞ் செய்யச் சிரித்தார் சமறு குலம் இழிந்தது 

என்றும் தாப எவ்வாறு ௮க2க புக முடியும என்றும எண்ணி 

வெண்ணி வருந்தினார், ஆயிலும் சிகம்பரச துக்குச௪ செல்ல 

வேண்டும் என்னும் .நுசையிவர்க்கு அதிகரித்தது, Cag 

நாட்டமின்றிச் , சிதம்பாகை ப சாடினார், இப்பொழுதே 

செல்வேன் என்று துணிர்து எழுவார், கான் புலையனா.. 

யிற்றே! யெவ்வாற௮ு அங்குப புகுவேன் என்று எண்ணி யமர் 

வார். காளைப் போவேன், காளைப் போவேன், என்று காள்பல் 

சித்தார், அதனால் இருராளைப் போலார். என்னும் ஒரு
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இருப்பெயலா யிவர் பெறருர். காதல ௮.இகரிசதசால் ஈல்லகாள 

jae de இலலையை கோகசெசெனளுர், Gear pet sani gu 

ரெல்லாமல நின்றார். இலலையின் எலலையை மெல்லச்சற்றினார் 

பனை நினைந்து மெய்மயிர் சலிர்கதார் புறத்தேநின்று தொழு 

தார். புகததே கினைந்லு அழுதார். எம்பருமானும் இவசை 

ஆட்கொளள அருள்கூர்ஈசார் இலலைவாழ் அக்தணர்கட்குணர் 

த்தினார் உணர்த இனபடி 2ய அவசனைவரும் இவரைப்புலைமகன் 

என்று இகழாமல சலைமகன் எனறு புகழ்ர்தார். கொணர்ந்தார் 

மங்கலிரருப்பைப் பொங்க(ுற வளர்ததார். விருப்புடன் ஈந்த 

னார் அர்நெருப்பில் கு.௮,௪தார். விண்ணவர் போறறும் புண்ணிய 

வுருவைப்பெற்றார், அந்தணர் உடன்வச அடைந்தனர் ,தலயம். 

சண்டவர் அனைவரும் காணாமல் கின்றனர், கனகச௪பையிற் கலர் 

தனர் ஈகதனார். ராளும் ௮றம புரிக்தமையால் ஈக்தனார் வாழகாள் 

வழிதார்ந்த,து. இதன் விரிவு, பெரிய புசாணத்தில் சாணப்படும். 

அறம் பிறவியை $க் பெ பேரினபம தரும் என்பது இதனால் 

கூறபபட்டது 
—:00000:— 

99, கூடிமனை யின்பமுற்ற கோவலனேன் மாதகியால் 

சோடிதுன்பம கொண்டான கும?சசா-- தேடும 

அறத்தான வருவ 2த யின்பமற் றெலலாம் 

புறச்,ச புகழும் இல (௯) 

இடச். 

குகரேசா ! மனைவியோடு கூடியினபமுற்ற சோவலனமாத 

விபால ஏன் பெருந்துள்பம் அடைந்தான் எனின், அறத்தான் 

வருவே இன்பம். மறற எல்லாம் புறத்த புகழும் இல எனக, 

மற்று என்னும் இடைச்சொல் அறத்துக்கு மறுதலையான 

மறத்தைக்குறிச்து நின்ற, 

மற்று எல்லாம்-ஃபாவத்தால் வருவன வெல்லாம்.
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புறக? எனறு. இனபதறுக்குட புறரமாகிப துனபச்தை' 

இறந்தது கழுவிய சாசசிவுமமயையானறு இன ப ழம இலலையென 

பதை விளககிகின ற்து 

~ பரு . அறகெறியால வருமமிபாரு 2ள ஒருவனுக்கு இனபமூும புக 

பூம தருமபொருளசம cro gar Anos MIN wwe துனப 

முூம பழியுமே தரவனவாம எனபதும், இகற்கு௪ சான் 

Peso scans அறசெறிபாற பப மறகணணகியால இன்படும் 

Lys (tpi எ.பதின.அ எனபதும, மரமிசறிபாலகொணட மாதவியால 

துன்பம் பழியம ௮டைகதான் எனபது, இதில உளாசபபடும் 

கைத் 
[ச 

சோழ நாடடி லே காவிரிப்பூபபட் உனக இ2ல வணிகர் குல 

திலகனாக.ப மாசாததுவான எனபவன ஒருவ இருககான, 

Qos Qe gos pase எனப் பெரு தியுடையவன் மபபருமனைச 

கிழசதியென்னும மனைவி3பாட கூடி இவன இலவாழ்க்கையை 

யினிது HN FAD ந.லரனம ஈடசதிவகும காளில இவனு 5 

கொரு புகலவன் 2கானறினான. அடபுகலவனுக்குக் 'சீகசவலன் 

என்று பெயரிடடார். மிகக சிறயப?பாடு போரறி வளர்த்தார். 

இவன் பேசழகு வாய்கதவன, பருவம் அுடைந்தபின அ கககரில, 

மாகாய்கன் மகளாகிய கண்ணகியெனனும புண்ணியவஇியை இவ 

னுக்குத் திருமணம முடிக்கா இ நவரும் ஒரு பனப்பட்டு இல 

வாழ்க இருக்கார். அன்புடன் இன்பம் தரத்துய்சதார். கோவ 

லன் அறநெறியில் பெற்ற தனது மனைவியை கோக்கி, 

மாசறு பொன மீன வலம்புரி முததே 

காசறு விரைய கரும்பே?ேனே 

அரும்பெறற பாவாய் அருயிச்மருந் 22 

பெருங்குடிவணிகன பெருமடமகளே 

மலையிடைப் பிறவா மணியேயென்கோ 

அ௮லையிடைப்பிறவா ௮மிழ்தேயென் ?கா 

யாழிடைப்பிறவா இசையேயென்கோ
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தாழிருங் கூர௩தற றையால கின்னை யென்று 

உலவாக்கட்டுசை பலபாசாட்டி. 

சாளும் மகிழ்கது நல மற வாழ்கசான், இ௫னம வாழ்கது 

வரும் காளில் பாதவிபெனனும பெபரினையுடைய ஒரு பொது 

LOTS SERB To அவள் 2பாறகாகல் கொண்டான  அதலை 

கறபுசதெய்வமாடப சன ரா காதலியை மறகதான  மாதளியுட 

மன மருன்ட௫ ரதான அவளால தனது ust THAW LP (Pons 

பும் ஒருங்க இழநதான். வறிபனுபினை அுதனபின தன் 

மனை விபால வகதான, மண்ணாக தன் கணவனைக கண்டாள் 

அவன் நிலையைபை கினைக்காள. கெஞசு நகினறை குலங்கினா 

BOM pb) காலில் அணிக இருக்க ௮ழகிப பொரசிலமபைக் கழற்றிக் 

கோவலன் கைறகொிகசாள், இகனை விலைபபடுகதுங்கள். 

ALI ITH OKT OA சாமிருவரு : டனிது வாழுலாம என்று 

௬ றிரதணவனைக சீகரிளை pa Ms? FMM. அசூலமபை 

விுறற்பொருடடு பனை வி£யோடு ம சரைக்குச்சசென ரன சென்ற 

இட இல் தீவினை வயததால Beran கதொலையுண்டிறத்தசன 

இக் துன்பழம் பறிபுஉ மற ெறிபால வத மாதவிபால இவனு 

௧௫ வக்கன இன் விரியைள் சிலப்பதிகாசகடில காண்க அற 

கெறியால வருவன 2வ ஒருவனுக்கு இனபமுட பம ம சருவன் 

வாம் எனபது இகலை கூறப்படடது 

~echetpe— 

40. தல்வினையே செய்கான களன்பாம்பின் மெய்கைகண்டும் 

கொல்வினை பேன் விட்டான குமசேசா --சொலலிற் 

செயறபால தோரும அறனே பொருவற் 

குயற் பால தோரும் பழி (2) 

இள 

குமரேசா! களன் ஈல்வினையையே செய்தான். பாம்பின் 

செய்கையைக் கண்டும ஏன் கொல்வினையைக் தவிர்ர்தான் 

எனின், ஒருவன் செப்பத்தக்கது அறமே; ஒழிக்கத் சச்கது 

பழி?ய யாம் என்க,
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ஒரும் என்னுஉ॥ இடைச்சொற்கள் இசண்டும் அசைகிலை 

arden. 

RW DUI 9 == PPS aL Did உரிமைபையுடைபது, 

விஇயும் விலக்கும் இல விதாது கூறினார், ஒருவன் 

பும் பயக்கும வினைகளைப் பேணிச செய்து பழி விளைக்கும 

செயலகளை சாணி ஒழிசசுவேண்டும் என ப.காப 

கதை. 

களன நிடத நாட்டிலுளள மாவிகக புரியில விளங்கி யிருக 

தான. சந்திரகுலதிலகன இிூரியுருட்டி நில மழுதும் தண்ட 

செங்கோல் வேக்கன. விகர்பப 2க௪கது விமராசன பகளாபெ 

க. மயக்தியை மணம புரிந்தான அதில உண்டான செற்றத்தால 

கலி இவனைக தொடார்சகான அதனால இவன சகாடி GHG LPH 

தான். மனைவியோடு வனம புகுஈகான. பின பிரிஈது அகன் 

மூன பஅக்காலதடில ௮கி2க கார்க் ஈகாடகன என்னும் பாமபு 

ஒன்று காட்டுக SID gD பகைகதுத துடித்தது, 

ஈளன் அதனைக் கண்டான் இரக்க முறறு நெரிப்பிலுட் புகுக் 

தான் ௮கனை வெளி2யறறிக் காபபாறறினன். பின் goo 

தோர் ஏதுவால் இவனைக் தீண்டியன. இண்டி வருததினும 

அதற்கு பாதொரு திங்கும் செய்யாமல் ூசசன நின்றான், 

அதுபின் இவனுக்கு ஈன்மையாக ,மடிர்தது. இசன விரிவைச 

சரிதத்தில காண்க 

ஒருவன் செய்யத தகுவதும, ஒழிககக தகுவ.தும, இத 

னால கூறப்பட்டன. 

இவவஇகாசதகின் தொகைப் பொருள், 

அறம உயிர்சட்குச் செலவ முசலிப எல்லா சலங்களையுக் 

(Sig றெப்பையும் கொடுக்கும். அற ம ஒருவனுக்குச௪ 'ற்ச்த 

ஆக்கம். அதனை மறக்தவர் செடுவார், இயன்ற-மம்டும் அறச்
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தை எனறும் எககும செப்தல வண்டும். மனத்தில் குற்றம் 

இல்லாத வன உததம ௮1 2வான, பொருமை கோபம ஆசை 

ருறதலிய இழி குனாங்கள இலலாமல் ஒருவன ௮றதசைச் செய் 

சூல மீவணடும. அதனை இளம பருவத்தே செய்யவேண்டும். 

wy Ber பயனை ஸபுனைவரும் கண்கூடாகக் காணலாம். ஒருவன 

விடாமல ௮றஞ செயவானால ௮வன் பீறவி தானே நீக்கிடும், 

அற கெறியால வருவன'?வ புகழம இனபமும் பொருந்தப் 

பயககும. பிறகெறிபால வருவன பழியும துன்ப மும் இழிவுடன் 

கொடுக்கும, Beata ஒரவன கொள்ளத்தக்கது, அறமே 

தளளததககது பழி2ய எனபனவாம, 

(பாயிர tp D0 ph) 

ஆடுவ 

a. 

இல்லறவியல். 

09-வது அதிகாரம் இலவாழக்கை, 

அஃதாவது மனைவியோடு கூடி ஒருவன் இலலின் கண் 

இருநது வாழம இயலபு 

— SiS — 

re ச . . ட டி 

Al. OF? GL ப லெலலார்ககும இன் ஆணையா நன்றுசெய்தான் 

சகோனாம வல்லாளன் குூம£?ரசர ஞானமுடன் 

இல்வாழ்வான எனபான இயஃபுடைய மூவர்க்கும் 

நலலசறறின் நினற மலா, 

Q—er, 

@ Caren! வல்லாளன் என்னும ௮சசன் எல்லோருக்கும் 

இனிய துணையாய் கின்று ஏன் உகலி செய்தான் எனின், இல்லற 

தீதில் இருந்து வாழ்பவன் இயலபினை யுடைய மூவர்க்கும கல்ல 

துணை எனசு, 12
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கல் ஆறின நினற துணை - நலல ஒழுக்க மிெறியின் கண் 

கிற்கின்ற நிலையான துணை. அறு கெறி வழி எனபன ஒரு பொ 

ருளன பிரமசசாரி, இரக௪௫ன. வானபபிசககன, சகநியாச 

என்னும நால வகை கிலை யினரும ஒருவரிசையில வைத்து 

எண்ணப்படுவார். ௮வருள இருகககனாப இல வாழ்வானை 

வேறு பிறிததமையால் ஏனையோரை மூவர் எனறருர் இது 

தொகைக் குறிப்பு 

இல வாழ்பவன சரகியாசி ம.கலிய முவர்க்கும உணவும, 

உடையும, மருந்தும, இடழம, கந்து அகரிக்க2வண்டிம என் 

பதாம், ுவவுணவு மதலி.பவமமுல ௮வாகள பசி குளிர் பராய் 

முதலியன நீங்கி கவகட குரிய தவவாழுசககளை ஈன்குசெய்து 

உய்வார்கள். ப 

ஒரிடததிலிருகது மம?முர் இடசதுகக௪ செலலுகின்ற 

வழி ஈடையினர்ககு இடையில யுணாடாகும தடைசளை நீக்கிக் 

Ga a4 இடத திமில் பவசைக ரணி போய்ச் மீசர்க்கும் 

நலல வழிச துணைபாளர் 2பால பககமரகிப Die cows RACH 

5B CEE உலகை Cb7TSEE OFan gye y LOG Dutra GU 

பசி முதலியவறறால உளவாகின௰॥ வருத்தங்களை Cs geaenr 

ககெறியில வழுவாமல செலலுமபடி. செயது கிறறலால் இல் 

வாழ்வானை அவர்ககு நலஆபறில நினற துணை வன்றுர். இனி 

ஆற்றில் நினற நல துணை of SW aio ET Wot. i Hen இறைவனே 

எலலார்ககும் pr oT “om pL இம “Lp ங்ர்க His அவளிபபடையாக 

இல வாழ்வான துணையாப எனப, 

தறர்தார் முதலிய சிறகதார் எவர்ககும இல வாழ்வானே 

சல்ல துணை. இவ்வுண்மம வலலாளன பால காணப்படும், 

கதை 

வல்லாளன என்பவன திருவண்ணாமலையில் இருந்த ஒரு 

Apts ௮ரசன, விழுமிய (குணங்கள் பலவும நிறைஈதவன். 

செறிவழுவாதவன், ஈற்குணம் சிறைர்த இசண்டு தேலிமா
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சோடு கூடியிவன் இல் வாழ்ச்திருக்கான். எல்லாரிடரும் இசக் 

கமும் அன்பும் காட்டினான் துற?வார் முசலிய அறவோர் 

எவர்க்கும் ௮ருர்துனேயாய் நின் ரன் அவர்கட்கு உணவும் 

உடையும் தினமும் உகவினான், இவன் செய்து வருகின்ற 

இல்லறச இன் சிறப்பையும் இவன வள்ளம் குணகதையும் இறை 

வன் எண்ணினார் BIL GRIT புன்புடையிவன்பால் அருளுடன் 

வக்கார் ச௩கம ௨வடசதரிசுசரா ஒரு சசியா 2பால நின்றார். 

Samer more காலில விழுஈகான னது இருமனைக் 

குள அழைக்க மகாண்டு போப் உடபாரிசுகசான இவர் விரும் 

பிய எகையும வெறுப்பினறி உசவிணான். GTA MTHS HD நல்ல 

துணையாய் நின்று Paior Dw atiprsrar 3FSOo Sati so 

வனாகிய பசம?ன பிஏனுக் க இனிய புசலவஞய் வகு இன்பம் 

செய்தார், இல்ல RB) FNL LITT ல உ௱ளது 

இல்வாழ்வான் இப ua Yor LIM BM, 

we fw 

42. உறுதுணை பசய் முன் உசுவின ?னன் பாண்டவர்க்குக் 

கொறற விசாடன Hin TFT — rip D pp 

BIDE EME Hin அவவா சர்ச தும இறந்தார்க்கும் 

இல்வாம்வான் சஎனபான ஒர 

இ ள் 

குமே ரசா! விராடன பா ண்டவா்ககு உற்ற துணையாய் 

ஏன உகவினான எனின் அு௱ந்தவர்க் கும, துவவாதவர்க்கும, 

இறஈ.தவர்க்கும இல வாழ்வான் துணை யாவான என்க 

துறர்தார்--.ஐ.கரிகது வந்தவரால கைவிடப்பட்டவர். 

துவவாதகவர்..-உனாவு ip ae பன தய்க்சப் பெறாதவர். வறி 

யர் என்றபடி. 

இறந்தார்--உயிர் நீங்கனவர் செத்தவர் என்றபடி,
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ச.இயற்றவர், பொருளற்றவர், உயிசற்றவர், ஆயெ இம் 

மூவருக்கும் இல் வாழ்வான் துணையாய் நின்று உகவவேண்டும் 

எனபதாம, துறந்காசை வினவியடுத்தும், தூவ்வாதவசை 

உணவுமுதலியன கொடுத்தும்; இறர்சாசை உரிய நீர் விடுத்தும், 

ஆதரிக்க வேண்டுமென்பது கருக்.த. 

மேல் தன்னோ இயைபுடைய மூவசைக் குறித்தார். இஇல் 

அஃ்தில்லாச மற்றொரு மூவரையும் இணைக்து இவ் அ.றுவருக்கும் 

இல் வாழ்வான் துணையென வுணர்கச்தினார். மேலவருவஇல் 

வசை உணர்த் துவர். 

பெரியோர் வறியோர் முசலிய எவர்க்கும் இல் வாழ்வான் 

துணையாவான் என்பதும் இகற்குச் சான்றாக விசாடன் அனைவ 

ருக்கும் உபகரித்தான் என்பதும் இதில் உணர் கதப்பட்டன. 

bod DH 

விசாடன் என்பவன ர் அரசன், மச்சசேசத்இலுள்ள 

வன், விராடபுசத்கிலிருக்து இவன் அுசசுபுரிந்கான் இக்கால 

தீதில் மேட்டுப்பாளையககை அ௮டுகதுள்ள தாசாபுச2ம அக்கால 

தீதில் இப்புமம இருந்த இடம் என்பர் இந்த ௮சசன எல்லா 

ர்க்கும் ஈல்ல துணைவனாய்ச் செல்வாக்கோடு இல வாழ்ந்திருக் 

தான், பாண்டவர் பன்னிருவருடம் வனவாசம் செய்அ முடித் 

தபின்னர் ஒருவருடம் இவன் வசம் வந்து உருவங்கசந்து ஒது 

க்கி இருந்தார், அவரை அன்புடன் இவன் ஆகரித்து வர் 

தான், உத்தரன் என்று ஒருமசனும், உக்சகசை யென்று ஒரும 

களும் இவனுக்கு உண்டு, இவன் மனைவி பெயர் சுகசேட்டிணை 

வருடமுடிவில் பாண்டவசென உண்மை தெரிக்த பின் இவண் 

பெரும௫ழ்வடைந்தான். அதன் பின்னும் பாண்டவர்க்குப் 

படைத்துணையாய் நின்று வேண்டுவனபுரிர்தான், கன் மகளா 

யெ உத்தசையை அருச்சுனன் மகனாகிய அபிமன்னளுக்கு மண 

PSs Sherer. 
(இதன் விரிவு பாரதத்தில் காணப்படும்.)



௦ம் அதிகாரம் இல்வாழ்க்கை, 95 

அறந்தார். தூவவாசவர் என மறைந்து வர்க பாண்டவ 

ர்க்கு இவன் இறந்த துணையாய் நின்று உயர்ந்த உசகிகள் செப் 

தான, 

இல் வாழ்பவேே வறியார்க்கு உரிய துணை என்பது இத 
லை கூறப்பட்டது 

-- இல்டை 
45, தேடுபுகழ்க் காளத்தி சென்றடைந்தார் தமமையெல்லாம் 

கோடாதேன் காத்தார் குமசேசா- பீடுடைய 

சென்புலத்தார் தெப்வம் விருந்கொக்கல தானென்ருங் 

கைம்புலத்தார் உம்பல் தலை. (௩) 

இ.ள 

Go UFT! scons Buu முதலிபார் விருந்து PES 

ஸ்ர்சலிய எல்லாசையும ஏன் ஆகரிசன வந்தார் எனின், தென்பு 

oS stormy தேவரையும் விருந்தினசையும் சுற்றக்காசையும், 

தன்னையும் பேணிவருவ2க இலவாழ்வானுக்குச் சறபபாசம் orem 

லக்சுல--சுறறம, புலம்--இடம் 

ல்ம்புலத்து று ஓம்பல் இடத்தும் செய்யத்தக்க 

அறகெறியை வழுவாமல செய்கல மேபுலத்தார் என்று பாடங் 

கொண்டால் 88நது இ.க்காசையும என்று கொள்க, 

பிரமச்சாரி வானப்பிசத்தன் சந்நியாசி துறந்தார் துவ்வா 

தார் இறந்தார் தென்புலத்தார் தேவர் விருந்தினர் சுற்றததார் 

என்லும் பதின்டசையும் ஆதரிக்க வேண்டுவது இல்வாழ்வாளுக் 

GF foro இவவியலபு காளக்கியப்ப முதலியார் பால் சாண 

ப்படும். 

கதை, 

காளத்தி முதலியார் தொண்டை மண்டலத் லே கின்றை 

பென்னும் ஊரிலே பிறக்கார், இல்லறத் இலிருஈ்து எல்லாசையும்
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ஆதரித்து வக்சார். தயையும் வள்ளற குணமும வாய்ந்தவர் 

வறுமைப் பிணிக் £கார் மது போலபவர் காளம் பல இடக் 

களில் இருகதம இவரை சாடிவருவசா பலர். அ௮வரனைவருக்கும் 

Camas sag அன் பாடு புனுப்புவார். கமபால் வந்தவ 

1H முகம மலச இவர சும் மகிழும் பிறர்க்கு இதம் 

புரிகலை ய யிவர் Be மின்பராகக் கொண்டார் ஒக்கல்யும விருக் 

கையும் இவர பககப வைகது உண்டார். சம்மையும் சாத்துக் 

கமசையா போற்றிப Qarg இலலறமாண்பை பபெல சீலாரும் 

போற்றினர் தொண்டை மண்ட ௨ சத்கழமுகலிய பல தூலகளி 

ஓம் இவர் சரிதம் சானாபபடும் 

௩ ௪. டி. ௪ ச “5 

இல்லுககான், சென் புலககார் முகலிப 8ேவசையும் 2பண 

வேண்டுமென்பது Dao கூறபபட்ட ௮. 
. 

i Nae ela 

ச eres ண் 

$&ீ  வள்ளற சடையன் வழியெனறு௱ஊ (குன்ராச் சர் 

கொள௱ளதினற தென சீன தும£சரர---தள்ளும 

பழிய சிப் பாகதாண் உடைதககாயின வாழ்க்கை 

வழியெஞ்சல எஞுாரனறும இட, ௪) 

N— 7 

குபரேசார £ சடையவள்ளல ஏ வழி Qua pa குன்றாமல 

நின்றது என்னே எனின், பழியஞ்சிப் பொருள் ஈட்டி மேற 

குறிதத பதின் மருக்கும பகுத.து ஈது ஒருவன உண்பானாயின 

அவன் வழி என்றும நின்று நிலவும என்சு 

எஞ்சல் --தேய்கது ௮ழிதல வழி--மரபு, டிதாடர்பாக 

வருசலின் இஃது இபபெயர் பெறறது. 

பழிக்கு புஞ்சுதலும் பகுதது உண்டலும் ஒருவனுக்கு 

அமையுமாயின் ௮வன சந்ததி என்றுங் குன்றாபல நிலைக்.து நில 

வும் என்பசாம, ஒருவன் வழியழியாமைககு வழியிதிலுணர்த் 

தினர்,



5u 2 Maran இல்வாழ்சசை, 9% 

Hes su Hu9y Qurmoti_o usta பிறர்க்குப் பகுத் 

௮,தவி வருவானாயின அவன வழியூம வாழ்ககையும நெடிது 

வாமும, இவவுண்மை சடையபபர் வழியில காணபபடும. 

கதை 

Fo wu பிள்ளை யெனபவர் 2சாழகாடடடி .லுளள இருவெ 

ண்ணெய் கலலூரி2ல 2வளாளர் குலததிலை பிறந்தார். இவாது 

காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைப ஐயிசகது. நாறு வருடங்கட்கு 

முன்னசாம பெருஈதனமையும வள்ளற குணமும ஒருங்கே 

கிறைக்சுவர் பழுதிலலாக உழவு தொழிலால பொருளீட்டி 

அதனைப் பலர்க்கும் பருத்துக் கொடுகது வரச்கார். கவிச்சக்செ 

வர்ததியாகிப கம்பசை அன்புடன் ois sre, “அடையா நெ 

டுங்கதவும அஞ்சல என்ற சொலலு ௨ உடையான சடையப்பன்”? 

என்ற இதனானே இவசது விருக2காபபுமதிறம் காணப்படுகன் 

றத. இவர் இல வாழ்ககை sve கல ோர் பல்லோசாலும 

நன்கு புகழப் படமிளளது 

அரியணை ௮னு ன தாங்க ௮ங்ககன் உடைவாள் ஏந்தப் 

பசகன் வெண் குடைகவிக்க மற்றிருவரும் சுவரி வீச 

விசைசெரி குழலி ?யாங்க * வெண்ணெயூர்ச சடையன்றங் 

கள 

மசபு£ீளார்”” கொடுக்கவா ஜக வசிட்டசனபுனைக்கானமெளலி , 

(முடி சூட்பெ படலம்) 

இதனால் பல்லாயிச வருடங்கட்கு முனனசே அவதரித்த 

இசாமர் காலந் கொட்டே வெண்ணெயூர்ச சடையன வழியார் 

றக விளக வந்துள்ளார் எனபது புலனாம். 

ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை ஈடதலும வகை இசனால கூறப்ப 

ட்டு, 

— pee



குத்தப் குமசேச வெண்பா. 

45. மண்டுபுகழ் மாறனார் பாருசு வுனபறனேன 

கொண்டிருகதார் இலலிற ein sora — சண்டாத 

அன்பும் ௮றனும உடைதகாயின் இல்வாழ்ககை 

பண்பும் பயலும் அது. (௫) 

இ--௭. 

குமரேசா ! இளையான குடிமாற நாயனார் அனபும அ௮ற 

னணும உடையசாய ஏன இலவாழக்கார எனின, ௮ன்பும் ௮றனும 

உடைய இலவாழ்ககையே பண்பும பயனும பெறும் என்க 

அன போடு அறம் புரியும் இல்வாழ்பவனே பண்போடு 

பயன் பெறுவான் என்பது கருதது 

இல்வாழ்வான் தனது மனைவி மக்களிடததில் மிக்க ௮னபு 

செய்தும் பிறரிடத்துப் பகுசதண்டல முகலிய அறஞ் செய்தும் 

வாழவேண்டும எனபதும் இதறகுச் சானறாக மாறனார் அனபும் 

அறமும் உடையராய் இலவாம்கசார் எனபதும இதில உணரப் 

படும். 

கதை 

மாறனூா என்பவர் ௮றுபதது முன்று நரயன் மார்களில் 

ஒருவர். பாண்டி தாட்டிலே இளையான்குடி. என்னும் ஊரிலே 

வேளாளர் குலத்திஃல இவர் பிறந்தார், அதனால இவர் இளை 

யான்குடி. மாறராயனார் எனப் பெற்றார், ௨தகம குணங்கள் 

கிறைந்த தம் பத் தினியோடு கூடி இல்வாழ்க் இருநதார், நிறைந்த 

செல்வமும் விரிந்த நிலங்களும் உடையவர், அடியார் முதலிய 

அனைவர்க்கும் தாளும் ஈல்லுணவு அளிககார், மிகவும ser 

புடையவர் இல்லறச்தை யினபுற ஈடத்துனர் இங்கனம் வரு 

இன்ற காளில் இவசலு செல்வம் குறைந் சது, வறுமைகிறைந்தது, 

ஆபினும் ௮ன்பும் ௮றனும் உடையசாய் இவர் இல்லறத்தை இன் 

புறச் செய்தார்,



இறைவன் Qamre சோஇககும்போருட்டு விடாமழை 

பெய்யும் சடுநியொளன் நில் சந்நியாச ?பால் வேடந்தரித்து இவ 

௪.து. இல்லை நோக்கி மெல்லவந்தார். வக்த apfuaer Gat 

வணங்கினார், வாழ்த்தினார். உள்ளே எழுந்தருளச செய்தார், 

இதனை மனைளியிடன் கூறினர், வருச்கினர் என்செய்வார் 

பாவம்? இசண்டுரோட்பட்டினி, அந்நடுகிசியில மழையில் sian gs 

வெளிய போனார் வயலில மிதக்க செல்விதைகளை வாரிக் 

கொணர்ந்தார், மளைவிபால தந்தார் இருவருமுயன்ரார். இன் 

னுணவாக்கனொர, மாறா௮ுன்போடு இவர் செய்யும் இலவாழ்க் 

கைஈலத்தை ீ£யன்கண்டார். அருள்செய்தகளன்றார், மாறகாய 

னார் பயனும் பண்பும் பெற்றுப் பேரின்பழுற்றார், இதன் விரி 

வைப் பெசியபுசணத்தில் உணர்க. 

அன்பும் ௮றழமும உடையவசே இலவாழ்வான் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

46. தேடிச் துறவறத்திம் செல்லார் குசலரில?லன் 

கூடி யிருந்தார் கும£சசா--காடி 

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றிற புறத்தாறறிற் 
போய்ப் பெறுவ தெவன், (௬) 

இஸ். 

குமரேசா! குசேலர் அறவொழுக்கக்தை மேற்கொண்டு 

செல்லாமல், ஏன் இல்வாழ்க்கையில் இருக்கார் எனின், ஒருவன 

இல்வாழ்க்சையை அறகெறியே செலுத்துவானாயின் புறதெறி 

யிற்போப் அவன் பெறும்பயன் யாது என்சு. 

அருமை கருதி ற்றின் என்றார், 

புறத்து ஆ௮--இல்லறத்துக்குப் புறமாகிய கெ.றி, ௮ஃதா 
வது துறவறம். ஒருவன் கெறிவழுவாமல் இல்லறத்தைச் செய் 

வானால் அவன் துறவறத்திறசென்று பெறும்பயன் ஒன்றும் 

இல்லையென்பதாம், 13



100 இருச்குறட் குமசேச வெண்டா, 

துறக்து சவஞ்செய்து பெறத்தக்க எல்லாப பேஅகளையும 

முறைதவரு ச இல்லறத்தான் உறுதியாகப் பெறுவான என்பது 

கருத்து, 

இல்லற தசை ஒருவன் வழுவாமற் செய்யவேண்டும் எனப 

தும், ௮ங்கனம் செய்வானாயின அவன் துறவியினும் பெரியவன 

என்பதும், அவலுக்கு எல்லா ஈநலங்களும ஒருககே உளவாம் 

என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவவுண்மை குச சலர்பரல 

உணசப்படும். 

கதை 

இற்றைக்கு யோயிச வருடஙகட்கு முன்னர் அவந்தி 

சகசச்திலே ௮ர்தணர் வருளாததிலே குசேலர் என்பவர் ஒருவர் 

இருந்தார், இவர் கண்ணனுடைய பளளிததோழர் ஈல்ல எண் 

ணமுள்ளவரச், பற்றறறவர், துறவுக்குரிய குணங்கள் எல்லாம் 

இவருக்குப் பிறவியி2?2லயே Want ass, ஆயினும் துறந்து 

போகவிலஃலை. இலவாழ்ச்கையே நல்லதென்றெண்ணினார், சுலை 

யென்னும் மனைவிபை மணக்சார், இல்லில்இருந்தார். நல்லறஞ் 

செய்தார். துறக்தவர் எவரினும் இவர் சிறது விளங்கினார், 

எல்லா ஈன்மையும் இவர் இல்லிலிருந்தெய்கதினா், இதன விரிவு 

குசேலோடாக்யொனத் இல் காணப்படும். 

அறவறகிலையிலும் இல்லற நிலையே இனிதென்ப.து இதனால் 

கூறப்பட்டது. 
 காகை௫டுட$66லுகை 

கீர். முற்றத் அறர்தார்க்கேன் முன்னின்றான் இன்னின்ற 

கொற்றச் சனகன் குமசேசா--உற்ற 

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான். 

மூயல்வாருள எல்லாம் தலை, (௪) 

9--ள 

குமரேசா! ௪னசன் இல்வாழ்க்கைக் சண் நின்றிருந்தும் 

முற்றத். தறர்த முனிவரினும் ஏன் மேன்மையுற்றான் எனின்,
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இயல்பி.ஒன் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல் வாருள் 

எலலாம தலை எனக, 

தலை சிறப்பு இயல்பு இல்வாழ்க்கைக் குரிய இயல்பு. 

முயலவாருள எலலாம தலை--மு.ச் தியை அடைய மூயல்கின் per 

எல்லாருள்ளும் சிறர்தவன, 

உடலிலுள்ள உப்புக்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் தலை உயர் 

நீது நிவறு இறந்து சிளங்கும, அதுபோல் உலூலுள்ள நிலை 

யினர் எல்லாருள்ளும் இயல்புடைய இலலறத்தானே உயர்வுடை 

யான எனபதாம், 

மேல், துறக் துபோய் ஒருவன் பெறத்தக்க பெரும்பயனை 

இல்லிஎ கண் இருந்தே பெறலாம என்றார், இதில், அங்ஙனம் 

இருந்து பெ௮பவனே சிறகதவன் எனறார். ஒரு பொருளைச் 

சென்று பெறுபவனிலும் நின்றுபெறுபவனே cag உயர்ந்த 

வன் என்க. அவ்விட்டை இவ்விட்டிலிருரசசே அடையலாம் 

என்பது குறிப்பு, 

இலவாழ்க்கையில் இருக து ஒருவன் எல்லார்க்கும் நல்ல உப 

காரியாய் வாழவேண்டும என்பதும், அங்ஙனம் வாழ்பவனே 

துறந்தவர் எவரினும் சிறஈதவன என்பதும, இதற்குச் Fraps 

சனகன இல்வாழ்ந்து சிறக்கான என்பதும், இதில் உணர்த்தப் 

பட்டன. 

கதை. 

மகத தேசத்துக்குத் தென் இழக்கில் உள்ள மிதிலையென் 

னும் ஈசுரில் இருர்து நெறிவழுவாமல சனகர் இல்வாழ்க்கையை 

Gag நடசதினார், சிறந்த துறவிகள் எல்லாம் இவசது பெரு 

மையை வியந்து புகழ்ந்தார், இவரது அறிவாதும் ஒழுக்கக் 

காலும் தெளிக்து இருஈஇன துறவிகள் பலர், ஈல்ல உபகாரி 

யாப் இல்லிலிருந்தே எல்லா ஈல்களையும் இகர் cru Ree. 

அறச்து பொறிகளையடக்க வருர்இியடையும் பேற்றை யிகர் இல்
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வாழ்க்கையிலிருர்து இன்பமெல்லார் தய்த்து இயல்புடன் எய் 

தினார், அருந்தவராகய ௪கர் முதலிய பெரியார் எவரிலும் றர 

சவசாய இவர் விளங்கினார், இவரது இல்வாழ்க்கையின் இயல் 

பும் உயர்வும் பாகவத முதலிய பலவினும் புலனாம். 

கெறிவழுவாமல் இலவாழ்பவனே துறக்தவர் எவரினும் 

சறக்சவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது 

எ அடுற்லுடுப் ட 

48. கொற்றத தவஞ்செய்யும கோசிகசேன் வேள்லிழுற்றக் 

கொற்றவனில வநதார் குமசேசா--மற்றவசை 

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை 

கோற்பாரின் கோனமை யுடைத் ௮, (௮) 

Q—sr. 

குமபேசா! அரியதவததைச் செய்யும் விசுவாமித்திரர் 

வேள்வியை முடிப்பதறகாக தசரதன் இலலை கோக்க ஏன் வர் 

தார் எனின், பீறசையும் கெறியே ஒழுகசசெய்து தானும் வழு 

வாமல் ஒழுகும் இலவாழ்க்கை நிலையான த கோற்பார் நிலையிலும் 

கோன்மையுடைத்து எனக, 

கோறபார்-- தவஞசெய்வார். இம்கு இஃது sarg Fan 

யையுணர்த் தற்று. கோன்மை--பொறுமை. ஒழுக்குகதுடை 

மையும் இழுக்குதகல இகமையும ஒருவன் இல்வாழ்க்கையில் 

ஒருங்கே ௮அமைகதிருத்தல் வேண்டும எனபதாம. 

இல்வாழ்பவன் பிறசையும் வழுவாமல் ஒழுக்கிததாதும் 

வழுவாமல் ஒழுகேண்டும் என்பது கருத்து. 

அதகிகள் தமககுறற பசி, கோய் முசலியவற்றை மாத்திசம் 

நீக்கும் பொறுப்பினையுடையவர், இல்வாழ்பவசோ, சுமக்கு௮ 

வனவும் பிறர்க்கு உறுவனவுமாகய எல்லாச் துன்பங்களையும் கக்
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கும் பொறுப்பினையுடையவர். Qsorn HPs p நிலையினும் 

இல்லற நிலையிலே. தான் பொருப்பும வருத்தமும் பொருர்இயுள் 

ளன என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ஸி 

வாமிதர்யாலும் சசசதர்பாலும் உணசப்படும், 

கதை 

அதறக சவரிற் சறந்தவசாயெ விசவாமித்தசர சத்தசாச்ச 

மம் என்னும இடத்திலிருர் து ஒரு பெருகேள்கி செய்தார். 

இவ்வேள்விககுச் சாடகை மு.சலியோர் பல இடையூ௮கன் செய் 

தனர் அதனால் அது சஈன்கு முடியகில்லை, முடியமையை 

கிளை து முனினர் வருக்இனார், பலமுறை மூயன்ரூர், முயன் 

அம் ௮.து ஈலமுறவில்லை வனவாழ்க்கை செய்யும் Sat sing 

அவள்வியை முடிக்கும்பொருட்டு இல்வாழ்க்கை Grin gor 

தனை சோக்க வாதார், வர், முனிவகச மன்னன் தொழுதான், 

புகழ்க்சான், மகழ்ர்தான், முனிவரும், உற்றதை முற்றும் 

உணச உரைத்தார். அதன்பின் அசசன் சுமது அருமைத் இரு 

மகனாயெ இசாமனை முனிவருடன் அணுப்பி அவரது தவத்தை 

யினிது முடி.ப்பித் தான், முடிவை நினைந்து முனிவர் பெருமகழ் 

வடைர்தார். துறவற கிலையிலிருக்க முனிவருக்கு உற்ற இடை 

யூற்றை நீக்கு) ௮வசை ஆற்றின் ஒழுக்கி அரசன், இல் அறம் 

புரிக்சமையை உலசம்போற்றிப புகழ்ர்த.து. 

இல்து இசாசையணத்்இலுள்ள௮, 

துறவற நிலையினும் இல்லற கிலைபே அருமையும் பெருமை 

யம் உடைத்.து எனபது இதனால் கூறப்பட்டது, 

 கணைவிதட்ட்லுமளை 

49, இச்சையற்ற தனமகனை யில்வாழ்வில் கில்லென்றேன் 

குச்சகனார் சொன்னார் குமசேசா--மெச்சும் 

அறனெனப் பட்டசே இல்வாழ்க்கை ய௩தும 

பிறன்பழிப்ப இல்லாயின் சன்௮ (௯)
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இள, 

குமரேசா! இச்சையில்லாக கனது மகனை இல்வாழ்க்கை 

யிலேயே நில் என்று ஏன குச்சசனார் சொன்னார் எனின், றன 

எனப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே; goog. 9 றனபழிப்பது இல் 

லாயின் Bor ge எனக 

HOD AIDS துறவறத்தை, 

இலலறம் துறவந.ம என ஒரு வகையிலவைதது எண்ணப் 

படும் இருவகை அ௮றங்களுள் இலலறச்தைப் பிரித.து முறகூறின 

மையால் ஏனைததுறவறத்தை “ல்தும” எனறு சட்டினாச். 

இனி, ௮ஃது என்னும் சுட்புபபெயசை இல்வாழ்க்கைக்2க ஏற்றி 

அறன் எனப்பட்டது இல்வாழ்க்கையே) ஆயினும் பிறசால ups 

கப்படாசபடி ௮.து ஈடத்தப்படுமாயின மிகவும ஈன்று] எனது 

பொருள் கூறவும்படும், 

பொறிகளையடக்க ஈலவழியில் வழுவாமல் நிற்கும் துறவி 

தான பொறியின்பங்களைப் பொருக்தத்துயக்கும் இலவாழ்வா 

னோடு சமமாக மஇக்கப்படுவான எனபதும்; இலவாழபவன 

பிறனில் விழைசல், புறங்கூறல், முதலிய இழி தணங்களை, யறவே 

யசற்றி ஒழுசவேண்டும என்பதும, மேற்குறிக்,க இருவகைப் 

பொருட்கு முறையே உரிமையாம். 

துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையே ஒருவனுக்கு ஈலல.து 

எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவவுண்மை குச்சகன 

பால உணரப்படும், 

கதை. 

இப்பசதசண்டத்தின் வடகோடியில் கடகம் எனறு பெயரிய 

ஈகம் ஒன்று இருந்தது. இல் குசசகன் என்னும் பெயரினை 

யுடைய ஒரு வே௫பர் இருஈதார். இவா அ௮ருர்தவஞ்செய்.லு 

ஒரு புதலவனைப்பெற்றார். ௮வனுக்குக்கெளச்சிகன் எனப்பெய 

சிட்டார், போற்றி வளர்த்தார், பருவமுறறபின இவர் wa 

அரக்கு இருமணஞ்செய்பக் கருஇனர், தர்தை கருத்தை மைக் 

தீன் உணர்ர்தான், மணத்தை வெத்தான், வனச் இற்புகு5தான் ,
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இன தைக மறச்தான். மனத்தை யொடுக்கினான். பல வருடங் 

களாக அ௮ருக்தவம புரிந்தான் கொடுமிருகங்கள் தனது உடலில் 

வர். கடவினும் உணசாமல ஒரு மனப்பட்டுப் பசமனைப்பற்றி 

னை. அதனால் பிருக கண்டூயன் என்னும பெயரினைப்பெற்றான் 

இப்பெருக்தகையபின் ௮ருஈதவச்தை வியந்து இறைவன் அருள் 

yan sor அருள்பெற்ற புகலலல தெருளுற்ற தந்தையை 

வந்து கண்டான். கவக இலுற்றதைத் தந்தைக்கு உரைத்தான். 

தந்தையு மகிழ்ந்தார், தனயனை நோக்கினார். இனியேனும் இல் 

லற,க்திலிருஈ.து ஈல்லறம் செய்பென்றார், ness மனம் இசைய 

விலலை துறவறமே ஈல்லதென்றான், துணிந்துசெல்லகின்றான் , 

தந்தை தடுத்தார். இல்வாழ்க்கைய சிறுக அறம் என்று மக 

லுக்கு இனிது எடுத்துசைக்சார். மகனும இசைர்சான், 

அ தனபின் விருத்கையென்னும் ஓர் உததமியை மணந்தான். 

இல்வாழ்க்கை புரிர்கான், மிருகண்டு என்னும் புதல்வனைப்பயக் 

தான், இல்லறபப.பனை இனபுடன அடைக்கான், இம்மிருகண் 

டு2வ ஈமது மார்க்கண்டர் தரதை இதன விரிவு கந்தபுசாணத 

தில் மார்க்கண்டேயப் படலத்தில காணப்படும், 

இல்வாழ்க்கையே சிறந்த நல்வாழ்க்கை என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது 

[மென்று 

20 மண்டலத்தில் வாழ்ந்இருக்தும் வள்ளுவரேன் தெய்வ 

கொண்டாடப் பட்டார் கும2?ரசா-.- உண்டாகும் 

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுற் 

மிதய்வத்துள் வைக்கப் படும். (9) 

இ--௭, 

குமரேசா வள்ளுவனார் இவ்வுலகத்இல் வாழ்ர்திருர்தும் 
அவச ஏன் எல்லாரும் தெய்வம் என்று கொண்டாடினார் 

எனின், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன், வானுறையும் 

தெய்வத்,அள் வைக்கப்படும் org,
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மண்டலம்--மண்சுலம். நிலவுலகம் என்றபடி, இசன 

எஇர்மொழி விண்டலம், வாழ்வு ஆங்கு வாழ்பவன் ---வாழவே 

ண்டிய இபல்பின்படிவாழ்பவன், இல்லறக். இற்குரிய இயல்பில் 

வழுவாமல் வாழ்பவன் மனிதனாயிலும் ௮வன் தேவனாக மஇக் 

சப்படுவான் என்பதாம. 

வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் பின்தேவனாகல் இண்ணாமாதலால் 

வவையத்தானே யெனினும் அவனை ere seta என்று மதிததுசு 

அதிக்கவேண்டும என்பது கருது, 

ஒழுக்கம் சிறைக் த இல்வாழ்பவன் விழுப்பம் கிறைஈ்ததெய் 

வமாக விரும்பி மதிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டத, இவவுண்மை ஈமது இருவள்ளுவர்பால் உணசப்படும். 

கதை. 

இற்றைக்கு இசண்டாயிச வருடல்கட்கு முன்னர் பிரமாவில 

அமிசமாக இவவுலகத்தில் ஓர் ௮வதாசம் நிகழ்ந்தது. இக்க 

அவதார மூர்த்திககுக் தான் திருவள்ளுவர் என்று பெயர், 

இவசே இிருக்குறள் என்னும் தெள்ளமுதததை உலகுய்யத் தாக 

வளளல், 

Gers தாயின் பெயர் ஆ, தர்தையின் பெயர் us 

வன், அதஇயையும் பகவனையும் தமக்குத் சாயும் தச்தையுமாக் 

கொண்டு சோன்றிய இலாது சதோற்றக்கால் இவவுல்கில் பல 

சலங்கள் மீதான். வின, 

அன்னையும் பிதாவும்முன்னறி தெய்வமென்று ஒளவையார் 

அருளிய செவ்விய மொழியின்படி sug strug sug சாயை 

“ys சக்தையையுமே Gsuwuors uses துதிச்சனசோ 

Cag சருதும்படி கடவுள் வாழ்த்தின் apspurdea “ge ue 

வன் முதற்றே உலகு” என்று அமைந்துள்ளது, இவா மதி 

கலமும் மனஈலமும் மக்கட்குப் பெருஈலங்களை யு சவிவரு் றன.
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இவர் வாசு என்னும் மனைவியேசடி கூடி இல்லற நிலைபில் 

இன்புற்றிருந்தார். இலலற ஓழுககங்கள் எல்லாம் இப்பெருக் 

தகைபால் ஒருககே அுமைக்கிருக்கன இவரது இல்வாழ்க்கை 

ஈலக்ச்ை யெலலாரும் புஈம்க்தார். வானவரும் இவரது ஞான 

நிலைமையை நனகு மஇகசார் Mess Qarg அ௮றஈலதீ 

கைபும் அறிவின் பலதகையும அறிகது அனைவரும் இவரைக் 

செசெய்வமெனறு போறறினார், Ip DEB DG & மூனிவர் பலரும் 

இவரது இலலை !சீநாகடிவர்று இவர் சொல்லுகின்ற ரீதி நெறி 

களைக் சேட்டு மகிழ்க ர சென்றார் 

சேவர், இருவள்ளுவர், செய்வப்புலவர், செரசாப் ரீபாதரர் 

கரயனா, கான் றகனார், மாகானுபக்?, பொய்யிலபுலவர், பெரு 

கரவலர். UPSD CUNT, என்பன இவருக்கு திருகரமங்களாம், 

இப்பெயா்களாே இவரது பெருந்தன்மையும் Bos Bu பண்பும் 

ஈன்குபுலனா, இவர் தமது வாமககைக ஏணையாகிய வாசுகி 

யென்னும அம்மை யாடு கூடி. வாழ்வாங்கு வாம்கது வானுறை 

யுதெப்வததுள் தெப்வமாச்சி)து விளக்கினர் அதன் பின் 

நமது அ௮மமை முன்னும வப பினனுமா இவ்கவயகககைகச் 

துறநதார், இவரது இருமேனியைத தஇிஸ்டிப பறவை முதலிய 

சிறிய பிசாணிகளும் மெப்புணார்வு பெற்றுகத Asi of Rama 

மூடைர்கன, 

wo Ap கினியா'சீள அ௱புடையாமளே 

படிசொற கடவாக பாவாய் -. ve ROL 

Ger gras முனனெ முத பேதை2ய போதியோ 

என்தூங்கும என்கண இரா 

Gog shoo Gis srs Pe og Bus sip Arne 

௮ருளிபது, இதலை அமமையின விழுமிய குணாங்களெல்லாம் 

மூழுதும் உணரப்பமிம் 

சென்னையை அமித்துளள மயிலாப்பூரில் இப்பெருமானது 

திருவுருவததையுடைய அஆல.பம ஒன்று இன்றும் உள்ளது, 

14



108 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

௮௮ என்றும் எல்லாசாலும ஈன்று வழிபாடு செய்யப்பெறது 

வருஇன்றது, இத௫ன் விரிவைப் புலவர் புசாணக்இல் உணச்க, 

கெறிவழுவாமல் இல்வாம்பவன உறும்பயன் இதனால் உண 

ச்ச சுப்பட்டது, 

  

  
ஸ். 
4 

ஈல்லற நூல்களிற் சொல்லறம் பலசில 

Qoaps துறவறப எனச்றெந்தன2வ 

அந்நிலை இசண்டி னுள் முன்னது கிளப்பில் 

கற்ற நூற் றுறைபோய்க் சடிமனைக்கிழவன் 

கற்குணம் நிறைஈ,க கற்புடை மனைவியோடு 

அன்பும் ௮ருளுக் தாஙகி இன்சொலின் 

விருந்து புறக்தந்து அருந்தவர்ப பணி 

ஐவகை வேளவியும் ஆற்றி இவவகை 

ஈல்லறம் கிரப்பிப் பல்புகழ் நி2இப் 

பிறன்மனை நயவான் தன்மனை வாழ்ககைக்கு 

வசையா காளின மகபபேறு குறித.தப 

பெருகலர் அய்க்கும பெற்றித தனறே, 

(சிசம்பச மும்மணிக்கோவை) 

மழையின் மி மாகிலத்தார்க்கல்லை மழையுர் 

சவமிலார் இல்வழி இல்லை... சவமும் 

wr Fae இலவழி இல்லை re gyi 

இல்வாழ்வான் இல்வழி இல். 

(கான்மணிக்ஈடிகை,) 

தாச ஈல்லிதர் தாங்கித் தலைரின்மின் 

ஊரும் ராடும் உவத் தல் ஒருதலை 

வீசவெனறி விறன்மி சு விண்ணவர் 

ரின் ஏத்இச் ெப்பெஇர் கொள்பவே. 

(வளையாபதி)
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பிச்சையும் 8ப மம இட்டுப் பிறன்தாசம் 

நிச்சலும கோக்சாது பொய்யொரீஇ--கிச்சலும் 

கொல்லாமை சாத்து? கொடுததுண்டு வாழ்வதே 

இல்வாம்க்கை என்னும் இயல்பு (அ௮றகெறிச்சா.சம) 

இவ அதிகாரததின் தொகைப்பொருள, 

எலலார்க்கும இலவாழ்பவனே துணை, பெரியோர் வறி 

யோர் முதலிய ௮னைவசையும ௮வன் அனபுடன் ஆதரிக்கவேண் 

டும், பிஇசர்ககக்கரு தல், தெய்வகதொழுதல், விருக்தினசை 

உபசரித 2ல், சுற்றம பேணால, ஆய இவற்றைக் குற்றமறச் 

செய்தல வேண்டும். பழிக்கு சாணிப் பகுத்து உண்டு அன்பு 

டையனாப் அறம்புரிதல் வேண்டும், இல்லைத்துறக்து போதலி 

னும் அதில இருது வாழ்த?ல சன்று, மேறகுதிதத நெறி 

களில் வழமுவாமல வாழ்பவன் துறவிகளி ம பெரியவனாவன். 

துறவறரீலையினுப இல்லற நிலையே வலிமையுள்ள. இல்லறமே 

நல்ல. அதிலிருஈது நெறியோடு வாழ்பவன தெய்வ நிலையை 

எய்துவான என்பனவாம, 

நிவது. இலவாழககை முறறிறறு, 

டூம் ௮.திகாம்-வாழக்கை த் துவ நலம், 

அஃதாவது ஒருவனது இல்வாழ்ச்சைக்குதி pies uri 

மனைவியினது நனமை மேல் இலவாழ்ககையின் தன்மையை 

உணர்த்தினார். இதில் ௮தற்குச துணையாயெ இல்லாளுடைய 

தன்மையை உணர்ததுடனறார், 

௮இகாச அமைவும் இதனானே புலனாம். 

 



110 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

2]. கொண்டா A Was ait மிகாண் டன சுசீலையனபு 

கொண்டா கமிதகாள ஞுமசசசா-- கண்ட 

மனைததக்க மாண்புடைய ளாகிசதற் கொண்டான 

வள ததக்காள் வாழ்கசைத துணை, (௧) 

இள. 

குமரேச சுலை கவனைக்கொண்டவனது சிறியவருவா 

யைக்கொண£ட ஏன முனபுகுனருமல ஆதரிதசாள எனின, 

மனைக்குகககக மாண்பும தனனைகசகொணடவனது UM FS 

கு. ௧௧௧௧ வாழ்ககையம உடையவமிள வாழ்ககைககுத Coon Ls 

வள் எனக. F-=HMMLO. சீலம--ஓ மழக்கம ௬ சீலம் உடைய 
fr 

வள ச௪லை, 

தற்கொண்டான தனனை மனைவியாககெொணடவன, கண 

வன் என்றபடி. தூணை எனறது Bra wot Qe a மனை 

வியை ews app இஃலின் கண் இருக ஒருவன செய்யு ப 

அுறத்திமகு உடனிருகலு அவலுக்கு woe yuan grew 

Lo dest eB OS sh) GoM aM OL oS (IPT, 

பெரி.பசசைப 2பாறறல, வடுயாரைசகாததல, விருகதினரை 

உபசரிததல, சுறறசமாமை நத ர்க தல, இனியவுணவுகவை உளர 

௯ னைப ௬ at ipl வாககத தனது கணவனைப2பணல முதலிப வீழமிய குனாது 

களும, வருவசயின gov tog Orava Aru gam ips DD pie, 
அ, . ச 

உடையவை இலலாள சானபது இதில உணர்க தபபட்டது. 

இவவுண்மை ச ரலைபால உணரப்படும். 

சதை 

சுசிலை எனபவள் கு ?சலருடைய மனைவி, உ௧தகம குணங் 

கள முற்றும் வாயந்தவள, இருபத்தேழு மககளைப்பெறறாள், 

தனது சொழுகனாகிய குசேலர், பொருள தேடும வழியிற புகரமல் 

அருளையே காடினார். ௮சனறால வறுமை ௮இகரிததழு, குசல்,
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வெளி 2ய சென்று காட்டில் உஇர்ஈது இடக்கின்ற புலலியதானி 

யலகளைப்பொறுக்கச தொகுததுககொணர்கதார், அுதனைச்சுசிலை 

௮ன்புடன பெற்றுபபககுவஞசெய்து கஞ்சியாக்கிக கணவனையு 

மச்களையும ஊட்டி அுதிதிகளையும் உபசரிததாள். கொண்டா 

னது சஅிறியவசவிலும் கோணாமல பெருமகம் வுடனே இல்லாழ்க 

கையை ஈடததினாள மனைததகச மாண்பும் வளத்தக்க வாழ்க் 

கையும இவளபால கனகு ௮மைநதிரு-சன கல்ல சீலம உள்ள 

வள ஆகலால இகத அ௮ம்மையை௪ சுசீலை எனது அமைத்தார், 

மாசிலரக குலத்து வகதாள வருவிருகது உவபப வூட்டும 

கேசமிக் துடையாள கொண்கன நினைபபறிக தொழுகும் நீசாள 

சேசுறு வாய்மை யுள்ளாள சனெகதிடல எனறும இலலாள 

சபசுதிண் கறபு வாய்கதகாள Quopss கொண்டுவப்பாள, 

மணமகன் உடம்பு போற வலலவள மனைவியேயென்று 

உணார்வினார் மொழியுமாறறம உவள் செயல கோககிபபோலும் 

தணவறும அனபுஞ் ௪ரஈகக தனை யம ஈநன்மையசன 

குணமுமமோர் உருவ கொண் டார் குடிபபிபஈ தனைய நீசாள், 

(GF Sour usar ow) 

இது பாகவதததில உளளது, 

ஒருவன மனைவிசுகு அ௮மைகதஇருகச வேணடிய கலககள் 

இவைமயன இதில உணாததபபடடன, 

இடை 

94, கொற்ம முற்ற பதரகிரி சகோன்வாழ்ககை இலலாளால 

குமறமுறற தனனே ரூமசசசா-.- றற 

மனைமாட்சி இலலசள் கண் இல்லாயில வரழ்ககை 

எனைமாடசத தாயினும இல. (௨) 

இட். 

குமசேசா.! பதசசெசரியினது ௮௪௪ வாழ்ககையும் இல்லா 

சல் ஏன் குறறமுத்றதெனின், ஒருவன் இல்லாள்கண் மனைக்கு
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உரியமாட்டுமை இல்லையாயி ௭ அவன் வாழ்க்கை எவவளவு மாட் 

சுமை உடையதாயிலும அதனால பயன இலலை எனக, 

மனைமாட்சி--இலலறததிறகு உரியமாண்பு, அஃதாவது 

கற்பால தன்னைககாத தலும், சணவனைப்பேணலும, விருந்தினர் 

முதலியோசை மெய்யன் போடு உபசரிகதலும முதலாயின, 

ஒருவன இல்வாழ்ககையானது செலவத்தால எவவளவு 

பெருமையை உடையசாயிருபபினும ௮வனது மனைவியினிடதது 

ஈற்குணக்சு ளம நறசெயலகளும இலலையாயின் அவ்வாழ்க்சை 

பயன்படாகென்பதாப், இவ்வுண்மை பத்திசகிரிபால் காணப 

படும, 

க்தை 

ப.த சூரி என்பவர் விகசசமாதஇித்தனபட்டி எனலும் மெய் 

யறிவாளசோடு உடன் பிறந்தவன், உச்சனி என்னும் நகரில 

இருந்து are yf, gram, வடமொஜியிற சிறந்த விததுவான, 

8ீதிசகக முதலிய உயர்ந்த நூலகளை ௮ல் இபற்றியுள்ளான் 

எல்லாவளசகளும இவன இலலில அ௮மைநதிருஈ கன, மனைவி 

யோடுகூடி வாழ்க்கைபை ஈடததி வருககாலகதில முனிவசொரு 

வர் இவன இலலை நோக்கி வகதார், கலலமாககனி யொன்றை 

இவனிடம் தந்தார், அதனை சன வாங்கினான். தரன் 

உண்ணவில்லை தனது மனைவிக்கே தநதான், அவள் 

அதைச் தனது கள்ளகாயகளுக்கு மெள்ள LID ena, அவன 

அதைப்பெற்றுத்சான சேசம் வைததுள்ள ஒரு தா௫ிக்குததர் 

தான். அவளும் அகனைதகான காதலித்துள்ள ஒர் இடைய 

அூக்குக் கொடுத்தாள், அவனும் ௮தனை உண்ணவிலலை. தான் 

காதலகொணடுள்ள ஒரு புலைமகளுக்கு ௮வவிலையில் கனியை 

விரும்பிக்கொடுத்தான், அப்புலைமகளும அ௮க்கனியின் பெருமை 

யை அறியாமல் தன் தலையில் வைத்துள்ள சாணம கிறைதத 

கூடைமேல் வைத்துச் சனது குடிசையை கோக்கிச் சென்றாள், 

௮வ்வமையம் ௮சசன் மேன்மாடததின கிலாமுறற் த்தின் மேல் 

உலசகிக்கொண்டு கினறான், பஅபபுலைமகள் செலவை இத்தலை
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மசன கண்டான், கூடைமேல் உளளது சனது மனைகிக்கு த் 

தந்த இனியமாங்கனியென்று தெளிக்தான. அவளைக்கொண 

(மபடி செய்கான், ௮வ ம் வத்தகாள, மன்னனை வணஸ்கி நின் 

மூள. அரசன் இக்கனி உனக்சேதென்றான, அவள உள்ள 

தைசசொன்னாள். அதன்பின் அுடுக்சடுகது ௮சசன் அதன 

இயலபை வினவி gissto pedo உற்றதை ap” gu 

உணர்ந்தான, இலலாள இழிவை நினைர்கான், மிகவும் வருந்தி 

னான, இல்வாடப்்.க்கையை பவெறுதகான ௮சசபோசுங்கள் 

அனைத்தையும் விடுககான். லனம்புகுர் சான் தவமபுரிந்தான், 

இதன் விரிவை நீதிசககத்தில தெளிக 

ஒருவன் மனைவியினிடக் ஐ மாண்பு இலலையானால அவன் 

வாம்ச்கை இழிவறும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

--௮0*:-0- உட 

53 ஒன்றுமில்லா” ஈக௫.பவான் உற்ரமீனன் இலலாளால் 

குன்றாமல எலலாம் குமசசா-.- என்றேனும் 

இலலகென் இலலவள் மாண்பானால உள்ளதென் 

இல்லவள் மாணாக கடை, (௩) 

இடன், 
குமரேசா! ஒன்றும் இலலாத ௪த்நியவான் இல்லாளால் 

எல்லா ஈலங்களையும ஏ.ஈ பெற்றான் எனின, இல்லவள மாண்பு 

உடையவளானால் அவனுக்கு எல்லா நலங்களும் உளவாம் எனக, 

இல்லவள் மாணாச்சடை--மனைவி மாண்பு இலளாயின், என், 

என்னும் வினு இசண்டாவது யாதும் இலலையென்பதைச் குறிதது 

சின்ற த, 

ஒன்றும் இலனாயினும் கல்ல மனைவிமட்டும் ஒருவன் உடை 

யனாபின் ௮வன் எல்லாம் உ.டையனாம், எல்லாம் உடையனாயி 

னும் ஈன்மனைகிமட்டும் ஒருவனுக்கு இல்லையானால் ௮வன யாதும் 

இலனாம் என்பது கருத்து,
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பொருளுடைபையிலும் ஒருவனுக்.த மாண்புடைய மனைவி 

யுடைமையே சறர்தகெனபது குறிப்பு. 

மர்ண்புடைய இலலாளையுடையவலுக்கு இலலாகுது spon 

௮ம் இலலையென்பது இதில உணர்த்தப்பட்டது வெவுண்மை 

* க்தியவான பால் உணசப்படுப 

கதை 

சத்தியவான எனபவல சாளுவ ?தாகது ௮ரச௮ புதலவன் , 

இவன் இஎெவசசனாக வருகற்கு மனனர சனத தரதையை 

வென்று பகைவர்கள் ௮வன் ௮சரைக் ைபபற றிககொண்டார்கள் 

காடி ழக்து ஈலிகவரஈக தகை சாயருட.௮ு DMT MB wy HB 

வருகதியிருஈகான, இரங்கனமிருப்ப, அசுவபதியென்னும ச 

சன் மசளாகிப சாவிலதிரி என்பவள .ஈமையி2ல 2ய இவனை 

மணமகனாகக் கருகியிருகதாள பில. வன எளிப நிலைமை 

யைத்தெளிப ௮றிஈகாள அயினுர், ௮னபுமாறவிலலை. பெறறோர் 

வேறு மணமுடிகாக் கருதிறர் இவள் சைஈகிலள. சத்திப 

வானே சனக்கு உதகமகாயகன் என்று உறுதிகூறிறை, பெற 

றோர்களும இவள பெரு௩கனமையை வியகதார், இவளது அழ 

இய இருமேனியின அருமையை நினைஈது தளர்கதார், ஆஇயினும, 

இவள் மனம்போல இசைகது காட்டில் வசிக்கும் ௪க Qua gs 

கே இவளைக்கொண்டுபோய்ததாசை வார்கதுச்கசாுகார் மீண்டார், 

சாவித்திரியும சக தயவானுடன் காட்டில வரிதகாள இவளது 

பெருந்குணங்கஞக்கு இறைவன் இரங்கி னர், சத.இயவான் இழக் 

இருந்த எல்லா ஈலங்களையு1॥ அவன எய்தும்படி யருளினார், 

அவனும் ௮டைக்தான, ௪ன௮ பத்தினியோடும பெ௱ருசோடும 

நாட்டினையடைந்தான். இழந்த அரசைப்பெற்றான். இனிதாக 

இல்வாழ்கதான், இதன் விரிவு கருமசங்கிதையில் உணசப்படும் 

மாண்புடைய மனையாளை யுடையயன், எல்லா நஈலங்களை 

யும் அடைவான் என்பது இகனால் கூறப்பட்டது, 

கடனாக
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94. பண்டேன் ஈளாபினியைப் பற்றறற மாதவனும் 

கொண்டு மகிழ்ந்தான் குமரேசா கொண்டாடும் 

பெண்ணிர பெருர்தக்க யாவுள சற்பென்னும் 

இிண்மையுண் டாகப் பெறின், (௪) 

டன், 
Gio cer! Lt DO) DUD WT Ka Slo ஏன் ஈளாயினியை 

மனைவியாகப்பெறறு மக /ஈகான் எனின, ஒருவன் பெறத்தக்க 

பொருள்களுள மனைவி2பால் சிறகு பொருளகள் யாவையுள 

அவளிட௮ கில கறபு எனனும் திண்மையுண்டாகப் (Ne oat GT Cot 

பற்று ௮றற மாசவன--மெளவகத்கலயச் 

பெருககக்க- பபரிய ௪ துநிவாய்கக ௮ஃகாவது மிக மமம் 

ரராடான ிபாருள் ப திவிரலைகளுடைய மனம நிலைகுலையாமல் 

பர BS உறுதியாக நிப ம பெருமையைபுடையது அது கருதி “கறபு 
அடி ae . 

சனுப தண்மை slow 7 

ப் மைய்ிலை ஒருவ 937 பெறுகின்ற ேறுகள னலலானறறுள 

ஸம கறபுடையாளை மனைவிபாகப OU DS SHA DSF CUO Dwg 

இதில உணர்ததபபட்டது, டுவவுண்மை பெளவக்கல்யர் பால் 

உணசப்பமிம். 

கதை 

மெளவத்கலயர், இவசொரு சிறககமுனிவர், நிறைந்த தவ 

வொமழுக்கமுடையவர் களாயினி என்னும குலமகளைக தனசகு 

மணமகளாசகக் காதலிகதார், MAM SHO STV UIST, தன் 

கருத்தை உசைத்தார் அவளும் இசைந்தான முனிவர் ௮வளை 

மனைவியாகக் கொண்டார். மோன இபஇன்பததை மழுலும்விடுத்தார் . மோன இன்பததை மழு அம்விடுத்தார், 
BT FN இனபத்கைக் கலக்து ஐய்சதார் ௮கன்பின இவர் ௮வளது 

கற்பின் இண்மைபை௪ '2ச1இக்சக் ௧ந௮3 அவரைக் கு அல்லல் 

பல செய்தார், அவ்வெலலாவறறிலும் சிலை தலையாமல Bow ager, 
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கெறி இறம்பாமல் ஒழுனொள், அன்பால் முனிவர்க்கு இன்பமே 

செய்தாள். லுவச் வேண் வன வெலலாம விருப்புடன் தந்தாள். 

மாண்டகியர் எனலும் முனிவர் ஒருகாள இவள் மகசலம் இழக் 

கும்படி சபிததார், அதற்கு மாறாக இவள் சூரிய உ௫ககாமல் 

இருக்கும்படி சபித்துக் தடுத்தாள் ௮ருக்கனும .வவா:சற ௮ட 

ங்கியிருநதான. உலகம் இருண்டது. Grins வேண் கரளால் 

இவள் கதிரவனை வருக என்றாள அவன் சளிப்புடன உதிக 

தான், தேவரும் இவள கறபிவ பெருபையைச் தெளிகது புக 

ழ்க்தார். இவள து கலங்காத SNF. ஈலங்கண்ட கணவனும் 

கழிபேருவகை கொண்டா 

விரிவைள் சரிசககில் உணர்க 

இவ்வுலகில் ஒருவனு 5 ஈலலமனைவி 2 பல Anse disp 

வேறெதுவுமிலலை எனபது இதலை கூறப்பட்ட இ 

  

59 பண்டுமழை பெய்யப பணிததாள௱ 2% Chenu 

கொணடுபெய்த தெனனே குபசேசா-.. உண்டான 

தெய்வ தொழாமுள்சொழுகற ரொ முதெழுவாள 

பெய்யெனப பெய்யு மழை, (ர) 

இஸ் 

ரமே ரசா DY (FOOL (Lp oat OT Lo பெய்யெனறு சொன்ன 

வுடனே ஏன் மழைபெய்த.து எனின், வேறு தெய்வததைக் 

தொழாமல் தன் தெய்வமாகிய கணவனையே தொழுது துயில 

எழுகன்றவள் பெய்யென்று சொலல மழைபெய்யும் என்க, 

அறிவுடைடிக்கள் உறங்கப்புகு மன தெய்வம்கொழுது ௮௪ 

சிந்தனையோடு உறங்குவர், கற்புடைய மகளிர் உறங்கப்புகுமுன் 

கொழுசனைக்சொழு.து ௮ச்ரெதனையோமே உறஎர௫ுவர், அவர் 

விழித்து எழுமபொழுது ௮வருளகஇல் அச்சிெகனையே முர்இ
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ALGO, ஆதலால எழுந்து தொழுவாள் என்னாது ''தொழுது 

எழுவாள? என்றார் 

கனவிலும் நனவிலும் கணவனைக தெய்வமென௮ ௧௬இ 

யூளள கமபுடையவ ககுத தேவர்களும் ஏவல செய்வர் என்பது 

குறிபபு. 

கணவனை ou தெய்வமென்று மனைவி கருத வேண்டுமென் 

பதும், ௮ுஙனம் சுரு துகின வள் கருதியன் வெல்லாம் கைகூடும் 

எகாபதும, இதில உணர்சதப்பட்டன. இவவுண்மை அசூயை 

பால் உணசபபடும 

கதை 

அ௮ஈசூமை என்பவர் கதிரி முனிவரது பததினி ஈல்ல 

உத்தமி அசூயை என்றல் பொருமை, அ௮ல்திலலாகவள் ௮௪ 

சூயை, என?வ அ௮ழக்காறு முகலிய இழிகுணங்கள் இலலாத 

பெரூக்கன்மை புடைபவள என்பது கன் பெயசானே பெறப் 

பட்டது, சணவனே தெய்வம என்று கரு உரிமையான பணி 

விடைக * முனிவருக்கு உவகது செய்தூவர்காள், திரிமூர்த்தி 

களும் இவளது கறபின் பெரூபையையறியும பொருட்டு இவள் 

பால வரதார், சோதுிததார் அுசமீசாதனையில பக்த குறவரும் 

இந்த அம்மைககு மகவாய் விள ஐகினார், காமகம் என்னும் 

வனதகிலிருகது தனது கணவ பலவருடங்களாகச் தவநிலையி 

லிருக்கார். அச்காலக கில மழை பெயலினமையபால் உலகம் கிலை 

குலைந்திரகக௮, அ௮ரசூபை கொழுசனைக் தொழுது மழைபெயப் 

பணித்தாள, உடனே மழை பெயத்து ககைவகதாள், காட்சி 

SH STM. BTU மகிழ்கதாச. 

இதன விரிவு சவபுசாண ம கலிய பலவினும் புலனும். 

காண்டகைய தங்கணவ சைககடவு ளார்போல் 

வேண்டலுறு கற்பினர்தம் மெய்யுனாயில் கிற்கும்
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ஈண்டையுள தெய்வத மம் மாழுகிலும் என்றால் 

ஆண்டகைமை யோர்களும அவர்க்கு நிசசனறே 

(கத்தபுசாணம்) 

சற்பு மேய கனங்குழை மாதசைப 

பெற்று ளோர்தம மசபும் பெருஈதவக 

கற்பி ன௭ட்கொண்ட காதலன் .ருயிர்ச் 

ச௬றறம யாவு துறக்கததின் எய்துமால (காடிகாண்டம்) 

தேவகைகளும், பதிவிசதைகளுக் ஆப பணிபுரியும என்பது 

இதனால் கூறபபட்ட, 

pe) ச் Pe 

50. கொண்டானைப் பேணிச குலமககை யர்க்கசசி 

கொண்டார் புகழேன் குமசேசா...தண்டாமல 

தற்காத்துக தறகொண்டாற பேணித சகைரானற 

சொற்காத்.து௫ச சோர்விலாள் பெண். (௬) 

இள. 

குமசேசா! மங்கையர்க்கசசியார் தனனைக கொண்ட 

வனைப் பேணி ஏன் புகழ்கொண்டார் எனின், தனசனைக்காத்து 

தன்னைக் கொணடவனைப பேணி தகைசானறசொல காத்து 

சோர்வு இளாள பெண் எனக, 

தகைசான்ற சொல்-- தகுதி நிறைந் த சொல, ுல்காவ.து 

புகழ், 

ஒழுக்கத்தால் தன்னைக்காக து, அன்பால் கணவனைப் பேணி 

இருவருக்கும் இன்பம2 பபுக்கத் தக்க புகழை வளர்பபவசை 

பெண்ணாவாள் என்பது இஇல் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவை மங்கையர்க் சசசியார் பால உணரப்படும்,
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கதை 

ம௩கையர்க் கரசியார் எனபவர் முரையிலிரு௩க நெடுமாறன் 

எனம பாண்டிய மன்னன மனைவியார், சோழமனனன் மகள், 

தமது கணவன சமணமதகதைச சார்நதார். சைவநெறியை மறக் 

கார். அரசியார் இதனை அுறிஈதார். வருஈஇினார். பலவகையிலும் 

பதிக்கு மதியூட்டினாள், மன்னன் மனம் மாறவில்லை ௮மமை 

யார் திருஞான சமபந்தப் பெருமானைத் தமது இருககருக்கு 

எழுகத.ர.ளுமபடி செய்தார். அபமபெருமானைக கொண்டே ௮௪ 

F QS HEF சைவகெறியின பெருமைகளை யினி துணர்த தினார். 

தூமாறியிருரகசை நெடுமாறன உணர்ந்தான், சைவஞ்சார்ஈ 

தான, அ தன்பின முசசி பெருமகிழ்வடைகதாள் இந்த ுமமை 

கன்னையும காசதுத தன்னை கொண்டானைப பேணியதிறததை 

யனைவரும் விபஈது புகழ்ஈசார், புகழைவளர்க்கும் குலமகளிர்க் 

கெலலாம இவர் தலைவிபாய் நினரா£, மனை மங்கையர்க்கு 

௮சயபெலும் மாண்பெயர் பெற்றார், 

“மங்கைபாககரசி வளவர்சகேோேனபாவை வரிவளைக கைமட 

மானி, பங்கயச்செலவி பாண்டிமாதேவி” என்று சமபரதமூர்கதி 

யும் இவன தமது மலர்வாய் இறந்து ம௫ழ்க்து புகழ்ஈதுள்ளார். 

இதன விரிவு பெரிய புசாணத தில உணசபபடும். 

தன்னையும் தலைவனையும் 2பணிப் புகழ்வளர்ப்பவபனே மனை 

வியாவள எனப இனால் கூறப்பட்ட, 

அம இவிய்டைய் 

97. சீதை வனமபுகுநதும சிருறறுள ஏன்ழகல 

கோதை குலைகதாள் கும?சசா--மாதர் 

சிறைகாக கும் காபபெவன் செய்யும் மகளிர் 

கிறைகாக்கும் காபபே தலை, (௪) 

இடள், 
uw cer! சிதைவனம் புகுஈதும் ஈீருற்றாள்; அழகன் 

கோகைமாடதஇல் இருஈதும் ஏன் கிலைகுலரசான் எனின, மக
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ளிசைச் சறைசெப்து காக்கும காவலால் எனன பயன; நிறைகாக் 

கும் காப்பேதலை எக, 

நெஞ்சை நெறியே நிறுத்தல் என்னும் ஏதுவால் நிறை 

யென்பது கற்பை Uj ears BD py 

சிறை, புறககரவலாசவும, நிறை, அகக்காவலாசவும கொள 

ளப்படும. சிறையாலும கிறையாலும மகளிர்சாக்கப் படுவர் 

என்பதும், supper Bonn Grau சறையால பயனிலலை 

யென்ப.தும கூறியபடி, நிறையுடையார்ககே சிறை பயனபடு 

மென்பது கருது, 

இசாவணன் கனனகர் pF SHS BUT UNDE gD Fons son lor 

நிறையாறகாகதுப் பெரும்புகும்கொண்டாள. 

தைரமுகலானவர் சிறைசெய்து காததும் ஏலங்குழலாள 

கற்பிழக்து கடும்பழி பூண்டாள 

கதை 

பண்டு இபபசத கணடதகதின் 2மல சோடியில அளகை 

என்னறொருவளககர் இருத்து ௮தில உகயன எனும் ர் 

௮சசன் இருஈதான,  இவனூாகு ஒரு புகலவியுண்டு, அவள 

பெயர் ஏலங்குழலாள இவள் மிசக அழகுடையவள பருவழுற 

ரள உடனே தருதியானவரன் ுமையவிலலை ததை மூதலா 

னவர் இவளைக் சன்னிமாடததில் வைத்துப் போற்றி வந்தார், 

வருங்கால் சர்கனன் என்பவன் ஒருகாள ு௱குவர்தாரன. இவன 

பாடலிடச்.த சன் மகன் கல்வியிலலா கவன , இவனை ௮வள் 

கண்டாள். காதல் கொண்டாள். சிறுமுறியில ஒன்று எழுகியி 

வன் முன்னர் விரை, அதை இவன் எரித்தான படிசுதவல 

ஒருவனிடம் காட்டினான். அதில் ''இன்று இரவு இன்ன இடத 

தில் இரு, யான் ௮ங்குவருவேன்” என்.று எழுதியிருர் க, படித 

தவன் பார்ததான், மாறுபடவுளைத்தான, அவனை அச்சுறுச்இ 

வேற்மூர்க்குப் போகும்படி வஞ்சித்தான, இவனா குட்ட
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ரர, ௮சசன் மகளா இனபதுகசைத்தரன அனுபவிக்கலாம 

என்று Sh B 60) aor முனகுறிக்க இ.கதில தான்போய் விருப் 

புடன் இருந்தான் பாவம' மன்ன ஈ பகளும் மேன்மாடம 

விட்டு மெல்லலஈதாள், உளள புகுந்தாள, அவனை ௮டுத 

தாள மாறருன என உணர்சதாள், உடனே மானததால உயிரை 

மாரபதுதாள (இக. விரிவை நீகிமஞ்சரியிலுணர்க) 

SIBERIA ESTES ON குலமகஞுக் கு அழகென்பது இக 

ODN Fr DUI BD 

58 வானுலகம் போற்றுகினற மாண்பைம2யன் சண்ணடுகன 

SET Bp. por பெற்றாள் கும?சசா-- நானுவக,து 

பெறரூர் பெறிற்பெறுவர் பெண்டி பெருஞூறபபுப் 

புசச்களிச் வா ழம் உலகு (௮) 

இன் 

குமரேசா! தவரும். ரீபாற்றும பெருஞ்சிறப்பினை சண் 

எனின் 

பெண்டிர் பெறரானைப பேணப்பெறின புதமசளிர் வாழும் 

DN கன் சகணவனுடசனெ ஏன் வானுலகில பெறரள 

உலகின் கண் ரஞ் சிறப்புப பெறுவர் எனக, 

பெறறுன் -கணவன் புத7தளிர்-- தேவர், 

    பெண்டிர் பெறரான் பெறிு--பெணடிர் தம்மை பனைவி 

யாகப பெற்றவனை உபசரிக்கப பெறின் பெறின என்றது 275 

மையை விளக்கி கின்றது, 

இவ்வுல கணவனைப் ?பணும சறபுடைப் பெண்டிர் அவ்வு 

லகில2,வர்களால பேணும பெருஞ்சிறப்பினைப பெறுவர் என்ப 

காம். இவ்வுண்மை சகண்ணகிபால காணப்படும் 

கதை 

கண்ணகி என்பவள் காவிரிபபூம பட்டினததிலிருக்த 

மாசாய்கன் என்லும் பெயரினையுடைய ஒரு வணிகர் தலைவனது
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இருமகள், கோவலன் மனைவி, தனது கணவன் மாசவி யென் 

னும் ஒரு காசி வசப்பட்டு கன்னை பறகதிருப்பினும் தான் 

அவனை மறவாது அ௮னபுசெய்து வக்தாள், ௮வன பொரு௱முழமு 

அம் இழர்5;பின்வறியனாயிலலை நோக்கி வரதான் கண்ணடுமாரு 

அன்போடு அவனுக்கு வழிபாடு செய்காள் சுணவனைப் 2பணு 

தறகுத் சன்கையிற் பொருளின்மையால தனது காலில கடஈத 

சிலம்பைக் சழறறி அவன்கையில கொடுசதான, காவலன் 

மனைவியின குணததை நினைநது கினைநது உருகினான் சான் 

செய்து வக்ததவறுக்கு இரஙகினான், கண்ரைகி கணவனைத் சேற் 

Benn அ௮கன்பின் அச்சலம்பை விலைபப௫தக மழுூரைக்குச 

சென்றான், சகண்ணகியும ௮வன சாயைபோல அவனைச் தொட 

ர்ந்து உடல சென்றாள். இடையில ௮லலல பல அடைகநது இரு 

வரும முடிவ மதுசையை அ௮டைநதார், சண்ணாகியை yo apf 

ள்ள மாதரி என்னும ஐர் இடையர் மகளிடம் :ஈடக்சுல 

மாக வைத்த விட்டுக் கோவலன இலமபி?னை விறகக பெருவினில் 

வந்தான. அலகு கினற ஒரு பொறகொலலனைக் சணடான, 

௮வன அருகர் மன்னன மனைவியின செலபபை முன்ன £மகள 

வாககொண்டவன. இழி தணம நிறைந்தவன், கோவல 3 அவளி 

டம் தன் சிலமபைக் கொடுத்தான் அும்கொடிபவன் வாங்கினான், 

௮சசனிடக்காட்டி வருவதாக௪ சொல்லிக் கோவலனை வெளியே 

நிறுத்தி வீட்டு உளளே சென்றன சென்றதியோன (7தவியின் 

சிலம்பைத் இருடின கள்வனைப் பிடித்துக் கொணார்தேன என்று 

சொலலிக தனகையிலிருகசகதை யெடுக்துக கொடுத்தான். 

அ௮சசனும் அவனை நம்பிக2காவலனை சாயாமல் கொஃவித்தான், 

கணவன் கொலை யுண்டதை அறி கண்ணகி Outs AUTEN 

ந். து தலைவிரிகோலமாய் ஓடிவஈது MTF முன் இின்றாள , 

௮௪௪! என அருங் கணவனை ஏன் கொஙும் கொலை செய்தாய் 

எனது இலம்பை உனது சேவியிவ இலம்பென்று மாறுபடமதித் 

தாய், கொணர்க நின் சலம்பெனக் கூவினாள். மனனனும் கொண 

ர்ந்தான: தன் காற்சிலமபையும் அசசியிவ சலம்பையும் நேரில் 

வைத்து உடைத்தாள், இரண்டிறகும் உள்ள வேற்றுமையை
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உணர்த் இனாள். ௮சசன் உணர்ந்தான் தான் செய்த தீவிளைபை 

நினை கான் உயிர் பதைத்தான் உடனே இறர்தான் இடபத்தி 

னிச் தெய்வத்தின் இருவடியில அசசியும Aipssrar அுடைக் 

கலம் புகுக்காள் ஆயினும தனது அருஙககாகலனைப பிரிரக 

பெருந் துயசால் உறுங்கோபர் கணிகதிலள் மதுரையும் எரிய 

மனத்தால் நினைத்காள கெருபபும் பறறி விருப்புடன் எரிதத.து, 

கற்பின் மசியையால கணவனைக் கலாசாள், புக?சளுலசம் புகுக் 

தாள், தவரும் போறறும் சிறப்பினைப் பெறராள, 

இகன விரிவு சிலப்பகிகாரததில புலப்படும் 

ப,கதினிகட்குமறுமையில மிகவும பெருமையுண்டாம் என 

பது இதகலை கூறப்பட்டது 

OOo 

59. £1 Ve, KOT நவன காணினார் நண் ணாழுன் 

கோடிசெல்வம் வைததும கும?சசா.-..- beau 

புஈழ்புமிக் கிலலிலலோர்க்கிஃலை யிகழ்வார்யுன 

ஏூ.றுபோற பீடு நடை (4) 

குமரேசா! கோடிசெலவம வைத தி.ந௩தும 2தவகுர 

வேன் பகைவர் முன் நாணினார் எனின, புகற்புரிந்த இஉலாளை 

யிலலாதவர்க்கு இகழ்வார் முன் ஏறு2போாற GOs mi இலலை 

என்க, புரிக க--செய்த, 

புகழ்புரிர்த இல் இல்லோர்க்கு--புகழுடைய மனைவியை இல் 

லாதாரக்கு. ஏறு--இங்கஏறு எருதுமாம, 

ஒருவனது கம்பிரத்துக்குக் காரணங்கள் பல உளவேளும் 

புகழுடைய மனையாளுடைமை3ய சிறக்க.து என்ப குறிப்பு. 

எவ்வளவு நலங்களைய௦ பலம்களையும் உடைபனாயினும் அவன் 

மனசியிடத்து மாண்பு இல்லைபானல், ௮வன கன், பகைவர்முன் 

காணுவான என்பது இதில உணர்தகப் பட்டது, 

இவ்வுண்மை அமரர்குருவின் பால அறியப்படும் 

16
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நீதிகளைப் போதக வரதார் DY Tb SB எனனும் பெருக்கம் 

புடைபாள மணககார் இலவாழக்கை புரிந்தார் இவசது மனைவி 

யாகிய பசினிக Osu, gow உத்தம குணங்கள் அள விடலரி 

யன, மனைமாண்புடைய மகளிரனைவரும இனமும துதிக்கும் 

பெருமாண்புடையவள்  இன்றும இவவுலகல waar hes 

வுடனே கணவனைக கைபபிடிதது மணவறையைச சுற்நிவருஞ் 

சம.பம் எஈத மணமகளும இகத அம்மையை நினைத்து வாழ்த்தி 

வணக்கிவருஉது வழககம் இஃ2கார் நியமமாக கிலைத தள்ளு. 

இச்சடங்கை அ௮மமி மி௫சகல, அருகததிபார்கசகல எனவழகங்கி 

வருகினறனர் கறபு கிலைகுலைந்க அகலிகை குலலாய் மண்ணில 

இஹழிஈதாள், நிலை தலையாக அரத ஈக்ஷூகதிசமாய் விண்ணில 

உயாச்சாள் அகலான் இழிவுக்கும் உயர்வுக்கும் ஏதுவாக ஓவ் 

வொரு மணாமகளுககும் இவவுணமை உணர்கசப்பட்டு வருகின் 

றன, 2100-லவருடககட்து ஒருழறை தன்னைத்தானே சுற்றி 

கிறகும இபஉபினையுடைய மண்டலம ஒனறு வானிலுள்ளது, 

இது சபதரிஷி மண்டலம எனபபடிம. இது ஈுஷத்திரக் கூட்ட 

ககளால நிறையப9ிபற்றது அ௮மமண்டலததின முறபகுதியின் 

௮.யில இருப்பது வசிடட ஈமூத் தசம. ௮தனை அுநுதது நுண் 

ணிதாய்க காணபபிவது ௮ருகதி ஈ-5இரம, இதைத்தான் 

நலமடைத பா நட$ மணமகள கலை நிமிர்ஈது பார்பபது, இத 

தகைய சிறபபுவாபகச நுநஈத.இபசரும மககளைப்பெறற பின்பே 

Hes Apu 55177 சுதபன, ,றககன, ஈமதி முதலிய 

கன மக்களாலுப. மனைவியாலுப வசிடடர் எலலா ஈலங்களையும் 

பெறறார். இவ மனை மாட்சியையுமக்கட பேறறையும் தேவ 

ரும் புகழ்க்து போறறிஞர் 

இதல விரிவை௪ செவபுசாணத தில உணர்ச, 

மனைமாடசியுடையான் எலலாமாடசியு: ுடைவான் என 

பது இதனால் உணர்சதபபட்டது.
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( இவவதிகா. ரத இன் தொகைப் பொருள) 

கணவனது வ ஈவாய் அறிந்து செலவு செய்யும நலமும் 

இனியகுணமும், உடையவளே மனைகியாவள். ஒருவன் எலலா 

மூடையனாயினும ௮வன் இல்லாளிடத்தில் ஈலம இல்லையானால 

அவனுடைமை பயனடையா தலல இல்லாளையுடையவன் ஒன் 

லும் இலலாதவனாயினுப ௮வன் எல்லாம உடையனாம், கற்பு 

டைய மனைவிபோல சிறக்தபொருள இவ்வுலகில் ஒன௮ம இல்லை , 

கற்புடையவள பெய்யென்றால உடனே மழைபெய்யும் தன்னை 

யும சாததுததலைவனையும் 2பணி பபுகழ் வளர்ப்பவ ள குலமகள் , 

சிறைககரவலினும் நிறைககாவலே பெண்களுக்குச் இறந்தது, 

பதிவிரதைகள் தேவர்களாலும் ெெ .ருஞ்சிறப்போடு போற்றப் 

படுவார் சிறந்தமனைவியை யிலலாதவனுக்கு நிறைஈத புகழ் 

இல்லை. குணமுடைய மனைவியும அறிவுடையமக்களும ஒருவ 

னுக்கு அமையுமாயின அவனே யிவவுலலெ ஈலங்கள் பலவும 

அடை ச சன்மையாளன ot TUT ATLA, 

6-வது வாழ்க்கைத் துணை நலம் முற்றிற்று, 

1-வது அதிகாரம் மக்கட்பேறு, 

௮ஃதாவ.து மககளைப பெறுதலின சிறப்பு. 

ஒருவன் வாழ்க்கைககுச துணையாகிய மனைகியின் ஈலத்தை 

முன்னர்க் கூறினார், இதில் ௮தன் பயனாகிய மக்கட்பேறதின் சிறப் 

பைக் கூறுகின்றார், அதிகார முடைவும் இதனா2ன தெனிவாம். 

ரைடு கை 

01 சாடி மிருகண்டர் ஈற்லெதர் மக்களுக்கேன் 

கோடி தவஞ் செய்தார் குமசேசா.-தேடிப் 
பெஅமவற்றுள் யாமறிவ இலலை யறிவறிச்த * 

மச்கட்பே றல்ல பிற, (௧)
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இ-௭. 
குமரேசா! மிருகண்டரும சிலாதரும. மக்கட்பேறுகரு இ 

ஏன் பலவருடங்களாக அருந்தவஞ் செய்தார் எனின், அறி 

வறிக்ச மக்கட்பேறே ஒருவன் பெறும அவற்றுள் இறந்தது 

எனக, 

பெறும் ௮வற்றுள்--பெறததக்க பொருள்களுள், 

அறிவு அறிக்க மக்கள்--௮ றியவேண்டுவனவற்றை அறிந்த 

பிள்ளைகள 

இவ்வுலலல, ஒருவன பெஅவனவற்றுள் மக்கட்பேறே சிற 

௧௪.து, அதனினும் றந்த Cug Cap ஒன்றும் இலலை, இவ 

வுண்மையை ஈமது தேவர்தாமே! HDA Ss தெளிக்துள்ள 

மையான் '*அல்ல பிற யாமஅறிவது இல்லை!” என்று கெஞ்சு 

தீட்டிக் கூறினார், 

மக்கட்பேற்றிற் பெரும்பேறிலலை என்றுர் பிறரும், 

அறிவுடைய மக்களைப் பெறுதலே ஒருவலுககுப பெருஞ் 
சிறப்பு என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது , 

இவவுண்மை மிருகண்டர்பாலும் சிலாதர்பாலும உணரப்படும், 

கதை 1. 

மிருகண்டர் இவர் கெளசிகா என்னுழுனிவரது பபசல்வர், 

ழூறசலமுனிவச.து பு.சதிரியாகுப மருத்துவதியை மணந்து வாழ் 

ந்தார், தமக்கொரு ஈன் மகன் இன்மைபை எண்ணிபிச கனார் 

காசியை அடைசர்சார். ஈசனை நினைந்தார். இருந்தவம் புரிக்தார், 

கண்ணுதற் கடவுளைக் கண்டார், ௮வரிடம இவர் வேறொன்றும் 

Comm ate அறிவுடைய மகனையே தரும்படி கூறினார், 
விரும்பிப் பெற்ரூர். அம்மகசேே மார்க்கண்டன், விரிவை முசு 

விற காண்ச,
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கதை 2, 

சிலாதர் என்பவர் ஒரு முனிவர், பொறிகளை 1 sau 48 

வினையுடையவர், எல்லா கல்லகுணங்களும் இவர்பால் இபல் 

பாகலே அமைந்திருக்சன, இவசது பத்தினியாருக்குச் சத்ச 

வதியார் என்று பெயா், பந்த அம்மையே கூடி யிவர் இல் 

வாழ்சகை புரிந்தார், தமது பிஇரர்களை ம௫ழ்விககும் பொருட்டு 

இவர் ஒரு புதலவனைப்பெற மிகவுமுயன்றார். தானம் செய்தார். 

தவம் பலதாங்கினார். பிறபேதுகளையெல்லாம் வெறுத்தார், மகப் 

பேற்றையே விழைந்தார் சிவமேதுணைஎன்று தெளிந்தார் 

வனஞ்சென்றார். தவமே துணிர்தார், தனி நின்று புரிந்தார். 

கல்லென நிலைதலுப் பல் பகல் கின்றார், பய சிறுகற்களை8ய 

தம.து ப௫ிக்கு உணவாக்கினார், அதனாற் சிலாதர் எனப்பெற்றர் 

இலை என்னும் சொல் கல்லை உணர்த்தும் ஆதலால் இப்பெயர் 

அ௮ப்பெரியார்சகு வந்தது. (2தவவருடங்கள் பலகழியுமபடி 

இவர் தவ நிலையில் நின்றார், பசமபதியும் தண்ணளிசெய்து இவச் 

தமமுன் கோன்றியது கண்டுதொழுஇவர் களிமீக்கூக்தார். 

வேண்டுவதென்னென விமலன் கேட்டார், on Sates மக 

வையே அருள் என வேண்டினார். ௮ங்கனமே முதல்வன் ௮௬ள 

ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். முனிவர் தமக்கு மகப்பேறுந் 

ற்தை நினைக்தார். மிகப்பேருவகை பூத்தார். பஅரந்திவண்ணான் 

அருளால் வந்த மகனுக்கு இவர் நந்து யெவ்று பெயரிட்டார், 

பேணிவளர்த்தாச், இப்புசல்வனால் gard sre அனைவரும் 

உயக்தார், உயர்கஇ பெற்றார். இப்பாலனும் அருந்தவம் செய் 

தான் காலனைக் கடஈதான். கால காலனையடைந்தான், தவமக 

மையால் இவர் சவகணத்தலைவசாய்ச் Ans gore. 

இதன் விரிவை இலிங்கபுசாணக லும் செவசகயத் இலும் 

தெளிக. 

பெறுமவற்றுள் எல்லாம், மக்கட்பேறே பெகிதும் சிறக்தது 

என்பதை முழுகும் தெரிர்து, மிருகண்டரும் லொதரும் பெற்று 
ம௫ழ்ந்தார்; தல ல் இவரிருவரும் இங்கு உதாசண்மாக 
a sare,
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கண்ணில் யாக்கையும் இங்களில் சங்குலும் கண்போல் 

அண்ணல் மக்.இிரி இல௮சசாட்சியும் ௮ருளில 

இண்ணென் கெஞ்சமும புலவரில் ௮வையும் கண் தீம்பால் 

வண்ணவா யிள மக்களில்மனையும் ஒப்பாமால் 

(ச்காளதீஇப் புசாணம்) 

மெத்.துகினற விழுமிய சீர்கதியோ 

டெய்த்த லினறி இருமைஇன புர்தரும 

புத்தாற் பெறும புண்ணியவார்க்கைதால் 

அதச்தவத்துனும ஆற்றசிறக்கதே 

(இருக்கூவப் புராணம்) 

பொறையிலா அறிவு 2பாகப் புணர்விலா இளமை 2மவத 

துறையிலா வனசவாவி துகிலிலாக் £கரலக தூய்மை 

கையிலா மாலை கல்வி ஈலமிலாப் புலமை ஈ௱னர்ச௪ 

சிறையிலா ஈ௧.சம் போலும் சேயிலாச் செல்வமன்றே 

(வளையாப 9) 

எல்லாப் 2பற்றினும் ஒருவனுக்கு மக்சட்பேறே சிறந்தது 

என்பது இகலை கூறப்பட்டது 

ைஃடடுடுடுடுடணகை 

08. பண்டேன் சகசர் பச சனால் தீசகன்று 

கொண்டார் புகழைக் குமசேசா--கணட 

எழுபிறபபும தீயவை இீண்டாப் பழிபிறங்காப் 

பண்புடை மக்கட் பெறின், (௨) 

இ--௭, 

குமரேசா! ப௫ச,தனால் சகசர்பழி ரீங்ி ஏன் புகம்கொண் 

டார் எனின், பழி பிறக்காத பண்புடை மக்களைப் பெற்றவர் 

களத் தயவை எழுபிறப்பினும் ண்டா என்ச
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பெறின் என்றார் ௮ருமை கருதி, 

பழிபிறங்காப் பண்பு உடைமககள் --பழியில்லாக Rens 

களையுடைய புதல்வர். 

நியவை தண்டா -- வுன்பங்கள Dy IGT 

பழிபை றீககிப் புகழை ஆக கம பண்புறும புதலவசை தரு 

வ ஒரு பிறபபில பெறுவனாயின வன தலை மழை ஏழும கல 

மூ௮ம எனபதாம, FD HIT PSU மக்களைப OL DTS HU 

புஈழும் இனப(ழம LP Ip MIU CM UTIL THUD SHED. 

உக்வா, மக்கள ANG, பறலை, ஊர்வன நீர்வாழ்வன, 

தவசம் எனனும எ.ழுவகைப பிறப்புஈச£ளையும ஓர் உயிர் வினை 

வயததகால ுடையும. ௮வ ௪ ழ பிறபபினகண ணும் உறுதுயச்கள் 

நனமசபபேறுறரறானை உறு எனவும் இது பொருளபடும், மேல 

மக்கட் (2, சிறகதது எனரூா, முப்2பேறறுல பயன யாது 

எனபார்க்கு இது கூறினர் 

கல்ல புச்லவனால உருவின குலி ழ் Lp pw கலமடையம சன 

பனு இதில உணர்த்தப்படடதஅு. இவ வண்மை பசசதன் பால 

உண சபபூிம, 

கதை 

பசகன் எனபவன் சூரியகுல இலக... இலீபன எனனும் 

௮சசனு புதல்வன். சிறக்க கலவியும, உபாஈக ஞானமூம ஒருக் 

கே கிறைகதவன், கெறிவழவாமல் ௮௪ புரிததான. ஒரு நாள் 

தமத குல குருவாகிய வசிட்டரிடம தம முதாதைக௫்டைய 

பழசு சரிதங்களை முழுதும கேட்டான். ௮ல் சகசர் இயல்பை 

விவ. ரமாக உணர்நகான். அவர்கட்கு இவன நான்காவது தலை 

முரையில் வகதவண், தமது முன் மனச் ஈபிலசால் மடிந்து கதி 

யடையாமையை நினை*தான். உளம மிக சொக்தான, அரசை 

அமை௪சசன இடம் தந்தான். ௮ருங்கான iy DL BT OM பெருக் 

Vi
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தவஞ் செய்சான், விண்ணில் விளங்க சக்கையை இவன தவ 

மகிமையால், இம மண்ணில் (முழங்கக் கொணர், தான், பணடு 

படிந்து கிடச்ச தம முன்னோராகிப சகசசது பெரிய என்புக்குளி 

பலைக கான் கொண்டுவசக இனிய கங்கையால புளிசமாக்னொன், 

அதனை ௮ச்சகரா ௮னைவரும துயரகன்றார். உயாகஇ பெறு 

தமது முன் சினார்களுடைய பழிபையகறறிப பகசசன த பரும 

புகழை உபர்கசீகா£ விப நதிததார், இப புகல்வளைப் பெறற 

திலீபன் நிலைபெறற இன்பமெய்திறன  எழுபிறப்பும திபவை 

இண்டா என்பதை உலகம இவன பிறப்ப ரல உணாநக.து பயி 

யைத தேய்ததுப புகழை வளர்தகத FT FW goles Row 

மீண்டும் அன்பால் அடைர்கான். இன்போடு இருகதான 

(இது பாசுவதததில உள௱து) 

ஒரு பிறப்பில பெறற பண்புடை ம5களால ஓ.நவலுக்கு 

எமுபிறபபினும் இனபம உணடாம எனபது இசலை கெளியப் 

பட்டது, 

இறைவர் ஞானமும ஏதம் இலாமையும் 

பொறையும பூண்ட புதலவர்ப பெறுவ 27ல 

மறவ சேனும ௮வசையவ வஉளினை 

பிறவி யேழினும பினதொட ராதமீரா, 

(இருக்கமுக்குன றப்புசாணம், ) 

இல்லொழுக்கம் இயைந்து பிதிர்க்கடன் 

ஒல்லும் வண்ணம உஞாறறி மசபுளோர் 

செல்லும்வான் drugs gut As gama 

வல்ல மக்கட் பெறற்டுணே மற்றிலை, 

(திருக்கூவப்புசாணம,)
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மன்னா ரானவர் _நலலரமமல் வரனவர்க கரசாம 

பொனனின வார்கழற புசந்த ரன போலியசலலர் 

பினனும் மாதவர் தொடங்கிகோன பிழைததவர்பிறாயார் 

சொன்மராமகற பெறறவர் ௮௬௩ துயர் துறந்தார். 

( இசாமாயணம், ) 

ஈன மககட் 2பற்றரால ஒருவன் அடையும் பயன் இதனால் 

கூுபபட்டது 

63 பெறறபொருள விட்டுமக்கட் பெறருன் தசசதன்பின 

கொத றமுறருன எனனே குமசேசா..-பற்றுகன்ற 

சமபொருள எனபதம மக்கள ௮வர்பொருள் 

௧நதம வினையான் வரும, (௩) 

Q-— or : 

மூமேசா! க௪ாசன கையி பெறற பொருளை வேள்வி 

யிட் சொலவிட்டு ஏன பக்களைப பெறரான எனின், ௮ம மக்கள் 

செய்யும் பொருள தம்மை கோக்கி வரும; ஆசலால கமமக்களே 

தமபொருள் என்க, 

ஒருவலுகக ஒரு பொருட்டாக மதுக்ககதகக உண்மைப் 

பொருள் கன்மசுகளேயாம; கெல் மணி முதலியன ௮லல எனப 

தாம, செலவம் போனற இறப்பினையுடையவசாதலால் மககளுக் 

குப் பொருள என்றும் ஒருபெயர் உண்டு. 

எவ்வளவு பொருள்கள் இருப்பினும் மக்கள் இலலையானால் 

லறிவுடைபார் அவற்றை ஒரு பொஈளாக மதியார் என்பதும், 

மக்கசீள ஒருவலுக்கு உயிர்க்கு உயிசான ஒண்பொருள் எனப 

அம், இதல உணர்கதப்பட்டன, இவவுண்மை அசசதன்பால் 

உணசப்படும்,
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கதை, 

தச௪ச,தன் சூரியகுலத்து வேந்தன், ௮யன் என்னும் ௮. சசன் 

புதல்வன, அயோதசதியிலிருகதான், இ௫ரிமன்னன், உலக முழு 

வதையும் வழுவற ஆண்டான். மன்னுயிர் எல்லாம் தன்னுயிர் 

எனவே எண்ணியொழுகிய புண்ணிப வுருவினன். சத்தியசிலன் . 

தரும பாலன், உயிர்கள் எல்லாம் இனபம் ௮டையுமபடி என்றும் 

அன்பு செய்தவர்தான் 

தாரயொக்கும் ௮னபில தவமொக்கும் கலம்பயப்பிற 

சேயொக்கும் முன்னின்று ஒருசெல்கதி யுய்க்குமரீசால 

கோயொக்கும் என்னில் மருந்தொககும நுணங்குகேள்வி 

Buoy quan அறிவொக்கும எவர்ககும் ௮ன்னான, 

ஈய்ஈதே சடகதான இசப்போர் கடல் எண்ணில் நுண் ஹூல் 

அய்ந்தே கடநதான் அறிவெனனும் அளக்கர்வாளால் 

காயந்தே கடஈதான பகைவேலை கருததுமுற்றத 

2 தாய்தே கடநதான இருவிறரொடர் போகபெளவம் 

எய்யென எழுபகை எங்கும இன்மையால 

மொய்பொரு இனவுறு முழவுத தோளினான் 

வையகம மழுவதும வறிஞன் ஓம்புமமாச் 

செய்யெனக்காகது இனிது அசசுசெய்சின்றான. 

என ௮ முசசர் பெருமானைக குறிததுக கமபர் கூறியுள் 

சாரர், இவறறால ௮ப்பெருகதககையின அருக குணஙகள் எல்லாம் 

ஒருங்குணசலாம்: இமமன்னன் கோசலை, சுமிகதிசை, கைகே? 

என்னும் தலைமையான மனைளிமார் மமூவசோடு கூடி வாழ்ந்து வர் 

தான அறுபதினாயிச வருடங்களும உறுபகையொடுக்கி இவ்வுல 

கை கமுற ஆண்டான். எல்லாப் பொருள்களும் இவனிடம் 

திறைர் இருக சன, பிற்தொரு குறையும் இலன், ஆயினும, ஒரு 

குறைமட்டும் உடையனாயினன். ௮.து மக்கட்பேறின்மையேயாம்.
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அனை நினைந்து கினைக் து நெடுஙககவலபூண்டான குருவினிடக் 

கூறினன் ௮வர் உணாத்திபபடியே கலைக்கோட்டு முனிவசைக் 

கொணர்ஈகான் அவர் அருளால் புத்திசசா2மட்டி என்னும 

ஒரு பெரு வேள்வி செய்தான, பெற்றிருக்க பொருளையெல்லாம 

அ௮இல பேணாது வீரனை பொருள் அறையைத் தஇறக்து வறிய 

வர் கொள்கென முரசறைவிததான், தம பொருள் என்பது தம 

மக்களே என்றூ ஈம்பினனை், உறற வேள்வியின் பயனாக மக்கள் 

நாலவசைப் பெற்றான். மப்புதல்வர்கட்கு இசாமன, பசதன், 

இலக்குவன், சத். தருக்கன் என முறை சய பெயரிட்டான், இம 

மக்களால் அம்மன்னன் இம்மையிற் புகழு.॥௦, மறுமையில இனப 

மூம ஒருங்கே பெறறான, 

மைர்தசைப்பெற்௮ வானுபச் தோற்றகதஇன் மலர்ந்தார் 

சுந்தரப் பெருந்தோளினாய் என் துணைத தாளின் 

பைந்துகட்களுப. ஒக்கில சாமெனப் படைசசாய் 

உய்க்தவர்க்கருந துறக்கமும் புகழும்பெற் purse ser, 

பண்டுகானதொழும தேவரும் முனிவரும் பாசாய் 

கண்டுகண்டெனைக் கைததலக் குவிககன்ற காட்சி 

புண்டரீகத்துப் புசாசனன தன்னொடும பொருக்க 

HM Cp HSCS ஆசனத்திருகததினை யழக, என்று 

தான் மக்களால் ௮டைர்த மறுமையின் பெருமையைப் 

புண்ணிய வுருவோடு வந்து இசாமன முன்னிலையில் தச௪சதன் 

oar pg கூறினான் 

(இதன் விரிவை இசாமாவதாரத்தில் உணர்க.) 

கண்ணிற் றத வுறுப்பிலலை கொண்டானின் 

துன்னிய கேளிர் பிறரில்லை மக்களின் 

ஓண்மைய வாய பொருளில்லை ஈன்றாளின் 

என்ன கடவுளும் இல், (நான்மணிக்கடிகை) 

அறிவுடைய மக்களே ஒருவலுக்குச செறிவுடைய செல்வம் 
எனபது இதனால் கூறப்பட்ட, 

—— POE —
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64 உண்டுமக்கள் சையளைக்த ஒண்கூழை யேன்சுசிலை 

கொண்டீனிகா உண்டரள தமசேசா-- கண்ட 

அமிழ்தினும் றற இனி2ககம மககள 

சிறுகை யளாவிப கூழ் (௪) 

இஃ.ஃள 

குமரேச! கனது மக்கள் கையகாநது உண்டு எஞ்சிய 

கூழையும ஏன சுசீலை இனிதாக உண்டாள எனின, சமழடைய 

nasa Ay mourn ss wip, அ௮மிழகிலும் ஆறற இனி 

BOLD எனக, 

ஆற்ற இனிது ௫ மிக இனிமையுடையது 

கூழ--- உணவு 

எனிய உணவாயினும் தமமககளது இறிய கையால ளா 

வபபடுமாயின, ௮ஃ்து உயர்கத தேவர் உணவினும இறந்த 

சுவையினைபுடையதசம் எனபன இதில உணர்த்சப்பட்டது. இவ 

ட 2d . 

வுண்மை சுசலைபால உணசபபடும், 

கதை. 

குசேலர் மளைவியாகிய சுசிலை கான தககிப ௬௯ ழைக கணவ 

னக கும மககளுகரும கனிகது ஊடசிவாள் அுதன்பினபே தான 

உண்பாள். ஊட்டி, எஞூய கூழைத சால உணனும்பொழுது 

sas Bore குழவிகள் புழுதி தோய்ந்த மெய்யுடன் வது 

புகுஈ.து ௮க்கூழைக கங்கையால கொய்ய அளையும. தம்மக்கள 

இறுகையளாவிய வக் கூழையும் பண்டிய சுவையுடன் சசலை 

உண்டு ம௫ழ்ஈசாள், இசனை பவர் சரிதத்தில உணர்க. 

பென்னுடைய மேனும புகழுடை.ப சசனுமற் 

றென்னுடைப சேலுப உடைய ?சா -இன்னடி௫ல் 

புக்களையும சாமசைககைப் பூராறுஞ் செய்யவாய் 

மககளையிங் கெலாத வர், (ரளவெண்பா,)



1-ம் Dy BSI மக்கட்பேறு, ‘137 

மகவகாகக வுணவே மிகவுயர்ந்த சுவையாம் என்பது 

இத லை கூறப்பட்டது. 

₹_அஷ்ஷி வஷம2 

65 தேடுபுஈழ்ச சம்பர்கர் செமமொழி2ஈட் 2 டன்மஇழ்நதார் 

கூடியின்பார் தகை கம2ரசா- -ஓமிவநது 

பகசரளமெய் இண்டல உடறகினபம் மற்றவர் 

சொர௱சேட்டல இனபஞ செவிக்கு (#) 

Q—a 

குமரேச சமபககசைச சுமந்து மகிழ்ந்த தந்த ஏன் 

your சசொலலையும சேட்டு மகிழ்ஈசார் எனின, ஒருவன மெய்க-கு 

மக்கள் மெய்யைக திண்டுதலுப, செவிககு அவர் சொலலைக் 
a e 

SLL. vir Q suru எனக. 

செம்மொழி--௪௦ஃபொருள கண்டமொழி 

வாய்க்கு இனபப மேமீல கூறினார் இதில செவிக்கும் 

மெய்ககும CFT SME KNOT, 

பரிசஇனபததின் அருமை கருதி அதனை pPwoa SHIT, 

மக்களைக சுழுவியும wate மழலை மொழிகளைக் கேட 

டும பெறாறார் மகிழ்வர் என்பது இதில உணர்ததபபட்ட 

இவ்வுண்மை செ௮பாத இருதயர்பால உணாபபடும், 

க்கை 
ம் 

சிவபாத இருதயர் என்பவர் சோழமண்டலத் கில சிர்காழி 

என்னும் இருஈகரிலே ௮கசணர் வருணகஇ?ல, கெளணியர் 

கோததிசகதி2லபிறாதவர், சலலசீல மளளவர், பகவகியார் என் 

னும மனைவியோடு கூடி இவர் இலலறம் புரிந்துவந்தார், வருவ் 

கால், பசமன் அருளால் இவசொரு புதல்வனைப் பெற்றார், பெரு 

ம௫ழ்வுற்றார், இவர் அர்சககரிலுள்ள சிவாலயததுட் சென்று பிரதி 

இனமும் தரிசனஞ்செய்வார். செல்லுங்கால, தளர்ஈடையிட்டுத்



இருக்குற இரும்சச எவணபச,. 

தத்தி கடக்கும் தமது ௮ர௬ுமைச் திருமகளையும் தழமுகித் தோளி 

Cosas rig செல்லச், மக்களைதண்டி. ம௫ழமும மெய்யின்பத 

தையே யிவர் மெய்யின்பமாசு மஇத்தார் அலயத்தருலுள்ள 

8ீர் நிலையை ஒருராள் ௮னுனொர். பிள்ளையை வெளியே வைத்து 

விட்டுக் சான உளள புகுஈகார், நீருள் மூழ்கனொர் அவ்வமயம் 

பிளளையார் ௧மது சந்தையைக் காணாமையால ௮மமா/ அப்பா! 

என்று அ௮ழுகார். உடசீன அனைததயிர்ககும் அம்மையும் பப்ப 

னுமாகய உமையும் பசமனும தோன்றினார். சேவி ஒரு பொற் 

Sonos Sa பாலைக கறந்து பிள்ளைககுக கொடுதகதார், பிளளை 

யாரும கொண்டார். வள்ளத்தை வாயிலவைததுக் குடித்தார், 

வள்ளம மறைந்தது, பாலொழுகய வாயோடு மகிழ்ஈதுகிற்கு 

மகனை கீசாடி வரக தநத சணடார், யார் தநத பாலைப்பருகினாய் 

என்று தமது அருமை மகனை அதட்டினார், பிளளையாரும கையை 

மேலே தாக்கி இதோ இவர் தாதார் எனறு சுட்டிக காட்டினார் 

சோடுடையசெவி யனவிடையேறி3யோர் தூவண்மிருடிக் 

காரிடையகட லைப்பொடிபூசிபென உள்ளஙகவர் களவன 

ஏடுடையமல சான் ஃனாட்பணிகதேத்த ௮ருளசெய்த 

பீடிடையபிச மாபுச2மலிய பெமமான இவனன 2 

என்று மழலை மொழி2யாடு இதனை மிழற்றினா் தரதைபார் 

கேட்டார். கேட்டபடியே கண்டார், கழிபேருவகைகொணடார், 

மகனது அழகு கிசமபிய மெனமையான அருமைத் இரு?மனி 

யைத இண்டியும, சுவை நிசம்பிய இனிமையான மழலை௪ சொற்க 

ளைக் கேட்டும் இவர் 2பரின்பமுற்றார். சிவஞானததோடு சம்பக 

தம் உற்றமையால பிளளையாரும இருஞான சம்பந்தா எனனும் 

ஒரு பெருகாமம் பெறறார். இதன் விரிவு பெரியபுமாணததில 

உணசப்படும். 

சேறளேசமென றேடிச் சளிசொடு தம்பாற 

சோறளைர்தகைத் தராமசை யோடுசெஈ துர்வாய 

ஊறுரீர்ஈனை மார்பினோ டிளமகா ௬௧ 

யே.துமின்பமுள் எதனையே உடமபென இசைப்பார்,
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அரிகொள் பொன்புளை இண்டணி தண்டையோடணிர்ச 

தருணமென்றளிர்ச் றடிக் சளர்ஈடைச் இறுவர் 

மருவருதசெவ் வாம்பல்வாய் மழலையாரமுதம் 

பருகிலாச்செவி பாவையின் செவியெனப் படுமால் 

(சகசாள'த இப்புசாணம் ) 

ஒருவன் உடற்கும் செவிக்கும் உண்மையான் இன்பம் இஃ 

சென இதனால் உணர்த்தப்பட்டது. 

a a a ge படட 

66 மன்றாடி. நின்பழலை வாசகமேன் சேட்டிவந்தரர் 

கொளனறைமுடி சாய்ததும குபரேசா--என்றும் 

குழலினிது யாழினி கென்பதம் மகள் 

மழலைச்சொு சேளாதவர் (௬) 

Q- an 

குமரேசா! கொளன்றைமுடி சாய்ச்தும் நின் மழலை வாச 

கத்தை மன்றாடி ஏன் கேட 9 மகிழ்கதார் ஏனின், குழலிசையி 

னும் யாழ் இசைபினும் தமமக்களுடைய மழலையிசையே யினி௫ 

ஆதலால் என்க, 

மன்ரூடி--9வன், கெஞ்ச என்றுமாம், குழல் வேய்க் 
குழல், இகனையிப்பொழு.து புல்லா ஙகுழல என வழங்கெவருனெ் 

றனர். யாழ் வீணை, இவறறின இசைகளை முறையே வேணு 

கானம், விணாகானம என்பர் வடழாலார், 

மக்கள் சொற் ?கட்டலே செவிக்கு இன்பம் என்று மேல 

கூறினர். குழல் இசையும் யாழ் இசையுமே செவிக்கு இன்பம் 

பயப்பன என்று கூறுவாருஞ்லெர் உளசால் எனின், அவர் மக்கள் 

சொற் கேளாகவரேயரவர், கேட்டவசாயின் gone கூறுர் 

என்று அவசை கோக்கி இது கூறினார், 
16



140 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

அறிவில்லாத குழலினும யாழிலும் கின்று எழும் ஐசையி 

அம் ௮றிவுடைய மகவீன் வாயிலிருக்து வரும் மழலையோசையே 

மிகவும் இன்பமாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ 

வுண்மை உமாபஇபால உணசப்படும், 

கதை 

தமக்குச் இருமகனாப் அவதரித்த முருகப்பெருமானது மழ 

லைச் சொல்லைக் கேட்டுப் பரமனும் உமையும் பெருமகஇழ்வுற்றார் 

பாலனை யிடையே பரிந்து வைத்தார், மழலைமொழியை மாந்த 

மகிழ்ந்தார், கா.ரதச.து யாழினும் தமது அ௮ருமைத இருமகனறு 

மழலைச் சொல்லிலே கான பெரிதும் இனபுறருர், 

ஏலவார்குழல் இறைவிக்கும் எம்பிசான் தனக்கும் 

பாலனாயயெ குமசேவேள் நடவு.றும் பான்மை 

ஞாலமேலுறும் இசவொடு பகலுச்சூர் ஈடுவாய் 

மாலையான தொன் றழிவின்றி வைகுமாறொக்கும். 

(சஈதபுசாஊம்,) 

இதனால் மேற்குறித் சவுண்மை புலனாம். இன்னும் பிசமதும் 

அறியாத ஒரு மொழிக்கு முருகப்பெருமான் பொருள் கூறும 

பொழுது பரமன் அ௮ம்மழலை மொழியைத் தமதுகொன்றை முடி 

சாய த்துச் கேட்டமையும் காண்க, 

சொன்ன கலையின் ஏுறையனைத்துர் தோய்க்சாலும் 

என்ன பயனுடைத்தாம் இன்முகதது..-முன்னம் 

கு௮ருதலைக் சண்ெக்காற் கோமக்கள் பால்வாய்ச் 

குதலை கேளாச் செகி, (புகழே) 

குழலினும் யாழினும் மகவின் மழலை மொழிபே Wal san 

Us இதனால் FR pues, 

—— 9 -——
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67 பாடலீயூர்க் கோள்புதலவர் பல்கலையும் தேறவன்றேன் 

கோடிவசை செய்தான் கும?சசா-.-பிரிடைய 

தந்தை மகறகாற்றும் கன்றி யவையத்து 

முக்தி யிருப்பச் செயல், (er) 

(௨௨ or 

குமரேசா! பாடலிபுசத்து வர்தன் தணது புதல்வர் கலை 

பல கற்றுத் தெளியுமாறு ஏன் பலவகையுபாயங்களைச் செய்தான் 

எனின், அவையின்கண் முர்கியிருக்கும்படி செய்தலே gions 

மக.லுக்குச் செய்யும் ஈன்றி எனக, 

Bog ஈன்றி--செய்யும் உதகி. 

அவை: கற்றுவல்ல ஈல்லோர் கூடிப இடம். அதில் முச்தி 

யிருக்கும பெருமையைக் கல்விரலமுடைய ஒருவனே அடைவான் 

ஆசலால் அ௮க்கலத்தைத் சன் மகன உடையனாம்படி செய்தலே 

ஒரு தந்தைக்குக் கடமையாம் எனபது கருத்து, 

த மபொருளாகெெ தம்மக்கட்கு ஒருவன சல்விப்பொருளையே 

தருதல்வேண்டுமென்பத குறிப்பு 

பொருள் தொகுத்துச் தருதல் முதலியனவெல்லாம pres 

வியல்ல என்பதும, கலையுணர்புலமையில் தன்மகனைக் தலைமை 

யோனாக்குதலே தந்தை.பின் கடமை என்பறும், இதில் உணர்த 

சப்பட்டன, இவவுண்மை FBG aT ILI உணசபபிி1, 

கதை, 

பண்டு இப்பசதகண்டத்இல் பாடலிபுசம் என்றொரு ஈகசம் 

இருந்தது, சதரிசனன் என்னலும் பெயரிளையுடைய ௮சசன ஒரு 

வன் அதிலிருந்து அசசுபுரிக்சான். இவன் நீ.இ.நால் பலவும் 

இதஇயுணாந்தவன் இவனுக் ச ஏழுபுசல்வர்கள் பிறக்தனர், அப் 

புதல்வர் எழுவரும் செல்வத்இற் சறக்சார், செழிப்புடன் வளர்ச்
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தார். கலவிபில இவர்கட்கு மனஞ் செலலஸீலலை கலவிபயிலும 

படி தன்மககட்குப பல முறையும சசன புறிவுலு சு இனான. 

அவர்கள் பயில மூ.பலவிலலை. மனம் போனபடியே திரிகதார், 

மதியிழக்து மகிழ்கதார், அசலை ௮சசன பெருக கவலைசகாண 

டான எப்படியாவது தன் மக்களைக கலவியில வலலூகராககக 

கருதினான். தனது காட்டில சோமசரமா எனனும வேதபர் 

ஒருவா இருக்கார். ௮வர் கலவியறிவு மிககவர் ஈலல சொல வன 

மையுடையவர், ௮வசை அரச ுழைத்துவ.ருமபடி செப்கான 

௮வரும வரதார். தன் பிளளைகளை ௮வலகையிலாவறு கஉவிபரி 

வுளளவாகளாக ஆஈகவணதிம எனறு அ௮வரிடம சன வேண 

டினான அவரும் இசைகதார் அவர் 2வணடிய எதையும விரும 

பித் த௩தார் புகலவா தகுதியறிஈது அவரும் இகமாகக கறபித 

தார், கதைகள பல கூறினா அவர்தாமே கலவியை விரும்பும் 

படி செய்தார், ௮தனபின கறபிகதசா, வரும பயினறு செளிந 

தார் புலவர்கள் ுவையில அவர்கள பல முறையும தலைமைபெற் 

றிருஈசார் மனனன கணடசன, NES HF செய்ப 2 வண்டிய 

கடமையைச செய்து மடிகதமையை கினை*து மனனன அிபநம 

கிழ்௮ கொணடான இ௫ன விரிலைப பஞசசதிரச தில உணர்க, 

ம ௪ க 

தம மககளைக கலவியுடைய ITF KHON $F SUT HE 

கடன எனபது இதனால கூறப்பட்டது 

CoS & oe 

68 மண்டு புகழ்பபகவள் மககளறி வாலுல சர் 

கொண்டன ?சன இபப குமசேசா-.-கணடுமகிழ 

SOD) Du மசகள அறிவுடைமை மாநிலத்து 

மனனுயிர்க் கெலலாம இனிது (௮) 

Q—ar 

குமயேசா! பசவனது மககளறிவால, உலகோர் ஏன் இன 

பம் உ௰றாச் எனின், சம்மக்களத அறிவுடைமை மாசிலத்௮ மன் 

னுயிர்ககெலலாம ஈம்மினும் இனிதாம் என்ச,
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ம*ன அ௮றிவுடையவனாயி ரககால வன் தரதைககு எவவ 

ளவு மகிழ்வுண்டாக2மா அகசனினும பெருமகிழ்வை உல2கசா 

அடைவா எனபது கருத்து 

“தமமின இனி” எனபதில ஒப்புப்பொருளும கருதபபடும, 

இனி, தம YOu whe goin தமது மக்களுடைய அறிவு 

சிறக.ஐ என்று Cac eu irda Qaayrass For எலலார்க்கும 

௮ 2னார் இனபமாம, எனவும இது பொருள படிம 

கலவியில கணனினலும சறந்தவன எனறு பிறனெருவனைக 

கூறகசசட்டால வருகதுகனற ஒருவன ௮ககன 2ம தனமகனை 

யெடுதலுக் கூறினால மகிழ்கினறான ; குறுகிய அறிவுடையவனும 

கனமகனைப் பெருகிய ௮றிவுடையவனாச ஆக்கிப்பார்கக விருமபபு 

இன்னா இவை டுசண்டும மமறகுதிதக மனு வது பொருளை 

வறபு௮ததுகனறன 

ஈசமக்களுடைய ௮றிவுடைமையால உலகமெலலாம இனப 

மும் எனபது இதில உணாகதகபபடடலு இவவுண்மை ப௪ 

வன மககளபால உணசப்பமிம. 

கதை. 

பகவன் எனபவர் பெருஞசாகசன எனனும ஒரு 2வூியன 

புலவர். நலல நீதியொழுககங்கள உள்ளவர் தனது முபபத 

மூன்றாவது வயதில காசியாககிசைககு௪ செனறார் இடையில 

தொண்டைமண்டலததிலுளள மேலூர் ூகசம எனனும ஒரு 

bisa SHAD இசவில தனிதகிருஈதார, அக்கு ஆதி 

யென்னும ஒரு மாது வகதாள், புலை மகள எனறு ௧௬ தி3யொரு 

கோலால ௮வளேக தலைபில வடித்தார், அவளும அகனமுள், 

லு சனபின இவர் காசிபைபடைநதார், பல வருடங்கள் ஆண்டுத் 

ங்கி மீண்டும் அுக்ககசமே வரது தககனார் மனபோன ஆதி 

யும் மீள வர்சாள் உண்மையில் இவனளோர் ௮ந்தணன் மகள், 

தவழுநியென்பவருக்கும், ௮ருணமங்கக யென்பவளுக்கும் புதல
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வியாய்த்தோன் மினுள். இவள் சோன்றியபின் மன்௮ரா மனாமாரி 

யாலழியத சான்மட்டுர சுபரனாச, உறையூர் புகுக்காள் ௮ 

கோர் பறையன் விட்டில் ஒதுககினாள், பின் வீஇவசசசால 

ரீதிலயன் என்னும் ஒரு வேதியன வளர்க்க வளர்ச்தாள், அங்கு 

கினறகன்று காடெங்குர் திரிர்காள், இரியுங்காலக.இல் தான் 

பகவளைக்கண்டாள பகவலும இவளை மிகவும் சாகலித,தான் 

ஆசியும் இசைக்தாள, இருவரும் மணக்கசா ஆதியில தான 

அடித்த அடியின் வடுவை ஆதியின் சலையில ஒருகாள் பகவன் 

கண்டான். முன தனனால் அடிககப்பட்ட புலைமகள் எனறு கலை 

குலைந்தோடினான ஆதியுர் தொடச்சகாள, பகவனைப பறதிளை 

இருவருக தம்முள் ஓர் உறு இயைச் செய்தார், கலக தினபுற்றூர், 

இவச்பால் வழுவிலமக்கள் ஏழுவர் பிறந்தார். ௮ இகமான், கபிலர், 

இருவள்ளுவர் எனப பு,கல்வர் மூவரும், உப்பை, ஒளவை, உரு 

வை,வள்ளியெனப் புதல்வியர் கால்வரும gat இவ்விழுமிய 

குழகிகள் எழுவசையும் பிறத இடததிலேயே விட்டுவிட்டுத் 

தாம்முன் செய்துகொண்ட உறுதியின்படி ஆதியும் பகவளும் 

அசன்று சென்றார். செலலுங்கால தாய் மட்டும் பிளளைகளைப் 

பிறிய.ஆற்றாது மறுகி நினறாள் ௮வவமையம திருவருளால் இக் 

குழவிகள் ஏழும் கமமலர்வாய் இறந.து மழலை மொழியால தமது 

தாயைத் தேற்றியனுப்பின. 

இட்டமுடன் எனதலையில் இனனபடி யென்றெ மூதி 

Bi Sa லுஞ்செத்து கிட்டா சிறு (தட். முட்டப் 

பஞ்சம யானாதும பாசமவ லுககனனாப் 

கெஞ்சமே யஞ்சா இரு, ( paren ) 

கருப்பைக்குள மூட்டைக்கும கல்லினுள தேசைக்கும் 

விருப்புற் றமு.தளிக்கு மெய்யன். உருப்பெற்றால 

ஊட்டி வளர்க்கானோ வோகெடுவா யன்னாகேள 

வாட்டம் உனக்சேன் மூழ், (அதிகமான்)
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HEBD முதலெறும்பீ ரூனவுயி சத்தனைக்கும் 

சித்த ம௫ழ்ச்சளிக்கும் தேசிகன்-- முற்றே 

கற்பிதசான் போனானோ காக்கக் கடனிலையோ 

அற்ப?ீனா அன்னா யான். (உப்பை 

சண்டப்பைக் குளளுயிர்தன் தாயருக்கத் சான(௩தும் 

அண்டத் துயிர்பிழைப்ப தசச்சரியம்-மண்டி 

யலைகின்ற Hee) pT grew வுண்மை 

நிலைகண்டு நீயறிஈது நில, (உருவை) 

அன்னை வயிற்றில் அருத்தி வளர்த்தவன்றுன் 
இனனும் வளர்ச்கானோ என்தாயே--மின்னசவஞ் 

சூரிம் பெருமான் சுகொட்டில் பின்றுவிளை 

யாடும் பெருமான் அவன் (வள்ளி) 

சண் ணுழைபாக் காட்டில் கருங்கற் றவளைக்கும் 

உண்ணும படியறிந் தூட்டுமவா-.ஈண்ணும் 

ஈமக்கும் படியளப்பார் காரியோர் பாகர் 

கமக்குர் தொழிலென்ன தான் (கபிலா) 

எவவுயிரும் காக்கவொரு ஈசனுண்டோ இல்லையோ 

அவசுயிரில் யானொருவன் அல்லே--வவ்வி 

அருகுவது கொண்டில் கலை கவதேன் அன்னாப் 

வருகுவது தானே வரும் (வள்ளுவர்) 

இ.ச்வெய்வ மக்களின் ௮.றிவடைமையால், இக்கிலவுலகம் 

உயரஈலமுற்றது இவரைப் பெற்றவர் கமமினும மற்றவரே இவ 
சால் பேரின்பம உற்றனர். இவருள் ஈம.து வளளுவச் தெய்வத் 
இன் மதிஈலம் இம்மாகிலத்து மன்னுயிர்க்கெல்லாம பெரிதும் 

இனி,காம பெருமையுள்ள ௮, இவவுண்மை சங்கத்தார் பால் 

ஈன்கு சாணப்படும்,
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சிந்தைக் இனிய செவிக்கினிய வாய்க்கனிய 

ane இருவினைக்கும மாமருர்து--மூரஈதிய 

meander A சாமறிய காப்புலமை வள்ளுவனார் 

பன்னிய இன்குறள்வெண் பா. 

fe . ° ௪ ௭ இதும2பான்ற பல பாக்களால் நமத !சீதவர் ௮அறிவுடைமையை 

உவநது வியந்து சங்ககதார் சாறமியுளளார். ஆண்டுககாணக 

ஒருவன் அறிவுடைய மக்களைப் பெறுவனாபின் அவரால் 

உலகமுழுதும இன்பமடையும் எனபது இதனால கூறப்பட்டது. 

69 உற்றடைச்சார் ேவகன்சீர் ஒசவுவர் தாளென் 2ன 

கொறற விசயை குமசேசா--முற்றியே 

ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்குந் தன்மகனைச 

சான்மீரான் எனக்கேட்ட தாய் (4 ) 

இ--௭. 
குமே ரசா! தன்னை வந்து கண்டவர்கள் சீவகன் பெருமை 

யைச் செனஸனவுடனே ஏன் விசயை பெரு மகழ்வடைர்காள் 

எனின், தன் மகனைச் சான்றோன் எனக் சேட்டதாய், ஈஎன்றபொ 

முதினும் பெரிது மகிழும் என்ச. 

பெற்றகாலத்தில் அடைந்த மடழ்ச்சிபைவிடத் தன்மகனை 

ஈல்லவன் என்று பிறர் சொலலக் கேட்ட காலததில தாய் பெரு 

WE pasa அடைவாள் என்பதாம், 

மகன் என்று பொதுவகையாகக் கண்ட போழுது உண்டா 

க இனபக்தினும் ௮வள் குணமுடையன் என்று கேட்டபொ 

ழுது உளதாம் இன்பம அவனைப் பெற்றவட் ரப் பெரிதாம என் 

பது இடில் உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை கிசயைபால் உண 

சப்படும்,
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கதை, 

விசயை என்பவள் தத்தன் என்னும் பெயரினையுடைய 

கவிதைய தேசத்து 2?வர்தன் மகள், சிறந்த வுருவமும், கிறைக்த 

அ௮ழகும ஒருங்குவாய்ந்கவள் ஏமாங்ககத நாட்டி ௮இபதஇபாகய 

சச்சர்சன் என்னும ௮சச.லுக்கு இவள் மணமகளானறை, இவள 

து ௮ன்பமைஈத இன்பததை ௮சசன HMO SBD BI SST, 

காதற்சவையைக கனிக்து மாக்தினான். அவ டுன்ப வெள்ளத் 

இல் இவன் அழ தாழ்ஈ இருக்கான், ௮கனா: இவனது ௮4௯ 

ரிமையை அமைச்சன் ஒருவன் சனக்கு உரிமையாக்கிக் கொள் 

ளக்சுஈகினான், படையைத செட்டினான் ரவில வகசான், 

ATA WGA OU sate சசசச்சுன் விழி ரான், உறறசை 

புணர்ந்தான். சிெனந்தரன் எழு RSTO. வங மயம் தன 

மனைவி நிறைந்த கருப்பம் உடையவளாயிருககாள அதனை சினை 

நத நினைந்து ௮ரசன் வருந்தினான், முடிவில் த்ணிரதான், அற் 

புகமான மயிறபொறியொனறில விசயையை உறி வெளியே! 

விட்டான அவளும மறுகை பகசைவரைப ஈபாரது கணவன 

மிவன்றுவிரிவான என று தேறிறை. அசா. 2?  ஈறி2மல் இருக் 

காள. Oa NS சீசாககிளை மயிறபொடி௨ / வலக்கசதகாப 

சுழற்றி வானவழி பானாள் பகைவரும் 0: 1.கனச். போரும 

ஈடக்த.து. ௮தில் சசசக்கன பட்டான wars Aw Mapas வெற் 

நிததொனியை விண்ணில போன விசயை 3ஈட்டாள, ஏங்கி 

மயங்கிளை, முதனால பொறி2யாடு ஒருபுறக ..ஏ.உவிழுந்தாள 

திருவருளால் பிழைசதாள அனே க உ பிசசாள், ஒளி 

நிறக மேனியுளள ஒரு புகல்வன் P51. 9னென் மகனது 

அ௮ருமையையு!£ சனக்குற்ற சிறுமையையும் ணி யெண்ணி 

ஏங்கின, ஒரு வன?ேதேவதை வரலுவிசஃபை +» CSOD HED 

விக்குச் சவகன்என௮ பெயரிடடது, கன்பகனை வவனசேவதை 

யிடம் தந்து தாயும் வருந்தத் தவவனஞ சார் ॥ள, இவ்வுலக 

யலை வெறுகசாள் உயர்கவஞ்செய்காள, இவ கையில இருபத 

தொரு வருடங்கள் கழிஈசன. மகனும் வளர்ச்கான ுயச்கள்பல 
19
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வுங் கடர்து உயர்சலமுற்றான். கலைபல தெளிக்தான். பழகு 

வீரம், ஆண்மை ஈழதலிபவர்முல் பேன்மையுற்றுன் தன பெற 

றோர்க்கும் சனக்கும உற்றதை முற்றவும உணர்ந்தான். இழக்த 

அ௮சசைப் பெறுதற்கு எண்ணினான். பமுகன் முதலிய துணை 

வர் பலசையுஞ் சேர். சுசான் ௮சசிளஞ்சிங்கம்போல் விளங்கினான். 

பல தேயமகளுக்குஞ் சென்றான். இுனது சாலபுடைமைனபச் 

கண்டு மேலோர் புகழ்ஈசார், இங்கனம இவன் இறந்து Bara Hs 

தன்மையை வனத்கிலிருகது தவஞ்செய்யும் விசயையிடஞ் லர் 

சென்று சொடலினார், ௮சைக் கேட்டவுடசே பெரிதும உவர் 

தாள, அவவுவகைப் பெருககில் இவள் மிகவுந் தோய்ந்தாள். மக 

னையும் பின்பு தகவுடன் சண்டாள, மார்போடணைத்துப் பேருவ 

கை பூச்காள் மகனும பகைவசை வென்று அ௮சசினைபபெற்முான். 

(இ.கன் விரிலைச் சீவக சிந்தாபணியிற் காண்க,) 

பெசறபறிளில் லாசபல பு.க்திசசைப பெற்ற இலார் 

நறபுகலவ னைபபெறுதல ஈன்றா 2ம .-பொரகொடி eu 

பன்றிபல குட்டி பயர்கதினால ஏ.துபயன 

ஒன்றமைபா சோகரிககன் ரோ ௪, (ீதிவெண்பா) 

தன் மகன் சால்புடையனானால் தாய் பேருவகை கூர்.யள 

என்பது இகனால ௯௬ றபபட்டது, 

  

70 ,தல்லஇசா மன்புரிஈகான ஈற்றாதை யென்னோற்ரன் 

கொல்லெனுஞ்சொல் என்னே குமசேசா-.-செல்ல 

மகன்தந்தைக் சாறறும உதவி யிவன தந்ைத 

யென்மைரறுன் கொல்லென்னுஞ் சொல், (ட) 

இ-ள் 

கும?ரசா1! இவளைப் பெறுதற்கு இவன் தநத யென்ன 

தவஞ் செய்தானோ, என்று செொரலலும்படி ஏன் இசாமன் செய்
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சான் எனின, இவன சர்தை ௮௫ நோறருன சோல என்னுஞ் 

சொல்லை உணடாக்குதலே மகனதாகைக்கு ஆற்றும் உசவி என்சு, 

ஆற்றும் உகவி--செய்யும கைமாறு, 

என்கோறறான் கொல .-எனனதவஜஞ் செய்தானோ, 

தவததின் அளவு தெரியாமல் தமக்குளளே வினவுகன்ற 

படி பல, கொல என்னும இடைசபெொல ஈண்டி மயேசதைககுறித 

து ன்றது வியப்பையும் உணச்ததும, 

கெறி வழுவாத அறிவுடைய புகலவனைக்கணடால் உலகோர் 

மகிழ்வர் அங்கனப பகிமுககாவ இக ஈன்மகனைப பெறுதற்கு 

இவன் தரதைமுனனம் எனன தவஞசெய்தா?னோ? எனறு நினைந் 

அ வியந்து புகழ்வச். இப் புகழ்மொழி பெற?ரனுக குப பெரு 

மகிழ்வையூட்மிம. ஆசுலால் ௮ம மகிழ்வை 2ய மகன தாதைக்கு 

உணடுபண்ண வேண்டுமென்பது கருத்து, 

தளர்க்றுழி உணவுமுதலிபன சது ஆகரிதகல உபசரித் 

தல் மூகலிபனவெலலாம ஓர் உதவியல்ல என்ப. குறிப்பு, 

பெற் சரச்ச்கு என்னாது தரதைககு என்றார் தலைமை கருதி, 

தனனை அறிவுடையனாக3ய தரதைககு ஒரு மகன் செய்ய 

வேண்டிய வுதவியாவது, தான ஒழுக்க ழடையனாப் செறு உயரத் 

லேபாம என்பது இதில உணர்ததபபட்டது இவவுண்மை இசா 

மன்பால உணசபபடிம. 

கதை. 

இற்றைக-குபபலலாயிச வரடககடகு மூனன? திருவயோத 

இயில இருகத தச௪சதனலுக்கும, 2காசலைம் ம புகல்வனாக இசா 

மன் என ஒருவர் புவதரிததாா இவர் றந்த போர்விசர், உயர்ஈத 

அருளுடையவர். தநதை சொம கடவாதவர், மேபேரண்மையுடை
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யவர், wan, ஒழுக்கமும், அழகும் நிறைந்தவர், தந்தைசொல் 

மிக்சு மகதிசமில்லை யென்ற சர்தனையுடையவர் இவசது கணப, 

செயல, அழகு முதலியவற்றைக் கண்டு உலகம் சமிததது ௮௮ 

னால்இவசை இசாமன் என்றார், இசாமன் என் ப சொல்லுககு சமிக 

கசசெய்பவன என்பது பொருள், சமிக்கச்செய்கல் - இன்: pps 

செய்தல், இகதிருமகனது ௮மிவொழுக்கங்களைக் கண்டார் அணை 

anu Qasr பெறஜறோசது கவததைப் புகழ்ந்து 2பாற்றினா 

“என்ன 2கானபு கோற்றான கொல இவனைப பெற்ற வயிறுடை 

யாள், எனனும வார்தை யெய்துவிக௪ இருடிகேசா'” என்று 

இசாமனைக் குறித்துப் பெரியார் ௮ருளியுள்ள திருமொழியானும 

இவ்வுண்மை தெளிபபபடும் 

மக்கட்சீபற்றுல பெருமையடைக்கவரச்களுககுளமீள SFI 
ட 1b ௩ ச e 

கன ஒருவ2ச உயர்ஈதவசானார் அவறாசகு உயர்வாகவும, ஓப 

பாகவும ஓ வரும் இலலை, 

மகன க௩தைககு ஆறறும உகவியில இராமர் ஒருவ?ச 

சாவரிலும் இறந்தார். இதன விரிவை அவர் சரிதத்திலணர்க, 

உக்துநீர்ககடல உடுதசபார் மூ.ழுவ.து மமாருக க 

வகதுதாள்தொழும் ௮சசியல் வள7மலாம பெறினும் 

இர்திசாதியர் பெருடபதச இருக்கை பெய்இடி லும் 

மைர்த ரி.சறி?ீய வாழ்வது வாழ்வுமறறன ற. 

(பிர 2மாக்சசகாண்டம்) 

தொக்க மலர்.துதை விலாச 'சசாலையும 

புக்கிளக தாபரை ஈ௧1த பொய்கையும 

மிக்கிளம பிறைவிசும் பிலாத அந்தியும 

மக்களை யிலாதசோர் மனையும் ஓக்கு2ம: (சூளாமணி) 

மகன் தர்தைக்குச் செய்யும் உதவியின் இயல்பு இதனால் 

உணர்ச சப்பட்ட து,
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(இவவகிகாசக௫ன தொகைபபொருள் ) 

இவவுலகில ஒருவன பெறத்தக்க Cups emer மக்கட்பேசற 

௪றஈ௪௮, அதனால ௮வன குலமுழுதும ஈலம அடையும், தம் 

WISI ஒருவனுக்கு உண்மையான உயர்பொருள் அவர்கள் 

சிறுகையளாவிப கூழ் அமிழ்தினும் இனிதாம். அவர்கள் தொட் 

டால மெய்க்குஇனபமாம, செொறகேட்டால் செவிக்கு இனபமாம், 

குழலினும் யாழினும அவர்தம் மழலை மொழியே பெரி.தும இனி 

தாம. மக்களைக் கலவியுடைபனாககுகலே தந்தைக்குக் கடன். 

அறிவுடைய மக்களால் னைவரும இன்புறுவர். தன் மகன் சால 

புடையன் லை தாய் 2பருவலக கூர்வள். ஒரு ஈன கன் தன 

தந்தைக்குச் செய்யும் உகவியாவது. தான் அறிவும் ஒழுக்கமும் 

உடையனாய் ஐழுகுத2லயாம் 
1-வது மக்சட்2பறு முற்றிறறு, 

—— >} —— 

௮-ம் அதிகாரம் அன்புடைமை, 

அ௮ல்தாவ, த தனது பனைவி புதல்வர் முதலிய தொடர்புடை 

யசரிடத்தில் ஒருவனுக்கு இயலபாகமேவே சோன்றும் விருப்ப 

முடைமை இதனை மிததியாக வுடையவ ன இல்வாழ்க்கைக்கு 

ககுயானவன், ஆ.சலால் இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது, 

அதிகார ௮மைவும இசனா ன புலனாம, 

இச்டே 

  

11 கண்ட முசார் கண்ணப்பர் காய்கதிசோன் சேயுமேன் 

கொண்டமுகான் முனனம குமசேசா..- உண்டான 

அ௮ன்பிற்கும உண்டோ அடைக்குர்தாழ் ஆர்வலர் 

புன்சணீர் பூசல் அரும்: (a)
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இ-ள், 

குமே ரச! சிவலிங்கசு இன தனிமையைககண்டு கண்ணப 

பரும, வாலியி உதிரககைக் கணடு கது3ரோல சேயும ஏன் 

௮ழுகார் எனின, ௮ பி கும ௮டைக குப STL உண் மீடா, 

ஆரீவலா பு௮கண்டீர் பூசலதரும எனக 

GRIM NS FER VD, 

தாழ் - கதவினை கிலையுடன பிணிக்கும் ஒருவைக கருவி, 

இஃது ஆகுபெயசாப்க கதமையுஙக HNS Hid ஓகாரம எதிர் 

மறை, பூசஃ எனபது பொருகல, ஒலிதகல, எனபனவறறை 

Bors auc ஒரு சொல. அலு வெளிபபடுதகல் எனபதை ஈண்டு 

விளக்கி கினறது 

ஆர்வலச் Lem scum br பூசல கரும் == YM UAT gg) சுண 

ணின புலலிய bor உள்ளிருக் கம் ௮பினை அவெளிப்படுததும, 

இடைகணநீரை விலக குகறகுப் புன் கண் நீர் எனறுர் மன 

னது இனவ்பததால உண்டாம, பினனழு துனபதகால தோன்றும, 

பிறர் துனப;றக கண்டால அன்பரது கணணில நீர் வரும 

என்பது குறிபபு 

அன்பு கருகதுப் பொருள ஆதலால goog லுமானம 

ஒன்றானே a Awd. கமபரும, “அல்பெனபதறு ஒன்தின் 

தன்மை அமசரூம் அறிதல் தேற்றார்' எனறார். 

காட்சியால ௮னபைக காணமுடியாது எனபதும். ௮தனையு 

டையாசது செயலிலிருக்கே அதன் உண்மை க நகப்படும் எனப 

தம், கனை மறைத்து வைக்க இ.பலா என்பும் ஓருவன 

உள்ளதில் அடங்கியிருக்கும் .பன்பை ௮வன் சண் பொழியும் 

வெள்ளமே காட்டிவிடும் எபைதம, இதல காட்டப்பட்டன. இவ் 

வுண்மை கண்ணப்பர் கண்ணும, சக்சொவன்பாலும காணப்படும்,



8-ம் றுஇசொசம் அன்புடைமை 159 

கதை 1 

சாளத்தி மலை7£மலிருகச சிவலிங்கமாகிய சனியுருவைக் 

கண்டவுட 2ன ௮௧ மரு, ௮௪ன் சனிமைக்கு இரங்கி ௮ழு.சமை 

யானும், Keo Com DUDS gw GW தனமைபானும, கண்ணப்ப 

சத ௮ன்புண்மை காணபபட்டது. 

“சண்ணப்பன் ஓப. உசார் ௮னபின்மை கண்டபின'' எலாறு 

மணிபாசசப பெருக்ககையும் இவரை சினைநது வியந்து இரங்கி 

யுளளார். இச னை முன்பின 2பசெலலையில இவர் சனி நின்று 

நிலவுகின்றபமை தெளியபபடம: 

ததை 2 
ர் 

சுக்கரீவன் என்பவன் வானரகுல இலகிய வாலியின் 

seo, gan $போர்விரன். தனது முன்னவனுடன 8. Bsns 

யென்னும ஈசரில இருஈகால, வாலி சிறகத வ ரபலங்சளை புடைய 

வன், இவன ூசுபுரிஈது வருஙகாலகதில ஓர் ஏதுவால தம்பி 

யை கம்பவிலலை. மாறுக மதுதகான Dog WEP வணங்கி 

னான், நபது பொழிநகான். வாலி 2சட்காமல இவனை வைது 

சிெனக்கரன். சொலல நினைஈகான். தமபி மெலலக தப்பினான். 

மதங்க மலையில் புகுந்தான். மறைநஇருஈகான, அனுமார் முத 

லிய அறிஞர் பலரும் இவனுடன உறை; திருகதனர். இவர் இங 

ஈனம் இருபப, இசாமரும, இலக.குவ நம அங்கு வர்மர். அனு 

மாலை இராமர் உடபைச ௬ுககிரீவன பெறரன. அதனபின் இரா 

மசைக்கெரண டே சல தமையனைக கொலலக் கருதினை, வ 

ரும் இசைஈகார், டெடுக்சைக்கு௪ சென்றார், சுக௫ரிவவ :£பாச் 

க்கு ௮)! கூவிறான். வாலி வச்சான், இருவரும் Ami gsr ஒரு 

வரையொரவர் பிடி தகார். 2.1 op பொருகார் தம்பி தளச்ர் 

சான், ௮. வமைபம் இசாமர் வாலிமல ஓர் ௮பபை ஏவினார், 

அனு மார்லெபட்டது, படவும் வாலீ பதைக் துவிழுஈ, சான, உருண் 

டான், உதிரம0ருகி2 பாடியது ௮கனைச சுக்கிரீவன் கண்டான், 

செறறமுப, WOK LD (tp) Majo மறந்தான். அமுத சோர்ந்து 

தீசைமிளை விழுந்தான்,
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வாசத்தாசவன் மார்பெலும் மலைவழங்கருவி 

ச.பாசைச் சோரியைக் சண்டனன் உடன்பிறப்பென்னும் 

பாசசதரல்பிணிப புண்டவக் சம்பியும் பசுங் நண 

சகசகசாரைகள் சொரிகச நெடிகிலஞ் சர்ச சான 

(| இசாமாயணம வாலிவதைப் படலம ) 

இகன் விரிவை அவர் சரிசக்கிலுணார்க, ௮னபின கசையும் 

ன அுறியும வசையும இதலை கூறப்படடன அத்ன் அபு aye , 

— See — 

[2 மோனச் FIA (PHOS Que வானவர்தங் 

கோனுக் 2கன தக்தான HOOCET— sharp pio 

அன்பிலார் எலலாக் கமக்குரியர் அன்புடையார் 

எல்பும a Aut பிறர்க த். 
o
o
 "2 l 

w
e
e
”
 

இ--ள 

குமரேச! ததீசி முனிவர் கம முதுகு எலும்பை ஏன 

இக்சிசனுககுக் காசார் எனின, புன்புடையார் எனபினையும் 

பிறர்க் ச உசவுவதற க உரிபசாவர் என்க 

புறப்பொருளகள எலலாம உடையசாயினும அ௮கப்பொரநளா 

இய .௮ன்பு இலலா தவச் பிறர்க்கு ஒன.றும உகவார் என்பது கருதி 

“அன்பு இலார் எலலாம. கமககு உரியர்'” எனரார் 

ஒன்றும் இலசாயினும் அன்புடையவர் தம. உ. ம்பை3ய 

னுக் சுறு பிறர்ககு உகவிபுரிவர் எனபதும், எல்லாம் உடையசா 

யினும் ௮னபு இல்லாகவர் யாலும் உதவார் என்பதும், கூறியபடி 

பிறர் துன்புற முன்புடையார் ச௫யார் எனறு மேலை கூறி 

னார், இதில் பிறர்பொருட்9ி அவர் தமது உடபடையு॥, உயிரை 

யும் உதவுவர் எனருரர் 

(இவ்வுண்மை ததீசி முனிவர்பால உணரப்படும், )
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தஜிசி என்பவர் அதர்வா என்னும் ஒரு முனிவர் புதல்வர், 

இவசது தாயின் பெயர் சாந்தினி இவர் 8 பமகனற மெய்யுணர் 

வுடையவர் அன்பும, சவமும், அ௮மைஇயும் வாய்கதவர் சண் 

ணளி சுதும்பிப புண்ணிபவுருவினர் சுரரூம ௮சரருப பாற்கடல் 

கடைச்ச௪ காலதூல அவர்கம படைககலகளை இவ௱டம் தடைக் 

கலமாகக் கொடுக் கிருகரார் பவமறை Hat Osbstar mas B 

ருந்தார், Yat வசவிலலை கமழ தவபூமைபால் விழுங்கினார், 

அவை உள மீரா புகுககன, GANT! ஆனரப் இணைகது இரண் 

டது: (ip BOSH YW >»! சசர்ககது இவாணிகாய் நினறது. இவ 

வுணமையை உணர்ஈத இக நரன இவரிடம் வக்கான். முனிவர் 

உப௱ரிததார் Mh BIS வின் விஞர் என சைக்குலிசம் தேய்ந்து 

வலிபிழக கிருபபதாஉ ௮சசசை வெல மடியவிலலை என்று இந் 

தரன இசைசகான இருளடுடல அவுணமைக தேய்து எமர் 

குடி யெல்லா... புடப2தார் கொளகசை சாப படைககலம் படிகள் 

பால அபைகறுள்ளு என்பதையு உ ௨. ஊர் இனான. முனிவர் 

உணர்த கார 

'*நரய்சும Agar ஈமதெனப பிதா 

தாய்) ம தெனகமன் தன௰க௱ப பிணி 

Guus ரஇெதெனமனம மிக் , ॥ பெற்றிபோல 

ஆப்ஈம கெனப்பரிம யாக் பாரத் 

நடிககயா விலார்கமை 5லிப௩ நனபகோய் 

௮டிகத.பா வரு திரு வடை ப பாக்கையைக 
ச் ய a 

கொடுதகயா அறமபுகழ் கொ௱வனே செனில 
« . 3 

எ௫ததயாக் கையின்பபன Dr Dow பரவதே ” 

ச ௪ க ௪ உரூ . க 

எனறார். இனபுறரார அனபால எ முப அவனுக்க கன 

இன்னுயிசை மு௮ மன விடுகச்சார் ௮ | யார் என்பும் உரியர் 

பிறர்க்கு என்பதை இவர் ஈன்று காட்டி ரா அ௮ன்பின இயல்பை 
20
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௮னைவரும கண்டார். இனபுடன என்பை இர திரன் கொள்டான் 

குலிசம ஆக்கி ௮சுசசை வென்றான், 

இதன் விரிவு ஜீர்த்தகிரி புராணதில் உணரப்படும், 

அன்புடையார் உடம்பானும பிறர்க்கு உசவிபுரிவர என்பது 

இசனால உணாததப்பட்டது, 

CoS G&D 

(3 ஆனிரைபால அன்பால அருககவ 2னன paOex sms 

கோனு_மபைக கெணடான கும2ரசா....ஆன இல் 

(2 
oY or! ம்பா 9 OLITS வழககனப அருபிர்க 

Qaa tut டியைஈத தொடர்பு. 

4 ர ar 

குமரேச! fom" நிசைபரல அன்பரல PLP. என்னும் 

மசசன் உடமபை ஏன தவன கொணடான் எனி ப ப 

உயிர்க் தூ காண் பாதி இயைந்க மிதாடர்பு, ி/ 607 or ITD இலை JUANG 

வழக்கம 6T oD! Bb 

ஈண்டு எனபு என்றது உடமபினை அன நிசை-டசுக்கூடடம, 

ஆர் உயிர்ககு என மீபாடு இனயந்த தொடர்பு-- ௮ரிய உயிர்க் 

(கு உடமயபோடு உண்டான ஈட்பு, 

வன் போடு Qo uw வழக்கு Df oH out பொருகதுதறகு 

aks வழியின பயன, 

உயிர் உடப போ? கூடிய து பிறர்க்கு அன்பு செய்யும பொ 

(Cute THUS SHS DH, ௮னபை உடையவேே மக்கட் 

பிறபபின மாணபை அுடைகதவன் என்பதும், அஃகிலலாத 

வன உருவகசுதால மனிதனாபிலும் அவன் பிறபபால பயன இலலை 

எனபதும் கூறிபபடி,
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ames BI நிறகும த அமையில்லாக நெரநபபு விறகு மூசுவிப 

வற்றைப பறறி தெற பினன32ர7 உணவு முதலிபவறறைச செ.பய 

உதவியாம, ௮துபோல அ௮ருவமாப உயிரும உருவமாய மனித 

உடம்பைக கூடிய பின 77 ௮னபு செய்ய ஏதுவாம என்பது 

குறிப்பு. 

இனி, :-.தூர் உயிர்க் கு இப்பிறப்பில மககளுடம் 2பாடு உண் 

டான கொடர்பு, பமுறபிறபபில ௮&து அன 2பாடு பொருக திவுக 

தின பய2னயாப” எனவும் இது பொருள்படும, 

அறிவுடைப உயிர் ௮றிவிலலாக உடபமபினையடைஈததற்குப் 

பயன, பிறர்ககு ௮னபு செப்சுலபாம எனபது இதில உணர்த 

தபபடடது இவவுண்மை இருமஹலர்பால் உணரப்படும் 

கதை 

இருமுறலர் எனபவர் ஒரு சிவர்பாகி, ஈஈஇிரிகவரது மாபில 

வகரவர wes Au முனிவசைக கண்௰ மகிழ 2வண்டுமெனறு 

இவர் காசல சொண்டரா மூசு சனசிசை சோக நடகதார். 
“3s ~~ . -_ 

காமீவரி ஈதியைக கடகதார். ௮தன சென சுசைபருகல னக: 

அமைக் ஏள்ள ஓர சாட்டில புகுகதார். அங்கு மூலன எனனும 
e அ ட fo e ப வி ~ 

ஒர இடையன பல பசுககளை '£மய்ததுவரகான, விசிவசததால 

அனறு இறா தான அவன உடபபைச சூழ்கறுகொண்டு பசுக 

கள்பல ஈலரூலொறன கண்ணீர் தீதுமபிகிற கும் பசுககளை ழூனி 

வா கண்்டசர் ௮னபுகொண்டார். 0 .ரதிகைககுச௪ செலலும மதி 

யினை மறகதார். எவ்வகையினாலாவது அபபசுக்களை ஆதரிக்க 

வேண்டுமென று SOR Bont வமகிமைபால மூலன் உடபபில ௮ கருனா த மூ 

புகுந்தார், எழுஈ்தார். பசுககா கண்டன பெருமகிழ்வு கரண் 

டன், முனிவர் கமத இரு உடமபை ரு புதரில மழைல. 

பொழுும மறைக்க, பசுக்கள ஊரை ரோக செனறன 

தாழும் பின செனறார். ௮வையயெலலாம சதகம் இலலம் ௮டைக 

தீன. மூலர் மட்டும வெளி?ப தனித்து கின்றார், உரிய சாலததில
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தனது கணவன் வரவிலலை2ய பெனறு மூலன மனைவி? தடினா௭.” 

புதிய மூலை வகது கணடாள் ௮வரும மெளனமாக நினருர் 

இவளும கெருக்கினா. திண்டாதே எனறு மூலர் தடுத்தார் 

மூலலுக்கு ஏ2கா ஒருவகைச Ass பேதம என்று ஊரிலுள் 

ளார் கருதினார். இவவகையில மூலர் ௮னபால பசுக்களை தகரிக 

து வரதார், சின்னுட்கள் கழிஈக பின்பு தமது அருமை திரு 

வுடம்பை மூலர் 8போாய்ப பார்குதார். அனு மறைஈ௮விட்டது. 

முனிவர் கலங்கினார், ௮வவ.மையம, : இவ்வுலகம உய்யுமபடி ஓர 

அரிய நூலை 8ீ கருகல் 2வண்டும'”எனறு திருவருளால ஒரு ஒலி 

ஒலிகத.து. மூலர் கட்டார். அருளை நினைநதார், கனி 8யசென்றார், 

யோககதில இநக்தார். வருடகதுக க ஒன்றுக மூவசயிச வருட 

கள Cuts 5 BA Ho மூவாயிரம் பாடலகள் பாடினா wena 

இருஞூலர் சிரும5சம எனறு இப்பொழுது வழங்கபபட்டு வரு 

இன்றன. அனபு செய்யும் பொருட்டே சமது ஜா உயிர் மூலன் 

உடம்பில் புகுந்து விளங்கினமையால் (முனிவர் தஇருமூலர் என் 

அம் செழுபபெயர் பபெறறூர் ௮னபின பபனாகசீவ உயாகக பிற 

பபு எய்தும் எனபதும அபபிறபபுககுப பய. ன்பு செய்கலே 

யாம், எனபதும இவர் சரிதததில கெளியப்படடன, இதன விரி 

வைப பெசியபுசாணததில உணர்க 

ஒருவன பிற: புககுப் பபன் ௮னபு ெப்சலயாம் எனபது 

இதசலை கூறப்படடது. 

ne a - 

(4 இண்மீடாட் குகனனபு செய்கான $ராமனண்மபேன 

கொண்டால் அவன்பால கும?சசா--உண்டாகும 

அனபினும ஆர்வ முடைமை யதுவினும 

நண்பெனலும காடாச சிறபபு, (4) 

இ--௭, 

குமரேசா! குகன் அனபு செய்தான. இசாமன் ஏன் 

அவன்பால் ஈண்புகொண்டான எனின், அன்பு ஆர்வமுடைமையை 

ஈ.னும. அது ஈண்பு எனனும நாடாச் சப்பை ஈலும் என்சு:
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pre Anjou Bs சுமுடியாச சிறபபு 

அன்பு மனைவி மககள முதலிப உறவினரிடதது நிகழுமகாகல, 

ஆாவம--உறவிலலாக பிறா இடததும் ஒருவலுக்கு உண் 

டாம விருபபம் ody om (Sor பெருக்க 2ம Lian எனக. 

அபசனபுடையவனுககு பாவரும ஈண்பா வா எனபது 

குறிப்பு, 

பெறுகறகரிப பெரியாசது கண்பையும ஒருவன அனபுடை 

மையால பெறுலான் என்பது இதில் உணாசதப்படடது, இவ 

வுண்மை குகனபால உண .ரபபூிம, 

Hod) H . 

குகன் என்பவன மீவடிவாகுலக தலைவன இறழைக்குப் 

பலலாயிச வருடங்களுககு முூ௮னாக கலகைரஈ தியின் வடசுரை 

யில சிருங்கி3பச ! என்னும ஓர் ஊா இருநதது. ௮தில இவன 

விளககியிருஈசான, கஙகைததுறையிற செனறு மீளுதற்குரிய 

தகோணிகள எலலாம இவனுசகுக் காணியாக இருஈதன. NDOT 

ரிலும், விற்போரிலும இவன ஈ௩ற2பர் பெறறவன். கங்கையின் 

இரு கசைகளிலும் உளள பபொருள்களெலலாம தனக்மிக உரிமை 

யாக உடையவை. சிறநத வீரமும, நிறைக்க அன்பும ஒருங்க 

வாய்கதவன். இசாமன அுசசைகதுறகது மனைலி2யாநிம, இளைய 

வனோடுிம வனவாசஞ் செய்துவருக காலச் தில ஒருசாள சுங்கைக 

சசையின அருகில வக தககியிருந்தார். அவர் வரவை இவன 

கேட்டான உடனே அவசைக கணட மகிழ வேணடிமென் ௮ 

காதல கொண்டான. தன தகுதிகசேகேறபக கையுறையாகச இல 

பெருள்களை யெடுச்துக்கொண்டு yor இருப்பிடம நோக்கச் 

சென்றான். கண்டான். அ௮னபால் உருக அவர் அடிமேல் விழுச் 

தரன, எழுந்தான். ௮வசது ௪டைமுடியையும, மசவுரியையும்
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கெடிது '2சககினான், உடல் தூவண்டு நினர௬ுன. அவர் மனை 

யேச॥ வனம் புக வதை விளவி?பார்ச்சான். முகம் குழைஈ 

தான். அழுகான. கனது பொருள் முழுவதையுாா உரிமையா 

கப் பெற்றுத் கன ஈகரில் இருந்து wat இனிகாக ௨ரழவேண் 

டிம் எனறு அ௮டிமிசை முடிபடக கொழுது 2வண்டினான இவ 

ன அன்பின் பெருக்கை இராமர் சன் தம்பிக்கும் மனைளிக்கும 

காட்டினார் வியஈகார் பின குசனைக ச கற்றி இசாபமா வனம புககி 

துணிந்தார். ௮னபுடைக குகனும ௮ வர்பினசெல்லவிழைஈதான், 

FIT wD அர்வச்தை இசாமர் தெளிந்தார் ௮வனை,க ௪ முவினார். பெரு 

ஈண்புகொண்டார். (கான உன உடன பிறககவ௯. என் சமபி உன 

தம்பி, எனது மனைவி உனது கொழஈகடுி அு3யாத்தியிலுளள 

ஈமது சுற்றகதைப பசதன் ஆதரிக்கின்றான். இங்குள்ள நமது 

இளையை நீ இருந்து காக்க2வண்டிம, கான வனவாசம் செய்து 

மீண்டு வருகாலகதில இங.குவரு 2வ. என்னாருயிர்த gi cout Bui! 

நில” என்று இகவுசை பலகூறி கிறுததினர் குகனும ஆசை 

கடக்ச ௮ஞ்சி கினறுன தனது பெருகிப ௮னபால இசாமன2 

உயரிய நணபைப பெறறன் இதன விரிவை இசாமாயணத தில 

உணரச,. 

HOY UTE யாவரும் ஈண்பசாவர் எனபது இதனால் 

கூறப்பட்டது 

— Ss a 

75 தேடுளெற இன்புற மம சேசமான் ஏனழப்புக 

கூடஎய்,த கின்றார் கும £சசா--நாடுகின்ற 

அ௮ன்புற றமர்நத வழக்கென்ப வையகத 

இன்புற்றார் எய்.தும் சிறப்பு, (5)
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இ.-.ள 

குமசேசர! இன்பறா& சிறப்பும் ஏன் 2சசமானபெருமான் 

ஒருங2க எய்தினர் எனின், வையசத்தில இனபுறருர் எய்தும 

சிறபபு, ௮னபுற்று ௮மர்கத வழக் க ம எனசு, 

௮னபு Dp goings வமசகு-- அன்புடையசாய இருஈத 

Gs Bud ox பயன. 

சிறபபு என்றது பே.மின்பத இனை, 

இவவுலகச சில இருந்து இன்பககளை ஈன்கு துய்தது, அவ் 

வுலகதஇிலுஈ சென்று சிறப்பினை எய்தும் உரிமை அன்புடைய 
உ ௫ . 

PHM QYS 08H DEOL LO OF VL) HH 

௮ புடையவர் இமமையினும மறுமையினும இன்பம் எய் 

துவர் எனபது கருத்து 

விரதங்காக வருதி அடையத்தக்க சிறக்த இன்பத்தை 

அன்புடையவன் எளிதில ௮டைவான் எனபசை இதிலுணர்ததி 

ஞர் இவவுண்மையைச OF rir ot பெரு £ரன்பால உணசலாம். 

கதை, 

சேசமான பெருமான் என்பவர் மேோசகாட்டிலே மகோதை 

என்னும ஈகரி?2ல Ceo great மரபிமீல செய்கோற பொறையன் 

என்பவருக்குப் புசலவசாகக சோனறிஞர் Avie Gena s 2d 

பிறக்க இவர் நிறைந்த அறிவோடு வளர்கதார். பருவழுாறரார், 

தீருவஞ்சைக்களப என்னும திருக்கலத்திற்குச சென்றார். ge 

சூத் தங்கினார். அன்புற்றமர்ஈதார், அதன்பின் இவர் சசசானார், 

309 gow 8 281 01 5 5 (Gt அன்புடையசாய் ௮றகெறி நின்றார்,
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உலக இன்பங்களை உவந்து நூகர்ச்சார், எல்லாவுயிர்க் கும இதமே 

செப்தார், ஒரு காள் இவர் குடைகிழலிருந்து குஷசசம் ஊர்ந்து 

நகர்வலம் வந்தார், வருங்கால வண்ணான் ஒருவன் உவர்மண் 

Cents மெய்யுடன் இவசெதி?ர வந்தான். பார்த்தார், நீறு 

கோய்ர்த மெய்யினையுடைப இவனடிபார் என்.று அவனையிவர் 

கருதினார். தமது ௮சச மாண்பையும் மறகது அ௮வனடிமிசை 

விழுக்கார். ௮வன் ஈடுகடுங்னொன். இவர் பின உண்மையையுணர்ந் 

தார், இர்ச ஆரவாரகாலத்தில் இருகீற் றின் சிக்கதனையையுண்டுபண் 

ணின பெரியவர் என்று வனை மறுபடியும் போற்றிப் புகழ்ஈ 

தார், இவரது பேரன்பை உலகம் சாணும்படி இறைவன் பாண 

பத் இரருக்குப் பொருள் தருக என்று இவரிடம் ஒரு இருமுகம் 

உய்க்தார், 

மதிமலி புரிசை மாடக் கடற் 

பதிமிசை நிலவும பரனிற வரிச்சிற 

சன்னம் பயிலபொழில ஆல வாயின 

மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம் 

பருவக்கொண்ழுப் படி. பனப் பாவ௭ர்க்கு 

உரிமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ் 

குருமா மதிபுசை குலவிய குடைக்க&ழ்ச் 

செருமா வுகைக்குஞ் சேரலன் காண்க, 

பண்பால் யாழ்பயில் பாண பத்இசன் 

தன் போல் என்பால் ௮௱பன தன்பால 

காண்பது ௧௬.௫ போச்சனன் 

மாண்பெருள் கொடுத்து வசவிடுப்பதுவே, 

இஃது இச்சேசர்பெருமாலுக்குச்செவபெருமான் எழுஇயது 

இதனை இவசது ௮ன்புடைமையு:: வளளற்குணமும் ஈன்கு சா 

ணப்படும், இச் கெடுக்காலம் இவ வையகத்தில இந்து இன் 

புற்றார் இது இயில் உருவுடன் இவ?சொரு பரி ?மலிவர்க் து கைலைக் 
குச் செனருர், நெப்பினை எய்.இிச் செமமார்து இருக்கார், 

(இ.த பெரிய புசாணத் இல். உள்ள.)



8-ம் ௮இகாசர் அன்புடைமை, 168 

அளபுடையவர். இருமையிறும் இன்புறுவர் என்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது, 

76. பண்டு வசதுங்க பசண்டியனேன் அனபுசெய்தான் 

கொண்டமறஉ கண்ரிம கும?சசா -கண்ட 

HVSBOSS அனபுசார் பெசப oxo Nut 

DD & BD Flo 960 8 அணை (௬) 

இள, 

a > ச ச் - உ உ ௪ ச ச 
௪/௦ 2ரசர! தன் கம்பி தன் 2மஃ மாஷ்2சப்பக் கண்டும் 

QT DHE OTIS TY Lew ஏன் அவன் பா. அன்பு செய்தன 

a 

எனின், அறசுதை அ; 5சவும, மறர்தை சீசசவும அன்பு 
ட ௪ சு ௩ . 

துணையாம் என்க, “சாபு புண, அல்ர்சு௮வ yor Sus, 

அ௮னபானது மறத்தை நீத குகா கும் ௮ணைபாம் எனபதை 

2 A . அறியாகவசச, அதனை அறத்தஇிறம்க சார்பு ஆ என்று கூறுவர் 

அறிந்தார் ௮ங்கனங்கூறார் எனபதாம் 

௮றத்தைச செய்யவும், மறச்தை நீஈகவும். அன்பு துணை 

யாம என்பது குறிப்பு. மறததிற்கும் எஈ-பஇலுள்ள உம்மை, 

அறத்திற்கும் துணையாம் என்பதை உணர்க இ நின்றது, இஃது 

இறந்தது கழூவிய எச்சவும்மைபென இபம்பபபமிம் 

இனி, கனக்கு உரிமையுள்ளவரிடச ௫. ஒருதவறுகண்டுழி 

ஒருவன அவசைக தண்டிக,சறகுக காரனம, அவன் அவர்பால் 

OSS HT YO Mos ஆசலால் *மறதஇிற்கும் ௮ஃதே 

துணை?” என்றார் எனவும இது பொருள்படம, மேல், ௮ன்பானது 

தின்னையுடையானுக்கு இருமையி லும் இனபம் பபக்கும் எனருர், 

இதில ௮.து பகைமைபை நீக்கி உவகையை விளைககும என்முர். 

21
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பிதர் செப்சகு தீமையைக் குறிதது ஒருவன மனத்தில் வெகு 

சதானறும பொழுது உடனே அவன கண்பரரகம் கருதி 

அவர்பால் அன்பு செய்யவேண்டும் என்பதும், ௮சனால் மறம் 

தீங்கும் என்பதும், இதில் உணர்த் தப்பட்டன. 

இவவுண்மை வரதுங்க சாமபாண்டியன் பால் உணசப்படும, 

கதை 

வசதுகக சாமபாண்டியன் எவபவர் வமுதி£வந்கரசது மர 

பில் வக்சவர், உயச்கச திருவும் றத கலவியும ஒருங் 2கவாய்க 

தவர், ஈல்ல சலமுளளவர். யாவரிடமும பசனபுடையவர். அறி 

வுடைய தபமனைவி 2. பாடு இவர் கெடுககாலங் கருவையமப யில 

தக்கிருக்கார். ங்கு எழுஈகருளியுள்ள இறை.௨னுகககுக் 

EGOS லயம் ஒன்றைச் செய்விதகார். ௮ரும்பணிகள ப.வும் 

அக்கு ஆககினார், புலமைமிக்க கமது அருமை wird urs 

இவர் ஈலம பலபெற்றுர், புவியசசராகவும, சவியச ஈரா..வும 

இவர் பொருந்தியிருந்கார். கோல கொண்டிருந்தும் இவர் நூல் 

பலதர்தார் கருவைப் பெருமான் மீது ஓர் அர்தாதியும் செய் 

துள்ளார் அது கருவையஈதாதிபென வழங்கபபட்டுவருகன றது 

இவருடைய காலம் இற்றைக்கு ஏறககுறைய எண்ணூறு வாடக 

கட்கு முனனர் என்ப ரநைடதம, காசிகாண்டம, வெற்றி 

வேற்கை, முதலிய நூல்களின ஆசிரியசாகிய அ௮திவிச ரமபாண் 

டியன் என்பவர், இவ ருடன்பிறகத தமபிபாவர், gat wis 

மூலை முடித்துக் தன் தமையன்பால் WED ௮கனைச சரிபாசக்க,த 

சாதார், இவர் பெற்றார். பார்ததார். இரகளனைப் பாடியச் னும 

அப்பசனைப் பாடியிருஈ சல ஈலமாயிருர் இருக்குமென்று சமமட் 

கருதினார், புலமை கிசம்பிப தமஹூ அருமை மனைனிபையும் 

அதனைக் காணும்படி தூண்டினார். ௮வளும கண்டாள், சொழுக 

தன் கலிதகிறதசைக கறிப்பால இகழ்ஈசாள், தம்பி வெ'ுண்டு 

தன புசண்மன சார்ஈதார், எமது நூலை யெம் அண்ணடம் 

தந்தால் அவர் தமது மனைவியிடம் தர்து எம்மை இவவகையில்
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அவ ரானப் படுத்தின 77! என்று எண்ணி யெண்ணி வெகுண் 

டார் ௮ண்ணனைப் பொருதுவென்றுவிட க்கருதி எழுந்தார், வந்து 

வளைக்கார். தம்பி வந்ததைத தமையர் அறிக்தார். அன்பு செய் 

தார், கவி ஒன்றை எழுஇ அவர்பால் உய்ததார். ௮2 

செசஞ்சுடசோன மைஈதனையும் தென்னிலங்கை வேத்தனையும் 

பஞ்சவரிற் பார்த்தனையும் பாசா?த.மிஞ்சு 

விசசுந் கனைக்கொண்டு மெய்யன்பு பூண்ட 

பசசனையும சாமனையும் பார் என்பதே, 

இதனை உற்துமகாக்கிளார். சுக்கிரீவன், விபீடணன், 

அருச்சுனன் என்பவர்களைப்போல இசாமல் பசதனைப்போல் 

இரு, என்று அ௮ண்ணான் ௪ண்புடன கூறிப ௮ன்புடைமையைத் 

சுமபி யூணச்ஈ சார், கொணட கோபம் சணிந்தார். தமையன் அடி 

பில விழுந்து தொழுதார் ௮வரும கழுவினார் இருவரும ம௫ழ்ச் 

கார், தம்முள்ளத்தில் கிகழ்க்க மறசகை அன்பால் நீக்கித் தம்பி 

யை யகோதத வரதுகராம பாண்டியனை உலகம் புகழ்ந்தது, 

இதன் விரி௮ அவர் சரிதையில உணசப்படும், 

௮றத்கைச் செய்யவு 7 மறத்தை நீககவம அன்புதுணையாம் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

77 அன்றசன்பால அன்பில் AFT POS மோகினிரமுன 

குனறி எரிஈசான் குமரேசா குன்றாத 

என்பி லகனை வெயில் 2பாலக் காயுமே 

அன்பி லகனை யறா, (er) 

இ-ள். 

குமே ரசா! சன்பால் அனபு இல்லாத ware ஏன 

மோனெிமுன் சானே எரிந்து மாய்ந்தான் எனின், என்பு இல்
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லாச உடம்பை வெயில் காயுமாமு போல, ௮னபு இ௨லாத உயிசை 

௮றம காயம என்க ௮றம் எனறது தரம3?கவதைபை. 

எனபு இல்லாத புழுக்களை வெ.பில காய்ஈது கொல்லுசுல் 

போல் ௮னபு இல்லாத மக்களை அறம் காய்ர்து கொலலும் 

என்பதரம், என்பு இலலா சன,வெயிலமுன இயஉபாகவே கெடுதல 

போல, அ௮னபு இலலாதவர், அறக்கடவுளமுன் தாம கெடுவர் 

எனபது கருத்து, 

உடற்கு எனபுபோல உயிர்க்கு ௮னபு உறுஇயாம எனபத 

குறிப்பு, 

௮னபு இல்லாதவர், கம்மியலபால் தாமே அழிவர் என்பது 

இதில் உணர்சதப்பட்ட௫ு, இது பசுமாகரன்பால உணசபபடும், 

கதை: 

பசுமன் என்பவன ஓர் ௮சசன, துூகதுபியின புசலவன் 

இசக்கமெனறொருபொருள இலாத கெஞ்சினன. gow Dee 

வு௮தியுடையவன், எவசையும இல குவில் வென்று விடவேணடு 

மென்று கெடக்காலம இவன கருதியிருநதான. ௮கனாற கண்ணு 

தற்பசமனை பெண்ணிச கடுகசவம புரிசசான் yaw su FBS 

கும் இசங்கித சனி ,மதல வநத. வத முதல்வனை வன 

வண.்கினான் தனகையசல தொட்டால எவசாயினும அவர் 

எரிந்து போபபடி வராஎசவேண்டினான. பிளளைமதியரும் 

அதனை இலலையென்னாது தநசார், கொணடான wart, த 

னால் ௮வரை3ய கொல்லக் க,.ந.இினான். ௮வன அன்பில செயலை 

Gussie வெருண்டவர் 2 பால ஓடினார் அவலும் அுவசைத் 

தனகையால தணெடக்கருதிக கொடர்நதான், அவரு விரைவில 

Wen Ds SIT, அவன கொடுமையை நெடுமால தநினைகதார், ஒரு 

மோனி வடிவொடு அவன் முன்னே 2தான்றினார், அவனு 

கண்டான், உடனே பெரு மோகங்கொண்டான். பெற்றவசததை 

மறக்தான், உற்றமயலில் உழன்றருன், மோடினியை இசையும்படி
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வேண்டிணான, அவள, “என்னை என்றும பிறிவதிலலையென்று 

கையால உன் தலை சொட்டு தணையிட்டுக தருவையானால் யான 

இசையவேன ”” என்றாள, அவனும இசைஈகான, அவ்வண்ணமே 

செய்கான. உடன எரிுது மாய்ஈதான. மாயமோடனி முன் 

௮வன் காயம தானே காய்ந்ததை யனைவரும் கண்டார், முன் 

பிலகனை ௮றங்காயும என்பகை உணர்நதார், 

இகன் விரிவை ௮ரி௮.ச சரிதையில உணர்சு, 

வ௮ுனபு இலலாதவர், தாம அழிவர் எனபது இதனால 

கூறபபடடலு, 

ஒடை 

18. தண்டகமனன அனபிலலாத தனமையினால வாழ்விழகது 

கொண்டவுயிா தீர்ஈசான குமசேசா...மணடுகற 

௮ன்பகசு இலலா வுயிர்வாழ்ககை வன்பாற்கண் 
% வறறன் மசநதளிர்க தறறு, (௮) 

இ-ள். 

குமரேசா! ௮னபிலலாத தனமையினால தண்டசன் ஏன் 

வாழ்வு இழநது சவனு.ிரும தாரதான எனின, அனபு ௮கத 

தில இலலாத உயிர் வாழ்க௫௪, வன்பால கண் வறறல மரம் சளிர் 

BST DOM GND TBS. வனபால- பாலைநிலம், 

வன்பரா எனறு பாடஈகொண்டால், அதறகு வலியதிலம் 

எனபது பொருள, வறறல மரம--உலர்நக்த மசம், 

பசையில்லாத மரங்கள் பாலை கிலகதஇில சண் நின்று தளிர் 

தீது வளர்ஈகால, ௮னபு இலலாத உயிர்சள் இவவுலகிலிருக்து 

செழித துவாழும என்பதாம, வாழமூடியாது எனபது உவமை 

யால உணசபபடும. 

உள்ளதில் அன்பு இல்லாதவன் இல்லத்தில் இருத்தல் 

பட்டமாம் பாலை கிலத்இல் கிற்றல் போல்வகாம் என்பதுகருத.௪*



Dalai 0O Bre செண்பா 

(se Bo அனபு இலலாகுவன புறத் இல் எவவளவு வாழ்வை 

உடையனாயினலும், அவன் லாழ்வுங்குன்றிக கானும் அழிவான் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

(இவ்வுண்மை தண்டகன் பால உணசப்படும்.) 

கதை 

தண்டகன் எனபவன் சூரிய குலத்தில் பிறந்தவன் இக்கு 

வாகுவின் புதல்வன். தண்டனைக்குரிய கொடிய குணங்களை ?ய 

யிவன் உடையனாயிருந்தான். ௮.கனால தண்டகன எனப் பெயச் 

பெற்றான். இவன் சிர்தையின் கொடுமையைக் தக்கதையறிர்கார் 

வெறுதலு ௮கறதினார். இவலும் ௮கனறு தென்இசை வந்தான், 

விந்திய மலையை அடுததுளள ஒரு பெரிய கிலபபகுஇயைத் 

தனக்கு உரிமையாககக் கொண்டான் பொருள்களை மிகவுக் 

கொகுக்கான், குடிகள் பலவுஙகுூமின, வளங்களுமிகுா, கன, 

அங்கோர் உயர்க்ச இடசதில் ௮ழகமைக்த ஈக ரம் ஒன்றைத் 

தண்டகன் அ௮மைததான, அதற்கு மதுமகதம் எனப் பெயர் 

தந்தான். அதிலி ஈந்தான். அட்டுபுரிகதான் இற்றினத்தாஎசயே 

மூற்றவுஞ் சேர்த்தான். கொடுமையும் prssiph குன்றாது 

demo, மனஞ் செனறவழி3யே சென்று ம௫ழ்கஈதான். புறக்தில் 

இன்பப் பொருள்பல கொண்டான் அகசுஇல் ௮ன்பை அறவே 

விட்டான். தியன பலவுஞ் செய்து இரிக்தான். குருவும் பிழரும் 

இவனைக் கொதித்து வைகளர், அதனால் ஏழு காளுள் இவன் 

வாழ்வும் இழக்தான். தானும் மாய்ந்தான், நாடும இரிந்து 

காடாய் விரிஈத. து இதைத்தான் :;கணடகவனம்'' என்று பின் 

கண்டவர் புகன்றார். அன்பசுத் இல்லாதவன் உயிரும வாழ்வும் 

விசைவில் ௮ழியும் எனபதை உலகம் இவன பால கண்டது. 

(இதன் விரிவை மறு மகூறயிஅணர்க.) 

அன்பில்லாகவன் வாழ்வு நெடிது கில்லாகென்பது இதனால் 

உணர்த்தப்பட்டது 
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[0. பண்டு அசோணருக் கன் பாஞ்சாலன் ஈயவில்லை 

கொண்டவெலலாம் வைத்தும கும2ரசா கொண்ட 
புறகதறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை 

HES Bos wos Deo அவர்க்கு. (௯) 

இ-ள். 

குமே ரசா.! பாஞ்சாலன் பொருள் பல வைத்திருந்தும் 

gos ரணருக்கு ஏன ஒனறும கொடுக்கவிலலை எனின், யாக்கை 

Ga மூகதது உறுப்பாகிய அன்பு இலலாதார்ககுப் புறதறு 

உறுப்பு எலலாம் எவன் செய்யும என்க. 

௮சத்தில அன்பு இலலாதவர் புறசதில எவ்வளவு பொருள் 

களையுடையசாயிருப்பினும் ௮வறருல அவர் ஓர் உதவியும் Dore 

குசசெய்யார் ஐகலான் '-அ௮னபு இல வுவர்ககுப் புறததுறுப்பு 

சலாம் எவன் செய்யும” எனருர், 

அன்பில்லசவனது உடமைகள் பிறர்க்குப் பயன் படாமல் 

பழு படும் எனபதாம 

அன்பு இலலாகவர் எவவளவு பொருளகளைவைக திருப் 

பினு அவற்றுள் யாம பிறர்ககு எததுயும உதவார் 

எனடது இதில உணர்ததபபட்டது. 

( இவ்வுண்மை பாஞ்சாலன்பால உணசப்படும்,) 

HOD) BD. 

பாஞ்சாஎன் எனபவன பாஞ்சாலமீதசக்து ௮சசன், அரு 

பதன் என்னும் பெயரினையுடையவன். தனது இளமைப்பரு 

வததே பல நூலகளையும் கநருன அதன்பின் அக்கிவேச 

முனிவரிடம் சென்று படைக் சலமபயின்றான. ஸபக்காலத்இல் 

அசோணர் இவனுக்குப் பள்ளித் கோழசாயிருஈதார், இவர் மிக்க 

அண் மதுயுடையவர், வில் விததையில் அருமையான முறைகளை 

யெல்லாம இவர் அவ்வரச குமாரனுக்குக தெளிவாச உணர்த் இ
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ட்ட. 

வந்சார், ௮கனால் அவன் இவரிடம மிக்க சண்பு கொண்டான் 

ஒர நாள் மகழ்வுட.. இவரை மீகாக்கினான், 'தசோண?.-! யான் 

௮சசபதவியை யெய்திய பினனச் எனஅ உரிமையிற பாகி உம 

குத்தரு£வன்'? என்றான், கலைமசர்க்க பின இருவரும் சுலைநதார், 

அருபகன் ௮சசனானான. துரோணர் கிருபியென்னு மனைவியை 

மணக்தார். அசுவகுதாமாவைப பெற்றார், வறுமையால வருக 

தனர், பழைய கினைவு வாகது துரூபசனபால சென்றார் தனு 

எளிமையை யுணர்கஒனார், மாவின்பாரஉபவறி மசபககுரிய 

மைந்சன், அவினபால சண்டமிபான், அஃவால் எனகமசார் பசு 

Oa Spin oD) THOT Deu aD மென்று பரிந்து ea omg னார் எல்லாம் 

உடைபனா.பிருகதம் அவன வர்ரது ஓம உதவா நின் 

ரன். உள்ளன்பு இலலாகவன் வெளியில ஒன்றும உகவான 

என்று இவர் காணி மீ டார். (இத பாசதத நில் உணரப்ப௫ிம் ) 

இல்லாலுக் கனபிங் இடம்பொருள் ஏவலமற 

றெல்லா மிருக் ட மவற கென்செய்யும்--ஈலலாப் 

மொழியிலார்க் கத மு.க நால தெரியும் 

விழியிலார்க கே. விளக்கு. (கனனெறி) 

அன்பிலலாதவன் யாதும் உ கவசன் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

(oS ne 

80. TH SYD வுக்காச ஏனசிபிமுன தன்மெய்யைக் 

கொய் கொடுகதசன் குபசேசா -- மெய்யான 

௮னபின வழிய துயிர்நிலை யஃ இிலார்க 

ககெனபு 2தசல போர்தத வுடமபு (6) 

இ--ள 

குமே சா' ஒரு புறவிற்காக ஏன் சிபி தன்மெய்யைக் 

கொய்து கெரடுதசான எனின் னபின் எழியது உயிர்கில- 
ட 3 ி/ ச் ச 

அஃது இலார்க்கு உளவான உடம்புகள் எனபினைத் 2சாலாற்
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போர்த்கனவாம் என்சு. உயிர் நிலை-- உடம்பு, இஃ ஏ.தப்பெயர், 

அன்பை முதலாகஉடைய உடமபே உயிர்நின்றஉடம்பு 

அன்பில்லாகன உயிர்தின்றனவாகா, பிணங்கள் என்றபடி, 

பெறுதற்கரிய மனிதபபிறப்பிற்கு ௮னபுடைமையே றப் 

பாம எனபறழு கருத்து, 

அன்பின் பொருட்டு தமது உடம்பையும் அறிவுடையாச் 

கொடுப்பார் என்பது குறிப்பு. இவவுண்மை சிபிபால தெளியப் 

Qu gic. 

HOD) 
ச் 

சிபியென்பவன் சாக்குச௪ மனுவின புகலவன, சூரியகுலத் 

இல் புகழ்பெறற இ௫ரி மனனர் வரிசையில முகமை பெறற 

வன், இருவயோத்தியிலிருந் து செககோல செலுததிய வெண் 

குடை வேக்தன், உயிர்கள் எல்லாம இன்பம் அடையும்படி ௮ன 

புடன் ஆண்ட அருள்வள்ளல, நீதியும் சருமமும நிறைந்த Ose 

ஜென். ஒருசாள் மாலைப்பொழு இல் அழகிய சோலை ஒன் நில 

இவன் தனியே உலாவிக்கொண்டு நினமுன், இவனது ௮னபின 

நலத்தைச் சோதிக்க விருமபி இர்திரனும் யமனும் இந்திததாச், 

புறவும் வேடுவனுமாக ரநுூறையே இருவரும உருவெடுதகார் 

வேடுவன் துரததினான். புறவு வெருண்டோடி வந்தது. AG 

னிடமே சறையடிததடைந்கது, பசைததுடல் துடித்தது, HS 

களளப்புறவின் கண்சகுலக்கததை யிவவளளல் கண்டான், ser 

புடன எடுத்தான், உச்சியும் உடலும் உவ.ந து சடவினான். 

அடுத்து வேடன் கடுத்து வக்தான, என இசை தநதிடு, மன்னவ 

என்றான, இகளை விகெ; வேறு தருகன்றேன என்று வேந்தன் 

இசைததசன, வேடன இசையவிலலை ஊன உணவே விருமபி 

னன. கொடுத்தால இப்புறவையே கொடு Qat sx, «ser 

எடைக்கு உன் உடற்றசைகொடு என்றான், ௮சசன உவந்து 

aa
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இசைரசான், கன் தொடைக் தசையையறுத்தெ?த்தான் அதன் 

எடைக்சையச் துலையிலிட்டுத் தூக்கனான், புறவின் தட்டே புவி 

2ல் தாழ்க்5.௪, சசை முழுதும் உடலிலிருந்து குடைக்தெடுத்.து 

இட்டான், இூக்தொறும், இடுக்தகொறும் தசைகதட்டே உயர்ந் 

தது, வேறு சசையின்மையால் முடிவில் மன்னனே ௮ ச்.நுலையில் 

புகுஈதான், உடனே புறவும்வேடலும் உருவமாறினர், இந்தாலும் 

யமனுமாய் ௭௫37 நினறனர். அசசைப் புகழ்ந்தார், ௮கமகழ்க் 

தார், கொய்த தசையெலலாம் ௮சசன் er. ots aries 

தார், முன்புடை BF gen, முன்போல் நின்றான், வசம் பல 

தந்தார். வந்தவர் சென்றார், அன்பின் வழியது உயி/நிலை என் 

பதை உலகம் இவவேந்தன்பால் உணர்ந்தது, 

ஒருவன் உயிர்க்கு உடம்பிலும் ௮ன்பே உரிமையுடையது 

என்பது இதனால் உணர்ததப்பட்டது. 

(இவவஇகாரத்இன் தொசைப்பொருள்.) 

அன்பு அருவப்பொருள், ௮ஃது அனுமானத்தானே பறி 

பப்படும், அதனையுடையவச் உடம்பையும் பிறர்க். க உவந்து 

உதவுவர் ௮ன்புடைமையே உடம்பின் பயன். அன்புடையவர்க் 

கு யாவரும் ஈண்பசாவர், இருமையினபங்களையும் ௮ுன்புடைய 

வர் எளிதில் எய்துவர். ௮றததைச் செய்யவும மற,ததை நீக்க 

வும் ௮ன்பே துணையாம். அன்பிலலாதவர் தம்மியல்பால தாமே 

அழிவர், அன்பில்லாதவுயிர்கள் Oso ghar gp இன்புறா, உள்ளன 

பிலலாதவர் ஒன்றும் உதவார், அன்புடையவசே மனிதர், ௮ஃது 

இல்லாசவர் ஈடைப்பிணங்களே என்பனவாம், 

8-வது அன்புடைமை மாற்றிற்று, 

CaS oe?
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௯-ம் ௮.இகாசம் விருந்தோம்பல், 

௮வது விருர்தினசைப் பேணல. இஃது அன்புடைமை 

யின்பபனாக நிகழும், ஆதலால அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது. 

81 ஈட்டும் பொருளையெல்லாம் ஏன்கிருர்சைப் பேனுதற்கே 

கூட்டினசப் பூதி குமசேசா-- நாட்டில் 

இருந்தோம்பி யில்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு, (௧) 

இ-ள் 

குமரேசா! அப்பூதியடிகள் தாம் ஈட்டிய பொருளையெல் 

லாம் விருந் இனருக்கே உதவி மீண்டும் ஏன் கூட்டினார் எனின், 

இல் இருக்,த ஓம்பி வாழ்வது எல்லாம், விருநதனசைப் பேணி 

Cavers am ain செய்தற் பொருட்டேயாம் என்க. 

ம்வளாரண்மை--உபகசசம், 

இல்லின்சண் இருந்து பொருளையிட்டி ஒருவன் போற்றி 

வாழ்வதெலலாம், விருஈதினசைப் பேணி அவர்க்கு வேண்டிய 

உபகாசஞ் செய்கற்காகவேதான் என்பதாம், இல்வாழ்பவனுக்கு 

மூதன்மைபான கடமை விருக்தோமபு,சலேயாம் என்பு குறிப்பு, 

தென்புலத்தார் மு.தவிய 88வரினும் இடைகின்ற விருர்இனர் 

றெந்தவர் ஆலின் அவரை விதந்தெடுத்து ஈண்டு விரித்தார், 

இல்வாழ்பவன வருக்தித தொகு த பொருளால விருக்தைப் 

போற்றவேண்டுமமன்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண் 

மை மப்பூதியடிகள்பால் உணசப்படும்,
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கதை 

HIGH என்பவர் ௮றுபான் மும்மை நாயன்மார்களில் ஒரு 

வா, இவர் சோழமண்டலத்திலே இங்கஞூரிலே ௮ஈதணர் வரு 

ணததி2ல பிறகதார். அரிய கலைகள பலவும பயின்றார், அறிவிற 

சிறந்தார், அதன்பின் எல்லா ஈல்ல குணங்களும் இயல்பாகவே 

யமைக்திருந்த ஒரு குணவதஇியை மணந்தார். இல்வாழ்க்கையி 

லிருச்தார், மனைவியுக் தாலும் ஒருமனப்பட்டு மூழ்க்து வாழ்ந் 

தார், அன்புடன் ஏவசையும் ஆதரித்து வந்தார், தாம் வருந்இப் 

போற்றிப பொருளால் விருந்தைப் போற்றிவந்தார், வருங்கால் 

௮ப்பசது அருங் குணங்களை யிவர் செப்பக் மேட்டார். மவ்வடி. 

saute இவர் பேசன்பு கொண்டார். தாமிபறறியுள்ள spe 

சாலைகள் எலலாவற்றிலும ௮பபர் பெயசையே சூட்டினார், இவ் 

ஙனம் ஆசா அன்போடு இவர் வாழ்ர்துவருங்கால அப்பரும் அங் 

கு வர்தரர், தம பெயர் நாட்டி அவர் அறம்புரியுக்கனமையை 

அப்பர் அறிந்து வியந்தார், அப்பூதியடிகளைக் கண்டார், வந்த 

வர் அப்பர் என்பசை ௮றிஈதவுடன அப்பூதியடி களுக்கு உண் 

டான உவகைக்கு அள வேயிலலை வணங்கினார், வாழ்த்தினார். 

இலவில ஏழுகதருளஎச்செய்தார், மனைவியும, புதல்வரும வணங்கி 

ம௫ழ்ஈகாா, அ௮தனபின் குழுமிய சுவையுடைய விமுமிய உணவை 

விரைவினில் ஆககினார். தமது புதல்வருள் முதல்வனாகிய மூத்த 

இருசாவுக்கரசு என்பவனை இலைகொணருமபடி பணித்தார், அவன் 

வாமைததோட்டததுட் சென்றான். பரிகலம் அரியும் சமையம் 

ஒரு பாம்பு இவன் கையில் கடித்தது, உடமீன புதல்வன் அடித் 

அ உயிர் துறந்தான், தாயும் தந்ைதையும அறிந்தார், விருக்கின 

சைப் பேணுதற்கு இஃதோர் தடையாயிற்றே.! என்று வருந்தி 

னாம். மகவின உடலை யொருபடலில மறைத்தார், இலையைத்தாங்கி 

வினைவினில் வர்தார். அப்பசை உபசரித்தார், உணஜட்ட கிரும் 

பினர், மெய்யுணர்வுடைய ஸுப்பர் நிகழ்ந்கதையோர்கதார், அப் 

பூசிபடிகளது ஒப்புயர்வற்ற விருர்2தாமபுர்நிறத்தை வியர்சார், 

இறைவனைக் அ.௮த்சார், முதல்வன் அருளால் பு,ஏல்வன் பிழைச்
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தரன. அப்பர் பின் உண்டாச், ௮வரனைவரும் ம௫ழ்க்தார், இல் 

லில் இருர்.து இவர் லிருர்தோமபிய பெருந்தன்மையை உலகம 

போற்றியது, (இதன் Bia பெரியபுசணத்இல் உணசப்படும் ) 

விநந்தினரைப் பேனுசலே ஒருவன் இல் வாழ்க்கைக்குப் 

பயன என்பது இதனால் கூறப்பட்டது 

62 தானுண்ணான் ஒளவையுண்ணத் தந்தான் அருங்கனியைச் 

Cords என்னே குமசேசா-- மான 

விருந்து புறத்ததாத் சானுண்டல் சாவா 

மருர்தெனிலும் வேண்டற்பாற் றன்று, (௨) 

இஸ் 

குமரேசா! அதிகமான் என்பவன் அமுதம் போன்ற 

அருள்கனியைத் தான் உண்ணாமல் ஒளவைககு ஏன் தந்தான் 

எனின், சாவா மருந்து எனினும், விருந்துபுறத்தசாகத் தான் 

உண்டல் வேண்டற்பாற்௮ு ௮ன்று என்சு. 

சாவா மருந்து-- சர வாமைக்கு ஏதுவரகிய மருந்து. அமிர்தம் 

என்றபடி, வேண்டல் பாற்று ௮ன்று--விரும்புகல் முறைமை 

யன்று, 

ஒருவனால் உண்ணப்படும் பொருள் பெறுதற்கு அரியதும், 

மிக இனிய சுவையுடையதுமாகய அமிச்சு 2ம Que guid, தன் 

இல்லின் புறத்தே விருக்கினசை வைத்துவிட்டுத் தான்மாக்இசம் 

உண்ணுதல் ககுதயன்று என்பதாம், 

விருந்தையோம்பியே அருந்தவேண்டும் என்பு கருத்து. 

உ மருர்தேயாயிலும் விருந்தோடு உண்” rap ge காண்ச,
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இனி, விரு௩கை வெளியே வைக்துவிட்டு, ஒருவன் தனியே 

உண்டால ௮ஃது அவன சாவாமல நிலைததிருத்தறகு உரியோர் 

அருமருக்தாம எனறு எவசாயிலும கூறிக் குலைததாலும, உண 

ணலாகாது, எனவும் இது பொருள்படும், 

தமக்குக் டைசகது ௮மிரகமேயானாலும அ௮கனையும் விருக 

தினர்க்குக கொடுக?ச இலவாழ்பவன அருகதவேணடும் என்பது 

இதில் உணர்ததப்பட்டது இவ்வுண்மை அஇகமான்பால உண 

சப்படும், 

கதை. 

அதிகமான் என்பவன் கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவன, 

சல்ல போர்வி சன். இவன காலம் Q) D&E 04S இசண்டாயிசம் வரு 

டங்கட்கு முன்க.சாம, Qasr Onis ஊரின் பக்கதில் ஒரு 

செழிகத மலைச்சாசலும், கழைதத பூஞ்சசாலையும் கிலைத்திருக் 

கன, அச்சாரலில தெய்விகமான மகெல்லிக்கனி ஒன்று அற்புத 

மாக உற்பவிசகது, ௮&து அ௮மிம்கின் தனமையைத் தன்னிடத் 

தே அமையப்பெற்றது, தனனை உண்டவச்களை நெடிது வாமச் 

செய்யும் தகுதியுடையது, அதனை ஓர் அருந்தவர் கண்டார், 

HSH இயலபையெலலாம் தமது தவ மடிமையால் ர்ந்தார், 

எடுததார், அாகாட்டுக் தலைவனுபெ அ.இகமான்பால அதனைக் 

கொணர்ந்துகொடுசசார், ௮,சன அருமையையும் பெருமையையும 

கூறியகன்றார், அவன கெரண்டு மகிழ்ந்கான, உண்ணுதறகு 

உரியதோர். காலத்தைக்குறிதது அதனை நிறு,இ வைததஇருர் 

தான். குறித்த காலம் வந்தது, _நதனையுண்ண எண்ணினாக் | 

அவ்வமையம் அவன இல்லை கோக்கு ஒளவை வகதாள் ௮ இக 

மான கண்டான், மகிழ்ர்கான், உபசரித்தான். தான் உண்ணா 

மல் அவ் அருங்கனியை அன்புடன் ஒனவைச்கே தநதான், 

அமிழ்தவிளை திங்கனியை* தான் உண்ணாமல் தனக்கே தந்த 

அவன் வளளற்குணக்தை ஒளவை வியந்து பாடினாள், சாவா 

மருந்தெனினும் விருர்திருக்க உண்ணலாகாது என்பதை அச 

மான் காட்டினான். (இதன் விரிவு புற சானூற்றில் காணப்படும். )
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இல் வாழ்பவள் சன்னினும் கிருந்தினை?ய இனிதாகப் 

பேணவேண்டும என்பது இதனால உணர் ச, சபபட்ட௮, 

ட்ட ge 

83 எஈட்டியவெல லாக்தேய்ஈஅம் ஏனல்லான் பின்னுலவசக் 

கோட்டைபெறறு வாழ்ந்தான் குமசேசா.-- வீட்டில் 

வருவிருந்து வைகலும ஓம்புவான் வாழ்க்கை 

பருவர்து பாழ்படுகல் இன்று. (௩) 

இ.ள் 

குமரேசா! நல்லான் என்பவன் ஈட்டிய பொருளையெல் 

லாம் இழகதும் பின் ஏன் உலவாக் கொட்டை பெற்று வாழ்ந்தான் 

ஏனின, வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவானது வாழ்க்கை, பரு 

வக பாழ்படுதல் Der py crows. 

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று--வருக்இக் கெடுதல் இல்லை, 

வருக்இப் பெற்ற பொருளால் ஒருவன் விருந்தைப் போற்ற 

வேண்டுமென்று மேலே கூறினார், gape: போற்றின அது 

தேய்ஈது கெடுமே எனபாரை கோக்க ஒமபு வசன் வாழ்ககை பரு 

வந பாழ்படுதல் இன்று” என்று இதில உறுதி கூறினார், 

தன்னை கோக்கி வரச விருக்கை நாள்தோறும் பேணி வரு 

கின்றவனது வாழ்க்கை வருர்தி அழியாதெனபசாம், வளாக 

தோகல்கும் என்பது குறிப்பு, இவவுண்மை ஈலலானபால உண 

சப்பமம. 

கதை. 

ஈல்லான், மதுசையிலிருந்த ஒர் வேளாண் மசபினர், இவசது 

மசனவி பெயா் கருமலை, இவ்விருவரும் ஒருமனப்பட்டு விருந்து 

புசக்தந்து அருக்தவர்ப்பேணி ராளும ஈன்றுற்றி வந்தார், இறை 

வன் சோதனையால் இவர் செல்வர் தேய்ச்சு. விருந்தோம்பு,தலை



118 இருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

விரும்பினார், வருந்இனார், இறைவனை சோக்க uni sages 

தார், அப்பரமன் உலவாக் கோட்டை யருளினார், ௮ கொண்டு 

வைகலும விருந்தோம்பி மெய்யின்பமெய் தினார். 

வானா சூடி கருகோட்டையை வைகரறோறும் 

பூராறுசாக்கம் புகையொண்சுடர் கொண்டருச்சத 

தானாகசெவவி யடிசிறகு மதற்குவேண்டும் 

நாணுகருவி விலைக் தம ௮.து நல்கவாஙகா. 

மின்னார்சடையான்றமர் ஆப்ஈதவர் வேதச்செலவர் 

தென்னுடர்தெய்வம் விருந்தொக்கல் செறிந்துுடடோர் 

மூனனாமெவர்க்கும் முல்போல வசையாமனலகி 

எந்நாரரம்நோயின் றளகாஇப னென்னவாம்க்தான , 

(கூடற்காண்டடீ,) 

இவற்றால் ஈல்லான் இயலபு இனிது தெளிவாம். 

விருந் 2, சரம்புவான் வாழ்வு, வளர்ஈதோங்கும் என்பது 

Qs DOH PUUCL gi, 

——_— Si —- 

84 என்றும் அசதியில்லில் ஏனோ திருமகளார் 

குன்று துறைக்தார் கும?ேசா--ஈனரு 

அ௮கனமர்கது செய்யா ளுறையும் முகனமர்க்து 

நல்வீருந தோம்புவான் இல் (௪) 

Q—or 

குமரேசா! திருமகள் மனமூழ்ஈ 3 we Blade aor 

நிலைத்து இருக்காள் எனின், முகன் அமர்ந்து ஈல்விருஈது ஓம்பு 

வான் இல்லில், செய்யாள் _௮கன ௮மார்.து உறையும் என்க, 

அமச்க்து--ம௫ழ்க்து, பொருந்த எனவுமாம், 

முகமலர்க்து விருந்தினசைப் பேணுகின்றவன் வீட்டில் இரு 

முசள் மனமகழ்ர்து தக நிற்பள் என்பதாம், .
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விர் ?தாமபுவானது வாழ்வு பாழ்படாதென்று Super 

டியசறகு எதுவை யிதி௰ நாட்டினார் 

வ், ரந $னெசை உபாரிப்பவனது இஉலில '?சஃ்வம் மலகும் 

என்பது இதில உணர்ததப்பட்டது. இவ்வுண்மை அசூபால் 

உணரப்படும், 

கதை 

௮௪௫ என்பவன் ஐர் ஆபர்கலக்கவன். கொண்டைகாட்டி 

லே வீச2வல என்னும ஊரில பிறகதான் இவன் காலம் இற 

றைக்கு ௮.ரிரகற பி.நாறு வருட்கட்கு முல்னராம், குறுகப 

Ae pple Bin Ri BAS ரும் இவனுக உடைடைகளாயிருககன 

HUD a he? HAs 5 OIF ld BUDA இல்வாழகது வஈதரன, 

@ யு DITBD QAM ay TH BTL பாகியிரலில இன் இலலில 

வ௩னு ஊர், தாள. பியல உடல நடங்க. சோர்ரசாள Quer 

சண்ட ட முகா Eb shy OT றகர. மனமகிழ்க ஐ பணிசகான் 

புழ்ச் ரன உளள எழுசசு நாச செப்சா 1. அவவமையம 

௮௫ இபச்கரயிநகக காடிகிழங்கைப பக தவஞ்செய்து 

ஆட்டு ரா௮டன ததா, ஒளவை கெண்ட ரா. உண்டாள். 

HRS. HTD மிர்ரர் நீயகினார் Aoi அுனபின் இரதகலை,ம் 
7 

பும ஈக கையும கினைக* ௮ மசிம்சகாள.. Oe ௮௪ தி” என் 

பகை ஈன்னிலையாக்கொண்டு அ௮வனமீது பல பாடல்கள் பாடி 

டை. புரவியின் வ புகழ் உலஉூகங்சம் பரவிற்று இருமக QW. Hor YA! YEP COG BS BS 
wher Lape UTA Qarar iio Qian DEST. 

(இஃ. ௮௪ தி 2காவையில அறியப்படும் ) 

இடம் BS HO STUY UT BN ros செலவம் நிலை (சூம் of SOT LI By 

இகனால கூறபபட்டது. 

அம்ம. மழு அத: முத்தை வர்வலவைலவயைவைய் 
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89 வித்தின்றி முததேன் விளைக்ததவெண் ணெய்ச்சடையன் 
கொத்தும் வயலிற் குமசேசா.-சுக்திசெய்்து 

வித.தம் இடல்வேண்டுங் கொல்லோ விருர்சோம்பி 

மிச்சில் மிசைவான புலம், (௫) 

Q—a 

குமரேசா! வெண்ணெய்ச சடையன வயலில் வித்துகள் 

இடாமலே ஏன் முத.துகள் விளைந்தன எனின், விருந்சோம்பி 

மிச்சில் மிசைவான புலத்தில் விசம் இடல் வண்டும் கொல்லோ 

எனக. மிச்சில்-- மிஞசியிருகத.து. மிசைதல்---உண்டல. 

புலம்--விளை நிலம் 

மிசைவான் புலம் கானே விளையும் என்பது கருதி வித்தும் 

இடல்வேண்டுமோ என்றார் இது குறிபபு மொழி, 

உமமை அதன உரிமையை விளக்கி நின்று. 

விருந்தை முதலில் ஊட்டி அதன் பின்பு தான உண்டு 

வாழும் பெருந்கசையோனது விளை கிலததில் பெருகிய வளங்கள் 

தோன்றும் என்பது இதில் உணர்த்கப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

வெண்ணெய்ச்சடையன் விளைபுலத்இில் உணரபபடும், 

கதை 

சோழராட்டிலே திருவெண்ணெய் sagrise ஏர்வளம் 

படைத்துச் சீர்பெற வாழ்ந்த சடையப்பபிளளையெஃ பவம் ஒரு 

பெருங்கொடைவள்ளல், இவர் தமது நிலங்களில பயிர்களைப 

போற்றி உயிர்களைக் காத்தார், பச நோய்க்கு இவசொரு மருந்து 

போன் ிருந்தார், தம்மில்லில் வக்.து உண்டு மகழ்க்த விருகஇனர் 

முகங்களை யிவர் கண்டு மகிழ்வர், பல இடங்களினும் இருந்து 

இனக் 2தாறும இவசது இலலை கோக்கு வருவார் பலர், sorter 

வரும்உண்ி உவந்த பின்னே யிவர் உண்ணப்புகுவார், உபிர்சம்£ப்
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பே ஹும்பொருடமேட யிவர் பயிர்களைப் பேணினார். நிலங்களைப்பண் 

படுததுவதிலும், அவற்றின் கன்மைகளையறிவதிலும் இவர் மிகச் 

சிறந்தவர், இவரது உபகாச நலததால் இவர் விளைபுலத்தில் பெரு 

வளங்கள் தோன்றின. ஒரு சமயம் இவர் வயலில் விளைந்த சில 

கருபபுகளில் கணுக்கள்கோறும் முத்துக்கள் இருந்சன, இதைக் 

குறித்துக் கம்பர் குணசசேகரபாண்டியன் என்னும பசசனிடம் 

கூறி மகழ்ஈ துள்ளார், உபகாரியின் விளை நிலம் தானே விளையும் 

என்பதை உலகம் இவர்பா.௨ உணர்ந்தது, 

பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும், (ஒளவை) 

உண்டுவிருஈ துவந்தபின்பே உண்ணுகன்ற பெருந்தகையோன் 

உழுகிலக இல் 

கொண்டுவிச்துமஇடல்வேண்டுங்கொல்லோவென் றுசைத்தமொழி 

குறிததோ என்றும 

மண்டுபுகழ்த் இருவெண்ணெய் ஈல.லார்வாழ சடையபபன 

வயில வாய்த்த 

மிண்டுசெழுக் கரும்புகளில வெண்முத்தம் கணுக்கள்தொறும் 

விளைக்ததம்மா, (தனியன்) 

விருந்தோம்புவான் விளைநிலம் பெருவளம் தருமென்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

டஅ-ஷ கல்! 

86 தேடிவிருக் தோம்பும சிறு ததொண்டர் வானுல?கள் 

கூடிவிருந் கானார் குமரேசா. நாடிச் 

செல்விருர் 2தோம்பி வருவிருந்து பார்த் திருப்பான் 

ஈல்விருர்து வானச் சீவர்க்கு, (௬)
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இ-ள 

குமமேசா! இவவுலகில் விருந்தினசைப பேணிய சிறுக 

தொண்டர் ஏன வானுலதககு விருஈதானார் எனி, செசெலவீருக 

தை ஓபபி வருளருககைப பார்கது நபபான, வானதகசவச். க நல 

விருந்து வசன ஏக, OS oval ih ib afl = ub 5 Bot Aho sh 

வசவையுணர்ததும a Fj GT oF DU GHOF TSN, Dok oD! (ர் எனி லை 

வயெனனும இசண்டிடகடமய ரியலு, து வழுவமை அபாய 

சஈண்டுபபடர்ககையில வசதுள்ளனு, 

தருசொல ௨ருசொ. ஆபிரு கிரா னியும 

தனமை குன விலை யாய டத, பதாரலச்ரபபியம 

வரத விரதனரைப பணி பின வசை B Ee Dotens 

. 6 ட டர . ~ 4 [ எதிர்பார் 5திருககுப வணமையாளனை வானவர் வருமபிப மப ணு 

வர் எனபது கருதலு, 

இமமையல உ௱ரர்கரக க உணவூடடி. இனபரு ஏப்கவனை 

மறுமையில போரனபஃகை LB Thay MA, என்பது இல உணர்த 

தப்பட்டது, இவவுண்மை சிமுத2, சாணடர்பால உண சபபமம, 

கதை. 

சிறுகதொணடா, அறுபது மூனறு நாபனமார்தளில ஒரு 

வர், இவர் ஈசாழுகாடடி ல, இருசமஙுகாட்டவ கடி. எனலும 

ஊரில, அமாகதியா தஉத்திலை Fo தரா. Ayes போர்வீரர் 

படைகலப பயியசிபில மிகத 22 பேறறவர் கவன, பு 
ர, a ட 

மூகலிப கைவீடி படைகளிலும, 2வல, வரள bp bhi கைவிடப 

படைகளிலும் இவர் வலலுகர் அதனால 5508 pies இவ 

oar 3 தன் தரனைக்கு,த தலைவசாக்கினான, இவரு தலைவசானார், பவ 

போர்முனைகளிலும் செனறு பகைவரை வெனஜுூர், இவரது AG
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மைபையும, மிவறறியையும் முறிதது ௮௪௪௮ இவருக்குப பெரும 

பெசருன த௫கான, து கெரண்டார். ௮ுகனபின மணமபுரிக 

ஜார். இருவெண்காடஃ வகை என்னும் பெயரினையுடைய தமது 

_ 2 மனைவிபோடி ஸதி] தமை ந் BA LD Zan OL Id a LT fi GUT LL Ba T வர ழம் BM at 

capa OD ae ட 3 . தமக்கு ஒரு புலைவன 22 [றினா 2. அவனுக்குச் சராளன 

oy பெயாடடரா ப௫ழசதார் sure 2பாமி விருநதினரைப 

81 1x0 23,4 வீ; Saris so su Gout பிறவிப பயனாக ay (1h LF 

ஞூ, வைகவுப நூறலுககணக்கான விருக இனர் uss) இவர் இல 

லில உணபாமலாழிப இவர் உணா, ous Bi att 2தாமபுக 

~ 

BVSO உலசம ASATS ST LY UOT UTwWer HB HUG DT. ஒரு 

வைசவ Susans ATT இவா இலலை மீரரககி வரதர், ஒரு 

விருதுப் று இகலைபாமபடி௦௪ பதார், மண ககமழ் உணவை 

MPH RL WIT தககி வ்.ரதுனசை நாயனார் of BUTS HHS 

சா, ஒருவதம வரவிலலை வருகதனார், Bhi Hoss oS 

Quafice மபானாச், அுூறணீமீபால மவடஙமிகாணமி வநத பசம 

னைக் கணடாா உவநறு கொணகிவகதார், உணவு டது துணிக ay 

BIT, ut Shaw, "காம இபபுலலிய உரைவையு௨ 6 WW. 

BT ழணபஹ கிலா ஙமழ் உணம2வயாம, ௮ஃது ூழகும இளமை 

யுமபொருகதிய ஐ குழகியின கறிசயாடு கலக திருத்தல வேண் 

டும. இலமீதல காமசசவமீனாம''எனறு எழுகதார், நசயனூா நழிரகி 

னார். வர் அடிமிசைவிமுநலார். ுவவகையுணம௦வ தருகன் மறன 

எனறு மதாழுழு சிறு திணா, உள மிளயோாடினார். மனைவிபிடம 

இவ்வுணமையை உ௱கங்கலகஇயுசைததகாா, மனைவியும பதைத்தார். 

முடிவில இருவரும 2தறி2 தமலு ௮ருமைததிருமகனையே ௮றுத 

லு சமைகசத் தணிசசாா, பளளியில இருக்கும பிளளையை 

மெள்ள அழைத்தார். உளள கொண்மி2பாஞார், பாவம்! தாய் 

மடியில தாங்க பாலன் காலைபபிடித்தாள, தரதையஞ்சாது தல் 

யையறுததார். விசைவில கமி சமைதசார், அடியவர்க்குப படை
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ததார். பாலன் ஒருவன் என பக்கதஇில இருந்தால் தான் யாம் 

இதை உண்போம் என்றது ௮வர் பகர்ந்தார். பாலன இலலையே 

எனறு இவர் அயர்ர்கார், வெளியபே2பாய் ௮ழை என்றார், ஆணை 

யை மறுக்க அஞ்சி யிவரும ௮ழைததா£. புகதகமோதுய கை 

யோடு சீசாளன் தெருவிலிருநது திருவருளால் ஒடி வந்தான, 

பிளளையுள்ளே வருமுன உணவும விருந்தும ஒருங்கே மறைந 

தன, உடனே பசமன் விடைமேல் தோன றினார், ௮ருள்செய்தார், 

மனைவியும், புதலவனும், தாதியும, உடன வச நாயனார் அருளுருவ 

டைந்தார், வானவர் எடிர்கொள வானவழியபோனார், அ௮ழிவில இன் 

பததை,த தமருடன் ுய்ததார். இவசது இயறபெயர் பரஞ்சோஇ 

யார் என்ப2த, எவரிடமும் பணி?2வசடு தொணடுபுரிக்க கனால் 

இவர் சிறு சகதொண்டர் எனப பெறருரச். 

(இதன் விரிவைப் பெரியபுசாணத தில உணர்க, ) 

விருகதோமபுவாலுச்கு உளதாம் பயன் இகனால் கடறபபட்டது 

pan அனகா 

Ol ஓசனனம் கண்ணற் குதவியதால் பாஞ்சாலி 

கூர்பபனேன கொண்டாள் குமசேசா---பாரில 

Qe sts தென்பதொன் றிலலை விருஈதின 

தணைததுணை வேள்விப பயன், (௭) 

இ--ள 

குமரேசா! பாஞ்சாலி கண்ணனுக்கு ஐர் ௮னனம் உதகிய 

சீனால ஏன பெரும் பயனையடைஈதாள எனின, வேசாவிப்பயன் 

இனைததுணைதது என்பது ஒன்று இல்லை, விருந்தின் அணைத் 

துணை gene,



9-ம் ௮திகாசம் விருஈ்£சாம்பல, 185 

வேள்விப் பயன் இனைத்துளேத்து--விருந்தோம்புகலின் பயன் 

இவ்வளவினையுடைய து, 

விருந்தின் துணைத் துணை விருக்கின த்குதி அளவே அளவு, 

இல் வாழ்பவன செய்யவேண்டிய 688வகை வேள்விகளுள 

விருந்தோம்பல் மானுட. வேள்வி எனப்படும், ஆதலால அதனை 

யே வேள்வியனருர், மற்றவை பிரம வேள்வி, தேவ வேள்வி, 

பிதர்வேள்வி, பூக வேள்வி எனப்படும். ௮வை முறைய வேத 

மோதல், ஓமம் வளர்ததல், நீர்க்கடன் செய்தல பலியிகலகளாம். 

விருரதோம்பலின் பயன் பொருளின் ௮ளவைப் பொறுக்க 

தன்று, அதனைப் பெறு£வாரது தகுகியைப் பொறுதததாம் 

என்பது கருத்து, 

கொடுக்கல சிறிசானாலும் ௮தனைக கொண்டவச,ஏ தகு.இக் 

கேறப ௮,தன் பயன் பெரிதாம் எனபது இதில காட்டப்பட்டது. 

இவவுண்மை கண்ணன்பால கரணபபடும், 

கதை. 

பாண்டவர் வனவாசம் செய்யுங்காலத்தில துருவாச முனி 

வர் அத.இனபுரிக்கு வரதார். துரியோகனன் ௮லரைக் தொழு.து 

உபசரிததான். தனது அசண்மனையில ௮வருக்கொரு பெருவிருஈ 

அ செய்கான். அதல் உண்டு மகிழ்ந்த முனிவர் அவனுகசேசர் 

வசத விரும்பினார், வன வேறொன் றுல்2களாமல, எமது இல் 

லில் உண்ட... உணவுபோல் பாண்டவரிடமும் போய் நீவிர் உண்டு 

வசவேண்டும் என வஞ்சகமாக (வேண்டினான் , ழமூனிவரும் இசைக் 

தார், வனமபுகுந்தார், பாண்டவசைக் கண்டார், ௮வரனைவரும் 

இவசடீமிசை விழுர்து தொழுகார், பூசிககார் உடன முனிவர் 

“யாம் பசித்துள்ளேம். யாம் உண்ண ஈல்லவுணவுகா” என்றார்,



186 திருக்குறட் குமசேச வெண்டா. 

பாவம?/ என் செய்லார் பாண்டவர் சூரிபன் உகவிய பாத் இசத் 

இன மூமையால இனம் DH AP HH D சிறிது உனாவு பற்று உண்டு 

வருகின்னார், ௮ம. முறையும் அன்று பெறு முடிசஎது, wo Slams 

இருபதாயிறறு, 83வரும் வருந்தினர் தரூமன முடிவில 2தறி 

முணிவசை $ராடி வ நம்படி வணங்இஷர். வரும விசைக்து பா 

னார், எலா செப சீவாம எனறு இவா இகைக்துச ககாணகாக 

௧௫ தினார் BW இய WD FIL] TE B Th CORE கண்ணால். உடன 

Warr por Sata enon 6வேருபமகிற்ககார். உள்தை உணர்க 

Ret, smanm GosauAwu SsTsOs பாணட்கமில ஏதா 

ag) piauorarat cat! orotate, UIT baTM LIT நசாலி, ஒரு 

பருக்கை ப யிருக ஐ, சேொணர்ந்து சொடுககரள் ஈண்ணன 

சையில கொண்டான். உலக முண்ட வாயில அகனையும் வைது 

ror, borg Bark ௮௬4 wD BRONTE pe US கும் ௮வ 

சடியவாக் கும் ப சாய் நிறு பற AW wtp De-to oy LNG BLY 

வயிறு சைக ர, ஒனிவர் மகிழ் வாரி இகைகார், எ ளை 

வது கண்டார் கழி£பருவரை கொணடார் யாம். இன்று 

உணட உணவு போல என்றும உண்ரைப பெற்றிடை எண்று 

வரு கும பாஞ்சாலிக் ரம ஆசிகூறிபகன Yt விருக ௮. Fsbo COUT 

துணே வேளவிபபபன எனபதை உலகம் கண்ணன் ல ஈண்டு 

(இகன விரிவு பாசுக௫ல் காணப்பிம ) 

தகுதியான விரக லமபுவார்க்கு மிகுதியாக பயனாள் 

உளவரம எனபது இகணனால கூரபபட்டது 

——— Se 

88 பிறறற்றான உளளம் பரிஈதிரக்கான ஏன்பினபு 

குற்றமுறறான சேடன் மூமசேசா-.. முற்று 

பரிகதோமபிப் பற்றற? மெனபார்விருர் 2தாம்பி 

Saawel ஈலைப்படா தார், (4)
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Q—ar 

மூமரேசர! சேடன் எனபவன் பற்றுக்கள் அற்று ஏன 

பரிக்து இரந்து குற்றமுறறான் எனின், விரு ஓபி வேள்வி 

தலைப்படாதார் பரிர்து ஒப்பிப் பற்று அற்றேம சான்பார். என, 

பற்று- பற்றுக்கோடு. பொருள் என்றபடி, 

பரிர்து-- வருக டு, Carat of — af TAG BTU! ரலி 

வேள்வி தலைப்! Lo Got = AHFC HTD? gy RSV எய்தும் 

பயனைப் பொருக்தர்தவர் 

விருந்தினரைப் CUD RUST, பொருளை anes இக் காத்து 

இமா சதேமெனறு சொல்லி இசங்குவர் என்பசாாா 

விருந்கைப் (2பாறறி UB SN ஒருவன வருக்க! பெற்ற 

பொருருக்குப் பயன் என்பது சுறிப்பு 

நிலையில்லாக செல்வம் தனக்கு உரி௯பயாக ஏமைந்திருக் 

Greys s ஒருவன் அ௮தனைப பிறர் ஈகு உபகரிக் உம்வண்டும 

என பதும, இல மதல் அது தன் இயல்பா Bw win எனபதும, 

HO MIM அவன அசனை வருகஇுக்காத்த ௮யரைக் குரி*அம், 

DEAS ore gtd vader wipe roc How i gir, Ql wear 

எண பதம் பின் இசக்து Biwi sau gies, PBX உணர்க்கப 

பட்டன, இவ்வுண்மை சேட௮ பால உண-பாடடிம் 

கதை 

சேடன்என்பவன சோழகாட்டிலே சோசைஎன்லும் ஊரி2ல 

யிரர்ச ஒரு பெருஞசெல்என், ஒளவை சாலகத வன். வஞ்சமும 

சூம் கெஞ்சினில் உடையவன், இசக்கமிலலாகவன் 7பசாசை 

பிடி க்தவன், கானும இன்புரான், பிறர்க கம் உகவான், கொடு 

எழுக, ௪ என்பான். வன்கண்மை மிக்கவன், கல்ல விருநர்தைக் 

24



சச வெண்பா, 188 இருக்குறட் கும 

சுண்டால் சன்னைக் கொல்லுமருக்ென்று கொள்வான், பதுக்கி 

யொதுங்குவான், ஒருகாள் ஒளவை தளரா்ச்து இவன் இல்லை வத்த 

டைந்தாள், ௮,மதனைய கவிபாடும அம்முூதமகளுக்கு இவன 

சிறிது பழங்காழம் உசுவினன் இலலை தவமகள் எழுந்தாள், 

கவி ஒன்று பாடிக கடுகி ௩டககாள 

பாடல பெரு ?ன பலர்மெசச வாழானே 

நாடறிய ஈன்மணங்கள் காடாசீன... சடன் 

இவன்வாமும வாழ்க்கை யிருங்கடல்சூழ் பாரில் 

கவிழ்க்சென் மலர்க்தென்ன காண், (ஒளவை) 

சேடன் தன் விஇவசத்கால் பொருள் முழுதும இழக்கான். 

அயசங்கள் பல சொடர்ஈகன, இழக்கதை நினைந்து ஏங்கினான், 

பண்டு விருக 2சாமபாமைபை யெண்ணி யிசககனை பலவிடங்க 

ளிலும் அலைககான, இசாது இரிர்கான், பின் இறநது நிர்ந்தான். 

விருந் தினை 2.பாமபாதவன பொருளினையிழக் து வருந்துவான் என் 

பை உலகம் இவன்பால உணர்ந்த த, 

(இஃது ஒளவை காதையில் உள்ளது) 

மண்ணாற்சட்டி கரததேந்தி மறகாயப் கவவும வாயினசாய் 

௮ண்ணாகதேங்கி யிருப்பவசை யறிகதோம ௮றிச்சதோம அமமம்ம 

பண்ணாக்மொழியார் பாலடில பைமபொற கலத.இல் பரிஈதூட்ட 

உண்ணாநின்ற போழ்சக்?த உகவாமாச்க ரிவர்தா?ம, 

(சிக்தாமணி.) 

விருந்தோம்பாதவன் பொருள இழந்து வருகதுவான் என் 

ப.து இதனால் கூறபபட்டது, 

பை ae ~—- 

89 வாடிவந்த ஈல்லதங்கை வன்படியைத் தீர்த்திலளேன் டிவந்த ஈல்லத த் 
கோடியுடை யாஞும் குமசேசா--சாடும் 

உடைமையுள் இன்மை விருகதோம்ப லோம்பா 

மடமை மடவாச்கண் உண்டு, ( ௯)



9.ம் wy Bear விருதோம்பல், 189 

Q— ar 

குமசேசா! அலங்காரி பபரும் பொருளை யுடையவளா 

யிரு௩தும ஏன வாடிவஈத நலலகங்கையின வனபசியை மாற்ற 

விலலை எனி-, விருகது ஓமபலை தஒமபா மடமை மடவார்கண் 

உணடு எனக, 

௩. * ௪. “bt 

உடைமையுள் இன்மை --செலவத தளமே வறுமை. 

விருஈனு PU LIM PWT OL amin = ad, HH Hom ones) பேணாமல 

இகழு.ம 2பதைமை, 

a ச ௪ > ° ச (அ இ « 

ம வசாகண் உண்மி - 2பசகையார்கண் ண BoM TLD, 

விருந் நினசைப பேணாமல் இகழும 2பதைமைதகான் உடை 

மையுள 2ள சதோனறுகனற வறுமை எனபதும, கனை அறிவில் 

லாதவ உடையசசவர், எனபதும கூறியபடி, 

பெ “நள் இனமைபைமய வறுமை எலாபர், ஆலை அதன் 

உண்மையிமலயும் ௮ஃலுண்டு எனபதூமி, அனா இயலபும, மீதவர் 

இதில் வேறு உணர்த இனா, 

குருடன் ஓளியுளள காலத்திலும் இருளை2யயுடையவன. 

அது2பசல் மடையன, பொருநளள காலகதினும் வறுமையினை 

யேயுடையவன அவன எனபனு குறிப்பு. 

ஒளியால எய ம ப.பனைக குருடன கன குருட்டுசதன்மை 
ச * 7d ௯. 7 உ ௬ ௬. 

யால் எய்சாதவாறு போல, பொருளால் எய்தும் பயனை மடவரச் 

தம மடத்தன்மையால அடையார் என்பது கருதது. மமேல, விருந் 

தோம்பாகவன் பொருள இழசக்து கெடிவான எனனஞுர். இகில், 

அக்கேட்டை மடையனே ௮டைவான எனனுர், 

பொருள் பெற்றால ௮னுகொண்டு விருக்தினசை ஒம்பமவண் 

டுமென்பதும் இலலைபானால் சன் பயனை யிழந்து தாமும் இழி
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வர் எனபலம், இதிலஉணாததபபட்டது, இவவுண்மை wowed 

பால உணசபபடும. 

கதை, 

இறறைககு எழுநூறு வருடமசுடகு முனனர் வடமதுரை 

யன வுருகில இருகத மருவூர் எனனும நகரில சாலுவன என 

னும பெயரினையுடைப குலுகில மனனன ஓருவன இருசதான, 

வ இளக ளுசைபனலும மனை௮வயை மணரதான. இதுவ, ழம 

மகிழ்நது வாழநதரா, இவர்பால ஒரு புதலவனும் புதலவிபும 

தோனறினார், நலலணணன, ஈலலதககை, எனறு முறையே ௮ம 

மககடகுப பெயரிட்டாா இவவிருவரும தம இளமைப பருவத 

மத தம் பெறமீமுசையிழகதார், தளர்தது மதறினார், வளாரறு 

பருவமுறறபின ஈலலணணன தன தஙகையைக சாசி மனனலுக் 

கு மணமுடிதனுத ஓந்தான, ஈலலத்ககை கன தமைபனிடம wil 

சைகள பல பெறழு மணமகனுடன சென்று கலகலு வாழ்கதாள, 

பெறமுள, மிக இனபம உறனாள, வருங் மக்கள எழுவசைப 

கால ௮ூக கொடிய பஞ்சம ஓனறு மேோதோனறிறறு, அதில் மன் 

னன தன பெ.௬ள மழுவதையும குடிகளுக்கு உதவினான. ஸூடி. 

யாமையால குடிகளும காகிம SOs அுழிரககன, மனனன் 

வருஈதினான, தலலத கை தனது காயகனுடன் தன அ௮ணணனி 

டம் வந்து தங்க விரும்பிளை, மன்னன மறுததான, மசைவியை 

மாததிரம 2தறறி மககளுடன அனுபபினான, ௮வளும பிரிவாற 

ரது வருகதிளை, அ௮தனபின மககளையணைதறுச் சென்றாள். 

காடுகள பல கடஈதாள, வாடிய மககளுடன மருவூர் வகு சேர் 

ஈதாள, ௮வவமையம அண்ணன மேற நார் போயிருக்கான். 

அவன் மனைவி ம.சிம பனையில இருகதாள, அவள மிபயச் ௮லங் 

காரி, மிகக் கொடியவள, வனமையும, புனமையும, மடமையும 

கிறைஈதவள, பசியால வாடி, கடையால மெலிகது தளர்ந்து தள் 

ளாடி.ப மககளுடன உளள நுழைகத நலலதங்கையைப் பாவி 

அலங்காரி முகககறிததுப் பாததாள. வா? என்று கூட அவள 

வல்வாய் இறஈதிலள். அங்கு மூன செல்வமாக வளர்ந்திருச்த



9-ம அதிகாரம விரு சீ கர்மபல, [91 

லலத க்கை பித் யெணணி யெணணி யுளனயகொதிததாள 

பசியால சுலஙகி Apa அடிக கம ம௩களினபொருட்டு கீலலத க 

கை ுவளபால மமலலச செனறாள, அண்ணீ! இச குழகதைக 

ளுக்கு: கொஞ்சம பழங ௯. 2ழனும மிங்கள் சனறு கூ 

கேட்டான படுபாவி அூலஙகாரி ஓனறும கலஙகாமல நினருள, 

மடிதல 2கழவசகைச சிறி TIS vs MSH மழககுடன டு 

த்தி af A 60 an , 15 SV ov sb IB} ods F பாவம? எவ மசயவாள பீளளைகள 

புழவெவத லுடிக்கிணறனர் ம் திணா௯ at 9 யகையும கூசாம ஏடு 

ததாள, கூழாககிழுள மில பபெரிதும கொகதாள, அககியமை 

ஆமறிககுடிககுமூன, அலஙகா!॥ அககிப கொடுமைகள் பல முல 

றை சைதது மக்களைத் தழவி விழிச் சசொரிகது வெளி2யறி 

QT. ஒரு காடடில புகுகமாள, அயகார் பாழ்ங் கிணறறில 

மக்களோடு வீழ்கது மாய்கதாள. அணணனும கணவனும இவ 

வுண்மைபைபறிகலார். அஙகுவக்கா. க௩மம உயிர்விடததுணிஈ 

தார். இறைவன ஸூ.நளால இறககவர் எணம$ம் எழுககதார் 

அனைவரும மகிழ்கதார், உடைமை பல வைத .தருகமும விருக 
. ரு சே.ம்பா மடமையாக ௮லஈகாரி பெருவ 2கடடை.ஈதசாள. 

செலவளாயிருப்பிலும் oF 58 BTL MB >) oT வறிபசன of oF 

பது இகனால GMT FGI 1 ws 

6 அகவ aye 

90 பண்டுகககன மாறுபடமிப பாரககவுட Dey LOLS TT 

கொண்டார் குழைவேன கும?சசா..-கண்டெிகது 

2ீமாப்பக் குழையும அனிச்ச மூகக.இரிக து 

மீநாக்கக குழையும விருக.து (4) 

Q—a 

குமரேசா! தக்கன மாறுபட்பிப பராததவுடசனை ஏன 

உமையா வாடி நீங்கினார் எனின, ௮னிசசபபூ மோப்பாகுழை 

யும, முகம் திரிந்து சோகக, விருஈதனர் குழைவர் எனக,
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அணிச்சம---ஓ LoL, அறு தனனிடசுஇல் தோன்று மல 

சையீண்டு உணச்சுஇ கின॥று 

எடுத்து மோர்சால முனிசசம வாடும், கமிததுப் wit aero 

விருக் இனர் வாடுவர் எனது, அ௮ருபை ரீபசடு ௮வசைப பேண 

வேண்டும, எனபது காதி மலர்வகையிக மென௫மையான முனிச் 

சப்பூவினும் விருர் இனர் மிகபெ௮மையராதலால ௮அவசை உள்ளன 

சீபசடும இனமூகமிதா Au 3பாறற வணடுமெனபது குறிப்பு 

Biogas சோக்கிலை விருக்இனர் வருஈதி மீள்வர் எனபது 

இல் உணர்த்தப்பட்டது இவவுண்மை உமைபால உணசபபடும். 

கதை. 

௧௧௧௮ செய்க ௮ருகசுவகதின் பெருமபயனாக உமா3?தவி 

யார் ௮வனூககருப்புகல்வியாக அ௮வதரிகதார் பநவப வந்தபின் 

பசமனைக கலர்தார் இனபுடன பங்கிருககார். தகவ இங்கு 

உமாபதியை யிகழ்ஈது வெதளியால ஒர 2 வளி செய்தான், 

உமை ௮தகைக் காணக்கருஇிறர் பதி தடுககார் தேவி பணிந்து 

subse, வீடைபெற்று வந்தார், ப௱$ுி கமககுக சரகையா 

யிருஈகவன் அன்று செய்க வல சீவள்விபை மும்மை வந்து கண் 

டார், காணவுஈ தக்கன கநிததான, முகநதிரிஈது நோக்கின, 

அம்மை அக்க தரிஈதார், வருக தஇினார், வாடி கினார் வறு us 

யை வணகவ்கிக கலகதார், செனறதும ஈடகததும செய்வதும் 

Osis ser. 

(இதன் விரிவைக் கரஈதபுசாணத்தில உமைவரு படலத்தில் 

உணர்க.) 

விருந்கினசை ௮அனபோடும இன்சொலமலாிம 2பணவேண் 

டுமெனபது இதனால கூறப்பட்டது, 

இவவ.திகாசத் தின் கொகைப்பொருள்,
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விருக்இனசைப்2பணுவதே இவ்வுலகில் ஒருவன் இருந்துவாழ் 

வதற்புப்பயன், அ௮மிழ்சமேயெனினும விருகஇருக்க, ஒருவன் 

உண்ணாலாகாது, சிருக்2 காம்புவான் வாழ்வு பாழ்படாது, ௮வன் 

மனையில் திருமகள் மனமகிழ்ந்து வாழ்வள், அவன் நிலம் தானே 

விளையும, இங்கு விருக்இனசைப போறறினவன் .ஏங்கு சேவச்ச 

ளால SUTYD DIO PUT. FHF வீருஈகைப் பேணினவன் மிக்க 

பயனையெய்துவான் விரு Bom sor ஒம்பாகசவன் Que cred ips gi 

பின் வருகதுவான, Der evar GD HH ST GAL விருந்கோபபாதவன் 

வறிய சீனயாவன், அன்பு ௧௨௩௧ இன் சொலோடு வீருக்தினசை 

உபசரிக்க வேண்டும் என்பனவாம. 

௯-வது விரு 2தாம்பல முற்றிற்று, 

—— Sse? ——_ 

0-ம் அதிகாரம் இனியவை கூறல், 

——— ++ அவையை 

அஃதாவது இனிய சொறகளைச் சொல்லுகல், விருந்தோம்பு 

வார்க்குப பொரு தியிருக்க2வண்டிய திருகதிய குண்ங்களுள் 

இனியவைகூறல் ஈனி சிறாததாகலான இஃது ஈண்டு வைக்கப் 

பெற்றது, அ௮திகாசச்சின் தொடர்பும இகனா2ன தெளிவாம், 

ஷை 

91 மாறில் உயர்சவரி வாய்ச்சொலலை யின்சொலென்று 

கூறினார் என்னே குமரேசா... ஊறுஇன்ற 

இனசொலால் ஈசம் அளைஇப் படிறிலவாஞ் 

    

செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல, 

இ--ள 

குமசேசா! சவரியின அ வாய்ச் 9சால்லை இன்சொல் என்று 

ஏன் சொன்னார் எனின், ஈசம் அளைந்து படிறு இலவா௫ன்ற
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செம்பொருள் கண்டாரது வாய்சசொல்லே, இன்சொல் என்க, 

LN, MOE. 

PTD HONK P— HoT FOS அளைந்து எனனும் வினை 

யெச்சம் ௮ளைஇ என அுளபெடுக்க கின்றது, இது சொல் 

லிசை அளபெடை. படி.று--வஞ்சனை அஃதாவது உள் ஒன்று 

வைததுப புறம் ஒனறு சொலலல் செமபொருள் என ந.து 

அற கதினை, 

௮ன் 2பாடு-லந்து, வஞசனையில்லாக ௮றமுடையார் வாய்ச் 

சொல்லே இன்சொல் என்பது ௧௬௫௬௧௮ 

ஏதாவது ஒரு காசணம்பற்றி ௮ன்பு இலலாக வஞ்ச கெஞ் 

இனச் வரயிலும் இன்சொல் காணப்படும். ஆயினும், அவற்றை 

மெய்யென்று கொள்ளலாகாது என்பது குறிப்பு, 

அன்பும, மெய்மையும், பொருர்சிய ௮றம்உணர்க்கார் வாய்ச் 

சொல்லே யினசொல எபைது இில உணர்க்கப்பெறறது, இவ 

வுண்மை சவரிபால உணசபபெறும், 

கதை 

சவரி என்பவள் ஒர கவ மதுமகள், மதங்க முனிவசது 

சாசலில் இருக் சாள முனிவர் பலரும் புகழததக்க துறவொழுக் 

கச்தையுடையவள் உலர்ஈத இலைகளையும, உதிர்ஈத கனி காய்க 

ஊளையுமே தனக்கு உணவாகக்கொண்டு நெடுங்காலம் இக்கிலத்தில் 

திலைத்திருககாள தருயிர்களமாட்டு ௮னபும் இனசொல்லும் 

அமையப்பெற்றவள், இசாமன் கவர்த வனத்தைக் கடந்து சதை 

யைத் தேடிச் கன தம்பியோ களர்கது அவ்வழி வருக் சாலத் 

இல் அவரை யெதிர்கொண்டு கண்டாள் அளவில உவகை கொண் 

டாள், தது தவச்சாலைக்கு ௮வவிருவசையும ௮ழைச்.துச்சென் 

aor, தனது மெய்யுணர்வால் ௮வர் வருகையை முன்னசே 

யுணர்ந்து ௮வர் பொருட்டுக தொகுத்து வைச் இருந்த 

இனிய கனிகளையெடுச் க் கொணர்ந்தாள், முன் வைத்தாள்.
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உண்ணுர்படி இராமனைந்தொழுதாள். அன்புகலந்த இன்சொற் 

க மனமுவந்து கூறிளை. சவரி சொன் ॥ இனிய மொழிகளைச் 

செவிக்கு உணவாகவும் ௮வள் தந்த அரிய கனிகளை வாய்க்கு 

உணவாசவும் இராமா கொண்டு ம௫ம்க்தார். அதன்பின் இட்கிந்தை 

௫ அவள் கூறியவழியே தம்பியோடு சென்றார். அவளும் அழிவில் 

இன்பத்தை யெள் தல் எய்தினாள். 

ஆண்டவள் அன்பி?னத்தி யமுஇழி யருவிம்சண்ணள் 

மாண்டஜநெென மாயபபாரம் வத தது வரம்பில் காலம் 

EAM TF us sar செல்வம் 3போயறு பிறவி யன்பாளி 

வேண்டிய கொணர்சது நல்க வருக்துசெய் திருகததாலை, 

வன சனலும் இளைய 3 மாவும் அன்றவ ஹுறைக்த பின்றை 

வினையறு பூத [னடி ளும் பெய்மமையி Cem 5a வெய்ய 

அனைபரித தரன் மைந்தன் DTS SHS Gr SH குன்றம் 

நினைவரி தாயற் மொக்க நெறியெலாம் நினைகது சொன்னாள். 

விட்டினும் தபைங சான மெப்ச்செ நி பர்க் மும் 
டு 

SIC அறிஞ ரென்ன அன்னவள் சழறிற் றெல்லாம் 

௦ படபனன் என்ப மன்னோ கேள்வியால் ொலிகள் ( (Ip Dy 

5 காடவ ர்உணார்வி னுண்ணும் அம தத்த BS GH FAUT Sor IF OF g 

(இராமாயணம்) 

இன்..சால் இயல்பு இகனால் உணர்த்தப் பெற்றது. 

24௨8 

92. கண்டு ற சமலர்ம்து சண்ணன் குசெலரையேன் 

கொண், னிமை செய்தான் கும3.ரசா-.- garg. 

அகனமர்ஈ இதலின் ஈன் ற முசனமர்ந 

இன்சொலனாகப் பெறின், (௨) 

இ-ள். 

குமரேசா! கண்ணன் முகமலர்க் த எதிர்கொண்டு குசேல 

டை ழேன் இ௫்சொல்லால் உபசரித்தான் எனின், அகன் அமர்ந்து 

29
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ஈதலிலும் ஒருவன் முகன் அமர்க்து இன்சொலன் அப்பெறின் 

தன்று of IS. 

அசன் மார GIST உவட்.து. 

CPS MIT ற. முகமலர்க து. 

அமர் தல் என்பது பொருந்சல், விஈம்பல், பொலி முதலிய 

ல பொருள்களை உணர்த்தும ஒரு சொல். இனியரமுகமும் இன் 

சொல்லும் ஒருவனுக்கு ஒருங்க அமைதல் அருமை என்பது 

கருதி, பெறின் எனறார். 

மனம் உவந்து பொருள் கொடுத்தலினும், முதமலர்ஈ் து இன் 

சொற் சொல்லுதல் இல்வாழ்வானும் கு கல்லது என்பதாம, 

ஈதலை பனமகழ்ந்து செய்கல் வேண்டும் என்பதும், இன் 

சொல்லை முகமலாந்து கூறல் 2வண்சம் என்பதும், கூறியபடி, 

அகம் உவகையாலும், பொரனள் ஈகையாலும், பரநம் நஈகையி 

னாலும், மொழி இனிமையாலும், பெருமை யெய்தும் என் ௬. 

எ தலின் நன்று” என்பதல் ஒப்புப்பொரு ஷதோன்றும். 

பொருளுடையவர் தானம்செய்து ௮.தனால் எய்தும் பயனை ௮ஃதி 

ல்லாதவர் இன்சொல்லால் இனிது எய்தலாம் என்பது குறிப்பு. 

° ௪ "a : ண் oN? . . 

ஈதலினும் இன்சொல்?ல நன்று என்பது இதில் காட்டப் 

பெற்றது. இவவுண்மை கண்ணன்பால் காணப்பெறும், 

கதை. 

திருமாலின் ஐர் அவதார மூர்த்திக்கும் கண்ணன் என்று 

பெயர். இற்றைக்கு ஐயாயிரத்து ஐம்பது வருடங்கட்சு 

முன்னர் வடமதுரையில் வசுதேவருக்கும் தேவூம்கும் புதல்வ 

மாயத் தோன்றினார். கோகுலத்தில் ஈந்தகோபன் என்னும் இடை 

யர் தலைவன் விட்டில் வளர்ந்தார், விீனேதமான பல்வகை யற்புத 

ங்களைச் செய்து இளமைப் பருவத்தில் இவர் எல்லாரும்கு மகிழ் 

வூட்டி. வந்தார். இவரது தோற்றம் நடை உடை செயல் மொழி
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எல்லாம் இன்பசரமானவை. பருவமுற்றபின் வடமதுரையைத் 
தனம்கே உரிமையாகப் பெற்றார். அதன்பின் மேல்சடலிடையே 

அருமையான பெரிய ஈசரம் ஒன்றை அமைத்தார். அதற்குத் 

அவாரமை யென்று பெயர் அதன் பெ௱வளக்தால் குடகள் பல 

குழுமின. உயர்கலரமற்றன. எண்ணரிய சிறப்புடன் கண்ணன் 

அதிலிருந்து அரசு புரிஃ்தார், புரியுங்கால் இவரது பள்ளித்3தாழ 

சாகிய ருரலர் வறுமையால் வாடி. இவசை நாடிவக்தார். அல்வ 

மையம் சிறந்த அரண்மனையில் உயர்ச்த அசனத்தில ௪ததிய 

பாமை உருக்குமணி முதலிய பத்தினிமார்கள் புடைசூழ மிம2 

மகிழ்வுடன் சண்ணன் விற்றிருந்தார். கசூசேலர் வருகையைம் 

சண்டவுடே தமது இனிய மனைவிமார் ௮னைவரையும் விரித்துத் 

தனி யெழுக்தார். விரைகச்தெதிர்சென்ளூர், மெப்யன்போடு 

முசமலாநது தொழுதார், தழுவினார். இனிய மொழிகள் பல இன் 

புற இயம்பிஞர். அரண்மனைஃகள் அழைத்து சொனர்ந்தார். 

மணியிழைத்த ஓர் ௮ணியா தனத்தில் இருத்தித் தம்துணைவிசளோ 

டுபபெரிதம் உபசரிததார், கண்ணன் இனியமுகத்தையும், இன் 

சொல்லையும், அன்புறு செயலையும் கண்டும், கேட்டும், பெற்றும், 

கு?சலர் கழிபே௱வசை பூத்தார். 

(இன் விரிவைப் பாசவத முதலிய நூல்களில் உணர்க.) 

எண்ணாளைக் கலங்கு மார்பம் சந்தருள் பிரானை நீல 
வண்ணனைந் தி௫ரிசங்கம் உலமிட முூறக்கொண்டானை 

மணணனைத் துமபுரக்கும் வாசுதே உனைமணரச்கும் 

கண்ணனைத் துளவத் காமம் கண்ணனைக் கண்ணிற் கண்டான். 

காண்டலும் உவகை பூத்துக் சால்விசை கொடு நடந்தான் 

ஆண்டகை யவலுங் சகண்ணுற்நணையுடைத் தெழுர£ த தம்போல் 
நீண்டபூம் பள்ளிகீத்து நிலவப ரன்பு பொங்கப் 

பூண்டமா தவன்முன் சென்றுபொன்னடி வைங் கனானுல். 

மன்னுடைய மரையனைத்தும் வகுத்.துணர்க்த மாதவனே 

யுன்னுடைய தரிசன ததால் உடம்புபூரித் தனன்யான் 
மின் னுடைய விளங்கொளி3வல் வேச சருளுக் ஜேவருளும் 

என்னுடைய பெற்லரும்பே நியார்பெற்றுர் யார்பெறுவார்.
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இவை கு?சலரைக் கண்டபொழுது கண்ணன் சொல்லிய 
இன்சொற்கள். (கும்ச2லாபாக்கியாகம்.) 

இனிய முகத்3 தாடு இன்சொற் சொல்லுதல் இல்லாழ்வானு 

க்கு மிகவும் கல்லது என்பது இகணால கூறபபெற்ற. 

4:0௫ 

ச ௪ n 4 ச க $ . 
03, தண்டான் இனிகாகம் மண்ணனையேன் இன்செொலுடன் 

சொனண்டான் of WIM பரச: --டுகரண்ட. 
௩. e re! * ரி a க 

முகத்தான் அமார்ழீனிது கோஃக யக த்தானாம் 

இன்சோ லின2த யதம். (௩.) 

இ-௭. 

குமரேசா! விஜரன் என் மண்ணனை இனிதாக ரோபி 

இன்சொல்லால் போந்றுனன் எனின், றகத்தானா விரும்பி இனி 
ச . க - சு ஆ ௪ உ ட 

தாக Curae HSS Kae Bi. Mast o சாரலின் ச அறம் என்2, 

ம் YS BETS ஆம் இன்சொலினதே அறம். அமனத்தோட பச 

ருந்திய இனிய மொழ்களைச் ரொல்லுதவின் கண்ணே அறம். 

மேல், ஈதலினும் இன்சொல் ல நன்று என்றார், ஈகல் அறம் 

அன்றோ? அதனினும் இன்சொல் எங்கனம் நகரும், எனபஈரை 
நோக்கி யிதுகூறினா். 

ஈதலாலும், இனியது கூறலாலும், அறம் உண்டாம் எனினும், 

மூன்னது, இழிஈதாரிடத்துு தங்கி மறர்புரிதற்கும் துணைபுகிக்து 

நிற்கும் பொருள் வயத்ததாம். பின்னனு, உயாக்தாரிடத்தேததோ 

ன்றி றம் ஒன்றையே எளர்க்கும் ௮ருள்வயத்தகாம். ஆதலால் 

இ. சொலினதே அறம்? எவ்று எடுத்தும் கூறினர். ஏகாரம் 

Si Dev. 

ஆயின், இன்சொல்லே அமையும், ஈதல் வேண்டாவோ 

எனின், அன்பு கலந்த இன்சொல்லுடையார் என்பையும் பிறர்க்கு 

இன்பு௦ ஈவர் அதலால், அவர்பால் அஃது இயல்பாசவே அமைச் 

திருச்குமென்க,
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இன் சொல்லோ கூடிய ஈதலே தறமாம் என்ப ஈர. ம். ர் ஷசி அர் ல் ! <5} ah 

4 * ச. ச உ த் ௪ க. 

அ சமத்து, முமமலர்ச, இனிது சோஃக, இனசொல் மொழி 

ட்ரூ விர் இனரைப் பேணேண்$மென்ப த இதில் ©. OT FSU 

பெற்றது. இவ்வுண்மை லிதுசன்பால் பெறப் ((ததலு. தவவணமை எவ துரனபால உணரப.ப.றம, 

கதை, 

விற.ரன் என்பவன் இறர்றைச்ரு ஐயாயிரவருடங்கட்கு முன் 

ert ais Remon SRST ots தாயாய அம்ிகையின் 

கோழிவயிற்றில் வியாசர் அருளால் பீரக்சவன். திருதராட்டிரன் 

பாண்டி எவனும் அலாச ௫-2 சும்ரயாவன். இவன பமனுடைப 

ஆசம், சிறு வில்விரன. சிறியந்சையாயும், மஃதிரியாயும் இரு 

௩ ர துரியோதனனும் கு உதளிபுரிர்து வந்தான், நகல குணங்க 

ளெல்லாம் இபல்பாக3வ அபையப பெற்றவன். சணணன் பாண் 

டலா ளுடைய நாராய் அ.க்தினபுரிக்கா வ காலத்தில் ௮7௪ 

னை அரிஃபாகனன் அவரைச் சிறிதும் மதியாமல மனச்செரு3 

குற்று இருக்கான். இவன் மாத்திரம் ௮ரச பையை விட்டுஎழு 

ந்து அன்போடு கண்ணனை யெதிர்கொண்டு சென்றான். இனிதாக 

ஃமண்டான். அகமூழ்ந்தூ தொழுகான். மெய்யன்புடன். இனி௰ 

பலமொழிகள் அவர் இன்புறக் கூரினன். தண்ணி ததும்பிய 

கண்ணனைத் தமதுஇல்லில் எழுக்காளச் செய்தான். அதன்பின் 

அமூகனைய வுணவை விரைசில் ஆஃகி விருந்து செய்தான். சண் 

ணன் உண்டிகவித்தான். விதாரனது உள்ளன்பை உணர்ந்தும், 

விறாக்தின் திறத்தை கியர்தும், முகனமர்ந்து கூறிய அவன துஇனி 

யமொழீகளைக் கேட்?ம் கண்ணன் பெருமூழ்வு கொண்டான். 

விதுரன் அறமுடையனாய் gi TAM Venu] Day sr. 

இதன் விரிவைப் பார தத்தில் உணர்ச. 

உள்ளினன் உணர்ந்துள்ளமும் உருகனான் எழுந்து 

- தள்ளினான் விழுந்திணையடி. சூடினான் துயரைத் 

, தள்ளினான் மலர்த்தடக்கையால் தத்துவ ௮முதை 

அள்ளி னெனம் கண்களால் அருத்தினன் அலியா
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முன்னமேதுயின் றருளிய மு.துபயோ ததியோ 

பன்னகாதிபப் பாய3லோ பச்சையா லிலையோ 

சொன்ன நால்வகைச் சுருதியோ கருதிநீ யெய்தற் 

கென்னமாதவஜ் செய்ததிச் சிறுகுடில் என்றான். (urs sin) 

கண்ணனை சண்டகாலத்தில விதுரன் இன் சொல்லோடு 
அனமர்ந்து காட்டிய அன்பின் இறம் இவற்றால் ஈன்கு தெளிவாம். 

இன் சொல்ல, சிற$த அறம் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது. 

கட்ட: eo 

04. ஏசச் சிறையிருந்தும் இன்சொற் புகழேர்தி 

கோதற்றன் துய்த்தார் குமரசா--தீதுற்ற 

துன்பு நாஉம் துவ்வாமை யில்லாகும் யார்மாட்ூம் 

இன்பு.நாஉம் இன்9சா லவர்க்கு, (௪) 

இ-ள். 

குமரேசா! இனிய சொல்லையுடைய புகழேந்தி யென்னும் 

புலவர் தலைவன் சிறைப்பட்டிருந்தும் என் சுவைடிரம்பிய வுணவு 

களைத் துய்த்தார் எனின், யார்மாட்டும் இன்பத்தை eo. pA aad 

இன் சொல்லையுடையவ/ச்குத் துன்பத்தை மிகுவிக்கும் துவ்வா 

COD) VAT Go of HS, துவ்வாபை--வறுமை. 

துவவல்--அனுபலித்தல். அஃது இக்கு எதிர் மறையாய 

நின்று வறுமையை யுணர்த்திற்று, 

மேல், இன் சொல்லே அறம் என்றார், ஐயின், ௮தன் பய 

ஞாயெ இன்பத்தை ௮வ் இன் சொல்லையுடையவர் ௮டைவரோ! 

என்பாரை நோ யிதுகூறினா. 

இன்பத்தை மிகுவிஃ்கும் இன்சொல்லையுடையார்க்குத் துன் 

பத்ழை மிகுவிக்ரும் அவ்வாமை உண்டாகாது என்பது கருத்து; 

இனியவை கூறுவார், வறுமை கூரார் என்பது குறிப்பு,
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இன் சொல்லையுடையவர் என்றும் எவ்விடத்தும் இன்! றலர் 

என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண்மை புக ற5%.2 

பால் உண சபபெறும். 

கதை. 

புகேச்தி என்பவர் கொண்டை மண்டலத்திலே பொன் 

ளைந்த சளத்தூர் என்னும் ஊரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறக 

தார். பல மால்களையும பயின்று இளமையி2ல3ய யிவர் புலமை 

நிசம்பினார். புகழுக்குரிய குணங்கள் பலவும் பொருந்தப் பெற் 

yt. இஃது ௮வர் பெயரானே தெளிவாம். இவாதுசாலம் இற் 

றைந்கு ஏறநகுறைய ஐயிரவருடங்கட்கு முன்னராகும். அம்சா 

லத்தில் மதுரையிலிருந்த பாண்டிய மன்னன் இவரை விரும்பிப் 

போற்றிவர்தான். வருங்கால் தனது அருமைப்பு SOM Said Gat 

த்துங்ந சோழனும்கும் இ:நமணம் நிநழ்ந்தது. மருகனோநிமகளை 

அவன் நநரத்துக்கு அனுப்புங்கால் மன்னன் தன் புதல்விரந்கு ஆத 

ரவாகப் பு53ழந்தியையும் உடன் அனுப்பினான். ௮ ரசீளங்ருமரி 

யும் மனமகிழ்ந்து சென்றாள். சென்று 2சர்ந்தபின் அங்கு ௮ரச 

குருவாயிருந்ச ஒட்டம்கூத்தர் என்னும் புலவர் தலைவலுக்கும் புக 

ழேதந்திக்கும் பசைமை வளர்ந்தது. கூத்தர் மதிரலமு ம வன்குண 

மும் வாய்ச்தவர். புழேக்தி மனுலமும் இன்குணமுமுடையவர். 

இவ்விருவரும்கும் இடையே தோன்றிய பகைமை நாளுக்கு நாள் 
ABSA HS UM FB. MFO ௮ரரான் அ௮ன்பைக தனம்கு 

முழுதும் உரிரையாஃகொண்்ட, ருந்த கூத்தர் ஈமது Ss ps Honus 

ச்சிறைப்படுத் தினர். இனிய உணவொனறும் ௮ங்கு இட. கபடி. 

செய்தார். யினும் ஈமது புலவர்பெருமான் தமதுஇனியமொழி 

சளால் அமுதனைய வுணவை காளும்பெற்று ஈன்குதுய்த்தார். 

அனைவரும் இவர்பால் அன்புற நடந்தார். சிறைக்கூடத்தின் 

அரு தண்ணீர்க்குச்செல்கின்றபண்கள் உணரும்படி பழைய 

கதைகளை எளிய கடையில் இனிமையாகப் பாடினார். அவைதாம் 

இது பொழுது வழங்வெருகன்ற, ௮ல்லியரசாணிமாலை, பவழக் 

சொடிமாலை, என்பன. இவாது விழுமிய ஈள வெண்பாவுக்கும் 

இவற்றிற்கும் பெரிதும் வேறுபாடு உண்டு, இவர் இன்புறுன்ற
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இன்சொல்லை எ௨ரிடமும் உடையவர். கூத்தரும் இவா துபெரு 

ந்தன்மையை யுணர்க்து தான் கொண்டிருந்த பரைமையை நீ3இஞர். 

உவகையோடி உறவு பூண்டார். இன்புறும் இன்சொல்லை புடை... 

யார்ம்குத் துன்புறும் துவ்வாமை இல்லை என்பதை உலஃம் இவர் 

பால் உணர்ந்தது. (விரிவை இவர் சரிதத்தில் உணர்க) 

இன்சொல்லுடையார்ர்கு வறுமை யில்லை என்பது இதல் 

கூறப் பெற்றது. 

95. புண்டேன் இன் சொல்லும் பணிவும் ௮ணியா53 

கொண்டான் அனுமான Gusrer—G மாண்ட 

பணிவுடையன் இன்சொல னாத லொருவற் 

கணியல்ல மற்றுப்பிற. ( 5) 

@—ar. 

குமரேசா! அனுமான் பணிவையும் இன் சொல்லைபும் என் 

அணியாகம் கொண்டான் எனின், பணிவு உடையன் இன் 2சாலன் 

ஆதலெ ஒருவனுக்கு ௮ணி என். 

பிற மல்ல--மதற்றவை ௮ணிசளாகா, 
பீற வந்ததினால பற்று ௮சையாய் நின்றது. 

பிற என்றது பொன் மணி முதலியவற்றல் உளவாம் ' அணி 

களை. உடல் ௮ழகுறம்படி அணியும் பொய்யணியினலும் ஒ !வறு3 

குச் சிறந்த பெய்பணி இனிய மொழிபும், பணிவுடைல ௩004 

யாம் என்பது கரத்து. அணி உடற்கு அழகு செய்வ nora 

இவை phi SF அழ 5, செய்யும் என் 25. ஓம் உன் மெம் னும், 

௪ ony ச . e . பூ 

வாயினும் அமைக் தரு கவேண்டிய நலங்களை யீதில்உண। நஇருர், 
ரூ ச a ௪ ௪ இனியவை கூறலே இங்கு உரிமையாயினும் அதற்கு இன.டா2கால் 

பணியையும் உடன் கூறினார், 

இனிய மொழியையும், பணிவையுமே ஒருவன் தனக்கு 

அழகாகக் கொள்ளல்வேண்டும் என்பதும், இவ்வணிகளையுஉ டய 

வசையே யுலகம் கனி விரும்பும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பெற் 
pa இஃது அனுமான்பால் உணஏரப்பெறும்,
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கதை. 

அனுமான் என்பவன் வாயுவின் கலையாய் இவ்வுலகில் a 
தரித்த ஒரு வானரவீரன். தாய் பெயர் ௮ஞ்சனை. தந்ைத கேசரி. 

கஇட்டுந்தைர் சாரலில் சும்சிரீவ3ீனோ$ அனுமான் தங்கியிருந்தான். 

௮2 பமைபம் இராமர் HEH vig. அவரைக் சண்டவுடனே 

அனுமான பேரன்பு சொண்டான். உள்ளம் உருகனென். பரிந்து 

(ிதாரழகான். அன்புறு மொழிகளை பின்புறம் கூறினான். a 

ன ப£ரிவுடைமையையும் இன் சொல்லையும் கண்டி இராமர் 

பெரு ௦ிழ்வுறருர்.  சனம்கு உயிர்த் துணையாச உடன் கொண்டு 

சென்றூர். அகன் பின் அனுமான் புசழ் உலகெங்கும் உயர்ந்தோங் 

Gum ஆறிவு, ஒழு2சம், ஆண்மை, வீரம், பொறுமை, அடக்கம் 

அன்பு, பணிவு (றதலிய உயர் ருணங்களெல்லாம் ஒருங்கே ௮மை 

wa Guise, சொல் வன்மையில் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாத 

வன். எத்தகைய அரிய மாரியங்களையும் எளிதில் முடிக்கும் இயல் 

பினையுடையவன். இவனது குணங்கள் முழுவதையும் இராம சரி 

தீமாகிய சாவிய வுலகில் இன்புற காணலாம், அங்கு ௮வை 

உயிர் பெற்று ஒளியிசி யுலாவுகன்றன. அவற்றுள் இவன் பணி 

வுடைமையை.ப பல இடங்களிலும் ஈலமுறம் சாணலாம், 

தண்ணளியி னால்மிரகு தயாவுடைமை யால்வரு தருக்கறுத லால் 

எண்ணு? மங்களிவை யாவிமிடை யூறற இயற்று மியல்பால் 

ஈண்ணலரை வண்ணவர்சளாயினும்ஈடுக்குறு மிரிக்குடைமையால் 

மண் ஹுலகில் விண்ணுலகில் மாரு தியை யொக்குமவர்யாருமிலையால். 

(௮ நுமப்படலம்.) 

இனிய பொழியும் பணிவுமே ஒருவனுக்கு உயிரணி என் 

பது இதனால் உணர்த்தப் பெற்றது. 

௮௫ஒ(0இ] ௫௫9 
96. தன்ரான நீதிகளை காடியேன் சூதமுனி 

(Her app சொன்னார் குமசேசா--ரகுன்முத 

அல்லவை தேய அறம்பெருகும் ஈல்லவை 

சாடி யினிய சொலின், (௧) 

26
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இ-ள். 

குமரேசா! சூ.தமுனிவர் தவஞ்செய்யாமல் ரீதி சதைகளை 

யே என் ஓிஃகொண்டிருகச்தார் எனின், ஈல்லவை காடி இனிய 

சொலின், அல்லவை தேய அறம் ௦; ருகும் என். 

அல்லவை: அறம் அல்லா கனவ: பால்கள் என்றபடி. 

மேல், இன்சொல்லே உயிர்கட்கு உயர்ச்த ணி என்றார். 

இதில், ௮தனை யுடை யார்க்கு உளவாம் பயனை உணர்க இனர். 

பிறர் நலமுற இனிய மொழீகளைர் சொல்லுகன்றவனு£கு 

அறம் பெருகும் என்பதாம். 

Gs ௩ ° ow s உ உ . ட ௪ *. 3 ௪ e 

விளக்குப் புச இருள்மாப்ர் தாங்கு ஒருவன் தவத்தின்முன் 

நில்லாதாம் பாலம்” என்றகனால் தவம் HID MMMM KES OG GUS 

வும் ௮றத்தை வளர்ஃகவும் வல்லது. Moor பயனை இனியசொல் 

லையுடையார் எளிதில் எய்துவர் என்பது கருத்.து. 

விரதங்காத்து வருந்திச் ெட்யத்தம்சக தவக்கின் பாபனை 

இனிய சொல்லால் ஒருவன் எளிதில் எய்நூவான் என்பது இதல் 

உணர்த்தப் பெற்றது. இது சூதமுனிவர்பால் உணரப்பெறும். 

கதை, 

சூதமுனிவர் என்பவர் உராமகருணர் என்.று பெயர் பெற் 

நிருக்த ஒரு மாதவன் புதல்வர். வியார முனிவா.த மாணவர் பல 

ருள் முதன்மை வாய்க்தவர். இதிசாசங்கள் புராணங்சள் முதலிய 

பல நூல்களையும் வழுவறம் கற்றவர். சிற$்த சொல்வன்மை யுடை 

யவர். சவுனகர் முதலிய முனிவர் பலர்க்கும் வேச மந்திரங்களை 

யும் நீதிமுறைகளையும் ஓதிவந்தார். ௮ரிய பொருள்சளையெள் 

லாம் புராணக் சதைகளிற் பொருத்தி எளிய முறையில் எவர்க்குந் 

தெளிவாகப் போதித்தார். உதங்கர் முதலிய சீடர் பலரையும் 

இவர் உடையராயிருந்தார். இவருடன் இருந்த முனிவர் பலர் 
விருந்தவம் புரிந்தார். சிலர் வி7.தங்கொண்டு மோனமுற்றிருந்தார் 

இலர் மட்டும் நீதிகளை ,தராய்ந்.து பிறர் இன்புற இனிதாசச்சொல்
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லினார். இவாது இனிய சொல்லால் தெளிக்து ஈன்மையடைக்த 
அரசரும் முனிவரும் பலராவர். செல்லும் இடமெல்லாம் புராண 

படனமே இவர செய்தார், பாண்டவர் ஈரம் இவருடைப ள் 

சிசமததில் சிலகாலம் தங்கியிருந்தார். இவரது இனிய சொல்லால் 

Yat sa கவலை ௩ர்கனர். பிறர் வருச்திர் செய்த தவத்தின் பயனை 

யிவர் இன்சொல்லால் முழுதும் பெற்றுர். நல்லவை நாடி இனிய 

சொலின் அல்லவை ேய அறம் பெருகும் என்பதை உல3ம் இவர் 

பால் உணர்ச்தது. (இதன் விரிவைச சூத உரையில் உணர்ச,) 

இன் சொல்லால் ௮றம் உளரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

2222௨௮ 
97. தேடி யரச் (சக்சிழார் செப்பியவோர் சொல்லாலேன் 

கோடிஈலம் கொண்டார் கும3ரசா-- நாடும் 

நயனீன்று நன்றி பய கும் பயனீன்று 

பண்பிழ் றலைப்பிரியா*் சொல், (sr) 

இ-ள். 

குமரேசா! Orsay ஒருசொல் என் பல ஈலங்களைப் 

பயர்தது எனின், பயன் ஈன்று பண்பின் தலைப்பிரியாச சொல் 

கயன் ஈன்று நன்றி பயம்கும் என்க. 

பண்டின் தலைப்பிரியாச்சொல்--இனிமையாகய குணத்தில் 

நின்றும் நீக்காத சொல. இன்சொல் என்றபடி. 

தலைப்பிரிகல்--நீங்ு கல். ஈயன்ஈன்று நன் நிபயச்கும்--ஈன் 
மையை யுண்டாக்கி அறத்தையும் கொடுஃகும், 

பயன் பொரும்திய இனிய சொல்லால் ஒருவனுக்கு ஈயலும் 

கன்றியும் உளவாம் என்பது கருத்து. ஒருவன் சொல்லுகின்ற 

மொழியில் இனிமையும், ௮தன் பொருளில் பிறர்க்கு ஏதாவது 

ஒரு பயலும், அமைக்திருத்தல் வேண்ஃமென்பது குறிப்பு. 

பயனுடைய இன்சொல்லால் ஒருவன் அறமும் இன்பமும் 

அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தபபெற்றது. இவ்வுண்மை 

சேம்ழொர்பால் உணரப்பெறும், 
a
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கதை 

சேக்கிழார் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்தில குன்றத் 

தார் என்னும் ஊரிலே வேளாளர் குலத்திலே நொன்றிஞர். 

பல கலைகளையும் பயின்று இளமையிலேயய யிவர் புலமை நிரம்பி 

னார், மதிநலம்தோ?ி மனகலரூம் அமைவுறப் பெற்றுர். அக் 

காலத்தில் ௮சசாண்டிருந்த அநபாய சோழன் இவர் கம்தையா 

ராகிய குன்றத்தூர் முதலியார் என்பவரை மோச்கி “இவ வலகினும் 

பெரியது ௪௧” என்று விஷனேதமாக ஒருகாள் வினாவிஞர். முசலி 

ரர் விடைகூற முடியாமல் வீடுவந்து ரேர்ந்தார். நிரழ்க்ததை 

நினைந்து நெடுங்சவல் கொண்டார். தற்தையின் வாடிய நேசத்தை 

பிம்மைச்கன் கண்டார், உற்றதை வினகவியுணாத்தார் தோலக்தஇஞற் 

செய்த நன்றி சிறிதெனினும், ஞாலத்தின் மாணப்பெரிது” எனற 

குறளையே ௮ல் உனாவ்ற்கு விடையாக இவர் வீடுத்தார். மன்னனா 

பமட்ிி ம௫ழ்ந்தான. இவரது பதிறுட்பக்ை வியக்கான். wg gor 

பன இவரைச் தமம்கு ௮மைச்சசாக அமைத்தான், Bar wed 

அமைந்து அ௮அமைரசயல் புரீக்தார். புரியுங்கால் இன்சொல்பலாடு 

எவரிடமும் அன்பே செய்தார். பொருவில் மொழியை இவர் 

ஒரபொழுதும் புகலார், பயனுறுமொழீ£ ய ஈயனுநமொ ழிந்தார். 

அதனால் இ,ரை “அருள் மொத் தவர்” எனறு அனைவரும் 

அழைத்தார். இனிய பாவில் நாயன்மார ரரிதைபை நலறமாறப் 

பாடினார். ௮.து பெரிய புராணம் என்று போற்றப்பெற கின்றது. 

பயன பொருந்திய இன்சொல்லால் இவர் பல நலம் பெரருர். 

(விரிவைச் சரிதத்தில் உண.) 

இனிய சொல்லால் ௮.றமும் இன்பமும் உளவாம் என்பது 

இதனால் கூறப்பெற்றது. 

22-44 

98. இ.தகலின் சொல்லால் திரிசடையேன் இன்பமெல்லாம் 

கோதகலம் கொண்டாள் குமரேசா....-ஐ.தும் 

இறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் 

இம்மையும் இன்பர் தரும்.. (௮)
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இர். 

குமரேசா! இருமை யின்பத்தையும் திரிசடை ஏன் இன் 

சொல்லால் எய்தினாள் எனின், சிறுமையுள் நீல்கிய இன்சொல் 

இம்மையிலும் மறுமையிலும் இன்பந்தரும் என்க. 

சிறுமை புன்மை. உள்--ஐக்தரம் வேற்றுமை யுருபு. 

௮ நீதபபொருளை உணர்த்தி நின்றது. 

சிறுமையுள் நீகிய இன்சொல்--புன்மையில் கின்று நீங்கிய 

இன் சொல். அஃதாவது பிறர் இன்புறத்தச்2 இனியசொல். 

நன்மொழிநகமா இனிமையாகச் சொல்லு௫ன்றவர்க்கு இரு 

மையிலும் இனபம் உண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. 

இவ்வுண்மை தரிசடைபால் உணரப் 9பறும், 

கதை. 

திரிசடை என்பவள் வீடணன் திருமகள், மேய்யுணர்வுடை 
யவள். இராவணன் ௮சோ2 வனத்தில் சிதையைச் சறைவைத்தி 

ருந்த காலத்தில் தன் தம்பி மகளாகிய இவளை ௮ந்த அம்மைக்குத் 

துணையாக உடன் இருத்தினாுன். உடனிருந்த அரக்கியர் பலரும் 

இரகம் இவலாமல் வன்சொல் வழக்கச் Paging துன்பஞ் 

செய்தனா,. இவள் மாத்திசம் சிறுமை நீங்கிய இனிய சொல்லால் 

சீதையை நாளும் நன்கு தேற்றினாள். இவளது ௮னபுடைமையை 

யம் இன்சொலநலத்தையும் ௮லுமான் அடி. புழு போற்றி 

GT. DT $இயாரனைவரும துயின்ற பினனர் இசாமபததினி யவ 

ளிடம் சலமொழிசள் கூறித்ேேதறினார். இவளது குணகலங்கண்டு 

த்ன் 610) wom கொண்டார். வன்சொற்கூறிய அ ரந்கியா பல 

ரும் மாய்ந்த. தன் தந்ைத ௮ரசுரிமைபெற இவள் பின் இரு 

மைஇன்பமும் பெறறாள், , (விரிவு சரிதையில் விளங்கும்:) 

இருமையிலும் இன்சொல் இன்பச்தரும் என்பது இதனால் 
கூறட்பெற்றது.
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99. மாறில் விஅரளிவ்சொல் மாண்புசண்டு மன்னவனேன் 

கூறினான் வன்சொல் குமரோசா-- கூறுகின்ற 

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ 

வன்சொல் வழங்கு வது. (௯) 

இஃள. 

குமரேசா! விதூரன்கூறிய இன்சொல்லைக்கேட்ணெர்க் தும் 

ஏன் வன்சொல்லைத் துரியோதனன் வழங்கினான் எனின், இன் 

சொல் இனிது என்றல் காண்பான் வன்சொல் வழங்குவது யாது 

பயன் கருதியோ or siz. 

வன்சொல் வழங்குவது -வன்சொல்லைர் சொல்வது. 

பிறர் கூறுகின்ற இன்சொல் தனக்கு இபைக்கரு கலைத்தான் 
சு ne ௫ சு ச _ . a ry 

அலுபலித்தறிர்றும் அதனைலிடுக்ர ஒரவன வன்சொல்லைச் சொ 

OUD என்னபயன் கருதிமீயா யான் ௮றிகிமலன் என்று தேவர் 
' ° ் ர் foe : 2 ள் லுபமுற கூறியது ஒவனது ௮ுியாமைஃ௫ இரங்கி யென்று. 

வன்?சொல் வழங்கு தீதுஎன்று வேம் விதித்துள்ளது 

௮ தனை நாலறிவால் தெளி,து விலகவேண்டும் ௮ஃ தியலாவிடி 

லும் அனுபவத்தால் உணாச்த பின்ன 77 gre சுனை ஒழ£ம்க வண் 

டம். அங்கனம் உணர்ச்திரு?றும் ஒருஉன் அதனை வழங தவனா 

யின் ௮வனறிவு பயனற்றது எனபநாம். வவ சொல்லைர் சொல் 

வதல் அறிவுடைமைக்கு ௮ழசனறெனபது குறிப்பு. 

இன்பம்பயஃ சம் இன்சொல்லை விடுத்துத் தூன்பம் பயக்கும் 

வன்சொல்லை ஒருவன் சொரஸ்வது அவன் துன்புறுதற்ரு ஏதுவாம் 

என்பது இதில் உணர்தகப்பெற்றது. இவவுண்மை துரியோதனன் 

பால் உணரப் பெறும். 

கதை. 

கண்ணன் அத் தனபுரிஃ்குத் தூதாகவர்த காலத்தில் வி.தான் 

எதிர்சென்று உபசரித்து அவரைத்தமது இல்லில் எழுந்தருளச் 

செய்து அவருக்கு உரியதோர் விருந்தை உவர்து செய்ததைத் துரி
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யோதனன் தெரிந்து சனெந்தான். அதுசாரணமாக TF சபை 

யில் வைத்துத் தனது சறியதர்தை யென்பதையும் பாராமல் 

வைதான். விதுரன் கூறிய இன்சொற்ஈளால் இன்புத்திரு$தும் 

துரியோதனன் வன் சொற்களையே வழங்கனான். பொது மகள் 

மகன் என்றும் புல்லியன் என்றும் செவிகைக்கும்படியான பல 

வசை மொழிசளைவாரி பிறைத்தான். ௮ தனால் வெறுப்புற்ற விது 

ரன் தனது வெற்றிவில்லை இற்றுக முறித்தான். அவனை இளிவா 

கநினைச்து வெளிய போனான். விக்வலியிற் Foss Ago rer gi 

உதவியையிழஈ க தனால் ௮வன் பெரும்துபருழக் தான். Garou gp 

றிறந்தான். 

வன்சொல்லை ஒருவன் கூறலாகா தென்பது இதனால் கூறப் 

பெற்றது. 
aN 

100. என்னே சிசுபாலன் இன்னாத கூறியுடன் 

கொன்னே மடிக்கான் கும3ரசா-.- அன்னோ 

இனிய வுளவாக இன்னாத கூறல் 

கனியிருப்பக் காய்கவாக தற்று. (ஐ) 

Q)—ar. 

குமரேசா! சிசுபாலன் இன்னாதனகூறி ஏன் உடனே மடி. 

ந்தான் எனின், இனியமொ(£கள் உளவாக இன்னாதன கூறல் கனி 
கள் இருப்பக் சாய்சளைக் கவர்ந்ததனோ ரி ஒக்கும் என்க, 

இன்னாகசொல்--வன்சொல். 

இனிய இன்னாத என்பன பெயர் எச்சங்கள், இனி, வினை 

யாலணையும் பெயராகவும் இவை கருதப்படும். 

தன்னிடத்தில் இனிய சொற்கள் உளவாயிருப்ப, அவற்றைக் 
கூறாமல் இன்னாத சொற்களை ஒருவன் கூறுதல், எதுபோல்வ.து 

எனின், இன்பம் பயக்கும் இனிய சனிகளை அகராமல், துன்பம் 

பயக்கும் சடியதாய்களை த் தின்றல் போல்வதாம் என்௪,
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இன்பமே விாம்பும் இயல்பினையுடைய மஃ்கள் அதனைப்பயச் 
கத்த? இன்சொல்லை வீடுத்து, துன்பம் பயக்கதத$2 வன்சொ 

ல்லை ச சொல்லு௨த 0 ரும்பேதைமையாம் என்பது சருத்.து. 

நச்சுக்நாய்நகைா யுண்டவன் நாசமுறுதல்போல் வன் ergs 

சோச் சொல்பவன் மாரடைந்து மாய்வன் என்பது குறிப்பு, இவ் 

வுண்மை சீசுபாலன்பால் தெளியப்ப?ம். 

கதை. 

சீசுபாலன் என்பஉன் சாத்துவதிக்கும், தமசோடன் என்பவ 

னும்கும் பு தல்வனாய்த் தோன்றினான், ஈண்ணனுர்கு இஉன்மை 

த்துனனாவன். மிச வலிமை யுடையவன். இஉன் பிறவி மிஃ்க 

அறிபுத முடையது. மூன்ற கண்களும் கான்ரு சை களும் வன் 

மேனியில் பொருந்தி யிருந்தன, சாயும், தந்தைபும், புவன 

விரா.சவுருவச்ைக் கண்டார். பெருங்ககலைசொபைடார். அவ் 

வமையம் எவர் மெய்யைந் இண்டும்பொழுது ஒரு சண்ணுர், இர 

ண்ஃகைகளும் மறையுமோ ௮௮37 இவனைக்நொல்லும் பகைகர், 

என்று அசரீரியாக ஆராயத் 8ல் ஓர் ஒலி ஒலித்தது. அதகனைம௪ 

ட்ட பெற்றோர் பலரிடமும் இவனைவைத்துச் சோஇத்துப் பார்த் 

தார், ஒருவர்பாலும் இவ்வுண்மை நிகழவில்லை. முடிளில் கண்ண 

ன்மடியில் இ௨னைக் சாணும்ப; பைத்தார் உடனே ௮ திதமாயிரு 

நீத சண்ணும் கைகளும் மறைர்த”ச வடிவழகோ மடியில் விள 

ase, பெற்றோர் பேருவகை... ஏர். இவன். பிமைறாறு செ 

ய்யிலும் பொறுத்தருளல்வேண்ூ "று ஈண்ணனை வேண்டினர், 

கண்ணனும் இசைந்தான். பருவ 4 ல ஈடந்தன.பின்னர்த் தரு 

மரது இசாஜசூயயாகத்தல் இ; ௨ -சையிசழ்க்தான், இன்னா 

தன பல கூறினான். பிழைசள் உ ::. 7, மீறின. கண்ணலும் 
கண்மணோேடாபல் இவனைக் ஊன்... 4. சாரல் உடையான் கெடு 

வான் என்பதை உலகம் இவஈப1ஃ : 17 

(இது பாரதத்திலும் ச. 1 னும் உள்ளது.) 

நாவின் நுனியில் uel ay i [யாறும் 

நாவினிய நல்லோரும் ஈண் மு.ப !--நாவிலுனி 
யாக்சடின மாடல் ௮த்திரு௮ஞ் சேராளே 

யாக்சே வருமரணம் .தம் , (ரீதி கெண்பா.),
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புன்சொல்லும் ஈன்சொல்லும் பொய்யென் றுணர்கிற்பார் 
வன்சொல் வழியராய் வாழ்கது முண்டாமேோ 

புன்சொல் இடர்ப்படுப்ப தல்லால் ஒருவனை 

இன்சொல் இடர்ப்பிப்பதில், (பழமொழி) 

Gays சொல்லால் எதம் வருமென்பது இதனால் கூறப் 

பெற்றது. 

(இவ்வதிசாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

அன்பு கலக்து வஞ்ரனையின்றி ௮றருடையார்கூறும் சொல் 

லே டுன்சொல். அஃது ஈதலிலும் சிறந்தது, ஈதலறத்தை இன் 

சொல்லால் எய்தலாம், இன்சொலுடையார்ம்கு இடும்பைகள் 

இல்லை பணிவும் இன்சொல்லும் உயிர்கட்கு ௮ணிசலமாகும். 

அனால் பாவம் நீங்கும். அறம் ஓங்கும். பொருளும் இன்பமும் 

அதனால் உளவாம், இருமை இன்பங்களையும் ௮ஃது ஒருமை 

யில் ஈனும். ஆதலான் ஒருவன் இன்சொக்லைவிரித்து வன்சொல்லைச் 

சொல்லலாசாத. வன்சொலுடையார் வரு$இ௩் கசெூவார் என் 

பனவாம். 

௰ வதா இனியவை கூறல் முற்றிற்று. 

CaS Se? 

05-ம் அதிகாரம் செயத்தன்றியறிதல், 

1) 
அ௮ல்தாவது தனக்குப் பிறர் செய்த உதவியை மறவாமல் 

ஒழுகுதச், இனியவை கூறி இன்பமேகி இல்வாழ்கின்றவன் 

உணர்க்கொழுகவேண்டிய உயர்ந்தவிதிகளுள், செய்க்கன்றியறிதல் 

தீலைநின்றது, ஆகலான் அதன்பின் இது வைச்சப்பெற்றது, 

BOG 
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101. மற்றொன்று மாற்றாமல் மன்னனு$ேேன் ஈன்னனுயிர் 
கொற்றமுறத் தந்தான் கும£ோசா--உற்றொன்று 

செய்யாமற் செய்த வுதவிக்கு வைபகமும் 

வானமும் ஆற்றல் அரிது. (2௮) 

Q—cr. 

குமரேசா! தரியோதனனுக்கு வேறு ஒன்றையும் உதவா 
மல் கன்னன் தன்னுயிரையே ஏன் உதவினான் எனின், செய்யா 

மல் செய்த உதவிக்கு லையநமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது 

என்க. ஆற்றல் அரிது--ஒத்தல் அரிது. 

தான் தர உதவியும் முன் செய்யா இருப்ப, சனக்கு ஒருவன் 

செய்த முதலுதவிக்குப் பதிலாக வைபத்தையும் வானத்தையும் 

கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்பதாம், 

செய்தபின் செய்யும் உதலியிலும், செய்யாமற்செய்த உதவி 

திறந்ததென்பது குறிப்பு, முன்னது கா.ரணங் கருதியதென்ப 

தும் பின்றாது சாரணமின்றிச் செய்தது என்பதும் காண்க. 

காரணமின்றி ஒருவன் செய்த உதி, மண்ணுலஈத்தினும் 

விண்ணுலஈத்திலும், சிற்கது ஆதலான் ௮தனைமறவாமல் ௮வன் 

பால் நன்றியுடையனாய் ௮ன்புசெய்தல் வேண்டுமென்பது கருத்த. 

இவ்வுண்மை கன்னன்பால் காணப் பெறும், 

கதை. 

கன்னன் குர்திதேவியின் முந்திய புதல்வன். இவள் கன்னி 

ப்பருவமாயிருக்கும் பொழுதே யிவனைக்காணப் பெற்றாள். அர௬ுவர 
சர் இளமையில் தனக்கு உணர்த்தியிருர்த மர்திரத்தின் பலனை 

யறிய வேண்டிச் சூரியனை நீனைக்தாள். உடனே சோன் Dee. 

Kader sees து இவள் இவளைப் பயந்தாள். 

8பன்னிவா ழ்க்கைப் படாமுன் படர்க்தொரு களவிஞலே 

கன்னியே பெற்ற பிள்ளை கானீனன் என்றேயோதும்.??
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என்றதனால் கானீனன் என்னும் பெயரையும் இவன் எய்தி 

ஞான். குர்தி பழிமஞ்சி இஉளை ஒரு பேழையுள் வைத்து ஆற்றில் 

கள்ளினாள். ௮தன்வழியாய் இஉன் ௮ த்தினபுரியை அடைந்தான், 

வேட்டைமேல் வந்திரு* த திருதராட்டிரன் தஇிவருளால் இவனை 

க்கண்டெடுத்தான். தேர்ப்பாகன் கொண்டுபோய் வளர்த்தான்; 
அரசன் புதல்வருள் முதஃ்வனகிய துரியோதனன் இவன்பால் 

பெரு ஈண்பு மொண்டான், உயரக் த உதவிகளை உஉந்துசெய்தான். 

தனது பிறப்புரிமையை உணாந்சபின்னரும் கன்னன் பாண்டவர் 

சுளோ3 கூடாமல் ௮ம் மன்னன் செய்த உதவியையேநினைந்தான், 

அவலும்காகத் சன் இுன்னுபிரையும் தந்தான். அதனால் செய்ந் 

கனறி மறவாத மெய்ச் நின்றவிரன் என்று உயர்ந்தோர் இவனைப் 

புகழ்ச்தார். (இதன் வீரிவைப் பா.ரதத்தில் உணர்க) 

ஓரும் PAGO மம் இலா என்னை 

உங்கள் குலத்துள்்?ளாரில் ஒருவனாஃகத் 

தேரூரும் அலாமனைம25 வளர்த்த என்னைர் 

செம்பொன் மணி மு சூட்டி யம்புராசி 

கீருரும் புவிபாலர் பலரும் போற்ற 

கின்:ரிஎம்சர் பெறவைத்தாய் Hors suse A 

யே௱ருங்ததிர் முடியாய் உற்நபோரில் 

ய ர்ந்கினி௦யன் உயி/கொடுப்ப தியம்புவாயே, (பாரதம்) 

இது கன்னன் துரி?2யாதனனை கோக்கி% கூறிய. 

உதவாமல் ஒருவன்செய்5 உதலிக்கராக் நைம்மாராக 

மதயானை யனைய மைந்த மற்றமுண் டாகவற்றோ 

சிதையாத செருபில் ௮ன்னான் முக்சென்று செறுகரமார்பில் 

உதையாமேேல் உதைபயுண்டாவி யுலையாேல் உலஃல்மன்னோ.. 

(இராமாயணம்.) 

செய்யாமற் செய்த உதவியே எவற்றிலும் சிறக்தது என்பது 

இதனால் கூறப்பெற்றது. 
க கடட அட்டி
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102. இண்டோள் அயாதிரெய்த இற்றுதலி யேன்பெரிதாக் 
கொண்டாள்தெய் வானை குமசேசா-.-இண்டாமங் 

காலத்தி னாற்செய்த ஈன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. (௨) 

இ-ள். 

குமரேசா! அயாதி செய்த சிறிய உகவிபையும் செய்வ 

யானை ஏன் பெரிதாக மதித்தாள் எனின், இண்டாடுங் காலத்தில் 

செய்த உதவி சிறிது எனினும் ஞாலந்திலும் மிரப பெரிதாம் 

என்க, 

%தாலத்தினால்!? என்னும் தொடரிலுள்ள நூன்றனுருபாகய 

அல், எழாவதற்குரிய இடபபொருளில வா துறு, இஃது உருபு 

மயங்கும் எனப்படும். 

யாதன் உருபற் கூறிற் ரூயினும் [யம், 

பொருள செல் டக வேற்றுமை சாரும், (ட கால்சாப்பி 

துன்பக்காலக்தில் தனம்கு ஒருவன் செய்த ail சிறிதாயிருந்த 

தாயினும் ௮தனை இகூலவுலசத்தினும் மீசப் பெரிசாக மதித்துப் 

போற்ற வேண்ூம் என்பதாம். 

பெரிது பெரிது புவனம் பெரிநூ என்ற முதுமொழியை 

கோக்கி அதனிலும் பெரிது உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த 

உதவி என்று 2 தவர் இழில் மாட்டினார் போலும் என்பது கருதப் 

பூம், 

உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைப் பெரிதாக மதித் 

துப் பேண வேண்டூபென்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை தெய்வயாளை 

பால் தெளியப்பெறம், 

கதை 

தெய்வயானை என்பவள் ௮௪ குருவாகிய சுக்கரன் மகள், 

சன்மிட்டை என்னும் gree பு.தல்கியுடன் கூடியிவள் ஒருகாள் 

மலர் கொய்யச் சென்றாள். தோழிகள் பலரும் உடன் சென்



11-ம் அதிசாரம் செய்க்கன்றியறிதல் 215 

றிருச் தார், மணைவரும் ஒரு பூஞ்சோலையட் புகுக்தார், புதுமலர் 

கொய்தார். உசசியம்பொழுதில் ஒரு கூடினார். உயரிய 

கனி ஊஊ உவந்துடன் உண்டார். இவிய மொ[$ந&ா மியம்பி 

யெழுந்தார், அங்கோர் சகாண்மலர்ப் பொய்சையை நாடியடைந் 

தார், மீராடல் மிருபபித்தம் ஆடைகள் உரிகதார், ௮ூகதசரை 

மேல் தொத்து வைந்தார்.* நீர்மேல் பாய்ந்தார். நீந்திமகிழ்ந் 

தரர். அவ்வமையம் அதிர் ஆண் மமன் வர்தான்., இவரனை 

வரும் நாணித் தரைமேல் வந்தார். கரையுறும் உடைகளை வீரை 

வில் உடுத்தார், தல, செய்ஃயானையின் அடையைச் சனமிட் 

டை. அறியாது தரித்தாள். அதனால் சனந்த தெய்வயானை 

அவளை யிகழ்க்து கூறினள். தன்னை மன்னன் புதல்ல்யென்று 

மதியாமல் ௮வள் கூறிய உன்மொழிசளைச் சனமீட்டை தன் 

மனத்திற்கொண்டிருக்தாள், அச்சினத்தால் ௮வளை ஒருபாழ்ங் 
இனாற்றில் தள்ளினாள். மரைந்று சென்றாள். தள்ளுண்டவள் 

பதைததுத் தனியேநின்றாள், தளர்க்து கொக்தாள். MG 

வேட்டைக்கு வு இருந்த அயாதி மன்னன் இவளை அன்று கண் 

டான். இரங்கனான் தனது மேல் ஆடையைக் க3ழலிடித்துப் 

பற்றும்படிசெய்து இவளை மேலே தாம்கிலிட்டான். அக்கன் 

றிக்கு இவள் தன்னையே அவலுக்குத் தந்தாள். காலத்தினாற் 
செய் நன்றியை நினைந்து தெய்வபானை அுரசலுக்கு மனைகியாய் 

மகழ்வட்டியதை மாநிலம் புகழ்ந்தது. 

(இதன் லீரிவைப் பாகவதத்தில் உணர்க.) 

காலத்திற் செய்த உதலி ஞாலத்திற் பெரி?தன்பது இனால் 

காட்டப்பெற்றது, 

103. இன்டோள் அனுமான்செய் ருதலி யேன்பெரிதாக் 
கொண்டாளமுன் தை கும£சசா--உண்டாம் 

பயன் ாக்கார் செய்த வு.தவி ஈயன்நார்கின் 

நன்மை சடலிற் பெரிது, ட. fe}
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இ-ள். 

குமரேசா! அனுமான் செய்த உதவியைப் பெரிதாக ஏன் 

சீதை கருதினள் எனின், பயனைந்தருதாதவர் செய்த உதகியின் 
கயனை ஆராயின் அதன் ஈன்மை கடலிளும் பெரிதாம் crams. 

தூகச்கார்-வினைமுற்றறச்சம். பயன் தூமஃ்சார்--பயனை எதிர் 

கோக்காதவராய். உதமிஈபன்-௨ தளியாகிய ஈயன் என இருபெய 

சொட்டாய் கின்றது. பயன் தூக்காமல் உதகி செய்தற்கு ௮ன் 

புடைமையே காரைம் ஆதலான் ஈண்டு நயன் என்றது ௮ தனையே 

குறித்து நின்றது 

ஒரு பயனை பும் ௧௬ காமல் ஒருவன் செ.ப்த உதவி நயத்ன ச 

ஆராயின் ௮து கடலினும் பெரிதாம் என்பது கருத்து. 

மேல், ஒன்றை ஞாலம்திலும் பெரிது என்ருர். இதில் அத 

னினும் பெரிதாய ஈடலிலுர், பயன் கருதாமற் செய்க வுதகிபெரி 

தென்றார். எனழீவ அவ்௮ுதகியினும் இது நெந்தது என்பது 
கதெளிப்படும். 

பயன் தாம்சாமற் செப்ச உகவிம்குப் பதிலு வ இல்வுலஇல் 

ஒன்றும் இல்கூயென்பது இதில் உணர்த்தப்2பற்றது. இவவுண் 

ம ௮லுமன்பால் உளாரப்பெறும். 

கதை. 

அனுமன் இராம தாதனாப இலங்கையுட் புகுந்து ௮ங்கு 

வருர்தி இறம்ஈத்துணிச் ச சீதையைத் தேற்றினை, இவன்செய்தந 

உதமியின் திறத்தால் தாலும் தனது சாயான் முதலிய ஈல்லோ! 

பல்2லாரும் எய்திய நலங்கள் பல. இர்தரசித்தன் பிரமாத்திரத் 

தால் உயிர் துறர்த ௮ளைவரும் உயிர்பெற்று எழவும், தம்பியின் 

சோகத்தால் சோர்ந் தடெர்ச இசாமன் சோர்வு நீங்கி இன்புறவும் 
மருத்து மலையைக் சொண்டுவர்து இயன் உதவினான். உரியகா 

லத்தில் இராமன் வ.ரலில்லையே என்று ஏங்கி செருப்பில் விழத் 
அணிச்ச பரதனை நிறுத்தி உறுவதுகூறி அவனுக்கு உயிருதலி 
செய்சான், இன்னும் பலவே இவன் செய்த உதவிகள். Bap
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றையெல்லாம் பயன் தூச்சாமலே ஈயனொட செய்தான். இவன் 
செய்த உதவி ஈலங்களைச் சேயும் இ.ராமலும் அடிக்கடி. இர் 

தித்து ம௫ழ்ர்தார். இவனுக்குச் சைம்மாறு செய்யத் கருதுதல் 
அரிது என்று கண்? தெலிக்தார். 

(விரிவை அவர் சரிதத்தில் உணர்2.) 

மூம்மையாம் உலகம்தந்த முதல்வற்கு மு சல்வன்றாதாய்ச் 

செம்மையா லுயிர்தர் தாய்ந்குச் செயவென்னால் எளிய தண்டே. 

அம்மைபா யத்தனாப அப்பனே ௮ரளின் வாழ்வே 

இம்மையே மறுமை தானும் ஈல்கனை இசையோடென்றாள். (1) 

முன்னை 8ீக்குவென் மொய்சிறை யென்ற$ 

பின்னை நீக்கி யுவகையும் பேனை 

என்னை பேற்றினை யிகுவ தென்பதை 

யுன்னி கோக்க யுரைமறர் தோகினேன். (2) 

உல மூன்றும் உதவற் கொருசனி 

விலையி லாமையும் முன்னினென் மேலவை 

நிலையி லாமை நினைக்தனென் கின்னையென் 

தீலையி னாற்ராழ வுர்தகுச் சன்மையோய். (3) 

(Pong, ) 

மாருத விமலசேயை ம௫ிழ்ந்தினி தருளின் கோக்க 

ஆருத வீடுகற்கொத்தார் நீயலால் ௮ன்றுசெய்த 

பேருத விக்யொன்செய் செயல் பிறிதில்லை பெய்ப்பூண் 

போருத வியதிண்டோளாய் பொருந்துறப் புல்லுசென்றான். (1) 

(இசாமன்.) 

கருதாமற் செய்தஉதவி சடலிலும்பெரிது என்பது இதனால் 

கூறப்பெற்றது.
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104. எய்சூறு கன்றிஃகும் ஏகலைவன் என்கிரலைக் 
சொய்து கொடுத்தான் குமாசா- செய்ய 

துனை த.துணை ஈன்றி செயிலும் பனை த்தணையாக் 

கொளவர் பயன் றரி வார். (௪) 

இ..௨எ். 

குமரேசா! சிறிய ஈன்றியையும் பெரிதாகக் சுருதி ஏதலை 

வன என் தனது விரலைக் சொப்து கொடும்சான் எனின், இனைத் 

தணை நன்றி ரெயிலும், பயன் தெரிவார் அதனைப் பனைத்துணை 

யாக் நொளவர் என்ஃ, 

தினை--உணவுப் பொருள்களுள் ஒருவகைச் சிறு தானியம். 

அஃது உவமான அ௮ளவையாய் உதலியின் ஈறுமையை உணர்த்தி 
நீன்றது. 

தமக்கு ஒருவன்செய்த உரி தினையளவு சிறியது ஆயினும் 

அ தனைப் பனையளவு பெரிபதாதக் கரு ஜவார் பெரியார் என்ப 

தாம் அங்கன் நருதார் சிறியோர் என்பறு குறிப், ஒருவன் 

செய்த உதவிபை மறவாமல் ஓழுகுவார்ச்கு, அறம் £ழ் இன்பப் 

கள் ஒருங்? உளவாம், இவ்வண்மைப் பபனை உணர்கசவமர 

தனைத்துணை நன்றியையும் பனைத்துணையாத உள்ளுவர், ஆத 

லால், பயன் தெரிவார் கொள்வர்?" என்றார், 

செய்யாமல் செய்த உதலி, காலத்திற் செய்த உதலி), டயன் 
தி 3 a, த [ச ரி 

கரு தாமற்செய்க உதலி, என்னும் மூவகதை உ தவிகளும் முறையே 

வானினும், உலகிலும், கடலிலும் பெரிரென மேலேகூறி, இதில் 

சிறிய உதலியும் பெரியார் சைப் ட்டால் பெரிதாம் என்று கூ. ், அயஉத யு தீ னா 

பிறர் செய்த சிறிய உதவியையும் பெரியதாதநினைக்து முன்பு 

செய்வார் உயர்ந்தோர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ் 
வுண்மை ஏசலைவன்பால் உணரபபெறும்,. 

கதை, 

இற்றைக்கு ஐயாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அத் தினபுரியய 

அடுத்திருந்த ஒருசிற்றூரில், ஏகலைவன் என்னும் பெயரினையுடைய
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ஒரு வேடன் இருந்தான், அக்காலத்தில் அத்தினாபுரியில் ௮7 
Gara குமார்களுக்கு துரோணர் வில்மித்தை கற்பித் துவக்தார், 
அவர்பால் இவன் அன்புடன் வர்தான், தனம்கும் சற்பிக்கும்படி 
அரைத் தாள்பணிந்து ேண்டினான். தமது பெருமைம்குச் 

சரியிக்லையென்று அவர் மறுத்தார். ஆயினும், அவரை இவன 

வெறுஃகாமல் ௮சன்று சென்றான். அவரது ஒடிவ(போல் மண் 

ணால் ஓர் உருவஞ்செய்தான். தனியான இடத்தில வைச்தான். 

அதனையே குருவாக நம்பிச் சலைத் தொழில பயின்றான். அது 

பயிற்றத் தான படீல்ஙதாக மஇத்தான் அம்மதியால் சிலைவேத்' 

முழுதும் இவன் மலைவறத தெனிர்தான். து2ராணாது காட்சி 

யானே அது கைவஈசசென்று இவன் கருன்துட் கொண்டான்: 

அ௮.தனையே ஒரு பெரிய சன்றியாகக் நருதினன். அவர்பால் உள் 

என்பு வைத்திருந்தான். இங்கனம் இரு ப்பத் து5ராணர் மாறு 

பாடாய் வந்து இவன் கைலிரலைஃ தொய்து siting சேட்டா 

இவனும் ௮தனை4 நொய்தே கொடுத்தான். தனைத்துணை நன்றி 

யையும் பனைத் தணை யாக் கரு£2ய இ;ுனது பெருமையை உல3ம் 

புஈழ்ந்தது. இவனும் புகழும் ௮றமும் பொருகதியின்புற்றான. 

(இதன் விரிவைப் பரரத,தஇில உணர்த ) 

இனையனைத்ேே யாயினுஞ் செய்தநன் றுண்டாற் 

பனையை ததா வுள்ளுவர் சான்றோர்... டனையனைத் 

தென்றுஞ் செயிலும் இலங் கருவி ஈன்னாட 

ஈன்.றில ஈன்றறியார் மாட்டு. (rev wri.) 

சிறிய உதவியையும் பெரிதா கருதுவார் பெரியோர் என் 

டது இதனால் கூறப்பட்டது. 

rehearsal 

105, UA pa இருவெய்த வாழ்த்தினளேன் ஒளவைபழங் 

கூழு.தலி னார்ம்கும் குமசேசா-- விழும் 

தகி wer ssc. 68 உதவி 

செயப்பட்டிரத் ச சால்பின் வளத்து (இ) 

27
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(இ--எ்.) 

குமரேசா! தன குப் பழக்கூழை உ தலினார் பெருஞ்செல் 

வத்தை பெய்தும்படி. ஒளவை ஏன் வாழ்த்தி உதவினாள் எனின், 

உதவி, உதலியின் வரைத்து ௮ன்ற௮ உதமிசெயப்பட்டார் சால்பின் 
வரைத்து என்க. 

உதவி உதவி வரைத்து ௮ன்று--பதிலுதவி மு.தலுதலியின் 

அளவினது அன்று 

உதமி செய்யப்பட்டார் சால்பின் வசைத்து--௨ தவியை ஏற் 

௮ம் சொண்டவரது தகுதியின் ௮ளவு. 

ஒருவன் செய்ச உதமி, அதனைச் செய்யும்படி நின்றவாது 
தகுஇக்கேற்பப் பெரிதாம் என்பதாம். 

செய்,த உகமிஃ்குப் பதிலாக ஒருவன் செய்யும் உதமி அசன் 

அளவைக் குறிக்நாமல், தன் தகுதியின் அளவைக் குறித்திரக்க 

வேண்$ூமென்பது குறிப்பு. 

மேல், தினைத்துணை ஈன்றியைபும் சான்றோர்பனை ததுணையாக் 

கொள்வர் என்றார். இதில் சமது சால்புக்கேற்ப அவர் ரைமாறு 

செய்வர்௪ samt. தாளால் உண்ட இழிகீரை இளநீராக்கித் தலை 

யால் உதவுக தென்னைபோல் இற்று தவிக்கும் மேலோர் பேருதவி 

செய்வர் என்பது குறிப்பு. சால்புடையவர்க்குச் சிறிய உதவி 

யைச் செய்யினும் ௮தனால் பெரிய பயனைச செய்தவர் எய்துவர் 

என்பது கருத்து இவ்வுண்மை ஒ௱வைச்கு உதவிய சிலம்பி, 

அங்கவை, சங்கவை, அசதி எனலும் இவர்பால் அறியப்படும். 

கதை. 

சிலம்பி என்பவள் சோழகாட்டிலே சாகிரியின் வடகரை 

யில் உள்ள பேரரில் இருர்த ஒரு பொதுமகள், புலவர் 2பெருமானா 
கிய கம்பரிடமிருந்து இவளொரு கதிபெற கிருபினாுள். ௮தன் 

பொருட்டுப் பெரும் பொருளை அவர்பாதி தர்.சாள். அவர்,
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தண்ணீருங் சாவிரியே தார்வேர்தன் சோழனே 
மண்ணாவ துஞ்சோழ மண்டலமே. என்பது வரையும் 

பாடிப் பின்னும் பா தங்கு இன்னும் இத்த ணைப் பொருள் தருவை 
யேல்பாிவல் என்று பசர்ந்து சென்றார், டுள் அயர்ந்துநின்றாள். 

பின், பொருள் பெற முயன்ற வந்தாள். வருங்சால் ஒளவையும் 

ஒருகாள் அங்கு வந்தாள். அவளிடம் இருந்த பழங்கூழை உவகை 

யோடி தந்தாள். உற்றகைபும் உரைத்தாள், உண்சி ம௫ழ்ந்த 

ஒளவை ஈம்பன் போருட்கமியைஃ் கண்டாள். 

பெண்ணாவாள்---அம்போற் சிலம்பி அரவிந்தத் தாளணியும் 

செம்போற் சிலம்பே சிலம்ப. என்று, 

அதன் பாதியையும் ஒதஇிறள். அதனால் சிலம்பி பொருளும் ys 
மும் பொருந்தி இனபுற்றுள் கம்பர் .. துமூ-ல் ஒஓளலையைக் 

கூழுக்குப் பாடி என்றார், சிறிய உதலிங்கும் தக்கார் பெரிய உத 

விடைபச் செய்வர் என்பதை உலகம் ஒளவைபால் உணர்ந்தது. ௮௩ 

கவை முதலியோர் செய்த உதவிஃ கு ஒளவை செய்ததை அவர் 

சரி தத்தில் உணர்க, 

உயர்க்தோர்க்கு உதவியது சிறிதாயி £ப்பிலனும் அதனால்வரும் 

பயன பெரிதாம் என்.பது இதனால் உணர்க்கப்பட்டது, 

  

106. நன்றாம் இராமனுயர் ஈற்சண்மை வானரா3கான் 

் குன்றுதேன் மசொண்டான் கும3ரசா-..என்றும் 
மறவற்க மாசற்றார் மேண்மை துறவற்க 

துன்பத்துட் டூப்பாயார் நட்பு. (௬) 

இ-ள். 

குமரேசா! இராமனது நட்பை ஏன் சுக்ரிவன் என்றும் 

மறவாமற் சொண்டான் எனின், மாசு ௮ற்றாரது கேண்மையை 

மறத்தலும், துன்பத்துள் துப்பாயார.து ஈட்பைத் அத்தம் 
செய்யலாகாவென்ச,



குமபேச வெண்பா, 

மாக அற்றுர்.குற்றமில்லாதவர்.  ஈற்குணங்களையுடைய 
௬ ௪ * . 

வா 6T Gor rity. 

துன்பத்துள் துப்பு ஆயார்...துன்பக்காலத்தில் துலோயாயி 

னூர். துறத்ஈல்--மறம்துவிிசல், 

மேல், உயர்* தவ/்குர்செய்பும் உதவியின் சிறப்பை உணர்த் 

தினார். இதில், அவரது 3ண்மையை பாறவாதே என்றார். 

துன்பக்காலத் தில் ஒருவன் செய்க உகலியைத் தறவாதொ 
ழிச என்பதுகான் $ங்கு உரிமையாயிலும், மாசற்றார் கேண்மை 
யை மரவற்ந என்பதம் உடன் ௩ SINT து மறுமைக்கும் உறதி 

தரும் என்பது 5௫.3. 

GROUTT gf) Fis ty, துன்பக்தரலத்தில் உதவியாயோ 

௩ ப _ . ec ச 5 
சது நடபையம், ஒ ச வல UL Vb PML VIATH என்பது கருது 

௪ . NY . க அட்டி 
இவவண்மை ரம்க வன்பரல் உணரபப?ம். 

கதை, 

ரூ ஸு . . A) ) கு ௪ உ க . ௪ e உ 

ஈ3கிர-ன் வாவியால் நமபப்பட்டுக் துன்பழமுற்றிருக்குங் 
ஆ. *, oN . . ட டு ௪ 6 ப வி ரி ௩ 

கால தல் இராபர் அஙலுர்குச் ,ணையாய் நின்று உதவி புர 

தார். அச, டபை மறவாபல் தன் படைகளோடு தானும் உடன் 
* டி * “Ns க . ந * 

சென்று அவரும்கு வேண்டம் உதவிகளை கீரும்பிச் செய்தான் 
௪ ௩ ் (ஆ % e 

அதனால அவன இருமைபினும் அபுமை யெய்தினான். 

(இதன் கிரி இராமாயணத்தில் இனிது செளிவாம்.) 

தல்லொர் நட்பையும் ஈன் நிை பயம ஒருவன் என்றும் மறந்த 

லாது எனபது அசல ATO ட்... நூ, 

107. Lon Se Fan aici 7 வண்புசழை3 சாலியத்தும் 

கூறினனேன் சம்பன் குமரேசா--தே.ரி 

எழுமை எழுபிரப்பும் உள்ளுவர் சங் சண் 

விழுமந் தடைக்சவர் நட்பு, (௭)



11.ம் அதிசாரம் செயாநனரயற 

இ ளா, 

குமரேசா! சடையப்பரலு புகழைக் காலியத்தினும் ஏ. 

கம்பன் கூறினார் எனின், தம் சண் வீழுமம் துடைத்தவரது ஈட் 

பை, எழுஎபயினையுடைய௪முவகைட்பீரப்பிலும்சிலை ப்பர்என் 1. 

விழுமம்-- துன்பம். 

ன * . 4 ௩ a 4 a ' ரூ சீங்கண் விழுமம் துடைத் தவர--சம்மிடத்துத் தோன்றிய 

துன்பம்ை5 $க்கிளவர் எழுமை எழுபிறப்பும். ஏழு முறைபிறக் 
ஸு ‘ . Ce De Oe ச இனற எழுவரைப் பிறப்பினும். ஒருபிர் ஒரு பிறப்பிற்செய்த இரு 

வ்னைப பயனை.பும் எ ழுபிறப்பு வரைபினலும் ௪ ய்தி. யரும் என்பது 

ஒருஉரை நிமபம் அரலான், எழுமை எழு 9றப்பும் உள்ளுவர் 

என்றார். '(ஓருமை௩ஈட் டான்ஈற்ற நல் பயொருவற் செழுமை 

பும் ஏமாப்புடைதது'" எனறதுங் காண்5, 

தீமஃ்கு எப்திய துன்பத்தை BSR otal p நட்பினை பிறவி 

யேனும் பெரியோர் பறவார் என்பதாம். Ban caren சம்பர் 

பால் சாணபபூம். 

கதை. 

கம்பர் தமது விழுமம் துடைத்த சடையப்: பிள் சோ யுடைய 

பெருகட்பினை என்றுமறவாமல் போன்பு கொண்டார். நுவாது 

புகழையே மீண்டு பண்டும் யாண்5ம் துதித்தார். தமது ஈன்றி 

யறிக என்றும் tary Sux; Grou heist. நு. சனால் 

தாம்பாடிய 3ராமாயணம் என்னும் காளீய ara சடையப்ப 

துபெருமையை இடையிடையே வைத்தார் போற்றினார், 

விண்ணவர் பேோயபி றை விரி தபூ மழைபினா3ல. 

தண்ணெனுங் கானர$ங்கிக் தாங்கார் தவத்தின் Ni star 

மண்ணவர் வறுமைகோய்க்கு மருர்சன சடையன் வெண்ணெய் 
௮ண்ணல்தன் சொல்லே யன்ன படை. ஃகலம் ௮ருவினாே, 

இது, விசுவாமித்தார் இராமலுந்குப் படைக்சலங் உள் சொடு 

ச்கும்பொழுது தொடுக்ஈப்பட்டது.



294 திரு *குறட் குமசேச வெண்பா. 

இதில் முனிவசருளிய அம்புச்குச் சடையரது சொல்லை உவ 

மைகூறினார். இசனால் அராமபாணம் குறி பிழையாமல் சென்ற 

பயன் தருதல்போல் சடையசள்ளல் சொல்லும் பிழையாமல் 

பயன்சரும் என்பது மாண்சு, இவ் கையில் இவ.ர.து நட்பினைநினை 

ந்.து நினைந்து கெஞ்சரூகி இடங்கள் தோறும் டுசைத்துள்ளார். 

இவர் இறக்குர் கரணக்றும் இர்நினைவோடே யிருந்தார். 

AT IT NG SF BD Bf TLS CLP HOT மூக்சனியும் 

மூதன்பாய உண்டு தெலிட்டுமனம்-- இீம்பாய் 

மறம்குமோ வெண்ணெய் வரு உடையா கமபன் 

இறக்கும்போ தேனும் இனி. 

என்று சொல்லிஃ்கொண்டே இறக்தார். இனால் இவர், 

தமது வீழுபம் துடைத்தவரது ஈகட்பை எழுமை எழுபிறப்பினும் 

உள்ளிய திறமும், சன்றியறிதலின் ஈஉமும, நன்கு தெளியப்ப?ம 

ஒருவன் செய்த நன்றிபயைப் பிறகியேமிலும் பெரியோர் மற. 

வார என்பறு ஆதில கூட! ட. ஐ. 

108. வாக் அண்ணல் வழுஇிசெய்த ஈன்றையுன்ளிக் ' 

கோ தன் மறந்தார் கும?ரசா--ஒறதுங்கால் 

ன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல 

தன்றே மறப்பறு ஈன்று, (௮) 

டைட்ஸ். 

குமரேசா! வாசவூ ரண்ணல் வழுதிசெய்தநன்றியை மாத் 

திரம் நினைக து” தவன் செய்த திமையை ஏன் மறர்தார் எனின், ஈன் 

றியை மறப்பது நன்று ௮ன்று, நன்று அல்லதை அன்றே மறப்பது 

நன்று என்ரு. 

நன்று அல்லது. தீன ௦. அ௮னறே-- தீமைசெய் த ௮ப்பாழு 

சே. இதில் உள்ள ஏகாரம் விரைவுதோன்ற நின்றது.



11.ம் அதிகாரம் செய்க்சன்தியறிதல், 228 

வாதவூர் அண்ணல்-மாணிஃ்கஈவாசகர், வழுதி--ழஅரிமர்த்த 

னபாண்டியன். மேல், ஒருவன் செய்த ஈன்றியை எழுபிறப்பினு 

ம்மறம்சலாமகாது என்றார். ஈன்றிசெய்த ஒருவனே இமையும் 

செய்தானாயின் என்செய்௨ து என்பாரை நேரக் யிதுகூ றினர், 

உபகாரமும், அபகாரமும் ஒருவனால் செய்யப்ப£மாயின் 

அவற்றுள் முன்னதை மாத்திரம் மறவாதுட்சொண்டு பின்னதை 

மறந்து விடவேண்டும் என்பதாம், 

உயர்கதோர்.ஒரு௨ன செய்த நன்மையை மாச் தரம் நினைந்து 

இமையை மாப்பர் என்பது கருத்து. இது மாணிக்கவாசகர் 

பால் காணப்படும், 

கதை. 

மாணிச்சவாசகர் மதுரையிலிருந்த் yf ௦ர்ச்கன பாண்டியன் 

என்னும் மன்னனுக்கு மகதிரியாயிருக்நு அரசியல் புரிந்தார் அக் 

காலத்தில் சிறந்த கு.திரைசள் வாங்வெருர்பட அரசன் இவரை 

யேகவினான். இரும் பெரும்பொருள் கொண்டு பெருக்துறைக்கு 

ச்்?ென்றார், சென்று சேர்ந்தபின் திருவருளால் இவர் உல$௫யல் 

மறக் தார். IGS So பரமனே இலர் முன் குருவஷிலாக 

நின்றார். இவர் அவரைக் தொழுதார், அன்பால் 2 மரு௫ அழு 

தார். பின் அவருக்கு அங்கோர் ஆலயம் வகுத்தார், அதன் பொரு 

ட்டுத் தன்சைப்பொருள் முழுசையும் செலலிடடார், பரிகள் 

வாங் மல் மது அுமைசசர் செய்கறைப் பாண்டியன் அறிக் தான். 

இவரைக் நாணரும்படி. செய்தான் கொ$ந்தண்டம் இடடான், 

சுறையிலிட்?த துயர்பல செய்தான், மன்னன் செய் பன்னலைப் 

பொஜறுக்கமு யாமல் மாணிக் ஈவாசகர் மன முருகிப்பரமனை தததி 

த்தார். பரமன் நரிகளையெல்லாம் பரிகளாக்கிப் பாண்டி யன் மூன் 

கொண்டிவந்தார். வந்தபின் உண்மையை மன்னன் தெளிக்தான். 

அமைச்சர் அருமையை அறிந்தான் அஞ்சினொன். ௮வரடி மிசைகிழு 

ந். தான். தான்செய்,ச திமையைப் பொறுத்தருரம்படி வேண்டி 

னான், மாணிஃவாசகர் மன்னனை இன்முகத்தோடு கோக்இஞார். 

நன். றியையே நினைக் தார். ௮வன் செய்க ஈன்றல்லதை மறந்தார்,
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தன்மொழிசள் பலகூறிஞர். அன்புடன் தேற்றி அரசனை அனு பி 
ஞர், 

உம்மைகான் அத்த நீரால் உலகியல் வேதநீதி 

செம்மையால் இரண்டும் ஈன்றாத் தெளிகதது தெளிந்த நீரால் 

மெயம்மையாஞ் சித்த சுத்தி விளைந்தது விளைகத நீரால் 

பெய்ம்மைவா னஉரி னீகதிப் போகதது சி௨ன்பாற் பத்தி 

8H பாண்டியன் பிழைபொறுக்க வேண்டி யபொழுது மாணி 

கஉ௨ாசகர சொன்னது, இதகனுல் அவர், நன்றியை நினைந்ததும் 

கன றவலதை மரந்ததும ஈன்கு தெளியப்படும் 

ஒருவன் செய்த ஈன்பியை என்றும் மறத்தலாகாது என்றும் 

இமையை உடனே மறகதுகிட3வேண் ந என்றம் இதனால் கூறப்ப 

ட்டன, 

109, எள்ளி விராடன் எறிஈதும் தரும2னன் 

கொள்ளவில்லை சோபம் குமரேசா---துள்.விவக்து 

கொன்றன்ன இன்னா செபினு மவர்செய்த 

ஒன்றுகன் Dena நெடும் (௯) 

லு 

குமரேசா! விராடன் Ispig எறிந்தும் ஏன் தருமன் 

சகோடங்கொள்ளவில்லை எனின், கொன்று அன்ன இன்னாசெயினும் 

௮௨ர் செய்த நன்று ஒன்று உள்ள கெடும் என்5. 

கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் -கொன்றால் ஒத்ததுன் 

ப.த்தைச் செய்யினும், 

முன், ஒரு சிறு ஈன்மையை- செய்தவர் பின், பல பெருக்தீ 

மபைகளைச் செய்பசாயினும் அவர்செய்த நன்று ஒன்றனையும் கரத 

௮வை யெல்லாம் இல்ையாம் என்பதாம், 

டெரியோர் தினைத்துணை ஈன்றியைபும் டனைக்துணையாமச் 

கருதும் பண்புடைய ராதலின் தமக்கு ஒரு சிறிய ஈன்றியைச் 

இரய்தவர் பின்பு பெரிய துன்பத்தைச். செய்யினும் பொறுப்பா 
Tag SH sg இவ்வுண்மை தருமன் பால் உணரப்ப?ம்.
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கதை 
தருமன் முதலிய ஐவரும் துரோபசையும் பன்னிருவருடம் 

வனவாசம் செய்தபின் தமது இரசைவின்படி. மற்றொரு வருடம் 
உருவங் கரந்து விராடககர த்தில் அரசனது ஆதாவில் சங்கியிருக் 

தார். இதனைத் துர3யோாகனன் அ௮றிர்தான். அவரது இசைவிளைச் 

இகைவுசெய்ய BBs dns. TOD IO FOMTD MiG BOTs BW 

வளைந்தான், அங்கு உருவுநரம் துறையும் துணைவர் நால்வரையும் 

போர் மேலேவித தாபன்மாத்திரம் நங்சபட்டர் என்னும் புரா 

கதர் போன்று அரசனோ பொருச்இிபிருந்தான். போனவர் 

பொருது மீளும்வரையும் இவ்விருவாம் பொழு Bw போக்கக்கருதிச் 

சூதினையாடிஞா. அதில் நிஈற்ந்த வாதினால் அரசன் தாயக்கருவி 

யால் தருமனை யெறி; தான். எற்றிய சவறு தருமன் தகெற்றியில் 

பட்டது. அரசன் முன்புரி5ந ஈன் யையே நினைந்தான். எறிக்த 

இதை மறந்தான். gui smn ipower நெற்றியில் ற்றிய வலி 

ளினைப பின்னவர் நண்டார், உற்றதையோர்ந்கார்.  மனங்கவன் 

ரர். சினகெழுக்காா, உடனே தருமன் அவரை சோக்கினன், 

லன்று தவி செப்பிலும் HHUA Has மறவாமல் 
வ் > 

Taronwat OFinGop Out gs 5OaT QullS wrt 

ஈன ரி பலவாந ஒருரவை புவ? சனும் 
வசீ ~ 

ன்ப ங தணன்டுமுனு சயவர் நனைபாசே. (1) 

AT Jip H நானசம் அசனறுநெரி ந-ணக் 

6 ன mf Lp 705 பவன் நீழலி லிருந் தோம் 

Fob GOH rom பெய்தன னெனபபோய் 

முனிதல்பமழு தாருமென முன்னவன் மொழிந்தான். (9) 
{ ச 

(பாரதம்.) 

Dap yo , தருமரது நன்றியறிவும் பொறைபும் ஈனகு தெளி 
west BLD, 

ஒருகன்றி பெய்தாரை உள்ளத்? த வைத்துப் 

பிழை நாறம் சான்றோர் பொறுப்பர்--கயவர்க் 

கெழுநாறு நன்றிசெய் தொன்று தீதாயின் 
எழு.ரா.றுந் இதாய் எீடும். (ஒளவை.) 

30



228 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

ஈன்றள்லதை மறர்து நன்றியையே பெரியோர் என்றுங் கருது 

வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

110. நன்றியொன்றும் STAS HOH sor gudoosré சல்லியனேன் 

HO PON Fi SIM குமசசா-.குன்றா த 

௪ மன்றி கொன்முர்க்கு முய்வுண்டாம் உய்வில்லை 
cn e 8 ௪ i" ® ௪ 

2 சய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு. (ம) 

ணை 

89 * ச ௫ உ ௪ உ ௫ 

குமசேேசா! ஒரு அறு நன்றிக்காகம் சல்லியன் ஏன் தன் 

னுபிரைம் கொடுத்தான் எனின், எர்ஈன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு 

உண்டாம், செயரன்றி கொன்ற மகனுக்கு உய்வு இல்லை என்௧. 

அந்நன்றி கொன்றார்க்கும்-- எத்துணேச் இறந்த அுறங்களைச் 

FOF BB EL. 

ச ௪ ௪ ௪ . 3 ° க அ . ௪ 

சிறந்த ஈன்மைகள் பலவற்றையும் அழ்த்துப் பெரும் பாத 

கங்சளைச் செய்தவரும் ஏதாவது ஒரு பிராயச்சித்தத்தான் அவற் 

நின் நின்றும் உய்வர்; செய் ஈன்றியய மறர்சவா எவ்வகையினும் 

உய்யார் என்பதாம், 

பாகங்கள் பலவற்றுள்ளும் ரெப் கன்றி மறக்கல பெரும் 

பாவம் என்ப குறிப்பு. 

ஒருவன் எதை மறச்தாலும், செய்சன்றியை மாத்திரம் மறக்க 

ளாகாது என்பது கருத்து, இவ்வுண்மை சல்லியன் பால் காணப் 
டக 

iu bio, 

குகை. 

சல்லியன் என்பவன் மத்திர .சயத்து மன்னன், ஈசலசகா 
ரூ % ந e ஓ ௫ * ° ° ௪ 

2கவரகட்கு மாமன்) திறந்த ஆண்மையும், நிறைந்த சேண்மையும், 

திருந்திய பான்மையும் பொருர்திப மேன்மையன். இவன பாண் 

டவர்கட்குத் துணைபுரியும்படி. தன் படைகளோடு வந்தான். இவ
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னதுபேராற்றலையும் போராற்றலையும் ஈன்கு தெரிந்த துரியோத 

னன் இவனை எவ்வகையிலாவது சனக்கு உரிமையாக்கக்கொள்ளக் 

கருதினான். ௮வன் வருகின்ற வழீயில் வஞ்சகமாக ஒரு தண் 

ணீர்ப்ப£$தலை வைக்கும்படி செய்தான், அது தருமனுக்கு உரி 

யதென்று அதன் முகப்பீல் எழுதிவைத்சிருக்தான் aaa su 

வந்த சல்லியன் அதனைத் தனத மருமகனுடையது என்று கருதி 

னான். படைகளோடு தானும் நீர் பருசெ சிறிதுபொழுது அங்குத் 

தங்கனான் பின் ௮து மாற்றானும$ச யுரியது என்பதைத் தெளிச் 

சான், வஞ்சகமாசச் செய்யினும் ரீருகவிய ௮வன் ஈன்றியை 

மறத்தற்கு இவன் ௮ஞ்சினன். தனது மருகராகய ஐவருக்கும் 

துணை புரியாமல் அவனுக்குத் துணையாய் நின்று படைகளோடு 

தனது ஆருயிரையும் உகவினனை., செய்நன்றி மறவாமல் இவன் 

செய்த செய்கையை ஷையமும் வானமும் போற்றின. 

( இதன்விரிலைப் பாரதத்தில் உணர.) 

ஒன்றொரு பயன்தனை யுதவினோர் மனம் 

கன்றிட. ஒருவனை ௧௬ கச் செய்வரேல் 

புன்றொழி லவர்க்குமுன் புரிந்த கன்றியே 

கொன்றிூ மல்லது கூற்றும் வேண்டு£மா, 

கந்தபுராணம்.) 

அன்முலை யறத்த ௮றனி லோர்க்கும் 

மாணிழை மகளிர் கருச்சிதைத் தோர்க்கும் 

பார்ப்பார்த் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும் 

வழுவாய் மருங்கிற் கழுவாயு முளவென 

நிலம்புடை பெயர்வ தாயினும் ஒருவன் 

செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி யில்லென 

௮றம்பா டி.ற்ேற பிழை கணவ. 

(புறகானூறு.) 

செய் ஈன்றி மறத்தல் உய்தியில் குற்தம் என்பது இதனால் 
கூறப்பட்ட அ.
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'அவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்,) 

செய்பாமற் செய்க உதவி, வையக்தஇனும் வானத்தினும் சற் 

SD. உரியகாலத்தில் செப்5 உகவி உலகிலும் பெரிது. கருதா 

பற் சசய்க உதவி நடலிலும் பெரிது. சிரிய உகலியை.)ம பெரி 

பா! பரிசாகக் கருதுவர், உற்றவர் தகுதிேற்ப உதகியும் 

'“பரிதாம். துன்பம்காலத்தில் செய்த வு. தலியை ஒருவன் ஒரு 

DT BU UN de BOT BT gpl ஒருவன் செய்க P_5MOL கல்லார் 

எழு பிறப்பினு மாவார். கன்றல்லமை அன் 20 மறபபது ஈன்று, 

ஒரு ஈன்ட செய்தாரை உள்ளத்2த வைத்தப பிழை நாற் சான் 

ர் பொறுப்பர். செய் கன்றி மறநதார்ந்கு எவ்வகையிலும் 

உய் aur woe? y என்பனவாம், 

(2-வது செய்கன்றி Uy dev மிற்றிறறு,) 

ஓ ZN e ட 

௨-ம் அகிகாரம் நடுவு நிவஸமை. 
௦ ச ஆ 6 + Ae ச 

அலகாவது ஒருபாற .காடாபல் ஒப்பகிர்நும் நிலைமை, 
௬ ரூ . உ 4 ர J . ரு உட கட 

கன்றி செய்கவரிடத்தும இக நிலை .கயாமல ஓஒ ழகவேண்டும் 
. ௫. cy . ட oO . a 7. 

TET LIRAS PINT D HI BUF, இஃது 1 awh ௮அவ2பபட்ட.து. அது 

உரு ச க ௬ . 
SIR CET Qe der Oa Pant 

  

111. பண்டோ பசவும் நம் பாலனுஃ ரம ஏன்தகுதி 
o™ உரு ச . 5 “~ ச  காண்டிரைக்கான சேரழன் .தம.ரசா--கொண்ட 

ட சி oN - . > ._ 7 ச 

ச்கு b ‘PL GT oy OH 9! Gor oD பகுதியாம் 

. ஆ ஆ ர ் tl 

/ 730 tw DLT le Bes D1) Yo க) 

இ. 

gies ses! சோழன் 4 பசுவிலுக் சம் தன டன் ஒரு லுக்கும் தனது பால 
4 உ ச ட . ரூ wy க் ப s னு 5ம் என் தருதியாக நின்று தி செய்தான் எனின், பகுதி 

கோறம் பாற்பட்டு ஓழு5பபெறின், தகுதியென்னும் ஒன்றே 
நன்று என்ச
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தகுதி--நடுவு நிலைமை, 

ஒருவன் அ௮றிவுடமைம்குத் தகுதியான தன்மையையுடை 

யது நடுவுகிலைமையே ௮ தலால் அதளையே ஈண்டுத் தகுதியென்றார், 

பகுதி--பகை, உறவு, பொது, என்னும் மூவசைப் பிரிவு, 

பகுதியான்பாற் படு ஓழமுகப்ிபறின்--பகு இ தாறம் முறைமை 

குன்றாமல் ஒழுப்பெறின. இதில் ஆன் உருபு தொறுப் பொரு 

ளில் வ5௧.த, 

. a i ந . ° ௪ 

பகைவர், உறவினர், ிிபா துவினர், என்னும் Lp 9 GNF WT ரிடத் 
. . 4 of) ௪ உ 5 e 

தம் BDH ST hy Taal! CLP NSD EO விடாமல் உ தசெய்து ஒழு 

குவனபின் அவ்வா ழக்நம ஒன் 25 அவனுக்கு என்றும் நன்றாம் 

என்பது ௧௫33. அவெ "முர்கத்தை ஓ௱ஈவன் உறுதியாகப் 

பெறுவது ௮ மைியன்பது ௧௫ தப பெறின் என்றார், 

சத்துரு மித்துரு மம் என்னும் முத்திறத்தார் uct. bib 

Aus எந்திறததும கோடாமல் நடுவு நீலைமையாக நின்று 

முறைமை ?ரய்வானு டின் அ௨னை தகுஇபுடையவன் என்பதும், 

பேசற௩களின் பயன் யல்லாம் இவ் ஓர் அறத்தா?ன ௮வன் 

எப்.வன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப் பெற்றன. இவ்வுண்மை 
75 . . a 

மச் ந பானனைனபபால் ட ணா பூம் 

கதை. 

சசாழராட்டிலை இருவாரூ என்னும் இ ரச5ரிலே இற்றைக் 

குப பல நாற்றுண்டுகளுஃகு IPO OAT MINUET எனப பெயரிய 

சோழ மன்னன் ஒருவன் இரு$தான். சூரிபகுலத் தோன்றல।கிய 

இவன் எல்லா உயிர்களும் இன்: புூறும்படி கல்ல அரசுபுரிந்தான், 

புரிந்துவ௱ங்கால் இவனுக்கு ஒரு இருமகன் பிறது வளர்ந்தான், 

இம்மகன் வீதிவிடங்சன் எனப் பெயரிடப் பெற்றான். இளமையி 

லேயே பலகலைகளையும் ஒஇபுண*தான் ஒருகாள் இவ்வசசிளங் 

குமரன் தோழர் பலர்புடைசூழ,ச் தேஈர்க்து தெருவிடைச்சென் 

ரன். ௮ங்.எனம் செல்லும்பொழுது பசுவீன்௧கன்று ஒன்று துள்ளி 

ஒ௦ வரது இவன் தேர்க்காலில் சிக்கிச் சிதைந்து இறந்தது. தன்
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கன்றில் பிரிவால் நெஞ்சு கலங்கெ தாய்ப் பசுவானது துடித்து 

ஓடிவந்தது, அரண்மனை வாசலில் கட்டித் தொங்கும் அசையா 

மணியைத் தன் கொம்பால் ௮சைக்சத. மணியோசையைக் 

சேட்டவுட?ன அரசன் மனங்கவன்றான். ௮ணியாசனத்தை 

விட்டு விரை? சழுந்தான். வெளியெ வர்தான். பசுவினைக்கண் 

டான். உற்றதையுணர்ந்து தன் உள்ளம் பகைக்கதான். ஆன் 

அடைக்த துன்பத்தைத் தாலும் அடைதலே தகுதியயென்று ௧௬ 

BOT, அக்கன்றின் கதியைத் தன்மைர்கன் அடையும்படி. 

பணித்தான். அமைச்சன் அதனைச் செய்யக்கூஇத் தன்னுயிர் 

நீத்தான். அதன்பின் ௮ரசனே தனது ௮ருமைத் திருமசனைக் 

தெருலிற் டெத்தித் சோமேல் ஏறினன். அுணிந்துமுன் ஊர்ச் 

தான். ௮ரசன் ஊர்ந்த தேர் மரன் மோல் ஏறுமுன் பரமனும் விடை 

மேல் பரிவுடன் ஏறினார். அரசன் காண ௮ஈளுடன் வத்தார், 

இறக்க கன்றும் மடிந்த மந்திரியும் எழுந்து நின்றார். இடந்த மக 

னும் தொடர்ந்து எழுரந்தான். இறைவன் இன்னரு அரான் 

எண்ணி யெண்ணிப் பெருமகழ்வுற்றான். ஒரு பசுகினிமித்தம் 

அரசன் கடுவுகிலைமை குன்றாமல் முறைமை செய்ததை உலசம் 

தெளிந்தது பகுதிதோறும் முறைமையோூ ஒழுகிய தகுதி 

யுடைமையால் Qa or For wo Fa sot சோழன் ஏன்று மா 

நிலம் புகழ்ந்தது. (இதன் வீரிவைப் பெரிய பு.ராணத்கில் உணர் ஈ,) 

இவவ ரசனது தகுதியைச் சோதிக்கும் கருதி ஈசனே பரு 

வாகவும், எம? கன்ருகவும் வந்தனர் என்ப, 

ஈசன் பசுவா௫ ஏமனொரு சகன் 7 

விசுபுசம் ஆரூரின் விதிவக்தார் அம்மானை 

வீசுபுசழ் ஆரூரின் வி.திவசதாசாமாயின் 

காசளவு பாலுஙி கறவாதோ அம்மானை 

கன்றையுகை காலி கறந்குமோ அம்மானை. 

 சசாக்கராகப்புலவர்.) 

தகுதியின் ௮ருமை.பும் அதனையுடையவர் பெருமையும் இத 

னால் கூறப்பட்டன, 
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« அ! 6 e ) த ரூ . ௬ 

| 12. வாணலுயா மசுலஉம வழிவியா வநத "தன்ம 

கோணாமல் என்னே குமசேசா--பூஷைச் 

செப்ப மூடையவன் தக்கம் சிதைவின்றி 

யெச்ச த்திற் நேமாப் புடைத்து. (௨) 

குமரேசா! வாணனது உயர்ந்த செல்லம் என்றும் சிதை 

யாமல் ஏன் ௮வன் வழி வழியாக நின்று வந்தது எனின், செப்பம் 

உடையவனது ஆகமம் சிதைவு இன்றி ௮வனது எச்சத்திற்கும் 

ஏமாப்பு உடைத்து எனக, 

செப்பம் நடுவு நிலைமை. 

எச்சத்திற்கு எமாப்பு உடைத்து--சந்ததியார்க்கும் உறுதி 

யாதலை உடையது, இறந்தது தழுவிய எச்சவும்மை இதில் 

9 தாக்கு நின்றது. 

ஏமாப்பு என்பது, சாவல் செரும்கு களிப்பு வலிமை என் 
e a i % . ௬ s 

SON LIED பொ *ளறனளயணாததும ஒரு சொல். 

பெப்பழுடையவன து செல்வம் தனக்கும் இன்பந்தந்து பின் 

வ நகன்ற தன் சச்ததியார்க்கும் சிதையாமல் நின்று உறுதிதரும் 

என்பதாம், 

நிவு நிலைபையுடையவன் செல்வம் என்றும் கெடாமல்கின்று 
* coe ஏ . ஏ ௪ o தனது வழியில் உருவார்க்செல்லாம் உரிமையாம் என்பது இதில் 

காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை வாணன்பால் காணப்படும். 

” 

கதை, 

வாணன் என்பவர் இற்றைக்கு அயிரத்து நூறுவருடங்கட்கு 

முன்னர்த் தொண்டை மண்டல க. தில ஆறை என்னும் ஊரிலே 

தோன்றியிருந்த ஒரு வேளாள மரபிஈர், ஈல்ல உபகாரி. ௮ரும் 

பொருள் படைத்துப் பெரும்புகழ் பெற்றவர். விரிர்த நிலப்பாப் 

பினை ச் தனக்கு உரிமையாக வுடையவர். எர் பலவைக்துச் சீர்பெற
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வாழ்ச்தவர். யாகரிடமும் ஒப்ப நின்றொழுகய செப்பமுடை 

வர். ௮வருக்கொரு புதல்வன் தோன்றினான். அவனுக்கு ஏகம்ப 

வாணன் என்று பெயர், இவன் இளமைப் பருவமாயிருக்கும்பொ 

முக அவர் இவ்வுலகக்கதைத் துறகதார், அரசரும் மதிக்கத்தக்க 

தமது பெருஞ்செல்வத்தை வேலைக்காரருள் ஒருவனாகிய ஏகன் 

என்னும் பறையன் பீபாற்றிவந்கான். ஒரு பூச மம் ௮வனுட 

ot OD னைக் மாத்ருது, புதல்வன் பருவ.முற்றபின் ௮கனைட் 

பூசு அவன்பர்ல் அருளுடன் தந்தது. சிறிதும் சிதைவின்றிவந்த 

sug தரதையின் ஐக்கத்தை யிவனும் பெற்றுத் தகு தயோ 

போற்றினான். அழிவின்றிப் பெரு அ௮துபின் இவன் வழி வழி 

வர்தது, நூவு நிலை்மைபுடையவன் செல்வம் கெடுதலின்றிவளு 
\ . . . க உட 
பான்பதை உலகம் வாணனபால் உ.ணாநம்தது, 

55வு நிலமையையுடையவன் செல்லம் என்றும் gy Purr) gam 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

113, பெற்றதாய் ஆம்சமுறப் பேகித்தும் நன்ன?னைன் 

HUD Des MO கீத்தான் குமரேசா... pny p 

சனறே தானு ந$விககக1ப் அக்கதை 

அன்ற யொழிய fe (௩) 

@— ty 

Deel iv: வ தத் ஸனார்ம்மிர் மார்... பெற்ற தாய் வந்து அரசைப் பெறும்படி. 

தீன்னைப 2 பதிகதும் கன்னன் ஏன் அதனைக் குற்றமென்று ஓய 

விடடான் soho, sarin sf gun oa Das gp ஆம் அக்கத்தை 

அன்றே RO ay fav என்ற, 

5H Doi ஆம் இதம் ஸாரடிவு. நிலையையை AL SOA 

உளீவாகின்ற செல்வம். அகும் என்னும் பெயசெச்சம் இதில் pin 

என நின்றது. உம்மை உயர்வு சிறப்பொடு எதிர்மறைப்பொருளை 
பும் குறிக்கும்.



12-ம் ௮இசாரம் நடுவு நிலைமை. O85 

விடல் என்னும் உடன்பாட்? வியகமோள் ADs crea god 

Gurgaon at sg. wba இகந்து அம் அக்கம், தீடி”ே தரும் 

என்பறு கெளிட்தபடியால் ர்ன்பற தரினும் என்று மரையாகர் 

கூறினார், 

நடுவு நிலைமையை நீங்கி அதனால் எய்தும் ௮ம் அப்பொ 

முது ஈன்மை தருவது?பால் தோன்றினும் பின் திமையே சரு கல் 

ஒருதலையாதலான் ௮தனை ஓரவன் விரும்பாமல் உடனே ஓழீய 

விடுகல் வேண்டும் என்பதாம், 

பெரிய செல்வம் வ௬வ௮ எனிலும் ௮து சஈருதி அறிவுடை 
* oN a பி ரு உ [அ] . oo ல உ 

யார சமது ரவு நிலைமையை வில் ரெப்யரர் என்பது ரத்து, 

இது கனனன்பால் காணப்ப ஈம், 

த. 

hil ர ௪ காலில் மனனன் பிறபபைக் சண்ணன் 

உணர்ததினன். கனனனு? உணாந்து yb செஞ்சுருகினான், 

அகன்பின கண்ணன் ௮ னை Sets Sens. ஐவரும் வழிபட 

அசசினைப பெறுவாய், மணிமுடி நயித்து இவ்அணி நிலம் புரப் 

பாய், வருக ஆங்கு என் மரு என்றான. னனன் மறுத்தான். 

கண்ணன் பிரித்தான். இப்வளை ௩.) பின் காயினை யேவினன், 

குநநியும் வந்து கன் மைர்கனைக் கண்டாள், தாயெனத் தேற்றி 

னுள், அச்மீசயும் தேறினான். அதனபின் தம்பியர் ஐவர்பால் 

வருஈ எனவும அசசனைப பெறு எனவும் அவள் பலவாறு வேண் 

டினாள், நடுவு நிலைமையை 868 தங்கு வழு கல் செய்யேன் என் 

று கன்னன் கூறிம் கண்ணீர கொரிர்தான். 

இதனால் கன்னனது ந*வு நிலைமை நனகு புலனாம். 

(விரிவைப் பாரதக்இல் உணர்க,) 

எதன்பொருட்$ம் நடுவு நிலமையை கி$தலாகாதென்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

30) னை



114 மை $தர் கமைம்கொண்டேன் மாநிலத்ேோர் காந்தாரி 

ஸ்நீதிமன் 27 நண்டார் குபரேசா-டம் தனில் 

BESET SEMI என்ப Kuta 

எச்சக்கால் நாணப (7ம் (௪) 

அ . 
4 als 

குமபேசா! புதிபின் தழுதியையும், காந்தாரியின் தக 
A. a a ‘ க . ட . உ உ 

வ்ன்பையையும் ௮வரபெற்ற மத்நளை 3 சொாண்டே ஏன் உலநத்தா 

சண்டார் எனின், தக்கார் தகவு இலர் எனபது துவர் அவரு 

டைய எச்சத்தால் நாணபபடும் என் 5, 

௬ கடி க . 

தகவு இலர் - 5$வு நீலைமையில்லா தவர், 

இலர், தகு$யுடையவர், இவர், குகுநியில்லாதவர் என்னும் 

வெறுபாடி ௮௨.௮ ௬டைய மக்களது கன்மை தீமைகளால் அறியப் 
“N e . e ¢ உ ரூ 5 . . * 

பமிம் என்பதாம் 'மன்சீ்? என்றதலலை நாக்தாரி குகதிகஞுடைய 

தலைவர்களாகிய திருதராட்டி ரனையும, பாண்்டவையும் குறிக்கும். 

உ ° ny 8 6 ௪ 

மக்களது கன்மை திமைசளா?ன ௮அவரைபபெற்ற தாய் தக் 
ஆ! Ae 6 ௬ உ e 

OO FEO OW Beh BMI. FF SD NOU I அறயலாம என 

து க ரத்து, 

பனாநூயாரக் ந எர்பம் நப டிரம் என்னும் சவர் வாக்கா 

னும், தர்கைசரபன எந கு என்ற Gus rest yw 

ஒரு சாரயம் அதன் நாரனணர்தினினறம் கேருசாது என்னும் 

BUS புண்மையானும, மக்க ன தன்மையைகொண்டே ௮வ 

ரைப் பெற்டுறார்நளி உ நன்மையை னக தெரியலாம் என்பது 

கருத்து. Gay Gime GAG, He BBM uM ஓம், அவர் கணவர் 

பாலும் * [ண பம், 

t இதை, 

காச்தாரி எனபவள் சிந்து நதிக் சுரையின் அருலிருந்த 

சாக்தாரம் என்னும் $5சத்து ௮ரசனாகெ சுபலன் புசல்ளி, இந்



19.ம் அதிசாரம் நடுசரிர்திதம், 

தராட்டி.ரன் மனைலி, துரியோதனன் முதலிய மக்கள் நாற்றுவரை 

யும் பெற்றவள், தம் மக்களுடைய கொடுமையால் இஉள் கொடிய 

உள் என்று எண்ணப்பட்டாள். தன் கணவனும் தஈகிலான் 

என்று ஈருதப்பட்டான். பாஞ்சாலியைத் துச்சாதனன் பற்றி 

பீர்ந்கும்பொழுது ௮௨ள், இவள் பக்கம்வந்து சார்ந்த ள். பயந்து 

நூங்கினாள். இவள் சிறிதும் இரங்காமல் கொ$மொ£ புகன் 

goa. இவள் த௲விலள் என்பதை ௮௮த்தம்ஈவள் உணாந்தாள, 

பின் மிச்ச துன்பழுற்றாள், 

பூவார்குழலி தளர்வொடு தன்புறஞ்சேர்பொழுதுஞ்9றிதரங்காள் 

நீ வாவென்றே யருகிருத்தி கெடுங்கண் பாழியும் நீர் தடையாள் 

மேலவாரஃலர் தமசழைத்தால் மேலுன் சுருத்து விளம்பி௨உரப் 

பாவாய் அஞ்சா ேயென்றாள் பலபாதகரைப் பயந்தாளே. 

(பாரத:௰) 

wR ௪ க ௪ . ™~ ௪ உ த ரு ரு உ 

இவள் ஈகமிலள் என்பது இகல் சன்கு 2தளிலாம். 

தம் மச்சளுடைய நர்குணங்களால் குந்தியும், பாண்டுவும் 

த%்சார் என்ற போற்தப பெற்றூர். தம் மம்ச-ஞ்டைய கொமிமை 

யால் திர கசாடடிரனும், நாசதாரிபும் த௲விலார் என்று தூற்றப் 

பட்। TT. இதன் விரிவ அவர் சரிதத்தில் @ sof ya, 

(2 க்ெல்லால் ஆய ச ug lp “ar மற்றுமச் 

செக்நெல்2ல யாகி வீளை தலால்-- அந்நெல் 

வஉயனிறையக் காய்க்கும் உளகய லூர 

(Chae Day தக்கை யங உ. ‘srevg. wrt} 

பழீயின்மை மச்களாற் நாண்க ஒருவன் 

கெழுவின்மை கேட்டால் ads பொருளின் 

நிகழ்ச்சியால் ஆகம் அறிச புகழ்ர்சியால் 
போற்றாதார் போற்றப் படும், (கான் மணிக்கடி ௪௮,) 

பெற்றோர் தகுதியை மக்களால் காணலாம் என்பது இதனால் 

காட்டப்பெற்றது.



8s | திருத்குறட்டிகுமமேச வெண்பா, 

115. கொற்ற முறப்பகைர்கும் குர் திமைந்தன் நாட்பார்த்தேன் 

குற்றமறச் சொன்னான் கும3சசா-.உற்றுவருங் 

சேம் பெரு ஈரும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக் 

கோடாமை சான் 51ம் கணி, (௫) 

i, 

குமரேசா! பசைவனுக்கும் வெற்றியுறும்படி நாட்பார்த் 

அ என் குஈதி மைந்தன் குற்றம் ௮றச் சொன்னான் எனின், கே 

Fin, பெருக்கமும் இல் அல்ல கெஞ்சத்துத கோடாமை சான 

ஜர்க்கு அணி என். 

பகை." 3யபோதனன். 

குதி மைர்தன்-- சகர 2 தவன், ெஞ்சங்கோடாமை-நடிவு 

நிலைமை ௧ வாமை. 

இல்லை ௮௨ல என்பது இல் அல்ல என நின்றது, இவ 

இசண்டு எதிர் மறையுஈ ஒரு உடன்பாட்டை. யுணர்த்தும், உண் 
௮. . . ° . 

டாகயுள்ளன என்பது இசன் பொருல். 

கடம் பெருக்காறம் இல அஃல- கேடு வருதலும், ஆம்கம் 
. கு e ° 4 ம ௩ உ ௪ க . ல் ௪ வருதலும் இல்லாபல் அல்ல, யாவர்ச ரம் தன்னே அமைக்முள் 

ளன என்பதாம். சகேடடைக் நள்ளரல் குறிக்? சலும், HFSS 

DET Sh EO HF FBI HL, “2 ஈஞ்சங் 2சோடுதல் கூடாதா கைக 

எனின், கேம் 2 பரு மும் யாவாச கும் ஓன்று வருவன அலல 

அவசலர் வீசையின்படி அன்ற அைகது நின்றுளான, அதலால் 

அவ்வுண்மையை உய்த்துணாகலு 5h ிமுமை நீங்காமல் நிற்ற 

லே ரான். 3/4 அழகு எனக என்பதாம், 

இதனைச் சகா? ரவன்பால் காண்ட, 

கதை. 

சசா3தவன் என்பவன் பாண்டிவின் இளைய மனைவிய/யெ 

மத்திரை வயிற்றில் பிறந்த உத்தமன், ஓவரில் இளையவன், அறி
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வினில் ரூ,தி.தவன். செம்மையும், பொறையும், மெய்மையும்உடை 
யஉன், சணிதநாற் புலமைபில் எவருக தனக்கு நிகரில்லாதவன். 
வஞ்சமிஃ்லாக நெஞ்சமும் வாய்மையும் உடையவன், பதின் 

மூன்று வருடம் வனவாசம் செய்து மூத்து உபப்பிலாவியம் 

என்னும் நகரத்தில் ang தன் கமையன்மாரோடு இவன் தங்கி 

யிருந்கான். ௮வ்வமையம் பாண்டவர்களோடு போர் தொடங் க 

தற்கு உரியதொரு நாளைத் துரியோதனன் தெரிய விரும்பினான். 
நல்ல முகூர்த்தத்தை நன்கு தெரிந்து சொல்லச் சகாதேவன் ஒரு 

வே வல்லவன் என்பதை உணர்ந்தான். உள்ளந்துணிர்தான, 

மெள்ள வந்தான். இருக்சுவன் எழுந்துபோய் ம௫ழ்த்துபசரித் 

தான். வந்தது என்னென வணங்கிச் Ih LTT. மூவன் வாய் 

கூசாமல் வர்ததை யுரைக்கான். தன் பரைவர் தாழ்ந்த।ரியவும் 

தான் உயர்கதோ மகவும் உரிமையான ஒருநாளை உணர்த்தும்படி 

வேண்டின். உடனே சசா$தேன் கோள் கிலை குறித்து நாள் 

நலம் ஆப் தான். அதன் ன் ௮வனை கோந்கினான் மா ர்க மாதம் 

௮மாவாசையனறு இரவு பதினட% நாழிகை ஒன்பது விசாடி 

யில் போர்க்கு நாடசெய்து சளப்பலி இ$வையல் குற்றமற்ற 

வெற்றியை மூரி்றவும பெறுவாய்? என்று உற்றதை உரைத்தான். 

இஉன் தவரை கேட்டு வன உவகை பூத்தான. அதனையே 
நினைந்து தன் ஈகரை நோம்சர் சென்றுன். yh tions கண்ணன் 

வஞ்சித்துப் பின் தன் நாளாக்கினான். தமக்குக் கேரிவரு மென்ப 

தைம் குறித் தனும், பகைவன் என்று ௮வனை வெறுத?தனும், 

மனக் சாடாமல் ௪சா2தவன் சொல்லிய உறுதி மொரியைபும் 

அவனது நடுரிலைமையையும் அனைவரும் புகழ்ந்து போற்றினார். 

(இதன் விரிவைப பாரதத்தில் உணாக.) 

உள்ளங் கோடாமையே உயர்க்தோர்க்கு ௮ணியென்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது.
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116. கோடி னன் நெஞ்சம் குருவிச் சுவவுருவன் 

கூ ன் கேமீடன் குமே சாஃஃ ் டினா கேடன் கும3ரசா. வாடிக் 

செரில் யான் எனப கமிககன் னெஞ்சம் 

BR aah Q யலை (யின். (௬) 

இடம், 
குமரேசா! Reza வுருவன் என்பவன் தன்னெஞ்சம் 

கோடி.னவுட?ன ஏன 3920 கூடினுன் எனின, தன்னெஞ்சம் 

aba pf ௮ல்ல செயின், யான் கெ$வல் என்பது அறிக என்ச. 

ஒருவி என்னும் வினையெச்சம் ஒரீஇ என ௮ளபெரீத்து நின் 

றது. கெவேல்--௮ல் விகுதிபெற்று வர்சத தன்மை யொருமை 

எதிர்கால வினைமுற்று. தன்னெஞ்சம் நடுவு ஒரீஇ அல்ல செ 

யின்-- தன்மனம் ந$வுநிலைமை நீங்கத் தீங்கு செய்ய நினைக்குமா 

மாபின்,. 

யான் செவல் என்பது ௮றிச--யான் கே$ிறுவேன் என் 

ப.தனை உணர, 

ஒருவன் மனம், ஈவு நீந்டிப் பிறருக்குத் இங்கு நினைக்கு 

பாடின் அவன Gets ods RT அறிகுறி என்று ௮ட்நினைவை 

௮வன் உணரவேண்டும் என்பதாம். 

ஒருவன் பனக கோூ$மாயின் ௮ஃது அவலுக்கு ஏதோ ஒரு 

பெரு53 பின்கருனறகன்பதை முன் உணர்த்தும் தும் 

குறியாம் crews. 

பேல், கோடுதலால் கே மகாதென்றார். இதில், அதன 

ஹே அது வரு ென்றார். 

Qs Oa SEM பயன் உடபன அவன் கெடுவான் 

என்பது இதில் உணர்க்தப்படடல. இவ்வுண்மை விச்சுவவுரு 

அன் பால் உணரப்பூம். 

கதை. 
விச்சுவவுரூவன் என்பவன் தல.டடா என்னும் ௮௬7 வீரன் 

பு கல்வன், பல நால்சளையும் ஈலழமுறக் கற்றவன், ஆன்ற அறிவு
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வாய்$தவன். மூன்று தலைகள் ஏயந்தவன் மிக துணிவும் 

தக்க சூழ்ச்சியும் உடையவன். சமது குருவாய வியாழ பகவா 

ளை இர்திரன் ஒருசாலக்இல் பிரிக்கிருக்தான். அவ்வமையம் 

இவளை ௮ ன் குருவாகக் கொண்டான், இவனும் இசைக்தான், 

இனிகேபிருக்கான். இருந்துகருங்கால் தேஉர்கட்கு நலமும் பல 

மும் உண்டாகும்படி. இக்திரன் ஒரு வேள்வியை யியற்றினன். 

அதில் இவன் கரவாக இருந்து தம்மினத்தார்க்மேக அவைபுண்டா 

கும்படி. சருதினான். கெளியில் அ௮மார்ந்குச் செய்வதுபோல் 

கூறி உள்ளே அசுராக்தே உறுதி நாடினான். BBO Aa TPE) gave 

eu ster, இவ்வுண்மையை இக்இிரன் உய் சதுணர்ந்தான். உட 

னே இவன் தலைகள் Es mig. தன் கைக் குலிசத்தால் 

காந்தன், 

வாக்கினான் மனத்தான் 9வரப்மஈஷஞ் )சய்வான் செயலை யாக்கை 

கோம்கிளுன் ஓதி கன்னான சோசஈகனான் குலிசேலாற் 

ந்தை கலைகள் மூன்றம் சனிக்சணி பறகையாகப 

போச்கினான் ௮லகைவாயிற் புகடடினான் புலவுச்சோரி, 

(மதுரைக்காண்டம்) 

நமி நீங்கினவன் நியான். என்பது கலை கூறப் டு௮ நீங்கி தெ 2 கனால் கூற 

[ ட்ட Hl. 

——- --— 

11/- தாடிழக்தும் இக்லையிற்றும் கல்லஅரிர் cb F0 07 Pi 
கோடாக தென்னே குமிரசா--கோ' ங் 

கெிவாச வையா துலகம் கடுவா 

நன்றிக்கட் டங்யொன் தாழ்வு (எ) 

இன் 

குமரேசா! அரிரசக்திரன் மாட்டினை யிழந்தும் மனைலி 

யை விற்றும் ஏன் தவன் பெருமை குறையவில்லை எனின், 

நடுவாக நின்று சன்மையின் சண்ணே தங்கனவனது தாழ்வை 

உலகம் கெடுவாக நினையாகசென்சு.
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"BILD ay == வறுமை, 

ess GasQaTs வையாது--உலகத்தார் வறுமையாகக் 

FH 51 F. 

நடுவு நிலைமை ரன் பல் ஈன்னெறியில் நின்றவன.து தாழ் 

வை உயர்ந்தோர் தாழ்வாக நினையார் என்பதாம். உயர்வாக மதிப் 

பர் என்பது குறிப்பு 

சுறுமையாகக் காகுட்படிம் உறு மையும் நரிவு நிலமையுடை. 

woes ப?மாயின் பெருமையாக மதிந்சப்படும் என்பது 

கருத்து. 

இவ்வுண்மை அரிச்சத்திரன்டால் அறியப்ப?ம், 

கதை. 

அரிச்சர்ரன் er OS a aot hy Pura os BD அவதரித்த Baw 

மன்னன். இிரிசங்குமின் புதல்வன். நெறிதவருத md bdo 

டையவன். திருவயோத்தியிலிருச்து ரசு புரிந்தான். புரியுங் 

கால் மாறிய மனத்தராய் விசுவாமித்திரர் ௮ல்கு வந்தார், மன்ன 

னிடம் உரிய சூழ்ர்சியொன்று செய்கார். அரசும் பிறவும் ழு 

தும் கவர்ததார், அதன்பின் மனைவியோமம் மகனேடிம் நரை 

விட்டநன்றான். குடிகள் வெகுண்டன முனிவரை Ma Sar 

அரசன் குடிகளை அ ருர௨ன த தான். நூவாக நின்று பல 

கன்மோழ் புகன்றான். முனிவரைப் போற்றினான். பணிவுடன் 

தேற்றினான். அகன். ரன ஆயிலுர், முனிவர் தொடர்ந்தார் 

HEH OF Ns Povey unos is sit, அவற்றால் தலைவியைப் 

புஇற்வனை அரசன் விலைசெய்து கொடுக்கான். தாலும் வருந்தி 

னான், ஆபினும், ஈன்றகின்றசலான், குன்றென நின்றான். ௮வ 

னது காழ்வை உலசம் வாழ்வென பாதித்தது, 

(விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்) 

கோடாதவன் கே? சேடாகாது என்பது இதனால் கூறப் 
பட்டத.
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118. கூடாமல் வீமனொ$ங் கோன்தருமன் நீதியன்றேன் 

கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா நாடிச் [பால் 

சமன்செய்து சீர்தூம்குங் கோல்போல் அமைக்தொரு 

கோடாமை சான்றோர்ம் கணி, (௮) 

இ-ள் 

குமரேசா! Bin > i கூடாமல், நீதி சோடாமல் ஏன் 

தருமன் கூறின் எனின், சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் 

போல் அமைச்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர்க்கு ௮ணி 

ONT, 

கோல்-- தலாக் சோல் 

ச் 
ச 6 me ௪ . ௪ க க 

சமன் செய்னு FT TFG Coin suse Slot FEDS 

நின்று தன் கன் வைத்ததை வரையறுத்துக் காட்டும் தராசு 

கோல்போல். 

'ஐயநதீரப் பொரு புணர்த்தலும் மெய்ர்த நிலையும் மிகு 

நிறைசோத்' என்ற (டி நடு௮ நின்று தன் ௪ண் உற்றதின் ௮ள 

வை உள்ளபடி யுணர்த்துர் தன்மை தலாக் கோலிடம் அமைந் 

இருச்சலால் ௮.து, நஈ9வு நிலைமையுடைய சான்றோர்க்கு இங்கு 

உூவமையாந நின் ௨2, 

பகைவர் என்று கோடுதலும், உறயினர் என்று கூடுதலும் 

இன்றி அவவிருவர்பாலும் ஏய்க்கதை ஈடுவாக நின்று ஆய்ந்து 

கெளிஃக உண்மையைச் துணிர்து மொறிவதே அறிவோர்க்கு 

அழகு எனபகாம், 

இல கருமன்பால் அமைக்திருந்தது, 

கதை 

தருமர் அரசு புரிந்த காலத்தில், விமன் ஓர் அடவியிற் புகுக் 

தான். அலது ஒரு புருட மிருகத்துக்கு உரிமையானது. ௮து 

மனிதமுகமும் மிருக உடம்பும் அமைந்தது. மந்திர பலமுடை 
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யது. ௮ விமனைக் கண்டது. இரு ருக்கும் கலாம் நிஈழ்க்தத. 

விமன் அசன் எல்லையை உட க்குழமுன் ௮ரமிருஈ பூதம் ௮வனைப் 

பிடி கீதுவி$மாயின் தனக்கு அவன் அடி மையா கவேணைமென்றும் 

இலமதல் சான் அவனுக்கு ஊழி. ந்செப்யவேண்$மென்றம் முடி 

வீல் ௮ஃதொரு முடினவ* செய்தது. விமலும் இசைக்தான். 
* ர = . ற x *s ன் , ° குறிக்கு எலலபல தருமனை நிறுத்தி இருவரும் ஒட ஒரு மனப 

பட்டார். பங்கய ஒட்டக்கைச் சிர்பையில் வைக்க வீமன் பூத்த 

Bar wits Oar VHD py eam காலின் மாமகன கால் 

வீசைத்தோட பூதமும் ௮வனைப பின் கொடர்ந்தது, முடுகிற்று 

மூடி.வீல் விீபனைப பூரம் பிடித்தது, Go 55 சமயம் விமன் 

வலக்கால் எல் ப்புறத்து நின்றது, இட தால் எல்லைக்குள் இருக் 

தீது வீமன கடந்ீசன் எனறான். பூதம் பி,த்தூவிடடேன் 
௩ ௬ * e * . 

என்றது, shhan 6 nia Qohamb ஈலங் ௩ற வேண்டினர். 

சமன் மாகன் சமன் செய்து சீர் தூக்கினான். கம்பியென்றுங் 5௬ 

தாமல் இடக்நால் புகததிற குரிய), கலால் அதனைத் 

அணித்து ௮தனிடங் கொ? என்றன். விமலும் இசைதான். 

கூராமல் வாளால் வீசத் துணிந்தான் பூதம் ௮வனைத் தடுத 

தீது. தரமனது நய நிலைமைககு மநழ்ர்தது, தான் உரிமை 
சு . 

யாச நின்? உருது 2ாய்கது. 

௩ oO 7 Ns » 

விரிவை அகர் ரரிகத்தில் உணர ௬. 

குப் பிற்தா! எங்வரதைபினும் ோடார் என்பது இதனான் 

கூறப்பட்டது, 

119. மாறில் விகர்னன்சொல் மனனவைபிற்்?சப் ,மென்றேன் 

கூறினார் ஏர் கும சா-.-கூ.றஇன்ற 

சொற்கசோட்ட மில்ல செப்பம் ௨௬ தடா 

உட்கோட்டம் இன்மை பெறின். (௯) 

இ... 

குமரேசா! சிகானனுடைய சொல் நடுவு நிமையுடை 

யது என்று அரசன் அவையில் அனைவரும் ஏன் சென்னார்
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எனின், உட்கோட்டம் இன்மை ஒரு ,தலையகப்பெறின், சொல் 

கோட்டம் இல்லத செப்பம் எனச, 

சொல் சோட்டம் இல்லது செப்பம் சொல்லின் கட் கோடு 

கல் இல்லாதது நடுவு நிலைமையாம. 

உட்சோட்டம் இன்மை ஒரு தலையாப்?பறின்--மனத்தின் 

சட கோட்டம் இன்மை உறுதியாக உமையப பெறின் 

கோட்டமில்லாத மன.மூடையான் கூறுகின்ற ரீதிமொழியே 

நடுவு நிலைமையுடைய தாகந் கருதப்பரம் என்பதாம், 

உ௱ம் நாட்டமும், மொழிக் கோட்டமும் ஒருங்கே யில் 

லாத ௨ஒர௨னிடத3ேத உள்ள செப்பமுடைமைகான் யாவரானும் 

லப மிற்கும உயர்வுடையது என்பது கருத்து, 

அது விசர்னன் பால் அமைந்திருந்தது. 

கதை. 

விசுரணன் என்பவன் துரி? யா கனனுடைய இளைய தம்பி, 

சேர்மையான நெஞ்சமும், கூர்மையான மழியும் வாய்க்தவன். 

உண்்டமயை உறுதியாக நின்று உரைக்கு வல்லவன். தனது முன் 

னவன் பொல்லாக செயஃலப் பாஞ்சாலிபால் புரியுங்ால)த்இல் 

இன் நடு நின்று நல்ல கீதிஈளைச் சொல்லினான், பிறரெல்லா 

ரும் HT DSH அஞ்சிக் தகுஇயின்றி அவையில் தக்கயிருக்தார் 

இவன்ம.சீம் அஞ்சாமல் எழுந்தான். நெஞ்சு கோடாமல் நேர் 

நின்றான். நன்மொழிகள் பல ஈன்கு சொனனான். விமர், 

துமீராணர் முதலிய உயர்ந்தோ அனைவ ம் இவனது தீருதியை 

மமித்கார், மிகுதியாகச் துதத் சார். தம்சவன் என்று இவனைப் 

போற்றினார். 

இதன் வீரி பாரதத்தில் உணரப்! 3ம். 

நடுவு நில்மையுடையவன் மொழி பும் மனமும் கோடா என் 

பது டஇகனால் கூறப்பட்டது.
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(20 வாரணிகம்செய் ஏலேல! மற்றவையும் பேணியறல் 
3 காணா? தன் செய்தார் குமரசா-.-காணியா 

வானி2ஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் 

பிறவு தமபோற் ன். 

இ... 

குமாோரா! ஏலேலர் பிறர பொருளையும் தம் பொருள 

போல் பேணி என் வாணிகம் செய்தார் எனின், பிறவும் தமபோல் 

பேணிச் செயின், வாணிகம் செய்வார்க்கு ஈல்ள வரணிகம் ௩ம் 

என்க, 

ஞா a et DSS கும் படொருளை 

பிறவும் தம போல் பேணிச் செயின்--பிதார பொருளையும் 

தம் பொருள்போல் போற்றி வர்த்தசம் செயின், 

கொள்வதிலும் சொிட்பதிலும் கொடிமையின்றிச் செய்த 

லே நூவு நிலமை என்ரபடி . 

வாணிகம இரண்டனுள் முன்னது வர்த்தகத்தையும், பின் 

னது ஊதியத்தையும் உணர்த்தி நின்றது, 

பிறர் பொருளையும், தம் பொருள் போலவே கருதி வாணி 

கம் செய்யும் ௮றிவோர்ககு அறமும் பொருளும் மிகவும் பெரு 

கும் என்பது ச ரத்து. 

கோடாமல் வாணிஃம் செய்பவ3ே குல வணிகர் என்பதும், 

அரிய பொருள்களெல்லாம் அவரக யெளிரில் உளவாம் என் 

ய.தம், இதில் உணர் த தப்பட்டன. இவ்வுண்மை ஏலேல எங்கர் 

பால் உணாப்பம், 

கதை. 

ஏலேல் சிக்கர் என்பவர் ஈமது வள்ளுவ தெய்வத்தின் சாலி 

இலிருந்த ஒரு வணிக குல இலகர். உயரிப குணங்களெல்லம்
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ஒரு ங்கேயுடையவர், வணிக முறையில் எவ௱ச்தனக்கு இணையில் 

லாதவர், பெருங்கடல் கடந்தம் ௮ரும்டொ௱ள் தொகுத்தார். 

சலம் பல வைத்து ஈலம்பெற வாழ்ச்கார், தமது வர்.த்தநத் துறை 

யில் எத்திறத்தும் இவர் சோடாமல் நின்றார், பிறவுந் தமபோல் 

பேணியே செய்தார். அதனால் பெரும்புஈ?மூாடு இவர் அரும் 

பொருள் எய்தினார். இவருக்சொரு அருமைக் இருமகன் தோன் 
Bidens wr ow. அவனுக்கு ௮அழகானந்தன் என்று பெயர், ர 

சரும் விரும்பும் பெருந்திருவோடு இவர் சென்னையில் விளங்க 

யிருந்தார். கொள்வதிலும் கொடுபபதிலும் கொடுமையின் றி 

நடவு நின்று இவர் செய்துவர்க வணிசமாண்பை மக்கள் வாழ்த்தி 

cB IDS TIT, 

(இதன் விரிவு அபிதான போதத்தில் அறியப்பூம்.) 

நடுவு நிலைமை குன்றாமல் வாணிகம் செய்வாே கலம்பெறு 

வார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

(இவவதிசாரகத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

நடுவு நிலைமையே ஒருவனுக்குச் சறச்.த ஈன்மை, நநிவு நிலை 

மையுடையவன் செல்வம் நெடிது கின்று பயன்தரும். நன்றே 

தரினும் ஒருவன் நடுவு நீங்கலாகாது. தக்கார் தசவு இலார் என் 

பதை அவரவர் மக்களால் அறியலாம். கேடுவருவதெனினும் கெஞ் 

சம் கோடுதல் கூடாது. சோடுதல் கானே கேடுதருங்குறி, கோடா 
சான் கேடு சேடாகாது, தாம் சோடாமையே சான்றோர்க்கு 

உயரணி, ந$ூவு நிலைமையுடையார் மொழி மனம் கோடார். நநிவு 

நீங் நாதவர் ஈலம் பல பெறுவர். 

மி௨-வது ஈவு நிலைமை முற்றிற்று, 

 



948 திருக்குறட் குமசச ஷெண்பா. 

0௨-ம் அதிகாரம் அடக்கமுடைமை, 

௮% காவு இ ஈறியிற் செல்லாபல் ஈன்னெறியின் சண்ணே 

அடக்ககிற்றலை லருவன் உடையனகல். கடுவுகிலைமையுடையார்க் 

Cs Qa ye iar sara அமையும் Aino ssader Bg 

DvF A /படடது, 

121. அன் ர.ருவன் வாய. 8 யவ்வுல;குழ் முனிருவர் 

குன்றினார் என்னை குமஃ7சா-- என்றும 

அடக்கம் அமரருள் உயக்கும் அடங்காமை 

ஆரிருள் உய்த்து Be. (௧) 

கூ 

இ. ளி. 

கு(பரேசா! அஇடக்ககத்சால் ஒருவன் துறக்£ம் புக்கான் 

அடங்காபையால் ஏன் இருவார இழ்ந்து குன்றினர் எனின், அடக் 
கம் ௮ம.ச௱ள் உய க்கும், By Ed STOOL ஆர் இருள் உய்த்து விம் 

எனக. 

ஒருவன--சுபன். Guat ரங்ஈன், சாமன் என்பவர் 

HL SED BOTT oa உய்க்கும்: அடம் தன்னையுடையனை 
3 உ. சூ ° ௪ உ ௪ ௬ ஆ! * ச 

தவருள் செலுத்தும். அமர் ருள் எனப ரித்து ஈபாருச்திய 

அருள் என்று தொண்ட இறைவன் இருவரு யும் குறிக்கலாம். 

அர் இருள் உய்தது வீபெ- அரிய இருளில் Or dps. 

விம் என்றது நணி ஏணர்த்தி நினறது, அரிய இருள் 

என்றது ஐ. வகைக் கொடியநரகத்தை. அதனைக் கமசு என்பர். 

அடச்சமானது கன்னையுடையானை இனபவுலகத்தில்செலு த் 

தம், அடங்காமையானது துன்பவுலஈத்தில் தள்ளும் என்பதாம். 

இவ்வுண்மை சுபன் முதலிய மூவர்பாலும் முறையே காணப் 
bebop. -
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கதை. 

இற்றைக்குப்பல _நாற்றாண்டுஈட்கு முன்னர் யமுனை நதியின் 

உடகரையில் ஒரு பேஈர் இருஈதது அதில் சுபன், சங்கன், சா 

சன் என்பவர் இருந்தார் இவர் அந்தணர் மரபினர், அம்மு 

வரு ௨ பனச்ககையவேண்டி வனம் புகுர்தார் சனி காய்களை 

யுண்டு மோன விரதங்நொண்டார். விடாமல் முயன்றார். அவர் 

விரத லத்தின் பலரை விமானங்கள் கழன்று வந்தன மூவரும் 

தனித்தனி அவற்றில் ஏறினார். smu Gown eB எழுந்தன. 

அவவமை௰ம் அங்கோர் கருடன் ஒரு பாம்பைப் பற்றிற்று, ௮௧ 

ஊம் கண்டார். கண்ட மூவருள் சங்கன் என்பவன் கருடா, MT 

வை விச என்றான், விட்டது, அதன் பயனாக விமானத்தை 

விட்டு வனும் 83ழ விழுந்தான். ௮தனைக்ஈண்ட சாகன், விடச் 

சொன்னமையால் அதுநிசழ்ந்தகென்று நரூதி பற்றுக?” என்றான். 

ருடன் மீண்?ம் அதனைப் பற்றியது, அக்குற்றத்தால் தானும் 

பற் பற்றும் கீழே விழுந்தான், சுபன் மாத்திரம், உயிர்கள் வினை 

பபயன்நளைச் தததம் உரிமைக்சேற்ப நுகர்உன்றன என்று தெ 

fio QD Mm கூருமல் இருந்தான், அவன் விமானம் மேலெ 

முந்தது விரைகது சென்றது. அவனும் அமாருள் ஒரு வழை 

அமைச்தின்புற்றான். இதில் வந்த கருடலும் பாம்பும் Qe gs 

னும் யமனும் என்பர், அம்மூவரது அடக்கத்தின் தகுதியைச் 

சோதித் கருதி யிவமி *எர் வக்தனராம், இது போசன் காலத் 

இல் நிசழ்ர்கது. 

உ ிரவொரு கருடன்பால் ஒரு CLO TO anu wi & LD oat 

யுரைத்தலாலே 

குற்றழுற்றார் இருவர்துயர் கொண்ுநொர்கார் ஒருவன்மட்டுங் 
Gp oer worden ளாம 

பற்றி நின்றான் அடக்கம் ௮தன் பயனாக வானவஞய்ப் 
பயன் தய்த் தானால் 

இற்றறிந்தும் ௮டக்2த்தை யிசந்து அன்பமெய்துகின்ற 
தென்னை என்னே. 

அடக்கம் தன்னை யுடையாலுக்குக் துறக்க இனபததைச் 

சொக்கும் என்பது இதனால்கூ.றப்பட்ட.
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122. அவ்ரறேன் அலுமான் அடக்கத்தை அருயிர் போத் 

குன்றாமற் சாத்தான் குமதேசா-- என்றும் 

காம்க பொருளா அடக்கத்தை தக்கம் 

அதனினூஉங் இல்லை யுயிர் 6௬. 

அல 
° 

குமரேசா! அலுமான் என் அடக் ஈத்தை உயிர்போற் 

காத்தான் எனின், உய ற்கு FONT ஊங்கு ஆக்கம் இல்லை ஆக 

லின் ௮டக்கத்தை ஒரவன் உறுதிப் பொருளாகக் கருதிக் காக்க 

வேண்ூூெபன் 5. 

உயிர்க்கு மூதனின் ஊங்கு ஆச்சும் இல்லை-- 

உயிர்கட்கு அடக்கத் தினும் மிக்ந செல்வம் இல்லை, பொ௱ள் 

இம்மைக்கு மாத்திரம் எது. அடக்கம் இம்மை மறுமை என்னும் 

இருமை பின்பங்கட்கும் எதுலாம், ஆதலால் அதனை உயிர்க்கு 

அக்கம் என்ர. 

டி ௬ e அ . ° ஓ . 

LIB உடற்கு உறுதி பயப்பது போல் அடக்கம் 
உ டி ' . ° = e . 7 

உயிர்க்கு உறுதி பயந்தும் என்பதும் அதலால் அதனையே ஒரு 

வன் உறுநியாகந்?சாண்டு ஒழுகவேண்டும் என்பதும் இதில் உண 

ர த்கப்பட்டன. இவ்வுண்மை அலுமானபால் உணசபபூம் 

கைது. 
ர் 

அடக்கக்தையய உறுதிப் பொருளாக அனுமார் கருதிக் 

காத்தார் என்பது அவர் சரிகக்கில் ஆங்காகி கு கெளிபப்ப$ம், 

அறு பகு உவ 25 தப்றளி2த அரும்புலத்தின் 

Capo மீதே செயலீதே தேற்றமீ3க கேற்றததஇன் 

செறிய மீத களை விதே நீதியிதே நினக்கென்றால் 

Deu Bao rsp Gem களான் விரிஞ்சன்முதலாம் மேலோர்கள். 

AHN SE at Ve Pad— shu ys sollee s1- sHpro. 

இ.து சதை ௮னு மானை ரோசம் கூறியது.



18-ம் அதிசாரம் ௮டக்க முடைமை. 251 

இதில் எல்லா ஈல்ல குணங்களும் அனுமான்பால் ௮மைர் 

திருக் சன என்பதம் ௮வன் கொண்டிருந்த அடக்கம்போல் பிர 

மன் முசலிய மே3லாரும் கொள்ளவில்லை பென்ப தம் காண்க, 

அடக்கமே உயிர்கட்கு உறுதிப் பொருள் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

123. பண்டு சடபசதர் பாரில் அடங்பென்றும் 
கொண்டார் உயர்வேன் குமசேசா- கொண்ட 

செறிவறிக்து சீர்மை பயக்கும் ௮றிவறிர் 
தா.ற்றின் அடங்கப் பெறின், 

@)-~ ar. 

குமரேசா! பிறர் அறியாவண்ணம் அடங்யெொருர்தும் 
சட்ப.ரதனார ஏன் உலகம் அறிந்து அவருக்குப் பெருமை செய் 

தது எனின், அறிவு அறிந்து ஆற்றின் ௮டங்கப் பெறின், 

செறிவு அறிக்து சீர்மை பயக்கும் என்௪. 

செறிவு-- அடக்கம். 

அறிவு அறிச்து--அறிலின் பயனையறிந்து, இனி, அறிய 

வேண்டுவனவற்றை துறிர்து எனவும் இது பொருள்படும், 

அடக்கமே அறிவின் பயன் என்பதை றிந்து நெறியால் 

ஒருவன் அடங்சப்பெறின், அவ்வடக்கம் உயர்ர்தோரான் அறியப் 

பட்டு அவனுக்கு மேன்மையைக் கொடுக்கும் என்பதாம். 

அறிவுடைய ஒருவன் அடங்த் தன்னை வெளிப்படுத் காமல் 

இருப்பிலும் எவ்்விதத்தானும் உலகம் அவனை யறிந்து புகழ்க்து 

போற்றும் என்பதாம் இவ்*வுண்மை சட்பரசர் பால் தெளி 

யப்படும். 

92
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40D 5 

பண்டைக் சாலத்தில் சந்து தேசத்தை ஆண்ட sal ror 

என்னும் ௮ரசன் ஒருவன் இருந்சான், இவனுக்கு இரகுகுணன் 

எனவும் ஒரு Guat nerd. இன் ஈல்ல அறிவடை யவன். ஒரு 

தாள் சிவிகையூர்ந்து ஒரு காட்டின் வரீயே சென்றான். அறி 

வறிந்கடம்யெ சடபரதர் இவன் செல்லும் வழியில் ஒரு பித்த 

ரைப்போல் நின்றார். பல்லக்காளர் ௮வரையும் தம் மடன் சோர்.து 

சுமக்கும்படி பற்றி யீர்த்தார். என் செய்லார் பாசம்! அவருக் 
தாக்கனொர். தொடர்ந்து நடந்தார். தரையிற் BS sen Adu 

பிசாணிகள் தமது ௮டிபடின் மடியுமென்பது ஈருதித் தாண்டித் 

தாண்டிச் சென்றார். *அச்செலவால் ௮ரசன் அசைந்து வருந்தி 

ஞன். சவிகையை நிறுத்திக் தரையில் இறங்கினான். புதியயரை 

கண்டான். அவரது அறிவின் பெருமையையும் அடக்நத்தின் 

அருமையையும் உய்த்துணர்ந்தான், அடிமிசை விழுந்தான். 

நெடிது போற்றினான். சனது பிழையைப் பொறு த சருளும்படி 

தொழுது வேண்டினான். அவரைச் சிவிகையில் எற்றிக் தனது 

இண்டோளால் தாங்கனுன். தன்னகர் நொணர்ந்தான், அவ 

சருளால் ஐயம் ௮நனமுன். பெய்யுணர்வுற்றான் உலமும் ௮வ 

சது செறிவை ௮றிக்தது. சீர் பல செய்தது. 

அடக்கமுடையவன் பேருபையை உலகம் அறிந்து போற் 

றும் என்பது இகனால் கூறடபட்ட.து. 

  

124. இல்வாழ்க்கை புிருக்கும் ஏனுயர்வு பெற்றுகின்றார் 

கொள்வேற சனகர் குமரேசாஃ.- நல்ல 

நிலையிம் நீரியா தடங்கியான் தோற்றம் 

பலையினும் மாணப் பெரிது, (௪) 

@—s". 
குமரேசா! சன நன இல 

உயர்வு பெற்முர் எனின், நிலையின்: ரியாது அடங்கயான் தோறி 
தம் மலையிலும் மாணப் பெத்து.ஜீன் ௬. 
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Csrppb—e ure, 

நிலை---இல்வாழ்பவலுச்குரிய நிலை. அஃதாவது அவன் 

நிலைத்து ஒழுகும் நெறி, நிலையில் திரியாது ௮டங்யொன் தோற் 

றம்---நிலையில் நின்று வேறுபடாமல் ௮டங்கெவன து உயர்வு, 

மலையிலும் மாணப் பெரிது--மலையின் உயர்ச்சியிலும் மிகப்பெரிது. 

மலையின் உயர்ச்சியே உலகில் உயர்ந்தது எனிலும். ௮தனி 

னும் ௮டக்சமுடையவன் புகழே உயர்ந்த தென்பதாம், மலை 
எவ்்உளவு தோற்றத்தை யுடை யதாயிலும் ௮தனை அடுத் த நின்று 

காண்பார்க்சே Dg stems, அடக்கமுடையவனை ளை 

வரும் ௮றிவர் என்றபடி. 

அடங்கின ஒருவன் பெருமையே இவ்வுல?ல் அடங்காமல் 

நிற்கும் என்பது குறிப்பு, 

நெறி ௧ஈ மூமல் அடங்க நின்ற னே இவ்வுலகல் உயா் தவன் 

என்பது இில் உணர்த்தப்பட்டது. இது சனகன்பால் உணரப் 
படும். 

கதை. 

சன மன்னன் நெறிநின்று அரசுபுரிந்த காலத்தில் ௮வன் 

பால் முனிவர் பலர் வந்து குழுமினர். உண்டியும், உடையும், 

உறையுளும் உதவி ௮அவரனைவரையும் ௮வன் ஆதரித்தான், தலை 

மையான புலமைவாய்ந்த அருக்தவர் ஒருவர்பால் ௮வர் அமைந்து 

நூல் பயினரார், சனகளலும் உடனிருந்து பயின்று வந்தான், 

குறித்த நேரத்தில் எவர் வரவில்லையானாலும் குரு பாடத்தை 

ஆரம்பித்து விடுவார். அரசன் வரவில்லை என்ரால் அவர் நிறுத்தி 

வைத்திருப்பார், வர்,கபின் சொடங்குவர் இதனை முனிவர்கள் 

எண்ணினார். மனமிச மெலிர்தார், அரசனைபடியால் நமது 

குரு அறவிஈளாகய ஈமமினும் சனசன்..ால் ஈன் மதிப்பு; ண் 

டுள்ளார் என்று தம்மு உதிஞ்ர், இதனை உய்ததுணர்க்த குரு 
சனநன் உயர்வை அவர்சட்குக் காட்டக் கருதினார். ஒரு மந்திச
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பலத்தால் ஒரு பெரு நெருப்பை அரண்மனையில் தோன்றும்படி. 

செய்தார். மாவிகை முற்றம் பற்றி யெரி௫தாகக் காணப்பட் 

ட. பாடக்கேட்கும பொருட்டுக் குழுமியிருர்தவரனை ரும் 

குலைத்தெழுக்தார். தங்கள் கோஉணம்களையும் கமண்டலங்களை 

யும் குறித்து ஒடினார். சனகன் மட்டம் தனியே யிருந்தான். 

குருவும் இருந்தார். **நீ ஏன் போகளில்லை'' என்று ௮ ரசனை வின 

வினர். எல்லாம் இறைவன் செயல், அடிமை என் செய்வேன் 

என்ற! அடக்யெிருக்கான். ஒடின முனிகர் 5ங்கு ஒன்றாம் இன் 

னமையையுணர்க்கார். பீண்டார். மன்னனையும் குருவையும் ஒர. 

கண்டார். காணினார், அரசன் அடக்க க்கை அறிர்்து போற்றினார். 

தோன்றிய எவரினும் அவன் தோற்மமே உயாக்தத. 

அடக்கமுடையயன் ஈயர்ச்சயே அனைச்திலும் பெரிது 

என்பது இகல் கறப்பட்ட து. 

ணையை 

125. sew குசேலனை முன் சண் ணன் பணிக் ததையேன் 

கொண்டு பு£ற்க்தார் குமரேசா. உண்டான 

எல்லார்ம்கும் ஈன்ராம் பணித லவருள்ளும் 

செல்வர்க்கே செல்லர் தகைத்து, (டு) 

5, 
குமரேசா! கண்ணன் குசேலனைப் பணிந்த ௪ ஏன் 

எல்லாருக் கொண்டா3ன்றார் எனின், பணிதல் எல்லார்க்கும் 

crm. ௮வருளளும் செல்வர்க்கே செல்வர் தகைத்து என்சு, 

Let SO அடக்குதல், தசைத்து-- தகுதியையுடையத. 

பணிதல் தகைத்து என அமைத்து நோக்குக, 

அடங்க ஒழுகும் குணம் செல்கர்க்கு அமையுமாயின் ௮ஃது 

அவர்க்கு மேலும் ஒரு செல்வம் ௮மைத்த சிறப்பிசையுடையதாம் 
என,
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aioe அதிகாரம் குடிப்பிறப்பு மு சலிய ஈலங்நளையுடையார் 
அடங் கதலினும் செல்வர் அடங்குதலே றெர்குசோன்றும் என் 

பார் *செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து” என்றார். ஏகாரம்பிரி நிலை, 

செல்வமுடையவர் ௮டக்கமுடையவராயின் ௮வது மேன் 

மை மிகவும் பெரிசாம் என்பது கருத்து, செல்லர் அடக்கமே 

சிறந்து காட்டும் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இதனைக் 

கண்ணன்பால் காண்க. 

கதை 

ணி மூடி யரசர் பலர் எர்.து பணியும்படியான பெருஞ் 

செல்வத்தைக் கண்ணன் பெற்றிருந்தும் குசேலரைக் கண்ட 

வுடனே அ௮னைஈரும் காணப் பணிந்தான், மப்பணிதல் அவ 

னுக்குப் பெருஞ் சறப்ை அத் தந்தது. செல்வர் ௮டங்கின் அஃது 

அவர்க்குப் பெரும்புகழை விளைக்கும் என்பதை உலகம் கண்ணன் 

பால் சண்டது. 

கல்வி யுடைமை பொருளுைமை யென்றிசண்டு 

செல்லழும் செல்வம் எனப்படும்--- இல்லார் 

குறையிரந்து தம்முன்னர் நிற்பபோல் தாழும் 

தலைவணங்9த் தாழப் பெறின், ($தி நெறி விளக்கம்.) 

செல்வர்க்கு அடக்கமே தேடருஞ் றப்பு என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

| 26. புற்றோங்க ஏனோ பொறியடக்கி வான்மீகர் 

குற்றமற நின்றார் குமரேசா--உற்ற 
ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐர்.தடக்க லாற்றின் 

எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து. 

இ-ள் 

குமரேசா! புற்றுவளர வான்மீ ஏன் ௮நில் ௮டங்9 

நின்று தன் பொறிநர் அடக்கினார் ளஎ்னின், ஆமைபோல் ஒரு
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மையுள் ஐந்தும் அடக்கல் ஆற்றின், எழுமையும் ஏமாப்பு 

உடைத்து TES. 

ஒருமையுள் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்--ஒரு பிறப்பில் ஐம் 
பொறிகளையும் ஒருவன் அடக்க வல்லவனாயின் அற்றின் என் 

றார் ௮தன் ௮ருமை கருதி. 

ஐக்து எனலும் எண்ணுப்டெயர் ௮ தனையுடைய பொறிகளை 

யுணர்த்திரின்றது. இஃது எண்ணலளவை ஆகுபெயர். 

கால்கள் நான்கு கலை ஒன்றா ஆக ஐந்து உறுப்புக்களையும் 

ஆமை இடர் புகுசாமல் தன்னுள்ளே அடச்குக் தன்மைபோல் 

ஒரு பிறப்பிலே ஒருவன் ஐம்பாறிசளையும் பாலம் புகு தாமல் 

அடக்கவல்லவனாயின், அலல்து அவனுக்கு எழுபிறப்பிலும் துணை 

யாய் நின்று இன்பம் பயக்கும் என்பதாம். 

ஒருமையில் ஐந்தை அடக்கனவன் எழுமையினும் இன்புறு 

வன் என்பது கருத்து. வினைப்பயன் எழுமையும் தொடற௫ம் 

என்பது இதனானும் தெ.ஃரிவாம், 

ஒன்று ஐந்து ளாறழ என்னும் எண்சள இதில் ஒன்றிலந்த 

தயக்தை ஊன்றி உணர்ச, 

நிலத்தில் வாழும் பக்கள் நீலைத5 இன்பத்தைக் காணவேண் 

மமோயின் நீரில் வாழும ஆமையின் $ர்மையைப் பேண வேண்டு 

மென்பது குறிப்பு. 

ஒரு பிறப்பின் Mi LES STH ஒ தவன் எ முபிறப்பிறும் னெ 

புறுவன் என்பது இசில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை வான 
on ச க 

LL கபால உண Funder, 

கதை, 

வான்மிசி என்பவா பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் டவ் 

வுலகில் இருர்த.ஒரு பெரியவர், மிறப்பால் ௮ர்தணர். வினைவ 

யததால் இவர் தமது குல வொழுக்சத்தை மறந்தார், இழிமகள்
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ஒருத்தியை மணந்தார். பழிபடு விளைகள் பலவும் புரிந்தார், 

௮ ளுடன் கூடி பச்சள் பலரைப் பெற்றார். வ£ீப்பறி முகலிய 

கொடுவினை சளைச் செய்தார். அ௮வறறுல வருவன கொண்டு அவர் 

களை ஆதரித்த வந்தார். வருங்கால் ஒரு முனிவர் அவ்வழி வச் 

தார். ௮.மையும் இவர் ஆறலைக்கத் தொடர்ந்தார், முனிவர் 

இஉரை நோக்க, என்னிடம் யாதும் இல்லை. ஆயினும், இத்தீலி 

னையால் வாம் பாலம் நின்னையும், இலாபம் உன் மனைவி மக்களை 

யும் பற்று, இதன் முடிலான பலனை முதலில் தெளிக என் 

ரூர். அலாது ௮றவுரையை இவர் அய்ந்தார். தமது குடிசை 

யை கோக்கச் சென்றார். மனைவி மக்களிடம் தாம் செய்யும் 

பாவத்தில் பாதி பெறுவீரோ என்றார். பாவம் கொள்ளோம் 

அதனால் வரும் பொருளையே கொள்வோம் என்றார். ஒருவரும் 

உறவல்ல என்னும் உண்மையை யுணர்ந்தார், மீண்டார். முனி 

வரை ஓடிவந்து கண்டார். அடிமிசை விழுந்தார். அருள்புரிய 

வேண்டினார். அ௮வ௱ம் புரிக்கார், புரிகதலர் நாரதர் என்பர், 

புரிந்த மந்திசததை இலர் இந்து சிந்தித்தார். பருவங்கள் பல 

கடந்தன. இருந்ததிலிருந்து இவர் எழுந்திடவில்லை. புற்றும் 

பற்றிப புறத்தே வளர்ந்தது. முற்றும் மறைக்தது. புற்றில் 

அடக்? இவர் போறிகளையடக்கிரை, தத்துவவுணர்வை மாற்றி 

லும் பெற்றூர். வெளியுற்றுர், இராம சரிதமாகிய இராமாய 

ணத்தை வடமொழியில் அழகுற அருளிச் செய்தார். அதன்பின் 
அனைவரும் இவரை ஆதிஈவி என்றார். வன்மீகம்-புற்று, அத 
னால் மூடப்பட்டதனால் இவர் வான்ம்க எனப் பெற்றார். அருந் 

தவர் போற்றும் பெருந்தவராய் இவர் ஒருமையில் ஐர்தினையடக்கி 

எழுமையிலும் இன்பமெய்தினார், 

விரிவை இவரது நூன்றாகத்தில் உணர்க, 

எழுமையிலும் அடக்கம் இன்பக் தருமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட து.
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127. காகினைக்கா வாமலன்றேன் நற்கவுந்தி யாலிருவர் 

கூவிஈரி யானார் குமசேசா---பூவுலகல் 

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற் 

சோகாப்பா சொல்லி மக்குப் பட்டி, (௪) 

குமசேசா! நரவைக் காவாமையால் கவுந்திபடிகளால் 

ஏன் இருவர் கரியாயினார் எனின், யாகாவாராயினும் சாசாக்க கா 

வாக்கால் சொல்லிழுக்குபபட.$ சோகாப்பர் என்*, 

எது என்னும் அல்றிணை ஒருமை வினாவின் பன்மையாயெ 

(யா? என்பது எல்லாவற்றையும் என ஈண்டு நிறைவை உணர்த்தி 

நின்றது. 

(சொல்லிழு க்குப்பட்டி 2சாகாபபா.-9௪ ' DAD D க்தில் ௮கப் 

பட்மக் துக்கிப்பார், 

எவற்றையடக்காவிடினும் நாவை அடம்சவேண்டுமெனபார் 
66 7 9) * ச 6 . யாகாவாராயினும் நாகாக்க” என்றார் நாவைச் காத்தலாலது 

இய சொற்களைச் சொல்லாதி ஈக்கும்படி செய்தல். 

மனத்தையும் மெய்யையும் காகாவழீப்பரிங் குழ்றத்தினும் 

ஒருவன் நாவைக் காலா வழ்ப்ப$ங் குற்றம் பெரிதாம ௨னபு 

கருத்து, 

தன்னால் காக்சப்பபுெவன எல்லாவற்றுள்ளும் ஒருவன் நா 

ஒன்றையுமே நாடிக் காத்தல் வேண்ஈம் என்பதும், காவாக்கால் 

வெளிப்படையாகப் பெருங் கேட்டை விரைவில் அடைவான் 

என்பதும் இதில் உணர்ததப்பட்ட௪, இ.து கவுந்திபால் வந்த 

இருவர்பால் காணப்பட்டது. 

கதை. 

கோலன் தனது மனைவியோடு மதுரையை நோக்கெ ருங் 

காலத்தில் சவுர்திியன்லும் ஒரு தவ முது மகளைக் கண்டான். 

தொழுதான். அவள் இஉன் நிலமையையறிர்சாள். இல்
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Labo ast, அறவுசைகள் பல புகன்றாள். தேற்றினள், அதன் 

பின் ஏங் 2சார் மலர்ச்சோலையில் அம்மறவரும் தங்கியிருந்தார். 

அவ் வமையம் ஒரு விடன் தன் காதற்நிழத்திபுடன் அல்வழி வச் 

தான். இருவரும் அம்மூவரை யணுகனொ, கோவலன் கண்ணகி 

என்னும் அவ்கிருவரது உருவ கலங்களை யிவர் உருவ கோக்கினார். 

நெடிதுன்றார். வியந்தார். *இவர் யாவர்? எனக் சவுந்தியிடம் 

சேட்டார். எம்மக்கள் என்றாள். என்றசைச் கேட்டு நின்றவர் 

நகைத்தார். ஒரு வபிற்றுட்பிறந்தோர் கொழுஈனும் மனையியு 
மாய்க் கூடியிருத்தல் கூடுமோ என்று பரிகசித்தார், மீண்ூம் 

ம்ண்$ம் வேண்டுவ மொழிக்தார், விகடம் செய்தார், உடனே 

கவுந்தி வெகண்டாள். அவ்மிருவரையும் ஈரிகளாகச் சபித்தாள், 

அவ்வா?ற அவர் குறிய ஈரிரளாய் நெடிய குரலிட்டார். உயர்ந்த 

மக்சட்பிறப்பை ஒரு சொல்லால் இழந்தார். இழி பிறப்புற்றார், 

தா காவாபையால் சொல்லிழுக்குட்டட்டு சோ சாப்ப.ராயினார். 

இதன் வீரிவு சிலப்பதிமா. த்தில் கெளிவாம். 

க்கப் படுக்கும் ந்நளைவாய்ப் பெய்விக்கும் ஷீ ஸ் ் O 
போக்கப் UGE FD 1 Warss guenG smd 

3 ட . 3 ௫ ௩ ஓ a ௩ 

காப ப$வனலம இக் தரியம் ஐக் தனும் 

தாச்சல்ல தில்லை உனி3வெல்௮ு மாறே (வளையாபதி,) 

மொழிீயடக்கம் இல்லார் இிவடைவார் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

அவனாக 

128. Por emu UTM gu நன்மையெல்லாம் ow! pt HB 

Gear veaGent சொல்லால் குமசேசா-.-என்றெலும் 
தன்றாலும் திச்சொற் பொருட் பயன் உண்டாயின் 

நன்றாக தாக வீடும். 

இ-ள். 

குமரேசா! மாடலன் ஒரு சொல்லால் தனது ஈன்மை 

பெல்லாம் ஏன் இழந்து குன்றினான் எனின், தீச்சொழ் பொருட் 
க் - + 88
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பயன் ஒன்ராயினும் ஒருவன் பால் உண்டாயின், அவன் ஈன்௮ 
இதாம் விடும் என்க, 

தீச்சொல் என்றது குறளை கூஞ்சொல் முதலிய தய சொற் 

களை. 

இச்சொல் பொருட் பயன்--திய சொல்லின் பொருளால் 

வரும் பயன். 

ஒன்றானும் உண்டாயின்.-ஒரறு றிது தோன்றிலும். 

பிறச் துன்புறத்த்க்க ஒரு தீய சொல்லை காவடக்கமில்லாமல் 

ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அதனால் ௮/வன் நல்கிகள் பலவும் 

காசமுறும் என்பத்மம், 

பல நல்ல சொற்களையுடையவனிடத்தே தீய சொல் ஒன்று 

தோன்றுமாயின் அஃது ௮வன் ஈன்மையெல்லாக் கெடுத்தூத் 

தீமையைக் கொத்துகிடும் எனவும் இது பொருள்படும், 

தீய சொல்லை நாவடக்கமின்றிச் சொல்பவன் நீங்குறுவான் 

ஏரன்பது கருத்து, Og மாடலன்பால் காணப்ப£ம், 

கதை, 

மாடலன் என்பவன் ஓர் ௮க்தணன். சோழ நாட்டிலே காவி 

ரிப் பூம் பட்டினத்தை யடுத்திருக்கத தலைச்செங்கானம் என்னும் 

ஊரிலே பிறந்தவன். அரிய விரத ஒழுக்கங்களை யுடையவன், 

Garant ed பெரு ஈண்புகொண்டிருக்தான். அவன் நிலை குலைர 

௮ சென்று மதுசையில் கொலையுண்டிறந்ததை யிவன் அறிந்தான். 
அக்டுருந்து மீண்டான், காகிரிப் பூம் பட்டினத்துட் புகுந்தான்: 

கேட்டவர் ஈ$ூல்கும்பட, ௮அச்சொலை வினையின் கொடுமையைக் கூ 

நினான். நாவடக்கம் இல்லாமல் இவன் சொல்லிய க$மொழியின் 
பயனைக் சோவளைது பெற்றோர் உற்றோர் முதலிய பலரும் ௮றிச் 
தார்.பமிந்துமாண்டார். ௮ தனால் இவன் புண்ணியத்தை இழர்தான். 

“கிளைத் துன்பத்தை மேவினான். அதன்பின் அப்பாவத்தைச் 

தர்ச்கும்பொருட்டு :இஒன் சாசியையடைர்தான், ,சங்சைபார்.
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சூன். ஈசனை வணங்கி மாசினை நீங்னொன், இச்சொற் பொருட் 

பயன் ஒருவன்பால் ஒன்று இருப்பினும் ௮ஃது அவன் ஈன்றை 

யெல்லாம் குன்ற அழிக்கும் என்பதை உல3ம் இவன் பால் 

உணர்க்த.து. 

கற்றறிவு குலமமேன்மை கருணைபெரும் பு£ழ்செல்வம் 
கைம்மா றெண்ணா 

அற்று, சவு கொடைசீர்மை ஒழுக்கம்௮ருந் தவகியமம் 

உறவின் கேண்மை 

மற்றதிரில் லா.த்திண்மை வாய்்மைமிகுக் தூய்மையொடு 

வ௱ப்பியாவும் 

பெத்றிடி.னும் அடச்சமில்லாப் பெருமிதத் தால் ௮த்களைக்கும் 
பிழைபுண்டாமால், 

(பிரபோத சர்இரோதயம்) 

நாவடக்கம் இல்லாரைப் பாவம் தானே வந்து UPD one 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

129.. Hows Posi sr a vsamar Carlet 

கூற்றால் விதுரன் குமபேசா-- மாற்றா த 

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் தருதே 

நாவினாற் சுட்ட வூ. 

இடன், 
குமரேசா! துரியோதனனது ஒரு சொல்லால் வித.ரன் 

ஏன் பெருக் துயர் எய்தி ௮சன்றான் எனின், தீபினால் சுட்டபுண் 

உள் ஆரும், ராவினால் சுட்ட வடு ஆரூ.து என்௪. 

an Sep சுநிதலாவது sites சொற் சொல்லல். வாயினாத் 

சுட்ட வி எனவும் பாடம். 

்.. இடினால் சட்ட புண் உடம்பில் மட்டும் பட்டுச் இன்னாவில் 

ரததித் இரும்;
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கொடிய நாவினால் சுட்ட வூ உள்ளத்தில் பட்டு ஒரு காலத் 
அத மாறராதென்பகாம். 

உயிர்களைக் துன்புறுத்துவதில் தியும் கொடிய நாவும் DEG 

மாயிலும் முன்னது உடம்பைப்பற்றி கின்று ஒரு வகையான் நிங் 

கும், பீன்னது உயிரைப்பற்றி நின்று எவ்வகையானும் என்றும் 

நீங்காது அதலால் 

கு பப. 

சூ % சந . 

Sign Gsrgu stoa இீயது என்பது 

நாவடக்கமின்றிக் க$ஞ்சொற் சொல்பவனைக் இி.பிலும்கொ 
~ 8 ர் 

டியன் என்று கருதி கல்லார் அக£ல்வர் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்டது. இது விதுரன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

கண்ணனை ஈஉ.பரரித்தான் என்ற எண்ணர்கால் தூரி?யாத 
ஊன் விதுரனை அவையில் வைத்துவைதான். பொறுமைபுடை. 

ய விதுசனும் ௮தனைப பொறுக்காமல் பதைத்தான், அவனது 

வெவ்வாயின் வெவ்வுரையை எண்ணி எண்ணி கொர்தான். அது 

மூகல் அவன் முகததை நோந்ரதாமல் அறத்தை மாற்றினான். 

வெறுத்து நீங்கினான். ஆயினும் அவன் வாயினால் ௬ட்டவடு 

இவன் மனத்தில் இடந்தது. மாருதிருக்கது. 

மு.தல் விழைந்தொருவன் உடனியைந்தபொருள் பற்றியின்புற 

மூயக்கலும் 

௮.திகமென்ற பொருள் ஒருவன் வேறுதரின் அவனையே 

யொழிய அறிவரோ 

பொதுமடர்தையர் தமக்குமண்ணிலிது பு. துமையலல அவர் 

பு தல்வனாம் 

விதுரன் இன்றவனோ டுறவு கொண்டதோர் வியப்பை யென் 

சொலி வெறுப்பதே. 

இது விதுரனைச்குறித்த,ச் துரியோதனன் கூறிய வூவுரை. 

தயிலுங்கடுஞ்சொல் இீயது என்பது இதனால் கூறப்பட்ட) 

  

ee வவை யப கவிகள்
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120. உண்டாம் அறங்களெல்லாம் உற்றடைய மெய்ப்புகழேன் 
சொண்டான் தருமன் குமே.சா....மண்டு 
க்தவ்தாத்தும் கற்றடங்நல் ஆற்றுவான் செவ்வி 
அறம்பார்க்கும் ஆற்றி னுழைக்து, 

Q—ar. 

ருமரேசா! எல்லா அறங்களும் தன்னை வக்கடைய என் 

தருமன் புசழடைந்தான் எனின், கதம் காத்துத்கற்று அடங்கலை 

ஆற்றுவானது செவ்வியை அறம் ஆற்றின் நுழைந்து பார்க்கும் 

எனக, 

கதம்--2 சாபம். செவ். தக்கசமயம், 

ஆற்றின் நுழைந்து--நெ.ரியிற்புகுக்து, 

கதம் காத்தல் -கோபத்தைம் காத்தல். அல்தாவது ௮தனை 

மனதில் புகவொட்டா தபடி தடுத்தல். 

பொருளைஃ கொள்ளைசெய்யும் கள்ளன்போல், வெகுவி மர 

ளது அறிவைக்கொள்ளை செய்பும் தலால், இதனை ஒருவன் 
அஞ்சிக்காக்கவேண்டும் என்பது கருத்து. 

கதத்தைக காத்தலும் கற்று அடங்குதலும் ௮ருமை என் 

பது ஆற்றுவான் என்ப தனால் அறியப்படும், 

வெகுவியின்திம் கல்லியுடையஞயை அடங்கவலலைவனை அறம் 

சானே வந்து ௮டையும் என்பதாம். 

அறிவோடு ௮டங்கயெ ஒருவனை அடைசற்கு சருமசேவதை 
வழிரநோக்கி நிற்கும் என்பார் '(த.ற்றுவான் செவ்வியை அறம் அற் 

தின் நழைர்து பார்க்கும்” என்றார். 

SS SHS SPH st HSU ஒருவனை ௮றம் சானே வந்து 

அடையும் என்பது இதில் உணரத் தப்பட்டது. 

இ௫ தருமன்பால் உணரப்படும்,
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கதை. 

கதம் காத்தலினும் கற்று அடக்கு தலினும் தருமர் ஒருவசே 

எவரிலும் ரறதன்மையானவர், அவற்றால் அறப்பயன் அனைத் 

தையும் அடைந்தார், ௮ஃது அவர் பெயராலும் அறியப்படும். 

தனது காரி முழுவதையும் கவரர்துகொண்டு துணைவரோடு 

பதின்மூன்௮ு வருடம் தன்னை வனவாசஞ்செய்யும்படி. செய்த 

துரியோதனன் மீதும் இவர் கதம் கொண்டிலர். சனெந்துபொரு து 

௮7௪ பெறுவதிலும், வனம்புகுக்து திரிவ£ேத ஈலமென நினைந்தார். 

குசவசையும் களைஞரையும் குலத்துரிய துணைவரையும் 

கொன்று போர் வென் 

ற. ரவநெ5ங் கடலாடை ௮. வனியெல்லாம் தனியாளும் 

அரசுதன்னில் 
சரவுநையம் மனத்காதை ரூனிக்குரைத் த மொழிப்படி ப 

STON GS HT MD 

இசவபகல் பலமூலசா;நுகர்ந் தயிர் வாழ்தல் 

இனிது நன்றே, (1) 

லய ரமெலுங் கடுசெருப்பை மிசுமூட்டி வளர்க்கினுயர் 

வரைக்காடென்னச் 
செயிசமரில் வெகுவிபொ.ரச் சேசவிரு திறரத்தோமும் 

சென்றுமாள்வோம் 

கயி.சவழுர் தாமரையும் சமழ்பழனத் இருகாட்டில் 

Bev BIA LD 

உயிரனையாய் சந்துபட உரைத்தரு சென்றான் அறத்தின் 
உருவம் போல்வான். (பாரதம்.) (9) 

  

தரூமன் கதம் சாத்த வன்மையும் சத்றடங்கெ தன்மையும் 

இசல் இனிது தேவிவாம். 

லட்ச்சம் உடையானை அறம் கிரும்பி படையும் என்பது 

Drow கூறப்பட்டது;
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(இவ்வதிகாரத்தின் சகொரைப் பொருள் ) 

அடக்கம் தன்னையுடையானை பூபதி ja Vid guia 

வ்டங்காமை துன்பத்தில் தள்ளும், அடக்கமே உயிரச்டரு ௮ 

கம். அடக்கமுடையான் அருஞ்சிறப்படைவான, wear gi 

ன்டங்கெவனே உலூல் உயா்க்தோன், செல்வர் அடக்கமே 

சிறப்பிலும் சிறப்பு. ஒருமையின் டங்கனொ எழுமையிலும் இன் 

Ly) Maur. சொல்லடக்கம் இல்லார் ௮ வல்ற்படிவார், இச்சொல் ஒன் 

ரூல் தீங்கு பல உளவாம், தீயிலும் தீய நா3வ Bus. அறிந் 

தளம் அடக்கினர் அறம்பெற அமைவார், 

19.வ அடக்கமுடைமை தேற்றிற்று, 

(87 

மிச-ம் அதிகாரம் ஒழு£கமுடைமை, 

    

அஃதாவது மக்கள் தத்தமக்குரிய நிலையில் வமுவாமல் ஒரு 

கூ. தலையுடையரா தல். மனம் மொழி மெய்களை முறையே அடக்கி 

நெறியே செலுத்தும் ௮றிவுடையார்க்கே ஒழுக்கம் உரிமையாக 

அமையுமாகலின் இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்ட 2. 

அதிகாரத்தின் அடைவும் இகனானே தெளிவாம், 

  

121. எனே தசாதனார் இன்னுபிரை நீத்துந்தன் 
கோனொழுக்கம் காத்தார் குமசேசா-. மான 

ஒழுக்கம் விழுப்பக் தரலான் ஒழுக்கம் 

உயிரினும் ஓம்பப் படும். (௧) 

இ-ள். 

குமரேசா! தசரதன் உயிரைலிடுத்தம் என் ஒழுக்கச் 

தைக் காத்தான் எனின், ஒழுக்கம் விழுப்பம் த.ரலான் அவ் ஓக் 
சும் உயிரிலும் நபிக என்க. 

nee a eee
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F nei d QiPs Salen எண்ணப்பட்டவனும் ஒழுக்கமுடை 

வனாயின், உயர்ந்தவனாச மதித்துப் போற்றப்பநிகின்றான் ஆதலான் 

(ஒழுக்கம் உயிரினும் ஐபப்படும்! என்றார். 

விழுப்பத்தைத் தருதலான் ஒருவன் ஒழுக்கத்தை உயிரி 

ஓஞ்றச்சதாமம் கருதிச் சாக்களேண்?ம் என்பதாம், 

உயீரினுஞ்சிதந்த பொருள் ஒன்றும் இல்லை ஆயினும், ௮2 

இலினை ரும் இணங்த்தன்னையுடையார் அனைவர்க்கும் மேன்மை 

யை ஒருபடியாச உதவாமல் நிற்கும் தரமுடையது, ஒழுக்கம், 
நல்வினையொன்றற்கே உரியதாய்த் தன்னையுடையார் எவர்க்கும் 

சமமான சிறப்பை துமைவடன் ஈல்கும் தரவுடையது. ஆதலால் 

அதனினும் இதனை ஒருவன் அரவமோசி போற்றவேண்$மென் 

பது கருத்து. 

Ae ந ந . உ டி ° 

உய்ரைவீட்டாலும் விடலாம் ஒருவன ஒழுக்க கததை விடலா 

காதென்பது குறிபபு, இது தச7கன்பால் உணரப்பூம். 

கதை, 

அறுபதினயி.ர வருடக்கள் திருவயோத்தியிலிருக்து செங்கோல் 

செலுத்திய வெண்ருடை வேந்தனே த7ரதன் தனது மனைவிக 
ஞ்ள் சைகேசு என்பலட்கு இருவரங்கள் தருவதாக முன் உறுதி 

கூறியிருந்தான், பருஉங்கள் பல கழிந்தன. பின் மந்தரையால் சை 

கேசி தூண்டபபட்டாள், இரவு தன்பால்லுன்பால்வந்த அரசன் 

மூன் இவள் துன்பாயத் தோன்றினாள். அவ்வரங்சள் இரண்டை 
யும் தரும்படி வஞ்சமாயக் சேட்டாள், அரசன் தந்தேன் என் 

ன. அதன்பின், அவற்றுள் தன்றால் இராமன் வனம்புகுந்து 

திரியவும், மற்றொன்றால் தன் மகனாகிய பர,சன் அரருபுரிந்து மழ 

வும் வேண்மசீம் என்று அவள்: வேண்டிவிரித்தாள். ௮7சன் அத 

னைச்கேட்டான். பதைத்தான், தனது அருமைச் தருமகனாகய 
இராமனை வனஞ்செல்லும்படிசொல்ல அவன் மனம் பொருந்த 

'வீல்லை. சொன்னதை மறுக்கவும் அஞ்சினான். பல இனிய மொழி 
களால் அவளை நயந்து வேண்டினான், காலிலும் வீழ்ந்தான், 

FAS தழுக்குச்சை இம்பும்பொருட்டு உலசையும் உயிரையும்
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சொடுப்பகாகா சோன்னான், கனது செல்லமகன மட்டும் வனஞ் 

செல்லா திருக்கும்படி. அவளை ச்சொல்ல வேண்டினான். அவள் சிறி 

தூம இிசைநற்திலள்.. அதனால் அரசன் உயிர் தூறந்தான். pipe 

சு,தத ஈ.யிரினும் நம்பிய அரசனது விழுப்பத்கை உலகம் 

போற் ரியது, | 

ச s ட உ ry . “on ச 

கண்ணே வேண்டம் பன்னிலுமயக் ZL வமனன் 
* [அ] . . க்கு 

உண்ணே lay வேண்டி லுமின்றே யாதன vl 

பெண்ணே வண்மை” சைரயன்மானே பெறுவாயேல் 
ட ~ உட்ச ‘ ரூ e . ரஷ ச ௪ 

மண்ணா கொளு பராய மானம் பறுாாவன் ரான, - 

f 2 ர es . fo ச 

டகையமேசு ரூம் வனைபபடலம்.) 

” . ச ~ . on . . . உட 

HUY LSD 8 பரிலும் F Aub BB) of oS Dl இரணை உல 

GLI நு, 

132. ப wher cr oe [ரிந்தும் FSLD SF. ag 60 To © \o 68) [இ௫ர் » pl 69 Lp றியி D se 

i உ ரூ » ப் ஆ ron ௪ 

முதா 9277 BI aT DS BION ll w J FI— sa 7௦0371. 

fi 10 e m~ * ச ய gy அ x * [அ . 

UTb9 BIDWUG DIDS WD tpward ம GTA y BIULG h 
ர் யட்டி ் c 

Cal gmt moO a மணை, (2-) 

[அ ர A ச ச ச ட, ச . க 
[ம௦07ச7: பாகதும ஒமுகமரசைவன் 3) காத்தான் 

oa Oo (YP ர் € € pp 

எனின், தெரிகது ஒம்பிததேரினும் துனை ௮222. ஆமலான் ஒழுக 

கத்ழைப் பரிக்தும் சாக்சவேண்மிம எவக. 

பரிக்தும்--வருந்தியும். இதில் உம்பை தகொம்குகன் பது, 

தெரிந்து தம்பி த்தேரிலும்--நுணுகி ஆசாய்க்து 2 தயிலும் 

துளை ௮ஃதேத--துணேயாவது அவ்வொழுஃ 220. 

மேல், உயிரிலும் ஒழுமஃகத்தை ஒம்பவேண்டும் சான்றுர்.. அங் 

கனம் ௮தனை தம்பியகனால் வரும் பயன் யாது, என்பாரை நோ 

த்கியிது கூறினார், 

ஒருவன், இருமை யின்பங்களைபும், ரவ ஈக்கு pw asin 

தனை என்பது குறிப்பு, ஏசாரம் பி ro Pte 
~ ஆ 

ப ் 1



268 இருமகுதட் குமபேச வெண்பா, 

ஒநுக்கத்தைக் காத்தற் கண் உளதாம் வருத்தத்தைச்சரு நி 

(fle gob” என்றார், 

எவ்வசையாச தராய்ந்து தெளிபிலும உரக உற த ணை 

யாய் நிற்பது ஒழுக்கமே அதலான், எத்தணை இண வரத 

காலத் துந்தள ராமல் அதனைக் காஃகவேண்டும் எனபகாம், 

௪ க + A > . e . 4 eo ட டி ௬ 

ஒழ $சத்தை எவங்கத்தும் ஒருவன் போற்ற? வண்மசம் என் 

ug இதல் சரடடபட்ட.ட து. இது BF MUI HTM IBID. 

கதை. 

கசன் என்பவன் அமரர் கருவாசப வியாழன் புதல்வன், 

அமர. ரால் போரிலபடிககு ரகச பநநசட்பளினி எனறு 6 

மந்திரத்தால் «ay க்கட. ப EE Jo o! பூய ச ரன், at. FM "5 

வானவர் வருச்தினர். அசுரகுரூமின் பால அமமச்திரதவாந ௩ ௮ 

தரமாகக்கற்றுவரும் );. SOT He Fo instar oT gys 1, 

Seer Ose ya. 3ரர்ககான், அவர்பன a ws pits உ பணிகள் 

பலவும் இவன் பரை3வாடு புரி சான். இவன் வடதிருக்தம். 1 

பை சுரர் முந்துற YY BST. சொல்லச் BINS KIT, குறிக டத் 

தார். தனியே ஒருசார் கசன் வெளியே வரசான். ஒர பொதீலுட் 

புகுந்தான். உடன சிலஅ௮சாரும்் புரு தரர், அவனைக் கானறு 

மறைத்தார். க. நவின் மகளாகய தெய்வயானை இயல்பா32வ 

அவன் 3மல் காதல்? காண்டிருகதாள, அவள் மீவண்ுகாளால் 
௪ ச த் . > © “Ne ச a ப் 

சுக்கிரன் ௮ வனை எடுபபினன், மண்டும் ல.ரநாள் அவனைக் 

கொன்று சிதைத்து மதுளிற்தல$ ருருவிடம் திகார். ௪௧௮ 

Jot Gp aston. உதை உணர்த மகள F590 F > 3; bol AB 

னாள். தந்ைத.பும், Sa ID HS gale ans Fim Hid SH don 

வெளிப்படுத்த£ கருதினன். னது உயிர் மகதரத்தை Barer 
௪ சு உ * உ ரு ௪ nO ’ . 

உணரும்படி சந்தித்தார். உடனே சுக்கான் வயிறு வெடித்தது. 

கசன் வெளிய வந்தான். தான் உணா, மந்திரத்தால் இறந்து 

இடந்த குருவை எழுப்பீனனை, வ௩த பயன் எயஇினான். தன் 
« ௪ 2 கீ * e ட அ > ச் 

தந்தையைச் இ திதகான், அவன் சென்றுறிவான் என்று தெ 

ய்வயாசன தெரீந்தாள். தடுக்காள், தன்னைச்சலந்து ம௫மம்படி



11-ம் அதிசாரம் லழுக்சருதடைமை, 26% 

கனி? து வண்டின். அவன் மறுத்தான். அவள் பலமுறையும் 

aN {DEAD கசன் கலங்காமல் நின்றான். அதனால், தெய்வ 
யானை சினக்கள். அம்மக்திரம் பலியாதிருக்கும்படி சபித்தாள். 

அது பலியாவிடினும் ளி என்று லன் சலிபாது சென்றான். 

வருகதிபும ஒழுக£ந்தை வழுவாமல் காச்கான். 

ச ச ° . fs ௩ ௫ ச் க e 

tp Up SSH ஒருவன் உறுதயாகப போற்றவேண்டும் எனப 

LN . * . 

4 துல -: ஈபபட.ட த. 

  

133, அன yr இந ரசல் அகலீரைபம் சல்லாகிச் 

(Ty or Psy at stow gar குமசேசா--என்றும் 

ஒழுஃ்சாாறடைமை குஒமை யிமுஃசம் 

இம டக பிறப்பாய் வீடும், (x) 

war, . 

[3 t ti x : 5 3 ' A +1 = (கா௩(2ரசா! Hm Dipss SST Hoormsrjd ஏன் கல் 

லாக இழிந்தாள் எனின். ஒழுக்கமுடைமை குடிமை, இழுக்கம் 

இழி, சபிமப்பாய்ிம் என்க. இழுக்கம் தவறு, 

LH POE GOI YB) PAT HMSO. 

QYPSESESTA OUT GHO sHosrou, Qopss sso Os 

குலத்தன் மையும் உயிர்கள் எய்தும் என்பரு TLD, 

உயர்ம்த குலத்திற் பிறந்தவனாயிலும் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் 

இழிச் தவன் என்பதும், இழிச்தருல,த்$ல் பிறக் சவனாயீலும் ஒழு 

க்ரமுள்ளவனே உயர்ர்சவன் என்பதும் உண! 5 BUG. 

உயாகுலம் என்பதும் இழ்குலம் என்பதும் ஒழுக்கத்தாலும் 

ஈர us தக னும் முறையே உள ரபபடூம் என்பது குறிப்பு. 

௨௩ ஐடையார். இழிபிறப்படைவார். என்பது இல் 
நவமி 

உணாத்சபபடடது. இவ்வுண்மை அசலிசைபால் உணரப்படும்,



270 Day ESN குமரோ ண்பா. 

கதை 

வ நலிகை என்பவள் முற்கலல முனிவரது புதல்கி. அயன் 

அருளால் கோன்றிஞள். ஒப்பில்லா5 போழகுடையவள். உம் 

பரும் இர்பரும் இவளது உருவகல,த்தை வியர்தார். புசழ்ந்தார். 

மளம்புரிப விரும்பினார். இனக்கோறும் வக்கார். முனிவரும், 

சேவள௱ம், அரசரும் வருவதை முற்கல/கண்டார். ௮யனேவலால் 

அவரனைவரைாயும் 3சஃகனார். நிரு முழ்கி நெரிரொள் நினறு 

வெளிவருவோசே அகடட்சைக்கு உரியோொன்று முணியர் புகன் 

ரர். லாரி.பல் அனைவரும் வந்து புகுசதார், ம்க் அரர்சை 

அடக்கி கின்றார், விமல் ௮டம்கும் வலியினை யிழாதார் ஒரு 

வர் பின் ஒருவசரய் வெவியே வஃதா!. கருத்தடங்காமல் ஒருக் 

தமோடகன்றா. இ%திரன் பலமுறை முயனர்ரவ் அன்பெத 

நின்நிலன். கோதமர் மட்டும் நெூராள் நின்றார், a sodas 

யை நினைந்தார். வெளிமய வம்தார். வக்கவர் பெருகத் தர் 

தையறிந்தார். தனது குலமகளை அவர் நலமுறத் தகதார். 92 

fot Ostend ir epi sri, கூ, வாழ்க தார். வாழங்கால், இர் 

இரன் ஒரு நாள் அங்கு வஞ்சமாய் வக்தான். மூனி௰ர் இல்லை, 

வஃ்சுடம் அனல் வர்சிக்க பட்டாள். உட னை, முனிவர் வந் 

கார். பாவ! அசலிதை என் செய்வாள்... அஞ்சி நின்றாள், 

இழும்சச் 2 தவங்தார், அம்ெல்லியலை சோக்கினார். கல்லாம் 

ப. சபித்தார், அவளும் கருங்கல்லாகி பருங்கே வீழ்ர்மாள், 

வருவில்லவளும் ஓர் இழுகம்கால் இழில்னையடை.ந்தால். இழுக் 

கம் இ.நிர்த பிறப் பாப்சீரிம் என்பைத உல;ம் இவள்பால் உணரக் 

து. 

ஒழும்£ம் உய/அக்கும், இழுக்கம் இப அமரும் ஏதுகாம் ஏன் 

ப.து இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

143. பண் சுகுமாரன் பார்ப்பானாய் வந். துமேன் 

கொண்டான் இழிவைக் கும3ரசா--2ண்ட 

மறப்பிலும் ஒச்.துசொளலாகும் பார்ப்பான் 

பிறப்பொழுக்சங் குன்றக் செடும், (௬)
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14-ம் ஆடி Bu இப ந் முடைமை. 

இ-ள், 

ருமிெசா! சுகுமாரன் பா ர்ப்பாயைப் பிறந்தம் என் 

இதிர்சான் எனின், ஓத்து wag காளலாகும், ஒழுக்கம் 

குன்றுமாயின் பார்ப்பான் பிறப்புக் நம் என்க. 

தம்து-- வேதம், ஓகப்பரிவது என்னும் ஏறுவான் வந்தது. 

பார்ப்பான் -முற்தணன். வேதப் பொருளையே விரும்பிப் 

பார்ப்பான் என்பதாம். 

பிறப்புஃகெடுதல்---இ. பிறப்பினனாஈ மதிக்கப்படிதல், 5 

கற்ற வேதத்தை மறர் தாலும் Laws i 2ற்றுஃநொள்ளலாம். 

ஒழுக்கங் குன்றுமாயன, பார்ப்பான் பிறப்ப ]யர்வு குன்றிவிடும் 

என்பதாம், 

வேதத்தை பற%ுநாலும், ?வதியர் ஒழமு$சத்தை விடலாகாது 

என்பது களுத்து. உம்மை, மறக்கலாகாது என்பன உணர்ததி 

நின்றது. 

வேத உணவும், ஒழு 2 முடை மையும், அந்தணர்ம்கு மோச 

மையை ச் தருவனவாம் என்ச, பிறர்ம்2ாயின ஒழுக்கம் ஒன்றே 

யமை.ும், வேதியாஃகாயின் SS HD 7/வதவுண/வும் வேண்டும 

என்பது குறிப்பு. 

ஒ.தலிற் சிற் தன்று ஒழுக்கராறடைமை, (ap muri ds 

காமி), 
NK ச 

வேதியர் 25ழரு வெதர், ஒர க்2 மம், (Darn dard கை). 

ஒழுக்க குன்றினால் பார்ப்பான் உயர்வு குன்றும் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சகுமாரன்பால் உண 
ப்பம், ட 

கதை, 

பண்டைக் காலத்தில் விந்திய மலைக்கு வடபால் சர.துதி 
பருசல் குஷ்சரபுரிபென்' ஒரு ஈரம் இருந்தது. அதில் சக்



oc ௩ * ப BOO திருக்குறட் கும£ரச வெண்பா, 

திரரேோ5ரன் என்னும் ௮௫தணன் ஒருவன் இருந்தான, அவன் 
௮5 5ரத்து ௮ரசனாயெ பரிபுசஞ்சயன் என்பவனும்குப் புரோ 

கன். அவனுக்கும் சுகுமாரன் என்றொரு பு. தீல்வன் தோன்றி 

னன் இவன் சற அழகன். பருவமுற்றான். தநைதசொழ 

கடந்து தனியே திரிந்தான். ஒதுவதொழிர்கான். உணரவும் 
Spi ste, மங்கையர் குழாத்தே தங்கி மகிழ்ந்தான், ஒழும் 

கம இலனாய் இழுக்கமே புரிக்தான். தையலார் மப்யலில் தனி 

நின்றுழன்றான். வேதமே பார்ப்பார் இவன் ஏசமும் பார்த்தார். 

வெறுத்து நீக்கினா், தந்த.பம் கவன்றார். தனியே அகன்றார். 
௮தன்.ன் இவன் மனமிக மெலிக்தான், உலகெங்கும அ௮லைர் 
தான். ஒரு புலைமகளைப் பொருஈதினான். அவள்பால் ௮ன்பால 

அமர்ந்தின்புற்றான். எல்லாரும் இவனை இ.நீவாக எண்ணினார். 

தனது பிறப்பின் சிறப்பை இவன் இறப்பவும் இழ$்தான். உயர்ந் 

தீருலத்தில் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கம் குன்றினல் அவன் 

இழி$தவனாுவான் என்பதை இவன் எழுர்துணர்த்இனான். 

(இதன்விரிவு சிவசாததிப் புரணத்தில் உணரப்படும.) 

ஒருவனது குலத்தின் உயர்வும் ஒழுக்கம் இல்லழிக்குன்மும் 
என்பது இகல் கூறப்பட்டது. 

135. உற்ற திருவோ டூயர்க்தும் சுயோ கனனேன் 

குற்றமுறத் தாழ்ர்கான் குமமோசா--பற்றும் 

அழுக்கா றுடையான்௧ண் ஆக்கம்போன்றில்லை 

ஒழுக்க மிலான்்௧ண் உயர்வு, (9) 

Q@—ar. 

குமரேசா! துரியோதனன், உயர்வும் திருவும் ஒருங்கே 

பெழ்றிருந்தும் ஏன் தாழ்க்தான் எனின், அழுக்காறு உடையான 
கண ஆக்கம்போன்று, ஒழுக்கம் இலான்௧-ண் உயாவு இல்லை 

யென்சு. அழுக்சாறு. பொருமை, 

கண்--இடம், இஃது ஏழலுருபு,



14-ம் அதிகாரம் தழு$்சமுகடமை, 973 

பொருமைபு _யலனிடத்தில் செ ல்வம் நில்லா தவாறுபோல் 

தமுக்கம் இல்லாதவனிட த்தில் உயர்வு நில்லாது என்ப தாம. 

அமுச்சரறின்மை ஆக்கத்திற்கும், ஒழுக்கமுடைமை உயர் 

வுக்கும் ஏதுலாம் என்க. 

பொருமைபும், தீய ஒழுக்கமும் பொருந்தியயன் உயர்வை 
யும், திருலையும் ஒள்? இழப்பான் என்பது இதல் உணர்த்தப் 

பட்டது... இவவணமை துரியோதனன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

துரியோதனன் சகதிரகுலவேதன். அச் திபுரியிலிரு்.து 

அரசுபுமிகதவன். திருதராட்டிரனுக்கும் காம்தாரியிடம் பிர; 

வன், உணஙசாமுடி மன்னன். அருந்திறலும், பெருக் திருவ 

இவன்பால் இயல்பாகவே அ௮மைந்திருக்தன, இறந்தாரையெழுப 

புதற் சரிய மந்திர த்தையும் பெற்றிருந்தான், எனினும் கொடிய 
(கணல்களெலலும் இவனிடக் குடிகொண்டி ருக் தன, தனது தா 

யத்தாராகிப தருமன் முதலியோரிடம் பொறாமைகொண்டான், 

அவர்பால் பொல்லாதன புரிந்தான், விடுமர் முதலிய நல்லோர் 

(சால் லயும் மு ததான், Shimane, ஒழுக்கமின்றி இழுக்க 

மே செய்தான். மீறந்த ஆக்கமும், உயர்ந்த ஊக்கமும் சேரப் 

பெற்றிருந்தும், அழுக்காறும், திய ஒழுக்கமும் உடைமையால் 

இவனை உலகம் இகழ்நர்கது, தன் சுறறமுச் தாழக் குற்றமே செய 

கான். அ௮.சனால், அவன் கோலும் இழந்தான். தன் சோலமும் 

அழிந்தான். (இசன் விரிவு பா. ரதத்தில் உணரப்படும்), 

லழுக்கம் இல்லானுக்கு உயர்வு இல்லை என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

  

136. ஷீ$மஞர் கொண்ட வரத ஒழுக்அத்தைக் 

கோடாமதன் காத்தார் குமரேசா-தேூம் 

ஒழுச்சக்இன் ஒல்சா ரரவோர் இழுச்சத்தின் 
ஏசும் பபோக் கறிஈ௪ (௪)



குமரேசா! தாம் சொண்டகிரத ஒழுக்கத்தை விடுமர் 

என் என்றும் கோடாமல் காத்தார் எனின், இழுக்கத்தின் ஏதம் 
பூபாக்கு அறிது, உரவோர், ஒழும்சத்தின் ஒல் கார் என்க, 

உச௮--௮ற க, வலியும் ஆம், ஒல்சார்.தமக்கார். புதல் 

என்லும் தொழிழ்பெயர், தல்கிகுதிபின்றிப் பாக்கு என்பசைப் 

பெற்று, வக், பாக்கு இந்க தொழிற் பெயர் வீரு நியாய 

நின்றது. 

ஏம் ப பாம்ரு அறித்து--ருற்றம் உண்டாதலை உணர்ந்து, 
nr க > A உ இ e a ஓ * . 

ஒழுச்சம் தவறினால் குற்றம் வரும் என்பதை யுணாட்து றி 

கோர் தெறிலழுலாமல் ஐழுகுவர் சன்பதாம், 

அ$க்கும் இரச்சன்சட்கு அஞ்சி அறிவோர். ஒழுக்கில் 
e . ச a (7 fo ® ச ஏ ச . 9 ந e 

& hea ST எனப உர்வா ஒழுக்கத்தின் ஓலா எனறு. 

தாம் பொரு$திய ஒழு$சத்தை அறிவோர் வருந்தியும் சாப் 
பர் எனபது கருத்து. 

° a e றி » டி [ ் e 

சக்துணை இன புறகள் வடீனும் Sait ஒழு22ம் சவறர் 
o ° உ ௬ ° ஆஆ . ச 

rel BD இதில் உ/த நப! ட்டது. இது வீழ்மாபால் உணரப் 

பம், 

கதை, 

காசிமன்னன் 'பு5ல்கியாகிய அம்பை என்பவள் வீ$ிமசை 

மருலியின்புற விழைந்தாள், ௮வது ௮.றிவீன் பலத்தையும் 

ஒழும் சத்தின் நலத்தையும் தெரிர்தாள். ௮வரை இசையும்படி, 

செய்ய எவ1ர£லும் இசையாது என்பதையும் அறிந்தாள். ௮வது: 

குருவாகிய பரசுராமரால் ௮.து முடியுமென்று முடி.வீல் @ sali 

தாள், அவர்பால்: வந்தால், உணக்கினள். தனது BA sds 

யுணர்த்தினாள். தன்னால் அது முடிபும் i ADM Hat கூறினர், 

அவளோ? அத்தினபுரில்கு வந்தார். குருகின் வருகையை வீமி 
மர னு ிர்தார். எரர்ரொண்டு சென்றுர், wasn Bens (Ug the



14-ம் அதிகாரம் ஒழுர்ரிரம்சபிசன் னை ம் 

அன்புடன் தொழுதார், அழைத் அவர்தார். சிறக்ததலிசொன் 

றில் இருத்தி மகிழ்த்தார். போற்றி நின்றார். நின்றவரை இருந்த 

வர் கோக்கினா், அம்பையை அன்புடன் அணைத்துவாழ் என்றார். 

வீடுமர் சேட்டார். வெம்பிப் பதைத்தார். ர௫ரமொ[நி யேனும்” 

இது சிரமொழி என்றார், உயிர் நீங்கினும் ஒழுக்கத்தின் ஒல்” 

கேன் என்றார். அவரது அறியின் திறத்தை அல மம் புகழ்ச 

த்த: 

இன்சொலா லவனி கொண்ட எக்தைமுகல் இன்பமன்ற' 

லினிதெய்த நான 

வன்சொலா லீரத மண.ழேறேனேன மனத்தினால் வீரத 

மன்னி2னன் 

நின்சொ லியாவரு மருசெனம்கமுஇ ந புைககனு 

கிகழ்க்கல்ப 

புன் சொலானதினி மாதவத்தின் மீக டன 5 என்செலி 

பொறும்குமோ. (௧) 

களம் புகு$தவசை மீளவே ருதல் கொடா கார்ரறக 

ஹேதகேள் 

உளம் புகுக்தினி இருக்கு நற்கடவள உன்னைபன் தியிலை 

யுண்மையால் 

வளம் புனைந்தவநு ராகபோக மிகு மாதர் மங்சையர் 

பொட்டி லை 

விளம்புமிந்தமோழி யொழிக என்றனுயிர் வண்டும் 

என்னிலும் வழங்கு௦வன். (2.) 

உயர்ந்தோர் என்றும் ஒழுக்கம் குன்றா என்பது இதனால்5 
கூறப்பட்டது. 

re 

127. வீடாத மேன்மையுற்ற Qaawr$.y> வெம்பி யைம் 

, கூடினான் பின்பேன் ரும$7ச7-- ௮! ரம 

ஒழுக்கத்தி னெய்.துவர் மேன்மை Sop த்தின் 

MULT எ wat பழி, (ar) 
39



76 கிருக்குதட் கும3ரச டுவண்பா, 

Q— er. 

குமரேசா! பேன்மை பெற்றிருந்த வெண்மதி மின்பு 

Qari fou ;மவினார் சானின், ஒழும்சத்தால் பேன் 

மையை எப்துவடி இமுக்கல்தால் எய்தாப்பழியை எய்துவர் என்சு, 

வென்ம--ச5 தரன். இழுக்கம்--ஒழூல்கத்தவற;, 

எய்காட்ப,நி--எய்துகர்கு உரித்தஷ்லாக பறி, தா ஈப்பழி 

என்றபடி, 

ஒழுக்கம் ச௨ட்னகன் செய்யாக குற்த பொன்னதச் செட்ச 

தாகப் பிறர் வனபேல் பொயயாகம்கூறினும் உலகம் அசளையும 

அவன் இழுக்கம்பற்ற மெய்யாகக்கொள்ளும் ஆகலின் ஐய்தாப 

பழியை ஆவன் வட்குவன என்க, 

ஒழுக்கமுடையவன மேன்மையை யெப்துவான, அல்இில்வா 

foe i Jaw 2 wise எனப தம்; 

HYSESSIC Oi honouye, Basses ௪றனைபும், 

(POHSU |ma Mts > wT என்பது இதில் உணசத்தப்பட். 

KB. இவவுண்ை ப,தான்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

75 இன் ௮ண்மணாளியாகி கிள்சய மேன்மையன். தண் 

ணளியுடையலன். nr isan உவக் து தொழத்தகும்சன் 

மையை இயலப* ஈப்பெற்றவன், கலைகள் நிறைச்.து பேசொழுக்ச 

முடையனாய் இளபையில் விளல்கனொன், அதனால் பெருமேன்மை 

எப்தினான். ஒருசாள் தமது குருவாய லியாழபகவானது மனை 
விரை விரும். னான். ஒழுக்கந்தவறினான். இழுக்கமே புரிச் தான். 

அதனால் இந்திரன் முதலிய இமையஙசெல்லாம் இவளைப் பழிதி 
தா. பசைததா. tr. ஒழுக்கத்தால் தள் முன் எய்தியிருர்த மேன் 

mune தர் இழுச்தத்தால் இழக் சனமயை நினது மதியும் கரூர் இ



14.ம் அ இகாரம் ஒழு டைமை, Ohi 

Cr. Hse பின் 590 WIshT Mami gta. Ney அடாப் 

பதியையும் ௮அடைக்தான். Move » bayer, பாமளை படை, 

ந்து sar பரிவு சிக்கின, 

Bin சா சையில் தெளியலாம், 

ஒழுக்கு த தரல் புகழும், இழம்கத்தால் பழி.பும் உளவாம் என் 

து இதனுல் ௪ ஈப்பட்டத. 

  

J 38 ; a Re 
. ர்க் ௪ ஓ 

ச bof af gio சுனி uF bin aos Ly DMP ar sav DUT Ape wLD 

குன்றியகால் என்னே Goss Ti OK 

AS) BFS FO MI PHB தீயொழுக்கம் 

என்றும் இடும்பை அரும். (௮) 

@) — ar, 

@uGrea! ஈக்லொழுக்கம் இக்லாச௪ சகுனி ஏன் என் 
அம் இடும்பையுந்முன் எனின், ஈல்லொழுக்கம் ஈனறிக்கு வித்து 

ஆகும் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பைதரும் ௪ன௪. 

கன்றி - அதம், எத்து என்றது காரனாத்கை, 

கல்லொழும்சம் பன்றிக்கு சித்து இசும்--ுல்ல ஒழுக்கம் 

அறத் அக்கும் காணம் ஆரும். 

பீரம், வித திலிருந்து உண்டாகல்போல், அறம், ஈல்ல ஒழுகி 

கத்திலி1௩ து உண்டாம் என்பதாம், 

ஈல்ல ஒழுக்மம் இன்பத்திற்கும், திய ஒழுஃசம் துன்பச் தற்கும் 

ஏ.அலாம் என்பத கருத்.௪. 

“என்றும்? என்றது, இம்மை மறுமை என்னும் இருமையி 

அம் தயோழுக்சம் தன்பர்தரூம் என்பது ௧௬௫,



cap DRS ame: கும?ரஈ வெண்பா, 

4 மேல், ஐ முக்கத் கால் tee அரச்கக்கால், இகஈழம் ஒம் 

௩. ், oT. (s x, த ட. oy Dp Orr ப 77 ந வன்பு oa ம் 

டடத ர் உ லட ஸு ர * ron * 4 * 
உண்ட... ows wl ஒழுக்க முடையவர் புகழையும் sR ar LI BED Huy LO 

பொருச்துவர் என்பதும், ௮ஃ தில்லா தவர் பழியைடும் துன்பத்தை 

யும் அடைவர் எங்பதும தெள்பப..$ம், GS யாழுக்கு Sion aud 

அன்று நதுன்புறுவா ஏன்பது இல் காட்டபபட்டது. இது சகுனி 

LITE) Slams bit, 

கதை 

பண்டைக்காலத்தில் சிந்துநதி யருகல் விரிர்த நிலப்பரப்பு 

ஒன்று அமைர்திநந்தது. வளமிரவுடையது. அதற்கும் SIG BI Oe 

என்ற பெயர். அ்மீத்சததைச் சுபலன் என்னும் ௮ரசன் ஆண்டி 

வந்தான் . அவனும்குப புதல்வன் ஒருவனும் ஒருபு தல்கீயும் தோன 

gS 51. அவ்விருவருக்கும் முறையே சகுனிஎனறும் காந்தாரிஎன்றும் 

பயர். இச்சகுனி ருூதாம வதில் மிசவல்லவன். போயயும், பபுனமை 

யும் பொறாமையும் வாய்ந்தவன். வஞ்சன. தபெஞ்சன். தனது 

மருகணாகப துரியோதனனைத் திபவழீயிற் செலுததின வன். ரச 

குலத்திற் பீற;தம் தனதுதிய ஓழுஃ்தததால் சிறுணமையே தடைஃ4 

தான. பாரதப் பாரின் இறுதி காளில இவன் ஈசலனுல் கொல்லப் 

பட்டான் கொடி. பறார்களைக் கண்டால் உலகம இனறும் சகுனி 

யைக் குறுக்கும். கொமைச்கு தா வரமபாக நின்று இ?ம்பை 

யை எனறும் ய னன், (விரிவு ௮வன் சரிகத்தில புலஞம்) 

தீயொழுஃ்மம் கன்பச்தரும் என்பது இதனால் கூறபபட்டது 

——O— 

139: Dene So % யென்னேயோர் தீச்சொல்லை ஏசு தன்னை 4 

கொல்லவக்2தார் பாலும் குமரசா நல்ல 

ஒழுக்க முடையவர்த் கொல்லாவே Bu 

வமும்கிபும் வாயாற் சொலல். (௯) 

இ-ள். : 2 

கும் மரேசா! cant கர் தன்னைப்கொல்ல வந்தலரிடத்தும் 
என ஒரு தீய சொல்லையும் சொல்லஙில்லை எனின், Buena Me
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எற 3யயம் லாயலசொலை, ஒருத்த மடை யவர் சர, கல்லா என௪. 

வழுக்கியும் மறந்தும், ஒல்லா. (ஐ ) பா. 

தீய என்று பொய், குறளை சூஷ்சொல் முதலியவற்றை. 

லல்லா வன்பது ௮ மணைப் பன்மை Aden (lp pp Osos ar 
௩. டி . . . ச் 

அதற்மிபையர OFT NY, OF TID GLO UVa 5 சரள... 

ஐலலா2த எனவும் பாடம். 
us ர் 

ஒழுக்கமுடையவா தீயசொற்களை மறர்தும் சும்வாயால் 

சொல்லார் என்பதாம். நல்லேபாலுரா, Fuss ups? அறியாத 

தூயைபுடையது, தலான அவர் மறப்பினும் ௮ஃது அவற்றைச் 

சொல்லா தென்பது கருத்து. 

என்றும் எல்லீடத தம்ஈல்லோர் தீர்சொல்லைர் சொல்லார் என் 

பது இல் உணார/ததப்பட்டது. இவவுண்மை அகநாத/பால் 

உணரப்படும், 

BOOS. 

ஏசுநாதர் என்பவர் மாசில்லாச ௫௫ மாதவர். ஐற்றைங்கு 

தயிரகுதுக் கொளாயிரத் இருபத்து மான்கு வருடக்கட்கு 

வபர முன்னர் போலரட்டலே ஐ3ரோப்பாக கண்டம் திலே கல 

என்னுந் தோக்கிலுள்ள சாரமேோம்து எனலும் ஊரில இவா தவ 

தரித்தார். இவரது தோற்றம் மிக்க அற்புத முடையது. மரியாள் 

என்னும் ஒரூஈன்னி வ.ிற்றில் தோன்டினார், இவர் தோன்றிய 

பின் ௮5நாடு அடை த கலங்கள் பல. இவரது ஞான ஓஒளயால் 

௮துதன் கார் இருள் நீங்கச் பெற விளக்பெ பிறகாடுகளுக்கும் 

"பேரொளி விசும் பெருமையைப் பெற்றது. சமது இளமைப பரு 

வச்?த இவ்வுலயெலைபும் உணர்கியலையும் பயாவறத் பெனிக்தார். 

மேற்றத்துறந்தார். பற்றற்று நின்றார்: எங்குஞ்செனரர். we 

(வருக்கும் ல்ல நி தகளைப் போதிததார். ஒழுக்கத்தை உயர்வாக 

மதித்தார். அக உயிரினும் ஓம்பினார். பொறுமையும் வாய் 

மையும் பொருக்திய புனிதர், Ager மிசவுடையவர். இவர் 

அருளியுள்ள மொழிகளெல்லாம் 8ீதிமயமானவை, அவை வேத 
வசன்ங் ளாக மஇக்தப்பசிகின்றன. இவர் சொல்லீப Curls
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சாக் கேட்டும் ஈல்லொழுக்க தன சக்கண்டும் பல்லாயிசக்கணக்கான 
மனிதர்கள் இவரைப்பின்பற்றினர். அனைவரும் இவரைத் தெய்வ 
மாக மதித்துப் போற்றினர். அதன்பின் இவரது பெருமை என் 

கும் பாலியது. அதனால், ர் இலாமீது பொருமை சொண்ட 

னர். பொல்லாதன செய்தனர். அவ்வெல்லாவற்றிலும் இவர் 
நிலைகுலையாமல் நின்னார், தமக்குத் இமை செய்தவர்க்கும் ஈன் 

மையே செய்தார். வெறுத்துவைதாரையும் பொறுக்.து வாழ்த்தி 
னர். ஆயினும் அப்பகைவர் இவர்க்கு அல்லல் பல செய்தார். 

முடிவில் கொல்லவே துணிகத்தார். தனித்த ஒர் இடச்தில் மனி 

க்கப்பிடி த்தார், பாவம்! இவரது மெல்லிய சைகவிலும் ஈல்லமார் 

பிலும் வல்லிரும்பை அடித்தார். கொடுவதை செய்தார். அத் 
இயலர் இமைங்கு இவர் இருவுஎமிரங்கினார். அலர் நலமுறத்தே 

வனை ஈடிஈபந்தார். இதமே கூறித்தன் இன்னுயிர் தீர்த்தார். 

வழுக்கியும் திச்சொல்லை இவர் வாய்திறக்துைத்திலா். இவரது 

ஒழுக்க நலத்தை உலகம் புகழ்ந்தது. 

(இன் விரிவு அவர்சரிதையில்உண_ ப்படும்.) 

இர் 2சால்லை மதக்தும் ஓழுக்கமுடையகர் சொல்லார் என் 

பது இகணுல் ௪ நப்பட்ட௮. 

வய 

(40, க இறறி% ஏம் நற்சமணர் கல்லார்போல் என்மடமைக் 

குத்த Det முன்னம் குமசேசா-.-உற்ற 

» os $360 டொட்ட கொழுகல் பலகற்றும் 

சல்லார் அறிவிலா தார் [() 

இ-ள். 

குமரேசா! சமணர் பலதூல்களைக் சுத்திருக்தும் war ae 

ஏர் போல் மடமையுற்றார் எனின், உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகு 

தலைக் சல்லாசார், பலகற்றும், அறிகில்லாகார் என்ச, 

உலகம் என்றது ௨ பர்ர்தோரை, 6508 என்தத பலதூல்கனை, ப



14-ம் அதிகார ஒழமுக்சமூடையை . 237 

உலசக்தோடு ஐஒட்ட- உல த்தோடு பொருந்த, 

உஉ 
ச உயர்ந்தோர் ஒழுகிய வழியே ஒழ 31 - tee 

அூலகளையும் கற்றவசாயிலும், அ நிகில்லா.5௮:3.1 ர்க டா fete 
எர s 

‘ 

20558 srD ஓட்... ஒழுகல் என்ற, உ 1. உ உ மரபூ 

புகஇியன புரு ச்தியும் இடங்சாலக்கட் ச ந்தது ஆளை ளை 

எனக, 

தர ஓுணர்வுசால உடையராயிலுட் 3 உணர்வு இல்வழி 

அதனால் பயன் இல்லையென்பது க௫, ye 

இழ சமகார் கலர்பால் காணப்படும், 

கதை. 

சமண என்பார், இற்றைக்கு BE EOD தாறு CUT LS 

ட்கு முன்னர் இவகூலூல் awit aul ss ஒரு கூட்டத் 

தார். பல நால்களையும் பமுகுறக் கற்றவர், விக்கிரமபாண்டி௰யன் 
பதுையிலிருு து அரசுபுரியும் காலத்தில் அக்கு வந்தார், தரு 

யிரையும் கொல்லலாகாசென்று தமது குரு போதித்திருந்தார். 
அ.கனால் அவர்கள் தங்கள் தலையிலிருந்த மயிர்சளைத் தனித்தனி 

பறித்தார். ஏனெனில் அவைகள் இருந்தால் மீபலும், ஈரும் பெ 

ருமட.யுமாம், தரையில் sw osteo sy சோணிகள் மடி யுமென் 

௮ கருகி மரங்களில் உறிகளைக் கட்டி வற்றில் தங்கித தொங்க 

னார். செல்லவேண்டின் மயிற் பீலியல் நீவிச் செல்வர், மெய் 
வருத்தத்தால் உண்டாயதென்று 2 நூல் ஆடையை உடுச் 

கார், இவ்வகையில் உலகத்தோடு :- :....மல் பலவழிரி பற 

பட்டி ருந்தனர், இப்படியிருக் தும் 2/2: பூ வேர் கவா உ திடலில் 

அணிக்தார். அதனையறிந்த மனன வ Pe CTR T od Sean, 

தி அடக்கினான். பல நூல்கசையும - ஈ,:, எட. 1 கரழுக் உன் 

கல்லாஷையால் அறிகிலிகளாக ௮2101 12 மம பப்ப மறிவு, 

உலசத்தோடு பொருக்ச ஒழுக: ... 1 2ளில்ல: தவே ௮௪ன 

௪ இதனால் கூறப்ப்ட்ட௫,
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பொறைசொடை கருனை தானம் பொய்2மாழி யழும்காறின்மை 

மோம்பல் உறையு மட் கரணக்காத்தல் பயில்புறக் ரண 

சூறை சோம் லாமைநாளும் மூனிகின்மை ஏயிர்சொல்லாமை 

2 மனை நுயம்பலின்மை ஈன்மொழி பிறழா வாய்மை, 

டண்-ஈரிய ஈன்னிராடல் கடவுளர் பூசையாற்றல் 

உண்ணியை மழெச்சிவேத பாரகரீம் கூட்டல் இய 

கன்ணய வாமை£ள்ளா தொழுகுதல் கடுஷ்சொலின்மை 

எண்ணிய இவைகளமநான்கு குலத்திற்கும் இயைச் தலாமால், 

(கூ. ர்டி புராணம்,) 

Bifss சாஇப ராயினும் புண்ணியம் இயற்றின் 

கழிந்த மேன்மைகூர் சாதிய ராகுவர் கடையா 

போந்த பாதக மீயற்றுக mutica ெனிலும் 
பொழிகக நீமைசால் புலைததொழீம் புன்மையராவர், 

(காதி சகசியம்.) 

தெய்வக் தெளிமின் தெளி தார்ப் பேனூமின் 

பொய்யுறை அஞ்சுமின் புரஞ்சொற் போற்றுமின 
ஊறூண் துறமின் உயிர்க்கொலை நீக்குமீன் 

தானஞ் செயம்மின் தவம்பல தாங்குழின் 

செய்க்கள் றி மொல்லன்மின் தீடட்பு இகழ்மின் 

பொயக்கரி போகன்மின் பொருள்மொழி நீங்கன்மின் 

அறவோர் அவைக்களம் அசலாது ௮னுகுமின் 

பிறவோர் அவைக்களம் பிழைத்துப் பெயர்மின் 

பிறா்மனை அஞ்சுமன் பிழையுயிர் ஐம்புமின் 

அறமனை காமில் புல்லவை சடிம்ன், 

BM CRW களவும் சாடி.மும் பொய்யும் 

வெள்ளைக் கோட்டியும் விரகிளில் ஒழிமின் 

ந SP OMG UTE Oromap யாக்கையும் BSc ar 

wy wot gener HNL Sr ஒழிய/து
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செல்லுச் சே௪த்துக்கு ©. D steer தேடுமின் 

மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்சென், (லப்பதிகாரம்) 

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.) 

ஒழுக்கம் உயிரினும் இறந்தது. அதனை வருந்தியும் சாக்க 

வண்டும். ஒழும்சமே உயா்ருலம். ௮.து குன்றினால் அச்தணர் 

குலங் குன்றும, அ௮ஃதில்லாதவனுக்கு உயர்வு இல்லை. அறி, 

வோர் எவவகைபினும் ஒமூக்சம் குன்றார், அனால் மேன்மையு 

ண்டாம் ௮து £ங்கினால் பழியுண்டாம். நீயொழுக்கமுடையர் 

Car D5 Hearty Mar. ஒழுக்கமுடையவர் ஒருபோதும் தீச்சொல் 

வ. ச் சொல்லார், நூல்களை அ.றிந்திருப்பினும் உல2ி$து ஒழுக 

வில்லையானால் அவ்வறிவால் பயன் இல்லை. 

14-வது ஒழுக்கமுடைமை முற்றிற்று, 

_pEE— 
௫-ம் ௮.திகாரம் பிறனில் விழையாமை, 

ச பிரனுடைய இல்லாளைக் சாம மயப்சத்தால் காத 

டாம. ஓழுக்கமுடையார் கண் இயல்பாகவே அமைரந்இருக்க 

வேண்டிய உயர் குணங்களூள் இது, முதலது ௮தலான அதன்பின் 

வைக்கப்பட்ட து. 

2-0 

141 எள்ளிமுனி தாய்மொழிந்.தும் ஏன்மெய்மன் & Ouwaripar 

கொள்ளவில்லை பெண்ணைச் கும£ரசா--கொள்ளும் 

பிறன்பொருளாட் பெட்டொழுரும் பேதைமை ஞாலத் 

தறம்பொருள் கண்டார்கண் இல், (2) 

இஃ. 

குமசேசா! முளிகரும், தாயும் இனிதுற மொழிீந்தம் 

மெய்மன்னும் விமலும் பெண்னை விழைர்து ஏன் கொள்கி 

30



934. திருக்குறட் குடிரோச வெண்பா, 

ல்லை எனின், பிறன்பொரளாளைப் பெட்டு mapas Cue sents 
ஞாலத்து அறமும் பொருளும் கண்டார்சண் இல்லையென்௪. 

முனி--லீசுவாமித்திசர், மெய்மன்-- ுரிசசந்திரன், 

தாய்ஃபரிமள ததி. 

பீரன்பொருளாள்பெட்டு பிறனுடைய பொருளா யிருப்ப 

வளை வீரும்பி, 

௪ a ச் உ 

ஒருவலுஃகு உரமையான போரள்மளாள் தலைமையானது ம 
Son oft Sus, Hh Bat 537, அவளைப் பொருள் 67 68.7777. 

௪ . ௪ உட ஷூ ச ௩ n ww ஓ ரஷ 

ஃறிம்பொருள். என்றது அவற்றின் இயச்புசமை க/ளச்சு ப 

'ரைக்கும் நூல்களே 678s, 

அறம் பொருள் இன்பம் வீடி என்னும் உறுஇிப்பொருள ள் 

சான்களுள், முன்னைய டுசண்டின் இயள்புகளை நனகுணர்ச் தவா, 

பின்னைய இன்பங்களுட் சிற்றின்பத்தை நேறிசெட விழையார் என் 

பச்ர் “அறம்பொருள் கண்டார்சண் இல்'' என்றார். 

அற நூலையும் பொருள் நாலையும் வழுவற சங்கதார். மாட்டு 

பிறன் மனைவியை விழை:தொழுகும் பே) தமைடுளவை என்பதாம், 

பிறர் மாதரைத் தழுவ விழைவது பேதைமை என்பதும், 

அஃது அறிவுடையார்சண் உண்டாகாது என்பதும் இதில் உணர் 

ததப்பட்டன. இவ்வுண்மை அரிச்சச்திரன் வீடிமன் என்லும் 

௮ற வோர் பால் அறியப்படும், 

கதை |. 

சத்திய 2லனாய அரிச்சந்திரனை வஞ்சிக்கக் கருதி கீசுலா 

மி.த்திரர் இரண்டு பெண்களை ஏகினார். ௮ளர்சள் தடல் பாடல் 
அழகு இளமை முதலியவற்றில் மிகச் சிறச் தவர். கண்டவரெவரூ 

ம் காதல் கொள்ளும்படியான ஈடையுடை பாகனைசகளோிி ௮ 

சனை நாடியீந்தார், அரசன் அலங்வமையம்.ஒரு பூர்சோசையில் 
அம இருக்கான்... வந்தவர் மன்னனை. மூழ்க்து சண்டார், Bt)



15-ம் அகாரம் பிறனில் விழையாமை. 250 

த இனிப ஞூரலால் மனமுருகப் பாடினார். அரசன் உவர்தான் 

Car sin Darga or or TBH YM GOONS SHAS ஒழுகும்படி ௮௪சசளை 

வர் வணங்கி வேண்டினர். அரசன் வெறுத்தான், வெருண்டு 

Basen. அதன்பின் கோசர் வந்தார், வந்த மங்கையரை 

ஒருமுறையேனும், மருவு௪ என்ுர். அரசன் மறுத்து வணங்கி 

னான. இணமப்சாமையை முனிவர் உணர்ம் தார், முனிக்தார். மீண் 

ம வேண்டினார், அவரடிமிசை முடிபட ௮ரசன் விழுந்தான். 

இம்மடமையை அடியேன் அடையேன் என்றான. 

அழு னும் Hes Af யாரழ லாம லெனைச் 

சுடிலும் என்னுடல் கன்னைக் spi suit 

விடினு மேனியை வெட்டி யரிக்துகூ 

றிடனும் இச்சொற் கரைகலன் யான் என்றான். (1) 

மண்ணை பேண்டி னும் ஈகுனன் காம்கின்ற 

மண்ணை வேண்டிலும் வாழ்வுடன் ஈல் கவன் 

பண்ணை வேண்டய செஞ்சொற் பறைம்குல: 

பெண்ணை வேண்டிலன் யான் என்று பேசின்; (2) 

(அரிச்சச்திரபுராணம்), 

கதை 2. 

விமர் சகஈதிரகுலத் தலைவனா சம்.தனுவின் புதல்வர் 

தாய் பெயர் ஈங்கை, இவர் பிரபாசன் ஏன்னும் வசுவின் ௮மிசம் 

கங்காதேவி இவரைப் பதினாறு வயது வரையும் வளர்த்தாள். 

அதன்பின் சாதனுவினிடம் சேர்த்தாள். இவரும் Crise 

(CHEST, பல கலை2விலும் தேர்ந்துபர்ச்தார். சறச்த மதி 

யும் நிறைர்த ஒழுக்கமும் பொருந்தி விளங்கினார். தமது Sims 

யின் பொருட்டு முடிவுவசையும் மண முடிப்பதில்லையென்று 
முடிவு .செய்தார், தனத பரிமளமர்் இயை மணந்தார். அவள் 

பால் ஏித்திசாங்சதன் விசித்திர வீரியன் எனப் புதல்வர் இருவர் 

“தோன்மினார், அவருள் ஒருவன் இறந்தான். இருந்த ஒருவ 

னு விமென் மணி;மடி. சூடினான். சூடிய அரசும் சின்னா 

அமல் வாடி. OR SIE. wes மன்னரது மனைலியரிருவரூம் as



(oh இருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

ட்பெஙின்றி யிருந்தார் na nw Liaw ee mom டப way ௮௮ ஸூ. 

ணிய ப ன் ப ் மையை $னைகது பமளகந்தி oh oa oer 
~ சொர n yi > > . 
இய AMOR BS SHALL WSLS Grav. OO “ல wie ed ha oe 
ஆ _ * ரு ரு ் 

(ர ௪ ட் ர் Tv ¥ ? ay 7 9 பெ கடம்ப ௨17 பயா (சீப் பா இல்லையே ஓயா று ர ட் af 

 தீனனு மாகிநமேோரரி மருவமபடி இவரை வேண்டிலன். at 

கொதுமொி மேடு. விறுமர் நருசரிங்கனார். செலிகளிர னடை. 

யும் சே.ரப் புதைததார், பீறன் இல விழைசல் பெருஈ தீதென் 

ரூர். இறவுளை புகன்றார். அன்னையைக் தேற்றினார், பிறன் 

பொருளாகப் பெட்டொழுகும் பேதமையை இய்பெரியவர் 
அடையாமல் பெரும் புகழ் பெற்றார். 

(இதன் வீரீவு பாரதம எம்பவச் சருக்கத்தில் சானப்பூம்) 

அறிவிடையார் பிறர் மாசை விரும்பார் ஏன்பது இதனால் 

  

[னன் 

142. இ$07ஃசோர் தம்முள்ளே தென்னிலங்கை மனை ச Po Fuso STI கபமும் தன்னல கை மலைய 

கொதுமிக வற்றான் (FUE T FI—G gn 

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பீநலாஈடை 

நின் ரூரிற் பெதையார் இல் (2) 

இலர், 

குமரேசா! தியவர்களுக்குள் இ.ராவணன் ஏன் மிகவு, 

தீயவன் அனான் எனின, அறன்கடை கின்றாருள் எஃலாம், ப. 

கடை. நின்றாரில் பேதையார் இல் என, 

அறன்கடை-- பாவம். அறத்தின நின்று கடகது எனப 
தாம். ஒளி நீங்கிய இடத்தில் இருள் கிறைந்திருப்பதுபோல 

அறம் கடர்ச இடத்தில் பாவம் ௮டைந்திருக்குமென 2. 

பீறன்கடை--பிறலுடைய வரயில், 

அதன்கடை. நின்றாருள் எல்லம்--பாவ த்இன்கண்ணே நின் 
ூருளெல்ாம். : ்



1௦-ம் ௮திக1ரம் பிறனில் வினழயாமை, 987 

காமங் கருதிப் பாவத்தின் கண்ணே நின்ரூர் எவரிலும், 
பிறன் மனையாமாகம் காதலிதது. அவன வாயிலில் சென்றார்போ 
லப் பேதையார் இல்லை என்பதாம். 

நெறிகடக்து நின்று வரைவின மதார் முதலியோரை விரும் 

பச் அறிவிலிசள் பொருளூம் அறமும் பு£மும் இழப்பினு2 புல்லிய 
இனப த்தையேனும் பொருர்துவர், பிறன் மனையாளை விரும்பு 

வோர் தமது அச்ச ச்சாலனும் இஃடயே நிகழும் தடைசளானும் 

தீம் கருதிய இன்பத்தையும இழப்பார், ஆதலால் அவரினும் 2: 

ைப பேதையர் எனரூர, 

பிறனில் விழைவோர், புரழ் ௮றல௧ளா இழச்.த, பழி பாலக 

களை எய்துவர் ஆகலான் அவச ஏதம் கொணடு ஊதியம் போக 
ல்டும 2பதையா என்றுச். 

LMG SAN எல்லாவற்றுள்ளூம் பிறனுடைய இல்லால் ௦3 - 

புதல் பெரும பாவம் என்பதும் ௮தளூல் எல்லா நலங்களும் அழி 

யும் என்பதும் இதில் உணர்ச்தப்பட்டஐ. இவவணைம இசவ 

ணஃப।ல் உணசப்படும. 

கதை. 

இராவணன் அரக்கர் முதல்வனுப் இலங்கையில் றக் 

ருது அசசுபுரியுய் காலத்தில் பஞ்சவடியில் வந்து தங்கியி 45s 

சதையின் பே. ரழகைக கேட்டான். பெருங் காதல் பூண்டான். 

சத்நியாசிபபோல் வேடச்தரித்து அங்கு வந்தான. இராமனும், 30: 

க்ரூவனும் அவ்கிடத்தைகிடடுப் பிரியும்படி ஒரு சூழ்ச்சி சய் 

தான். தனியே இலைம்குடிசையிலிருர்த சதைபை வலிதில் எ 3 
துச் சென்றான், தனது பூச்சோலையாகய wets vor 5 re 

வைத்தான், நாளும் வந்து. தன் கருத்துக்கு இிசையும்படியாக 

ஈயாது வேண்டினான்: கற்புத் தெய்வமாகிய ௮5த அம்மை ,இவ 

னது மடமைக்கு இரங்கி அறவுரைகள் பள கூறி யகற்றினார். 

எனிலும், இவன் விடாமல் சென்று விரும்பினான். ஓ -காள் 

, தன்று முடிபடியில் படும்படி லிமுர். து பணிந்தான். இடை. 

லுச்துரைத்தாள். ௮லன் மறுத்தும் மத்தம் வந்து மதிமயங்
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கச் சென்றான். முடியாத ஒன்றை முடியுமென்று ௧ரஇ இவன் 

கெமிநாள் உழன்றான். அனுமான் முதலிய பெரியோரள் வக்து 
பிறன்சடை நிற்றல் பெரும் பிழை என்று தேற்றிலும தேருமல் 

கின்றான். அதன்பின், இசாமன் இலங்கை.புகுர்ஏ தனது வில் 
வலி.பால் அசம்சர் குலத்தையும் தொலைத்து அவனையும் அழித்தார், 

சைபைச் சறைமீட்டித் தன் சிந்தை மடழ்ந்தார், 

பிறன் மனையை விழைக்ததால் தனது ௮ரச வாழ்வையும் ஆரு 
யுரையும், பெரும் புகழையும் ஒருங்கெம்.து இராவணன் பேதை 

யரிற் பேதையனாய்ப் பெரும் பழி பூண்டான், விரிவை இராம 

சரிதையில் தெளிக, 

வெற்பெடுத் துயர்க்த தண்டோன் இராவணன் விரகத்தெய்இப் 

பொற்புடைச் சீதைகெஞ்சம் மெலிவுறப் புன்மைசெய்.து 

கற்பெனுவ் கனலிபற்றக் சஊெயோ௫ கரிச் தானென்னில் 

அற்புடை யவர்ச்குத் இமைபுரிவபேல் ஈரகினாழ்வார. 

(கூர்மபுராணம்). 

காலாள் கரிர்துநையக் கடியவே கனைக்துகன் 

aader gras எளிதென இற%$தபாவத் 

தூதுலை யுருகவெட்.த ஒள்ளழற் செபபுப்பாவை : 

ஆத்சாகென்னப்புல்லி அலறமால் யானைவேக்2 2, 

(சீவக சிந்தாமணி) 

பிறனில் விழைதல் பெரும் பேதைமை என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

I 43. @ Spa குருமனைபால் தீமை செய்தான் சத்தளேன் 

கூறுபட மாய்ர்தான் குமரேசா. மரறி 

விளிர்சாமின் வேறல்லர் மன்ற தெளிர்தாரிற் 

கிமை புரிதொழுகு வார்,
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இத், 

குமரெசா! தனது குருவின் மனைவியால் இமை டூசய்த, 
நித்தன் என்பவன் உடனே என் கூறுபட்டு மாய்க்தான். ஏரின, 

மன்ற தெளிந்தாரது இல்லின்சண்ணே இமையைச் செய்து உ 

வார், வீளிக்தாரின் வேறு அல்லர் என்சு. வீளிதல்--$. - 

மன்ற தெளிந்தார் இல்--ஈன்றாசத் தெளிர்தவாது இ. லில், 
அல்தாவது, தம்மீது ஐயம் கொள்ளாதார் இல்லாள் சண்ணே 

என்க. இனி,ழிசச் தெளிக்க ஈல்லோரது இல் எனவும் ஆம். 

இமை பரித்து ஒழுகுவார். மை செய்ப வ்ரும்பி ஈடப்: 
௪ ரூ . ந . a 

போர், தீனை என்றது Oats சற்பழித்தலை. 

தம்மை ஐயுரூத ஈல்லாரது இல்லாவிடக்தே இமை செப்களை 

விரும்பிச் செல்லும் தீயோர், உயீ?ராடிரு தவ3ரலும் இறந்த 

வ? யாவர் என்பதாம், 

பிதனில் விழைவார், அறம்பொருள் இன்பங்களை ஒருங்கே 

இழக்த பெரும் பேதையர் என்று மேலே கூறினார், இதில் ௮வா, 

செத்தவரோடு ஒப்பர் என்றார். என்ற பிறவிப் பயனை ௮௬ 

யிர் எய்தாமை கரூதி எனம. 

பிறனுடைய மனைவியைக் கற்பழ்க்சச் செல்வோன் பழியும், 

இரீவும் பொருந்தி ௮ழிவான் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. 

இத ௪க்சன்பால் காணப்படும், 

கதை. 

குலோத்துக்கபாண்டியன் அரசுபுரிந்த காலத்தில் வாட் 
இலிருந்து ஒரு வாள் வீரர் மதுனாக்கு வந்தார். அவர் (2 மாக்கு 

ஒயதுடையவர், வாளின் கலை முழுதும் வழுவற உண 5 ப, 

தண்மையும் அன்பும் மெய்மையும் வாய்ந்தவர். வாசாவீனை ...ற் 

நித் தன் சாளினைம் சழித்தார், இளைஞர் பலரும் அக் : 

(சல் பயின்றார். ௮(ஏரள் சச்சன் என்பவன் அவ்கிளை.
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அத் நீதரக்தான்' அதனால் சரூக்கிளான். ஈன்றியை மறந்தான் 

ருரூவர்கு எதரியாய்த் தானு மோர் கூடஞ் சமைத்தான். அங்கு 

(பில் ஈரைம் நலைத்துத் தீன் பங்கள் சோத்தான், அல்லல் பல 

செய்தான், எனினும் இழயர் பொறுமையோடு தளர்கின்றியிருர் 

சார். அத்நியோன் அவர் இல்லாளையும் தழுவ விழைந்தான, 

அவர் டூல்லாக சமயம் இல்லிற் சென்றான். சொல்லாதன செ 

ல்ல்னன், அமித் தடுத்துப் போய்த் தொடுத்தப் பிதற்.றினனை, 

அப்பொல்லாசுவன் செயலுக்கு அம்ஈல்லாள்கொந்தாள். பரமனை 

ரீனைக்காள், அப் பத்தினியின் பொருட்டுப் பசடின் இழெவனாப் 

wig? பழிபடு சித்தனைக் துணிபட வெட்டினார். தெளிந்தார் 

இல்லில் நிமை புரிர்த சித்தன் விளிந்திழிர்தான். 

(இக திருகிளையாடற் புராணத்தில் உள்ள ௮ ) 

பீறன் இல்லாளை விழைவோன் உயிரோடு செத்த பிணம் என் 
பது இதனை கூறப்பட்டது, 

eee eae == oe 

144. என்னே அசலிகையால் இஃ 5. ரனும் தன் பெருமை 

கொன்னே இழ௰்தான் குமேசா--அன்னே 

எனைத்துணைய ராயினும் என்னா இதனைத் துணேயுர் 

தேசான் பிறனில் புசல், (௪) 

இ--.ள. 

குமசேசா! அகலிகையால் தனது பெருமையை இகதா 

னும் ஏன் இழக்தான் எனின், இளைத்துணையும் Ossie பிற.ல 

டைய இல்லின்சட் புகுலசாயின், அவர் எனை த்.துணையராயிலும் 

என் ஆம் என்௪ஈு, தேர்தல்--உணர்தல், 

இனை ததுணையும்--ரிறி.தும் என்றபடி. 

புசல் என் தம் என்று கூட்டி புகுதல் யாதாய் முடியும் 

என்ற காண்க, நஇதாய் முடியும் என்பது சருத்து, புல் என 

அம் பாடம்.
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Gps iter Bans Amp se any Dwar ஒருவன் இளையள 

3 னும் உணர பிறன் இல்,9 சநட் புரு யின், எவ்வளவு 

rurale wm Igy bd அவன பெருமை முழுதும் opts Bp 

oD எப்சளான என்பதாம், 

தீன் இல்லாளை விஈ:(பித் சன் ௫6லி “ண் ஒருவன் புகு 

வணுபின தன் உள்ளம் sHoom Derk 5 2or, மூங்கனமே 

பிறன் இல்லின்ஈண் தான் புகுங்கால் ௮பன் உள்ள மங் கொதஇந் 
கும என்னும் உண/அ௮ சிறி சனும் இன்றி என்பார் இனைத்து 

ணையும் தேரான்?! என்றார். 

அறி, செல் ம், ஆண்டை, ௮திகார முதலிய எல்லா ஈலங் 

களும் உடையனா பினும் பிறனில் புகு௨னேல் அவன் பழிபும், சிறு 
மையும் டவான் என்பது கருதது. இவ்வுண்மை இந்திரன் 

பால் தெவியப்ப£ம் 

கதை. 

வானவர் தலை னாய இந்தின் அசலியைச் சாத 

லித்தும் சோகமாது இல்லிம் புகுச்கான். ௮ சனால் தனது பெரு 

ene Dur i இழர்சன். யா'வபோல் நினறவன் ஒரு பூளை 

யாய் ஓ௲னான். தனழு ௮அழிப உட மு.தும் இழிகுறிசள 

ஏற பெற்ருன். முனிவர் மொழியால் கனிதுயருழர்தால். சிறு 

மையும், பழீயும் சோப்பெற்றுன். (வீரிவை நூல்களிற் காண்ச.) 

தன்னைப்போல் பிறரை யண்ணல் தகுதியாம் தான்மணக் த 

மிரனை பேல் இன .யினாள விழ்.ினூ3 கோம் -வயோரைத் 

திம்னல்3பல் பூனி௮ சொள்வோர் தயல.ன் தேகிதன்னை 

அன்னைசோதரிபோல் எண்ணா தணைச்தி. கிரும்ப௦லன்னே, 

(86.578) 
$ தரன் பிறனில் காமுற் றிழிகுறி ஈதாஜதம் பெற்றுன் 

சக்திரன் கூரஉனி லட் டமுலிவெக் அடரத்துழ்ந்தான் 
அக்தர் தவரும் மண்மேல2ரு மிங்வாறுபட்ட.. 

Pad gouts san Ber ருக்சை சோய்ம்கும் வேற இ.பின்றே. 
(தணிகைப் புராணம்) 
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ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே 

காத்த மனையாளைக் காமுறுங் காளையர் 

காய்ச்ச பலாவின் கனியுண்ண மாட்டாமல் 

ஈச்சம் பழத் துக் கடெருற்த வாறே. (Bajos Br.) 

பிறனில் விழைவோர் பெருமை யிழப்பார் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

காவலாக 

145. கண்டான் துரோபதையைக் காதலித்தான் சே.சன்பின் 

கொண்டான் பழியேன் கும£ரசா--௮ண்டல் 

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும் 

விளியாது நிற்கும் பழி. (௫) 

(சி. 

குமரேசா! தரோபசையைக் சண்ட காதலித்த சகன் 

எனறும் ௮யாத பழியை ஏன் அடைந்தான் எனின், எளிது 

என இல்லிறபபான், எஷ்ஞான்றம் வீரியாது நிற்கும் பழியினை 

எய்தும் என். 

இல் இறப்பான்--பிறன் இல்லின்௧ண் நெறிகடநஈ்து செல்வோன். 

எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழி--எக்காலத்தும் அழி 

யாது நிற்கும் பழம். 

எளிதில் எய்துமென்று கருதிப் பிறனுடைய மனையாளை ஒரு 

வன் தழுவவிழையின் அழியாது எக்காலத்தும் நிலைநிற்கும் பழி 

OL அவன அடைவன் என்பதாம். 

அதிகார் ஆற்றல்களுடைமையால் எளிதில் எய்துமென்று 

கருதிப் பிறன் இல்லாளை ஒருபன் விரும்பலாகாது என்பதும் 

விரும்பின் அவனுக்குப் பழியும் கேிம் உளவாம் என்பதும் இதில் 

உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சேகன் பால் உணரப்படும்.
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கதை. 

சகன் என்பவன் மச்சசாட்டதிபனாயெ விராடன் மைத்து 

னன். அ௮வ்வசசனது மனைவியாகிய சதேட்டிணையின் உடன் 

பிறந்தவன். நூற்றுநால்வருள் மூத்தவன். அழகும், திண்மை 

யும் அமைச்த மேனியன். இவனைப் பாணன் என்னு: காந்தருவ 

னது அமிசம் என்பர், விராடனது தானைக்குக் தலைவயை நின் 

று தனியாண்மை செய்தான், செய்துவருக்கால், ஒருநாள் ௮6 

தப்புறத்திற்குச் சென்றனன், பாண்டவர்களோடுவந்து வண்ண 

மகளாய் அங்கே தங்கியிருக்கும் துரோபதையைக் கண்டான். 

காழமுற்றான். தவளை எய்துதல் எளிென நினைந்தான். தன் 

உடன் பிறரஈ்காளிடஞ் சொல்லி தவளை உடன்படுத்க வேண்டி. 

னான், முடியவில்லை. பல.றறை முயன்றான், முடிவில் வலிந்து 

பற்ற மனக் தூணிச்சான். பாஞ்சாலி ௮கனை அறிந்தாள். ம்டுக் 

குந் துடுக்குமிச்சக அவன் கெடுத்து விரிவா னென்று கவன் 

ள். அஞ்சன், பரமே தஞ்ச மென்று நினைந்து 

நிகழ்வதை வீமனிடம் புசன்றுள், இருவ௱ம் ஒரு சூழ்ச்சி 

யைக் துணிந்தார். பிரிந்தார், மறு தனமே ஈசையுறு சேகன் 

நாணுது வர்தான். ௮ர்ஈகல்லாலா சோம்॥ினன், பொல்லாததை 

நினைந்தான். சொல்லாதகன சொல்லினன். நயந்தான். வசை 

யில்லாத அவளும் இசைவதுபோல் நஃத்தாள், இரவில் ஒரு 

பனிமலாச சோலைக்கள் அவனைத் தனி வ௱ம்படி பணித்தாள். 

ப£வான் போனான். இரவும் வந்தது, விமன் ஒரு மட மகள் 

போல் உடையணி புனைந்து குறித்த இட த்தில் முன் புகுந்திருந் 

தான். நறுமணம் தோய்க்து பெரு ம௰ழ்வோடு அவலும் ௮ங்கு 

வர்தான். பொழிலுட் புகுந்தான். உடல்முழுதும் தடையால் 

மறைத்து ஒருவகை அழகோடு குழைந்து பூத்திருக்கும் பெண். 

உருவைக் கண்டான். தவன் கொண்ட வுவகைக்கு அளவே 

யில்லை. பாவம்! பெருகிய காதலோடு அருகில் ௮ணைந்தான்* 

இருந்தான் தழுவ விழைச்தான், காதன் மொழி பல சனிக்து 

மொழிந்தான். அம்மங்கையின் செங்கையை அமையப்பற்றினான்
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மான்போல் கடந்தவன் மடங்கல்போல் எழுந்தான். சேகன் 

பதைத்துக் கூடி மெய் துடித்தான், அடிகளும், குத்தும் அவன் 

மேல் இடியென விழுந்தன, மன்றவன் உற்றதை அவன் அன்றி 

யார் அறிவார். முடிவில் வீமனால் முடிந்து மடிந்தான். எளி 

தென இல்லிறச்சுகால் அழியாப் பழியை இவன் இரவோடு எய் 

Baw. (இதன் வீரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.) 

பிறன் மனை நயநத்ேதார் பெரும் பழி எய்.துவர் என்பது இ 2 

லை கூறப்பட்டது. 

a 

| 46. அன் ஈறாருவன் இல்லிறப்பால் ௮ப்பனையும் என்பகைத்தூக் 

கொன்றுபழி கொண்டான் ௫மரேசா-. என்றும் 

பகைபாவம் அச்சம் ப.நி பன சான் கம 

இஃ௫வாவாம் இல்லிறப்பான் கண். (௬) 

இ-ள். 

மசேசா! மூன் லவ இல் இறப்பால் கன் கந்தையை ௫ (2 606 ன 3 nt NY Bs & ச 

யம் பகைத்துக் கொன்று ஏன் பழி சொண்டான் எனின், இல் 

இறப்பான் கண் பகையும், பாஉாராம் ௮சசமும் பழியும் என்னும் 

இக்கான்கும் என்றும் Fast என்சு, 

இகத்தல்--லிடடு நீங்குகல். இது தொழிற் பெயர் கிகுதி 

குன்றி எதிர்மறையாய் நின்றது. இகவாவாம்--டூங்காவாம். 

இல் இறத்தல்--பிறனுடைய இல்லாள் கண் மிகைபுரி தல். 

பிறனுடைய மனையாள் பால் 539 stg செல்வான்௧கண் 

பசையும், பாவழம், பயமும், பழியும் என்னும் இந்நான்கும் ஓரக் 

காலும் நீங்கா என்பதாம். 

மேல், பழி ஒன்றே கூறினார் இதில் ௮,சனோடு இம்மூன்றும் 
உளவாம் எனருர்,
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பிறனில்லாளை விழைபவன் பழி பாவங்களை எய்தி இழிவான் 

என்பது கருத்து, இஃது உசசன்பால் உணாப்படும். 

கதை. 

சுலோத்துங்க பாண்டியன் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிந் த 

காலர்தில் தனை அடுத்து அவந்தி என்று ஒரு நகரம் இருக் 

தீது, ௮ல் ஒரு வேதியன் இள௱ந்சான், பொறுமை முதலிய 

உயர் குணங்களை யுடையவன். முதிர்ந்த வய$னன். Ha gy 

டைய பனைவி இளமைப் பருவம் வாய்ந்தவள். எழில் மிசப் பெ 

திறவள்.. அவளுடன் சலாது வாழ்ந்து வருங்கால் ஒரூ மைந் 

கன் பிறர்கான், அவன் வளர்ந்து பருவ புற்றான். பெற்ற 

சாயையே பெண்கொள நினை தான், சேயன இகழாமல் ௮த் 

யேவள் இசைக்சாள். தீமையும் நிகழ்ந்தது, தாயும் சேயும் 

செய் கவருன்ற கனிப் பாகத்தை ஒருகாள தந்தை குறிப் 

பால் அறிந்தான் பதைத்து வெறுத்கான, பொறுத்தான். மக 

னும் பசைக்கான். பின்னும் ஒருகாள் அவ்விருவரும் தனிக்தார், 

285 Drow ௮றிபாமல் சென்றான், மான் எனும பாவி இவன் 

ச்பபினைத் துணிச்தான். அவளுடன் கூடி லெவி நாடு சென் 

மூன். செல்லும் வழியில் கள்ளர் இலெரால் அவள் கைக்கொள்ள 

ப்படடாள். ௮வர்பாலிருந்து ௮வள் ௮டைக க சிறுமைகள் பல, 

அவளையிழக்து ௮ல் இழி மரன் அல்லலுற்றலைந்கான், கண்டார் 

அனைலரும், ௮உனைக் Stora காணினார். பாவி என்று பழித் 

தார், அவன் உ௱வமாறினான். உணர்வு மாறினர். பாவப்பய 

னைப் uni vipa per. என்றும் fasr BS ul 311) F GD ot. 

(இசன் விரிவு திருவ்ளையாடலில் wr urgsss தாத்த படலத் 

தில் உணரப்படும்.) 

அற்ம்புசழ் கேண்மை பெருமை யிக்நான்கும் 

பிறன் தாரம் ஈச்சுவார்ச் சேரா--.பிறன் தாரம் 

நச்சவார்ச் சேரும் பகைபமி பாவ2மென் 

ற்ச்சந்தோ டிக்காற் பொருள். (காலடி.யாச்*)
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பிறனில் விழைவான் பழி பாவங்களை அடைவான் எனபது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

147. Upp »CurapSaud upnMmer இலக்குவனேன் 

குற்றமென்று நீத்தான் quCre1—e pp 

அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள் 

பெண்மை கயவர் தவன். (௪) 

குமரேசா! தன்னை கயந்த அயோமுடுயைத்தான் நயவா 

மல் ஏன் இலக்குவன் தள்ளினான் எனின், பிறன் இயலாளது 

பெண்மையை ஈநயவாசவனே ௮றன் இயலான் இல் வாழ்வான் 

அறன் இயலான்--அ௮றத்தின் இயல் பாடு, ன் மூன்ற 

னுருபு. பெண்மை என்றது அதன் சுவையை 

பிறன் இயலாள் பெண்மை நபவாதவன்--பிறனுடைய இப 

ல்பின்கண்ணே நகிற்பவளது மெய் நலத்தை ௩5. வீரூம்பா கவன். 

பிறன் மனையாளை விரும்பாதவனே கெறி வழுவாமல் ௫ல் 

வாழ்பவன் என்பதாம், 

அறவோர் முதலிய அறவோர்க்கெஷ்லாம் தணையாய் நின்று 

விருந்தினரை ஒம்பித் திருந்திய நலத்தோடு பொருந்தி வாழ்பவ 

னாயிலும் பிறன் இல்லாளை வீரும்புவனாயின் ௮வன்பால் ௮றன் 

நில்லாது என்பது கருத்து. 

பிறன் இல் வீழையாமையே பேரொழுக்கம் என்பதும் ௮5 

ளையுடையானே ௮ற3வோன் என்பதும் இதில் உணர்ச்தப்பட் 

டன, இவ்வுண்மை இலக்குவன்பால் உணரப்படும். 

கதை. 
இலக்குவன் த௪.ரகனுடைய மூன்றாம் புதல்வன். தாய 

சுமித்திரை, அழகும், விரமும், அன்பும் நிறைந்தவன். இராம



15.ம் ௮திசா ஈம் பிறனில் விழையாமை, 297 

னுடன் வனம் புகுந்தான். சீதை பிரிந்தபின் இவகிருவரும் வரு 

ந்திர் கவர் ௪ வனத்தையித்திருந்த ஒரு மலைச் சாரலில் சல் 
னார். சூரியன் மறைந்தான், இருள் நிறைந்தது. அ௮ண்ணனுக் 

குத் தாகம் ௮ இிகரித்த௫. இளையவன் நீரைத் தேடி வெளியே 

போனான். ௮ங்கு இவனை ஒரு மங்கை கண்டாள். காமுற்றாள், 
அவள் பெயர் அயோழுகி, தன்னைத் தழுவி மகிழும்படி. இவனைத் 

தொழுது வேண்டிணள். இகாயவன் வெறுத்தான். ௮வள் ஈயந் 

து பற்றினாள். இவன் சினந்து எற்றினான். ௮தன்பின் ௮வள் 

வருந்தி கொந்து வைது போனாள். சருகு இருளில் தனி இடத் 

தில் இளமையும் கலமும் அன்பும் பொருந்திய அழூ ஒருத்தி 

*ன்னைத் தழுவ ஈயர்தும் தான் வளை ஈயவாமல் தள்ளிய இளைய 

வன்பெரூுமையை உலகம் புகழ்ந்தது. (விரிவு சரிதையில் தெளி 
வாம்.) 

பெண்ணி கய பேசளூர் பூமியுள் 

எண்ண மிக்கவர் எண்ணிலும் எண்ணிலார் 

பின்னி நின்ற பெருவினை மேல்வரும் 

என்ன தாயினும் ஏதில்பெண் நீக்குமின், (வளையாபதி ) 

148. em 7169 ab gens gs gis பாராமல் cae ps 

கொண்டான் இராமன் குமமேசா--கண்ட 

பிறன்மனை கோக்காத பேராண்மை சான்ஜோர்க் 

சறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு. (4) 

குமசேசா! அரக்க வந்து பரிந்துசைத்தும் என் இரா 

மன் விரும்பி நோக்கவில்லை எனின், பிறன் மசைவியை நோக்காத 

பேராண்மை சான்றோர்க்கு றனும் இன்ற ஒழுக்கமும் gu 

என்ச. ஆன்ற ஓஒழுக்கு--நிறைந்த ஓழுச்கம், 

ஒன்றோ என்பது உம்மை போல் ஈண்டு எண்ணுப் பொரு 

ளில் வர்த.து. நோக்குதல் என்றது நயந்து பார் த்தலை. உள்ளத் 

இல் காதல் கொள்ளுதலை என்சு. சான்றோ---சால்புடையவர். 
குணக்களான் நிறைந்தவர் என்றபடி.
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பிறன் மனையாளை விரும்பி கோக்காமை?ய சான்றோர்க்கு 

அறனும் ஆன்ற ஒழுக்கமும் தம் என்பதாம். 

அறம் என்பதும் ஒழுக்கம் என்பதும் பிறன் மனை நயவாஏம 

யே என்க, புறத்தில் உள்ள பகைவர்களை அடக்கியாளும் ஆண் 

மையுடையாரும் ௮கக்தில் உள்ள காமத்தால் ௮டங்கிச் தாழ்வர் 

ஆகலின் தனை அ௮டக்கு9லைப் பேராண்மை என்றார். 

பிறனில் விழையாமையே பேராண்மை என்பதம் தனை 

டயாசே சான் ?ரர் என்பதும், அவே அற லழுக்கங்கள் ௮ ற. ஒழு 
அமையப் பெற்றவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ் 

வண்மை இராமன்பால் உணரப்ப?ம். 

bod F. 

இசாமர் பஞ்சவடியில் தங் 2பிருக்கும்பொழுது இராவணன் 

தீங்கையாகெய சூர்ப்பணதை அங்கு வந்து அவரைக் கண்டாள். 

காமுற்றாள். தன்னைக் கூடி மசமும்படி கோடி வகை செய்தாள், 

அவர் மறுத்துரைத்தார், மறுத்துக் மறுத்தும் அவள் வேண்டி 

னுள். அதன்பின் அவர் வெறுத்துரைத்தார், வெகுண்டு நீழ 

னா, மறு மங BUTS Fld wD! ip எனவாக்கும் மார்பும் மு தகும் 

கொடாதவர் என்றும், ஏச பத்தினி Hogi aw Dw, அவரை உல 

சம் இன்றும் போற்றுனெறது. 

(இதன் விரிவு சூர்ப்.-ணகமைப்படல சத்தில் இளித தெளிவாம்.) 

பிறன் மனையாளை விரும் ரதவனே அறமும் ஆண்மையும் 

உடையான எனபது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

| 49. தாடினள்தோள் தோயாமல் ஈற்ஜயு மானவரேன் 

கோடி யசனறார் கும?ரசா--.220ம் 

கலக்குசியார் யாரெனில் காமநீர் வைப்பிற் 

பிறற்குரியாள் தோடோயா தார், (௯)
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இஸ். 

குபரரேசா! தன்னை நாடினவரடைய தோளைத் தோ 

யாமல் ஏன் தாயுமானவர் ஓடினார் எனின், காம நீர்வைப்பின்) 

நலக்கு உரியார் யார் எனின், பிறர்க்கு உரியாள் தோள் தோயா 

தார் எனக, 

நாம் என்னும் உரிச் சொல் அச்சப் பொருளை யுணர்த்தும். 

௮லஃது ஈறு திரிந்து நாம என நின்றது. தோள் கோய்தல்-- 

இடக்கரடக்சல், காம நீர் என்றது சடல. வைபபு--உலகம். 

ஆழம் விரிவு பெருங் கொடும் பிராணிகள் மு.கலியவற்றால் 

எஙர்க்கும் அ௮ர்சத்தைத் தரும் இபல்பு கடலிடை ows Hot 

ளூ ஐகலின அதனை நாம மீ” என்ளுர். 

நரம ர் வைப்பின்--அச்சம் SHB கடலால் சூழப்பட்ட, 

உலகத்தில், 

பிறனெருவனும்கு உரியாளது தோளைர் ?சராகாரே வீரிக்த 

கடல் சூழ்க இவ்வுலநின்சண் எல்லா நலங்களையும் எய்துதற்கு 

உரியார் என்பதாம், 

பிறன் இல்லாளை கிரும்பாக ஒருவனை இருமையினும் நலம் 

ிபுறுவான் என்பது கருதது. இது தாயுமானவர்பால் உணரப் 

பூம், 

கதை. 

தாயுமானவர் என்பவர் ஒரு தத்துவ வுணர்கீனர். இற் 

றைக்கு 250 வருடங்களுக்கு முனனர் 2சாழ காட்டிலே வேதா 

சணியம் என்னு d திரூ ஈகரி?2ல வேளாள வருணத்திலே பிறந்தார், 

இளமைபயிலே?ப பலசலைகளையும் இவர் வாழவற ௫ யுணர்ந்தார். 

அக்காலத்தில் இரிசிர புரத்தில் ௮ரசு புரிஃ.துவக்த வஜய ரகுகாத 

சொக்கலிங்க நாயக்கரிடம் இவர் ஒர் உயர்க்த உத்தியோகத்தில் 

அமாதந்திருக்தார். சனெனாளில் அரசன் இறந்தான். அதன்பின் 

அரசியே ௮ரசை நடத்திவந்தாள். வருங்கால், இவரது அறிவும் 
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அழகும் அவளைப் பெரிதும் மயக்க. அவள் இவரைக் தமூவ 

விழைந்து சமயம் பார்த்திரதாள், அதனை இவர் குறிப்பான் 

உணர்ந்தார். அக்நரர் விட்டகன்றார். அதன்பின், மெளன தே 

சிகர் என்னும் ஒரு சிவயோகி இடத்து இவர் உபதேசம் பெற் 

ரர். உளப் பற்றற்றார். பரமன் அுருளையேபற்றி இன்புற்றார்: 

இப் பெரு$ தரை பற கலிகள் பாடியுள்ளார், அவையெல்லாம் 

அன்பும் இனிமையும் அமைந்து விளங்குகின்றன. தாயுமானவர் 

பாடல என அவை இதுபொழுது வழங ஃ௩ப்படுகின்றன. பிறர்க்கு 

உரியாள் தோள்தோயாத இவர் பெருகல மடையசாய்ப் பேரின் 

பர் துய்த்தார். விரிவு சரிதைபில் உணரப்பூம், 

பிறன் இல்லாளது தோள் நலக தோயாதவ37 பெரு நலர் 

தோய்வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

150. நன்றுசெய்தான் மை கயவா னோர் பெண்ணயக்தேன் 

குன்றினான் வாலி கும? 7சா--- என்றும் 

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரசையாள் 

பெண்மை நயவாமை நன்று, (2) 

இ---ள். 

குமரேசா! இமை விரும்பாமல் நன்மையே செய்த வாலி 

யும் ஏன் ஒரு பெண்ணை விழைந்ததால் தங் குற்றான் எனின், 

அறன்வசையானாய் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாளது பெண் 
மையை ஒருவன் நயவாமை கன்று என்க. அல்ல என்றது 

பாவத்தை, வரைதல் என்பது எழுதல் சொள்ளல் நீக்நல் உரித் 

தாக்கல் முதலிய பல பொருள்களையும் குறித்தவரும் ஒரு சொல். 

அறன் வசையான் பல்ல செயினும்--அறச்தை உரித்தாகக் 

சொள்ளாமல் பாவத்சையே செய்யிலும், அறன் என்னுஞ் சொ 

ல்லைக் கையால் எழு.துதலுஞ் செய்யாதவனாய் மறமே செய்யிலும் 

எனவும் இத பொருள்படும்,
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பிறன் வரையாள-- பிறனுடைய உரிமையில் நிற்பவள், 

ஒருவன் அறத்தை வரைந்து செய்யாமல் பாவத்தையே 

விரைந்து செய்யினும், பிறன் மனையாகைமட்டும் விரும்பா திருப் 

பானாயின், ௮வன் நலம் பெறுவான் என்பதாம், 

எவ்வகைப் பாவங்களைச் செய்யிலும் பிறன் இல் விழைதல் 

எனனும இப் பெரும் பாவத்தை ஒருவன் செய்யலாசாது என் 

பது குறிப்பு. 

எவவளவ HD (Hora Beaty mM war syd ேன் இல்லா 

ளது மெய் ஈலத்தை விழைவராயின் அவர் ஈன்மை?யல்லாம் இழ 

ந்து இீமையுறுவர் என்பது கரும்து, இது வாலிபால் காணப் 

ப£ம். 

கதை. 

வாலி என்பவன் இந்திரன் கலையாய் இவ்வுல?ல் வந்து 
கோனறிய வானர குலத் தலைவன் பேராற்றலிலும் போராற்நலி 

னும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாகவன். தன்னோடு எதிர்த்தவர் 

எவசாயினும் தவரதூ வலியிற் பாதி தன்பால் வரும்படி. வரம் 

பெற்றவன். இறைவன்பால் நிறைவான அன்புடையவன், சட் 

இசதையிலிரர்து அரசு புரிக்தான். அறிவு பெருந்தன்மை மூக 

லிய உயர் குணைங்களெல்லாம் ஒருங்க வாய்ந்திருந்தும் தன் தம் 

பியின் மனைவியாயெ உருமை என்பவளை நயந்தான். நாணாது 

கவாந்தான். சுக்ரவன் இவனது ஆற்றலுக்கு அஞ்சி ௮அகன்றான. 

மறந்தும் மறம் புரியாத அறிவுடையனாயிருந்தும் பிறன் வரையா 

ளைக் தன் வரைபாளாக்கப மையால் ௮தன் பயனை யிழச் தான். 

இசாமஜார் தீதியால் தணடிக்கப்பட்டான். 

ஈர மாவதும் இற்பிறப் பாவ.தம் 

விரமாவதும் கல்லியின் மெய்க்மநறி 

வா.ர மாவ தம் மற்றொரு வன் புணர் 

தார மாவசைகச் காங்குக் தருக்கதோ. (1)
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கரும மின்ன தெலுர்ககைம் தன்மையும் 

இருமையுக்தெரி$ செண்ணலை யெண்ணினாள் 

அருமையும்பிகல் ௮ருயீர்த் தேவியைப் 

பெருமை தீங்கினை மயய்தப் பெறுதியோ. (2) 

இவை, கான ரூம் ஒன்றும் செய்யலில்லை என்று வாதித்த 

வாலியை கோக்க இராமன் கூறியன. விரிவை இரராமாயணததன் 

உணர க. 

அறனும் அநன%க செய்கையும் சான்றோர் 

திறனுடையன் என்றுரைம்குக் கதேசம்--பிறனின் 
௪ . “a டி 8 . oN த 

பிழைக்சான் எனபபிமசால் பபேசப் ப$மேல் 
. ௫ . * 2 [a ர் ரூ.௪ ௪ 

இழும்காம் ஒருங்22 இவை. (அறதெறிர்சாரம்.) 

A ச த nA 7 @ 75 ச 5, பிறன் மனைவியை லிரும்பாதவனே அறவோன் எல்பது 
இதனால் கூறபபட்டறு, 

(இவவம்காரத் தன தொகைப் பொருள்) 

பிறன் பனையை விரும்புதல் என்லும் பேனகபையை ஆற 

வோ கொள்ளார். அதல? 2மொாண்டவர் பெரும் Gus BUT Tet, 

௮ வர் செந்த பிளை தேறி வ்பபர், எவ்வளவு பெருமைபுடைய 

வ.ராயினும பிறனில் எழைலவ32 ல் அவர் சிறுமையடைவர், இதி 

னால் அழியாப் Sf யுண்டாம். பகையும் அச்சமும் பாவமும் 

விளையும். பிறனில் ளீைரழையா கவனே றவோனாவான். அவனே 
பேராண்மை।டையவன, ௮வனே எல்லா நலங்களும் எய்துதற் 

குரியவன், அரஞ்2சய்யாளயிலும் ௮து செய்யலாகாது. 

மீடு-வது பிறனில் வீழையாமை முற்றிற்று. 

0௬-ம் அதிகாரம் பொறையுடைமை, 

௮ஃதாவது பிறர் செய்க பிழைகளைப் பொறுத்தலை யுடைய 
சாதல். பிறனில் விழையாமல் நெறி நின்றொழுகும் நிறையுடை 

யார்க்குப் பொறையுடைமை இன்றியமையாச் சிறப்பினது ஆச 

லாரன் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது, 
கைகளாக
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151. கண்டிகழ்ந்து துன்புசெய்ச கள்ளனாயும் என்பொறுத்தார் 

சகொண்டசய சேவர் குமரேசா--இண்டி 

அசழ்வாரைத் தாங்கும் சிலம்போலச் தம்மை 

இ.ஃழ்வார்ப் பொறுத்தல் தல (5) 

இ--ள, 

குமரேசா! sw sat தம்மை இழந்து தன்பஞ் செய 

தீ கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் எனின், அசழ்வாரறைத் தால் 

கும் கிலம்போல தம்மை இகழ்வாறைப் பொறுத்தல் தலையாய 

Dy DIO என்க, 

அகழ்தல்--தோண்டுதல். இசழ்தல்-- அவமதித்தல். 

நிலம், தன்னை அகழ்கன்றவரை விழாமல் தாங்கும் இடல் 

பினையுடையது, அதுபோல், தம்மை இரழ்கின்றவசை வெறுக்கா 

மல் பொறுத்தல் ௮றிவோர்க்கு் சிறப்பாம் எனபதாம். 

நிலத்தின்பால் இயல்பாகச் காணப்பூ$ம் ஈலத்தை எடுத்தும் 

காட்டிப் பொறையினது உ.யர்ஈ த நிலையை இஃதுணர் த தியதேன் ௪. 

பூமியைப் போல் பொறையுடையராய் இருத்தல் வேண்டு 

மென்பது குறிப்பு. 

கம்மை அவமதித்துத் இமை செய்தவரையும் ஆதரிசஅப் 
பெரி2யார் ஈன்மை செய்வர் என்பது கருத்து, இது சயதேவர் 

பால் காணப்படும்: 

கதை. 

சய தவா என்பவர் சகந்காதத்தை யடுத்துள்ள பில்வம் என்னும் 
ஊரில் றத்திருக்த ஒரு பெரியவர். இவரை வீயாசரது அவதாரம் 
என்பர். இவர் வேத முதலிய கலைகள் பலவும் வழுவறவுணர்ந்து 

இளமையிேேயே மெய்யுணர்வுடைய ராய் லிளங்கயிருந்தார். பரு 
வம் எய்.திய பின் பத்மாவதி என்லும் ot உத்தமியை மணந்தார். 

இருமால் அடிக்கே பெருமால் கொண்டார். இது மன nog



Bistaentn குமமேச வெண்பா. 

கையும் மனை யரசத்கையும் கண்டு மகழ்$த பெருக் தனவணிச 

சொருவர் இவரைம் தமது இல்லிங்கு ௮ழைகத்துச் சென்றார். 

சில நாட்கள் கழிகத பின்னர் அங்கிருச் தபடியே தமது மனைவி 

புடன் ஐநந்நாதத்திற்குச் செலல விருமபினா. வணிக அன்பர் 

ஒரு பெருக் தொகைப் பொருளை ௮வமது சகடத்தில் வைத்தனு 

ப் னோர், செல்லும் வரியில் கள்ளர் சிலர் வஃதார். கொள்ளை 

செய்யத் துணிஈதார். தேர் அப் பொருளை அவர்க்கு ம௫ழ் 

வோடு காட்டி முழுதும் கொள்ளும்படி செய்தார். மனைவியு 

Leaps Gert. அத் $யோர், இவர், பிறரிடஞ் சொல்லித் 

தமக்குக் அ.பர் வீளைப்பர் என்ற! 2ர.த ஓஓ வந்தார், சய தேவ 

ரைப் பற்றினார், கால்சகாயும் சைளையும் வெட்டி. ஒரு புதரில் 

இ.ஃடூப் போயினார். இரவும் வந்தது. ங்கு வேட்டைக்கு as 

திருந்த க.ரவுஞ்சன் என்னும் வேந்தன் கார்இருளில் இவரை 

QED கண்டான். நி5ஈழ$தைையுணர்ந்தான். வருந்தி இரங்கினான், 

விடி*்கபின் தனது இரதத்தில் ஏற்றிம்சொண்டு கன்னகர் கொள் 

ந்தான், அ௮ரண்மனையில்வைகத்து இருவரையும் அன்புடன் க 

ரித்தான். இவரது கட்டளைப்படி ௮வவரசன் நாள் ?தாறும் பாக 

வதர்கட்கு வேண்டுவன கொூத்தவர் கான். அக்கள்வரும் பொ 

ருள்பெற வீரும்பி பாகவதர்களைப் போல் வேடந்தரித்து அரசன் 

முன்பு வந்தார், அங்குர் சய3தேவரைக் கஷ்டார். உள்ளம் 

நடுங்கனா். தேவர் ௮வர்சளை மிசவும் அகரித்து பெரும் பொரு 

ளைக் கொடுப்..9த்து வழியனுப்பினார். தானை த தலைவர் நால்வரைக் 

தணையாகச் செலுத்தினார், சென்ற தலைவர்பால் ௮த் தீயோர் 
சய? தவர் மீது ௮டசப் பந கூறினார். அல்தாவது இவர் மிகக் 

கொடிய வஞ்சகர். எங்கள் நாட்டு ஓரசன் இவளைச் ஈ.ரச்சே 

தம் செய்யும்படி எங்களுச்கூம் கட்டளையிட்டனர். இவரைப் 

பத்தி ஒரு காட்டுக்குக் கொண்ுபோய் சால் கைகளைமட்டும் தறி 

த்துகிட்9 உயிர்ச் சே தம் செய்யாமல் சென்றோம். அவ்வுதகிக் 

காச எங்கட்கு இவ்வளவு பொருளை உபகரித்து உபசரித்தார். 

என்று சொல்லி, மேல் காவெழமுன் பூமி படீர் என்று வெடித் 

தீது. அதில் அப்ப? பாகிகள் அனைவரும் ஆழ்க் திறக் து மறைச் 

pu. தானைத் தலைவர் தப்பி ஒடிவர்து சயதேவரிடம் sss
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தைச் சாற்றினார். உடனே தேவர் இருமாலை நினைக்து மனமுருகி 

இறந்து மறைக் தவர்கள் எழுது வரும்படி வேண்டினார். பசவா 

ன தேவரது பொறுமையை வியந்து ௮வர் விரும்பியபடியே செய் 

தார், ரூறைக்க உனுப்புக்களும் நிறைந்து விளங்க. அகழ் 

வாரைக் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இசழ்வாரையும் பொ 

றுத்து ஆதரித்த சய தேவரது பொறையுடைமையை அனைவரும் 

புகழ் து போற்றினார், விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க. 

சாந் தனையுர் தீயன வ செய்டி னுர் தாமவரை 

யாக்தனையுக் காப்பா அறிவுடையோர்--மாக்தர் 

குறைக்கும் ௮ளவுஸ் குளிநிழலைத் தக்து 

மறைம்குமால் கண்டீர் மரம் (ip gam a.) 

பொறுமையே ஒருவனுக்குக் தலைமையான அறம் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

152. OU at on; wif HUD அடை வலித்தான் ிழைபொறுத்தகங் 
கொள்விலை2பன் சொன்னார் குமசேசா--.உள்ளம் 
பொறுததல் இறப்பினை யெனறு மதனை 
மறத்தல் அதனிலும் நன்று, (௨) 

G-—or , 

குமரேசா! சமது ஆடையை வலித்துக் கழித்தானதூ 

பிழையையும் பொறுத்து ஏன் அவளுக்கு வள்ளுவனார் விலையை 

யும் சொன்னார் எனின், இறபபினை என்றலும் பொறுத்தல், ௮ 

னை மறத்தல் அதனினும் ஈன்று என்ச. 

இப்பு--கெறி கடந்த செயல். 

இறப்பினை என்றும் பொறுத்தல்--பிழையினை என்றும் 

பொறுக்க, ஒறுத்தற்கு இயலுங் காலததிலும் ஒருவன் செய்த 

பிழையைப் பொறுக்கவேண்டு2பன்பார் *எனறும்' என்றார். 

அதை மறத்தல் ௮தனினும் நன்ற--௮ப் பிழையை மறத் 

தீல் ௮ப் பொறையிலளும் ஈல்லது.
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பொறுத்தல் பிறர் செய்த பிழையை மனக்துட்சொண்டு 

FE FEN. 

மறத்தல் -௮.கனை உட்கொள்ளாது உடனே மறக்துவிடு தல். 

மறவாவழி ypu so களைத்து ஒமோவழிச் Gor gms Ou 

முப்பும் அதலான் ௮ தனை மறத்தல் மிஈவும் ஈன்றாமன்சு. 

பிறர் செய்க பிழையைப் பொறுத்தலினும், ௮கனை உளத் 

துட்கொள்ளாபல் உடைேேனை மறக்கல் ம்சக நன்மையாம் என்பதாம், 

இப்பெரும் தன்மை வள்ளுவப் பெருமான்பால் உணரப்பமம், 

கதை. 

காசு என்னும் அம்மைபுடன் திருமயிலையிலி ருது வள் 

ளுவட் பெருர் தகை இல்லம புரிஈது வருங்கால், தாம் சைழுயன் 

POWs goa யை விலைபப3த முறைப்படி ஒருகசாள் வெளி 

மே சென்றார். இபரது உயர் குணங்களைக் கண்டு பொறாமை 

கொண்ட ஒருவன் எவ்வகசைபானும் வெருவியை மட்டி. wg 

மன நிலையைச் கலைக்கம்ேவண்சிமென்று கெரி நாளாகக் ௧௫ இயிரு$ 

தான். அன்று இவர் எதிரே வந்தான், அடை வாங்ருபவன் 

GUT சாடை செய்தான், கையில் வாங்கினான். விலை எஸ? 

என்றான். ஒரு பணம் என்றார். கொண்ட துணியை இரு 

துண்டம் செய்தான, ஒன்றின் விலையை உளைமின் என்முன், 

தேவர் ௮ரைப்பணம் என்றார். அதனையும் இரு துணி செய்து 

இவ் ஒன்று மடடும் என் என்றான். பணம் கால் என்றார், ௮ 

வன் அதனைக் தந்து ௮த்துணியோடு அகன்றான். மீதம் பய 

னற்றதாதலான் விதியில் எறிந்துவிட்டு நாயனார் வீ3ி சேர்ச்கார். 

உற்றதைக்கொண்டு அன்று உறுபசி தீர்த்தார், அர்நெறியிலான் 

செய்தபிழையினை மறந்து விலை பசாட்து த$௧ காயனாரது மெய்ப் 

பொழறையை உலகம் புகழ்ச் ௧.து. 

பிறர் செய்த பிழையை மனத்துட்கொள்ளாமல் மறர்.துவிடு 

தீல் மிகவும் ஈல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 
வைகை
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153. Mglsearp சண்ணன் து॥3யா தனன்செய்த 

கோ?தேன் பொறுத்தான் குமமரசா யாதொன்றும் 

இன்மையுள் இன்மை விருர்தெ! மால் வனமையுள் 

வன்மை மடவார்ப் பொறை, (௩) 

இ-ள், 

குமரேசா! தாது சென்ற சாலத்தல், தரியோதனன் 

செய்த பிழையை என் கண்ணான் பொறுத்தான் எனின், மட 

வாரப் பொறை வன்மையுள் வன்மையாம் என் 5, 

ஒருவுதல் என்பது ஒசால் என பரஇியது, 

இன்மையுள் இன்மை கிருந்து ஒசால்-- எளிமையில் எளி 

மையாவது விருக் இனரைப் பேணா 9 $55 se, 

மடவார் -மடமையை யுடையவர்; அறிவிலார் என்க, 

அறிகிலாரது பிழையைப் பொறுத்தே அறிஞர்க்குப் பெரு 

வன்மை என்பதாம். 

பெரும் பொருளுடையளாயிளும் விருந்தோம்பானேல்: அவ 

னே மிசவும் வறியனம் என்பதும் வேறு வலிராகள் இலஞபிலும் 

பொறுமை யுடையனேல் அவே உல$ூல் உய/வலியுடையான் 

என்பதும் கூறியபடி , 

வரு விருந்தைப் பேணலும், பிறர் பிழையைப் பொறுத்த 

அம் ஒருவனுக்கு ஈன்மையும் வன்மையும் ஆம் என்பது குறிப்பு. 

பிறர் பிழை பொறுத்தலே பெருவன்மை என்பது கருத்து. 

இத ஈண்ணன்பால் அமைக்கதிருக்தது, 

கதை. 

தன்பால் தூதுவந்த கண்ணனைத் துரியோ தனன் கொல்லக் 

சருதினான். ஒரு பட குழி தோண்டி மேற் பரப்பில் ஒர் ௮ழ 

பெ த.கனமிட்டு தன்மேல் அவரை எழுர்தருளச் செய்தான்: 
99
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குழியுள் ஆயிரக் கணக்கான மல்லர்களை ஆயத் தஞ் செய். துவைத் 

இருந்தான். சண்ணன் வஞ்சம் அறியாமல் அதன்மேல் வந்திருக் 

தான். உடனே ஆதனம் கெரிந்தது. கண்ணன் உணர்ந்தான், கள் 

காலால் மல்லரை உழக்கனன், வெளி3ப வந்தான், மன்னன் 

செய்த வன்பிழையைப் பொறுத்தான், ௮வனை ஒன்றுஞ் செய்யா 

மல் அமை$யோடசன்றான். பெருவன்மையுற்றிருக்.தும் ௮ப்பிழை 

பொறுத்சமையால் கண்ணனது பொறுமையின் பெருமையை விடு 

மன் முதல னோர் போற்றிப் புகழ்ந்தார், விரிவு சரிதையில் 

தெளிவாம். 

பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெருவன்மை என்பது இத 
னால் கூறப்பட்டது. 

ன கக 

154. கொண்ட பொரையுடைமை கோடாமல் ஏனென்று 

கொண்டான் தருமன் கும£ரசா--கொண்ட, 

நிறைபுடைமை $ங்காமை வேண்டிற் பெறயுடைமை 

போற்றி ஒழுகப் படூம், (௪) 

Q—er. 

குமரேசா! தருமன் ஏன் பொரையுடைமையை என் 

னும்போற் றி ஒழுகினான் எனின், நிறையுடைமை ர*ங்காமை வேண் 

டின் பொறையுடைமையைப் போற்றி ஒழுகவேண்டும் என்௬ு, 

நிறை. உயரிய குணங்களெல்லாம் ஒரு3௧ நிறைத்திரு த் 
தீல், இது சால்பு என்னபபடும் 

குணகசங்கள் ஒருவன்பால் நீங்காமல் இருக்சகவேண்$மா 

னால் அவன் பொறைபுடைமையைப போற்றி ஒழுகவேண்டும் 

என்பதாம், 

எத்துணைப் பெருந் துபரை எய்திலும் பொறுமையை ஒரு 

வன் கைகிடலாகாது என்பது கருத்து, இது தருமன் பால் 

காணப்ப?ம்,
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கதை, 

துரியோதனன் செய்த அல்லல் பலவற்றிலும் தரூமர் பொறு 

மையுற்றிருர் தார். பேரவைபில் வைத்துச் சமது மனைவியாகிய 

அரசரோபதையை அவன் மானபங்கஞ் செய்தான். எவரும் பொ 

றுத்தற்கரிய அவ்வமையத் தும் இவர் தமது பொறைபுடைமையைப் 

போற்றி நின்றார், அயல் நின்ற வீமன் விசயன் மு தலி.ப தம்பியர் 

வெகுண்டார். இவர், அவர்களைத் தடுத்து அடக்கினார். இவா 

பொறுமையின் பெருமையைப் பூமிதேகியும் புகழ்க்து போத் 

திரளை. 

விமன் சதைமேற் சைவைக்க விசயன் சிஓமேல் விழிவைக்க 
தாமம் புனைதோள் இளையோரும் தத்தங்கருச்திற் சினமூட்ட 

தூமம் ப$ிசெர் தழலமியச் சோனைமேக.ஞ் சொரிவதுபோல் 

சாமக் தருமன் எனத்தக்கோன் இளையோசாற ஈலிலுற்றான்.. (1) 

தேம்போ தனைத்தும் மெய்சாயுஞஷ் சிலபோதலருஞ் சிலபோது 

வேம்போ தங்கு வாழ்வவெலாம் வெங்காலுடனே 2 வவாவோ 

ஆம்போ தாகும் அதுவன்றி அபபொருள்கள் ஓம்முறையே 

போம்போ தனைத்தும் போமுன்னம் பொறுத்தீர் இன்னம் 

பொறுமென்றான், (2) 

(பாரதம் சூதுபோர்ச் சருக்கம்.) 

பொசையில்லார்க்கு நிறை இல்லை என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

  

125, கொள்த மழுவோனைச் கொல்லாமல் ஏன்பொறுத்தான் 

குன்றா இராமன் குமேசா--கன் றி 

ஒறுத்தாரை ஒஓனருக வையாசே வைப்பர் 

பொறுத் தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து (௫)
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இ_எ். 

குமரேசா! தமது முன்னோரைக் கொன்த மழுவோனை 

ஏன இராமன் கொல்லாமல் பொறுசத்தான் எனின், ஒறு த்தாசை 

ஒன்றாக லையார், பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதநது வை 

ப்பர் என்௪, 

மழுவோன்-- பரசுராமன், மழமு-ஒரு வசை இயுதம். அது 

பரசு எனவும் படும். ௮2னை என்றுங் கையில் உடையவன த 

லால் அப் பெயர் பெற்றான். ஒறுத்தார்-.-தண்டி ததவர். 

ie ali பாருளரக மதியார். ஒன்று வைய! ஒரு பொரு த. 

குமக்கு ஒருவன் பிழை செய்தால் தனைக் தாமும் அவன் 

கட் செய்யாமல் பொறுத்தாமை உலகோர் என்ழம் நினைந்து 

பு5ழூவா என்பசரம். 

பொக்னளைப் பேழையுள் வைக்துக் காப்பது போல் பொறை 

யுடையாரை அறிவுடையார் உளத்தில் வைத்துப் போற்றுவர் 

என்பார் 6 பொறுத்தாலப் பொன்போத் பொ துந்து வைப்பர்"? 

என்றா. 

பொறையுடையார் எல்லாராலும் மதித்தும். போற்றப்படவொர் 

என்பது கருத்து. இதா இராமர்பால் உணசப்படும். 

கதை. 

தசரத. ராமன் ”)தனய மணம்புரிக் ௪ DARA RSS திரு 
உயோத்தினப கோவர்தார். வருகின்ற வழியின் இடையே 

பரசுராமர் வந்து மறித்தார், அவர், சூரிய குலத்து தரசர் பல 

ராயும் தமது மருவாயுதத்சால் கொன்று குவிச் தகா. இவரை 

யும் சொள்லத் துணிந்தார், செனந்தெதர் நின்ருர். சில வன் 

மொழி பசர்க்தரர், ஏ, இராமா? ரான் உன் குலப் பசைவன், 

உன்னையுள் கொல்ல வந்தேன். நீ ஜொள்ளுதலால் முதலில் 

உன து வலியினை அ.திய கிரும்புசெதேன். இதா என் கையி
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ள்ள வலிய வில்லை நீ வாங் வளை பார்ப்போம்"! என்றார், உட 

னே இராமர் முறுவல் சிறிது எய்தினார். சருஈ வில் என்றார். 
அவர் தந்தார், இராமர் தமது தடக்கைனப ட்டி அவ்வலிய 

வில்லை வாக்கனொர். வளைத்தார், தமது கூரிய பாணத்தை தல் 

கோத்துப் பிடித்தார், சமது முன்னோர் பலரையும் ௮வர் கொ 

ன்றிருக் தும் இவர், அவரைக் கொல்லச் தணிஈதிலர், எடுத்துத் 

தொடுத்ச அம்பை வேறொரு இசையில் கடுத்து விரித்தார். நன் 

மதி புஈட்டிச் சென்மின் என்ருர், ஒறு த்தற்கு (சரிய உற வலீ 

பட த்திருர் தம் தன்னைக் கொல்லாமல் பொறுத்த இவரது 

மபொறுமையைக் கண்டு பரசுராமரும் புசழ்ந்து வணங்னொர், 

போற்றியசன்றார். விரிவு சரிதையில் செளிவாம், 

பூதலக் சரசையெல்லாம் பொன்றுவித் தளை யென்றாலும் 

வேதகித் காய மேலோன் மைகந்தனீ வீர சம்பூண்டாய் 

ஆதலிற் கோறலாகா தம்பிது பிழைப்ப தன்பரல் 

யாதிதற் லெக்க மாவ இயம்புதி விரைவினென்றான். 

(பசசுராமப் படலம்.) 

இது, த௪.சத இசாமன் பரசுராமனை நேர்க்கக் கூறியது, 

ஒறுத்தலிலும் பொறுத்தலே நன்றென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

  

126. வெந்நி அருணஏரி வில்லிசெலி கொய்யாதேன் 
குற்றம் பொறுத்தார் குமேசா--பற்றி 

ஒறுத்தார்க் கொருகாளை பின்பம் பொறுத்தார்ச்குப் 

பொன்றுந் துணையும் புசழ், (a) 

இ---ள். 

குமரேசா! soon ee காதர் வெற்றியுற்றும் ஏன் வில் 

லியாழ்வார் காதை ௮றுக்காமல் பொறுத்தார் எனின், ஒறுத் 

தார்க்கு ஒரு சாளை இன்பம்; பொுத்தார்க்குப் Qua pis 

அணையும் புசழ் ஆம் என்௪, 
நக்கக். லெ
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பொன்றுக் தணையும்--உலமம் அழியும் வரையும். ஒருவ 

னது புசழ் கனக்கு ஆசாரமான உலம் அழியும் அளவும் வழி 

வழி வழங்கி நிலை பெறும் என், 

பிற செப்த பிழையைப் போறும்காமல் ஒறுத் தவர்க்கு ஒரு 

காளில் தோன்றியழியும் றிய இன்பமும், பொறு த்தவர்க்கு ஊழி 

யளவும் ௮ழியாத பெரிய புகழும் உளவாம் என்பதாம். 

பொறையுடையான் புகழ் உகாந்தம் வரையும் பொன்றாது 

நீற்கும் என்பது கருத்து, இஃது அருணகிரி காதர் பால் அநி 

யப்ப5ம். 

கதை. 

அருணூரி காதர் இருவண்ணா மலையில் அவதரித்த ஒரு பெ 

மியவர். சிற$த புலமை வாய்ச்தவர். குமார தெய்வத்தின் திரு 

வரு ஈன்கு பெற்றவர். அத்தெப்வத்தின் மீது அற்புதமான 

பல சர்தப் பாடல்கள் பாடியுள்ளார். ௮வை திருப்புகழ் என வழங் 

கப்படும், இவரது காலம் இற்றைக்கு எண்ணாற்றைம்பது ௮௨௬ 

டங்ஈட்கு முன்னராம். அக்காலத்தில் வீளங்கியிருக்க வில்லி 

யாழ்வார் என்பவர் புலவர்களைச் சோதிக்கும் தலைமை பெற்றிருக் 

தார். சோதனையில் தவறிய புலவர்களது செவிகளை அவர் 

அறு ச். துவிமிவார் ம்கொடஞ் செயலைக் கேட்டு வரு$்கிய 2௬ 

ணகரி காதர் ௮வரை ஒரு நாள் சந்தித்தார். இருவருக்கும் புல 

மைத் இதத்தைம் குறித்து வாதம் நிகழ்க்தத. சொற் போர் 
தொடங்கினார். தோல்கியும் வெற்றியும் தெரிதா விழைந்தார். 

கோற்றவர் செவியை வென்றவர் அறுத்துவிடவேண்டும் எனறு 

கொடுஞ் சூள் புகன்றார். இருவரும் தமது புலமைத் திறத்தைக் 

கொட்டி அளந்தார். ௮இல் விக்லியாழ்வார் தோற்றார். உட 

னே செகவிக௯யக் Osi gids என்று தனது தலையைச் சாய்த் 

தார். அருணகிரியார் அவரை ஒறுத்து அதனை அறுச்சகில்லை, 
பொறுத்தார். கன்மதி கூறியனுப்பினார். அவரும் இவரது பொ 

றுமையைப் போற்றிச் சென்றார், பொனறருப் புகழை இவர் பொ 
G58 இன்புற்றார். (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.)
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Qurm@myen_uitsts don yay acai sag Os 

ளால் கூறப்பட்டது, 

ee 

157. Bao. uf Asp RaeQev gb Tor Qo kan 

கொண்டான் சம்கன் குமசேச/--மண் ,.த் 

திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் கே.கொக் 

தறனல்ல செய்யாமை நன்று, (sr) 

இ.ள். 

குமரேசா! பரீச்சித்து வேந்தன் செய்த பிழைபினை 

ஏன் சமீகன் பொறுத்து இசங்கினை எனின், இறன் அகல தன் 

பிறர் செய்பினும் கோகொகது அறன் அல்ல செப்யாமை நன்று 

என்சு, (தர--- துன்பம். 

திறன் ல்ல தன் பிறர் செய்யினும்--செய்யத் தகாத ஒன் 

றைத் தன்னிட த்துப் பிரர் செய்தார் எனினும், 

தனக்குப் பிறர் தீமை செய்யினும் கான் எதிர் செப்யாமல் 

அவர்க்கு ௮ தனால் உண்டாம் துன்பத்தை நினைகது வருகதுவது 

ஒருவனுக்கு நன்று என்பதாம். பிறர் திறன் ல்ல செய்யினும் 

மிரவும் நொந்து ஒருவன் அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று என 

வும் இது பொருள்படும். 

பிறர் செய் பிழையைப் போறுத்தலோடு அதனால் அவர் துன் 
பு௮வேச என்று ஈல்லோர் கொந்து இரங்குவர் என்பது கருத்து, 

இ சமீகன்பால் காணப்பமம். 

கதை. 

சமீகன் என்பவர் ஒரு முனிவர், இவருக்குச் சிருங்கி 

யென்ன ஒரு புதல்வன் பிறர் தான். ஆ.தன்பின் மனைவியோ 

வனம் புகுக்தீருந்து இவர் மா தவஞ் செய்தார். செய்துவருங் 

நரல் பரீச்சித்து மன்னன் ஒரு ஈரள்.௮ங்கு வேட்டடக்கு வர்
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தான், இவசைக் கண்டான். அசைவற்று இவர் மோனமுற்றி 

ருந்த அலன் Asp g ரேரம் நின்று நோக்கினான். இறர்து 

இடந்த பாம்பு ஒன்றைத் சன் வில்லால் கோதி விளையாட்டாக 

இஃர் கழுத்திலே போட்ரிவிட்டு அயன் மெல்லப் போனான். ௮த 

னை கண்டவர் போய் இயர் புதல்வராகிய சிருங்கியிடம் சொன் 

wr. உடனே அவர் வெகுண்டார், தனது தந்தையின் க்முத 

தல் பாம்பைப் போட்டவன் ஏழுராளூள் பாம்பால் கடியுண்டு 

இறக்கம் கடவது என்று சபித்தார். சபித்ததைச் சமீகர் துறிந் 

தார். தமது புதல்வன சொன்னதை நீனைந்து மிசவும வருந்தி 

ஞா அதனை அரசனிடம் அறிவித்து அதற்கு உபாயமு.5 கூறி 

அவன் உய்.ும்படி செய்தார். திறன் அல்ல செப்ததால் ரச 

னுக்கு எய்திய நோனவ நினைந்து இவர் கொகது இரங்கினார். 

(விரிவைப் பாகவதத்தில் உரை/க,) 

திக்கனை புரியிஐும் நின் ௮ுதைப்பிலும் 

சிர்தனை வெகுள்கிலார் சீதரற் ழா 

ஒக்தனை புரீபவ சன்று மாமனம் 

கோந்தனன் பலப்பல நுவன்றிட் டானரோ. (பாகவதபு) 

இத, மன்னனுச் சச் சாபல்2காடுத்த தன் மகனை நோகச் 

ச.மீகன் நொந்து சொனனது, 

தம்மை யிகழ்க்தமை தாம்பொறுப்ப தன்றிமற் 

றெம்மை யிகழ்* 2 வினைப்பயத்தால்--உம்மை 

எரிவாய் நிசயத்து வீழ்வர்கொல் என்று 

பரிவதூஉஞ் சான்பேோரர் கடன். (நால. யார்) 

பிறர் சேய் பிழையைப் பொறுப்பதுமன்றி ௮வர்பால் இரக்க 

மும் கொள்வர் அறிவோர் என்பது இதனால் ௯ நப்பட்டது. 

  

158. காலால் மிதித்தாற்காம் கச்சியப்ப போன்கொடுத்தார் 

கோலச் சிவிகை குமரேசா... ஏலும் 

மிகுதியான் மிம்கவை செய்தாசைத் தார்தம் 

தருதியான் வேள்௮ விடல், (௮)
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இ-ள், 

குமரேசா! தன்னைக் காலால் உதைத்தவலுக்கும் ஏன் 

கச்சியப்ப முதலியார் சிவிகை கொடுத்தார்எனின், மிகுதியான் 

மிக்கவை செய்தாரைத் தாம் தமது தகுதியால் வென்றுவிடவே 

ண்டும் என்ச. மிகுதி--மனச்செருக்கு. மிக்கவை--தீயயை 

SH fusca வென்றுவிடல்--பொறையால் வெல்ச, 

அறிவுடையவன் அமைரந்திரும்கவேண்டி.ய ஒழுங்கில் மிகுச் 

திருத்சலால் மனச் செருக்கை மிகுதி என்றார். 

தனக்கு ஒருவன் துன்பம்செய்யின் அதனைத் தானும் ௮வன் 

கட் செய்யாமல் பொறுத்தலே ஒருவனுக்கு மேன்மையான வெற் 

நிஎன்பதாம். தமச்குப் பிறனொரு௨ன் பிழைசெய்த வழி ௮வன் 

௮கைச் செய்தற்கு ஏ?தனும் காரணம் தம்பால் இருப்பின், 

அதனை நீக்கியும், இல?சல் ௮வனது அறியாமைக்கு B) rH Bud 
. சூ ௬. * 

அறிவார் அமைதியுறுவர் sr ors, 

செருக்கால் இமை செய்பவரை ஒறுத்து வெஸ்வதற்கோர் 

உரித்தான உபாயம் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

சசசியப்ப ப்ர்தீலியார்பால் உணாப்படும், 

கதை, 

கச்சியப்ப மு. கலியார் என்பவர் தொண்டைமண்ட லத் திலே வல்லம் 

என்னும் ஊரிலே பிறக்கவர், சிறந்த செல்வமும் நிறைந்த கல்லி 

யுமுடையவர். ஒரு காள் சிவீசையூர்ந்து ஒர் ஊருக்குச் செனறார், 

இடை நெறியில் வீரன் என்னும் புலவர் ஒருவர் வக்கார். அவர் 

குறுநில மன்னர் பலரையும் தம் கலித் திறந்தால் களிப்பித்துப் 

பெரும் பரிசு பெற்றவர். எவருச் தனக்கு நிகர் இலர் என்னும் 

இறுமாப்புடையவர். அதனால், பல்லக்கில் செல்பவர் தம்மைக் 

சுண்டி இறங் வண௰கவில்லையேயென்று நினைந்து சினந்தார், நில் 

என நிறுத்தினார், முதலியார் மார்பில் தன் காலால் ஒல்லென 

உதைத்தார். செருக்கால் உதைத்தவரை மு,சலியார் வெறுக்கா
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மல் பொறுத்தார். அறியாமல் சென்றேன் என்று வணங் உப 

சரித்து ௮ப்புலவருக்குத்கான் ஊர்ந்துவர் த பல்லந்கையுந் தந் 

தார். அவர், இவரது பொறுமையின் உயர்வையும் வள்ளற்குண 

த்தையும் புகழ்ந்து துதித்தனர். 

மண்படு2மா ஷெய்யிலிலே வாடுமோ புல்லரிரு 

கண்பஃமோ அ௮ன்பாகச் சுற்றவர்கள்--பண்புகழ 

மெச்சியப்பாலும்பு ஈழ வீ.றுவல்லை யாளவந்த 

கச்சிெயப்ப ளையுகைத்த கால், 

இது தனக்குச் ௪விகை சந்தவுடனே கச்சிெயப்பரை தோக்க 

அப் புலவர் மகிழ்ந்து சொல்லியது, 

(இதன் விரிவு தொண்டைமண்டல சதகத்தில் உணரப்படும்.) 

பொறுமை?ய ஒருவனுக்கு பெய்பையான வெற்றி என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

159. மாருன மாமிபின்வாய் வன்சொலெதிர் ஏன் களரி 

கூரு௦ல் கோற்றாள் கும£சசா--0தறி.க் 

அறக் தாரிற் றாய்மை யுடையர் இற£$தார்வாய 

இன்னச் சொல் நோற்கிழ் பவர், (௯) 

நட், 
குமரேசா! மா௮பட்ட தனது மாமிபின் வன்சொல்லு5 

குஎஇர் ஒன்றுங் கூறாமல் ஏன் கெளரி பொறுத்தாள் எனின், 

இறக்தார் வாய் இன்னார் சொல் கோழற்கற்பவர், துறக்தாரின் தூய் 

மைடிடையவராவர் என, 

இறந்தார்--கெறி கடந்தவர்: தியார் என்றபடி, 

கோற்கஇி்பவர்--பொறுப்பவர், 

ஆற்றலையுணர்த.தும் (இல்! என்றும இடைநிஓயால் பொறு 
மையின் ௮ருமை உணரப்படும்,
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திமையில் மிகுந்தவரது வாயால் சொல்லப்படுசின்ற தீய 

சொற்களைப் பொறுப்பவர் துற தவரினுந் தூய்மை யுடையவர் 

என்பதாம். இதிலுள்ள ஐக்தனுருபாகய இன் எல்லைப் பொரு 

ளோடு ஒப்புப் பொருளையும் குறிக்கும், 

பிறர் கூறுஉன்ற வன்சொற்களைப் பொறுப்பவர் இல்லறத்தி 

ருப்பினும், துறவு நிலை பெய்திய ௮றவோர்போலத் தாய்மை 

எய்தி மேன்மை யுறுவர் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கெள. 

பால் காணப்பூம், 

கதை, 

கெளரி என்பவள் இற்றைக்கு இயிசத்துச் தொளாயி.ர வரு 

ட.ங்£ட்கு முன்னர் மதுரைபிலிநர்த ஒரு மழைபவன் புதல்வி. 

தாய் பெயர் சுபலிரைக, கெளரி பருவழாறு மன் பெற்றோர் 

அவளை ஒருவனுக்கு மணமாளாக்கனார். வரிசைகள் செய்து 

அவனது சஈகரினுக்கனுப்பினார், அம் மண மகனது பெற்றோர் 

செருகம்சனை யுடையவர், வஞ்ச நெஞ்னெர். பொறையும் இர 

க்கமும் இறையும் இல்லாதவர். தமது விட்டுக்கு வக்க மருத 

என்னும் உரிமையும் இன்றி ௮வட்கு பெருக துயர் புரிக்தார். 

சகொமி மொழி புஈன்னுர். நாளும் வன்சொலால் தேளென நகலிக் 

தார். செளரி தனது விதி ஈலமென்று பொறையுடன் இருக் 

காள். ௮வளத பொமையின் பயனல் இறைவன் தோன் நினான், 

இழவனாய்க் குமசனாய்க் குழவியாய் நின்றான். தண்ணருள் செய் 

தபின் ௮௨ள உண்மையை யுணர்க்தாள். துறக்தவர் போலக் 

தூய்மையை எய்தினாள். இது திருவிளையாடலில் உள்ளது. 

நயேவாது தீச் சொல்லைப் பொறுத்தலால் ஒருவனுக்குத் 

தவப் பயன் உண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

160. Wer Diy sip மாக்தாசா மா தவரின் மேன்மைமிகக் 

கொண்டுகின்றார் முன்னேன் குமரேசா--உண்டி தனை 

உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும் 

இன்னாச்சொல் ரோற்பாரிற் பின் ட டல
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இச். 

குமரேசா! மாந்தாதா என்பவர் மா தவரிலும் ஏன் மேன் 

மை பெற்று மு௫்பு கின்றார் எனின், பிதர் சொல்லும் இன்னாச் 

சொல்லை கோற்பாரிற் பின்தான், உண்ணாது கோற்பார் பெரிய 

சாரவர் என்ச. 

உண்ணாது கோற்பார்--பட்டி னியிருந்து தவம் புரிவார். 

இன்னாச்சொல் கநோற்பா 7-.இன்னாத சொலவைபை பபொறுப்பவர். 

உணவைச் துறந்து தகவம் புரி?வா!லும் பிறர் கூறுகின்றவன 

சொல்&ப் பொறுப்டவேேர பெரியோர் என்பதாம். 

பசி நோயைப் பொறுத்துக் தவம் புரிவதினும், பிறர் சொல் 

ஓம் வசை மொழியைப பொறுத்து அமைகியுறுகல் அருமை 

யென்பது கருத்து. 

. ஆ (2 ௪ . 

ww) Da நிலை எய்திய ஈபா்யார வரினும், பொறைபுடை யூ 

இல் வாழ்பவனே பெரியோன் என்பது இல் உணர்ததப்। ட. 

டது. இபவண்மை மாக்தாத! பால் உணரபபடம். 

கதை. 

மார்காதா என்பவன் சூரிய குலத்து 3வர்.சனாகய யுவனச் 

சுவன் புதல்னை இவன் தோற்றம் மிச்ச ௮மப்புக மடையலு: 

தந்த புத்திரப் பற ௧௬௪ இற்,த முனிவர்களைக் கொண்டு 

அரிய வேள்லியோன்று செ.ப்தான, செப்துவருங்கால் ஒரூகாள 

இரவில் அரசனுக்குத் தாகம் அதி௨ரித்தது, அதனால் ௮ங்கு 

வைத்கிருர்ச கும்ப நீரைப் பருனன். உடனே கருவுற்றுன். 

சின்னாட் கழிந்தவுடன் யுவனுச்சுவனது வலது பாகததைப பீறிக் 

கொண்டு அக்கரு ஓர் அழயெ புதல்வனய் வெளியே வந்தது. 

தெய்வ அருளால் ௮ரசன் பிழைத்தான். Gps ude A uy 

தீ.து. இந்திரன் வந்து தனது எலது சைப் பெரு விரலை அதன் 

வாயில் வைத்தான். அது மார்தி ம௫ழ்ர்தது. அதனால் மாந்தாதா
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என்னும் பெயரினை யெய்தி வளர்ந்து பருவழுற்றான். சச 

ரிமை பெற்று அூலமும் புரந்தான். நிறை வலீ பெற்றும் பொ 

றையுற்றிருக் தான். செய்தற்கரிய வேள்விசள்பல செய்துமுடி த் 

தான். இவனது பொறையின் இயல்பைச் சிலர் தெளிய விரும் 

பினார். மன நிலை குஃயும்படியான இன்னாத சொற்களை வர் 

எடுத்து மொழிக்தார். இயன் அவற்றை இன்புறப் பொறுத் 

தான், முற்றத் துற$்தாரும் இவனது பொறைக் குணத்தை 

வியந்து போற்றினார். பொறையால் உயர்ந்து இவன் புகழ்மீம் 

கூர்்கான், மாதவர் துதிக்கும் மாண்பினை யடைந்தான்: 

பெரும் பொறை யுடையவன் அ நந்தவரினும் சிறந்தவன் 

என்பது இதனால் கூரப்பட்ட த. 

நெறியி வீங்கிமனார் ரல கூரினும் 

அறியாமை யென் றறிதல் வேண்டம். (சிலப்பதிகாரம்) 

யான் முடக்கம் தடக்க் களை 2பாருள் 

இல்லான் கொைய சொடைப்பபன் எல்லம் 

ஒளுக்கு மறுசை யுரனுடை யாளன் 

பொறுந்தும் பொறையே பொறை. (sre 9 wat.) 

எனள்விப் பீறருசைக்கும் இன்னாச்சொல் தன்னெஞ்சற் 

கொள்விவைக்தாற்3போற் கொடிகெனினும--மெள்ள 

அ. மிவென்னும் *சால் ௮விச்தொழுக லாற்றிற் 

IFS) Boot goin வேண்டாம் தவம். (91005 OFeT a0.) 

(இவவதிகா.ரத்தின் கொகைப் பொருள்.) 

பொறையே தலையாய அறம், பொறத்தலினும் பிழையை 

உடனே மறத்தல் ஈன்று, பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெரு 

வன்மையாம். பொறை இல்லார்க்கு நிறை இல்லை அஃதுடை 

யாரை உலகம் பொன்போல் போத்றும். அதனால், லையான புக 

முண்டாம். பிறர்செய் பிழைக்கு எதிர்செய்யாமை ஈன்று, பொறு
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மையே ஒருவனுஃ குப் பெறலரும் வெற்றி. துறவோரினும் பிறர் 

வன்மொழ் பொறுப்பவசே தாூயராவர். பொறை யுடையவ$ேர 
எவரினும் பெரியர், 

௬-வது பொறையுடைமை முற்றிற்று. 

  

எ-ம் அதிகாசம் அுக்காறாமை. 

செய்யாமை. பொருமை என் அஃ்தாவது பொராமையைர் 

னும் இம் குணத்தை யுணர்த்தும் அழுக்காறு என்னுஞ் சொல் 

எதிர்மறை ஆசாரம் புணாக்து ௮கனை விலக்க?வண்டும் என்னும் 

பொருளில் ஈண்ு வந்தது, இழு பொறைக்கு மறு(தலையா லின் 

அதன்பின் வைக்கட்பட்டது மோலத கொள்ளக்கக்கத, இது 

தள்ளச்கக்கது என்க, அதிகார முறைமையும் இதனானே கெ 

அிவாம். 

161. இண்டோ ளுயர்வீமன் திய ழக் காறகெஞ்சம் 

கொண்டில$ளேன் என்றப் குமசேசா.கண்ட 

Hy Sst ws 'சொள்ச ஒருவன்றன் கெஞ்சத் 

தீழுக்கா நிலாத இயல்பு. (s) 

இ. 

குமரேசா! அழுக்காறு என்னும் இழி குணக்கு வீ 

மன் ஏன் தன் நெஞ்சில் ஒர போதக கொள்ளாமல் ஒழுகினான் 

எனின், கன்னெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இபல்பையே ஒரு 

வன் ஒழுக்சாறாசக் கொள்ளவேண்டும் என்5. 

ஒழுக்கு ஆறு ஆகொள்க--ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்க, 

தனது உள்ளத்தில் அழுச்சாறு இல்லா தபடி. ஒருவன் ௮ 

மைசு ஒழுகவேண்டும் என்பதாம்,
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பிறரது ஈலங்களைக் சண்டு பொறாமைகொள்ளுதல் என்னும் 

தீம்குணம் தனது நெஞ்சம் புகாமல் ஒருவன் பாதுகாக்கவேண்டு 

மென்பது கருத்து. 

வெளீயாசாரங்கள் ஒன்றும் இலனாயினும் அழுக்காறு இல் 

லாத ஒருவனே விழுமிய ஒழுக்கமுள்ளவன் என்பது இதில் உணர் 

த்கப்பட்டது. இது வீபன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

விமன் பாண்டுவேஈ தன் புதல்வன் தீருமனுர்குப் பின் குர் 

இ தவியின் பால் வாயுவின் கலையாய் வந்து (நக்கான். குழகிப் 

பருவத்தே தாய் இவனை ஒரு ம பேல் எடுத்துச் சென்றாள். 

எறிச் செல்லுங்கால் குழன் தை ஈமுவிக் 83 விழுந்தது. விழு 

நக இடம் துரள்பட்ட.து. உடனே :'பீமன்” என்று தகாயத்தி 

லிருந்து ஒரு ஒலி சீதான்றிற்ற, அந்து சரீரி வார்கையே இவ 

னுக்குப் பெயராகச சூட்டினார், பீமன் என்.றல் பிறர் பயமுறத் 

தீக்கு வலியினை யுடையவன் என்பதாம். அது வீமன் என மரு 

dug. இவன் சிறக்க தேச பலமுடையவன். தண்டயுத்ததக 

தில் எவருக் தனக்கு நிகர் இல்லாதவன், பிறர் மனைவியரையும் 

பிறர் பொருளையும் கனவிலும் விருமபாதவன், பிறரது வசை 

யைச் சிறிதும் இசையான். பிறரது துயரைத் தனதென கிளை 

வான், பிறர் ஈலமறவே பெரிதும் விரும்புவான். ஆடம்பரமான 

Caaf Quit ips sm sar ஒன்றும் மேற்கொள்ளான். உள்ள த்தில் 

அழுக்காறு இல்லாத இயல்பையே தனது ஓ.ழுக்கமாகம் கொண் 

டான். பூசனை முதலிய வெளி ஆசாரங்களைபுடைய விசயன் 

முதலிய எவரினும் மன ஈல முடையனய் இவன் மாண்புற்முன், 

விரிவு சரி)ையில் தெவிவாம், 

பிறர்மனை யவரைப் பெற்றதாய் எனவும் பிறர் பொருள் எட் 

டியே எனவும் 

பிறர்வசை யுரைத்தல் பெருமையன் றெனவும் பிநா்துயர் என் 

துயர் எனவும்
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இறுஇியே வரினும் என்மனம் இடக்கை மெம்பிரான் இவையென 

வுரைத்தான 

மறலி.பும் மடியுமா நமல்லியற்கை வலிமைகூர் வாயுவின் மைந்தன். 

இது, கன் பன நிலையை யறிய விரும்பிய கண்ணன் பால் 

வீமன் கூறியது 

அழுக்காறு இல்லாதவனே உண்மையான ஒழுக்கம் உளள 

வன எனபது இசனுல் கூறப்பட்டது. 

[62. பெற்றுள் அகசூயை பேரு அழுக்காறு 

குற்ற மின்மை என்னே குமரேசா--முற்றும் 

விழுபபேற்றின் ௮ஃகொப்ப தில்லை யார்மாட்டும் 

அமுக்காற்றன் அன்மை பெறின் (௨) 

இ... 

குமசேசா! அழுக்காறு என்னும் குற்றம் இல்லாணாயே 
தான் பெறும் பேறா” என் அ௮ுரூயை பெம்டுள் எனின், யார் 

மாட்டும் அழுக்காற்றின் ௮ன்மைபெறின், விழுப்பேற்றின் அஃது 

ஒப்பது இலை என், 

விழு ப்2ப.ற.- ௪ yp 5s பேறு, 21 ௮. பெறப்ட 7வது. 

அழுக்சாற்றின் அன்மை பெறின். அழுக்காற்றில் நினற 

நீங்கு தலை ஒருவன் பெறுவானாபின். பெறின் எனர.து ௮௧ன 

அருனபையை விளக்கி கின்றது. 

பரைவரி_த்தம் அழுக்காறு கொள்ளலாகா தென்பதை 

உணர்த்துதற்கு “யார்மாட்டும்!” என்றார். 

பெறுன்ற பேறுகள் எல்லாவற்றுள்ளும் அழுக்காறு இன் 
மையே ஒருவனுக்குச் இறர்.த பேறு என்பதாம், 

அழுக்காற்றின் நீச்சமே உயிர்கட்கு விழுமிய ஆக்கம என் 

பது குறிப்பு, இஃது ௮ஈசூயை பால் ௮.றியப்படும்.
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கதை. 

அத்திரி முனிகசது பத்தினியாகய ௮௩ ருபை அழுக்காறு 

இல்லாத இபல். உய தனச்கு உரிமையான உடைமையாகக் 

தொண் டஒருக்சாள். யார்மாட்டும் அசூபை கொள்ளாத தன்மை 

யால் ௮௩2 அம்மையை அரரூபை என்று உலகம் புதழ்க்தது. 

அவளது மனஈலநனத மூனைவரும் அறியும்படி செய்ய நாசதர் 

லிரம்பினர், அ௮பயனுலகம் புகுந்து கலைமகள் முன் நின்று கொஞ் 

சம் இருப்புக்கடலையைத் 559 aN SHPiost dss வேண்டினார். 

அம்மை முடியா2 தன அருவினார். இலக்குமியிடம் சென்௮ 

சேட்டார். அவகும் மறுததார். அதன்பின் உமா? தலியீடம் 

வேண்டினார். அம்மையும் அல்லாஜறே மறுத்தார், உடசே உல 

இல் வந்து அதனை ௮5சூயையிடக் கொூத்தார். பத்தினி கொண் 

டாள், வறுத்துக் கொடுத்தாள். அரசனைப் பெற்றுக் கொறித் 

துக்கொண்டு முனிவர் பேற்குறித்த மூவரிடமும் மறையே சென் 

Hl, உகஈளால் தடியாகசு ஒன்றை உலூல் ஒருத்தி முடத்துதி 

தந்தாள். பூவள் அழுக்காறு இல்லாதவள், உங்க னும் ண 

சளால் KUT} sag என்று புகழ்ந்து சென்றார். சம்மாவரும் 

மனம் பெ!ரு.ல் தங்கள் தலைவர்களி_ம் ததனைர்சாற்றி அசூயை 

பினது பன$லையைக் குலைக்கும்படி வேண் , ளா. மூவரும் இசைக் 

திர, அவள்பால் வச்தா!, அதிதிகள் பால் 3ப_.ப்மொண்டு நினி 

ரர். அவள், உபசரிம்து யாதுவேண்டும் என அவரை வேண்டி 

னுள், Kut, “oe Daisies உண்ண நின்பால் ண்பால் வக 

தோம்?! என்றார். உடனெ றிது நீரை எூிழ்தும் தெளிழ்து 

அம்மவரையும் இளங் றவிசளாக்ச, மார்போடணை சறுப் பால் 

கன் கூட்டினாள். அவள் கற்பின் மசபையால் வந்தவர் மீளாமல் 

தங்கியிருந்தார். மலைமகளும், க% மகளும், பலரமகளும் அவள் 

பால் வந்து தங்கள் தலைவசைத் தருமபடி மக்கலப்பிரசை மேட் 

டார். அவள் வணக்கத் தத்தாள். அங்குத் SUB H5S அம் 

மூவரின் கலைகளால் தத் தாத்திரையர் தோன்றினார். இராமர் 

வனம்புகுக் 5 தாலத்நில் உடன் வகஇருக த சீதைக்கு மங்கல அணி 

சி பல குந்து நன்மதி புட்டுனாம், இங்கனம் "நபரும் கெய்வ 

41
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பச்தினிகளும போற்றத்தக்க பெருஞ்சிறப்பைப் பெற்று ஆரும் 

புழி dor He Grist. guar பெற்ற பெரும்பேறாளும் 

செல்லம் அழுக்கா ரின்மையே காசணம் என்பர் 

வீ.ரிவை ூல்கவிற் காண்௬, 

வ ழுக்காற்ன்மை”ப உயிர்கட்கு வியுப்பேறென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

163. ௦ LT ap VAT ENS SD STH LM Ho 5! 1G) BSH 
a ச ஆ ௯ 1, ட் 

ஸ்ீதிரிமுத ன of Past (Fue olga ஊம் ரிம் 

2 ுனகஈகம் கேண்டாகா னென்பான பிறனாக்கம் 

பபற தழு க்கறப் பான, (ஈ) 

இ--ள. 

md. பு 8 e ௬ . . ட் ர் இ 

ரா 2744: நளன் ஆக்கம் பெற்றான் வன்று '2 ஸமல் 

சன் கல் விற 5 அவன மமல் ஒழுக்காறு கொண்டான் வனின்? 
்் க ந 4 4 ௩. sd e e 

SPR Habis dD மவேண்டாதான என்பமமன ரானது ஆக்கக் 
ர ட ட்ட... , Lo 

தைப பேண அழக்சறுப்பான் எனச,.  பேணல்--ம£ழல், 

அழமுக்கமுப்பான்--அழுக்கார்மைச் செய்வான், 

்., . * * உ (1 அரு 1 * ௦ ர டு e 

(17 அடைய ஆமச்க்தைக்கண பழு மலி மப் ரூமை. கள் 

பவனை ஒ.லும் போருளும் அடையா என்பதாம், 

மறுமைப்பயனகய அறத்தையும் இம்மைப் பயனாகய பொரு 

ளையும் பொறுமை யுடையவன் muss இழப்பான் என்பார், 

“ஓ முக்கறப்பான் ன் தும்சம் வண்டாசான்?! என்றார். 

போறுைபுடையவனை பாவும் வறுமையம் பர.றம் என் 

பது குறிப்பு, இது கலி புருடன்பால் காணப்படும்,
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கதை. 

௧3 என்பவன் தேவகணத்துள் ஒருவன். சூரியன் மனையி 

யாய சஞ் மிகை என்பகளது சாயையின் வாபிீலாதத 2தான்றின 

வன், அரிய தவம்புரிர் து இரசபதம் பெற்றன, மந்த கதிபும் 

குக குண முமுடையவன். சனி எனவும் அழைச்சப்பிிவான். 

இவன், எீமர்ப்ப தேசத்து விமன் மகளாகிய தமயர்தியை நளன் 

பணம்புரிஈகானெனத் தெரிந்து அவன்மேல் ௮ முக்காறு தொண் 

டான், இம்திரன் வருணன் முதலி?யார் தூத்தங்ேளாமல் 

௮ மூ3்சாறு காரணமாக நானுக்கு இவன் பெருதுபர் வீமாத் 

கான்... கில் அம்மன்னன் அல்லல் பல அடைக்மான், நமானது 

உயர் குணச்களையும் மனத்திட்பத்தையம 5 ol 5 சளி சபின் 

இவன் *॥ணியகன்் ரன், அரசன் மனஈலத்தால் புநடிம் மேன் 

மைபும் பொருந்தி யின்புற்முன். தனது மன 3மாட்டதீதால் 

© இவன், அறமும் தம்கமும் அகன்றட மெந்கான. களை வத்து 

உண ங்கினான், அவனை நினைச்தவரையும் தான் FRAN Ha Bor Jou 

என்று உல-றிய இவ௦ஃனாரு உறுதியை போ.றிஈநான. தலா 

பின் நலர[ற்றான். பீறனாக்சம் பேணாது *ழுசசா ௮. மரப்வாலை 
. உட ரூ « ர e a வட 

அறஃகடவுள வெறு? மமன்பதை இபன 2 லாக் தான், 
ர் ய ‘ 

உ i** உ 

வியர்வை ANT ST FOO) Fb od Bo fs, 

அழுக்சாறுடையானை Y peur jot லடைபா என்பது 

இசனல் கூறப்பட்டது. 

a | 

164. சேரன் அமைச்சரல்ல ரெப்யாமல் ஏனன்।| 

aT arr பிஷ்பு குமரேசா. யாரும் 

அழுசமாற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின் 

ஏதம் UbUIs 69 5g, (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! ழுக்காற்றால் முன்பு அல்லவை கெய்சீ



920 நக்குறட் குமரேச வெண்பா, வ்சி 

சேரனது அமைச்சர் Gary TE Hopes செப்பாபல் அன்! 

செய்தார் எவின், இமுக்காற்றின் ஏதம் பநிபாம்கு அறிக, 

அழுக்கா ர்றின் ௮ல்லவை செய்யார் என்ச, 

இழுக்நாறு_-சொடுதெறி, 

ADMD — றன் அல்சா தன; இனை என, 

” Qrpssrp Nar ஏகம் படிபாக்கு அநிக்த--2 Os wr av Gad 

வருகலைக் தெளிச்சு. 

இதெறியால் கேடவரும் என்பதைக் செவிஈது அழுக்காறு 

எதுவாக அ௮நி3வார் அல்லன செய்யார் ஏனபதாம். 

இழுக்கை ஆற்றின் ஏதம்கரும்சன ௮0% ௮மும் சாறு 

அல்லன செய்யார் எனவும் இது பொருள்ப£ம், 

இழுந்து ௮ற்றலாவது, ஆம்சமுடையாகா Ss sSus prs 

அவர்க்குக் கேடு ஈளைத்தலும், பழிமொ பகர்சலும், இழிவினை 

செயதலு மு தலயன, 

Cut peony mwa YD Ip ES IPD ௮அனடயாஎன்று 

மேலே கூறிஞர், இதில், அல்வண்மையை 25g அல்லவை 

செய்யார் ௮ற3வோர் என்ர், 

இது சேரன் ௮மைச்சர்பால் 2? சறப்பபிம், 

கதை, 

சே சாட்டி லே திருவஞ்சம்களம் என்னும் திராச இற் 

றைக்கு காலாயிரத்துச் தொளாயிரத்துத் சொண்ணூறு வருடங் 

கட்கு முன்னர் குல2.-2ரன் என்னும் பெயினையுடைய Qari 

பெருமான் ஒருவர் இருச்சார், ௮௪ பதவியைப் பெற்றிருந்தும் 

பகவானது குணநணங்களாாகிய மழமுதவெள்ளத் லேயே இவர் 

அழ்ர் இருந்தார். மாலபூம்2ச மனங்குனழந்த இவரது குண நல 

தைக்கண்டு பாகவதர்கள் பலர்வந்து குழுமினார், ௮வரனைவ 

யும் இவர், ஆரா ௮்போடு ஆதரித்து வர்தார். அதனால் -



17-ம் அதிகாரம் அழுக்காறுமை, 327 

வர/சளுடைய அதிகாரமும் செல்லாம்கும் 28°; o Rell ssar. 

HTFO BR UM ips Ho vag gs இன மும் ஒருமையுர்றிருட்பதை 

அமைச்சர் அறிக்தார், அழுக்காறு கொண்டார். அரசனும்குஅவ 

ர்மேல் வெறுப்டையுண்பெண்ணி அவரனைஉரையும் தா£த்திலிட 

எண்ணினார். ஒரு ஈவமணி மாலையை எூ)த்துமறைத்து அதனை 

&ஈளவுசெய்து கொண்டார் என்று பாகவதர்கள் மேல் ஆடாப்பழி 

கூடினர். அரசன் ௮ சனை ஈம்பகில்லை. ஆராயச் து உண்ம தெளிக 

தான், அழுழ்தாறா காரணமாக அமைச்சரே அது செய்தார் என். 

டணர்சது அவரை வெறுத்தரன், இமுக்காரறியதால் ஏதம் «ih 

தென்பதை அமைச்சர் HOF வருச்திஞர். அழுக்தாற்றால் 

தல்லவற்ழை இனிமேல் செய்யோம் என்ன அரசனைவணச் அன் 

MUP SBN மைர்சரனைவரும் அடியகர்பால் அன்புற்றிரும் தார். 

பகன் வீரிவு அழ்வார் பாலில் ௮ நியப்படூம், 

இ ழக்காற்றால் இழுக்கம் வரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

165. கேடுபிறர் ரெப்பாதேன் நேிற்றாள் சாச்தாரி 

கோடி யதன் னெஞ்சால் கும?ரசா-.- 21ம் 

அழுச்சா ௮டையாரம் நதுசரலும் ஒன்னார் 

வழுக்கியுங் மகன் பது, (௫) 

இட், 
குமரேசா! பிறசொருவரும் சே3 செய்யாமலிருந்தும் 

என் சாந்தாரி தானே கெட்டு சொந்தாள் எனின், ஒன்னார் வழுச் 

ஐயும் கேடு ஈன்பது லான, அழுக்கானு உடையார்ச்கு HD 

சாலும் என், ஒன்னா பசையர், 

பொருக்தாதவர் என்னும் பொருளை விளக்கும் ஒன்றார் என் 

னம் சொல் ஒன்னார் என மருவி வந்தது, இதன் எ திர்மமா ழி 

ஒன்று நர், 

ஒன்னார் வழுக்கும் சேடு ஈன்பத--பகைவர் நீக்லயும் சே? 

Slang,



$28 திருஃகுறட் குமரோரச வெண்பா, 

உலகல் ஒருவரு39கொருவர் 320 புரிபவர் பைவ? யாத 

லான் அவர் செய்யசொழிபினும் அழுர்காறு அதனைச் செய்று 

விசம என்பது 5௫ தல. 

அமழும்தாறு உடையவரீம்கு 3வே௮ பகைவர் வேண்டாம் தம 

SHE SEP SRSEDH B50) BTID ௮மைபும் என்பசாம், 

கொடிய பகைபினு$, அழுக்காறு கொடியது ஆகலான் 

௮,௧னை ஒருவன் வெறுத்து 5க்கவேண்டும் என்பது குறிபபு, 

கன்னைபுடையலர்க்கு அழுக்காறு தப்பாபல் தேசிசரும் 

என்பது இல் காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை காக்தாரிபால் 

காணப்ப?ம். 

கதை. 

திருதராட்டிரன் பனைமியாகய காந்தாரி கருப்பட்சரித்து 

மகப் 2பறு 2 தான்றும் பருவக்சை யெதர்பொம்மி விருப்பழுழ்றி 

Gist, பொருஈதிப சூலும் இருந்தி நிறைர்தது, மம்தாலழ் 

தில் பாண்டுலின் மனைவிபாகிப குந்தி? தவி தருமன் என்னும் ஒர் 

அருமைக் குழந்தையை முதலிற் பெற்றாள். அக்குழச்ையைகம் 
கண்? பெற்?ரரம் சுற்றழம் பெருமகழ்வுற்றா். இதனைச் சாக் 

தாகி தெரி தாள். தனக்கு முக்துப் பிவ்ளையைப்பெற்றுக் குந்தி 

பெருமையும் புகழும் பெற்றுளே என்று அவள் பொழுமையுற்றாள். 
அதனால் ஒரு கருங் £ல்லை எடுத்துத் தன் வயிற்றில் செருங்க இடி த் 

தாள், கருப்பஞ்சிதைந்தது. உதிரமாகித் தசையில் விழுர்தது, 

வியாசரது அருளால் ௮வவுதிசத்துவிகள் பின் பிள்சோகளாயின. 

திறக்த கருப்பமும் ௨ள் பொரறுமையால் Bossa Sis go. 

பசைவசையின்றியுங் காந்தாரி தன் அ௮மழுக்மாற்றால். தானே 

கெட்டான். இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும், 

அ.ற்றனள் துயரமெஃலாம் ௮ருர்தவப் பயனால் மைந்தற் 

பெற்றனள் குக்தியென்னும் பேருரை கேட்டவன்றே 

உற்றனள் பொரு கல்லல் உதரமுட் குழம்புமாறு 

செற்றனள் தனது மேடும் ஆக்கமுஞ் சிர் தியாதாள், 
(சம்பவச் சருக்கம்),



1/ஃம் அதிசாரம் அழுக்கா ருமை, 829 

வழுக்காறுடையவர் தாமே கெழவர் என்பது. 

இதனால் கூறப்பட்ட, 

  

166. இறித் தூத செபாலன் சுற்றமேன் 
கூறுபட்டுத் தாழ் த குமசேசா.-சேறிக் 

கொமிப்ப தழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் 

உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும், (௪) 

இ.ஸ். 

ர ப ‘9 . * . e _ ௪ 

குரே Fil. இசாசரூப வேள்வியில் DT OM SEHD தரு 

மர் கொடுப்பதனை த்தடுத்த சிசுபாலனது சுற்றம் ஏன சிதறுண்டு 

கெட்டது எனின், கொடுப்பது ௮ழுக்கறுப்பானது சுற்றம் உ.ட$ப் 

பதூஉம் உண்பதாஉம் இன றிஃ25டும் என்க, 

கொூப்பது உடுப்பது உண்பது என்பன எினையாலணையும் 

பெயர்கள், ஒருவன் பிறனொருவளலுக்கு ஏதாவது ஓன்றைக் 

கொடுக்கும்பொழுது ௮தனை அழுக்காற்றினால் தபெபகனது சுற் 
றம், உடுக்கப்ப$வதும் உண்ணபபமவதுமாகிய உடையும் உணவும் 

இல்லாமல் கெடும் என்பதாம், 

உடை--உடம்பின் பாதுகாப்பிற்கு ஏ.துவாய.து, 

உணஅ௮/--உயிரின் பாதுகாப்பிற்கு ஏ.துவாயது, 

இடம் பொருள் ஏவல் முதலிய எவற்றினும் உபிரகள் இன் 

புற்று வாழ்தற்கு இவ்கிரன்ச்மே இன்றியமையாச சுறபபீன வா 

கலின் அவை ஈண்டு விதந்து குறிக்கப்பட்டன. 

பிறர் பெறு வதனை இழப்பிப் போனது சுற்ற மம் உணவு 

இறந்து கெடுமென்முல் வன் பேரிழவு சொல்ல? வண்டாவா 

அழுக்காறு, தன்னை எ5த்தவசையும், ௮3, தவரையும் கெ 

டுத்து வீடும் aru gi FH EF Zi இது சீசபாவ௨ன்பாலும் AAT J



330 Bei are aCe பெண்பா, 

சுற்ற ச்தின் பாலும் தெளியப்படும், 

கதை. 

9சதிராட்டிக் தலவனை2ய சி ஈபாலன் என்பவன் சண்ணன் 

மீது செரிங்க லம். அழுக்காறுசொண்டிருக் கான். அம்சாலத் 

தில் தமர் இ$திரப் பிரக்கக்தில் இராச சூயம் எனனும் ஓர் 

அரிபவேள்ளியைர் 2சய்தார் கன் பொருட்டு முனிவர் ௮ா 

சர் முகலீப பரியொர் பலரும் அங்குக் குழுமிபிரக்கார். வேள்வி 

முடிந்தவுடன் யாருந்கு முதலில் அவிநலக் தருவது என்று ஆரா 

ய்ந்தார். QAR AAR HSU Bop வியாசர் வழுந்தார். முகன் 

மையாகப் பூசனையை ப ம ௮வதற்கு உரியார் கண்ணன் ஒரு 

over என்று மொழிந்தார், அனைனரும அது சரியென் Ponsa 

தார் குருபர கொமிம்சக் தூலரி$தார். சிசுபாலன் பொருமையால் 

தூத்தான. அகன் பயனாக அ௨ன் ஆதியால் நதிக்தான். ௮சன் 

பின் ௮வன் அபசியல் குலைகதழு. காடு முழுதும் சட. பலி 

தீ.த. வறுபையும் ச௮பையும் பெழு 5 வளர்சகசன. வன் றி 

த்தாருட் பலர் உடையின்றி மெல்சதார். உண்ன மியிழிக கா 

வீரி௮ பாகவதத்தில் செளிவாம், 

தாமுங் சொடார்செொமிப்பபோர் தம்மையப் யா தவகை 

மேபஞ்செய் வாருஷ் சிலருண்ூட--எபநிழல் 

இடூமலர் நாய்கனிடள் ச$்தருளு மாமரததைக் 

கட்டுமுடை முள்ளெனவே காண், (*திவெண்பா,) 

ஈவது dws se. (sper ae .) 

பொருமையுடையவன் இளையோடு வறுபையுற்றழிவான் என் 

பது இசனல் ௯. றப்பட்டது. 
  

167. உற்றதிரு டெல்லாம் ஒருங்கழந்து முஞ்சரனேன் 

குற்ரமிஃ வும்ருன் ருமேசா--மற்தவர்மேல் 

sad s சழுக்கா றுடையானைச் செய்பவள் 

. தீவ்வைஎயம் நாட்டி வடம், (2)
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குஉ2ரரா! முஞ்சன் தனது செல்வமெல்லாம் இழக்து 

ஏன் தீமைபுற்றுன் சனின, அழுக்காறு உடையானைச் செய். பவள் 

௮வ்வீத்து ச் சவ்வையைக்காட்டி விடம் என்சு. 

செய்யவள் ?ேேகி, தவ்வை--03 தகி. 

இலக்குமிக்கு முன்னே பிரந்தவளா தலால் மூதேவியைக் 

தவ்வை என்றுர், தவ்வை என்பதற்கு மூத்தவள் என்று 

பொருள், இவ்கிருவரும் முறையே இளையவள் எனவும் மூத்த 

வள எனவும் வழஙப்படுவர். 

அவவித்து--போரறாது. இலது அவ்லியம் என்னும் பெபரடி. 

யாகப் பிறந்த வினையெச்சம், ஆலவ்லியம்--பெொருமை, 

செய்யவள் அவ்வித்துத் தவ்வையைக் காட்டி வீடும் சீதேவி 

பொருது மூகேலிக்கும் காட்டி $ங்கும், இதிலுள்ள ஐ என் 

லும் இரண்டலுருபு, தனக்குரிய செயப்படு பொருளை புணர்த் 

தாமல் நான்காம் வேற்றுமைக்குரிய கோடற் பொருளைக் குறித்து 

ன்றது, இஃது உருபு மயக்கம், 

அழமுக்காறுடையவனை வெறுத்துத் இருமகள் 
Sa saa ol TUS. 

ஓவி மறைம்சு இடத்தில் இருள் கிறைர் 5௫ த் தல்போல் இள 

Waar Foe இடத்தில் மூத்தவள் தங்கி நிற்பள் என், 

மேல், பொருமையுடையவனை வறுமையும் கேம் மருவுமே 

னரார், இதில் அதற்குச் காரணத்தை யுணர்த தினார். 

பொருமையுடையவன், திருவும் சீரும் இழர்து வறுமையும் 

பழியும் ௮டைவான் என்பது இதில் உணர்த்தபபட்டது. இவ்வு 

ண்மை முஞ்சன்பால் உணரப்பூம், 

கதை, 

முஞ்சன் என்பவன் போஜமன்னனது AAU SOS. தன், 

தமையஞ$ய சர்துலலுடன் தாரா நகரத்தில் இவன் தஈ்ூபிருக். 
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திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

தான், சிந் துலவேர்தன் செய்த அருந்தவத்தின் பெரும்பயஞாக 

அவலுந்கொரு புதல்வன் பிறந்தான். போசன் என்று பெயரிட்டு 

ப்போம்றி வளர்ததான். பசனது இளமைப் பருவதே த சிந் தலன் 

இறந்தான். அதன பி கொடிய முஞ்சனே முர. புனைகதான், 

அரசு புரிந்கான. புனமைபும் தருக்கும் பொருகதி Lan ws esa, 

போசன் பருவ 1ம.3.௮ ௮ரசைக் கொள்வன் என்று ௮ஞ்சிமமெலி 

நதான், அசனால் அவன்பால் அழுக்காறு கொண்டான். அறிவும் 

அருளும் அழகூ௨ இயம் பறுவறு குணங்களும் மாண்பும் வாய்ந்து 

அவ் வருமை மகலுக்கு இயன் பல்லல் பல செய்தான். தொடிய 

உர் சலமைக் ௩ விசம சால்லவும் ஏவினான். அவ்லெல்லா வற்றி 

அந்தடபி, இல ஞாக்கம்போல் இறைவன் அருளால் go wi aa 

விளக்களுன். ஈஷஞ்சனைய முஞ்சன் தனது தருவுஞ் F to Dips 

தான், வறுமைபும் பப.யும எய்தினான். அருந்துயர் பல ௮டை, 

த்து மூடியில் இ! *௪.[ ந்தான். 

இகன் ch Ro} பாச சரிகைபில் ப லனம், 

MiP es PO: Wario aps FH SO wel or or gi 9 san 

௯ றப்பட்டது. 

  

168. அன்௮ கஷீான் கொண்ட அழுக்காற்றால் சன் திர 

குனு யழிந்கான குப2ரசா--கன்றம் (2 வன் 

அழுக்கா றன வொரு பாலி EE CED DS 

Bp ay ய்த்து Bou. (௮) 

இ-ள், 

குமரேசா! அாழக்காறுந்ற கஞ்சன் ஏன் திருளிழந்து 3 

மையுற்றுன் எனின், அழுக்காறு என ஒருபாலி திருச்செற்று Buy 

Syvsg Bw ows, 

தீபுஜி--தீய இடம், இது தீமையின் பயனை அளுபலிக்கும் 

இட்ம என்னும் ஏதுப் பெயராய் ஈண்டு நரதத்தைக் குறித்து நின் 

றி. ஒர் பாலி--ஓப்பிள்லாக பாகி,



17-ம் ௮.இகாரம் ௮ழுசசரரூத 

பாவம்-குணம். பாலி--குணி, குனத்சை-இக்சே குணியாக 
ச்சொன்னது ௮.௪ன் செயல் கோக்? என்ச, 

தீன்னை யெடுத்தானை இம்மையிம் செல்வந்தைச் தெடுத்து 
மற மையில் ரசத்தில் செலுத்தும் சொடுமைபற்றி அழும்காற்றை 
ப் பாவி என்றார், 

ak pds கொடிய சாயிலும் தன்னை 9) சானாந்கெடக்£ 
அஞ்சவர். அன்றிக் கெடுப்பின் இம்மையில் மாத்திாம் துன்பஞ் 
செய்வர், அழுக்காறு இரமையினும் ௮துரெய்யும் ஆசலான் ஹஃ 
அ ஒப்பில்லாத பாலியாயிற்று, 

பொருமை யெனனும் பெரும்பாளி கன்னை படையாளை ஆச் 

கத்தைம் (950த்து நரகத்தில் ஆம்த்திலி9ம் எனப காம், 

அழுக் சாறுடையவன் இம்மையில் திருவையிழச்து மறுமை 

யில் ஈ.ரகல் ௮ழுஈதுவன் என்பது கருத்து. 

இவவுண்மை கஞ்சன்பால் மாணப், ம், 

கதை. 

HS Fool sr at ues US AVS HOU bul PATS Tore 1K 

லவன். சண்ணனுச்கு மாமன் தண்ணிப Dy 5 hor a. Rush ¢ Be, 

பிற1லம் பேணாது பெருந்துயர் ரெ.ப்வோன்., தனக்குக் கேடு 

வ்ளைப்பான் என்று எண்ணிஃ கண்ணன்பேல் அழுக்காறு கொண் 

டான். அதனால் வஞ்சனை பலவுஞ்செய்கான். கொல்லக்கருதிம் 

கொடுமை பிழைய்தான். மூடு வில், படர்தான். திருவுமீழந்து 

நியமி அடைக தான, 

(இகன் ள்) பாவ தத்தில் உணாப்பமம்,) 

* ௩ உ Kf ப oO டி. ௩ மாங்கனி வாயிற்கட்ம் மரத்திடை யிர் தமந்தி 

Just ti Sip வேறோர் பழமுனுங் குரக்் சன்ழெண்ணித் 

SHH’ Hard dD ரூலிச் சலத்திடை 9680 grou 

basq Ie pmo ya Zari dvs Fm 5059 ve por'l)



“BOL திருக்குறட் குபரோச வெண்பா,. 

தாரணியில் எவரேனுக்துயரு.றில் தன் தலையில்மூ:டி. 

தரித்த தொப்பாம் 

சி ரணியம் செல்வமவர் படைக் ற்றனரய் மனைசேய் 

செத்ததொப்பாம் 

காரணமே யொனறமினறிச் ௪௧2௧ ரதன் வலியால் 

EONS HE HONG of 

ணமா ஆக்கிடி3வான் பொறாமையுள்ளோன் அன்றியவர் 

புவியில்உல்லார், (நீதிழால்) (2) 

அழுக்காறு இருமையிலும் சறுமைகரும் என்பது இச௭ல் 

கூறப்பட்டது. 

வாழ்ந் J sor 

169. Lor Yo 1A 33 ராங்கக2னள் அவ்கியஞ்செயதம் 

குன்றினனேன் மன்னன் குமரேசா என்றேனும் 

௮வ்வீய கெஞ்சத்தான் ௮3சமுஞ் செவ்வியான் 

கேடும் நினைக்கப் படம், 

g—aor. 

குமரேசா! இத்திராங்கதகன் அவ்வ்யஞ்செயதும் ஆக்ச 

(௯) 

முறச் செவ்கியமன்னனேன திக்குற்றான் எனின், அவ்கியகெஞ்ச S 

தான் ஆக்கமும் செவ்கியான கேடும் உளவாயின் வை நினைக்கப் 

பூம் என, 

. ௪ ௩. e . e rN? ° 

அவ்வியம் கோட்டப். அது செவமிக்கு எதிர்மறையாய 

Fond Hipsst pony uemi dp how 7 gi 

செவ்வி செம்மை, சாவது கநெறிவமுவாச மே/மை, 

அவ்லியான்--தியவன், செல்மியான்-எல்லவன். 

சோடிய மனத்தையுடையவனது ஆக்கமும் சோடாதவனது 

சேம் கஈணப்பமொயின் அவை ஆராயப்ப?ம் என்பதாம்,



Tab 9 Bangi அழுக்காறாமை, 336 

ஈல்லோர்ச்கும் கேடும் நயோர்க்கு அக்கமும் நெறியே உள 
வாகா என்பது கருத்து, 

அழும்சாறுடையவன் திருகிழச்து கெடுவான் என்றதற்கு 
பா௫ய அதனையுடைய இய கெஞ்சினர் சிலர் அக்கமுற்று மழ 

வும், அஃதில்லாத ஈல்லோர் வறுமையுற்று வருந்தவும் இவ்வுலில் 

காண்கின்றோமே யெனின், அவற்றிற்கும் காணம் பழகினையே 
யென்று கருகவேண்$மென்று இது காட்டிய தனக, 

அவ்வியநெஞ்சத்தானுக்கு ஆக்கமும் செவ்கியாலுக்குக்கேடும் 

ஒருகலையாக நிலைத்து உளவாகா என்பதம் உளவாயின் அவற் 

நிற்கும் காரணம் அவரது பழகினைமேயாம் என்பதும் இதில் 

உணர்த்தப்பட்டன, இல்வுண்மைூத்திராகசதன் என்றும் கர்த 

ரூ௨வனிடமும் விசித்திர விரிபனது தமையன்பாலும் காணப்படும். 

கதை, 

சர்கலுவுர்குப் பரிமளகந்திபிடம் சித்திராங்கதன் விசித்திர 

வீரியன் என இரண்டு புதல்வர்கள் தோன்றினார். குருகுலத்தை 

விளக்கவர்த ௮க்குமரர்கள் இருவரும் மலைமதிபோன்௮ு தலைமை 

யோடு நிலவி வளர்ர்தனர். பருவமெய்தியபின் இருவருள் முதல் 

வனுக்கு வீிமர் மணிழுடி சூட்டினார். அவனும் அரிடணை அமர் 

ந்து தரசு புரிக்தான், புரிச்து வருங்கால் ஒருகாள் ௮வனொரு 

சோலையில் உலாவினான். சிததிரால் சதன் என்னும் கார் சருவள் 

ஒருவன் அவ்வரசன் மேல் அழும்நாறு கொண்டிருந்தான், தன் 

பெயரையே ஒரு மனிகனும் பெற்றிருக்கிறான் என்று செழ்ற 

மீத உர்ச்தான், அவ்மியெஞ்சினனுப் அங்கு க்கான, அவ 

சன் தலையை அறுத்துச் சென்றான். சென்றவன் ஆச்சஞ் 

சிதையாமல் வாழ்$சான். செவ்மியானாபிருக்தும் ௮ரசன் மேற் 
நிறர்தான். கொடுமையுர் தஇிமையுமுடைய குக் தருவன் இனபுற் 

நதற்கும், செம்மையும் ஈன்மையும் வாய்ந்த மன்னன் துன்புற்றக் 
கும் அவலிருவரும் முன் செய்திருந்த பழகீனைகளே erga ns 

ளாயின, கிரி௮ மகாடாசதத்தி அணரப்படும், _
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அழுக்காறுடையவன் ஆச்கமுருன் என்பது இதனால் கூறப் 
பட்டது. 

sentria, 
Ee 

  

170. அளன்றவிக்தார் or DP plac Ba gor ஆக்கமுற்றுத் 

குன்ருமல் வாழ்ந்தார் குமமேசா...-என்றும் 

அழுக்கற் றரன்றாரு மில்லை யல்இிலார் 

பெருக்கத்திற் மீர்ச்தாரு மில் (௰) 

இ-ள். 

குமரேசா! துரியோதனன் முதலீய நூற்றுவரும் கேடு 

நிறிறிய, கருமன் முதலிய ஐவரும் ஏன் அஆக்கமுற்றுயர்ந் தார் 

எனின், அழுக்நற்று அகசன்றருருமிலலை, ௮ஃது இலார் பெருக்கத் 

Bo Bis sts OR crore. 

அழுக்கற்று--அழுந்தாற்றைச் செய்த, 

அகன்றும் இல்லை.-உயர்க தாரும் இல்லை. 

. அழுக்காறுடையவர் ஆக்கமுற்றுயர்தலும் ௮ஃதில்லாதவர் 

௮தனைநீக்கி யிழிதலும் எனறும் இலவாம் என்பதாம், 

அழுக்காறுண்மை கேட்டிற்கும், ௮ஃதின்மையே ஆக்க த்திற் 

கும் ஏதுவாம் என்பது கருத்து. 

பொறுமை யுடையவர் இழிந்து மாளவர் என்பதும், Kom 

ல்லாதலர் உயரகது வாழ்உர் என்பதும் இதில் உணர்த்சப்பட்டன. 

இவ்வுண்மை துரியோதனனாதியர் பாலும் தருமர் முதலானோர் 

பாலும் காணப்பம£ம், 

கதை. 

துரியோதனன் தனது சுற்றத்தவராபெ பாண்டவர் மீது 

பொருமைகொண்டான். அதனால் விமனைச் கழுவில் விழ்,ச்தி 

ஞான். ஈஞ்சை பூட்டினான். ஐவரும் அழியும்படி ௮சச்ருமாளிகை
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ie Osim mug ster. திருவருளால் தப்பிப் பீழைத்த 8வ 

ரைமீண்டும் ௮ழைத்ததுச் சூதால் அரசைச் சுவர்ந்தான். காட்டில் 

gg eer, பல கேூகள் புரிந்தான். இலன் உய/ந்த லாழ்லை 

ப்பெற்றுச் சிறர்த அரசனாய் இருர்.தும் ௮ழுக்சாற்றைர் செய்த 

தலை இழிந்து மாண்டான். 

கதை, 2 
அழுக்காறு என்லும் இழிகுணம் சிறிதும் இல்லாத ஐவரு 

ம்ிபருகிய செல்லம் படைத்து நிறைபுக?ழோடு உயர்ந்து வாழ்ந் 

தீர். அழுக்காற்றுல் சேமிம் அல தன்மைபால் ஆக்கமும் உள௨ாம் 

என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது, 

இகன் விரிய அவர் சரிதையில் உணர்க. 

அழுக்காறில்லாதவர் அக்கம் பெறுவார் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள் ) 

அழுஃ்காறு இல்லாதவனே உண்பையான ஒழுக்சமுள்ளவன். 

அழுக்காறின்மையே விழுப்பேறாகும். ௮தனையுடையானை அறம் 

பொருள் அடையா. அதனால் இழுக்கமே உண்டாம். அதனை 

யுடையவர் தாமே கெடுவர். ௮வ.சதுசு ற்றும் வறுமையு தற £ீயும், 

அழுக்காறு கொண்டவனை மூதேவி கொள்வள். தஃது இம்மை 

யில் செல்வத்தைக் கெடுத்து மறுபையில் ஈரகத்தைக் கொடுக் 

கும், ௮து கேடுதருதற்கே ஏதுவாயது, Bo FH sass 

ஆச்சும் பெறுவார், 

மஎவது அமுக்காராமை முற்றிற்று, 
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௮-ம் அதிகாரம் வெஃகாமை, 

௮ஃ தாவது பிறர் பொருளைக்கவர்ச்.து கொள்ளக்கரு தாமை, 

இது, பிறருடைய ஆக்கத்தைக்கண்டி ௮ழுக்காறுகொள்ளாத ௮ற 

வோர் உள்ளத்தே 8 ஈழ்வகாதலின் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது. 

எவனுடைய பொருளையும் இச்சியாதே?? என்ற ஈசாவாசிய 

உபகிடதத்தின் முதன் மர்இரக்கருத்து ஈண்டுக்கரு சத்தக்கது, 

ew eer எனத. உ ராரழுறு 

171. கொரற்றமுறமும் சட்டியனேன் சோன்பொருளை 

லெலஃகயதால் 

குற்றமுற்று மாய்க்தான் கும3ரசா-. முற்றம் 

ந$ளீன்றி கன்பொருள் வெஃூற் குடி பொன்றிக் 

குற்றமு மால்2க தரும், (௧) 

Q—ar. 

குமசேசா! கட்டியங்காரன் என்பவன் அரசன் பொரு 

வெஃூய கால் ஏன் குற்ற மற்று மாயந்தான் எனின், ஈவு இன்றி 

கன்பொருளைவெஃசன் ௮து குடியையும் கெடுத்துக் குற்றத்தை 

யும் கொடுக்கும் என்௧ 

பொன்றி என்லும் வினையெச்சம் இங்க பொன்ற என்னும் 

பொருளில்வர்ச. சொல் திரியிலும் பொருள் தரியா வினைக் 

குறை'? என்பது இபல். 

நடிவு இன்றி ஈன்பொருள் வெஃ௫ன்---ஈஇவுரிலைமை யில்லா 

மல் பீறர் ஈள்பொருளை ஒருவன் தன்பொருளாக்க விரும்பின், 

நன் பொருள் என்றது எல்லா ஈலங்களும் ௮ தனால் உளவாம் 

என்பது கருதி யேன்சு, 

பிறர் பொருளை ஈிவு நிலைமையின் மி ஒருவன் சுவர்க் துகொள் 

ளக்கருதன் ௮ஃது ௮வன் குடி யைக்கெடத்துப் பல குற்றங்களை 

யும் கொ3்த்துவி$ம் என்பதாம்,
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நெறிபான் ஈட்டும்பொருளே ஒருவன் குடியை வார்த்துச் 

குண க்தைப் பயக்காம் என்பது குறிப்பு, 

பொருளுடைமையால் தன்குடி வளருமென்று சருதி ௮ தனை ஒரு 

வன் மு.பற்சியான் ஈட்டாது செறி95ட விழையின் அதனால் தன 

குடிக்கு அழிவும் தனக்குப் பழியும் உளவாம் என்பது இதில் 

உணர்க்கப்பட்டது. இவ்வுண்மை சட்டியங்காரன்பால் காணப் 
COD, 

தை, 

கட்டியங்காரன் என்பவன் ஏமாக்கத நாட்டு வேந்தனாகிப 

சச்சர்தனுடைய அமைச்சன், இவன் மிகத் திபவன், கொடு 

மையும் வஞ்சமும் சொண்ட கெஞ்சினன், அரசன் இவனை 

நம்பிச் தனது ௮ ரசியலை நன்கு நடத்தும்படி. தர்தான், இவனும் 

நடத்திலந்தான், நாள் பல அநீந்தன. அதன்பின் ௮ரசபதவி 

கொள்ளக் கருதினான். குடிகளைத் 

தன்வசப்படுததிப் படைகளைத் திரட்டினான். நன்றியை மறந் 

தான். நன்றுசெய்த ரசனைக் கொன்றிடத் துணிக்தான். 

யைத் தனக்கு உரிமையாக்கிம் 

குறித்ததை முடித்தான். கோல் கைம்கொண்டான். கொடுது 

கொல் செய்தான். செய்துவருக்கால், இறக்த மன்னனது இரு 

மகனாகிய சீவகன் பருவமெய்தினான். அக்கொடியனைவென்று 

முடிபுனைந்தாண்டான், அத் தியவன் குடியும் CFT #195 5H. 

நடுவு கிலைமைகுன்றி ஒருவன் ஈன்பொருளை வெஃூன் ௮ தனால் 

அவன் அடியோடு கெடுவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் 

உணர்ந்தது. இதன் விரிவைச் €வச இர் தாமணியில் உணர்க, 

பிறர் பொருள் கவர்வோன் குடியோடு கெவோன் ஏன்பது 
இதனால் கூறப்பட்டது, ் 

1/2. பனண்டுபெருஞ் சாத்தன் பழிசெய்ய காணியொன்றுங் 
கொண்டில?ேன் மீண்டான் கும?ரசா--மண்டிப் 

பூபயன் வெஃூப் பழிப்படுவ செய்யார் 
நடுவன்மை நாணு பவர், (2)
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இ-ள், 

குமரேசா! பெருஞ் சாத்தனார் பறிசெய்ய காணி ஏன் 

ஒன்றுங்கொள்ளாபல் பீண்டார் எனின், 5 Day ௮ன்மையை நாணு 

பவா, படுப யன் வெஃ்பப பழிப்பரிவ செய்யார் என்க, 

௪ oN ௩ e உ 

பழமீப்ப?வ பழ பிஞ்செயல்கள், 
க . அஆ e . * ச 

ப$பயன்--2பாருளால் உளதாம் இன்பம். 

Ad க a oN 8 4 _ e 

ந$வுலைமை யின்மையை நாணுூன்றவர், பிறர் பொருளைக் 

கை ொண்டால் ௮சனால் உண்டாம் பயனைவிரும்பிப் பழிக்கத் 

தக் இழீ தொழில்களை செய்யார் என்பதாம், 

நடுவ ரிலைை பபுடையவர், எவ்வளவு வறுமையாளராயினும் 

தமக்குப் பொருளெய்தும் பொருட்டுப் பழீர்செயல்களைச் செய் 

யார் என்பது கருத்து, 

இவ்வுண்மை பெருந்தலைச் சாச்சனார்பல் காணப்பூம், 

கதை. 

பெரத தலைச் சாத்தனார் எனபவர் பாண்டி நாட்டிலே மது 

ரையம்பதியீ.. நந்த ஒரு றந்த புலவர். இவரது காலம் இற் 

றைக்கு தயிர ததைமாறு வருடங்கட்ரு முன்னராம். நல்ல சீல 

முள்ளவர், 

பஞ்சலக கணத்ததொடு பஞ்ச காளியம் 

பஞ்சமமான் ின்றியே பயின்ற நாவினன் 

வ்ஞ்சுபல் ௧1 வீயம் விளம்! | மேதகன் ' 

செஞ்சோம் பிரசக்ரஞ் செய்யுஞ் சீரியன் (௧) 

கால் கைச் கவியிலும் சாளும் வல்லவன் 

நால்வகைக் கவிஞரும் ஈன்கு மெச்சுவோன் 

நால்வகை யருத்தழும் நயந்து தேர்ந்தவன் 

HIND AIF ஈண்பு 2பற்றுளோன். 

oo
 fu 

e
e
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(மருந்தைச் தகை மூகழ்த்துப் பாரத 

பொருர் தலைப் பு துச்யெ புலமைப் புண்ணியன் 

வருந்தச் சண்டிடா மதுசை பூரினன் 

பெருக்தலைச் சாத்தனார் என்னும் போனன், (ர் 

ஈட்ிபொன் பஸயற்சியெண் ணிறந்த வேளுஃமழ் 
கூட்டுறின் ௮ல்லது கூடுறா பென 

சாட்டிய படி.கலை nod RM Cane ith 
are Dp ai pane’ dus மலிச்த தன்மையான். (௪) 

(காணன் BIOS.) 

இச்துணை ௮ர.பாலப்ஈள் எல்லாம் ௮௮ உயப்பெற்றும் வறு 
மை.பால் சாஞம் வாடி. வருந்தினார், HF DRX கூபகானை நாடிச் 
சென்னா, காட்டிலி நச்ச குமணனைக் கன்டு பகிழ்ர்தார், களி 
யொன்று பானர், ஸஅவ்வள்ளல் இவாதூ வறுமைப் பிணியை 
நீத்த இயலாமைக்கு வரு$இனார். தன் தலைமைச் Osram Dac 
வோர்க்கு இயிரம்பொன் தருவதாகச் சன்பமேல்பகைகத் துத்தம்பி 
உறுதி உறிபிஷப்பதை ந்தான், மகிழ்$ சரன், என் தலையைக் 
கொண்டபோப் என் தம்பிரை$்சொ$ கு gsm Brows 

கொண்டு உன் வெறுமை நோய் களையென்று. புலலா கையில் 

வாசைச்கொடுத்துத் த்ன் சீலையை நீட்) னை. புலவர் நாணின். 

பொருள் வருமென்று கருதி Hin Forumer Glew Haut 

அதணியலில்லை, வறுமைபுரினும் பழிப்பரிவ செய்யேன் என்று 
தடுவுரிலைமையோடு அகன்றார். இது புறகாறூ£றில் காணப்படும், 

நடிவுகிவமைபுடையார் பொரு 4 விரும்பிப் பழிபுபார் என்பது 

GION கூறபபட்டது, 

  

[ sear 
173. கொள்ளென்று முன்னோன் கொழ்துமேன் சத்துரும் . 

கொள்ளவில்லை நாட்டைக் கும?ரசா-.எள்ளுூ?ன்ற 
சிற்றின்பம் வெஃி) யறனல்ல செய்யாம 

மற்றின்பம் வேண்ட பலர், (௩)
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இஸ். 

குமரேசா! பரதன் கொள் என்று கொடுத்தும் ஏன் 

சத்துருக்கன் நாட்டைக் கொள்ளகில்லை எனின், மற்றின்பம் 

வேண்டுபவர், சிற்றின்பம் வெஃ9 அறனல்லசெய்யார் என்ச, 

மற்றின்பம் என்றது துறச்ச இன்பக்சை, பேரினபத்தையுள் 

குறிக்கும். மற்றை என்பது மற்றுஎன நின்றது. இவ்கிரண்டும் 

இடைச்சொற்களே எனிலும், முன்னது தனக்கு இனமான பொ 

ரு ளையும், பின்னது பிறிதொன்றைபும் குறிக்கும் என்*, 

மற்றைய தேன்னும் அளவி கானே 

சுட்5நீலை 2யாழிய இனங்குறிச் தன்றே, (கொல் சப்பியம்) 

சிறந்த இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், சிறிய eri gos 

விரும்பி அதன்பொருட்டு அல்லவற்றைச் செய்யார் என்பதாம். 

இன்பமும் சிறப்பும் உவதெனிலும் பீறர்பொருளை ௮.ரிவுடை 

யார் முறைகெடகலிரும்பார் என்பது இதில் உணாத்தப்பட்ட து: 
இவ்வுண்மை சத்துருக்கன்பால் உணரபப?ம், 

கதை. 

சக்.துருக்கன் என்பவன் HIT பெருமானாகிய தசரசரு 

டைய இலைய |, தல்வன், இராம இலக்குவார்கள வனம்புகு5 தபின 

அவர்கள் வருகையைப் பரதன் பநுனான் ருவரடங்௨ள் வ.ிர்பார்த் 

இருந்தான். குற்த்த காலததில் இராமன் தயோத்திக்( as 

வில்லையென்று தெளிக்க பாகன் உயிர்வீடத் துணிக்கான். கெரு 

ப்பை வளர்ததான். தன் தம்.யோயே சத்துரு நளைப்பார்ச்து 

*இவ்வலை நீயே ஆளவேண்டும், ௮ண்ணா வரவில்லை ஆதலால் 

நான் இறர்துபடுவேன்?! எனறான். தம்பி ௮துசெயய இசைய 

வில்லை. அரசஇன்பத்தை வெறுத்தான், அவலும் உடன் இறக் 

கத் துணிந்தான், அவ்வபையம் அனுமார் வரது காப்பாற்றினார். 

சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாத சத்.துருக்கனை ௮ளை 

வரும் போற்றினார், லிரினல இராமாயணச்தில் உணர்ச,
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காணாள கிலமகளை & கைவிட்டுப் போனவசனைக் சாத்தப் பின்பு 

போனாலும் ஒரு தம்பி போனவர்சள் வருமவதி போயிற்றென்ன 

ஆனாத வுயிர்விடவெள் றமைவாலும் ஒருதம்பி அயலேசாணா 

தியானாமிவ் வசசாள் வன் என்னேயில்லரசாட்டியினிதேயம்மா, 

(மீ ட் சப்பட லம்.) 

இத, கன்னை இன்புற அரருபுரிச என்ற பரசனை கோச்சிச் 

சத்துருக்கன் சொன்னது. 

இனபம் வீரும்பி எதனையும் ௮றிவோர் வெஃகா! என்பது 

இதனால் கூறப்! ட்டது. 

      

174. வள்ளுவனார் கள்ளா வறுமையுற்றும் வெல்கயொன்றும 

கொள்ளவில்லை என்ன குமசேசா.-ெள்ள 

இலமென்று வெல்குதல் செய்யார் புலம்வென் ற 

புன்மையில் காட்சி உவர். (௪) 

இர். 

குமரேசா! வள் SHUT வறுமையுற்றிருந்தும் ஏன் 

வெஃ? ஒன்றும் சொள்ளகில்லை யெனின், புலம்வென்ற புன்மை 

பில் காட்சியவர், இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் என்௬, 

புலம்வென்ற--ஐம்புலன்சளையும் அடக்யெ. வெல்லுதல் என் 

னும் சொல்லாற்றலால் அ௨ற்றின் மித மீறிய தகைமையும், பகை 

மையும் உணரப்படும். ஐம்புல 3வடர்” “லவர் என்ற Fans’? 

என வ:நவன௮ தாண்ஃ5, 

புன்மையில் காட்ச சிறுமையில்லாக அறிவு: என்றது மெய் 

யுணானவ, 

உலகப் பொருள்களைச் காண்டற்முச் கண்கள் கருவீயாயிருத் 

- தல்போல், உண்மைப் பொருளைக் சாண்டத்கு அறிவு சருகியா 

யிரு ச்சலின் அதனைக் மாட்டு என்ருர்,
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இலர் என்று லெல்குதல் செய்யா[--வறியம் என்று சருதி 

வீருர்புகல் செய்யார், இலம் தன்மைப் பன்மை முற்று, 

புலன்சளை வென்ற புன்மைபில்லாத அ௮றிவினையுடையவர், 

a Sud ap sme பிமர் பொருளை விரும்புதல் செய்யார் 

என்பதாம். காட்சியார் வெல்சார் என்று காண்2, 

. 6 6 ச . ற 
வறுமை நிலம் மெய்புணர்டையோர். பிறர்பொரு*ா 

e * * சச ௩ . ௩ ° . ¢ 

Bigot xg DX aot gsr ga, இவ்வுண்மை வள 
° ™~ 

சூவப oF நத்தை Besta நாணபபம்பா, 

ந்தை. 

௩ ௪ ர ௪ [சூ ரூ . ப 

OTT SH ! பரு 1 BONE B Fin” Bul oo றத காம Ms 

(PUT செய்த ஓடையை ஸிற்று தனால் எப்லும் பண மமோன் 

னே கண pt sr TYLA BIT. அவரது அ. ரங்கணங்களையும் 

பெரும் பலமையை )% சண்ோஒிற்க்3 நா ல்லாரும் அவரும்குத் 
. . ச உடு ௪ ர, ச ௬ ௪ . ௪ 

தம்மாலிபவ்றதைக் கொண்டுவந்து சதாத்தார்.. அவற்றுள் 

ஒரு சிறித.) 2 அவர் சொள்ளாது Wb SBI. BOD By ia 

௬ட சுறக்கவச [தப எ 3லலமிக்க க ்பவர் MIF HO விழையும் 

Gu FEB RM UT.  வள்ளுவகாயனார் எமையம் கொள்ளார் 

என்று Cats surtt svn Hulaors gamcint ஒர பெருந் 
உ ச் ச e உ அட்டி க் ரூ . . e 

தொகைப் 2பாருளை UT QANE SON HH sto 2பய்புவைச்துப் 
ர . ரு ரு _ on ச * . ௪ a ச 

போயினர். வேளி3ப சென்றிருந்த நாயன் இல்லம்பகுக்தார். 

அங். நபபதைம்கண்டார். வ।சுகயம்மையாரிடம் வகதகை மீன 

விர், வச்தலிதத்தை அம்மை வணங்வெரைத்தார். moog 

மசாண்டார். சிங்கரையழைக்தார், இர்சிழு ஐ பன் புன்னகை 

செயல் எனபாலினிர் CFU 5S WHYS, Qua pica dstawd 

நின்றுபர்மனையடபைந. . சொன்; சன்பொருள் மொன் என் 

றுரைத்தார், East sion», சென்றார் எித்தே, வறு 

மையே தமக்குப் பெருமையாகச் கருதி வள்ளுவப்பெருமான் 

வாழ்ர் த வண்மையும், ௮.03வோர் பிறர் பொருள் அறுவுங்கொள் 

ளார் என்னும் உண்மையும் ஏலேலசீங்கர் ச1லவு*தெளிக்தார், 

தன்மை புகுந்து தனியறம் புரிந்தார்,
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வறுமையுறிலும் ௮ரிீலார் பிறபொரள் வெலஃகார் என 

பத இதனால் கூறப்பட்டது, 

1/5. மேலம் அறிவுற்.றும் கெக் சணனிழிக்து 

கோலிழ்சான் என்னே குமரேரா-.சால?வ 

௮லஃக யகண்ற அறி2வன்னாம் யார்மாட3ம் 

லெஃ 9 வெறிய செயின் 9) 

இ.-.ள. 

குமரேசா! கணன் என்பவன் சாந்த ௮ நீவடையனா 

யிருந்தும் வெஃகியசால் or DSi தாழ்சதான் எனின், யார் 

மாட்டும் வெஃச வெறிய செயின், ௮ல்க ௮கனற ஒறிவு என்னாம் 

கான். 

DROP HST D ON y— Pays I5S o Da 
eo ட் ॥ wr ts ் ‘ ர் } 

ஆ] ஆ rn ~ 8 nN * ச ச -~ Sy ச rn ௪ ட 

மவ ய மசபன...வ௮க்கந்தம்ு மசயலகாச மசயவாரா பச௬, 

அண்ணிதாய்ப் பதால்களிலும் செனறு a Pig Cur Wy 

வுடைய.ராயினும் பீநர்பொருளை விரும்பி அருளில் செயல்களைச் 

செய்வராயின் துவரது அறிவால் யாதும் பபனில்ஃைஎன்ப தாம், 

பீறர் பொருளை வெல? இழீெரயல்களைர் செய்பாமையே 

ஒருவன் அறிவடைமைக்குப் பயன் என்பலும், செய்னனாபின், 

எத்துணைப் பேரறிவாளனேயாயிலும் ௮வன் அறில்ல2ய யாவன் 

என்பதும் இதில் உணர் த்தப்பட்டன. 

இவ்வுண்பை. கணனபால் உணரப்பமம், 

கதை, 

FON CT என்பவன் ௮ா?சிக் என்னும் ஒர் உரன் புதல்வன், 

தாய் பெயர் குணவதி, இவன், அழகும் ஆண்மையும் அமையப் 
. ச ௩ ச ச ஆ * . பி * 

பெற்றவன். வேல் வல பெற்ற al J Ao at Teor, SIN INS DPF



345 இருக்குறட் Grdre வெண்பா, 

சால்புயர்வுற்ரோன், செங்கோல் தாங்கிச் சீர்பெற ண்டான். 

ஒருகாள் வேட்டைக்குச் சென்றான், அங்குக் சபில முனிவரைர் ! 

கண்டான். மன்னன் களைப்புற்றிருப்பதை வம்முனிவர் தெரிர் 

தார். தாம் பெற்றிருகத சிந்தாமணி பின் தெய்விச நலத்தால் 

அ௮ரசலுல்கும் சேனைகளுக்கும் உணவளித்து அன்புடன் உபசரித் 

தார். ௮ரசன் களை நிரந்தபின் அம்மணியை QacoPener. முனி 

வர் மறுத்தார். அரசன் வலிக்கு அதனை : வெளவிச்சென்றான். 

கபிலர் விமாயசசைத் துதித்து விழிநீர் சொரிக்தார். girapt ss, 

யானைபோல் தோன்றி ௮ல் அரசனை யெதிர்த்தார். ௮சசன் அஞ் 

னான், முனிவர்செய்த வஞ்சமென்று தெலீந்தான். மீண் 

டான். அவரைக்கொல்லக் துணிசதான், கணபதி காய்ர்தது, 

கணன் மாய்ந்தான். gos அகன்ற அறிவுற்றிருக்தும் முனிவ 

சத மணியை வெஃியதால் ௮ரசன் ௮றிலின் பயனையிழச் சான், 
அழிச்தான். இஃது அபிதான சிக்தாமணியிலுள்ள து. 

பிறர் பொருள் செஃகாமையே ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன் 

எனபது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

176. வென்றி மிகுகார்த் த விரியனோர் ௮வைவெஃடுக் 

குன்றினான் என்னே குமசேசா-.நன்றாம் 

அருள்வெஃ௫ மாப்றின்கண் சின்றான் பொருள்வெஃூப் 

பொல்லாத சூழக் செம், (௪) 

இ--எ. 

குமரேசா! கார்த்தவிரியன் ஒரு பசுவை Ca do Bw srev 

ort Cadi men crater, ௮ருளைவிரும்பி ஆற்றின்கண் நின்றவன் , 

பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத சூழக்கெடும் என்சு, 

பொல்லாத சூழக்கெடும்--இச்செயல்களைச் செய்ய எண் 

ணச் ெ39.வர். எண்ணினுங்கெரவசெனவே, செய்தால் வருங் 

கேடு சொல்ல வேண்டாகாயிற்று, அருளைகிரும்பி அதனை ௮டை 

தீற்குரிய நெறியின் ஈண் நின்றவர், பிறர்பொருளை விரும்பிப் பொல் 
oN in * , ச 

லாதின Fp Boh aT bf OWL) GTR.
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a 

இறைவனது அருளை யெய்துதற்குரிய செறியில் நின்றவர் 

பிறரது பொரு£ை வீரும்பினால் கெ$வா வனவும் இது பொருள் 
f~ ௩ 

ii bin, 

) Rip® a " Ont O "oe கெகினரறொழுகய ss haterG cep fot ciuitder av mw 
ச ச _ 8 . Oa க ட 

பினறுற் கெடிவர் எனபது ருந்து, இது காரரவ் யன்பரல் 

காணபப$£ம, 

கதை, 

கா[த்சவீிரியன் என்பான் ரூரியருலத்து மவ கன், இருத த், 5 ரூரியருலத்.த வேகன், இரு, 
வீரியன் புதல்வன். தாய் பெயர் சுச்தை. இலன் மிசச்சிறசக 
வி. ரன். அ.பிரங்கைகளையுடையவன். மகா வினை இராவணை 

. . . ட அ . . 

னையும் வென்று சிறையிலிடடவன், மா&ஷ்மறி ,யனலும் பட்ட 

ணக்திலிருகது ௮சசபுரிச்சான் அருளை விரூமபி ௮மம்பல செய் 

ரன, ரநெறிதவளுக அறிவ்னை(டையவன் இவன் ஒருராள தான, PANG BB ர டையவன, ஒறு 
சமதக்கிளி முனிவரது தவசசாலைம்குச் சென்றான. அவர்பால் 

அமைக் BG BIDS FY WAS கண்டான், அதநெய்லப் பசு 
௪ * ௪ oO | ௪ ~ * 

வை அவாவினான். அ௮சனால், அத்தூயவவிட.மம் யனசெப் 

தான், MOU கவர்ச்து ஐன் அணிசநா டைசதகான், அறன் 

பின் அம்முனி மகனாகய பரசுராமன் வசதகான், அங்கு நிகழ்த்த 
. 70 ட ஸ் க ௪ ர _ 0 

oss O sabo stor, Oso. gi Foi stor, BEG சாடி வரை 

வினில் ஒடனனை. தன்கை வேய்ப மழுலால் வன் தலையைக் 
. . e உர றது . 5 

கொய்து தூ.னித்தான்,  தருள் வலக மன்ற நரரர் தலைவ 

னும் ஒருபொருள் வெஃகியகால் பொன்றி மறைகதான், 

இதன் விரிவை மர்சபுராணத்தில் உணர் ௪, 

பிறரபாருளை விரும்பினோர் அருளிழச்து கெடுவ! என்ப 

இதனால் கூறப்பட்டது 

177, தள்ளாத் தனபதிபொன் தாயக்தார் வெளவிபுமன் 
கொள்ளவில்ல இன்பம் ரூமேசா-..எள்ளளவும் 

வேண்டற்க லெஃகியாம் அம் விவா வயின் 

மாண்டந் ரிம் பயன், 

dl
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இ-ள், 

குமரேசா! தனபதி எணிசரது பொருளை தலசது 

தாயத்தார் வெள்ளியும் ஏன்பயன்கொாள்ளவில்லையெனின், ௨.௬9 

அம் அச்சபவேண்டத்க ல்ளைவயின் பபன் மாண்டற்கரிதாம்என் 2, 

மெஃ அம். அுக்தம்.-பிரர்பொருளை அ௮வாயிக் கவர்ந்து 

SY F GV அரும் அ bb IOS. 

வேண்ட cn TBI ULL [BOOTIE B 

<4 den oun? on — Lia on வீளையுப்இட த்து: அனுபலிக்கும்போது 

என்றபடி, பயனா மாண்டற்கு அரிது அம்---அவ்வாக்கத்தின் 

பயன் ABIES அரியதாம். ஈண்டு ௮ருமை இன்மை 

குறித்து இனறு. 

பீறா பொருளே வெளவிக்கொண்? ௮ சனல் அரும் இன்பத் 

சை ஒருஉன் விரப்புகலாகாது, ஏன ப/ல அவ்வாக்சத்தின் 
. Cyn rhe ச ட 

ப.பன, வாவல் நன்மையாகாதென்பதம். 

பிநன் பொருளை ஒருவன் பேராசையால் சகவரந்தகொள்வா 

னால் அப்பொருள் அவனுக்கு ஈன்மையான பலனை நல்கா தன் 
ரூ * . . Co ௩ 

பது இதில் உணாக்ரபபட்டது. இது தனபதிவணிகர த காயத் 
தரர்பால காணபப$ம், 

கதை. 

தனபதி என்பவன் மதுரையம்பதியிலிருந்த தரு வணிகர் 

Prac, Saw Ani es திழவன் எனப் பெருசிதி.புடையவன், 

சுலை என்னும் தன் பனைவியுடன் அன்புற்றமர்ந்து இன்புற்று 

வாழத்தான், அநம்பல புரிந்தான். எல்ல? நலங்களும் எய்தி 

பிருந்தும் பிள்ளைப்பே௦றான்௮ பெறாது வருந்தினான். தன்னு 

டன் பிறந்த தங்றைந்கு ஒருமசன் இருந்தான், அம்மருமகனையே 

தனக்கு மகனாகக்சொண்டான், தன் பொருள முழுதைபும் ௮வ 

னுக்? தந்தான், மனைகியோடு ௮வன் தவமேற்சென்றுன். சென் 
மீன் வள தாயத்தார் மப்பொருன் முழுளதயும் சவார்சார்.
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தாடும் மதனும் தளார்ச்சார். . தனிரு சலாஞ் ஈச்தாடிர நினைர் 

தார, அப்பரமன் தவஞ்செயுர் சென்ற தனபறி வணிரர்போல் 

வந்தார், சாயத்தாரை அழைத்துச் ௪டையில் கிறு தினர். வான 

முறை கூறி அவர் பொருள் மு ழதைபும் அம்மனே அடைபும் 

ப. செய்தார், தாயச்சார் உற்றதையெல்லாம் ஒருங் 3தபிழர்சார் 

குற்ற மும் பழியும் கொண்ளம் நொகசசார். மெஃநியாம் த 

விளைவில் தி3ததரும் என்பதைத் சேர். செய்பிழைச் 
இரங்கினார், இதன் வீரி திருகிமாயாடலில் உணாப்படும். 

பிறர் பொருளை ஒருவன் சவர்ந்தசாள்வினும் அதனால் 
அவன ஈன்மையெய்தான் என்பது இகளுல் உறபபட்டறு. 

ந 

  

178. வர்ளலுயர் gQudraada coragin Svs arm 5g 

சகொள்ள,கின்ற தின்பம் குமமேச-எள் வும் 

ஆஃ சரமை செல்வத்திற் கிய/செனின வெஃசாமை 

வேண்?ம் பிறன்கைப் பொருள். (௮) 

gQ)—ar 

குமரேசா! அய்வள்ளலது செல்ஃமட்டும் என்றும்பெரு 

இ என் இன்பமுற நின்றது எனின், செல்வம 50 BTN IH 

ஏது யாசெனின், பிறன் 3வேண்டும் சைபபொருளை ஒருவன 

லெஃராமையேயாம் என்சு, 

௮ல்சரமை குறையாமை, இவ் எ௫ு/மறைக் மொழிம் 

பெயர் அர பெயராய் தன் மாரணதமதைக் குறிச்துநின்றது. 

பிறன் விரும்பும் சைப்பொருசோம் சான் விழுர்பாமை3ப 

ஒருவன் செல்வம் சுருங்சாமைப்ருக் காரணமாம் என். தாம், 

இனி, ஒருவன் செல்லம் சுராங்காமலிநர்சவேண்டுமானால் ந ஒருவ) ¥ OV a ச Th oUF ‘we ஸூ 6 

பிறன் சைப்பொருளை அவன் விரும்பாமல் இருர்ச?௨ண்டும், 

எனவும் இது பொருள்ப£ம், 
o 

பிறர் பொரளை இச்சயொதவன் செல்வமே பெருவெளரும் 
J , a a 4 ஓ a s ௬ * சுட 

என்பது இடல் உணர்த்தப்பட்டது. இஃது ஆப்பால் அபப்ப!ம்,
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கனத, 

ஆரப் என்! வன் பாண்டி தாட்டி Geo Qua இகைபலைக்கு ௮௫௫ 

லிநந்த இப்க்குடி வன்லும் ஊரில இருர்சவன், இவனறுகாலம் 

இற்றைக்கு எறக்குநைய QI SO) gs vor cron உருடன்ஈட்குமுன் 

ன.ராம், இவன் தாளாண்மை மிச்ச வேளாண் மாரபினன், நால் 

பல தேர்ர்த மேலம் அறிவினன். மனாலமும் இனகுலமும் மாண் 

புறப் பெற்றவன். சடை வள்ளல்கள் எழு௨ருள் ௨ஐருவன், BH 

றி ர௪னாயிருப்பினும் பேரரசரும் போற்றக்தம்ர பெரும்பு மூடை 

யவன், தஇிறுபாணாுற்றுப்படை புறகானுூ£று நற்றிலா முசலிப 

பழைய நால்கள் பலவற்றிலும் இவன் புநழ்மணம் மரன் 

ps. இரவலர் எவர்க்கும் இவன் of om eat இரும்தான், ஈத 

வின்பமே இவிதெனச் கொண்டான். வேற்றரசர் சிலர் இவனை 

வெல்லக்கருதிஞஷா. மடி.யவில்ல, பொருள் பல போக்கி உறு 

குணம் ஆய்ஈ தார், அவற்றில் இவன் அவாவின்றி நின்றான், 

இவன மனப்பண்பும் பிறர் பொருள் வெஸ்சாப்பெற்றியு செ 

எ! த ௮வரும் இவன்பால் பெருஈண்பு சொண்டார். குறையா 

வாழ்வு பெற்று இவன் கொடுத்து வாழ்ந்தான். இன பேரம் 

ஊரும் இமயமலைபோல் நிலைகின்று இவ்வுலிற்கு நலம் பல புரிகின் 

றன என்று மோசியார் என்னும் புலவர் பெருமான் இவன மேன் 

மைஎய வி.பந்த பாடியுள்ளார். 

'வடதிரை யதுவே வான்றேோய் இமயச் 

தென்திசை ஆப்குடி யின் முயற் 

பிறழ்வு மன்னோ இம்மலர் தலையுல32.”  (மோசியார்,) 

இதன் விரிவு புறசானாறு கலிய பல,நால்களினும் புலம் 
லெல்சா தான் செல்வம ௮%மா தனபது Q 56) கூறப்பட்ட தட 

et meagan =e 

179. கொள்ள விரும்பா Ss குசேலரிடம் செல்உமன்பு 

கொள்ளவர்த சென்னே குமசேசா-- உள்ள 
அற்னறிச்து வெள்சா அறிவுனடயார்ச் சேரச் 

இறனறிர் தாங்? இரு, (a)
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இ..ள, 

ரூமரேச!! மிறர் பொருளை விரும்பாத குசேலரை ஏன் 

செல்வம் விரும்பி வர்தடைச்தது எனின், அறன் ௮றிர்து வெஃ 

சாக அறிவுடையாரசைத் இருமரள் இிறன்௮றிச்து சேரும் என் ௪, 

திறன் அறிர்து--சமயமறிசது, ௮ஃதாவத லெஃராதவன் 

மனமகழ்ச்திரும்மும் காலமும் இடமும் தெரிந்து, 

பிற பொருளை லீரும்பாமையே தனஃகு அறமென்று அறிந் 
ச் ரூ . க 6 

அ ௮ல் வழுவாகொழுகும் அநிவடையாசைத் இருமசள் சானே 

வச்து அடைவள் என்பதரம், 

"6 ச ர ae} உ e Fas) 
ஆம என்றது HOES உடன என்வும் ௮அதனபடியய 

எனவும் இருவகையினும பொருள்ப£ம். 

[அ] பிறர் பொருளை விரும்பா தவர்க்குச் செல்லம் தானே வந்து 

சேரும் என்பது கருத்து. 

மேல், வெஃகரதான் செல்வம் ௮ஃகாதென்ரார், இதில் ௮. 

SiGe gator ave aig சேரும் என்ரார், 

இல்வண்மை குசேலாபால் காணப்பூம், 

கதை. 

குசேலர் வறுமையுற்றிருந்தும் பிறர் பொ௱ள் வெல்காப் 

பேரரிவுடையசாயிருர்சார். இவர் வட மதுரை சென்றும் ஒன் 

றும் வேண்டாது மீண்டார். திரும்பி வருமுன் இவர் இல்லில் 

திரமாள் ass விரும்பியிரு*தாள். அப்பெருஞ் செல்வதை ச் 

சண்டு இவர் இறும்பூதெய்திஞர், இவரது வறிய குடிசையும் 

பெரிய மாளினகயாயது, உணவின்றி வருந்திய மனைகியு மச்ர 

சூம் உயர்ர் ச ௮ரசபோசம்களில் உலாவி விளங்கினார். திருவருளை 

நினைந்து குசேலர் இருவுற்று வாழ்ந்தா,
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வாபிலைடடைர் த மறைந்குலச் தலைவன் 

மாமணி யான கின்றிழீந்து 

மேயதன்புன்னர்க் நரைபோற்றுவாச 

Oss Fo Dns GH BRS gw 

தூயசெம்பபொன்னால் அமைத்திடப்பட்ட 
eo. | tN ச ‘ 

சுடர்ப்)பரு மாஃிகையாஇப் 

பாய பல் வளனும் நிறைதரப் பொலியும் 

பண்பினை போம்செனின்றான், 

(குசேலோபாக்கியாகம், ) 

பிறர் பொருள் விரும்பாதவனைத் இருமகள் வீரும்பி அடை, 

வள் என்பது இனால் றப்பட்ட... 

180, கண்டாள் பழிலெல்2க on nck GIO) 5 Bor 

கொண்டான் விறமேன் மே ரசா. மண்டி 

இறலினலும் எண்ணாது வேலின் விறலீலும் 

வேண்டாமை யென்னும் செருக்கு; (௰) 

Q—ar. 

குமரேசா! கைகே£ ௮ரசை கெஃபப் பழிபுற்றாள், இ 

சாமன் ஏன் ௮தனை வேண்டாமல் விறலுற்றான் எனின், எண்ணா 

அ கெஃூன் இறல் ஈஜும், வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு 

விறல் ஈனும் என், இறல்..-இறுதி, விறல்-- வெற்றி, 

எண்ணாது மெலன் இறல் ஈனும்--பின் வீளவதை எண் 

ens பிறன் பொருளை ஒருவன் விரும்பின் ௮ல்து அவனுக்கு 

இ௮ தியைக் கொடுக்கும், 

செருக்கு--மனக்களிப்பு, HOD, தகுபெயசாய்த் தனக்கு 

ஏதுவா௫ய செல்வதீதை இக்சே குறித்து நின்றது.
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பொருள் விருப்புள்ளயன் மருளோடு இமீந்சுழல்வான், 

௮ஃதில்லாதவன் செருளோடு இறந்து இரழ்வான என்பார் 

“வேண்டாமை என்லுஞ் செருக்கு விறல் ஈலும்” என்ளுர், 

பின் விளை அறியாமல் பிறன் பொரு ஒருவன் வீரும் 

பின் 3௮% த, அவளுக்கு நாசக்தையும், வேண்டாவிடின் மேன்மை 

யயம் கொடுக்கும் என்பசாம் 

பிறர் பொருளை அறிவின்றி வெளவக் கருதி$ஷனைப் பழியும் 

இழிவும் பற்றும் என்பதும், சேண்டா ச௨னைப் புரமும் வெற்றியும் 

பொருந்தும் என்பதும், இதில் உணர்த்கபபட்டன. இவ்வுண்மை 

கைசேசிபாலும் காகுத்தன்பாலும் காணட படும். 

கதை, 

கைசேசி என்பவள் சேய தேசத்து மன்னன் மகள். 5௪ 

சதன் மனைவி, உருவ நலனும் அறிவின் இறனும் ஒருங்கு வாய்ந்த 

வள், தசரதன் தனது தலைமகனாகய இராமலுச்கு முட புனைய 

முடிவு செய்திருந்தான். அதைக் கைகேசி அறிர்தாள். மனந் 

இரிரதாள். ௮வ் ௮7௪ பதவியைத் தன் மரனாயய பாரதனு2 

உரிமையாச்சு விரும்பின். கணவனை வஞ்9த்தாள். நினைகத 

தை முடித்தாள், முடிவை எண்ணி இராமன் கெடுவனம் புகர் 

தான். அரசன் அதனால் தவி துறந்தான். அ௮னைவருர் துயரில் 

அழ்ர்து வருந்தினார். சேசய தேசத்துச்குப் போபிநக்ச பரதன் 
வந்தான். தாய் செயல் தெளிக்தான், தன்னுளஈகொதிக்தான். 

வது வெறுத்தான். (py pig வனம்புகுர்த அண்ணனைத் 
தேடிச் சென்றான். கணவனையும் மகனையும் பிரீரது கைகேசி 

சடுந்துயருழந்தாள். பின் கீளைவதை அறியாமல் ௮ரசுரிமையை 

வெஃகியதால் இவள் ௮ரும்பழியடை& தாள், 

இ எண்ணாது வெஃகின் இறல் ஈனும் என்பகை யுலகம் இஉள் 

பால் உரை1% கலு,
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சுமமயா னத்திடை தன் தணையேசத் சோன்றல் guts 

BL GOT SSE 

கடுமையார் கானாத்தில் கருணையார் சலி?யக% 

சுழற்கால் மாயன் 

கெடுமையால் ௮ன்றளச் த உலஈமெல்லாச் தன்மன த்தே 

நினைத்து செய்யும் 

கொம்மையால் அளக்காளை ய.நிச்திலை3யல் இக்கின்றாள் 

என்னையின் par, 

இ௫, கைகேசியைக் குறித்துக் குகனிடம் பரதன் கூறியது. 

௮ரசு வேண்டாம் என்று இராமன் அடங்கி யகன்றான், 

௮ தனால் முற்றத் துறந்த முனிவும் அவனது மனத்துறடையும் 

வெற்றித் திறனையும வியகது போற்றினார். 

வெஃகு தலால் இறலும், வெஃ்காமையால் விறலும் உளவாம் 

என்பதை உலகம் இவர்பால் ஓர்ந்தது, 

லெஃசாமையே ஒருவலும்கு மெய்யான மேன்மை என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது, 

(இவ்வதிகாரத்தன் CO greases பொருள்.) 

பிறன் பொருளை ஒருவன் சவர்ச்துசொள்ளக் கருதின் ௮க் 

சருத்து அவன் குடியையும் கெடுத்து அவனுக்குப் பழியையும் 

கொடுக்குமா ந$வு நிலைமையுடையவர் பிறர் பொருள் வெஃகார். 

மறுமை யின்பத்தை விரும்பினோர் அதனை விரும்பார், வறியரா 

பினும் அறி3வார் வெல்கார். பிறர் பொருள் வெஃகாமையே 

ஒருஉன் பேரறிவுச்குப் பயன், அருள் விரும்பி நெறிரின்றவரா 

யினும் பொருள் விரும்பின் பொன்றி யிழிவா, கெஃூயோம் 
பொருளால் ஒருவன் மெய்யின்பம் எய்தான், விரும்பாதவன் 
செல்வம் சுருங்காது, அவனுக்குச் செல்வம்தானே வந்துசேரும், 
வெஃகுசல் இழிவையும் அழிவையும் ஈனும், வெல்சகாமை ஒரு 
வனுக்கு வெற்றியையும் மேன்மையையும் கொடுக்கும். 

0௮-வ௮௫ வெ.ஃசாமை முற்றிற்று,
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19-ம் அதிசாரம் புநங்கூரூமை, 

0௯-ம் அதிகாரம் புறங்கூறாமை, 

அஃ்தாவது காணாத இடத்தில் பிறரை யிகழ்ந்து சொல்லா 

மை பிதர் தக்கங்சண்டு பொறாமை கொண்டு ௮தனை வெளவக் 

கருதும் இழிகுணமில்லாத இடத்தே கிமழ்வதாதலின் ழுக்சா 

ரூமை வெஃகாமைகளின் பின் இது வைமகப்பட்டலு. அ௮ழும்கா 

ழம் வெஃகுதலும் மனக்குற்றமாகவும் புறங்கூறல் மொழிக்குற்ற 
மாகவும் கரு தப்படும், மொழிநலம், மனகலம் அடியாக வருமா 

லால் அதிசார ௮மைவும் அம்முறையில் பின்றது. 

  

181. மாறசெப்தக் கும்பகன்னன் மாண்புற்றான்யார்பறமும் 

கூருனென் றென்னே குமசேசா--தேறி 

அறங்கூறுன் அல்ல செயிலும் ஒருவன் 

புநங்கூருன் ஏன்ற லினி, (+) 

Q—ar. 

குமரேசா! கும்பகன்னன் கொ?ஞ் செயலுடையனாயி 

ருந்தும் புறங்கூறு ச புனிதன் என்று ஏன் பு£ழ்பெற்றான் எனின், 

அமங் கூறானாகி அல்லனவே செய்யினும் புறங்கூமுன் என்று ஒரு 

வன் போ ற்றப்படுவானாயின் ௮ஃது அவனுக்கு நன்எமயாம் என் 3, 

t 
, 

அறம் கூருன்-- அறமென்று வாயினாலுஞ் சொல்ல தவஞய். 

இதில், வினைமூற்று எச்சமாக நின்றது. அல்ல என்றது பாலக 

கள. புறக்கூறுன்--சாணாத இடத்தில் பிறரை யிசழ்ம்துசொல் 

லான், 

அ௮றமென்று சொல்லுவதுஞ் செய்யாது பாவங்சளையே செய் 

பவனாயிலும், பிறைர *யிசழ்க்து சொல்லான் என்று உலகத்தர 

சால் அவன் வியர்.து சொல்லப்படவாளாயின் ௮ஃறு அவனுக்கு 

நன்மை ஏன்பதாம், 

பேரும் பாவங்களைச் செய்யினும் ஒருவன் புறஞ்சொல்லலா 

சாதெல்பது கருத்து, பாஉங்கள் பலவற்றுள்ளும் ப்ரல்கூதலே 
49
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பெரும் பாவம் என்பதும் ௮தனையுடையவன் ௮றம் பல செய்பி 

னும் நலம்பெருன் என்பதும் இதில் ௮மைந்தமை காண்க, 

எவ்வளவு கொடியவனாயிலும் புரங்கூறா இருப்பின் அவன் 

நலம் பெறுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது 

Gd FHT HIT HO Com TIO. 

கதை. 

கும்பகருணன் என்பவன் விச்சிரலசுவுக்குக் கேச€யயென் 

னும் ௮ரக்கியிடம பிறந்தவன். இராவணன் சம்பி, வியக்கத் 

Sas மெப்வலிபுடையவன், அஞ்சா கெஞ்சென். அருந்திறல் 

பெத்ரோன். பேருண்டிகொண்டி பெருகாளுறங் கவோன். மறம் 

பல செய்பினு% புறங்கூருதவன். இராவணன் சீதையைக் சுவர் 
து சிறையில் வைத்தபின் இராமனைப் பலமுறை யிதழ்ந்தான். 

பழித்தல் இீதன்று இவன், ௮வனை யிடித்துக்கூறினன். புறங் 

கூறுவோர் என்றும் புல்லியென்றான், பேடஉகளன்றோ பிறன் 

புறங்கூறுவார் நும்போன்ற பெரு வீரர்ந்கு ௮ பெரும்பிழை 

யென்று பெரிதும் புன்றான். பநைத்த விரர் முன் எதிர்த்துச் 
செல்வான். மறங்கொண்ட கொல்லிலும் புறஞ்சொற் சொல்லான். 

அல்லன செய்பினும புறங் உறாமைபால் இவன் ஈல்லவனாபினான், 

இஃது இராமாயணத்தில் தெளியப்படும். 

அுறங்கூரானாயினும் ஒருவன் புறங்கூறலாகாசசென்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது, 

  

. 

182. கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் ஏன்கேடு 

கொண்டான் பழீத்துக் குமரேசா---கொண்ட 

௮றனழீழி யல்லவை செய்தலிற் நீதே 

புறனழீ இப் பொய்த்து நசை, (௨)



19-ம் அதிசாரம் புறங் உருமை, 357 

Q@)—ar, | 

குமரேசா! சண்டி ரசைத்த சனகவனமன் ஏன் புறன் 

கூறிப் பெரும்பழி டுசாண்டான் எனின், அறத்தையழீத்து ௮ல் 

ல ஈற்றைச் செய்கலிலும ஒருவன் புறத்தே பழித்துப் பொய்த்து 
நகுதல் பெருச்திமை என்ச, த2,௪ என்பதில் ஏகாரம் தேந்றங் 

குறித்து நின்றது. 

௮ழி என்பது ௮மஇ என நீண்டு ௮ள?பூத்து ஈரிடத்தம் 

வினையெச்சப் பொருளை Har se dor nga. 

அறன் ௮ழீஇ.-௮றத்தை NPS H. Hod என்பது ஓன்று 

இல்லைபன்று மறு ததர் சொல்லி எனவுமாம். 

அல்லவை செய்தலின்--பாவங்களைச் செய்தலினும் 

புறன் அழிஇ--புறத்தே யழித்த: அஃதாவது ஒருவன் 

பெருமையழியும்படி அவன் புறத்தே யிகழ்ந்து சொல்லி, 

சாணாத இடத்த ஒருவனை யிரழ்ந்துசொல்லிம் சண்ட 

இடத்தே அவனோடு பொய்யாக ஒருவன் புசழ்ர்து நகுதல், 

அறத்தைக் சொன்று ௮ல்லவற்றைச் செய்சலினும் தஇிமையாம் 

என்பதாம், 

புறஞ்சொல்வோர் ௮றங்கொல்வோளை கேர்வர், அதனோட 

பொய்த்து ஈகுவோர் ௮க்கொலையோடு அல்லவை செய்வொமை 

புறவ்கூறவோன் வெழம் பாலி ௮த$னோி பொய்யாக, முக 

நசை செய்போன், பெரும் பாகி என்பதாம். 

புறத்தே பழித்து முத்தே பொய்சசை செய்வோன் பெருந் 

இமையடைவான் என்பது இதில் உண/த்தப்பட்டது, இவ்வுண் 

மை ஈனஈவன்மன்பால் காணப்படும்,



303 திருக்குறட் GuSre¢ Owewus, 

கதை. 

கனசவன்மன் என்பவன் மதுரையிலிருர்க ஒரு தட்டார் 

தலைவன், கெடுஞ் செழியன் அசசுபுரியுக் காலத்தில் உடனிருச் 

தவன், பொற்பணி செய்வதில் ஈற்பேர் பெற்றவன், மரகத 
முதலிய மணிசவின் குணக்களைத் தெரிவதிலும், விலைத் 

அணிவதிலும் மிச வல்லவன். மணியணி பலவும் புளைந்து தந்து 

அசசன்பால் ௮ணியணியாகப் பரிசு கொண்டவன். புறத்தில் 

இ,ச்துணை ஈலங்கள் அமையப் பெற்றும் இவன் உளத்தில் இழி 

குணங்களே யிசைந்திருந்தன. எவருடைய Our on ua Saw 

கருத்தினன். பொய்யே புகலும் வெய்ப காவினன், சீலம்பை 

விலைப்படு த்த மதுரைக்கு வரச கோவலனை இவள் கண்டான். 

நகைமுகங் காட்டினான். கோவலன் நம்பினான், தன் ரைச் 

சிலம்பை ௮வன் கைக்சொடுத்தான். அதனை நல்லமிலைக்கு விற் 

த் தருவகாசு ௮ப்பொல்லாதவன் புகன்றான். பொன் ஈசை 

செய்வோன் பொய்கை செய்தான். வஞ்சமான இனியமொழி 

களால் சோவலனது கெஞ்சைத் தேற்றினான். ஓரிடத்தில் இருக் 

கும்படி செய்தான், கலம்பைக்கொண்டி ௮ரசமாளிமையிற் புகுக் 

தான். ௮ரசனைக் கண்டான். முன்னரே ௮ சியின் லெம்பொன் 

றை அ௮ந்கொடியவன் களவாகர் கொண்டிருந்தான், அதனையின்று 

கண்டு சொண்டிவர்ேன் என்று கூசாமல் கூறினன். பெருமை 

யழியும்படி சோவலனுக்குச் தறுமையேற்நினன், ren! 

கூறினன், கள்ளனெனம் காட்டிக் கோவலனைக் கொல்லச் செய் 

தான், கோலும் தொல்லித்து$ கொம்ம்பழி கொண்டான். புறம் 

பழித்துப் பொய்த்து நகைத்த ௮க்நொடியோலும் குலத்தோ 

டழி்சான். கொழந்திதுற்றான், 

(இ.கன் விரிவு இெப்பதிகொசத்தில் தெனியப்பூம்), 

புதம்கூறல் ௮றக்கோரலினுங் கொடியசென்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட து,
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183. சீறி யெதிர்வை த செத்தான் பவுண்டரசன் 

Kaper புறமேன் குமரேசா--வேருப் 

புறங்கூறிப் பொய்த் தயிர் வாழ்தலிழ் சாதல் 

அறங்கூறும் இச்கர் தரும், (௩) 

இ-ள் ச 

குமரேசா! பவுண்டசகன் புறம்கூறி வாழாமல் ஏன் 

எதிர்கூறி யிறந்தான் எனின், புதங்கூறிப் பொய்த்து உமிர் வாழ் 

தீலினும் சாதல் ௮றங்கூறும் ௮5ம் தரும் என்சு, 

அறம் என்பது ஈண்டு அதனை யுணர்த்தும் நூல்களைக் குறித் 

த நின்றது, ௪ 

காசை இடத்தில் பிறரை யிகழ்ந்து சொல்லிக் கண்டடுடத் 

தில் அவர்க்கு ஈல்லவன்போல் நடி த்தப் புகழ்ர்து ஒருவன் வஞ்ச 

கமாக உயிர் வாழ்வதைவிட ௮வவ் இறந்து படுதல் நல்லெெதென்ப 

தாம், 

இறவா திருப்பின், புறக்கூறலாயெே பெரும்பாவத்தை மேலும் 

மேலும் புரிந்து மீளா ஈரசனுக்காளாவான், இறப்பின், ௮2 கூறா 
னப் அறங்கூ.றும் தம்சத்தையடைதற்கு உரியனாவன். ஆதலால், 

சாதல் அவலூர்கு ஈலர்தருவசாயிற்.று, 

இனி, ஒருவனைக் குறித்துப் பிறனொருவனிடம் புறங்கூறி 
அவன் மனம௰ழும்படி இச் சகஞ்செய்து ஒருவன் உயிர் வாழ்தலி 

லும் சாதல் அவலூர்கு இனிதாம் எனவும் இது பொருள்பம். 

புறங்கூறி வாழ்தலிலும் ஒருவன் இறந்து பரிதல் ஈலமென் 

பத இதில் உணர்த்தப்பட்டது, : இவவண்மை பவுண்டசசன் 

பால் காணப்படும். 

கதை, 
t 

UML TS என்பவன் சண்ணன் கலச்திலிருந்கு ஒரு 

திண்ணிய வேர்தன். முருசாடென்னும் பெருசாட்டை யாண்ட



$00 - திருக்குறட் குமரோஈ வெண்பா, 

வன். நாரத முனிவரது தூண்டுதல1ல் கண்ணனமீது இவன் 

கடும்பசை கொண்டான், ௮வசது சன்னக்களைத் தானும் 

கொள்ள எண்ணின். அதன் பொருட்டும் கண்ணுதற் பரமனைக் 

கருதிப் போற்றினான். ௮ப்பரமனருளால் ௮வை வரப்பெற்றான் 

சங்கு சக்கரம் தண்டு முதலிய ஐவகைப் படைகளையுங்கொண் 

டான், கண்ணனினும் பெரியவனாசத் தன்னை யெண்ணினன், 

பொருமையு தரும்கும் பொருந்தப் பொக்கனுன், யினும் 

புறரக்கூழல் என்லும் புன்மையை யொழிச்தான், மறம்புரிதற்தே 

மனந் தணிம்தெழுர்சான். சண்ணனை நே2?ர காணர் சென்றான், 

கண்டான், கரித்தான். கண்ணா! ஐ வைப் படைகளும் எமக் 

கேயுரியன, ௮வை, நீ தாங்க ௮ருநனல்லன் விநிந அவற்றை 

விரைவில்?? என்றான், கண்ணன் புன்னகை செய்தான். அவன் 

கூறியபடி. முதலில் ஆதியைவிடடான், விரித்த அழி கடுத்து 
வர்தடன் மணிமு. துணித்துத் துணிவடன் சென்றது, மாய்ந்து 

விழ்சதவன மாலுரு மெய்மினான். மாரு இன்பம்மருவி ம௫ழ்5 

தன், பொராமையுற்றும், புங் உரிப் பொய்த்துயிர் வாழாபல் 

பாறம்புரிஉ தீறந்தமையால் இவன றங்கூறும் ஆக்கக்தையடைந் 

தான். இதன வீரிவைப் பாகவதம் பததாகிகந்தத்தில் காண*, 

பண்ணமை களி$ஃயானைப் பவண்டரன் வதனரோக்கி 

வெண்ணிலா மு.றுவல்கோட்டி வி$இவெக் தீழல்வாய்கான்ற 

ஒண்ணிற கேமிரயன்றாங் குரை த்தனை வி3.துமன்னா 

மண்ணமை முழவு த்திண்டோள் மாலவன் விிித்திட்டானால்(1) 

ஊற்றிருக் துதிரமாரி யொமுகுசெர் தழல்வாய்கேமி 

சிற்றமோ டெதிர்க வெய்ய செருத்தொ£ீல் கிளையாகின்ற 

பாற்றினஞ் சுழலும்வபைவேம் பவுண்டர வாச தவன் 

மாற்றருஞ் சிறப்புவா.ப்ச்ச மணிமுடி துணிக் ச சன்றே, (2) 

விட்டிரு வீனையு $ங்கி வேரியம் துளவமாயன் 

சட்டெழி லஓுருவரா,ஒக் சைபுனைற் இருர்தவாற்றால் 
பட்டலெங் சவிமல்யானைப் பவுண்டர வாசுதேவன் 

வட்டவ:ப்த் இ௫ரிசாங்கும் மாலுரும? தயி னானால், (3) 
(பாசவசம் )
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புறக்கூறி ஒருவன் வாழ்தலினும் சாதல் ஈன்றென்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது, 

184. (Lip ap gam egid achrOr Bi வெய்யசொன்னார் 

Kt yous Hnsre1—F Bout g 

கண்ணின்று சண்ணறச் சொல்லிலுஞ் சொல்லற்க 

முன்னின்௮ பின்2னோக்கசாச் சொல், (௪) 

Q—a. 

குமசேசா! மாற) அமு தண்ணும் எஞ்சசெதிரேநின்று 

வெய்ய சொற்களைச் சொன்னாசெயன்றி சூரிய சஈதிரர் என்புறஞ் 

சொல்லவில்லை பெனின், கண் நின்று சண் அறச்சொல்லிலும் 

முன்னின்று பின்னோகமாச சொல் சொல்லலாமா தென்க, 

சண் நின்௮-எதீசே நின்று, ஒருவன் கண் கானும்படி. 

நிற்றலால் எதிர் நிற்றலைச் சண் கின்று என்றார் 

சண் ௮றச் சொல்லினும்-- அருள்கெட Cut HiT gy od. Bo 

கேகண் என்றது சண்ணே.்டத்தை; ௮ஃ.சாவது கண் சென்ற 

விடத்கே தோன்றும் பரிவு. உம்மையால் அதுவும் சொல்லலா 
[ஆ டி ௪ டி 

'கரமதனபது உணரபபம்ம. 

மூன் இன்ற. -நேரேயின் றி. 

பின் சோக்காச்சொல்--பின்வருங் குற்றத்தை யெண்ணாத 

சொல், 

ஒருவன் எதி?ர நின்று கூஞ்சொற் சொன்னாலும், அவன் 

புறத்தே நின்று ஒருவன் பழிச்சொற் சொல்லலாகா தென்பதாம்- 

சண்முன் சின்று தன்னையொருவன் சுண் ௮றச்சொல்லி 

னும் ௮வன் முன்னேயன்றிப் பின் நோக்காச் சொல்லைத் தான் 

சொல்லலாகாது எனவும் இது பொருள்படும், ' 

சேர் நின்.று கடுஷ்சொற் சொல்லிலும் ஒருவன் புறிின்று 

பழீச்சொற் சொல்லலாகாதென்பது கருத்து. இறு சூரிய சக்தி 

ரர்பால் வணபபஃம்,
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கதை, 

௬ரரும் அசாரும் பாற்கடல் கடைஈத காலத்தில் அதி 

லிருந்து அமுகம் எழுந்தது. அதனை மிருதிறத்தாரும் புகுர் 
துண்ணா விரும்பினார். திருமால் அசுரரை வஞ்சித்துத் தேவர் 

களை அதனைத் தனித்துண்ணும்படி செய்தார். அத்தெய்வ வரி 

சையில் இராகு, கே, எனனும் பெயரினையுடைய ௮சுரரிருவர் 

கரந்து புகுக்தார், கையில் வாங்கிக் களிப்புடன் உண்டார். கதி 

ரும் மதியும் ௮ஃகரவைம் ஈண்டார், கண்முன் நின்று கடுத்து 

மொழிக்தார். கரியமாலுக்குத் தெரியக் காட்டினார். அவருக் 

கெளிட்தார், அவ்மிருவரையும் தமது அழியால் அுணித்தார். 

துணிபட்ட இருவரும் ௮மு.தரலத்தால் அழியாமல் நின்முர்," 

பசமனருளால் கரகபதம் பெற்றார். தம்மைக் காட்டிய அவ்விரு 

வா்மீதும் செற்றங்கொண்டார், இ நினைந்தார். கண் நின்று 

கண்ணறச் சொல்லிலும் கதிரும் மஇயும் புறங்கூறாக Yost] soz or 

று போற்றப்பட்டார். 

(இகன் வீரிவு கச்தபுசாணத்தில் சாணப்படூம்.) 

சடுஞ்2சாற் சொல்லினும் புறஞ்2சால்லலாகா தென்பதித 

னால் கூறபபட்டது. 

  

165. கண்டார் அறம்புகன் றுங்கண்ணில்லான் தயனென்றேன் 

கொண்டார்முன் ஐவர் குமசேசா- கொண்ட 

அறஞ்சொல்லு நெஞ்சத்தா னன்மை புறஞ்சொல்லும் 

புன்மையா ற் காணப் படம், (ர) 

@—sr. 

குமரேசா! கண்ணிஃ்லான ௮றம்புசன்றும் ௮வனையேன் 

அனைவரும் தீயன் என்று சுண்டார் எனின், புரஞ்சொல்லும் 

புனபையால் அரஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் ௮ன்மை காணப் 
me ட 

Ubu sa,
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கண் இல்லான்--இருதராட்டி ரன், புன்மை--புல்லியகன்மை, 

கெஞ்சத்தான் ௮ன்மை--மனத்தான் அல்லன் என்னுர் தன்மை, 

புறஞ்சொல்லும் ஒருவன் ௮றக்சைஈன்றென்று பிறர் மெய்க் 

கச் சொல்லினும் அத ௮வன் மனம் பொருர்சச் சொல்லலில் 

லையென்பது ௮வன் புறஞ்சொல்லால் சாணப்பூிம் என்பதாம். 

புன்மையால், ௮ன்மை காணப்பமிம் என்று காண்க, 

புறத்சொல்லுவோர் ஒருசால் அறஞ்சொல்ட்னும் ௮கணை 

மெய்யென்று ஈம்பலாகாது என்பது கருத்து. 

இத திருதராட்டி ரன்பால் காணப்படும், 

bod H. 
ர் 

திரு தராட்டி ரன் என்பவன் துரியோதனன் தந்ைத, suit 

FT 5 திருவருளால் விச த்.த.ர விரியன் மனைவியாகிய அம்பிகை 

வயிற்றில் தோன்றினன், பதினஞயிசம் யானை கவின் வலிமையைத் 

தனக்கு உரிமையாசப் பெற்றவன். விழியிரண்டும் ஒளியிழஈ தவன். 
, வஞ்சமே புரியும் கெஞ்சினையுடையவன். த்ன் (| தல்வன், தீரு 

மரை வ.ரவழை, துச் சூதினல் தீ.துசெய்யச் கூழ்ச்சிசெய்த பொ 

Os இவனும் உடனிரு 5 Dl இசைந்தான், a வரையும் அழைத்து 

வரும்படி. விதுசனை விரித்தான். பழியில்லாத அவரும் இவ்கிழி 

யில்லான் முன்றின்றார். நின்றவரைப புகழ்ந்து நீதிகள்புகன்னுன் 

கரும திர் SO மந்திரம் 

பெருமை யாண்மைதாள் பிழி SO Bert 

தருமம் யாவுநுந் தன்மை யாதலால் 

அருமை யின்றியே யரசு செல்லுமே (1) 

எண்டிசாமுகக் தெல்லை யெக்கணும் 
கொண்ட தாகுமுன் குருகுலத் துளோர் 

அண்டியாமனலுக் துணைவர் தம்மொடும் , 

பண்டுபோல மண் பசவ வைசுவீர், (2) 

| £6
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சேணிரும்துநுஞ் சீர் செவிப் படுத் 

தியாண ரன்புகூர் இனிமை யன் ரியே 

பூணலம் பெறும் பொற்?பொடுங்களைக் 

காணுமாறுசெங் சண் படைத்தி2லன், (3) 

எனறு ரேசமுள்ளவன் போல் நெடிது கூறினன், 003.0 arp 

௮.தனல் இருமைபின்பமம் எளிதிலெய்தலாம். அதனை உறுதி 

யாய்ச்சொண்டி இவ்வுலகை யாளுங்கள். துணைவர் சளேபடு இணை 

நதர வாழுங்கள், என்பன பலவாக வுள்மளான்௮ வைததப் 

பு2மொன்று பேசினான், அருூலிருந்த வித.ரன் மு. சலிகயார் 

அவைபனைத்தும் வஜ்சமொழியெனறு நெஞ்சர் தோந்தார். ஐவ 

ர௬ுழணர்ந்தார். இறுதியிலொருராள் இவன், வீமனைக்கசொல்லக் 

கரு தியிருர்தான். வஞ்சமாக அவனை வருகமென்றழைக்கான், 
அவனைச் செலுத்தாமல் ஓர் இருப்புத்தாணச் செலுத்தினார். 

அதனை யிறுந்கப் பிடித்து நொறுக்கத் தகர்த்தான். இருமாலரு 

ளால் விமன் பிழைத்தான். புறஞ்சொல்லும் புன்மையனாதலால் 

இவன் அறஞ்சொல்லினும் ௮கனை எ௰ரும் மெய்யென்ற கொள 

ளார். போய்ென்2ற கண்டார். இது பார தத்தில் காணப். ப]ம், 

ஓ சடை ௩ e [ ௫ * a ம ௫. 

{DIF TH WL LIMOS TBH MPH CFIA waar 
fe > e . . 

மையல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

186. மீறிப் பழியுரைத்த வேர்தன் கடோற்சசனால் 

கூறப்பட் டானேன் குமசேசா.- மாறிப் 

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பறி யுள்ளாச் 

இறன்சிதரிக்து கூறப் பம். («) 

இ.-- ள். 

குமரேசா! பழிமோழீ கூறிய துரியோதனன் உடனே 

ஏன் கடோற்கசனால் பழிக்கப்பட்டான் எனின், பிறன் பழியைச் 

கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் திறன்தெரிஈ த கூறப்பம்வான் என் ௪, 

தன் என்றது பழிகூறுவானை,
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Bp a shi g—ar as 395 திறத்தை அராய்ச்சுறி 1, 
பிறரைப் ப திப்பவன், தன்பழி பலவற்றுள்ளும் தன்னை வருச்தக் 

டதீம்ச திபத்நைபுடைய பழி3சததெரிரசெடுத்து அவரால் LIE 

கப் (சவான் என்பதாம், 

கசோபெல்லாம் சகோய்செய்தார் மேலவாம் ஆகலால் பழியெல் 
s ~ க. உ. e s 

லாம் பழி சசால்லார் பாலவாம் என்ீ, 

பதிப்பவன், உடன பழிம்சப்பரிலான் என்பதா இல் உண 
ஓ ௬ ச ' ந. Rg ட D_ ௪. ௫ * ச 

ர்த்்சப்பட்டது. இல்வண்மை துரி்போகனளைச் சடோ்ரசன் 

சொன்னதால் கரணைப்படிம், 

க்தநை, 

கி. சன் என்பவன் விமன் மண், இ. 2 பண்னு os 

அரக்கிபிடம் பிறக்தவன். சிறர்ச தேச பலமுரடையவன், மல்ல 

யு.ச்சம்தில் எவரையும் வெல்ல வல்லவன், பாரதபபோர் நிசமுங் 

காலதரில் பதின்றான்றாராள் இரவு தரன், இவனைத் துரிியா 

தனன்பால் தாசனுபபினை, இவனுஷ்சென்றான். அரசவை 

யில் புகுர்தான். அரசம் உண்டான். அஞ்சாமல் சன்றான், 

அரியணை பனு? யபைய சோக்இன்ன், அரசே! இன்று ௮பிமன 
னனைக் பொன்ற சயத்திரதனை காகா அருச்சுனன் கொல்வதாகர் 

குறித்தான். படைகலப் கருதிப் பரமனையடைச்சான். Boor 

விளில் எப்ப வென், நரிகைம்கசொள்வான். ஆதவன் ப5முன் ௮வன் 

தலை துணிபடும், என்னும் உண்மை $ முன்னமே தெரிய எண 

ணி.ப தருமர் என்னைமுன் விரித்தார், வ௱வதைக் தெரிந்து நீ 

உறு வதைப் புரி, என்று கடோற்ரசன் தனது பெரிய த்தை 

யார் கூறிய சரிப மொழிகளை நேரில் கூறினான். ௮ரசன்3ேட்டுப் 
ச ச ச $ டி க 

பெருரகை செய்தான், அரக்கி மகனே யென்று விளித்தான். 

பழித்சான். உடனே கடோழ் சன் சினக்தான். பழி பலவற் 

அள்ளும் அவன் உளைவன நகாடினான். ௮ரவந்கொடியோய! அரக் 

கராயிருப்பினும், உற்றார் ஈலிய யாம் உறு ஐயர் செய்யோம். 

பொருமை கொள்ளேோரம். பிறர் பொருள் வெஃ்கோம். வஞ்சனை 

பபூரியோம், ஈஞ்சிளை யூட்டோம். கொழுந்திபசைத் துஇலுரி



906 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

யோம். கோட்சொல்லிக் திரியோம். இவையெல்லாம் நீயே 

புரி தாய். பேயே என்றான், அவன் சாணி கொர்தான், இவன் 

நகைசத்து மீண்டான். பழிகூறியதால் அவன் பழிச்சப்பட்டான்: 

௮ர்தவுரை மீண்டிவன்கேட் டாக்;வனை ஈகைக் துரைப்பான் 
A THES T syne 

Rios san SIGsar ant OF ps5 BH வஞ்சகமுஞ் 
செய்யாரையா 

வெந்திறல் கர் துணைவருக்கு விடமருக்கார் நியைஃ்கழுவில் 

விீழர்செய்யார் 

உந்துபுன லிடைப்புகையார் ஐருரி லிருப்பநற்ருர 

உரையுச்தப்பார் (1) 

[ர் 

செழுந்தழல்வாழ் மனைக்கொழுவார் செய்ச்சன்றி கொன்றறியா 

தீங்குபுணார் 
அமுந்துமன க் கழுக்குறார் அச்சமுமம் Votan vey 

பொய் சூகாடார் 

கொழுந்தியரை த் துிலுரிபார் பொடுமங்கானமடைவித்துச் 

கொல்ல எண்ணா 

எழுக்தமரில் ருநதுகிடார் இவையெல்லாம் அடிகளுக்கே 

யேற்ப என்றான. (பாரதம்.) 

. இவை, தன்னை அரர்கன் என்று இரழ்ந்துகூறிய துரியோதனளை 

உ கோம்கிம் கடாற்தாசன் கூறியன, 

பிறன்பமீ சொல்வோன் பெரும்பழி கொள்வான் என்பது 

இதனால் கூ.றப்பட்டறு. 

  

16/. கானிலிரா மன்பிரியக் தகை தனை யேன்பிரித்தாள்.. 
கூனிபுறங் கூறிம் குமரேசா. -தானே 

ப5கச்சொல்லிக் கேவிர்ப் பிரிப்வர் ஈசச்சொல்லி 

. கீட்பாடல் தேற்று, தவர், ர
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இ-ள், 

குமரேசா! இராமன் வனம் பே!கும்படி ஏன் கூனி 

,புறங்கூதிக் சைகேசியைப் பிரித்தாள்எனின், நகர்சொல்லி நட். 

பாடல் தேற்றாகவர், பசச்சொல்லிக் கேவிரைப் பிரிப்பார் என்க, 

பசச் சொல்லி--£ங்கும்படி புறங்கூறி, 

சேளி/ப் பிரிப்பா-. சுற்றத்தாசையும் பிரிப்பர், 

தேற்றாதவர்--தெளிபா தவர். 

மகமும்படி இனிய சொற்களைச் சொல்லி தட்பை வளர்த் 

தலை யறியாதார் புறங்கூறிச் சுற்றத்தாரையும் பிரிப்ப என்பதாம், 

ஈரச் சொல்லி ௮ன்பு செய்வோர், பகச் சொல்லீத் துன்பு 

செய்யார் என், 

புறங்கூறுவோர் ஒரு குடியின் ஒற்றுமையை நெடுத்துக் 

குற்றத்தை புண்டாக்குவர் என்பது கருத்து, இது கூனிபால் 

காணப்படும், 

கதை, 2 

கூனி யென்பவள் கைகேசிபிடம் இருர்த ஒரு முதியவள், 

உறுவன உணர்த்தும்படி சேசுய தேசத்திலிருந்து அவளுடன் 

-வர்தவள். மந்தரை யென்றொரு மறு பெயருடையவள், வளை 

ந்த முதுெள். அதனால் இவள் கூனி யென்று ௮ழைக்கப்பட் 

“பாள், மிகத் கொடியவள், இசாமன் முடரூட மைர்தனத 

அறிந்தாள். சுவன்றாள். உடம்புபோல உள்ளமும் சோடினள். 

பொருமையால் ஒஉனாள், கைகேசி முன்னின்று ச£மெ.ழி 

“புகன்றாள், இராமன்பால் பேரன்பையுடைய கை?கசியின் மன 

ரலத்தை மாற்றினாள், தன் சொல்வழி ஈடக்கும்படி ஆக்கள், 
நழட). புனையாதபடி இராமனை: வனம் போச்ூனொள். , பகச் சொல் 

லிம் சேளிரைப் EU இவளை அனைவரும் பசைத்தரர்,



30s திருக்குறட் கும?ரச வெண்பா, 

பாவி யென்று வெறுத்தார். பலரும் பமைம்£2 இவள் பரிர்து 

வருக்திஞள், இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் நாணப்பம் 

புறஞஷ்சொல்2வார் பல குடியைச் செரிப்பர் என்பது இனால் 

கூறபபட்டது, 

166. வெற்றி மிகுதண்ணனும்கும் வெய்பதுரி யோகனனேன் 

குற்றமிசச் சொன்னான் கும?7சா--சுற்றமெனத் 

துன்னியார் குற்றமுச் தூற்று மரபினர் 

ன்னைக 3லேதிலார் மாட்டி, (௮) 

6 இ-ள், 

குமசேசா! துரிரயாசனன் ஏன் BBO HIF GD 

றம் கூறினான் எனின், தூன்னிபா! குற்றமும் தூற்றும் மரபிஞர் 

ஏதிலார் மாட்டு என்னை கொல் சொல்லார் என்க, 

துன்னிபார் குற்றமும்--மெருக்கிய உறமினாது குற்றத் 

தையும். 

தூற்றும் மரபினு[---பலரறிபப் பரப்பும் இ.யல்.93னர், 

ஏதிலார் மாட். ௮யலாரிடத்தில், 

மிர செருங்கய சுற்றத்தாரது குற்றத்தைபும் உலகறியப் பரப் 

பும் இயல்பி3னோர், அயலாரிடத்தில் யாதுகான் செய்யார் என் 
பதாம். 

உற்வினரையும் புறங் கூறிப் பழிக்கு மரபினோர் பிறர்பால் 
என் சொல்லார் யாது செய்பார் என்பார் **ஏதிலார் மாட்டு ஏன் 
னை சொல்” என்றார், என்னர் கொல் எனவும் பாடம், 

புறங்கூறலாகெ பெரும் பாவத்தை உறகினரிடமும் செய் 

யும் மமவோர் பிறர்பால் ஏதையுஞ் சொல்வர் என்! /அ கருத்து, 

் இது துரியோதனன்பால் காணப்படும், 3
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| BENS. 

. 6 க * A க ° 

தருமர் முதவிப உறகினரையும் புற கூறித் தாற்றிய துரி 

யோகனன் சண்ோணேட்டம் சகறிதுமின்றிக் கண்ணனையும வை 

தான். கடுவ்னை புரிச்தான், 

அன்னையானவரும் இருவசாரமுக லளித்த தசையாக ளைவராம் 

பினனைய சை கொடி குநகுலத்துரிமை பெறுவசாமொரு பிறப் 

| SC and 

மின்னையாமிவர்களைவரும் பரிகி னொ? தனித்தனி விரும்புவா 

சென்னையா மக?ரா டொருகுலத்தரச னென்பதம்மவிவை யென் 

் [a சாலாம், (1) 

௮ளிவருங்குழல் பிர தீ துமன்னவையில் ஐவருக்குழுரி யாளை நான் 

ot afl 75 5 து ஓரிர்தபோதரு Bi SM at sat Vo Sait 

துளியரும்புனல் பர தருந்திபிர் சோறு இன்றுயிர் -மந்துதோ 
ளிளி வரும்வ உ நந்த பாவியரு மின்றுமானரஇயுணர்வரோ, (9) 

என்று ஐவரைப் பறித்தான், 

புன்பிறப்புடை! பொதுவர்தல்களொடு புசவிலானிரை புரர் 55ம் 

உன்.9றப்பு ரூ.7 லோமிசோலியா உனைப்பிணித்தது மறந்துகி 

மன்பிறப்பிலுய/ ுருகுலத்தவர்கம் வாய்மைதானுமொரு மாசிலா 

என்பிறப்புழுரை ராம$லோாசபைபில் இந்தவாசக மிபம்பினாய். 

என்று கண்ணனை ஏசினான். கரமிற் கொல்லவுச் துணிர்தான், 

இதைக்கேட்ட சாததூக்கு சாட்டஞ் சிவந்தது, ஒள்வாளுருவி 

யவன்மேல் ஒல்லைனப் பாய்ர்தான். உடேன, கண்ணன் தம்பி 

பைக் கைபிழ் பி)த்தான், துன்னியார் குற்றமும் தூற்று மரபி 

னனாபெ துரியோதனன் நம்பால் எவையுஞ் சொல்லான் எல் 

ல£ஞ் செய்வான், பொறு என்று தரித்தார். அவனும் பொ 

த்து நின்றான், இது பாரதத்தில் காணப்ப?ம், 

. புறங்கூறுவோர் எவரிடமும் எப்பறியுஞ் செயவார் என் 

பது இதனால் ஈூ.றப்பட்ட ௮. 
வள்ளை
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189. கூறுஞ் சமிதன் கொடுஞ்சகுனி யேனலுலசம் 

கூறியழ நின்றார் குரமரசா-.- கூறும் 

௮ த3ஸேகச யாம்றுங்கொல் வையம் புத3நாக்கிப் 

புன்சொ லுரைப்பான் பொழை. (9) 

Q—ar. 

குமரேசா! சமீசன், சகுனியென்பவரை யேன் உல 

கந் தாங்கலாற்றுது தளர்ந்து மொழிர் தெனின், புறம் நோக்இிப் 

புன் சொல் உரைப்பானது பாறையை அறம் கோக்கு வையம் 

ஆற்றும் ms, அற்றுகொல்--பொறுக்கும்போலும், கொல் 

என்னும் இடை7சொல் ஐயத்தைக் குறித்து நின்றது, 

புறம் நோக்க-பிறர் நீங்கிய சமயம் பார்த்து. 

புன்சொல் உரைப்பான் பொறை புறங்கூறுவானது உடற் 

பாரத்தை. 

பிறரில்லாத ௮ளவுபார/த்து அவர்மீது பழிகூ.றும் இழி மகபி 

னது உடற்பாபத்தைப் பொறுந்நலாற்றாது வருக்இலும், நிலமகள் 
அறம் நோக்கிப் பொறுக்கும் போலும் என்பதாம். 

௮றம் சோக்காவழீப் போக்கும் என்பது குறிப்பு, 

நிலம் எல்லவற்றையும் தாங்கி நிற்கும் இயஃ்பினையுடையதே 

யாயினும் பாவ யாக்கையைத் தாங்கலாற்றா.து பதைக்குமென்க, 

இனி, புறம்கோக்கிப் புன்சொல் உரைப்பானது பொறையை 

opr Gar saw god on a wud ஆற்றுமோ, ஆற்றாது எனவும் இது 

பெ £ருள்ப$ம், 

ட புறிங்கூறுவோன் பெரும் பாவியாதலால் அவனைப் பொறுத் 
துநிற்த ஆற்றாது பூமி, வருந்துமென்பதாம், இவ்வுண்மை சமி 
தன், சகுனி யென்னுமிவர்பால் காணப்படும்,
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கதை 1, 

சமிபன் என்பவன் மசத தேோத்நில் லவசவபுரம் என்னும் 

தர் நநரிலிரு$சவன். இசை நூல் வல்லவன். இவன், அக்நாட்டு 

வேந்தன மகளாகிய குரைவதி யென்பவளு கு. இளமையிலேயே 

யிசைபயிற்றி வந்தான, வருங்கால் குவ பருவமெய் இர We 

இவன முதியவயினன். அறுபதுற்கு மேற்பட்ட IT A (LPL. 

யவன், அவளை மருவ யபின்புறம்சருதி வருக்கினன். அவள், 

அழரும் நிறையும் அறிவும் வாய்ந்தவள். ஐயமின்றி யிவன்பால் 

அணுப் பயின்றாள், இரையுடை வரை போன அவள்மேல் 

BOF SRIF STO தன். காதம் குறிப்னை5 சனிந்துகாட்டி 

னை. அவள் சண்டாள். அதுமுதல் இவனை யணுகாமல் 

விலகினாள். தன் தந்தையிடம் ஏ? தலும் சொல்லியிகலளோ என்று 

இவ்லஞ்சன் அஞ்சினன், அதனால் முன்னுற அரசனை யடுத் 

தான. அடாப்பறி கூறினான், அரசன் சினந்தான். இவன் 

அதனையாற்றுனான். அவள ஒரு பேழையுள வைத்து ௮ர்ரரரை 

யகித்துச செல்லும் ஒரு சாட்டி நஇயில் விிததுவிரி2ல் ௩ல 

மென்று இவன், அரசன் மனங்கொள மொழிதான், பேதை 

மன்னன் Qari sta, அவள் நூற்கும்போதெடுத்து 4S gur 

வினை செய்தார். பேழை நதி வஹி Qutips யொரு கையினை 

யநித்தது. ௮ற்கு வேட்டைக்கு வக்திருகக சசிதரன் என்னும் 

௮ ரசன மறநாட் காலையில ௮தனைக ஈண்டான். வியர்து இறந் 

தான், குணவறி யெழுந்தாள், அக்குல மசனையே தனக்குக 

கொழுசகைக் கருதினாள், ௮வ் இளவரசனு மிசைந்தான். பே 

ஜையின் பிழையியல் இய்ர்து தன் வலையில் சிஃதிய கரடியை த 

னுள் லிரிததடைத்தான். அழடயைக்கொண்டு ௮ல் இளவல் 

சென்றான். புறம்கோச்சப் புன் சொல்றுபைத்த அப்புல்லியன் 

பேழையை நாட மறுநாள் மாலையில் வந்தான், புவி மகளும் 

௮வன் பொறையினை யாற்றாது புலம்பினாள். உண்டான் பேழை 

யை. கருதியதை முடி த்துவிடலாமென்று காதல்ம்க்கொண்டான். 

திறந்துட்புகு3து தேழுதுமாடினான். பசிபால்மெலிஃது தர்ரூலையில் 

புக்? கிடர்சட் பரடவைுட்பனவையென்று Ou sae Atenas 

47
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e e ட e ரு . உ ! உக ஓ 

தான். தன் பாழ்வாய் திறந்தான், “குணவ! இப்பாழுது என் 

செய்வய். அன்ேேயெவடாருத்துக்கி சாதி ர. ல் 9ங்வல்ல 

௮னககெய்துமா? இனிமயனும் மருவி வாழுல owt ?? er on I orb 

[ந்தணைந்தான். lass மிருந்த ௮ஃது இவன்மேற் பய்ச 

து.பி। குடி த்துச் சாய்ந்து சென்றது. நிலமும் பொறை நீங்கிறறு, 

இல்து இசதபோதத்திலுள்ளது. 

கதை 2 

் 4 ப ௩ .* « oN oa - வஞ்சமும் அழுக்காறும் நிறைந்த கெஞ்சனையுடைய சகுனி 

கஞ்சனைய வெஞ் 9சால்கையே நாளுஞ் சொல்வன், புறம்கோக்கிப் 

புன்ிசால்லுரைக்கும் புன்மையையே இவன் கனமையென்று 

கொண்டான். துரியோதனனுக்கு செ5ிமதி பலகூறிம் கேடே 
. ௪ ௩ . . . . ட் ட 

செய்தான், இவன் உடற்பாரத்தைப் பொறுக்தலாற்றுது வநதப் 
WHOS தவி கண்ணனிடமபோய் முறையிடடாள், ௮றம் நோக்கியே 

யிவன பொறையை அவளாறந நினறுள், பின் சுணணன மாற்றி 

ஞன். (இவ்வுண்மை பரத ததில காணபபடும்,) 

புறங்கூறுவோனைப் பொறுக்நலா ருது புகிதேகீயும் வெறு 

ப்பள் என்பது இசனால் கூறப்பட்டது, 

190. கண்டவுடன் தன்ருற்றம் காதறும்குர் இதைலில்லி 
கொண்டில?ேன் விட்டார் கும$சா-.- உண்டான 

ஏதிலார் குற்றம்பே.ல் தன்குத்தம் காண்அற்பிற் 

றீதுண்டோ மன்னு முயீர்ஃ் ஆ (ம) 

இ-ள். 
குமரேசா! வில்லிபுத்தூரர் தன் குற்றம் கண்டவுடனே 

ஏன் தான்செய்.துவக்த நீமையை யெய் தவில்லை எனின், ஏதிலார் 
குற்றம்போஜ் தன் குற்றம் சாண்டுற் பின் மன்னும் உயிர்க்குத் 
தீது உண்டோ என்ரு,
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மன்னு உயிர அல் லைபெற்ற உயிர். ன்மா நித்தயுமாத 

லான் மனனும் என்னும் ௮டைபெற்றுவத் தது. 

காண்டுழ்பின்-- தராணவல்லராயின், இதல் கில் என்னும் 

Hp wm sg Boo நில, கசாண்டலின் அருமையைச் 

சாடடிரின்றது. 

இனி, காண்கின், தீது பின் உண்டோ எனவும் பிரித்துப் 

பொருள் கொள்ளலாம். ஐசாரம் எஇிர்மறை, 

பிறர் குறிப F தன் குற்றக் பும் நாணவல்லமாயின் 
உ 3. * « க. . ச 

அவர் உயிரூர் யாதொரு துனபழும் உண்டாசா தென்பதாம், 

சாணமாடடாதார் அயலார் ஞுற்றமே நாடிப் புறம் கூநலென் 

னும் பெரும்பாவததைச் செயலர். ஆதலால் அதன் பயனே 

துன்பம் ௮லாம் கண்டாம். காணாயல்லார் அது செய்யார் ஐ.௪ 

லின் Ault as தது இனரும் என்பது கருத்து. 

பிறர் குற்றம்போல் தன் குற்றந்தைபும் கண் தெளிக்தோர் 

பின், பிறப்பால தீதசெய்பார் என்பது இதல் உணர்த்து பட்டது. 

இவ்வுண்மை வில்லிபுததூரர்பால் உணரப்ப£ம், 

கதை. 

வில்லிபுத்தூசர் என்பவர் இற்றைக்கு அறு நாறு வருட 

கட்ரு முன்னர் விளக்கியிருக்ச ஒரு இறந்த yout, sory. 

ள்ள சனிபூரென்னு ஐ173ல வேதிபர்குலசதி3ல வீரராகவன் 

என்னும் ஓர் உத்தமருக்குப் புத்திரராய்ச் சொன்றினா். இளமை 

லேயே கள பலவும் சற்றுத் தெலிச்தார். ழத்தமிழ்ச்சவை 

யும் ஸ்றற்றுக்துய்த்சார். பாரதத்தைச் சரபெறப் பாடியுள்ளார். 

௮.து வில்லிபாரசசமென இவர் பெயரால்வழங்கப்டடுகன் றத. ஆசு 

முதலிய நால்வகைம் கவிஈளும் மாசறப்பாடினார். இவரது மஇ 

தலத்சையும், கவி நலச்தையுங்கண்டு ம௰ழ்*ச ௮சசர் பலரும் 

இவரும்குப் பெரும்பரிசு கொடுத்தார். அவருள், வக்சுபாகை 

யென்னும் தலைசரிலிருந்து ௮சசுபுரிச்த வெொல்கர்குற Sas@
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இய வரபதியாட்சொண்டான் என்பவர், இவ/பால்் பேோன்பு பூண் 

டார், அவர் ௮தாவில் இவர் புலமையைச் சோதிம்கும் தலைமை 

யைப் பெற்றார். வாவொளன்று கொண்டார். புலவர்கள் பாடி. 

வருங்சவிசனில் எசேனுங் ருறைகள் காணப்படின் ௮வர் செலிகளை 

யறுத்தூவிசிவார். அகனுல் புன்களிகளைல்லாம் பொங்காகுடப் 

னெ, பிறர் ரூுறைகண்டால் பொறும்காமல் ஓறம்தட2ரு.ம் இவர் 

EQ UTA அருணஇமிசாகரைம் கண்டார். லாசுங்கொண்டார், 

இருவரும் சமன சல்லிப் பெருக்மையும களிக்திறத்தையும் காணத் 

துணிச்கார், இல் வில்லி மெலிக்கார். H DIP SL (os Fint est 

அருள்மிகப்சபற்ற அருணகிரியார் வென்றார். எனினும், செவி 

பைக் கொய்பாமல் ௮வசைச் செல்லளிடுத்தார், சுருணைக்கடலா 

கிய ராசாது பெருமையை வியக்து வில்லியார் சென்றார். பிறர் 

குற்றக்கண்டு தண்டிழ்துவர்கவர், அன்ற தன குற்றருங் கண் 

டார். அன்று முதல் தாம் செய்துவற்கு மையை விமித்தார். 

இதின்றி கின்றார். எதிலார் குற்றம்போல் தன் ரு.ற்றம் கரணவல் 

லராயின் ௮வருயீர்சகுக் ீதல்லையென்பகை புலகம் இவர்பால் 

உணர்ச்தது, ( இதன் விபில இவர் ச.ர்தையில் தெவிவாம் ) 

புல க.ருதலாம்கு ஒரு இதும் உண்டாகாெல்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது 

  

(இஃவதிகாரக்செ தொகை ப்பொருள். 

றங் ௩ முனா பிலும் ஒருவன் புறங்கூறலாகா.ு. பு.தக கூறல் 

பாவங்களெலவற்ரிலும் பெரும்பாவமாகும். புறவ்கூறி உயிர்வாழ்வதி 

னும் ஒருவன் சாகல் ஈல்லது. கடுஞ்சொற் சொல்லிலும் புறஞ் 

'சொல்லலாகாது. புறஞ்சொல்லும் புன்மையோனு க்கு. அறஞ் 

சொல்லும் சன்மையில்லை, பழிமொழி கூறுலோன் பிறரால் பழி 

க நப்பமிவான், புறங்கூறுவோர் பிறர் குடி யைச் குல்ப்பர், அவர் 

எப்பழியுஞ் செய்வர். ௮அவரைள் சுமஃத இவ் உலஈமும் வருக்தும், 

புறங் கூறுதார்க்கொரு தீங்சமில்லை. 

0௯-வது புறங்கூறாமை முற்றிற்று, 
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உ௰-ம் அதிகாரம் பயனில சொல்லாமை, 
தாவு பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமை, இத 

வும், புறங்கூறல்போல் மொழிஷ்குற்றமாதலால் இதனையும் ஒக்க 
வேண்டு9மன்பது கருதி ௮ தன்பின் வைக்கப்படட ௪. வ்து மனப் 

புன்மையாலும் இஃது அறிலவின்மையாலும் தோன்றுென௪, 
பொய்ச்சொல், புரஞ்சொள், கடுஞ்சொல், பயனில்சொல் என்னும் 
இந்நான்கும் வாக்இன்சண் நிகழும் பாவங்களாம், வைப்பு முறை 

யால் முறையே அவற்றின் தீமை மிசஇ காணட்படும், 

  

19]. எல்லாரு மெள்ளி பிசழ் 5 BT ரிளங்குமணன் 

கொல்லென்ற போதேன் Gust et— aaa rea ur p 

பல்லா£ முனி௰ப் பயனில சொல்லுவான் 

எல்லாரு மெள்ளப் படும், (க) 

இடன், 
குமரேசா! கொல்லன்று சொல்லிப இள ஈகுமணனளை 

ஏன் எல்லாரும் இசழ்ந்தார் எனின், பல்லார் முனியப பயனில 
a e ச . உ ௪ SN 8 உ 

சொல்லுவான் எலலாரானும எளலாப்பம்ம எனக. 

பல்லார் முனிய--பலரும் வெறுப்ப, 

எல்லாரும் எள்ளப்ப?ம்--எல்லா.ரானும இஃழப்படும். 

இதில் ஆன் உருபு தொக்கு நின்றது. 

பலருங்கேட்டு வெறுக்கும்படியாகப் பயனிலவாயெ சொற் 

களை ஒருவன் சொல்லுவானாயின் ௮வன் எல்லாரானும் இதழப் 
பவான் என்பதாம். 

பல்லாரும் எல்லாரும் என்பன இரண்டும் மக்கட்பன்மை 

யைச் சுட்டிகின்றனவே யெனிஜும், முன்னது, பயனில சொல்லுங் 

கால் கேட்டுகின்றவையும் பின்னது அல்லாத பிறரையுங்குறி 
gg ts aaa.
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பயனில சொல்வோனை அனைவரும் இ£ழ்உர் என்பது இதில் 
உணர்தமப்படடது. இவ்வுண்மை இள௰குமணன்பால் உணசப் 

ude. 

bOD F» 

இ க்குமணன் என்பவன் ராரணவளளலது தம்பி, 3 

சைமிச்சவன். பொனுாமையும கொகிமையும் பொருக்கியுள்ள 

வன். கல்லியறிவில்லாகவன, தனது ௮ண்ணன் எல்லாருக்கும் 

உபரித்தவருவதைச் குறித்துப் சபருவக் சக்கொண்டான், இ 

யார் பலருட.ன சேர்ந்து தரிச்தான். மனந்துணிம் சான். 

தனது முன்னவன்பால் ஒரு ரான் Hath gus ster, அசாத் 

தரு 2, இலம?தல் எனனுடன அமர்சசெய ௪:௬௫ என்றான், Gia 

வள்ளல் உடனே ௮ரசைம் கொடுத்துவிட்டு அடகியிற் பு-குஈ கான, 

அருதக ஞ்செய்தான். இவன் ௮ரசைம் நொண்டான். ஆண்டு 

வந்தான. வருங்சால் குமரைன் ஒருசால் மீண்சிம் வச்துதன ர 

சைக்கேட்ப2- என்றுன் அறத்தில் எண்ணினான். அதனால் 

அவனை கொல்லம் கருதினான். குமணன் தலையைக் கொணர் 

வோருக்கு ஆயிரம் பொன தரு3வனென்று இவன் தன் வையில் 

கூறினன். அதனைச்மேட்டார் பலரு௦ முனிந்து வரர் னர் 

௮ கன்பின் அவனை அனைவரும் இதழ்ச்தார், பல்லார் pont) at's 

பயனில சொல்லுவான் எல்லாரானும் எள்ளப்பரிவான் என்ப 

தை புலமும் இவன்பாலுணாச்த.து. 

(இதன் விரிவு குமண சரிதையில் காணப்படும்.) 

பயனில சொல்லுவானை உலகம் பழிச்குமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

192, பற்றித் அுகிலுரியு மென்றான் பலர்முன்னே”் 

குற்றமுற்றான் பின்பேன் குமரேசா உரற 

பயனில பல்லார்முற் சொல்லல் ஈயனில 

நட்டார்ஈட் செப்தலிம் மீது, (2)
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இ-ள். 

குமரேசா! துரோபதையைக் அூலுரியுமென்று பலர் 

தேன்னே சொல்லிய துரியோதனன் ஏன இுமையுற்றுன் எனின், 

நயன் இல ஈட்டார்சண் சேய்தலினலும் பல்லாரமுன் பயனிலசொல 
அ . . 

லல தாம் என்க, 

நயன் இல--நன்மையில்லாகன. என்றது வெறுக்கததக்க 

செ.பலகளை. 

தீயசயல்களை தனது ஈண்பரிடகர செய்தலினும் பய 

ளிலவாகய சொற்களைப் பலர்முனனே ஒருவன் சொலலுதல் பெ 

ருந்தீது என்பதாம். 

உறவிீனரிடத்து இழி?சயல் செய்பினும பயனில் சொற்களை 

ஒருவன, பலர் முன்சொலலல।௬மா எனபது ௧௬ த, 

பயனில்சொல் ஒருவனுக்குப் பழியும் கேடும இழிவுடன் 

கொூக்குமமன்பது குறிபபு. இது சூரியோதனனபால் காணப் 

பூம், 

கதை. 

தீருமரது பொருள் முழுதையும் சவரும்படி துரியோ கனன் 

சகுனியை யேகினான், பவனுவ்சவருடிக் சுவர்கதான். கட்டார் 

சண நயனிலசெய்த அக்கெடடவன் அவ்.ளவீலமையா து தரோ 

பதையைத் தொ.டிமுத்து வரும்படி கடடசளையிட்டான. ge 

௮ரியும்படி துணிக்து சொன்னான். சனது மாமனாகய சகுனி 

நல்லவன். தருமோ பாவி, அதலால் பொருளிழர்தான. இனி, 

அவன மனைவி உடை பய்ழக்தவேண்டுமென்று சொடுமொம புகன 

ரன். அவன், ரயன்இல செய்ததைக் கண்௰ு சஇத்தாகத விது 

சன் துரோணன் முதலிய ௮றிஞரனைவும ௮பபயனில் சொல் 

லைகசசேட்டவுடனே பதைத்து பெவெறுதசார். பழிபாவமெய்தி 

யழிவான் என்று அனைவரும் அவனைப் பழித்து நொந்தார். முன 

செய்த செயலிலும் பின்சான்ன செ.ல்லால் இஉ௨ன் பெருந்தி 

PUGH,



Nha BAB TIONS 9 7 வெண்பா, 

ராரா TEER ௫ றி யிருந்துகூற 
மன்னனு? தம்பிசானு மாமனு மாருவண்மைக் 

கனனனுஈ தம்மினெண்ணிக் கங்சைமா மகனைநோச்சி [ன், 

பன்ன துவச௪ன 25ட்டோர் பலருமெய் பனிக்கசசொல்வா 

. e e ro * 

தண்ணிய சருபன்செய்த பாவமோ சகுனிசெய்த 

புணணிய நெறி3யோவந்தப் பொதுமகள் யாசசாலை 
. ரு . ௪ 

நண்ணிய தஉருமற்றை நால்வரு5 சகைமைகூ ர 

எண்ணிய மதியோெணன்ணினிீஈ்ஈளம் சீளைகதசென்றான் 

ரூ உட ர் ‘ 
(65 பொர்ச் சருக்கம்) 

ஈயனில் செயலிறும், பயனில் சொல் பெறுந்தீது பயக்கு 

மென்பது இமஸல் கூறப்பட்டது. 

193. சார்க்துநின்ற மாயா சனகனையேன் தீயனென்று 

கூட துறிந்சார் சொல்லால் கும?சசா--.ர்ந்த 

swat ae Corrs சொல்லும பயனில 

பார்த துடைககு முரை, (௩) 

Q—ar. 

குமரேசா! மறைந்திருக்கும் மாயாச்சனகனை என் தீய 

வனைன்று ௮வனுரையால் தேர்ந்தார் எனின், பயனில பாரிதது 

உரைக்கும் உரையே ஒருவனை ஈ,பன் இலன் என்று சொல்லும் 

of OTS. 

நயன் இலன் என்பத....நன்மையில்லாதவன் என்பதனை, 

பாரித்து உரைக்கும் உரை--விரித்துச் சொல்லுஞ் சொல், 

பயனில்லாதவற்றைப்பற்றிப் ப.ரக்ச உரைக்கும் ஒருவனது 

உரையே அவனை ஈயனில்ல கவன் எனறு காட்டிவிடும் என்பதாம், 

உரையே கருகியாக ஒருவனை புணரலாம் என்பார் அதன் 

மேலேற்றி ௮ஃதுரைச்கு மென்றார்,



30-ம் அதிசாரம் பயஷில்,ஜெனியல்ம.செட்டிகி 

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது யன துனமையை கனகு 

சலாம் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது மாயாசனகன் 

பால் காணபபடும் 

கதை. 

(மாபாசனகன் என்பவன் இலங்கையிலி நர் த ஒரு சிறந்த 

அரசன், சிதையின் தாதையபோல் உருவெடுத்து HES ௮ம் 

மையைப் Cus bs வந்தவன், மாயைகள் பலவு செய்ய வல்ல 

வன். மகோதரனும்குச் சிற்த ஈண்பினன். மருத்துவன் என் 

லும் பெயரினையுடையவன. இவனை பெலிலிட்டு வேறொரு வழி 

யாய் இராவணன் சீதையின்பால் வக்தான், ஆரையால் வருக்தி 

யவளெ திசே யிருர்தான். மொ ழிபல பிதற்றினான். அடியினும் 

விழுந்தான். சிதை சேட்டுச் செழ்து வைதாள். அவ்வமை௰ம் 

அவள் தந்ைதையென்றே சம்பும்படியாச அல்வரக்களைக் சுட்டிப் 

பிடதத மகேரதரன் கடிதில் வக்தான். கண்டாள் தை, வஞ் 

சமென்று தெளியாமல் கெஞ்ச கலங்கினாள், கைகளை On os 

தாள், சண்ணை மோதினாள். கெருபபில் மித் தாற்போல் மலத் 

தடைப் பதைத்தாள, 

எக்தையே யெர்தையேயின் றென்பொருட் னக்கு DIG at ar 

வம ததே யென்னைப்பெற்று லாழ்ச்தீவா றிதவோ மண்ணார் 

தக்தையே தா3யசெய்த தருமமே தவ யென்லும் 

லெஃதய ரென்லும் இவீழ் விறகென வெடதுவீழ்ந் தாள், 

உடனே மாயாசனகனான தீய ௮.ரம்மன் அமுது நெருங்கினான், 

குழந்தாய்! தையே! “என்னை யென்ருலத்தோடி காப்பாற்ற 

வேண்டும். இலக்குமியும் ஒருவரிடத்.துத் தங்காமல் பலரிடத 

அம் தங்கயிருகறொள், தெய்வமகளிர் பலரும் அவ்வாறே யமைம். 

திருக்கிறார்கள், ஆதலால் இலங்கைக்கு ஈசனை மீ நேசிக்கலேண் 

டும். அவனது மையல் கோயை நீ மாற்றல்வேண்டும். ௮. செய். 

தால் கானுமுய்வேன். .நீயும் சிறைகின்று நீ் நிறையின்பமடை. 

லாம்” என்று பல பயனில் சொழ்சளைப் பாரித்துரைத்தான், 

As ்



380. : திருக்குறட் குரசேச வெண்பா 

அவ் இர்மொழிகளைக் கேட்டவுடனே அவனைத் சன் தநைதயல் 

ல்ன் எனறு தெளிகதாள். வாய்ச்சொல்லாலே அவன் இச்செயல் 

தேர்க்த)ள். வருவன் நயன் இலன் என்பதை ௮வனது பயனில் 

சொல்லே காடமென்பதை யுலகம் இவன்பால் கண்டது, 

௮றககெட வழக்குகிம்ச ஏ.சசர்.கம் மரபுக் கான்ற 

மதக் சட பெப்மைதேப வசைய ற பறைக Cara gid 

BLBDEL வொமுக்கள்குன்றத் சேவரம் பேணத் தக்க 

பதீங்சகட இனையசொன்ஞய் சனகனகொல் நனையி னேய, (1) 

இயுன் கிளையுமற்றிம் நெ$நில வரைப்பு நேே 

மாயிலு முறைமைகுன்ற வாழ்வெனோ வயிரத் திண்டோள் 

ஆபிர நாமத்தாழி யரியினுக குடிமை செய்வேன் 

நயனை கோக்குவேனோே காண்டூநர் தாவிநசசி. (2) 

இலை, மாயாசனகனை சோக்கிர் சீதை கூறிய சரிய 

மொழிகள், 

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது ஈயனின்மை காணப்படமென் 

பது இரால் கூறப்பட்டது. 

  

| னென்றேன். 

194, [மாசில்லான் வாயிற்பொய் வார்த்தைவரு விப்ப 

கோசிகனர் த்தாள் (4G Bot — Go 

நயன்சாரர ரல மையின் ம்ம் Us Worl a TTL 

UAW NOET DH பல்லா ரம தது, (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! கோசிகன், அபிசசந்தான் வாயில் ஒரு 

பொய்யை வருவிப்பன் என்று பலர்முன் சொன்னதால் தன: 

நன்மையை ஏன் Dips star எனின், பயன்சாராப் பண்பு இல் 

சொல்லை ஒருவன் பல்லாரசத்துச் சொல்துவாளுபின் அலது. 

வனை ஈயன் 197 நன்மையி'னிக்குமென் ௮.
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ஈயன் என்பது பலன் உறுதி இன்பம் ரீதி என்பவனை 

குறிச்.துவரு மொரு சொல். 

பயன்சாராப் பண்பு இல் சொல--பயன் பொரு காத பண் 

19ல்லாகு சொல்லை, பண்பு என்றது இனிமை மெய்மை (நதலீய 

சொற் குணங்களை யிங்கே சட்டி ரின்றது, 

பல்லார் ௮சக்து. பலரிடையே சொல்லின். இதில் சொல் 

லின் என்பது வருவிக்கப்பட்டது. 

. ௩ . » ச e e டி 

[பன் Gr [ர BGT hi பண்பில் லாசரு பொற்ப பலர் nha GG) 

or DENN QyaTeni lot 2 வனா ரயன் மிபாரும் காதிவ வ OF TN QUOI தெம்லு் அலர் ம LAT TG Bil Bi 

னாக்கி ஈன்மையின் (5 Ged என்ப தரம், 

பயனும் பண்பும் இல்லாத சொல்லைச் சொல்வோன் நயனை 

யும் ரன்ளமயையும் இழப்பான் என்பது ௧௬.2.து. 

பயனில் சொல்லைப் பலர்முன் சொல்லோன் ஈயனிலனுப் 

ஈன்மையை நீப்பன் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. இறு 
ச . . . aN 

விஈ மித்தார்பால் உணாப்படிம, 

கதை, 

முன்னொரு சாலச்கில் பொன்னுலநச்இல் முனிவர் சுமா 

களும் தவ கணங்களும் ஒருக் 22 வதீரக்குனர், அப்பிபாரவையில 

வானரர் தலைவனாகிய இரஇசன் உயர்க்து ஆதனழ்தில் சத்து 

fA Omi Fier, பல்வகைம் சாட்சிகளும் ஈல்லிதமா2 கிசழ்;தன. 

அங்கும் குழுமியிருசத அனைவரும் விழுமிப Mesos sans ge 

அ.ப்த்கனர், அவ்வனமயம் நிலவுகடல் உயர் ஈலாரடையவன் 

யாவன் என முனிவரை ரோக்க Qiao sor Nena. தூய் 

மையிலும் வாய்மையினும் மேன்மை பெற்றவன் அரிச்சந்திரன் 

ஒருவனே என்று வட்டர் உடன் விடை கூறினார். segs 

சேட்ட சோசிகர் கொதித்தார், இவரால் புசழ்ர்து கூறப்படட 

வன், கொடியரிற் கொடியன், பதசரிழ் பதகன் எனப் பண் 

யில்  சொல்௯ப் பலர்முன் துன்புறர் சொனனா், அ௮சனால் பம்
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முனிகரிருவரு முனிவுத்றெழுக்தார். வாதம் புரிந்தார். லை, 

வெகுண்டார். சூளுரை புசன்றார், பரிச்சந்திரனைப் பொய்ய 

னுக்சேனேல் யான செய் தவத்தில் பாதி யெய்கவிடவேன் என்று 

வைது மொழிந்து கோூிகர் வையம்புகுந்சார். சொன்னதை மு 

டிக்க முனிவர் முன்னுற முயன்றார், முடியவில்லை. தேவரும் 

முனிவரும் ஆவரைச்?சர இகழ்ந்தார், அவரும் ஈயனும் ஈன்மையும் 

நீம்தெத் சமது கவமும் இழக்தார், பண்பில் சொல்லைப் பலர்மூன் 

(சொல்வோர் ஈயன் இலசாய் ஈன்மையை யபிழப்பார் என்பதை 

இவர் நன்கு காட்டினார். இகன்விரிவு அ.ரிச்சக்திர புமாணத்இல் 

"காணப்படும். 

பயனில் சொல்லால் நயனும் நன்மையும் நீங்கும் என்பது 

இதனால் கூறப்! ht. gr. 

கொத்ற நகுடன குமரேசா--ப ID DO LIA a 

S tenn சுறப் ou நிக்கும் பயனில 

நீர்மை படையா? சொலின், (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா! நருடன் ஒரு சொல்லால் என் தனது 

சிறப்பையெல்லம் இழர்தான் எனின், பயன் இல நீர்மை யூடை 

யார் சொலின் இவரது சீர்மை சிறப்பொடு டீங்குமென்ச. 

நீர்மையுடையார்--5ரின தன்மையுடையார். ல்காவது தண்மை 

நின்மை இனிமை தாய்மை முதலிய நற்குணங்நளையுடையவர். 

சீர்மை--மேன்மை, இறப்பு. நன்மதிப்பு, 

செய் தவத்தரல் எய்திய சீரெல்லாம் ஒரு வெய்ய சொல் 

லால் வில யொழியும் என்பது கருத்து, 

பயன் இல்லாத சொற்களைப் பண்புடையார் சொல்தூவரா 

மின் அவசது சர்மை.பும் சிறப்பும் ஒரு சேர நீங்கும் என்பதால்,
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எவ்வளவு ஈலல்களை பெய்தினலராயினும், பயனில் சொல் 

லைச் சொல்லுவராயின் உடனே அவர் சிறப்பும் சீரும் இழப்பார் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ஈகுடன்பால் 

_ணசப்பமம். 

கதை. 

BGT eerie FER IGS வேச்சனுகிய ஆயுவீன் புகல் 

வன், ars, வீரமும் கொடையும் ஈரமும் உடையவன், பல 

கலை தேர்ந்த நலமிகுவுணர்வினன். பருவமெய்தினான். மடி wD 

முயன்று முடிபுனைங் துயர்க்தான். விதிமுறை வழாது முது 

நிலம் LIT BT eer. பரிமசம் நூறு பரிவுடன் புரிந்தான். 

அகன் பயஞதகை இந்திரனானன், வானவர் போற்று மேனிலை 

யடைந்தான். சிலிசையிலேறிர் இறந்து விற்றிருக் தான். குறு 

முனி முதலிய பெரியவர் எழுவரும் குழுமியடைந்தார். # ginsin 

புரிந்து சதமதனை இவனை ௮ம்முனிவரெழுவரும் முறைப்படி 

சுமந்தார். இந்திர மாளிகையை நோக்கி முக்துறச் சென்றார். 

செல்லுங்கால் இஈதிராணி மீது இவன், சக்தையைச் செஓதஇ 

னான். அவளைக் கலந்து மகிழ விழைந்து விசைஈதான். காம 

மிகுதியால் கருத்தும் அழித்தான். தாங்கிச் செல்லும் முனிவர் 

தகுதியை மறக்தான், விரைந்து சென்மின் என வெருண்டு மொ 

ழிச் தான். சர்ப்ப சர்ப்ப? என ௮சனையோர் அற்ப வார்த்தை 

யால் குறித்தான். உடனே முற்சொம்பு தாக்கி நடக்கும் அசத் 
இய மூனிவர் முனிந்தார், சர்ப்பமாகும்படி அவனைச் சபித்தார், 

அவனும் அரவ்மாடு அவனியில் உருண்டான். ஒரு சொல்லால் 

Berg Fenton Dips seer. HBOS எய்தும் சிறப்பும் மங்கி 

ஞான், நீர்மையுடையார் பயனில் சொல்லின் ௮வது சீரும்சிறப் 

பும் சே.ர நீங்கும் என்பதையுலகம் இவன்பால் தேறி நின்றது. 

சர்ப்ப என்பது விரைர் து செல்ச என்பதை யுனர்த்தும் 

ஒரு மறை மொழி.
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திருக்குறட் ருமரோச (arama tT. 

முருடமும்பெருஞ் சேளையும் தரணியு முற்றும் 
சகுட ரீரெனச் ச.தமகம் புரியருக் தவத்தோன் 
HUT OCU FTI BU DSHS STE 

மகுடமேக்திய குரிசிலா usher Don onws ger. (1) 

புரககரன் பதம் பெற்றபின் புலோமசை மாயக்கிற் 

இர் தமற்றல ளெவலின் யானமுற் றே 

வரக்தருங்குற முனிமுனி வாய்மையான் மருண்டு 

நிசந்தசம் பெரும் புயங் கமானவனுமச்ரிருபன. (பாரதம்) (9) 

மனிதரின் மகவானாக வருபவன் சிலிகைதாங்கும் 

புனிசமா தவரை யெண்ணாளன் புன்53ணூப் விளைவும்பாரான் 

கனிதரு காமந்துய்ம்குங் காகலால் விரையச் செல்வான் 

இனிசயிசாணி பாற்கொண்டேகுமின் சர்ப்பஎன்றான். (1) 

சர்ப்பமா செனமுற்கொம்பு தாங்கமுன் னடக்கு்் தென்றல் 

வெற்பனாம் முனிவன்சாபம் விளைத்தனன் விளைத்தலோடும் 

போற்பமா சுணபமாயாடுப் போயினான் oy Sal ovr gs 

அற்பரா னவர்க்குச் செல்லமல்லது பகைபீவறுண்டோ, (2) 

திருவிளை யாடற் புராணம, 

(ாயனில்லாக ஒரு சொல்லால் தனது ஈலமெல்லாம் ஒருவன் 

ஒருங்கேயிழப்பான் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்ட து. 

  

196. சிதை இசாவணனைச் சீறிப் பதசென்றேன் 

கோதுபடச் சொன்னாள் குமரேசா--௪.தும் 

பயனில் சொற் பாராட்டு வாளை மகனெனல் 

மக்கட் பதடி. யெனல்., (௯) 

Q—ar. 

குமரேசா! ரை ஏன் இராவணனைப் wast என்று! 

ள்சால்லிப் பழித்தாள் எனின், பயனில் சொல்லைப் பாராட்டு 

வ-ை மன் எனல் மச்சட் பதடியெனல் என்ச,
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பார1ட்டுதல்--பலமாலும் பன்னிப் பன்னிச் சொல்லல், 

மசன் எனல்--மனிகன் என்று சொல்லாதே, 

மக்கட் பதடி எனக் --மக்களுள்ளே பதர் ரானறு சொல்லுக, 

எனல் என்னும் ௮ல்லிகுதிகியங்கோள் முன்னது எதிர்மறை 

யினும் பீனனது உடம்பாட்டினும் உற்றுறின்ற து, 

பயனில் சொல்லைப் பலகாலுஞ் சொல்வோனை மக்கருள்ளே 
$ ச ௪ ஆ ர் 

பம வன்று கொள்ளிலேண்டுிமன பதாம்: 

வாக்கு நயத் தாலன்றிக் கற்றவை மற்றவரை யாக்கை நயத் 

காலறியலாகாதே யென்றபடி சொல் ஈலம் ஒன்றானே மனிசனது 

எல்லா நலங்களும் தெளியப்படும்; பயன் இல்லாத சொல்லைப் 

டலசாஐஞ சொல்வோன் ௮றிவில்லாதவனேபாதலால் வனை 

மனிதனென்று மதிக்கலாக।தெனபது கரு த்து. 

பயிரின் குணமாகிய மணி.பில்லாத கெல் பதர் ஏனப்படிம் 

அதுபோல், உயிரின் குணமாகிய அறிலில்லா தவனையும் கருதவேண் 

டூமென்பதாம், 

. ஆ e / ty a . oo ச « க்ஷ « ச 

உள்ளீமி இல்லாத தானியம் வெவித் தோற்றத்தில் ஒர் உண 

வுப் பொருள்போல் காணப்படினும் அலஃதோர் பொருளாம் கொ 

ள்ளப்படாது அதுபோல் அறிவில்லாத ஒருவன் உருவத் தால் மனி 
௫. ௫. ௩ a ச க e 

தீனாகக் சாணப்படிலும் அவனை மக்களுள் ஒருவனாக வைத்து 

மதிக்கப்படாதென்பார் (மகன் எனல் மக்கட் பதடி எனல்? 

என்முர், 

பமனில் சொல்லைப் பலகாலுஞ் சொல்வோன் பதர் என்று 
ந உ. டி ந . a ௫. க 

பழிக்கப்படிவான் என்பது இதில் உஸர்ததப்படடது, இஃது 

இமசாவணன்பால் உணரப்ப5ம். 

கதை, 
+ 

இராவணன், சிறையிடை வைத்த சிதைபாம் சென்று கா. 
ளூம் நெறீசெட விழைர்கான். அவள்து மன நிலையை நன்கு தெ
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ளிஃதம் இவன், அறிலிழர்அ அவள்மேல் ,ஆசைமீக் கூர்ர்தான், 

செறு சென்று பல தமொழி புகன்றான் அவள் வெறுத்து 

சைத்தும் பயனில் சொல் யே முத்தும் மறுத்தம் அவள்பால் 

இவன் பாக்க உரைத்தான். இவனது மடமையை நினைந்து 

அம்மங்சை வெருண்டாள். இரும்பு நெஞ்சுடைத் ுரும்பே 

யென்ருள். புல்லொன்றை யெறிக்து செல்லென்௮ சினச்தாள், 

அவன் செல்லாமல் கின்றான். எறித்த புல்லையே யெதிர்ந்து நோ 

க்னொள். பதரெனப் பழித் தப் பலமொழி புசனமுள், 

பழியிது பாவமென்று பார்ஃ்கலை பகரத்தக்க 

மொழியிவை யல்லவேன்ப தணர்கிலை முறைமை சகோக்காய 

கிழ்கிலை கெஞ்சம்வஞ்சக் களையொடு மின்றுகாறும் 

௮(நிகிலை பெனறபோ தென் கற்பெவ்னாம அறக்தரனன்னாம், (1) 

வானுள அறத்திற்3ரோன்றும் சொல்வ[ி வாழுமண்ரின் 

ஊனுள உடம்புக்கெஷ்லாம உயிருள உணர்வுமுண்டால் 

தானுள பத்துப் பேழ்வாய் தகாதன வுரைக்கத்தக்க 

யானுளன் கேட்க என்றால் என்சொல்லா யாதுசெப்யாய், (2) 

(இராமாயணம்,) 

பயனில் சொற் சொல்கோன் மனிதன் அல்லன் என்பது 

இதன் கூறப்பட்டது, 

| லியன்றேன் 
197. மண்டுபுகழ் மூவேந்தர் வன்சொலொன்றைச் சொல் 

கொண்டர் தீர்ச்தார் குமசேசா--கொண்ட 

நயனில சொல்லிலும் சொல்லு? சான்றோர் 

பபனில சொல்ல மை நன்று, (எ) 

இ-ள். 

குமரேசா! மூ£வேச்தரும் வன்சொல் லொன்றைச் சொ 

ல்லி ஏன் தம் சர் குன் நினார்,எனின், சான்றோர் ஈயன் இல சொ 
ல்லீலும் சொள்று2) பயன் இல சொல்லாமை ஈன்று என்ச,
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நயன் இல சொல்லிலும்--ரீதியில்லாத சொற்களைச் சொன் 
ஞராயிலும், உடமையால், ௮.துவும் சொல்லலாகாசென்பது உண் 
ரப்படும், 

ஈயன் இல்லா சொற்களைச் சொல்லிலும் பயன் இல்லாத 

Osi pst அறிவோர் சொல்லாமை பெறின் அஃது அவர்க்கு 

தன்மையாம் என்பதாம், 

நபன் இல் சொல்லிலும் பயனில் சொல் பெருச் தீது பயக் 

கும் என்பது குறிப்பு, இவ் வண்மை ௫ூ2வக்தர் பாதும் உண 

ages dio. 

கதை. 

சே. சோழ பாண்டியர் என்னும் முடியுடை வேந்தர் மூவு 

௫ம் சேர்ர்து இயல்பாகவே ஒருராள் ஏகம்பவாணரது திரு ஈ3 

ரையணுினார், அங்? வாணஅரைக் சண அம்மூவரும் விழை 

ந்தார், அவர், விட்டிலிருக்ன்றாரா? என்று கேட்டுவரும்படி, 

ஒருவனை விரித்தார், அவன் சென்று வினவினான், முதலியார், 

வயலு$குப் போயுள்ளார் என்று அம்குள்ளார் மொழிந்தார். 

மொழிச்ததையவர்பால் தவன் மீண்டு மொழிச்தான், வேந்தர் 

தெரிக்தார். முதலியார் முடி. நடப் போயினாசோ என்று விசீனோ 

தமாக ௮வர் வெண்மொழி பகர்ந்தார், அதனால் வாணர் மனைவி 

“வன்சினங் கொண்டாள், அம்கநவரும் ரநாணப் பாவொன்று 

பாடினாள். 

சேளை தழையாக்கச் செங்குருதி $தேக்ெ 
யானை மிதித்த அருஞ்சேற்றில்-மானபரன் 

ப13வத்தர் வேந்தன் பறித்துநட்டான் ஏகம்பன் 

மூவேச்தர் தங்கள் முடி, 

இ.சளைக் கேட்டு ௮ம்கவரும் வாட்டமுற்றசன்ருர், வாண 

ம் சிகழ்ச் ததை வர்.தபின் அணர்ச்தார். பூதம் ஒன்றேவி ௮வக் 

=! Qagh புரிச்கார், ஒரு பயனில்: சொல்லால் அவர் பல £ப்
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UL ges, sus இல சொல்லினும் பயன் இல சொல்ல 

லாசாதெென்று Og alls BIT, விரிவு அவர் சரிதைபில் தெயிகாம், 

பயன் இல சொல்லாமை அ௮பிவோர்ச்குப்பெரு நலமென் 

பது இதணுல் கூறப்பட்டது. 

  

198, மாரசொரு சொல்லே மதுரகவி (॥ன்சொன்னார் 

கூரர்தே மறன்?ன குமேசா....3 கறி 

அரும்பய னாடும் ௮றிவிஞர் சொல்லார் 

பெரும்பயன இல்லாத சொல் (ஏ) 

இ)....ள, 

குமரேசா! ம்மாழ்வார், மதுரகலியை ரோம்? சொல் 

ஒன்றே சொல்லி ஏன் வேரொன்றை.புஷ் சொஃலலில்லையெனின், 

அரும்பயளை பும் அறிகினார், பெரும் பபன் இல்லாத சொல் 

ல்ச் சொல்லார் எனக, 

மாறர், சடகோபர் என்பன நம்மாழ்வாரது இருகாமங்கள், 

அரும்பயன் பும் ௮றிவினா்--௮ரிய பயனை ஆராயும் ௮றி 

வினையுடையார், 

அரிய பயன் என்றது மெய்யுணர்வான் ௮ன்றி CaO ap ar 

லும் அறிதற்கரிய முத்திப்பேறு முதலீய மறுமைப் பயன்களை 

எனக, 

பெரும் பயன் இல்லாத சொல்லைப் பேரறிவாளர் சொல் 

லார் என்பதாம், 

அ௮றிவி௨லாகவரே பயனில்லாதசொல்லைச் சொல்வர், உடை, 

யவர் பயனுள்ள சொல்லையே, சொல்லுவர் என்பது குறிப்பு, 

அறிவின் பெருமைக்குத் தக்சபடியே சொல்லின் பெருமை 

சாணப்பரிமாகலால் பேரறிவோர் பெரும் பயனுள்ள சொல்லை 
யே சொல்லுவர் என்பதும், ௮ல்ல பிற சொல்லார் என்பதம்



‘ ‘ 

௨0.ம் ௮திநாரம் பயனில சொல்லாமை, 889 

இதில் உளர் ச சப்பட்டன. இவ்வுண்மை உடகோபர் பால் உண 
* ™~ 8 

Hiithbio, 

க்கை, 

ரூ க . ச் ச. % 8 . டி 

குரூகைகாதனா?ய ஈர்மாற்வார் அரும்பபனையே யாய்ஃகார், 

பாபபொருளையே தோய்ர்தார், அதனால் ௨ரவரோடூம் ஒன்றும் 
பேசாமல் ஒூங்கியிருந்தார். எவர் வந்து எதைக் கூறினும் ௮வ 
ரை இவர் எ௫ி.3ரொக்கவுஞ் செய்யார். தமது மெய்யுணரகின் 

“பபனைப் பொய்புணர்பவாரு3குப் புகலுவஇில் பயொன்றுமில்லை 

யென்று கரத ஈபனோடி ருந்தார், இவர் இங் பனமிருப்பத் இரும 

சேோராரில் ௮வதரித்துத் திருவயோத்திக்குப் போயிருர்த மதுர 

கவிபாழ்வார் தென் இசை சோம? மீண்டார். இவரை வந்து 

கண்டார். வியஃ்தார். சிறிதும் ௮சையாஇரு$ன்ற இவாபால் 

எனும் உணர்ச்சியுள கா என்று உணர வீரும்பினார். சேசு 

னமான உடம்பில் சேதனமாய் அருவாய் உள்ள உயிர் ஒன்றியிருக் 

தால் ௮ல்ுூ எதனைச் துப்ச்து எல்கே இருக்கு பன்னும் போரு 

ளையமைத்த. “சத்தத்தின் வ.பிற்றில் சிறியது பீறச்கால் எத்தை 

தீதின்று எங்75 இடக்கும்'? என்றார், உடனே மாறனார் தமது 

மலர் விழி திறர்தார். உயிர் உடலோடு கூடிக் சனத வீனைப் 

போகங்களை நுகர்சது ௮தன் சண்ணேயே சங நிற்கும் என்று 

அதற்குவிடையாக “அக்சைக் தின்று அங்கே கடக்கும்” என் 

ரூர். தமது மதி ஈலத்தின் மாண்பைக் தெரிவார் இல்லையென்று 

கருதியே இதுவரையும் இவர் யாதம் சொல்லாமல் இருந்தார் 

என்னும் உண்மையை மதுரகலீயார் ஓர்க்தார், உவக்தார். பயன் 

சேர்ர்த அச்சொல்லின் ௮ருமையைபும் அவரது ௮றிலீன் பெரு 

மையையும் பெரிதும் போற்றினார். குருவாகக் கருதினார். அரி 

ப் கவிகள் பல ௮வர் மேற் பாடினார். வேறொன்றும் விரித்துச் 
சொல்லாமல் அடங்கியிருக்கும் அவரது அருமையைப் புகழ்ச் 

தார், அரும்பயன் ஐயும் அறிகினார் பெரும்பயன் இல்லாகன 

சொல்லார் என்னும் உண்மையை அவர்பால் தெரிர்தார், 

(விரிவு சரிதையிற் தெவிவாம்,
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பயன் இல்லாத சொல்லை ௮றிவாளர் சொல்லார், என்னும் 

இவ்வுண்மையை ௮ழயெ உவமையால் விழுமிதாகக் சம்பர் விளக் 

இயுள்ளார். அவரது ௮வ் இன் கமி இங்கு நன்குக௬தததகத, 

கல்வியிற் றிகழ்சணக் காயர் கம்பலைப் 

பல்விதச் சிறாசெனப் பயில்வ பல்லரி 

செல்லிடத் தல்லதொன் நியம்பல் செய்கலா 

ஈல்லறிவாளரின் அவிர் ச காவெல்லாம், 

(sa ர் காலப் படலம்) 

மழைக்காலம் கழிந்தபின் வருக என்று சட்டளையிட்டூச் 

& FP eu Sor & இட்டுக்தைக்கு ௮னளுப்பியபின் தம்பியோடு இராமர் 

அங்கு ஒரு மலைச் சாரலில் தக்யிருந்தார். அவ்வமையம் கார் 

காலம் கழிந்தது. குளிர்காலம் எழுக்கது, ௮ல் இரண்டு பரு 

வங்களின் இபல்பைபும் வருணித்துக் கூறுங்கால் இது கூறப் 

பட்டது, 

ஓர் ஆ9ரியலுக்கு அடங்கிப் பள்ளிக்கூட த்திலிருக்து ஒருவர் 

முறை சொல்ல ௮.தன்பின் ஒருங்கே சொல்லி மூல பாடங்களை 

மனப்பாடஞ்செய்யும் இளம்பிள்ளைகளைப்போல், ஒன் நின்பின்ஒன் 

௫கப் பேரிரைச்சலிட்டு மழைக்காலத்தில் சத்திக்சொண்டிருந்த 

தவளைகள், குளிர்காலம் வந்தவுடனே அ௮ங்கனமின்றித் தமது 

சொல்சென்று பயன்படும் இடத்தேயன்றி வேறிடத்து ஒன்றுஞ் 

சொல்லாமல் நாவடக் யிருக்கும் ஈல்லறிவாளலரப்போல் ஒவ் 

வொர் சமயம் மாத்திசங் கத்தி ஒடுக்கியிருர்கன என்பது இதன் 

திசண்ட பொருளாம், 

மழைக்காலத்தில் வரம்பின்றிக் கத்தும் சவளைகள்போல் 
பயனில்லாத சொற்களைப் பேதையர் பாரித்.துரைப்பர் என்றும், 

அறிவோர் பயலுறுஞ் சொல்லை ஈயலுறச் சொல்லி நாவடங்9 

ரப்பர் என்றும், இதில் விளக்பெள்ள உவமையின் gi wor eno cd 

சயமும் ஜினித்துனாத்தச்கன,
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அறிவோர் பயலுறுஞ்சொல்லையே ஈயலுறச் சொல்வர் 
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

199. அச்நேன் இரஃணியன்சேய் அல்லலுத்றுஞ் சொல்ல் 
குன்றியசொல் ஒன்றும் குமேசா..-என்றும் | கில்லை 

பொருடீர்ந்த பொச்சாற் துஷ் சொல்லார் மருடீர்ந்த 

மாசறு காட்சி யவர், (௯) 

இ_ள, 

குமரேசா! இரணியன் சேய் ௮ல்லலுற்றும் பபன் குன் 

நிய சொல்லை என் சொல்லகில்லை எனின், மருள் தீர்ர்த மாசறு 

சாட்சேயவர் பொருள் தீர்ந்த சொல்லைப் பொச்சார்துஞ் சொல்லார் 

GT OT S, 

இரணிபன்சேய்--பிரகலாதன். பொச்சாக்தும்--மறர்றும், 

பொருள் தீர்ந்த--பொருள் $க்மெ: என்றது பயன் இல்லாத சொழ் 

க. மருள்தீர்ச்த--மயச்கம் $.8ய. மாசறு காட்சியவர்--குற்ற 

மற்ற அறிலினையுடையவர், 

மயக்கம் இல்லாத மெய்யுணர்வுடையவர் பயன் இல்லாத 

சொற்களை மறந்தும் சொல்லார் என்பதாம், 

மேல், அறிவுடையார் பயன் இல சொல்லார் என்றார் மடி. 

மறதி, ௮ச்சங்களுள் ஏதாவது ஒன்றுன் மருண்டேலும் சொல் 

லாசரோ எணின், எவ்வகையானலும் ௮வர், ௮தை யாண்$ஞ் சொல் 

லார் என்று மீண்டுர் தெெளிவுறுத் தினார். 

- - மருள் நீங்யெ ௮நிகினோர் பொருள் நீங்கிய சொல்லை மறக் 
திம் சொல்லார் என்பது இதில் உணர்ச்சப்பட்டது. Og or 

சலாதன் பால் உணரப்படும்.
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கதை, 

பிரகலாதன் என்பவன் இரணியன் புகல்வன். ருள் 

Criss Osaka. மருள் தீர்ந்த மாண்பினன். மாசற்ற 

உண வீனன். கருவி2ல யெய்திப இருவினையுடையவன், Bar 

மைப் ..௬௨52௪ இவலுக்கு வேதத்சைப் போதிக்கும்படி தச 

ஒந வேதியனுச்கு ஒதினன், ௮வன் இவனை ௮னமத்துச்சென்று 

தனதரு9லிருத்தினன். Huw ௮சர குருவா சுக்பென் 

மசன், பெயர் சண்டமார்க்ரன் என்ப, ஓதுமிக்கம் கொடங்டு 

னான். முன்னதாக முறைப்படி இரணியாய ஈப: எனப்சொல் 

என்றான். புதல்வன் ௮தனை? சொல்ல இசைந்திலன். நாரய 

ணப நப: என்று சொல்லினான். உலகமெல்லாம் தன் பெய$?ர 

செல்லும்படி செக்3மால் செலுத்துகின்ற உன் தம்தைபெயரைச் 
சொல்லாமல் என் இந்தப் பெபரைச் சொல்வினுப் என்று கர 

முனிக்தான், குமரன் குறுசை செய்தான். அது பொருள் 

athe eta, அதனை யான் சொல்லென். வேதத்தின் உம்சி 

யின் மெய்ப்பொரளாய் விளங்கும் இப்பெயரையே செப்புவேன் 

என்முன். தனம்கு ஏதம் வருமமன்றெண்ணி வேதியன் ஐடினான், 

நடர் தை வேர் தனிடம் நூக்கி ஒதினன். இரணியன் saps 

தான், புதல்வனைக் கண்டான். புஈன்றதைத் கெளிகதான், 

சேயெனக் கருசாது தீயெனக்கனன்றான், அப்டெயரைர்சொல் 

ல் தே யென்று அவனுக்கு அல்லல் பல செய்தான். யாதுசெய் 

யினும் ௮வன் அதனையே ஓதினன், தாடையை நோக்கனென், 

காமம் யாலையுர் தருவதும் அப்பதங் கடந்தால் 

சேமவீிிறச் செய்வதும் செந்தழல் முசுர்த 

ஓமவேள்வியின் உறுபத முய்ப்பது மொருவன்' 

நாமம் ௮ன்னது கேள் 83மோ நாராய ணாய, 

ள்ன்று மொழிர்தான், எதிரநின்௮ இகழ்ர்தான். மருள் இர்க்த 
மாட்சியுடையார் பொருள் தீர்ர் கதைப் பொச்சாந்துஞ் சொல்ல:* 
என்பதை யிவன் உணர்ச்தி நின்றான்; ர ்



௨0-ம் அதிசாரம் பபபனில சொல்லாமை, Sud 

(இதன் விரி இராமாயணத்தில் உணாப்படும்,) 

பொருள் தீர்ச்த சொல்லை அறிவோர் பொச்சந்துஞ் சொல் 

லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

200. சீதைதன்மை சொல்லித்தான் செய்கதையேன் சொல் 

கோதில் அலுமான் கும?சசா-- ஏதேனும் ! லமில்லை 

செல்லு சொல்லிழ் பயனுடைய சொல்லற்க 

சொல்லிற் பயனிலாச் ரொல் (௰) 

Q—a. 

குமேசா! சிதைபின் இயல்பை மட்டுஞ்சொல்லி ஏன் 
அனுமான் தான் செய்தவை ஒன்றுஞ் சொல்லலில்லை எனின், 

சொல்லின் பயனுடைய சொல்லு; சொல்லின் பயனிலாச் 
. க்ஷ டி . ச 

சொல் சொல்லற்க என்5, 

சொல்லன் பயனுடைய சொல்லஓு5--சொற்களிற் பயனு 

டைய சொற்களை3ய சொல்லுக, 

சொல்லின் என்பதைச் சொல்ல? வண்சிமாயின் எனவுக் 

கொள்ளலாம், 

பின்வரும் நிலை என்னும் ௮ணிரகோக்கிச் சொல் என்பது 

பொருளுடன் கலந்து இதில் ஐந்துரிலைகளில் கின்றது. அது சொற் 

பின் வருரிலை, பொருட்பின் வரு9ல், சொறபொருட்பின் வரு 

நிலை என மூவகைப்ப௫ிம், அவற்றுள் இது er pout பின் 

வரு நிலையாம், 

முன்வருஞ் சொல்லும் பொருளும் பலவயிழ் 

_ பின்வரு மென்னிற் பின்வரு நிலையே. (தண்டிய௰ங்காரம்.). 

சொற்சளில் பயலனுள்ளனவே சொல்து2) பயன் இல்லாசன சொல் 

ல்சொழிச என்பதாம்,



894 திருக்குறட் தோச வெண்பா, 

அறிவுள்ள ஒருவன் பயலுள்ள சொற்களைச் சொல்லி பப 

னில்லாசவற்றை ஒழிக்கவேண்$ம் என்பதுஇதில் உணர்த்தப்பட் 

டது. இவ்புண்மை அலுமான்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

அனுமான் தன்னுடன் வந்த இரண்டிவெள்ள வானரங் 

களை மேேந்திரமலைபில் கிற த்திவிட்டுக் கடல்ஈடந்து இலங்கையில் 

புகுந்தான். €ையைக் தேடினான். கண்டான், உண்பையை 

உணாரந்தான், அவர்பால் உறுவன உணர்த்தினான், அசுன்பின் 

அரக்கர் பலரை மாய்த்தான். ௮க்கனைத் தேய்த்தான், இந்திர 

சித்தனை எதாந்தான், ஏழ்றமர்புரிர்தான். மன்னன் முன் எய்தி 

மனுமுறை புகன்றான். ௮வன் செய்த தீமையெல்லாம் இவன் 

சேர்ந்து பொறுத்தான், தன் வாலில் வைத்த தீயை ௮வ் இலங் 
கையில் வைத்தான், எரித்தான், வான் வழியெழுந்தான். மீண் 

டான். தமரிடை சார்ந்தான், அ௮வ.ரனைவரும் இவனை அன்புற த் 

தழுவினார், அசமிகம௫ழ்ந்தார். போனதும் புகுந்ததும் புகலெ 

னப்போற்றினார். சிறையிடையிருந்கும் சதையின் செம்மையும் 

அவர்தந் த அடையாளம் தான்கொண்டுவர்த தன்மையும் தயெ 

இசண்டே ௮மைவுறச் சொல்லினான். தான் க்குச் செய்த 
அருஞ் செயல்களுள் ஒன்றுஞ்சொல்லவில்லை, ஆபிலும் pene 

யெல்லாம் அவா குறிப்பாலுணர்ந்தார். ௮றிவோர் LIM Spi Gir oT oor 

வே சொல்வார் இல்லன சொல்லார் என்னும் உண்மையை அலு: 

மான்பால் தெளிந்தார், விரிவு சரிதைபில் தெளிவாம். 

ஆண்டசை தேவியுள்ள த் தருக்தவம் ௮மையச் சொல்லிப் 

பூண்டபே ரடையாளக்கைக் கொண்டதும் புகன்றுபோரில் 

€ீண்டவா எ.ரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்புச் சிந்தி 

மீண்டதும் விளம்பான் தான் சன் வென்றியை யுரைட்பவெள்சி, 

(இசாமாயணம்., 

பயனில் சொல்லைச் சொல்லலாகாசெள்பது இதனால் கூறம்: 

ப்ட்டது,



21-ம் அதிசாரம் தமினை மச்சம், 395 

(இல் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்,) 

பயன் இலவாடய சொற்நக£ச் ரொல்வோர் பலசானு௦் இர 

ழப்படுவார், திய செயலிலும் ௮று தீயதாகும், பயனில சொல் 

வோன் சயன் இலனுவான். அஃது ஒருவனை ஈயனிலஞ் 5A ென்மை 

யின் $க்கும், அ,சனால் ஒருவனது சீர்மையும் இறப்பும் சேர நீல் 

கும். பயனில சொல்கொன் ப5ெனப்பரிவான், நயன் இல 

சொல்லிலும் பயனில சொல்லாமை நன்று, அறிவோர் அதனைச் 

சிறிதும் சொல்லார். பெரியார் மறந்தும் ௮நனை ஒருபோதும் 

சொல்லார், இல்லன என்றுஞ் சொல்லாதொழிக, பயலுள்ள 

சொல்லையே பண்புடன்சொல்லு 5 

20-வது பயனில சொல்லாமை (றற்றிற்று, 

2௧-ம் அதிகாரம் இவிவர ய்சம், 

௮ல்சாவது தீபலினைகளைச் செய்தற்கு ௮ஞ்சதல். மனத் 

தின்ஈண்ணனும் மொழ்யின் கண்ணும் நிசமுக் தீமைகளை ஒழிச் 

ey Doms யுணர்ததினார். இனி, மெய்பின்சண் நிகழும் 

வெவ்வினை களையெல்லாம விலக்கும்படி விளம்குகின்றாராகலின், 

இஃ ஈண்டுவைக்கப்பட்டது, மேல், பயனில சொல்லாதே என் 

மூர், இதில் ஈயனில செய்யாதே என்னெருர், அதிகார ௮மைவும் 

இச தெலிவாம், 

20. அன்றசரர் தின்றார் ௮மரேன் ௮ஞ்”னோ 

கொன்றமீன் தீண்டக் குமேேசா-.ஈன்றகன்ற 

திவீனையார் ௮ஞ்சார் விழுமியார் ௮ஞ்சுவர் 

திவினையென்னுஞ் செருக்கு, (௧) 
் 50
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இ-ள். 

குமரேசா! ௮சரர், கொன்ற மீன்டளை அஞ்சாமல் இன் 

ரர் ஏன் ௮மரர் அவற்றைத் நீண்டவும் ௮ஞ்சினர் எனின், தி 

ளை என்னுஞ் செருக்கைத் இகலினையார் அஞ்சார்; விழுமியார் 

அஞ்சுவர் என்ச, விழுமிபார்--மேலோர, 

செருக்கு--மனக்களிப்பு. ஈண்டு ௮தனால் எய்தும் மபக் 

சத்தை அது குறித்து நின்றது, 

பின் துன்பம் பயச்சத்தர்க நிபசெயல்களை இன்பிமன 

மயக்கி யெண்ணா ௪ செய்தற்கு HIDEHESS காரணமாகலின் 

அதனையே, தீவினையாக ௮மைத்நுரைத்தார். 

செருக்கு என்னும் காரணத்தால் தோன்றும் காரியமாகிய 
இவினையை அ௮துவாகக் கூறியது அதன் மிகுதி கரு தயென் 5. 

தீப செயல்களையே செய்து வந்தவர் என்பார் இமினையார் 

என்றார். பழகிய ஒன்றில் பயர் தோன்றுதாதலான் அவற்றிற்கு 

௮வர் ௮ஞ்சா.ராயினார்,' 

கீழோர் தீப செயல்களைச் செய்தற்கு அஞ்சார்; மேலோர் 

அஞ்சுவர் என்பதாம், 

மேன்மையை வேண்?வோர் தஇிவினைசட்கு ுஞ்சவேண்டு 

மென்பது குறிப்பு, 

தயார் ௮ஞ்சாமல் சீகினைகளைச் செய்வர் என்பதும் நல்லார் 

அவற்றிற்கு அஞ்சுவர் என்பதும் இதில் உணர்த் தப்பட்டன, 

இவவுண்மை ௮சு.ரர்பாலும் ௮ம.ரர் சண்ணும் முறையே உணரப் 

படும், 

கதை, 

வீரமகேந்திரத்திலிருந்து சூரபன்மன் அரசுபுரியுங் காலத் 

தில்.டூ தவர்கள் பெரும் பயங்சொண்டு ௮வனுச்கு ஏவல் புரிந்து
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abst, வரினும், இரச்சஞ்றிதமின்றி அவர்பால் அவன் பூல் 

லல செய்கான், தனது நகரத்திலுள்ள ௮சரரனைவருக்கும் 

மீன்களைக்கொண்டுவந்து கொடுக்கும்படி ௮வடை ஏவினான். ௮வ 

ரனைவரும் ௮வன் கெ1$மைக்குப் பயந்து கடலிடைச்சென்றார். 

மீன்களைப் பிடித்தழ்கு மிகவும் அஞ்சினார். பழி2யன நாணிஞர் 

பரைத்துநிங்கினார். ச ரனைவரு௩் தவற்றை தஞ்சாபல்கொன் 

ரர், துடிக்கள் துடிக்க அவற்றை யெரித்துச் சென்றார். இன்று 

குவித்தார். இமையை அஞ்சாமல் தினழுஞஷ் செய்தார். சேவர் 

நஞீரி அபர்ந்தார், (விரிவு கத்தபுராணததில் காணப்படும்.) 

உசைக்கு2ம:(நி யதுகளா அனையெலாம் உண்ணடுப்டு 

புயங்கிவெள்கி த் 

திரைமசடலின் மீன்றனக்குச் தருசென்றா னிதம்னிகாஞ் 

செய்வதேதோ 

லிரைக்கமலத் தனிக்கடவுவிப்படியு ஈர் கலையில் 

விதிச்கானென்னா 

இரந்கமொடு மறுக்தலஞ்சி யத்திறமே புரிதுமன 

இசைக் துபோனார். (1) 

தேனுவு் தாருத் இர ற்ற இல்பமும் 
வானவர்ச ளென்றே டீதிசகுச் தகைமையிஜேனோம் 

ஈனமொடு மீன்சுமர$்ேத யெல்லோர் களுஈகைக்கக் 

தானவர்மூன் செல்வதிலுஞ் சாதன்மிச ஈன்றுநவ்றே, (2) 

(தவரை எவல்கொள் பட லம்.) 

இயினைக்கு ௮ஞ்சுவதே மேன்மை என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

  

202. அஜஞ்சாக பாண்டியலும் அஞ்சினேன் Guo s sm sp) 

கொஞ்சந் தெரிர்து கும£ரசா--ஈஞ்செனவே 

தீயவை தீய பயத்தலாற் நீயவை 

தியிலும் ௮ஞ்சப் படும், 1௨)
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Q—ar, 

குமரேசா! ௮ஞ்சாத பாண்டியலும் ஏன் கீபவற்றிற்கு 

'அஞ்ரினான் எனின், தீயவை தீயபயத்தலால் திடவை இபிலும் 9 sh 

சப்பிம் என்க, 

rp ao உ 6 ஓ e டி [ Suma Zu பயத்தலான்-- வினைகள் Hass GAH HVT aw, 

GS taser தூன்பமே uy க்கும் இபல்பினவாகலான் அஙற்றைக் 

தி.பிலு் சொடியதாகம் கருதி அருரவேண்டும் என்ப தாம, 

தொட்டகாலத்தில் தொட்ட உடம்பைம..டும் இ சுட்டு 

கருத்தும்! திவீனை, சன்னைச் செய்க உடம்பு அழீயினும் ஆவ்ஓயிர் 

புக்கவிடபெல்லார் தானும் உடன் புகுந்து அதற்குக் கொ3ந்துன் 

பத்தையே கொடுத்துநிற்கும் தலால் நயிலும் திலினைக்கு அஞ்ச 

வேண்டுமன்ச. 

இயைக் இண்டினும் தீண்டலாம் தீவினையைச் செய்யலாகா 

தென்பது குறிப்பு, 

இயினைக்கு அஞ்சவேண்மென்று மேற்கூறிய உண்மைக்கு 

உறுதியை யிதில் உணர்த்தினார். 

இ௰னை நியிலுங் கொடியதாகம் க௱தி ௮றீவோரால் ௮ஞ் 

சப்படுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இழு பாண்டியன் 

பால் உணரப்படும், 

ததை. 

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்£ட்கு முன்னர் மதுளை 

யம்பதியில் நெடுஞ் செழியன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் அர 

சாண்டிருர் தான். அக்காலத்தில் தனது மனைவியின் சிலம்பை 

விலைப்படுத்துநபொருட்டு ௮ம்குவந்த கோவலனைச் சனசவன்மன் 

என்னும் பொற் கொல்லன் கண்டான், மன்னனுக்கு இவன் 

மணிழணி செய்வோன். வந்தவனை வஞ்சித்தான். அரசியின் 

சிலம்பை த் இருடின சள்வனைப் பிடி சதேன் என்று "கோவலனைக்
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குமித்சான். இத$ப ஏவலன் சொன்னறை துத்தூப காவலன் 

நம்டனொன். கொல்லும்படி செய்தான், கண்ணூயால் இதன் 

பின் உண்மை தெளிச்தரன். ௮ ததியினையை நினைந்தான். அஞ்சா 

நெஞ்சமும் அஞ்சி ஈடுங்கனொன், தியினும் தனைக் இய தென்று 

ஹோ/ஈதான். தன் அறிவைப்பறித்தான், ஆட்சிபை வெறுத்தான, 

்:தாழ்ச்சத குடையன் கள/[ந்சசெங் கோலன் 

பொன்செய் கொல்லன் கன்சொற் கேட்ட 

மாமனா அரசன் யானே கள்வன் 

மன்பதை சாக்குங் தென்புலக் காவல் 

என்மு தற் பிழைத்தது நெரிகவென் ஐபுளென? 

மயங்? வீழ்ர்தான். மன்லுமபி£ Sis BT oor. 

(இதன் வீரிவு லெப்பதிகார த்தில் சாணப்படும். 

இயினும் தயவைக்கு அஞ்சவேண்டு2னப.து இதனால் கூறப் 

பட்ட து. 

203. செற்ற பகைவனுக்கும் இதுசெய்யா தேன்கீடுத்தார் 

கொழ்றமிகு மெய்யார் குமசேசா--பெற்ற 

அறிவினுள் எல்லார் தலை9யன்ப தய 

செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல். (௩) 

இடஸ், 
குமரேசா! மெய்ப்பொருள் ராயனார் தன்னை& கொன்ற 

வலுச்குர் தங்றா ஒன்றுஞ் செய்யாமல் ஏன் செல்ல வித்தார் 

எனின், செறுவார்ஃகும் தீபவற்றைச் செய்யாதுகிடல் அறிவிலுள் 

எல்லாம் தலையாம் Tors. 

செய்யாது என்பது ஈறுகுறைந்து செய்யா என நின்றது; 

செறுவார்-.-துன்பஞ்செய்வார்,
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செறுவார்க்கும் தீய செய்யாது விடல்--செறுவாரிடத்தும் 

தீயவினைகளைச் செய்யாது விரிதலை, 

தீலை என்ப-- தலைமையான அறி௮ என்பர் பெரியோர், என்ப 

என்னும் பயனிலைக்கு எற்ற எழுவாய் இதில் வருவிக்கப்பட்டது, 

ஒருவன் பெற்றள்ள அறி௮கெல்லாவற்றுள்ளும் சிறந்த 

௮றிவாவது யாதெனின், திது செய்தற்கு எது உள்ள இடத்தம் 

௮னைச் செய்யாது விரிதலேபாம் என்பதாம், 

பிறர்மாட் ரித் தீபதைச் செய்யாதிருத்தல் ௮றிவாம்; செறு 

வார்மாட்டும் ௮தனைச் செய்யாது வீடுதல் பேரறிவாம் என்சு, 

தம்மைந் கொள்ைபுரியும் கொடிமவரிடத்தும் பேரறிவாளர் 

தீயதைச் செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை மெய்ப்பொரு ளார்பால் உணரப்பூம் 

கதை. 

மெய்ப்பொருள் நாயனார் என்பவர் அறுபத்து சூன்று நா 

யன்மார்கவில் ஒருவர், இவ?சாரு சிற்றரசராயிரு$தும் உலசப் 

பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பரம் பொருளையே மிசப்பற்றி 

நின்றார். ௮தனால் மெய்ப்பொருளார் என்னும் ஈற்பெய/பெற்றச், 

இவசது தந்ைத பெயர் தெய்வீகன். தாய் பெயர் பொன்மாலை. 

மலையமானாருக்குத் தலைவராய்த் திரும்கோவலூரென்னும் திரு 

நசரிலிருந்து இவர் செங்கோல் செலுத்தினார். பயிர்களுக்கு 

மேகம்போல் உயிர்களுக்கு இவர் உதவிபுரிச்தார். புரிக்துவருங் 

கால், முத்தநாதன் என்னும் மறுபுலத்துக் குறுகிலமன்னனொரு 

வன் இவர்மேற் பகைகொண்டிருந்தான், பலமுறையும் இவரை 

வெல்ல முயன்றான். முடியவிலலை, அக்கொடியவன் ஒருகானள் 

அடியவர்போல் வேடந்தரித்து இவர்பால் வந்தான், (மாளிகை 

யுட்புகுந்தான், இவர் சண்டார், வஞ்சன் என்று அறியாமல் 

வணங்கினார். , உபசரித்தார், அரியதாற் ,பொருளொன்றைக்
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தெரியவுணர்த் த வந்2தன் என்று இவர்பால் ௮வன் கூசாது-ூறி 

னான். பொய்ய பு5லஓும் அவ்9வய்பவன் குறிப்பை மெய்யே 

காணும் இவ் mut கண்டிலர், மனைவி மக்கள் முசலிய தனை 

வரையும் அஈற்றினார், தனி.பிடம் ஒன்றில் அவனுடன் புகுந்சார், 

இருவருர் தனித்தார். முறைபெ$ப்பதுபோல் ௮ஈன் உமையினை 

யவிழ்ததான், வாளால் இவரை வலிந்து வீசினான். உடல்துணி 

பட்டது உதிரங்சான்றது, உடனே தத்தன் என்னுர் தானைத் 

தலைவன் கண்டான், அவனைக் சொல்லத் துணிர்தான், துத் 

அச்கடக்கும் இயர் கடுத்துத் தித்தார் ஈம் இல்லில் வர்தானைக் 

கொல்லலாகாது, அவனே நமக்கு ஆருயிர்த் துணோவன், ost 

ரொென்றுஞ்செய்பாது நீ உடன் சென்று வன் ஊரிடைவீடுத்து 

வா என்றார், அவனும் சென்று விடுத்துத் திரும்பி வக்தான், 

௮. கன்பின் இவரும் ௮ருபிர் துறந்தார். மெய்சிளையெய்தி மேவி 

யின்புற்றுர். செறுவார்மாட்டும் தீதுசெய்யாது வி£த்த இப்பெரி 

யாரது பேரறிவை உலகம் போற்றியது. 

(விரிவு பெரிய புராணத்தில் சாணப்படும் ) 

யரர்மாட்$ந் திது2சய்பாமைய ஒருவன் பேரறிவுச்குப் 

பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

204 வெற்றி விசயலுக்கேன் art ap ren Os Dr oir awh & 

குதிறமுற்று மாய்ச்தான் கும£ரசா--எற்றம் 

மறந்தும் பிறன்கே3ி சூழற்க சூழின் 

அறஞ்சூழுஞ் சூழ்ர்தவன் கேடு, 

இ-ள், (௪) 

குமரேசா! மூகன் என்பவன் லீசயலுக்குக் கேடு எண் 
7ணியதால் என் உடனே மாய்ந்தான் எனின், பிறன் தேடு மறக் 

னம் சூழற்) ரூழின் ருழ்ச்தவன் கேடு அரம் சூழும் என்க,
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சூழ், தல்--எண்ணல், 

பிறன் கேடு- பிறலுக்குக் கேடுதரும் செயலை, 

மறந்தும் சூழற்க-- மறந்தும் எண்ணாதே, 

௮றம் சூழும்--௮றகம்கடவுள் எண்ணும், 

பிரனுக்கு? 9 பயக்கும் இவ்னைபை ஒருவன் மறந்தும் 

எண்ணலாகாது; எண்ணுவனறுபின் உடனே ௮வன் Ossuug 

அறந்சடவுள் எண்ணும வன்பதாம், 

ஒருவன் பிறர்க்குக் 20 எண்ணுவளுபின் ௮து Hage 

சே கேடாய் முடியுமன்ப தாம். 

கெடுவான் 359 நினைப்பான் என்றதும் ST aS. 

கேடு சூழ்வோனைச் தரமதேவதை கெடுத்துகிரிம் என்பது 

இதில் உணர்சதப்பட்டத. (இது மூகன்பால் உணரப்ப?ம்.) 

HOD Be 

மூன் என்பவன் ஜர் அசுரன, மாபைகள் பலவும் சேய 

மொடு பயின்றவன், துரியோதனனுக்கு உரிமையான ஈண்பினன், 

அவன், வீசயனைக் கொன்று ரும்படி. இவனை யேலினான், இவ 

னும் இசைர்தான். ஒரு பன்றியுருவ' கொண்டான், பரமனை 

தாடித் தவம்புரி£து நிற்கும் விசயனை சாடி வந்தான், KT ye 

ரன் ஏனமாய் வருவதை ஞானசாயகன் உணர்ச்தார். வேடவுரு 

வங்கொண்டார், மலைமளேோ டு சிலையெடுத்துச் சென்றார். செல் 

லும் பன் நிபை மெல்லச் தொடர்ச் சார், தவம்புரி சாரலைச்சார்ந் 

தார். மம்2பான்றை யேலி ௮தனுபிர் மாய்த்தார். கே$சூழு 

முன் மூகன் கெட்டு விழுச்தான். பிறன்கேடு சூழ்வோனுக்கு 

அறம் கேட சூழூம் என்பது உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. 

(இதன் கீரிவு பாரதத்தில் உணரப்பம்.)
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சேட்டி$ செவ்வாய்ச் கிளிரிசர் மொழியாய் சரீடியைதி 

துணைவர் ளுடனே 
காட்டில யொதுக்கி யிளை்ஞரு4 தாலும் சடியகஞ் 

சனையினால் சுவர்ந்த 

நாட்டில வாழ்்வ!ன் ஏவலால் ௫௧ நாமதா 

னவனிவன் நன்னை 4 

கோட்டிலே கொலைசெய் ஏனமாய் வத்திக் குன்றிடை 

யின்று புச்கனனால். (1) 

மற்றவன் வின ரவினுடனமர் மலைந்து வாசவன் 

மதலையை வதைத்து 

நற்றவம் அகற்றுமுன்னமம விரைந்து நாமுயிர் 

சுவரு தல் வேண்டும் 

சொற்றவன் மதலை சேட்டன வரங்கள் கொடுத்தலும் 

வேண்$மென் நெழுந்தான் 

கற்றவர் வளைத்துத் தரிபுரமபெரித்தோன் கற்றவர் 

கருத்தின் காண்போன், (2) 

(Hanser Suhre Fm HL, ) 

கேடு சூழ்வோன் கெடுவான் என்பது இனால் கூறப்பட்டது; 

  

205 உற்ற வறுமை யோழிக்கவொரு தி.துசெய்தேன் 

குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா--௭ ற்றும் 

இலனன்று நீபவை செய்பற்க செய்யின் 

இலனாகும் மத்றும் பெயர்த்து, (ர) 

இடர். 
குமரேசா! கூலன் என்பவன் தான் உற்ற வறுமையை 

ஒழிக்சச்சருதி ஒரு ba செப்து ஏன் பெருற்கேடு உற்றான் 

RL
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எளின், இலன் என்று தயவை செய்யந்ச, செய்யின் பெயர்த்தும் 

இலன் அரும் என், இலன் என்று--வறிபன் என்று ௧௬3. 

மற்ற-அசை நிலை. அதிலுள்ள உம்மை பிரித்துப் பெயர்த்து 

என்பதன்பின் கூட்டப்பட்டது, 

பெயர்தீதும் இலனாகும்--மறுப;ியும் வறியனாவன், 

வறிபன் என்று கருதி தனைத் தீர்க்கும்பொருட்டு ஒருவன் 

இயினைகளைச்செய்யின் மறுபடியும் அவன் கொடிய வழமைஈயயே 

அடைவன் என்பசாம், 

முறையான முயற்சியாலன்றிக் களவுமு தலிய தீசினைகளால் 

பொருள்செய்து தனது வறுமையை ஒருவன் நீக்க மு.பலலாகரது 

ஏன் எவின், தீவினைக்குப் பயன் துன்படி யாதலால் ௮ வறு 

மைபை மிகுவிக்குமேயன்றிச்செல்வத்தை வருலிக்காதென்பதாம் 

॥ வறியன் என்று கருப் பிறனுக்குச் தகினையைச் செய்யா 

தே; செய்பின் அதனால் 8ம் வறியவனுவாப் எனவும் இது பொ 

ரள்படும், 

முன்னைத் இலினைப்பயனால் இப்பொழுது வறியனாபிரு*ன் 

றேன் என்று உண.ராமல் ஒருவன் ௮ தனை ஒழிக்கக்கருதி மேலு 

ஈ இீமினையைச் செய்யின் ௮வன் என்றும் வறியஞயிழிந்து கெடு 

வான் என்பது கருத்து. இது க லன்பால் காணப்படும். 

கதை, 

கலன் என்பவன் ௮வர் தியைய$ித் திருந்த தீவகம் என்னலும் 

ஊரிலிருர் த ஒர் வேதியன், இளமையிலேயே வறுமை மிக்கவன். 

சருவமெய்தினான். பொருளாசைகொண்டான். லயம் ஒன்றி 

ல் புகுந்தான். ௮ங்சே காணிக்கையாகச் சேர்ந்த பொருளைக் 

காமைல் கவ/ந்தான், பின் காணப்பட்டான், ரச சண்டனை
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பை அ௮டைக்கான். அதன் பின் அருயிர் தீர்ந்தான். பன்னிரு 

பிறவிகளினுஃ இன்மையே அடைந்தான், இறுதியில் இழிமசனா 

னான், பிரம€லன் என்னும் முனிவர் ஒருவர் கங்கையாடி. இவன் 

கண்முன் வந்தார், அவர் சடையிலிருந்.து ஒரு துளி ர் இவன் 

உடலில்பட்டது. ௮ தனால் தூயவனாஇனென், தீயவை நீங்கினான். 

இலன் என்று தீபவை செய்யின் ௮வன் மேலும் இலனாம் என் 

தை உலஈம் இவன்பால் ஐர்க்தது. (இதன் வீரிவைக் காசிமான்மி 

யத்தில் காண்ச,) 

இமையால் வறுமையே வருமென்பது இதை கூறப்பட்டது 

206 கூடியமான் கொன்ற சொடுச்?ி சால் பாண்மனனன் 

கூடியேன் மாய்ச்தான் கு குமரேசா காடியென்றம் 

தீப்பால தான்பிறர்கட் செய்யற்க கோய்ப்பால 

தன்னை யடல் ?வண்டா தான், (௬) 

இ--௭, 

குமரேசா! பாண்டென்னன் கூடிய மாளைக்கொன்ற த 

மையால் ஏன் கூடி மாய்ந்தான் எனின், கோப்ப்டால தன்னை 

அடல்வேண்டா தான் இபேபால தான் பிறர் கண் செய்யற் 2 என். 

நோய்ப்பால--துன்பப்பருதிசளாகய பாவங்கள், 

இப்பால--தயவினைகள், 

துன்பங்கள் தன்னைவந்து வருத்துதலை வேண்டாதவன் பிறர் 

பால் இயினை களைச் செய்யலாகாதென்ப தாம், 

தனக்குத் துன்பம் வேண்டாதவன் பிறர்க்குக் துன்பஞ்செய் 

யாமலிருக்க வேண்டுமென்பது கருத்து, 

பிறர்க்குத் துபர்செய்வோன் பெருர் அயர் அடைவான் என் 

பச குறிப்பு:
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ஒருவன் எவ்வகையில் பிறர்க்குத் தினம செய்கின்றானோ ௮ 

வ்வகையே ௮தனை அவன் ௮டைவான் என்பது இதில உணர்த் 

தப்பட்டது, இது பாண்டு மன்னன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

பாண்டி என்பவன் அம்பாலிகை வயிற்றில் வியாசர் அருளா 

ல் பிறக்தவன். குந்தி மத்திரை என்னும் இருவரை மணந்து திரு 

வுடன் வாழ்க்தான். உத்தம குணங்கள் வாய்ச்து ௮ததினபுரியை 

ஆண்டான், ஆண்டு வருங்கால் மனைவியரிருவருடன் ஒருகாள் 

இறவன் இம௰யச்சாரலை யபெய்தினான். ௮வருடன அமைந்து ம 

திழ்ர்துலாவினன், வினே.தமாக வேட்டையாடினான். விலங்கனங் 

கள் கலங்கியோடின, இர்தமன் என்னும் கந்தருவன் ஒருவன் 

தனது மனைவியுடனே அ௮ங்3கர் தனியிடத்தில் முனியுருக்கொ 
ண்டி தங்கியிருந்தான். ௮வ்லிருவருங் கலையும் பிணையுமாய்க் சல 

ந்து துய்த்தார், பாண்டு கண்டான். பகழிதூவினன். மானு 

ருவானவன் மயங்க வீழ்ந்தான், தேறி நொக்தான். மாறி மன் 

னனைச் சீறி நோக்கினான். என்போல் நீயும் இறப்பாய் என்றான். 

கேட்டான் மன்னன். வாட்டமீக்கூர்ந்தான், நி£ழ்ந் ததர்டுரங் 

இனன். நினைந்து நீங்கினான். கலலியின்பத்சைக் கருதாதிருக் 

தான். வசர்.த காலமொன்றில் ஒரு பனிமல*ச் சோலையில் குச் 

தியுடனே கூடியுலாவினான், மு. பங்கியின்புற மயங்? விரும்பினான், 

பெற்ற சாபத்தை முற்றவும் மறந்தான், முயங்கித் துய்த்தான். 

உடனே மயக்ச் சோர்ந்தான், மன்னுயிர் தீர்ந்தான், ஒருவன் 

இப்பால பிறரும்குச் செய்யின் ௮ல்து ௮வன்பாலே வருமென்ப 

தை உல*ம் இவன்பால் ஓர்ர்தது, ( இது பாரதத்தில் உணரப் 

படும்.) 

பொன்னம் கழலா னெ திரவ்விடைப் போகம்வேட்டு 

மன்லு5 சலையும் பிணைமாலும் மடழ்ச்சிகூர 

மின்னுங்கணையா லிவனெய்திட வீழ்ர்தபோதின் 

முன்னின்ற தந்த வுயிர்வர்தோர் முனிவனா, . (1)
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sis Qasr hn ரரனார்மு.த னல்கவெய்த 

Cafés சணையான் மிசநொந்துமி வேடபாறிப் 

பூரித்த காம ஈலமெய்து பொழுது ினகைச் 

சோரிக் கணையா லறையுண்டுயீர் Gott ga Ls ger, (2) 

என்போல இன்பத் தடை ஈயும் இறத்தியென்னா 

அன்பா டிறர்தான் முதற்கர்நம னான3பேசோன் 

தீன்போன் ம௫ம்சனுடனே செக்சழலி வைய்இப் 

பின் போயினள் மெஷ்பிணயான வப்பேகைகாலும் (3) 

(சம்பவச் ௪௫3௨ம்) 

செய்த தீமையே ஒருவனைச்சென்று வருச்தும் என்பது இத 

னல் கூறப்பட்டது. 

207 கொளன்றானமுன் சங் சமனை ம்கோவலஞய் வர்தபின்பும் 

குன் றியேன் மாய்ந்தான் கும3ரசா--. என்றும் 

எனைபபகை புற்றாரு முய்௨ர் வினைப்பசை 

வியாது பின்சென் நடும், (or) 

Q—a. 

குமரேசா! சங்நமனைக் சொன்ற பரதன் கோவலமைப் 

பிறர் த பின்பும் ஏன் அவ்வினை செனறு அவனைக்கொன்றது எனி 

ன், எனைப்பகை உற்றுரும் உய்வர் வினைப்பகை வியாது பின் சென் 

று டும் rors, உய்௨ர்- தப்புவர், 

வீயாது பின்சென்று ௮டுப்--8ங்நாமல் பீன் தொடர்ந்து 

கொல்லும், வியாது என்பது வீ என்னலும் வீனையடியாப் பிறந்த 

௪௭ இர்மறை வினையெச்சம். 

வீ என்பது மலர் பறவை நீக்கம் என்பனவற்றை யுணர்த் தும்' 

எவ்வளவு பெரிய பகையை யுற்றவரும் ஒருவகையில் தப்பிப் 

பிழைப்பர், விளைப்பசை விடாமல் பின்தொடர்ந்து கொல்லும் என் 

சாம்,
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புறப்பகைக்குத் தப்பினுலும் தப்பலாம் வினைப்பகைக்கும 

தப்பு யாதென்பது கருத்து, 

புறப்பதைவர் எனைச் துணையராயினும் ஒருவன் அவர்க்கு 

அஞ்சாமல் இருக்கலாம்; வினைப்பகைக்கு ௮ஞ்ரவேண்ூமென் 

பது குறிப்பு, 

பிறர்பால் ஓரவன் இவினைசெய்யின் ௮%து அவன்பாலை மீ 

ண்ிவர்து அவனை ANC FH) OLD sat DI மேற்கூறியதை சோக்கி ௮வ 

ன் இறம்துபடின் ௮ஃது என்செய்பும் எனின், சென்றவிடமெல் 

லாம் பின்தொடர்ர்து சென்று Hog ௮வனைந்கொன்றுல்டும் 

என்று இதில் ஈன்குணர்த்தினார்என்௪, 

இறப்பினும், ஒருஉனை விகப்பசை விடாமல் பின்சென்று 

கொல்லும் என்பது இதில் கூறப்பட்டது, இவ்வுண்மை பரதன் 

பால் தேறப்ப?ம், 

கதை. 

பரதன் என்பஉன் கலிஸ்சராட்டிலிருக்க தங்சபுரம் என்னும் 

ஈரத்தில் பிறர் தவன். அதிலிருந்து HIF YRS SUF oH ops 

கு ஈண்பன். அம்காலத்தில் கபிலபுத்தில் குமான் எனப்பெயரிய 

அரசன் ஒருவன் இருர்சான். அவவசுவேந்தனுக்கும் இக் குமர 

மன்னனுக்கும் கொடும் பதை மூண்டது, ஒருவரையொருவர் 

வெல்லக்கருதி யிவ்விருவரும் இருந்தார், இருக துவருங்கால் கபி 

லபுசச் திலிருந்து வணிக?னாருவன் சங்நபுரத்துந்கு வர்தான், 

அவன் பெயர் சம்சமன், பண்டம்பலகொண்டு அங்குப் பணிவுடன் 

விம்ரான். ௮வனைப் பரதன் கண்டான். கேடு சூழ்க்தான். ௮ 

சன்பால் சென்றான, குமரன் என்னும் நமது பகைவனிடமிருர் தி 

சங்கமன் என்றொரு ஒற்றன் இங்கு வந்துள்ளான். விலைசெய்யும் 
வணிசன்போல் வேவு பார்க்னெறான், அவளைக் கொலைசெய்ய 

வேண்டுமென்று பாதன் கொடுமொழிகூறினான். வசுவும் இசைந் 

தான், ஒன்றும் ௮றியாச் சங்கமளைச் கொன்று தொவைத்தார்,
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அவன் மனைவியாயெ நீலி யென்பவள் தலைவிரி கோலமாய் ௮ங்கு 

வச்தாள், தன் தலைவனுக்குக் கொலைளினை சூழ்ந்தோன் அவ்வ 

மையே சொலையுண்டு தொலை, அவன்மனையிபும் தன்போல் துய 

ருழர்து கெடுக என்று சபித்தாள், தலைவன் உடலைத் தழுவித் 

தீன்றுபிர் நீத்தாள். அவ்வசையே பரகன் கோஉலஞய்ட்பிமந் து 

மதுரையில் சொலையுண்டி றர தான், aidan, பின்சென்று 

கொல்லுமென்பது இயன்பால் விளங் நின்றது. 

இதன் வீரிவு மணீமேசலைபீல் காணப்படும்.) 

ஒருவன் புச்குறி2யக்லாம் இீற்னைபுகு)து கொல்லும் என் 
பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

208 பாண்சியர்ர்த காளமுனி பாண்டவர்பாற் செய்தி தால் 

கொண்டானேன கே குபரேரசா- மண்$கினற 

தியவை செய்தார் கெடுதல் Pip ren Saar 

வியா சுடியுறைக் தற்று, (௮) 

இ-ள், 

குமரேசா! பாண்டவரிடம் காள முனி சசய்த தபையான 

து ௮வனை ஏன்வந்து தெரித்ததஎனின், நீயவைசெய்கார தெடுத 

ல் நிழல் தன்னை வீயாது அடியுறைந்தறறு என்க, 

நிழல் சன்னை வியாது--ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது 

தொடர்ந்து வந்து, உறைந்து அற்று--தங்கியது போலும், 

இகினை களைச்செய் தவர் கெடுவது எதுபோல்வ.து எனின், ஒரு 

வன் நிழல் ௮வனை விடாது தொடர்ந்துவர்து அவன் அடியின்கண் 

அடங்குவது போலும் என்பதாம், 

நிழல் உடலைச் தொடர்தல்போல் வினை உயிரைத்தொடரும் 

என்பது குறிப்பு,
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ஒருவன் நிழல் வெயி9லொவியால் நெரிக்தூசம் நீண்டிருப்பி 

னும் ௮வன சென்றவிடமெல்லாம் தொடர்ந்து சென்று (நடவில் 

அவனடியின்(ண்ேணே தங் 28ம்கம்; அதுபோல் ஒருவன் விளை, ₹7 

ல3பதத்தால் மிச ௮ரன்றிருப்ினும் அவன் புக்குழீயெல்லாம் 

புகுந்து இறு அயில் தப்பாமல் அவனைப்பற்றி சொல்லும் என்ப 

தாம், அருவமான வினை உயிரைபபற்றி வருத்தும் உண்மையை 

உரை/த்துதற்கு உருவமான நிழலை ஒப்புக்சாட்டிய ஒண்மை யிண் 

ணெரத்தக்கத. 

லினைப்பரை வியாது பின் சென்று மென்று மேற்கூறிய 

)ை விளச்குதற்கு இவ்வுவமை கூறியதென் ச, 

வன் செய்வினையான வன் மெய் நிழல்போல் விடா ep த ip 

wh Ostiita aig 9 vertu பற்றிம்சொல்லும் என்பது இ 

ல் உணர்த்தப்பட்டது, இது சாளமூனிபால் காணப்படூம், 

கதை. 

கரளமுனி என்பவர் ஓத்தினபுரியை ய0த்திரு$்த ஓர் வனத் 

இலிருந்தவர். திரு தசாட்டிரனுக்குச் சிறக்க ஈண்பினர். தவம் 

புரிஃ்திருந்தும் அவமபல புரிந்தவர், இவசை ஒரு காள் துரியோ 

தனன் அழைத்தான், வனம் புகுர் திருந்த பாண்டவர் ஈண்டு 

மீண்டு வர்.துவிடாமல் ஆண்ி வைத்தே கொல்லேவேண்டுமம 

ன்று! இவரை மெல்ல வேண்டினன். முதலில் மறுத்தார். பின் 

இசைந்தார். எழுந்துசென்றார், தனியிடம் ஒன்றில் தங்கினார், 

மாரண வேள்வி ஒன்று செய்தார். ஆரணமுறைப்படி அதிலிரு* 

௮ ஒரு பூதம் எழுந்தது. ஐவரைச் கொளன்றுவா என்று இவர் 

அதன்பால் உரைத்தார். வெகுண்டு பூதம் விசைர்து சென்றது. 

மாலின் அருளால் நால்வர் மாண்டார், தருமர் ஒருவரே ௮ர்குத் 

தனித் திருந்தார். பூதங்கண்ட௫, செத்தவர்மீ?சா ஈம்மைச்செய் : 
தவன் ஏகினான், ஈன்று ஈன்றென ஈகைத்து வெறுச்த.து, இனர் 

அமீண்டழு. விரைந்து புகுந்தது. ௮வன் மெய்யே சிதைத்து -
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ஓய்2யன மறைக்குது, இத்திரெய் ச முனிவன் செத்துததர்க் 

தான், ஒருவன் செப்த திகினை ௮வன் மெய்கிழல்போல் மீண்டு 

வர்து அவனையேபற்றுமென்பனை க உலகம் இவன்பாலுணர்ந் ௪.து, 

(இதன் விரிலைப் பாரதத்தில் காண் 5.) 

செய் தவனையே நீலிளை சேர்ந்து கொல்லும்என்பறு இகளுல் 

கூறப்பட்டது. 

  

209 மான் தீவினைசெய் மாரீசன் ஏன்மாய்ச் ரான் 

கோனால் வருச்திம் கும$ரசா-- துரமல் 

தன்னை ச்தான் காதல ஆயின் எனைத்தொன்றும் 

துன்னற்க இவனைப் பால், (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! மாகித் இமினை Orig மாரீரன் ஏன் 

கோனால் வருதி மா்ய்ச்தான் எனின், சன்னைக்கான் BT SKM 

ஆயின் தீகினைப்பால் எனை தம தானறும் துன்னம்க ௭எனசு, 

தன்னல்--மெய்தல், 

எனைத்து ஒன்று$துன்னற்க--எத்துணைச் சிறிய Gow sy sh 
€ 

Qewur Ogn fs. 

தீனக்குத் துன்பமொன்றும் இல்லாதிருக்கும்படி ஒருவன் 

லிரும்புவனபின் பிறரிடம் ௮வன் மாதொரு இமையும் செய்யல 
SiO Sem Fad. 

தனக்கு இன்பம் வேண்டுபவன் பிறர்க்குத் அன்பம் செய் 

யாமல் இருச்கவேண்மென்பது கருத்து. 

பிறர்க்கு த் தீஓ செய்யின் தனம ௮௮ உயிர்க்சேடு ௮ 

௫ம் என்பது. இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இது மாரீசன்பால் 

உணரப்படும்,



412 இருக்குறட் ரமே லெண்பா, 

கதை, 

.... மாரிசன் என்பவன் தா கையின் புதல்வன், த பெ 

பர் சுநந்தன், இயக்கனன இவன் yas out ams sere 75 

சனாபினன். wt gas SrU3attk es TH3u Qswg er, வி 

துங்சால் இராகவன் ஒரு ணா 

யினை Cud இவனைக் சடலிடை விழ்த்தினர். வ.ருதியழுச் 

தான், அவ்வீரன் வலியைக தேறி அஞ்சினான். ௮ தனால் pg 

ம் ௮டஸ்னென், ஒர் வனத்திழ் புகுகது தனித்திருந்து மனத் 

சுவாமித்தரரது வேள்கியைம் சாந் 

தை யடக்கனுன் இச்பனமிருப்ப சீதைபால் காதல் 2சாண்ட 

இராவணன் இவனிடம் வச்தான், மாச் சென்று இராமனை 

வஞ்சிக்கும்படி, இவனை வேண்டினான். முதலில் இவன் மறுக்கா 

ன். பின் இசைந்து சென்றான். பொன்மானான். சீதை முன்னே 

போனான்.சிதையும் பயங்கித் சன்சாதனைத்தொழதாள. பிடித்துத் 

தா என்றாள். மாயமான் இமையை அத்தூயவன் தெரிந்திலன். பி 

டிக்கக் கருதி யடுத்துச் சென்றான், அது கடுத்து விரைத்து, 

நெடுந்தாரம் போனபின் அதன் கொடும மை செவிக்தான், ஓர் 

அம்பை யேலினான். அவன் வெம்பி வீழ்கது வெகதுபிர் 315 

தான், துன்னிய தீவினையால் ஒரவன் மன்னுயிர் துன்புறும் என் 

பகை உல£ம் இவன்பாலோ/ச து, 

(இதன் வீரிவை இராமாயணத்தில் சாண் 5.) 

e உ டாது . பி ந பதக ச sy அ ௫ 

BOW 54) Seon BID pal VI BGS (2 ol OF UA NT ST 

தென்பது இதனால் ..றப்பட்டது, 

210. பண்டு துயரம் பலசெய்தும் பொன்னவன்சேயப் 

கசொண்டிலன்சே டென்னே குமசேசா..-கண்டு 

௮ருக்கேடன் ன்பதறிக மருங்கோடி த 

நீவீனை செய்யான்,எனின், ௫) 

இ....ள். 

ரமரேசா! பிறர் துயர் பல செய்தும் பொன்னவன்சேம்
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ர் 

~ . ௪ , ச 4 $ 

மேடு கிறிம் ஏன் ௮டைநதிலன் எனின், ம௱ங்கசோடி ச திவினை 
* 5 . கு e “2 e ந. சு 

செய்யான் எனின், ௮ருங்பசடன் என்பது ௮றிக என்சு. 

பொன்னவன்சேய்--பீரசலாகன். பொன்னவன்...இரணி 

யன். பருங்கு--பக்தம்; அது சேர்வமீயல்லாத கொடிநெறியை 
6 \ % 2 Ot யி௨3க குறித்து நின்றது, 

on fe க aq: ௪ . ௬ ச «rs 

WMTW Q]Y—-Gossssar doorign ora py. அ௮ருங்செ 

டன்--௮ரிசாகிய சேட்டைபுடையன், அருமை, இங்கே இன் 
௩ ரூ.௪ 6 ‘ . 

மையைக் குறித்து நின்றது. ேடிஸ்லாதவன என்க, 

சொடுசெறிச்சட்சென் று திவினை பாச் செய்யாகவனைக் கே 

டிச்ல। தவன் என்று அறிய. ண்மச்மென்பதாம், 

இனை செய்யாக ஒருவனை டை சுற்குரிப Cad wasn deb 

இல்லையென்பது கருச்து, 

i 
நெறி நிம்சித் தீவினைகளேோ செய்பும் அறிவிலிரளையே எல் 

லாக் G a@ som eran Few Il) O16 OH LI RI குறிப்பு, 

நெ, நிழ ப சென் er நல் சினைபமியும் St) டையாரைக் கேத 

சடையா என்பது இதில் உண ஈ்கப்பட்டது. இது பிரகலாகன 

ITs) Bao Tit SLD. 

கதை. 

.... இரணியன் புசல்ஙவனாஅய பிரசலாகன் செறி நின்றொழுகய 

அறிவினையுடையவன், வன் இரணியாய ஈமவென்று சொல்ல 

வீல்லை2யன்று வெருண்9ி ௮சசனேமவியபடியே அசுரர் பலர் அவ 

னுக்கு ௮ல்லல் செய்தார். கொல்லத்துணிச்து எல்லாம்புரித்தார்- 

பாம்புதளைவிடுத்து திண்?ம்படி செய்தார், மலைமேலேற்றித் தலை 
கீழுருட்டினார். ஈஞ்சையுள்ளே ஈ$ங்க ஊட்டினார், தண்டக்கசா 

கொண்டு தலைமேலடி த்தார். வேலால் எறிக்தார். வாளால் வீசி 

னார். தீயைகளர்த்துச் சேரத்தள்ினார். கல்லுடன் சுட்டிக் சட 

லில் இட்டார். மவ்லெல்லாவற்றிலும் பிரசலாதன் யாதொரு 

(63ம் இல்லாதிருந்தான்; பெருமானருளால் பெருமகிழ்வுற்
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ஸ்ரீன். பருங்கோடி ம் லினை செய்பா தலலுச்கு உறுல்$ேடு ஒன் 
oe ரூ ட டி ea 

DiILMicd 9 D1 TF BW DHL Mav oH LiT Vis Th H ZI 
- 

(Dee Silonn Qasohuse songul guesris.) 

இனை செய்யாதவனுக்குந் கேடொன்றுமில்லை யென்பது 

இதனால் கூர! (டடத. 

  

(இவ்வதிசாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 
தியினையைச செய்தற்குத் தியார் அஞ்சார்.  தூயர் ௮ஞ்சு 

er, Gastar இியினுங்கொடியது, அதனைச் செய்யாதுவி9 தலே 

தியாய அறிவு பிறன்ேே9ி சூழ்வோன் பெரும்கேடடைவான், 

வறுமையு நிலம் தீமை செய்யலாகாது, தவினை செய்யான் மோ 

வளை யெய்தான், வினைப்பகை பின் சென்றுவிடாமல் கொல்லும், 

௮௩ நிழலெனக் தொடர்ந்து ௮ழலென வருத்தம். தனக்கு 

இன்பம் விரும்பின ன் பிறர்க்குத் துன் பம்புரியலாகா த. தீவினை 

செய்யா கவனக் 3நடு ஒன்றுமில்லை, 

2 *-வது தில்னையர்சம் முற்றிற்று, 

  

௨௨-ம். அதிகாசம் ஒப்புரவறிதல். 

௮ஃ காகது உலஈ இயல்புக்கும் கன் இயல்புக்கும் Huy pro 
நலம் நீள உய்த்துணர்ந்து உதவிசெய்தல்,. உசவு--நன்மை, 

மேல் தீம்னையைச் செய்யற்க என்றார், இதில் ஈல்கினையைச் 

செய்க என்கின்றார். ஆகலின் அதன்பின் இது வைக்சப்பட்டத, 

  

211, வேறொன்றும் வேண்டாமல் மெய்யு தகி செய்துஈள்ஸி 

கூருதேன் சென்றான் குமசேசா-.-வேருகச் 

௯-சம்மா௮ு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட் 
- டென்றாற்சம் சொல்லோ வுலகு, - (ரூ
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இ, 

குமசேசா! நள்ளி என்பவன் CuO myer ang wes SS au wee 

டாமல் பேருதளி செய்து தன் பெயரையுங் கூருபல் ஏன் சென் 

ரன் எனின், உலகு மாரிமாட்டு என் ஆற்றம் அதுபோல் கடப் 

பாமீம் கைம்மாறு வேண்டா என்க, 

உ . e ச சு e 

உலகம் என்றது ௨உிர்களை. கடப்பா$...ஒப்புரவு, அறி 

வுடையவரால் சகடனாசச் ஈருமிச் செப்பப்பரவது என். 

கைமாறு பதிலு தமி, Dnt a sally gp தன் சைக்ரமாறு 

வது என்னும் ஏதலான் வந்தது. 

உலாம் மழையினிடத்து என்ன சைமாறு செய்யாநின்றது 

அதுபோல ஒப்புபவுகளும் ககமாறு நோக்கா என்பதாம், 

தமக்கு நீர் உதவுகின்ற மேசங்கட்கு உயிர்கள் யாதோர் உத 

வியும் செய்யாகிடி.லும் ௮சனை அவை இடையறுஅ உதகிவரு சல் 

போல் உபரிகளும் பயன் கருதாமல் யாவர்க்கும் யாண்டும் ௨௪ 
விசெய்வர் என்பதாம், 

மேகம்போல் ஈல்லோர் அருள் ஈரச்.து எல்லார்க்கும் உதவி 

செய்வர் என்பது இதில் உணர்த்கப்பட்டது. இது நள்ளிபால் 

உணரப்படும், 

கதை. 

நள்ளி என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன், யா 

வாமாட்டும் பேருளுடையவன். : இல்லையென்னுமல் ஈர். தமிழ்ச் 

தவன், மலைவளம் வாய்ந்த ஒரு சிறு நிலப்பருதியை ஆண்ட குறு 

நிலமன்னன். தபனியம் என்னும் ஈகரிலிருந்து இவன் அரசுபுரிர் 

தான். பெற்றோர் பிள்ளைகளைப் போற்றுவதுபோல் இவன் எல் 

லாரையும் பேணினான். இவனது உயர் ருணக்களைக்சண்ட ௮ளை 

வரும் ்இவன்பாற் பெருசண்பு சொண்டார். ஈள்ளியென்னும்' 

பெயர்ச்கு ஈத்பொருள் சரட்டினான். பரணர் என்னும் year



410 திருக்குறட் ருமேச வெண்பா. 

ரவர் பல இடங்களுக்குஞ்சென்று வருர்நி இவனது ஈஈலாய?த் 

இருர்த ஒரு காட்டில்வந்து சளைத்திருகதார். அங்கு இவன் 

இயல்பாகச் சென்றான். அவரைக்கண்டான். வறுமையால் ௮ 

டிய ௮வரது மேனியை சோக்னொன். பெரிதும் இரங்கன், 

சிறந்த உணவைச் கொணர்ந்து ப்மிகது ஊட்டினான். தன் கழுக் 

இல் ஏணிர்த தீறக்த முத்தாரத்தையும் கையில்விளக்கேய உயாந்த 

க_கத்சையும் அவருக்கு முறையே பூட்டினான், ஒரு பெருந் 
தொகைப் பொரு அவர் இரந்த ஊருக்ஈலுப்பினான், ௮வரை 

பெருஞ்செல்வனாக்கித் தன் பெயர் ஊர் ஒன்றஷ் ?சால்ல:மல் 

Bas sar, புலவர் பின் நெரிசதார். கைமாறு கருகாமல் கணனிக் 

து சவிய ௮வனது வள்ளற்குணத்தை பனங்குழைந்து வாழ்த்தி 

னார். பயிருக்கு மழைபோல் தன்னுயிரும்கு அவன் புரிந்தவுகவி 

பை உன்னியுன்னி ம௫ூழ்ந்தார். கைமாறு கரு சாமல் மேலோர் 

உத௮/பர் என்பமை ஈள்ளிபால் உணர்ந்து அவர் ஈன்றி புரிச்தார், 

i (இஃது ௮சுநாலூற்றில் ௮றியப்ட£ம் ) 

பிறர்க்குகவி செய்தலே பெரியோர் கடமை என்பது இகனால் 

கூறப்பட்டது, 

212. ஈட்டிவைத் த ெல்ஙவெெெல்லாம் ஏற்பார்த்குர் தக்கார்க் 

கூட்டினேன் பாரி குமசே சா--நாட்டமூடன் பதும் - 

தாளாற்றித் த்த பொருளெல்லாக் தந்நார்க்கு 

(ஏ
 வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு, ( -) 

குமரேசா! ஈட்டிவைத்த செல்வமேல்லாம் ஏற்பார்ச்கும் 

தீக்கார்க்கும் ஏன் பாரி உகலினான் எனின், தாள்.ஆற்றித் த்த 
பொருள் எல்லாம் தச்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட், 

டேய.ம் என்5, தாள்--மு.பற்சி, வேளாண்மை உபகாரம், 

தீர்ள்ஆற்றி--மூறற்சியைச் செய்அஃ
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தந்த பொருள் எல்லாம்--தொகுத்த பொநர்முழுதும். 

(Lp UDR mut ele © தொகுத்த பொருள்மு Ip HID தகுதி 

யுடையவர்க்சாயின் பி பிறர்க்கு உதவும் பொருடடேயாம எனப 

தாம், அபின் என்பது வருஙீக்சப்பட்ட து, 

தகவிலார் தாமே உண்டுடுத்திம் aad salut. starz 

பிர்க்குதவிசப்து பேரின்புறுவர் என், 

ஒருவன் முயன்று தொகுத்த பொருள் முழுது தகுதியு 

ையவர்க்கு உதவி செய்புப்பொருட்டேயாம் எனவும் இது பொ 

Chan ci bib, 

தம்கோர் தம்பொருள் முழுசையும் பிறர்ச்கு சவுஉர் என்ப து இதிலுணர்த்தப்பட்டத, இது பாரிபால் உணரப்படும், 

தை, 

பாரி என்பவன் வேளி! மூலத் கலைவன். மாரிபால் லாரி 

வாரி வரையாது கொடுத்த வள்ளல், முக நாறு ஊர்களையுடைய 

ஒரு சிழு நிலப் பகுதியை உரிபையாகவுடையவன், இம்மன்னன் 

பறம்பு என்னும் மலைச்சாசலில் வீளங்கிபிரு$க அரள கமென்னு 

ம் இிருஈகரிலிருந்து ௮ரச Paste பிறவுயீர்சள் மாட்டுப் பே 

சருளு/ுடையவன, மல/தலை புலகிலுக்கு இவன் உபிபென இருர் 

தான். தான் பெற்ற பொருள் முழுதும் பிறருச்£ உதவினான். 

இல்லையென்னாமல் ஈந்துவர்த வள்ளற் குணத்தால் இவன் புகழ் 

உலசெங்கும் பரர்தது. ௮ தனால் சேரமசாழ பாண்டியர் என்னு 

ம் முடியுடை வேந்தராயெ மூகரும் இவன்பேல் பொமுமைசெொ 

ett, வெல்லம் கருதினார், படையுடன் திரண்டு இவன் ss 

ர்மேல் வந்தார்: ௮ ரண்வலியால் பெருஞ் சிறப்புடைய அதனை 
முற்றுகை செய்தார். பாரியும் ௮ஞ்சா நெஞ்சுடன் அவரோ 

டெதிர்த்தான். வெற்றியை ஒருவரும் முற்றவும் கண்டிலர், ப 

ருவங்கள் பல் கழிந்தன. அக்காலத்தில் பாரியின் உயிர் த்துணை 

வசாயிருந்த கபிலர் என்னும் புலவர் பெருமான் வெளியே வந்.து 

வ்ம்ரூலரையும் சோக்கனார். அர், எமது மன்னன் சொண்
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ட பொருளையும் ஆண்ட ஊர்களையும் இரவலர்க்குக் கெடுத்து 

விட்டு இதுபொழுது தனிய யிருக்கறான். பறம்பும் இருக்கற 

அ. நானும் இருக்கின்றேன், பினும் மீகிர் ௮உளைப் பொரு 

துவெல்ல முடியாது. எம்மைப் னாக்கொள்ள விரும்பின் நீவிரும் 

இச௫௨லசாய் வரின் விரைவிம் பெறலாம், எம் இறைவன் மாருத 
தருளுவன்.. என்று புகன்றார், 

கடந்நடு தானை மூவிரும் கூடி. 

உட.ன்றனிர ஆலும் பறம்புசொளம் கரி2த 

முந்நாமூர்த? த கண்பறம்பு 71d 

முந்தா மாரும் ப சீலர் பெற்றனர் 

யாமும் பாரியும் உளமே 

குன்றும் உண்டு£ீர் பாடினிர செலினே, (சபிலர்) 

இதனால் பாரியினது பெரு விரமும் வள்ளற் குணமும் தா 

ளாற்றத்தர்ததை வேளாண்மை செய்தவிதமும் இனிது புலனாம். 

மேழிலார் பெற்றன மெல்லாம் பிறர்க்சே உதவுவர் என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

213. தெள்ளுபுஈழம் ஆபு.த் திரனொப் புவொன்றே 

கொள்ளம௫ழ்ர் சானேன் குமசேசா-..எள்ளாத 

புத்தே ஸலகத்தும் ஈண்டும் பெதலரி?த 
ஒப்புரவ்ன நலல பிற, (x) 

இஃ. 

குமரேசா! ஆபுச்திரன் ஒப்புரவ ஒன்தே சன்று என்று 

ஏன் கொண்டான் எனின், புத்ேதள் உலகத்தும் ஈண்டும் ஒப்பு. 

வின் ஈல்லபிற பெறல் ௮ரிது என் 5. 

பு,சே தள் உலகம். -தவருலகம், 

Hus der ஈல்லபிற--ஒப்புரவுபோல ஈல்ல செயல்கள்பித,
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வானுலகத்தும் இந்நிலவுலசத்தும் ஒப்புசவுபோல ஈல்ல செ 
பல்சள்பிற பெறுதல் ௮ரிதென்பதாம். 

ஒப்புரவுக்கு ஒப்பான ஈன்மை யாண்டும் இல்லை என்றபடி: 

ஒப்பில்லை என வே உயர்வும இல்லையாயித்று, 

இரு வறுல?னும் பெறுதற்கரிய ஒப்பு. வைத் தமக்கு உரி 

மையாகப் பெற்றவே பெரியோர் என்பது கருத்து, 

பிறர்க்கு கவி செய்தல் என்னும் பெருகல(றடையவர் ௮ தனை 

hose Cay எதனையும் பெறுவதற்கு வீரும்பார் என்பது 

குறிப்பு, இவ்வுண்மை புத் தரன்பால் ௮றியப்டடும், 

கதை. 

ஆபுத்திரன் என்பவன் சாலி என்னும் ஒரு பார்ப்பனியின் 

LY Ea» or, அருள் நிறைக்த நெஞ்செனன். பிறவுயிர்சட்கு இத 

ம் புரிசலையே பேரின்பமாக எண்ணினான், இவனது மன ஈலச் 

தைக் கண்டு மகிழ்ச் சிர்தாதேவியெனனும் ஒரு தேமி 2மிர்த 

சுரபி உன்னும ஓர் அற்புதப் பாச்திரததை இவலு£ாகு உரிமையா 

௧௧ தந்தாள், ௮தனல் ஆருயிர்கட்கு இவன மீபரு தவி செப் 

சான், பறவைகளுக்கும் விலங்கினங்களுககுங்கூட இவன் பரிச 

துணவளிதக்சான். இவன் ஓப்புர௮ செய் தொழுகும் செபபத்தை 

இந்திரன் உணர்ந்தான், இவன் பால் வந்தான். உனது உதமி 

யின் கலத்தை உவந்தேன். என்னுடன் வா என்ரான். பொன 

அஇலைகமாகிய உன்னுலகத்தில் எனது உதவியைப் பெறுதற்கு 

உரியாரில்லை. ௮ஃது எஏற்பாரில்லாத இயல்பினையுடையது. ௮ கலை 

அதனை மெய்தேன். ஒப்புரவு செய்தொழுகுதற்குய இப்புசயே 

யான் இன்புறத்தக்கதென இசைத்தான், இந்மிீரன் சாணி மண் 

டான். (இதன் விரிவை மணிமேகலையிற் ara s ) 

பொலம்பூங் காலின் ஈன்னாட் டோரும் 

செய்வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை 

உடையோர் ஈது இல்லோர் இசத்தலும் 

கடவது அன்பையிற் சையற வுடைத்தே, (புறா orp) 
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ஈவாரும் கொள்வாரும் இல்லாத வானத்தே 

வாழ்வா Or வன்க ண்வர், (பரி-யுரை) 

ஒப்புரகொன்3ற ஒருவனுக்கு உயர் நலமென்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது. 

  

414, என்னோல் வேக்கடத்தான் இன்பமுற முன்னவனேன் 
கொன்னே இழிர்தான் குமசேசா..-உன்னிபே 

லச்ச தற்வான் உபிர்வாழ்வான் LD DON ELIT oof 

செத்தாருள் வைக்கப் பூம், (௯) 

இடன் 

குமரேசா! வேங்கடன் என்பவன் சரும் இன்பமும் 

சே ரப்பெற்றான், ௮வனுடன பிற தவன ஏன் பழிக்கப்பட்டான் 

எனின், ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத் 

தாருள வைச்சபபடும் என்க, 

ஒத்தது என்றது ஒப் (ரை, உலகம் ஈல்லலு என்று ஒப் 

பியதை என்பா! ஒத்தது என்றார், 

மற்றையான்-௨ல5 இயறழ்கையையறிர்து உ.கவி செய்யாதவன், 

உலசத்தோடு ஒட்ட ஒழுகி உயிர்கள் இன்புறத்தக்க DD 

களை புஸர்ந்து சம்மால் இயன்றவரை பிறருக்கு உதவி செய்து 

வாழ்பவன உயிர் வாழ்பகனுவான், ௮ல்லாதவன் செத்தவ 

Cend ஓப்பாவான் எல பதாம், 

உயிரகள் இன்புற உதவி செய்யாதவனைச் செத்த பினாத் 

தோ ஒப்பிடவேண்டுமென்பது கருத்து. 

பிறர்க்கு தவி செய்தலே ஒருவன் பிறலீக்குப் பயனாதலால் 

உபநாரியை உயிர் வாழ்வான் என்றம் உபகா ரமில்லாதவன் உரு 

வுடன் இஈப்.ிலும் உயிரின் குணமில்லையா தலால் ௮வனை இற் 

தவன் எனறும் ந ஈசிவண்டிம் என்றபடி,
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ஒத்ததையறிபவூன உயிர் லாழ்பவனாவன் அல்லாசுவன் 

செத்தவனே என்பது இதில் உலார்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

திரு2வங்கடனிடமும் அவன் முன்னேனிடமும் முறையே உண 

சப்ப5ம், ~ 

கதை. 

இருலேங்கடன் என்பவன் வட நாட்டிலே நேரி என்னும் 

ஊி2ல விளக்கியிருந்த ௨௫ பெருஜ் செல்வன். யாவரிடமும் 

பே. ரன்புடையவன, இனிய சொல்லினன், சொல்லாலும் செ 

யலாலும் எல்லார்க்கும் இத செய்பவன், ஓக். தத.மிர்தொமுரும் 

பேருபகாரியாெ இவலும்கு முத் தவனாய்௨ சண்ணுச்சனியான் 

என்னும் பெயரினையுடைய அண்ணன் ஓருவன் இருந்தான். ௮ 

வன் வன்சண்ணன், ஒருவர்க்கும் ஒன்றும் உதவாதவன். இ 

சட்டையா என்னலும் புலவர் இருவர் ௮வன் சுமபிபால் வந்தார். 

தம்பி மடழர்து புலவரீம்கு 3 வண்டயவற்றை விரும்பித் தந்தான், 

௮வன் தித்தான், உடனே தம் யைப் புஈழ்ந்தும் தமையனை 

யிகழ்ர் தும் புலவரிருவரும் வினாவிடையாகப் பாலொன்று பாடினா 

ர். இளையவனாயிருந்தும் ஓப்புரவொழுகியதால் திருவேங் சடன் 

உயர்ந்தின்புற்றான், முன்னவனாயிருந்தும் உதவியின்பையால் ௪ 

ண்ணுக்கினியான் கருத்துக்கு இனியா கவளுய்ப் பறியுற்றிமீக் 
தான். ஓத்ததறிர்தான் உயாக்தான். அுறியாதான் செத்தான் 

என்பதை உலகம் முறையே இவாபால் ஐரச் தூ. 

ேேன்பொழிர்த வாயான் திருவேங் கடத்துடனே 

என் பிறக தான் சண்ணுச் இனியா?ேன--வானசிறந்த 

சீதேவி யாருடனே செய்யதருப் பாற்கடலில் 

மூதேவி யேன்மிறர் தாள் முன். (இரட்டையர்) 

ஒப்புரவறியா தவன் பினச்தோடொப்பன் என்பது இதனால் ' 
உணாசக்தபபட்டலு 

  

215. வள்ளலிசா மன ிஈவால் வைய ?மல்லாம் பேருவகை 

கொள்ளநினற சென்மீன ருமோசசா பஅசள்ளாத 

ஊருணி நீர்கிறைர் தற்றே யுலசவாம் 

பேரறி வாளன் றி. (டு)



422 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

இ-ள் 

குமரேசா! இசாமன் திருவெய்த உலகூமல்லாம் ஏன் 
பேருவசை யெய்தியது எனின், உலகு அவாவும் பேரறிவாளன் 
திரு ஊருணி நீர் நிறைந்ததையொக்கும் என்க, 

ஊருணி-.குளம், இஃது எதுப் பெயர், ஊரில் வாழ்வார் 
நீர் உண்ணும் இடம் என்பதாம். நிறைதல் என்னும் நீரின் தொ 
மீல் அது நிலைத்து நிற்கும் குளத்தின்மேல் நின்றது. 

உலகு ௮வாம்-.-௨ல௧ நடையை விரும்பிச் செய்யும், இ 

தில் ௮வாவும் என்னும் எச்சம் அலாம் என ஈற்றுயிர்மெய் கெ 
ட்டு நின்றது. 

உயிர்கள் இன்புறத்தக்ச விதங்களை யினிதுணர்ந்து உதவி 
செய்யும் பேரறிவடையவன த செல்வம் ஊருணியில் நீர் நிறைந்த 
ையொக்கும் என்பதாம், 

ஜா ஊருணியில் நிறைந்து ௩ அவ்வூரிலுள்ள எல்லாராலும் 
உண்ணப்பட்டு அவரனைவர்க்கும் ஒப்ப நின்று தப்பாமல் இன்பம் 

விளை த்தல் போல் ஒத்தகறியும் உபகாரிபினது செல்வம் உலச 

மெல்லரம் உவர்து கயக்கும்படி அமைந்து நிற்கும் என்பதாம். 

உலஈமுழுவதுச்கும் பயன்படுஇின்ற உபகாரியினது செல் 
வத்தை ஓர் ஊர்க்கு மாத்திரம் பயன்படும் குளத்து நீரோடு ஓப். 
புமை கூறியது அதனது ஒண்மையும் தண்மையும் எண்மையும் 

“டத Ques. 

. ஊருணி நீரும் பேரறிவாளனத திருவும் தடையொன்றின் 

கேடிது நின்று எல்லார்க்கும் இன்டந்தரும் என்பது கருத்து, 

ட உப காரியொருவன் செல்வபெய்இனால்' உலகமெல்லாம் உவ 

சை யெய்து2பன்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை இராமன்பால் கா 

ப்படும், 

கதை, 

தசரத மன்னன் தனது தலைமைப் புசல்வனனை இராம 

அம்ருச் திருமுடி சூட்டக் கருதித் தன் கருத்தை அமைச்சர்க
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ளுக்கு அறிகிச்து நாடெங்கும் அறியும்படி செய்தான், இரா 

மன் ரச தருவை யெய்ச வருகின்றான் என்பதைக் கேட்டவு 

டனே எல்லாரும் ௮ளவி ஓுவகை யெய்தி ஆர்வமீச் கூர்ந்தனர், 

ஒவ்வொருவரும் தத்.தம் உச்சிமேல் ௮ம் மணிமகுடத்தை வைத் 

தீ. சாகம் கருதிச் சித்தம் களித்தார், ஓர் ஊரணி ர் நிறைவ 

oss எண்டு ௮வ்வூரிலுள்ளார் உள மகிழ் துபோல இராமன் 

திர எய்துன்றான் என்பதையறிந்தவுடனே எல்ல! உயிர்களு 

ம் ஒரும்22 இன்புற்றன, ஊருணி நீர்போல் பேரறிவாளன் 

திரு எல்லார்க்கும் நெடிது நின்று இனிது சவுமென்பதை உலகம் 

இராமன்பால் உணர்ந்தது, இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் 

கரண்௪, 

இறைட௨ன் சொல்லெலும் இன்னறவு அருந்தினர் யாரும் 

முறையி னின்றிலர் மூகக்து.று சனியிடை மூழ்கி 

நிறை நெஞ்சடை. புவகைபோய் மபிரவழி மிர 

உறையும் விண்ணகம் உடலொடு மெய்தினர் ஒத்தார், (1) 

ஒத்த சிந்தையர் உவகையர் ஒருவர்க்கங் கொருவர் 

தத்கமக் குற்ற ௮ரசெனத் தழைக்கின்ற மனத்தர் 

முத்த லெண்குடை மன்னளை (LP BD Drip aH 1 தொழுதார் 

அத்த நன்றென முன்பினோ டறிலிப்ப தானார், (2) 

ஊருணி நிறையவும் உதவு மாமியர் 

பார்கெழு பழுமரம் பழு த்தற றுகவும் 

கார்மழை பொழியவும் கழனி பாய்ஈதி 

வார்புனல் பெருகவும் மறுக்கின் முர்சளபார், 

(மர்திரப்படலம்) 

பேரறிவாளன் செல்வம் ஊருணி நீர்போல் or eae 

Della uur smb corr இதனால் கூறப்பட்டது 

216, கோட்டி மு.சலியார் கொண்டசெல்லம் எச் லார்க்கும் 

கூட்டியதேன் இன்பம் குமபேரசா--சாட்டில் 

பயன்மாம் உள்ளூர்ப் பமுத்தற்றாத் செல்வம் 

நயனுடை. யான்கட் படின், (a)



த திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இ-ள். 

குமரேசா! கொட்டி முதலியார் கொண்ட செல்லம் ௪ 

ல்லாருக்கும் ஏன் இன்பங் கொடுத்தது எனின், செல்லம் ஈயனு 

டையான் கண்ணே படின் ௮௮, பயன்மரம் ஊருள்ளே பழுத் 

ததை யொக்கும் என்சு, 

ஊர் உள் என்பது உள்ளூர் என மாறி நின்றது. 

பயன் மரம்--பயனுள்ள மரம்: அஃதாவது இனிய கனிக 

ளை யுதவும் மா பலா முதலிய விழுமிய மரங்கள் என்5. 

செல்வம் நயன் உடையான்கண் படின்--செல்வம் உபகார 

யினிட த்.துப் பொருக் துமாயின். 

உல* நடையையறிக்து உதலி செயயும் உபகாரியிடத்துச் 

செல்வந் தங்க நிற்குமாயின் அது பயலுள்ள மரம் ஊர் நடுவே 

பழுத்து நிம்பது போலும் என்பதாம், 

ஊருள் நிற்கும கனிமம் அக்குள்ளார் அனைவர்க்கும் எளி 
தில் இனிமை தருதல் போல் நயனுடையான் செல்வமும் எல்லா 

ர்க்கும் ஈன்கு பயன் கொூக்குமென்பது கருத்து. 

நல்லோர் செல்வம் எல்லார்க்கும் இன்பந் தரும் என்பது இ 

தில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கோட்டி முதலியார்பால் 

காணப்ப?ூம், 

கதை, 

(கோட்டி மூதலியார் என்பவர் தொண்டை ரசாட்டிலுள்ள 

வ என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர். நிறைக்த செல்வமும் Apa 

| ஒருங்கு வாய்ந்தவர், வறியர் வந்து வாய் திறகாமுன் 

இகுறிப்பறிந்து விந்து கொடுத்த பெருந் தகையாளர். 

இ௫லையென்றிரத்தல் இளி9வென்று கருதிச் சொல்ல காணுகின்ற 

எல்லார்ச்கும் இனிதுதவ விரும்பித் தமது விட்டின் முன்மன 

வெண் மனால் பரப்பி வேண்டுவார்க்கு வேண்டியதை 

பதில் விளவ்ஈ எழுத்ச்செய்து ௮தனைக் கண்டு தெளிந்து களி 

ப்புடன் உதவினார், உலக ஈடையையறிர்அு உதவி செய்தல் எ-* 
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லும் புண்ணியச்தைத் தினந்தோறம் மனமுவந்து செய்து வந்த 
மையால் புண்ணிய கோடடி முதலியார் என்று அனைவரும் இவ 

யைப் புகழ்ச்து போற்றினார், 

நீணிலத்திலு௮ம் ஏழைமாக்த£ர் நிகிர்வேண்வன இன்புரீஇ 

நேரில்சேண்மினவை தரூவன்யானலதும் நினைவிலுன்னுமவை 
OE T 

நாணிலன்னுடைய மனைமுன் வாயில்தனில் ஈன்மணல்மிகு இ 
கொட்டிேயே 

ராம்பரப்பியும் இருக்கோம தனில் நாடிவந்ததனை யெழுதுமின் 

காணிலக்குடனே யருள்வமென்ன அவன்சட்டளைப்படியே 

திட்டமாய்க் 

சையினாலெழுத உஙகையோடுபொருன் கண்டளித்த பிரபு வா 

யாபெனில் 

பூணிலங்குகதி வாகுலத்தில்வரு புண்ணியன்மதிசொள் 

கண்ணியன் 

புலவர்போற்றுமா கறலின்மேவுமெழில் புண்யகோடியெலும் 

பூபனே. (படிக்காசுப் புலவர்) 

இதல் இவர் செல்லம் சுனி மாம் போல் எல்லார்க்கும் 

நனிபயன் பட்டமை நன்கு தெளிவாம், 

நூவருள் வேதிகை சுற்றுக்கோட் புக்க 

பூபனையன்னர் பலர் ஈ௪௪ வாழ்வார் 

குடிகொழுத்தம் கண்ணும் கொடுத்துண்ணா மாக்கள் , 

இ$ூ காட்டூள் எம்றைப் பனை. 

ஈயனுடையான் செல்லம். எவர்க்கும் எளிஇி6 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட௮. 

217. கந்ரோர் புசழ்சேதக் சாதிசெல்லச் தாற்பல3 ரன் 

குற்தமற்று வாழ்க்தார் GuGre1— ppp 

மருந்தாகத் தப்பா மரத்தற்று.ற் செல்வம் 

பெருந்தசை யான்சட் படின், Fer}



A26 திருக்குறட் குமரேச ஷெண்பா, 

இஃ, 

குமரேசா! சீதக்காதி பெற்ற செல்வத்தால் ஏன் பூ 

ரும் குற்றமற்ற வாழ்க்தார் எனின், பெருந்தகசையான்் கண் செல் 

வம் படின், அது மழக்தாகித் தப்பாத மரத்தையெொக்கும் Gren &, 

மருந்து--பிணி நிக்கும் பொருள், அமுதம் எனிலுமாம், 

தப்பா மரம்--பயன் தருவதில் SUNS மரம், 

மரத்து அற்று. மரத்தை ஓக்கும். மரம் என்னும் பெயர் 

ஈறு செட்டு விதியீறுந நின்று அத்துச்சாரியை பெற்று மரச்து 

என நின்றது, ஆயின் மர-- அத்து மரவத்து என்றன்றோ நிற் 

நல் வேண்டும் எனின், நிலை?மாழியிற்றில் நின்ற ௮கரவுயிரமுன் 

௮சதுவரின் அதன் முதல் கெ5ம் என்ர, 

த்தின் ௮சரம் ௮௪7 முனை இல்லை. (தொல்சாட்பியம்) 

பெருந்தகையான் கண் செல்வம் பொளக்துமாயின் அது, 

வேர் முதலிய எல்லாவுறுப்புக்களும் மருந்தாகத் வரல பயன் 

தீரும் LOT LD SLIT gin என்பதாம். 

கெல்லி முருங்கை வேம்பு சுரபுன்னை முதலியன பிணி நீக் 

கும் மரு மரங்கள் எனபர், 

இலை தளிர் மலர் காய் கனி சட்டை பட்டை வேர் முதலிய 

ee வுறுப்புஃகளும் மருந்தெலும் மாண்பாகித் இருந்தி நின்று 

உயிர்களுக்கு உறு கோய் $ஈகும் தருவே போலப் பெருச்தகையா 

ன் திருவும் எல்லார்ச்கும் பெரும்பயனைத் தரும் என்பது கருத்து, 

2் வரிகின்று எல்லார்க்கும். or ail gov பயன்படும் மருந்து மர 

ம்பேசீல்-தி திய பயனைப் பெருக் தகையான் செல்வம் பொருந 

த தல்கம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ௪ 

தக்காதி பால் தெலியப்படம், 

கதை, 

சிதச்காதி என்பவர் செல்லையின் எல்லையிலுள்ள காயற்பதி 

HA Gi gui. அருக மரபினர், Gi ose சல்கியும் விறைச்ச
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செல்வமும் பொருந்தி வாய்க்தவர். பெருங் சொடையாளி, பிற 
ர்ச்ரூ உகவுதலையே தனக்கு இன்பமாகக் கருஇனவர். மஜைவள- 

வ்குன்றியகால் உணவுப் பொருள்கள் இன்றி உயிர்கள் US SU 

ஒரு சாலத்தில் இவர் துணிந்து நின்று ஆத.ிஇத்தார், இவாது 

அவ் உபகார நலத்தைப் படிக்காசுப் புலவர், 

piso. லே பொன்னும் தர் தட் டிலே Osa gp ஒக்கவிற்கும் 

சார்தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரிஉப்பேர் 

ஆர்தட்டினுர் தட்டு வாராமலேயன்னதான த்துக்கு 

மார்தட்டிய துரை மால் தக் காதி வசோசயனே, 

சான்று பாடிப் புகழ்ந்தார், இவர்பால் பரிசில் பெற்று மூழ்ர் ௪ 

சென்ற புலவர் பலர், உயிர் நீங்கெபின் இங்வள்ளல.ஐு மெல்லி ப 
தருவுடம்பைச் சமாதிச்குழிபில் வைத்த மூடிக்கொண்டிருக்கும் 

பொழுது இவரை நாடி வந்த புலவர் அங்கு நிகழ்ர்தசையறிர்து 
வாடி. ௮௨ர்பால் ஒட.வர்தார், கண்ணீர் சொரிக்தாம். 

தேட்டாளன் காயற்றுரைசதம காதி சிறந்த வசர 

நாட்டான் புகழ்ம்கம்ப நாட்டிவைச் சான் தமிழ்சாவலரை 

ஒட்டாண்டியாக்கி ௮வர்கடம் வாயில் ஒருபிடிமண் 

போட்டான் அவலும் ஒளித் சான் Fur RS குழிபுகுச2 த, 

என்ன மனமா ஈ௫ப் பாடினார். உடனே குழியிலிருஈது கை வெளி 

யேநீண்டது. அதில் ஒரு விலையுயர்ர்த மோதிரம் இருர்ச 

அனைவரும் வியக்தார். ௮தனையயெடுத்துப் புலவருக்கே தம்தர. 

அ தனால் ''செத்துங் கொடுத்தான் சீதக்காதி” என்று உல் 

அவரைப் போற்றியது, தான் வருந்திலும் மருர்னு மரம்போல் 

தப்பாமல் நின்று உதலிபுஅிர்ச இப்பெருக்,சகையினது ஒப்புயர் 

வற்ற ஒப்புரவாண்மையை உயர்ந்தோர் புகழ்ர்து மகழ்க்தார். 

ஈயா புல்லர் இருக் தன்ன போயென்ன எட்டி.மரம் 

காயாதிருக்ெ தன்ன காய்த்தும் பயனென்ன சையிரித்துப் 

Gumus «a wer ௮ரைப்போர்க்குச் செம்பொன் பிடி.பிடியாய் 

தயாமல் ஈபவன் வேள்சீதல் சாதி ஒருவலுமே, , 

Bs
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வருக்தியும் பெருக் சகையான் பிறர்க்கு உதவிசெய்வான் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

 அமல்காளைகள்க 

216. “ பண்டிசெல்வக் தேய்த்து & Ai sol um ow Deg 

சொண்டெழுந்தார் என்னே குமேசா--கொண்ட 

இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்சார் 

சடனறி சாட்டு யயர், (4) 

Q— ள் 

குமசேசா! Qe somone LEFF UP HP காலத்தும் தன் 

பால் வந்து இரச்தவனுந்குப் பரிந்து கொடுப்பேன் என்று ஏன் 

துணித்து எழுர்கான் எனின், கடன் ௮றி காட்யெவர் இடனில் 

பருவத்திலும் ஒப்புரவு செய்தற்கு ஒல்கார் என். 

இடன்--கிரி௮, பலது இஸ்2ச செல்வப் பெருக்கத்தைக் 

குதித்து ன்றது, 
இடன் இல் பருவத்தும்..- செல்லம் இகஃ்லாத காலத்தும். 

அறிவுடையார் செல்வஞ் சுருங்பே காலத்தும் ஒப்பு7௪, 
செய்தற்கு உள்தள ரார் என்பதாம், 

௭.௮ ஒழிந்தாலும் ௮றி3வோர் ஒப்புரவு செய்தலை ஒழியா! 

எஜ்பூது கருத்து, 

*அறிவுடையான் திரு எய்தினால் அஃ த ஊருணி சீர்போல 

வும் ஊர்நநிவே நிற்கும் கனி௰சம் போலஃம், எல்லா உரப்புக் ரூம் 

“பயன்பூகின்ற மருந் துமரம்போலகும் எல்லா ர்க்கும் எளிதில் பயன் 

படிமென்று மேல் மூன்றினும் முறையே கூறினர், இதில் அத் 

இருச்சுருங்கினும் அவர் ஒப்புரவு செய்லதில் சுருங்கார் என்றார், 

பிறர்க்கு உதவு தலையே தமக்குக் உடமையாகம் கருதிப் பே 

னும் பேோறிவுடையார் வறமையுற்ற காலத்தும் தாம் செய்யத் 

55௪ உதவியைச் செய்தே கீர் என்பத கருத்து இஃது இர(ு 

மான ன்பால் உணங்ப்படும்,
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கதை. 
இரகு என்பன் சூரியகுல த்தில் தோன்றி விளக்கிய வீரிய 

வர்தன் சீரிய குலாக்களெள்லாம் சே சப்பெற்றவன். தீர்க்க 
பாகு என்னும் ௮சசர் பெருமானது அருமைத்திருமகன். ௮ .றிவ, 

அருள் ஆண்ை௮அழகு ௮மைதி விரம் செம்மை ஜலம் முதலிய 

எல்லா நலங்களும் இபல்பாகவே இலன்பால் எய்தியிருட் தன, குல 

இலகனாய் கிளங்கியிரும் கசமையால் இவன் வழித்தோன் றலாயெ இ 

ராமஜூர்த்தியும் இராகவன் எனப் பெற்றார், இராகவன்-இரகுமர 

பில் உதித்சவர். இவன துகர் ததி புத்தேளுலஈத்தும் புகுக் தலவி 

யது, மநாகவியாகய கா விதாசர் இவன துர் த்இியையும், மரபையும் 

வடமொழியில் இனிமையாக விளக்கியுள்ளார், அந்நூல் இரகு 

வம்சம் என்னும் பெயரான் ௨ழங்கிவருன்றது. இப்பேரறிவா' 

என் தான் பற்ற செல்வமெல்லாம் பிறாந்?த உதவி இறுதியில் 

வறுமையை யெய்தினான். பொற்கலத்தில் பாலடசில் உண்ட இப் 

புண்ணிய வேச்கன் மட்கலல்களையே மனையில்வைத் து வழங்வொழ் 

த்தான். அவ்வளவு வறியகாலத்தில் கவசர் என்னும் வேதியன் 

ஒருவன் இவனை நாடிவந்தான், . வந்தவனை உபசரித்துக் கால்கழு 

வுமபடி மட்கலத்தில் நீரைமொண்டு கொடுதகான். ௮.ரசன் வறிய 

நிலையை அந்தணன் உணர்ந்தான், Super. wry nud 

அசன்றான், இவன அடுத்து வினகினான். என் குறுவுக்குக் கா 

ணிக்கை தரும்பொருட்டு நின்பால் பதி லஓுகோடி, பொன்பெற 

வர்தேன் நின் நிலைமையைக் தெளிஃது பேசாது நீங்குனெ்நேன் 

என்றான். ௮வனைத்தடுத்து நிறுத்திக் குபேரனோடு அருர்புரிக் 

தேனும் ௮வன் விரும்பிய. பொன்னைக் சொண்டுவந்து. சொடுப் 

பேன் என்று வில்லுடன் கிண்ணோக்2 எழுந்தான், இவ்வதிபஇி. 
துணிவை அற்டிதிபதி யுணர்ந்தான், செஞ்சுருனென். பணியும். 
பொன்னும் இயன் அரண்மனையில் ௮சணி௮ணியாகத் Putz 

“செய்தான் ~ ys iar rigs ok pig இன்புற வாழ்ர்கான். 

இடன் இல் பருவத்தும் அறிவோர் ஐப்புரலிற்கு ஒல்கார் என்ப 

தை உலரும். இவன்பர்ல் உணர்க்தது, ் 

(இசன் விரிவை இரகுவமிச தீதில் arars.)
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வழ'மையுரிலும் அறிலோர் உபகரிப்பர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

மகானை 

419. குன்றா இளையான் குடிமாறர் செய்டீர்மை 

குன்ற மொர்தார் என்னே குமரேசா--என்றும் 

ஈயனுடையான் நல்கூர்ச்சா னாதல் செயுடீர்மை 

செய்யா தமைகலா வாறு (௯) 
௮
 g— 

குமரேசா! குன்றாத இளையான்குடி மாறர் என் செய் 

நீர்மை குன்றியதால் நொந்தார் எனின், ஈடன் உடையான் கல் 

கூர்ச்சான் த.5ல் செயு$ீர்மை செய்யாது அமைகலா வாறு என்சு, 

நயனுடையான் என்றது உபகர.ரியை. 

BOVE STS அதல்--வறியவனாதல். 

செயம் நீர...-செய்யத்தக்க சடமைகள். த்த 

அமைகலா.தறு--அமைதியுருத் தன்மை: ௮ஃதாவது மனக் 

puiywap eid தாமுகும் ௮றிவுடையானலுக்கு வறுமையா 

ளின் தான்செய்யவேண்வேன செய்யமுடியா தபடி 

அன்புறவதே என்பதாம். 

தான் துய்க்சப் பெறாமைக்காசு உபசாரி வருந்தான், பிறர் 

க்கு ௨ தவி செய்ய இபலாமைக்கே வருர்.துவன் என்பது சருத்து. 

தனம்கு அ.கர்தற்கு உரியன இல்லையே யென்று சிறியோர் 

கவல்வர், பெரியோர் பிதர்ந்கு உதவ இல்லையே யென்று வருந்து 

வா என்பதாம், 

வறுமையால் தாம் வருக்.துவதிலும் பிறர்க்கு உசலப் பெறு 

-மைச்ே அறிவோர் பெரிதும் வருந்துவர் என்பது இதில் உணர்த்
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தீப்பட்ட, இவ்வுண்மை இளையான்குடி, மாற காயனாச்பால் 

உணைசப்படும், 

கதை, 

இளையான்குடி. மாறநாயனார் உள்ளன Gaara fan Duy 

பிறர்க்சே உதவி வறுமைமிச்கு உணவின்றிபிரும்.த ஒருகால் தம் 

பால் வக்த பெரியவர்ச்கு உதவுதற்கு ஒன்றுமில்உயே யென்று 

உளமிக நொந்தார், தானுர்தன் மனைகியும் உணவினறி மிருப்ப 

தற்காக வருந்தகில்லை, வந்தவசது பசியை நீக்சமுடியாமையை 

நினைந்த பெரிதும் வரும இனார். பசி கோயால் நகாத்றுப் படித் 

திருக்த இவர் ௮ப்பெரியவருக்கு உதலிசெய்பச் சருதிஞர். இரு 

லில் எழுந்து வெளிய சென்றார். Sear முளைகளை வாமிக்கொ 

ணர்ந்தார். பக்குவஞ்செய்து பரிவுடன் நல்கினார். 

நமக்கு முன்பிங் குணவிலை யாயினு£ 

இமக்கு லக்கொடி பாகர்க் இனியவர் 

தமக்கு நாமின் னடிசில் தசவுற ; 

அமைக்கு மாறெங்க ளேயணங் கேயென, (1) 

உள்ளம் ௮ன்புகொண் டூக்கவோர் பேரீடிரண் 

கொள்ள முன்கவிச் அச்குறியின் வழிப்” 

புள்ளுறங்கும் வயல்புகப் போயினார் 

வள்ள லாரிளை யான்குடி. மாறனார். (பெரிய புராணம்) (8) 

செய்யவேண்டிய ஒப்பு வைச் செய்யமுடி யாமைக்கே காய 

ஞர் வருந்தினார் என்பது இவற்றால் கன்கு தெளிவாம், 

Spi de si செய்ய முடியாதபடி, யெய்.துன்ற இயல்பை 

யே அறிவோர் வறுமையா5ம கருதுவர் என்பது இ.சனால் கூறப் 

பட்ட து,



ச. . ene ர் 5 னி - 

220. வெள்ளி செடுகா யேனவுரைத்தும் மாவலியேன் 
சொள்ளென்று தந்தான் குமரேசா. தள்ளாத * 

ஒப்புரவி ஞல்வருல் ணின் அஃ்தொரறுஉன் 

OL Qs Isic ss Sor 6g, (2) 

இஃ 

குஃரேசர்! வெள்வி கெடுவாய் எனச் சொலலித் தடுத 

தும மாவளி?யன் கொள் என்று '?காரித்கான் எனின, ஒப்புரவு 

செய்தலினுல் கேடு வரும் எனினும், ௮ஃத ஒருவன் விற்றுக் 

சொள்ளுர் தகுதியை உடையதென்ச, 

விற்று கோள் தக்கது உடைத்து விலைகொடுத்து வாங்கிக் 

கொள்ளுக் தகு தயையடைய ௮. 

ஒப்பு ரவு செய்தலினால் ேவருமென்று பிறர் சொல்லினும் 

அக்கேட்டைக்தன்னை விற்ருபிலும் ஒருவன் கொள்ளவேண்டும் 

என்பதாம், 

தன்னை ஒப்புக்கொடுக்ேேலும் அறிவோர் ஒப்புரனவைச் செ 

ய்தற்கு ஒப்புக்கொள்வர் என்பது சுழிப்பு, 

பொருட்கேடு வருமென்று பிறர்சமத்துச் தடுப்பினு5 ௮றி 

வோர் தம்மைக் கொச்த்தேலும் ஒப்புரென்னும் உயர் ஈலத் 

தைக் கொள்ள வேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இ 

அ மாலலிபரல் உணரப்படும். 

கதை. 

மாவலி என்பவன் பிரகலாதன் புதல்வனுன விரோசனன் என் 

அம் ௮சுரவேந்தன் திருமகன். தாய் பெயர் சயதேலி, கொடை 
யம் விசமும் அடையப் பெற்றவன், மீதலம் பூதலம் பாதம் எ 

ன்னும் மூவகை உல-ங்களுக்குக் தலைமை யெய்தி இவன் owe 

புரிந்தான், விர்தியாவலி என்னும் தனது ௮ர மை மனைகீயோடு 

ao apis gy புதல்வர்களைப், பெற்று எவ்வுலசத் காரும் 

போற்தத்தம்ச பெரும் பு௫ம் பெற்றுள் இவனது of 7G
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யைடிம் பிறமாட்டுிடையும் கண்டு இர்திரல் பொழுமைகொண்டா 

ன். இவனைப் பொருது?லல்ல முடியாதென்று தெனிக்து திரு 

மாலி_ஞ் சென்று ஒரு சூழ்ச்சியைச் Cris Qasr பொருள் 

முழுதும் சுவரும்படி. வேண்டினான். மாலுங் குறளாய் இவன் 

பால் வர்தார் மூன்று ௮, மண் தா என்றார். மாற் கொடுக்க 

மாவலி துணிர்தான், தனக்குக் குருவும் மச்திரியுமாகிய சுக்கிர 

ன் தநூிர்தான், :(உன்னைம் கெடுக்கக் ௧௫,தி இவர் வந்துள்ளார் 

கொக்கா? 2? என்று கடுத்து அல்௨ஞ்சக்தை கெஞ்சறியத் தேற் 

றினான். என் கொடையால் எனக்கும் கேம வரினும் ௮தனை ஈ 

ன்ென்று கொள்வேன் என்று ௮ரசன் துணிந்து கொடுத்தான். 

மாதும் தமது பலரடியால் உலக முழுவதையும் கொண்டு இவனை 

பும் ஆட்கொண்டார். தன்னைம் கொடுத்தும் ஒப்புரவு செய்த 

இப் பெருக் தகை.பின் வள்ளற் குணத்தை உலகம் yspisg. ௪ 

டூத்துரைத் த கெள்ளியை கோம்கி மாவலி க$த ரைத்தவை இ 

தினடியில வருசின்றன. 

எூத்தொரு வருக்கொருவர் ஈவகனின் முன்னே 

தடுப்பது நின ச,;ழ கோ தைவில் வெள்ளி 

கொடுப்பது வீலக்குகொடி யோயுனது சுற்றம் 

உரிப்பது௮ம் உண்பதுவும் இன்றிவீடு சனருப் (1) 

வெள்வியை யாதல் வீளம்பினை மேிலார் 

வள்ளிய ராச வழங் சவ தல்லால் 

எள்ளுவ சன்€ல இன்னுயிபேலும் 

சொள்ளுதல்திது சொ௫ப்பறு ஈன்றால், (2) 

(இசாமாயணம்) 

ஒப்புரவு செய்வதில் மாவலி கொண்டிரு$த இட்பம் இவற் 
முன் இனிது தெளிவாம். தன்னை விற்றாவது ஒப்புரவு செய்ய 

வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

(இவ்வதிசாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

'பெருந்தகையாளர் மேசம்போல் ரைமாறு சருசாமல் ஒப்புச் 

வு செய்வர், அலர் மூ யன்றிட்டிய பொருள் எல்லாம் சக்கார்க்சே



4$b திருக்குறட் குமேச “வெண்பா, 

உ)தவுவர். ஒப்புசவுபேல் சிறந்து யாண்டுமில்லை. உல? ஈடை 
மையறிந்து உகபி செய்யாதவன் பிணற்தோடொப்பன், உபா 

ரி செல்வம ஊருணி 8ரபோல் எல்லபர்க்கும் சாளிதில் பயன்பூம், 

அஃது ஊர் நடுவே நிற்கும் கனிமரம் போல்வகாமஃ அது மருர் 

துமரபபோல் நின்று எல்லாருடைய வறுமை நோயையும் நீக்கும். 

வறுமைக்சாலத்தும் அறிவோர் பிறர்்கு உதவி செய்வார், பிறர் 

ச்குஉபநரிசசப்பெறு௦?$ப அறி3வோர்க்கு வறுமையாம், தம்மை 

விற்றாயினு? அறிேோ/ ஓப்புரலைச் செய்வர், 

2-2.- து ஓபபு.சவறிதல் முற்றிற்று, 

௨௩-ம் அதிகாரம் ஈகை, 

fF Osa இல்லையயன்2 இ.ர்தார் எவாம்சம் இல்லை என் 

QOH ost gaa, பிறர்ஃ்கு உபநரிக்கவையே தமக்குக் கடமை 

யாக கருதி ஒப்புசவு ?சய் 2காழுகும் ஓட்பமூடையார் கண்ணே 

இது ஒப்ப சிமுமாகலின் அறன் பின வைக்கப்பட்டது, அது 

புரஅழயும் இஃது அதனோமி புண்ணியத்தையும் பயக்குமென்௪, 

24]. வள்ளலுயர் பேசன் வறீயாரம்22 யித்தும.பில் 

கொள்சாவுமேன் தந்தான் குமரேசா... தள்ளும் 

வறியார்க்சொன் ஜீவதே பிகை மற்றெல்லாங் 
க ட ௪ 

குறிியெதர்ட்பை $7 துடைத்து, (௧) 

Q—s 

குமரேசா! பேசன் என்பவன் வறியலர்க்கே கொடுத்து 

ஏன் ஒருமயிலுக்கும் போர்லையைக் சொ]த்தான் எனின், வறி 

யாக்க்கு ஒன்றை ஈவதே ஈகை, மற்று எல்லாம் குதியெதீர்ப்பை 

நீரது டைம் து என்கி;
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குறியெதீர்ப்பை--கைம்மாற்று: அஃதாவது அளவுகுறித்து 

நிகழ்வில் கொடுத்து அவ்வாறே எதிர்கில் கொள்வது என்2, 

எதிர்ப்பை. எதிர்பெறம்படி. இரிவது என்னும் cot gute 

வர்,௪.து. பொருளுடையார் பதிலுதவி செய்யும் இயல்புடையார் 

முதலாயினோர்க்குக் கொடுப்பன எல்லாம் ஒருகைக் கடன்கெமி 

தததாகக் கருதப்ப?ம் என்பார் மற்று எல்லாம் கு.றிஎ தப்பை £ 

சத உடைத்து என்ஞுர், 

எதிர் உதவி செய்யமுடியாத வறீயவர்க்குக் சொடுப்ப?ே 

கொடை. பிற எல்லாம் கைமாற்றாகக் கொடுக்கும் இயல்பினை 

புடையது என்பதாம். 

இல்லார்க்கு ஈவதே ஈகை என்பு கருத்து. 

ஒரு பொருளும் இல்லாதவர்ச்குத் தமது உறுபொருை 

உதவுவோேச உயாந்த கொடையாளர் என்பது இதல் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை பேசன்பால் உணரப்படும், 

கித், 

பேன் என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். மல 

நாட்டுக்குத் தலைவன், சண்ணகியென்னும் பெயரினையுடைப ஒரூ 

பெண்மணியை மணு களிப்புடன் வாழ்ந்தவன் தாழ்க்தானா 

யுயர்த்தும் தண்ணளிபுடையவன். தனது அரிய பொருளையெல 

லாம் வறியலர்க் 2௪ கொடுத்தவன். புறத்தே தகுந்த பொருளும் 

அ௮சுத்தே மிகுக் ச அருளும் ௮மையப்பெற்றவன், வறுபைே1ப 

நீக்கும் ௮ ருமருக்தன இவனைப் புலவர் பலரும் போழ்றி மகிழ்ச 

தார். ஒருராள் இவனது நகரைய$த்இருக்த குவிர்மலா சாலை 

யிற் சென்று மாலையில் உலாவீஞஷன். was wane Dp sor 

அழகே கலாபத்தை விரித்து விழைவுடன டியது. உடல் 

பனித்து மயிர்சிலிர்த்து ,ஐடியபின் கூவி நின்றது, அதனை3 

கேட்டு உடனே இவன் ௮ருள்மீக்சொண்டான். குளிரால்கடுவ்கி 

து வருர்திக் கூலியதாசம் சருதினன், பொஜழ்சரிகையிட்ட 
4.



436 திருக்குதட் குமரேச வெண்பா, 

தனது விலையுயர்ந்த போர்வையை ௮சன் மேல் போர்ச்சான், 

நகசை கோகி மீண்டான், வறியார்க்கே கொடுத்து அரிய 

புகழைக்கொண்ட இஉனது ஈகையின் இபல்பையும் ஒரு பவை 

மாட்டும் அருள் சாந்து செய்த பெருக்தகைமையையும் உலசம 

வியர்து புகழ்ந்தது, (இதன் வீரிவைப் புறகானூழ் நில் சாண்௪,) 

வானம் வாய்க்க வளபலக் கவான் 

கான பஞ்மைச்குக கலிங்சம் நக்கிய 

அரு இறல் அணங்கின் ஆவியர் Cu mu sar 

பெருங்கல் சாடன் பேசனும், (சீற பாணாற்றுப்படை) 

ஆற்றுநர்க்கு அவிப்போர் அறவீலை பக/வோர் 

அற்றாமாங்கள் அரும்ப களைவோர் 

மேற்ற பூன பெய்கெறி வாழ்க்கை (மணிமேகலை) 

ஏற்றகை மாற்றாமை யென்னுலு5 சாம்வரையா 

ராற்றா தார்ச் கவதாம் அண்சடன்.-.. தம்றின் 
டி e க் 75 உட ரு ee ra ட 

மலிகடற் றண்சே/ப்ப மாவார்த தல 
ப் ௩ ட * e +4 ao . 

பொலிஈடன் என்லும் பெயர்த்து. (5199 wrt) 

இதனால் கொடையின இபஃபு கூறப்பட்டது, 

222, வளளலாங் கன்னனன்று வர் தகண்ணன் பாலொன்றங் 

கொள்ளாகேன் ஈர்சான் குமரோசா-- உள்ளபடி 

நல்லா றெனினுக் கொளறீது Gin gis sb 

இல் 2லனிலும் ஈதலே ஈன்று, (2) 

இ-...-ள். 

குமரேசா! கன்னன், தன்பால் வந்த கண்ணன் பால் 

தான் ஒன்றுங்கொள்ளாது ஏன் ஈக்தான் எனின், ஈல்ல ஆறு எனி 

பம் கொளல் நீது மேல் உலகம் இல் எனிலும் ஈதலே நன்று 

a ors, ் மேல் உல்சம்--மு.த் இயலகம்,
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சொளல்- றால், சல் ௮! எனினும்-ஈல்ல நெறி என் 

௮ சொல்லிலும், உம்மை ங்ஙனஞ் சொல்வார் இன்மையைச் 

கட்டி நினற து, 

ஏற்றலே மேறுலகற் மூ ரல்ல நெறி என்று கூறிலும் அது 
79 க se ச . . . . BH, THSISG Goginny DAD sor W சொல்லிலும் ஈதமல 

நன்று என்பதாம், 

ஆ ௪ e 4 e e . a = ஸ் 

மகாளவோர் துன்பவுலசத்தைக் தொடர்கர். வோர் இன்ப 
ர் ர் t 

a ரூ ௪ . ° ஷி . ட 

வுலஈக்ை '2யயதுவர் எனபது உண்மை, இதை மாற்றிக்கூறி 
on" யா. சனும மயக்கும் பயங்கலாகாறு என்பார் கொளல் இது 

ஈதல் ஈன்ற ஏன்றார். 

(௮. ௫. ம ௬. உ ட க ° 

ரியவை யெவற்றினும் ஏற்றே அய... ஈல்லவை எல்லாவற் 

றிலும் “தலேமிர்சவும் ஈல்லது என்பது ௧). 

பிறர் பொருளைச் றிதும் கொள்ளாமல் தன் பொருளைக் 

கொிந் தே ஒருவனுக்கு ஈன்மை என்பது இதில் உணர்க்கப்ப 

ட்டது. பேவஉண்மை ஈன்னனபால் உணரப்பமீம், 

கதை. 

Fh OB wT BUN GTB BUT gyn வரும் soda மிசரில்லா த 

கொடை வீரனாயெ சன்னன் பாரசப பேரல் துரி3யோ தனலுல்கு 
தீதுணை கின்று பதினாறு காள்வசையும் பொருதான். பதனே 

மரம் நாவில் கரிம போர் புரிந்து முடிவில் விசயனுடைய வெவ்வி 

ய கணைரளால் உடல் முழுதும் துலை படடுத் களர்வுடன் விழுக் 

தான், உதிரம்பெருகயது, அவன் தரித்திருச் த மாலையும் முடி. 

யும் கவசமும் ருண்டலங்களும் நிறங் குலைர்சன, அவி அத 

ததோ புறத்ததோ என்னும்படி யாயது,  மவ்வமையம் திருமால் - 

ஒரு முனிவர் வடி வங்கொ our 8 அவன் பால் சென்று வறுமைமிக் 

குடையேன் ஏதேனுந் தருஈ என்று இரஈதார், அர்நிலைமையி 

லிருப்பிலும் கனனன மகிழ்ர்து என்னவேண்டு 2மன்ஞுன், as 

ண்ன ௮வன் செய்த புண்ணிய;த்தையே உதவுமபடி CG ar or gag 

Peer evr WT “LD Lore ga «pb oot ‘LOL Few, பாயங்துள்ள. அம்பை



RS திருக்குறட் குமரோச வெண்பா, 

திலிருந்து பெருயெ குருதி நீரால் உறுதி கூறித் சர்தான், மாய 

முனவர் கொண்டார். உனக்கு யாது வேண்டும் என்றார். சுண் 

னான் என்று தெளிந்ஓம் அ௮வ் வள்ளல் ஒன்றும் தொள்ளவில்லை. 

அவர மீண்டும் வேண்டினர். யான் இன்னும் பிறர்தால் இல்லையெ 
ot இரப்போர்க்கு இல்லையென்னா த இதயத்தோடு பிறப்பியன் 

ரன், இருமால் ம௫ழ்ச் ௫ தன்.லுருவங் காட்டி இன்னருள் செ 

watt, ஒன்றும் கொள்ளமல் இனனுயிர்த் துணையாய் நின்ற 

தன் புண்ணியத்தையுக் கொடுத்த அப்புண்ணியன் வண்மையை 

அனைவரும் எண்ணியெண்ணி வியர்தார், (இதன் வீரிவைப் பார 
கம்தில் காண்ச), 

UTS FT WT Us Gal TNT Sor மாயா 

தரு. ப கைகொ டிரந்தவ ரெந்தாய் 
௩ 

Gul Ds sad என்பவர் fis cou பேனும் 

ர$தவர் அல்ல இருந்தவர் யாரே, (கம்பர்) 

ஈதல் ஒன்றே என்றும் நன்றாம் என்பது இகல் கூறப் 
பட்ட த. 

3 % * ந * ௫ ௫. 

223, தெள்ளு குமணனஷொன்றுஞ் செப்பாம லேன்தலையைக் 

கொள்ளெனமுன் தக்தான் குமரேசா---எள்ளும் 

இலை ன்னும் எவ்வம் உசையாமை யிதல் 

குலனுடையான் சண்ணேயு2, (௩) 

இ...-ள், 

குமரேசா! குமணன் இல்லையென்று சொல்லாமல் தன் 

தலையையும் ஏன் கொடுத்தான் எனின், இலன் என்னும் எவ்வம் 

உரயாமையும் ஈதலும் குலனுடையான் கண்ணே உள என்&, 

இலன் என்னும் எவ்வம்--வறியன் என்னும் இவிவை, 

குலனுடையான்--மேன்மகன், 

.. இலன் என்னும் இளிமொழியைச் சொல்லாமையும் தன்பா , 

அள்ளதைப் பிறர்க்கு உவந்து ஈத.ஓம் ஆயெ இவ்கிரண்டு நலன் ௬,



2௦-ம் அதிகாரம் ௭௮, 499 

சூம் ருலமகனிடமேதான் இயல்பாக அமைந்துள்ளன என்ப சாம்; 

ஏற்றல் தீ* ஈசலே ஈன்று என்று மேறருறித்த மெய்மை 

யைக் குலமரன் ஒருவேே குறிக்கொண்டொழுருவான் என்பார் 

*ருலமகன் கண்ணே உள”? என் ரூர், 

உள என்பது ௮ஃறிணைப் பன்மைச் guy முற்று ௮ஃ 

து உரையாமையும் ௪தலும் என்னுப் இரண்டு எழுவாடும் கொள் 

er கின்றது, 

உள என்னும் பயனிலக்குப் பன்மை குறித்து ஈதல் ஒன் 

றை? எழுவாயாகக்சொண்டால் இதில் பல பொருஎசள் கொள் 
௪ ச்ச 

ளாபபம் மு, 

Pf iN 

. இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈசல். வியன் என் 

இம் துயர் மொ,்யைத் சனமுன் ஒருஉன் GUD. கொடுச் 

தல் எனவும்), 

3 தன்பால் வரதவன் இலன் என்லும் எவ்,ச்ழைப் பின்னும் 

போப்ப் பிறரிடஞ் சொல்லாமல் கொடுக்ல் எனவும், 

ஆ இலன் என்னும் எவ்வ,ச்சை வந்தவன்பால் தான் சொல்லா 

மல் கொடுத்தல் எனவும், 

. பூ.தீன்னிடம் வந்துபோனவன் பின்பு 4 வனிடம் வருபவர்க்கு 

இலன் என்று உரையாமல் வன் கொடுக்கும்:படி. தொித்தல் 

௪னவும், 

6 தன்பால் வர்தவனைக் குறிதது இவன் இல்லாதவன் என்று 
இகழாமல் கொடுத்தல் எனவும், 

, பொருளிரு$்தும் ஈயாதவனா தலால் இவன் இல்லாதவனே 

என்று தன்னைக் குறித்துப் பிறர் பழியா தப்ட கொடுத்தல் 

எனவும், - 

(aos ஈ என்ற சொல்லி இன்னான் வந்து என்பால் 6 இரச



Bn 5S ; SPR று உ வெண்பா, 

ன் என்று பிநரிடம் ௮நனை உரைபாமல் சொடும்நல் எனவும், 

தன்பால் வர்.ரவனை இல்லாதவன் என்ற பின்பு பிறர் சொல் 

லாதபடி. கொடுத்தல் எனவும் வருவனவாம். 

இவை முறைப குிப்பறிநசு கொடுத்தல், வறுமை நீங்கக் 

செரித்தல், கரவா சொடுத்ருல், நிரம்பக் கொடுத்தல், பழியாம 
e ௪ * a க. ச ௩ ௩ 6 4 s e 

ல் கொடுத்தல், பழ்க்ரட்ரிம் நொடிச்சல், கூரா கொடுத்தல், 

பெருகக் கொடுக் நல் எனகஃ 5௫ தப்படும், 

பொருள் முதலியன மாவும் இலனப்த்தான் எவ்வித நிஃூயி 

னை யெய்தியிருப்பிலும் தன்பால் வ%து மேண்டினவளுக்கு யான் 

இது பொழுது லன்றும இல்லாதவன் என்று சொல்ல இசையா . 

மையும் தலையினையேனும் மன முவர் 9 கொடுத்தற்கு இசைதலும் 
0 . 7B ம சர்ட் ௪. | ry . e - ச ச 

கூலமக சனாருவலு$04 கூ bid எனபது இதல உணா கமபபட்டமு. 

இவ்வுண்மை குமணன்பால் ௨ om TUG in, 

% 

கை, 

குமணன் என்பவன் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் வரடங்க 

ளுக்கு மூனனர் கொங்கு காட் 3ல ஆம்பிராவதி என்னும் ows 

குத் தென்பால் அ௮மைம்திரு$த குமணுபுரி யென்னும் ஈகரிலிரு் 

து அரசுபுரிர்த ஒரு குறுகல மன்னன் பேரறிவான் ௮௬ 

பளால் பொறையால் ஆற்றலால் பெரியவன். எற்றகை மாற்றாமல் 

எதை.பும் கொ$ப்பயன். நிறைபும் $இபும் இறை வழுவாதவன். 

எச்தவேளையும் நொந்தவர் துயரறிர் இன்னல் 

தந் தபேர் தன மை ந3$ன யாயிலுச் தக்க 

பந்த மாதிய கிதிப்ப). தண்டனை பளணிக்குஞ் 

சிந்தை யாதிபன் நிர்தையின் மீங்யெ செம்மல், ம. 

மருவி கோக்னெர் வதனமாம் பல்சுய மலர்க்கும் 

பரகி யேபுலி ஈடுக்குறும்:பாலமாம் பனிக்கும் 

ச.ரள மாகிய சுவிவலோர் கலியிருள் தனக்கும் 

“இதி யாமென பவிளங்கபெ ல்லித்சொளும் ஏந்த 4(2)



25-ம் அதிகாரம் ரின். 

இவ அசை ஈலக்களெல்லாம் ஓ 1௫22 யெய்தியிரக்த இப்பெ 

ரும் தகைகுதி தம்பி ஒருவன் இருந்தான். அவன் பெயர் அம 

ண்ன, பொருளையெல்லாம் பிறர்ந்தே கொத்து அண்ணன் தெ 

டும்நின்றுன் என்று மணன் Rossier பின்பு அமர் செய 
4 ௪ x ௩ Ae . ‘ ட ௫ 

வர். கான், இளையவன் பிலைமையையறிச்து அனைத்தைபும் அவன்பால் 

sth sm _GS குமணன் கணித்து ஒர் வனததில் புகுந்து தங் 

Bids Sten அமணன் தரசுரிமையை KO FG மடுழ்க்தான், 
* As mye , உ ' vn e ௩ ௪ ௫ 

YUMA HOV அமையாமல் குமணனைச் கொல்ல கருதிஷன் ௮வ 

ன் தலைபினை? கொணார்வோருக்குப் பரு 61% ஈருவதாகப் பறை 

யஹறைவித்கான் அவ்வள்ளலைம் கொல்லக் நுணிவார் யாம் இல் 

லை.  இரநிலைபிலி பப பெரு இர சாகரன் என்றும் பலர் DAVIS ow ILI. பரு Pars FT F 3 G0) லாம பலவ 

ஒருவர் குமணனை நாடி வக்சார். ஈசரீல இகக்யெனறு தெரிச் 

கார், இருச்த இடத்தில் ரென்று ௪ண்டார், 

ஆடெரி படர்ந்த மய ப்பில் 

ம்பி பூப்பதி ம்பசி யுழப்ப அப்ப (௫ மப்பு யுழ 
இல். தூர்ச்த பொஃலா வறுசனம் 

சுவைதொற ஷ் சலவை? தாலும் பரல்மாணாமல் 

குழவி தாப்முகம் orbs 

பனைவி யெனமுகம் ோசகயாமும் 

நின்முதம் நோக்கி வந்தன.ப் ரமணு, 

என்று தமது வறிய நிலைமையைத் தெரியப் பாடினார். சுமணன் 

கேட்டான். புலவர் நிலைமையைத் தெளிககான், அவரது இன் 

மையை நீம்கத் தன்பால் ஒன்றும இல் 3ய என்று எண்ணியே. 

இனான். தம்பி கூறியுள்ளதை நினைக்கான, உடனே ளிர்து 

ம௫ூழ்ர்தான். புலவீர்! என் தளலையைந் கொண்டுபோய் என் தம்பி 

கைக்கொடுத்தால் அவன் உமந்குப் பெருரிதி தருவான், தடை 

மயான்றுமின்றி இதனைக் கொய்து சொண்டுசெல்லும் என்று 

சொல்லிப் புலவர் கையில் வாளைக்கொடுத்துத் தன் தலையை £மப், 

Bae, புலவர் பதைத்துப் பரிக்தார், உண்மையுணர்ந்தார், 

அதன்பின் தமது மதிரலச்சால் இருவரையும் இனை த்துக் குமண



தழ. , திருக்குறட் ரும?௪ ெண்பா, 

னை யரசனா%கிஞர். இலன என்னும் எவ்வம் உரையாமல் தன் 

தீலையை ஈச்ச இப்பெருச்ததையை உலகம் தலைவள்ளல் என்று 

புகழ்ந்து போற்றியது. (இசன் வீரிவைக் குமணன் கதையில் 

ST oh x.) 

அம்த ston வந்இிலை பருல்கமிப் புலவோய் 
இர் நாள் வச்தநீ நொக்கெனை யடைந்தாய் 

தலைதனைம் மொரிபோய்த் தம்பிசைம் கொடுத்ததன் 

விலை கைப் பெற்றுன் வெறுமைசோய் களையே, 

இது புலவரை Gadde ரமணன் “றியது, 

இலன் என்னால் “வன Hansa என்பது இதனால் 

"கூறப்பட்டது, 

  

224. னே ஈளன் துன்பம் எய்தினன் வானவர் தகு 

கோனிரர்த போது கும?ரசா-- தாளா 

இன்னா இசர்ரப் படுதல் இரர் தவர் 

இச (தங நாணும் Mara, (2) 

இ-ள், 

குமரேசா! இந்திரன் வம்.து தன்பால் இரர்தபோது 

ஈளன் ஏன் துன்ப மற்றான் எனின், இசச்தவரது இன்முகக்காஸும் 

அளவும் இரக்கப்படுதலும் இன்னாது என்க, 

இன்னா த--இனிது அல்லாதது. துன்பம் என்றபடி, 

இரததல்-பிறரிடஞ்சென்று ஈ என்௮ சேட்டல், 

இசக்சப்பநிதல்--இரப்பவர்க்கு ஈயும்படி இருத்தல், 

இரத்தலில் தான் தன்பம் உண்டு ஈதலினலும் ௮ துண்டெ 
ன்றது ௮தளைச் செய்வாசது தகுதி ௪௬இஎன்சு, 

இரச்சலசது இனிய முகத்தைக் சாணும் அளவும் இசக்சப் 

இகோருச்கும் அன்பாம் என்பதாம்,



29-ம் அதிகாசம் ஈை கக 

தன்பால் வர்றது இரக்தவன் தான் சொடுத்ததைப் பெற்று 

அதனல் ௮வன் முசமலர்ர்து நிற்பதைக்காணும் வரையும் வள் 

எல்கள் உள்வம் மடழ்வுரறாது என்பது சருத்து, 

இரப்போர் முசபலார ஈவோர் அசுமலரும் என்ச, இரர்சவன் 

விரும்பியது எதுவோ ௮தைக்கொித்து அவனை அனுப்பும்வரை 

யும் இலன் என்னாமல் ஈயும் குலமகனுசக்கு இன்னாமை நீக்கா 

தென்பது இதில் உணர்ர்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ஈளன்பால் 

உணரப்படும், 

கதை, 

என் தமயந்தியை மணஞ்செய்யும் பொருட்டு அவள்தங்கி 

டிருக்குச் திருரசகரையடைக்தான், அரசர் பலரும் மவ்வாறே 

HAVE A செறிர்தார் வானவரும் வந்தார். வருணனோேடு 

வானவர் தலும் வந்தான், வர்த இர்தான் ஈளனலு பேரழ 

சை கோக்க வியந்து ம௫ழ்ந்தான். அ௮வளையன்றி5 தமயந்தி தன் 

னை வரும்பாளென்று தெளிர்கான். அவனையே தூ சனுப்பி ௮வன் 

வாயிலாக ௮வளைப் பெற்௮அவிடவேண்சிமெனறு இந்திரன் ஈளன் 

பால் தந்திரமாக வந்தான். ஈளன் பணிஈது உபசரித்தான். இந் 

இசன் ஒன்று வேண்டி. உன்பால் வர்தேன் என்முன். ஈன் 

அ தனைக் சேட்டான். அவன் கேட்டதைக் குறிப்பறிரது கொக் 

கயிரம்பினன். ஆனல் வீருப்பம் இன்னதெனறு தெரிந்திலன், 

அதனால் பெருந்துயர் ௮டைச் சான், இரர்தவர் இன்முகம் கர 

ணும் அளவும் இரக்கப்பரிதலும் இன்னாது என்பதை உலகம் 

இவனபால் உணர்ந்தது. (இதன் விரிவை ஈளன் நூதில் காண்க, 

குறிப்பறிக் 8சலே சொடைமற் றின்றென 

மறுத்தலே கேட்டபின் வழங்க லாதலின் 

,பெறத்கரும் ஆசியும் பெட்பி னீகுவன் 

திறப்பட இவருளர் தெரிக்5 தில்லையால், (சைடசம்,) 

இரந்தவரது முகமலர்ச்சியைக் கானும் வரையும் ஈவோர்ச் 

ரும் துன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது; 
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Ohh இருக்குறட் குமசேச ஷெண்பா, 

225. அம்பா eraGaows sr Hawa Caruupall 

கும்பிட்டேன் விழந்தார் குமர) அம்புவியின் 

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் ௮ப்பதியை 

மாற்றுவார் ஆற்றலிற் பின், (@) 

இ._௭. 

குமரேசா! அம்பரி டன் வலிமைக்கு ஆர்முமல் ஏன் 

கோபழுனி கும்பிட்டு விழ்% கார் எனின், APL wT Biya uw 

யை அற்றல் அதுவும் ௮ப்பளியை மாற்றுவா.ரது அற்றளிற் பின் 

ஞம் sr ar 5, 

கோபமுனி--துருவாசர், ஆற்றுவார்--தவர் செய்வார், 

ஆற்றுவார் ஆரிறல் பசி ஆற்றல் கவஞ்2ெய்வார்க்ரு வலி 

பையாவது நம் பசியைப் பொறு தலையாம். 

தம் பசியைப் பொறுத்தலே தவஞ்செய்வார்ம் ர வலிமை) 
. a ஆ. * [an ச ட ் a 

அதுவம், பிறர் பசியை 8௫ம் சகையாளரது வலிமமைக்குப் பின 

னேயாம் என்பதாம், 

உறுபசியை அடக்கி அருக்தவஞ்செய்பும் தவச்நினரைவிட 

பிர் பரியை நீக்கப் பேருதவி செய்யும் ஈசையாளர் பெரியவர் 

என்பது சருகு, 

தானஞ்ெெெெய்வோன் தலஞ்செய்பவனினும் வலியன் என்பது 

இதில் உணர்தாப்பட்டது, இவ்வுண்மை அம்பாீடன் கண்ணாம் 
1) திருவாசரீடமும் உணரப்பஃிம், 

கதை, 

அிம்பரீடன் என்பவன் ரூரிய குலத்து வேச்தன், இரு 

மாலை நீனைர்து நெூநாள் தவம்பரித்து சிறந்த வர பலங்களைப் 

பெற்றவன் சீமதிரயென்னும் தாழகியை மணந்து சிறந்து வாழ்ச் 

தான். இம்கானுடன் ஐர் நனத் இருந்தவன், Rois ef com, 

௮ சர் டஎரு.ன் சனிரீன்று டொருசுவன்,. இவனறு மர் க௰ி



3-ம் அதிராம் ஈகை ANS 

பை கோம் அமரரும் போற்றினர், பெருக்சொடையாளி. 

வறிபவரனைவரும் இவனை உயிசெனச் கருதினார். தான் உண்ணு 

கன்றதுபோல?3வே எத்திறத் தவர்க்கும் இனிய உணலலயிட்மெ௫ழ் 
,* ~ a ட் . e . டி 

வான், a aT SASS Que is g's OQ) Fig Neer py he sf pI 

பது கோகானஞ் செய்து லவாகடியன்று அருர்தவர் பலருடன் 

இருர்தூ உண அருு்தூலான், ஒரு முறை துர௫ுவாசர் வர்தார். 
இவன் வருக என்றுபரரித்துப் பாரணை செய்வ விரும்பினான். 

அவர் சாவிர்தி நதிமில் மீராடி வருவதாகச் சென்றார். வர் 

வரனவ இவன் எதர்பார்த்திருந்கான். உணவு IGT D SDB 

உரிபகாலத்தில் அலர் வரவில்லை, விர தசியமம் தப்பிலீரிமே யன் று 

சிறிது 27 பருகினான். முனி வர் வந்தார்... உண்மை தெரிந்தார். 

௨.ரு முன் எர்சில் செய்தாய் என்று ேரந்து சமா கவவலிபால் 

ஒரு பூகத்தை யேகினார், அது வெகுண்டு லக்கத, ௮சசன் 

செயப்துவக்கத தானமூமையால் தன்கையில் ஜர் ஐ. வந்தது, 

அதனால் fy 2 Ton bs கொன்முன், அச்சகம்நாம் முனிவரையும் 

கொல்லத் ணிந்த து, <¥ வர் அஞ்சி ஒடி தி அதுவும் பின் 

தொ.டர்ர் தூ விரைச்சது. முனிவர் ஒடிக் சமைத்து மாலிடஞ் 

(ரன்றார்.. அவர் உன்னை ுரிம்ச எம்மால் முடிபாறு, Mibu 

1டனிட?5 சென்று அடைக்கலம் புதுக  இலதேல் அழிவாய்_ 

என்றார். முனிவர் மீண்டார், அசசனையடைர்று வணக்டு ௮டை 
. > ஞூ 6. _ iQ « . 

கால உபுகுர்ரார். அகன்பின அழி அசன்றது. DIF gis 

ஈநையால் எப்திபுள்ள புண்ணிய வலியை முனிவர் எண்ணி வியர் 

தார், பயை ஆற்றிக் தவபபுரிவாரிலும் ௮தனை மாற்றும் ஈகை 
2 

யாளர் வலியர் என்பசதை உலகம இவர்பால் உணர்ச் 5.2, 

(இதன் விரிவைப் பாகவத த்தில் காண் ச.) 

தவத்திலும் ஈமை சிற ததென்பறு டுதளுல் கப்பட்ட, 

  

226, பெற்றனகாண் டேனே பெறுஞ்சித் திரர்பசிசோய் 

குற்தமறத் தீர்த்தார் குமேசா-- மற்றுமே 

அற்றார் அழிபசி நீர்தகல் ௮ஃ9சாருவன் 

பெற்றான பொருள்வைப் புழி, (௬)



44th. திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

இ....ள் 

குமரேசா! பெருஞ்சித்தரனார் தான் பெற்ற பபாருளத் 

தொகுத்து வையாமல் ஏன் அதனால் பிறர் பசியைத் Bi gstt 

எனின், அற்றார் ௮நிபசி தரத்தல் பெற்றுன் ஒருவன் பொருள் 

வைப்புழி அதுவாம் என்க. வைப்பு உழி--வைக்கும் இடம், 

அற்றார் -பொருளற்றவர்; வறியர் என்சு, 

அழி பசி.-க$ம்பசி, குடிப்பிறப்பு விழுப்பம் மானம் மு. 

லிய எல்லாஈலங்சளூம அழியுமபடி. பசிசெய்யும் அசலான அஃது 
அழி என்னும் அடைபெற்று வர்த.து, 

பொருளைப் பெற்றவன் பின்பு தனக்கு உசவும்படி அதைச் 

தொகுத்து வைத்தம்கு உரிய இடமாவது வறியவ. ரது கொடிய 

பசியைத் Biss Dia sur ora si. 

ஒருவன் பெற்ற பொரு&ாப் பேரூகியம் தரும்படி வைத்தற் 
குரியசோர் ஈல்லிடமிஃதெனக் காட்டியருளிய ஈயம்காணத் தக்கது 

உயிர்களது பசியை ஙீக்ச ஒருவன் உகவுன்ற பொருளே 

ஓன்றுகோடியாய்ப் DT Dv BST SOT SHE oT sag Sh FGI. 

குலமகன் பொருள் பெற்றுல் பிறர் பசியைத் தீர்ப்பான் என் 

பது இல் உணர்த்சப்பட்டது, இது பெருஞ் சத்திரனார்பால் 

உணரப்படும், 

கதை. 

பெருஞ் சித்திரனார் என்பார் இற்றைக்கு இசண்டாயிம 

வருடங்களுக்குமுன் விளங்கபிருக் த ஒரு சிறந்த புலகர் அதிக 

மான் முதலான வள்ளல்களைப் பாடியுள்ளார். இவரது இனிய 

சலிசசொல்லாம் புறானூாறு முதலிய பழை. ப மூல்களிற் காணப் 

படும், ஈல்லறிவாளராயெ இயர்பால் பொல்லாத வறுமையும் 

பொருச்தியிருந்கது. ௮ கனல் அல்லல் பல அடைந்தார். கும 

ணவள்ளால் இவரது மதிகலத்தையறிக்து பெறும் பொருள் உதவி 

ஞ். அ சன்பின் மனையை நோக் வந்து தன் மனைவியை சோக்கி



99-ம் அதிகாரம் ஈகை, 447. 

ஞர். தாம் பெற்ற பொருளை எல்லார்க்கும் உதவி லாழும்படி 
அவளிடம் கூறினார், அவளும் அவ்வாறே ஆற்றி வாழ்ந்தாள், 

இ ரூம் ௮தனால் என்றம் இன்புற்றார், வறுமைத் துயரால் 

வாடி வரு5இய பெருஷஞ்சித் தினார் பொருள் பெற்றபின் 'உயிர்க 
ளது அரும்பசியை நீ$யெ பெருக்கசைமையை உலகம்புகழ்ச்த து. 

பெருஞ்சித்திரனார் தமது மனைவியை நொக்கிக் கூறிய இனிய 

மொழிகள் இதன் அடியில் வருன்றன, 

நின்னயச் துறைகர்க்கும் நிரயக் துறைகர்க்கும் 

பன்மாண் ஈற்பினின் களைமுத லோர்க்ரும் 

கம்பின் ஈடும்பரி இர யாழ நின் 

கெப்ங்குறி யெதீர்ப்பை ஈல்9 யோர்ச்கும் 

இன்ஜோர்ச் சென்னாது aor debs சூழாது 

உல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது நீயும் 

எல்லார்க்கும் சொமெதி மனைகம லோயே 

பழக்தூங்கு முதிரத்து5 கிழவன் 

இருக் துவேற் குமணன் ஈல்ிய வள?ன, (புறராலூறு,) 

பிறர் பசியைத் தீர்த் சல ஒருவன் பொருள் வைக்கும் இடம் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்ட, 

ues 

227, பண்டு வனம்புருச் தும் பாண்டவர்கள் வெம்பசிநோய் 

கொண்டில? தென்னே குமபேசா--கொண்டதைமுன் 

பாத்தூண் ம£இ யவனைப் பசியென்னுர் 

நிப்பிணி திண்டல் ௮1.து. (a) 

இ-ள். 
குமரேசா! பாண்டவர்கள் வனம்புகுந்தும் ஏன் பட 

சோயை அடையலில்லை எனின், பாத்து ஊண்மரீஇ ய௨ளைப் பஇ: * 

என்னும் இப்பிணி தண்டல் அரிது என்க. 

பருஙியவன் என்பது மரீஇ யவன் எனறின்றது, மருவிய 

aft பழூினவன்,
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பாம்து ஊண் பர்டபவனை-பகுக்அ உண்ணு கலைப் பொருறீ 

இனவனை, 

» 3 * ட ~ ௫ e * e 
பதியைத் . Pa ot Lot 7D ௮றிலொழு $்க்நுகளை அழித்து 

இழிரை புக அன்ப, கதைடம்வறி வழி AMG DB ser Cant ow 

BRB ors s, 

பருக்து உண்ட&ூப் பழி வர்கவனை யாண்டும் பசிநதோய் 
3 ந . ச ° உ . e டி e ச 

தீண்டாதென்பசாம், (இவ்வுண்மை பாண்டவர்பால் காணப்படும் 

க்கை, 

Lila wis. காட ழந்று வனம் புகுத சாலத்திம் இனிய 

வுணவுளைமய Boni es இன்புற்றர்,.. தருமர் ஒருகாள் சவுன 2 

முனிவரைக் சண்டு வணக்கிஞார். முனிவ? தருமாது பெருந்தன் 

மையை விபற்று ஒரு DERI EOS O10 HF BT. தருமர் செ 

ளி?$தார், அதனை உச்சரகது கொண்டி சூரியனை மோக்கி ௮ருர் 

தவஞ்சய்தார். சூரியன் தோன்றி ஒர் அர்புுமான பொற்பாத் 

தரத்தை புசமீன். எவ்வா பேர்களைக் குறித்து எண்ணி 

Shu ot GOMES th ௮3 ன் வித்தும். இபல் 93 GB BD BMT HID ௮௫% ஐ. இன் னணவலவிம்கும் இபல் பை 

யுடையது, அஃது அட்சய பாசதஇரம் எனப்பமெ. தன்னு 
> ° ர . டி n e » . உ 

ட. வத்த பன்னிீராபிரம் முனிவர்களையும் தம்மையும் அதனுல் 

ஆகரித்துவர்கார், காட்டில் இருந்தும, நாட்டிலும் இடையாத 

நல் உணவை 3 நாளுந்துப்த்தார், பகுத்துண்டு வாழ்வோரைப் 

wR baru இண்டா.து என்ப உலகம் இவர்பால் தெளிச்கது, 

(இதன் லிரிவைப் பாரகத்தில் காண்க.) 

ஈவோர்க்குப் பசிசோய் இல்லை என்பது இகனால் கூறப்பட்ட sg 

  

226. ஈசமுடன் ஈய2மல் ஏனிழந்து துன்பமுற்றான் 

கோரைகர் ஆம்வான் குமரேசா--பாருலகல் 

ஈ.த்தூவக்கும் இனபம் ௮றி யார்கொல் தாமு டைமை 

வை த்திழம்தும் வள்ச ணயர், (4
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இ... 

rd vr e . . ந. ° ௪ 

பம?ரசர! கொலை நகர் ஆதவான என ஈயாபல் இழக் 

து துன்பபுறற்னுன் எனின், தாம் உடைமை வைத்து இழு ரும் 
உன்கனாவ/ ஈத்து உவ F (HD இபைம் அறியார் எான்ச, 

ஈச்து என்பநு எதுகை மீோச்மி வலிந்து நின்ற து, 

வன்சண்மை..- 37ந் ஈறின்மை, உன்கண்ணவர் மான்றதூ 
ப கடி உப * ஸ் 6 

இசப்பவர்ம்கு இரங்கி ரபாத இழிமக்களை என்ச, 

தாம் உடைமை---தாம் உடை ்தாயிருச்கு சம் Gur Wear. 

ஈத்து உல௰எம் இன்பம் சொதிர்னு. ௨௨ வத்தல் என்னும் 

இன்பம்சை. இனி கொத்து வமயுவர்) உவத்தலால் எய்தும் 

இன்பம் என2மாம், 
% 

பிநர் இன்புரக்் சொத்து அனால் தாம் வய்நம் இன்பதி 

சை ஈயாது வைர இழக்கும் உலாபர் அறியார் சால் என்பதாம், 

கறிய பொருக்க ே கொடுத்துப் பெரிப இன்பம்தினை பெயயதர 

ல் வறிதேயிழப்பதா யாது உரதி3பா என் பார் “அரு பார் ery? 

என்றார், சொல் என்பது ஐயகோ வீனாலவயும் குறித்து 
“oe 8 ௪ ann ° 

be, அறிவா கொடிகது இன்புறுவர், Bases வை 

தகிழந்து துன்புறுவர் என்பது நருந்று, 

கொடை யின்பத்தை யமியாக மடையசே தாது?பொருளைகி 
* ந ச a . a on . . ry த 

கோடாமல் வைத்திழர்து சுவல்வர் என்பது இழல் உணர்த்தப் 

படடது. இது கோரைசக்நா லழ்வான்பல் மாணப்பமிம, 

கதை, 

சோழகாட்டிலே கோரைச்கால் என்னும் ஊரிலே ஆம்ஙா 
அ என்னும் பெயரினையுடைய ௦ ்ருஞ் செல்வன் ஒருவன் இச் 

கான். இவன் பொருள் Sa dup pub sega இலஞபயினான். 

சல்வியறிவுஞ் சிறிது ஏய்தியிருந்தான், பொருள்மேல் பெரும்
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பற்றுடையவன், அதனால் ௮.சனை எவர்க்கும் கொடாமல் மி5ப் 

போற்றி வாழ்ந்தான். இரவலரைம் கண்டால் இவன் காவுடன் 

அகல்வான். இலன் மிலைமையையறியாமல் புலஙசொருவர் இவன் 

பேல் பல கவிகள் செய்துவந்தார். பாடிப் புகழ்ச்தார், ர் 

இரழ்வர் என்று ௮ஞ்சி இயன் ஒரு வருடக் கழித்துகரின் ஒரு 

யாளை சருனெமேன் என்றான், குறித்த காலில் புலவர் வர் 

தர். இன்னுஞ் ல காலங்கழித்து வாருங்கள் எதாவது கொ 

Catan owe. இவ்வசையே பலமுறையுங்கூறி முடிவில் 

ஓனறுப் கொட்டில் மற ரான், இஉன் வன்கண்மையை spor 

வை அறி*தாள். வசை ஒன்று பாடினாள், ௮தன் பயனாக இவ 

ன் பொருள் முழுதும் இழச்தான். ஈதலிகபத்தை யெய்தாதி 
fb ao om. 

கரியாய்ப் பரிபாகம் காரெருமை தானப் 
e e “yy . “ao சி s . 

THEM MoM vie g—SH SMT gs 

Csarine Cuppiss Csligsia pisses 

கோளலாம்கால் ௮ழ்வான் கொடை, (ஒளவை.) 

உடா௮றும் உண்ணாநும் தம்முடம்பு செற்றுங் 

கெடா ஈல்லாமாஞ் செய்யார். -சொடாது 

வை த்திடடி னுரிழப்பர் வான்றோய் மலாகாட 

வுய்த்தீட்தெ Cast a கரி, (காலடியார்.) 

ஈத லின்பத்தைப் பேரறிவாளபே எய்துவர் என்பது இச 

னால் கூறட்பட்ட ௮. 

  

729. என்றும் பலர்சூழ்ந் இருந் துண்ண ஏன்உண்டான் 

குன்றையூர் எல்லன குமசேசா...-௪ன் றி 

இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய 

தாமே தமியர் உணல் (௯) 

இ-ள், 
குமரேசா! குன்றையூர் எல்லன் சனித் துண்ணாமல் ஏன் 

பல?சாம்ங் கூடியுண்டான் எனின், நிரப்பியதாமே தமியர் உண 

ல் இரச்சலிலும் மன்ற இனனுது என்௪, )
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நிரப்பிய தாமே தமியர் உணல்--தொகுத்ததைத் தாமே 

onl உண்டல், ஏராரம் பிரிகிலை. 

மன்ற என்பது தெளிவுப் பொருளை யுணர்த்தும் ஒர் இடைச் 

சொல்.மன்றதவென் இளகி தேற்றஞ் செய்யும் (தொல்காப்பியம்.) 

ஈட்டிய வுணவுகளைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தனித்து 

உண்ணுதல் இரத்தலிலும் உண்மையாக இன்னாது என்பதாம், 

நிரப்பிய என்பதை வினையெச்சமாகக் சொண்டால், ஏதாவது, 

ஒரு பொருளெல்லையைக் குறித்துவைத்து ௮தனை கிரப்பும் பொ 
HC ஒருவர்க்கும் உன்றங்கொடாமல் தாமே உண்டு உலோபஞ் 

செய்தல் இரத்தலினும் இளிவு என்.று கொள்ளப்படும். 

ஈயாது உண்ணல் இரத்தலிலும் 2 என்க, 

முயன்று தொகுத்க பொருளைப் பிறர்க்கு சவி வாழ்பவனே 

குலமசன் என்பது குறிப்பு, இஃது எல்லன்பால் காணப்படும், 

கதை, 

எல்லன் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலே குன்றையூர் என் 

னும் ஈகரி3ல பிறந்தவர். வேளாண் மரபினர். பெரிய நிலப்பகுதி 

யைத் தனக்கு உரிமையாகவுடையவர், யாவர்மாட்டும் போன்பு 

வாய்ர் தவர், எல்லாரும் இன்புற ஈந்து வாழ்ந்தவர். இவர் உலை 

யில் அரிசியிட்டால் ஊர்ப௫ நீங்கும் என்பர், பிரக்கணக்கான 

மனிதர்கள் இனமும் இவர் இல்லில் வந்து அன்னம் அருந்திச் 

செல்லுவர், பலரும் புடைசூழ உண்டால் அன்றி இவர் ஒருநா 

ளும் தனித்.து உண்ணுவதில்லை. சான்கு திசைகளிலும் இருந்து 

சாளும் இவரை காடி வருவார் பலர், எவர் வரினும் இனிய முகத் 

தோடு உபசரித்து ௮வர் குறித்தன த உடனே கொருச்தளுப்புவர். 

இவளைச் சோதிம்சச் கருதிப ஒருவனும்சுத் தமது உடற்றசை 

யையுங் கொடுக்கத் துணிக்தார். 
57
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ஆலெக்கே யக்சே யரும்பறவை .தலமர்க் த 

மாலெங்கே யங்க மலாமடக்தை--கோலஞ்சேர் 

செங்கே தகைமணக்கும் செங்குன்றை எல்ல?னப்?ஈ 

௮ங் யிரவலரெல் லாம். (பொய்யாமொழி ) 

இதனால் இவரது ஈகைக்குணம் இனிது செளியப்பூம், 

ஈயாது உண்டல் இரப்பிலும் இளிவென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது, 

CE னர் 

230, ஈஈதலியை யாமைக்கேன் இன்லுபிரும் மீக்தநின்றுர் 

கோதறுகா எத்தி கும?ரசா.-- பூதலத்தில் 

சாதலின் இன்னாத இல்லை யினித தூஉம் 

ஈத லியையாக் கடை. (2) 

இ-ள். 

குமரேசா! காளத்தி முதலியார் ஈதல் இயை யாமைச் 

காக ஏன் தனது இனிய உயிசையும் நீக்£த்துணிக்கார் எனின், 

சாதலின் இனனாதது இல்லை, ஈதல் இபை யாது எனின், ௮து 

வும் இனிதாம் என்க, 

சா.தலின் இன்னாதது இல்லை--சாதல்போலத துன்பமானது 

Daa oa ஒன்றுமில்லை. 

ஈதல் இயை யாக்கடை--ஈதல் முடியாத இடத்து, 

ஈசல் முடியாமை எய்துமாயின் ௮.2, சாதல் தன்பத்திலும் 

சொடிது என்பதாம், 

கரணம் யாலையும் கலங்குற வருன்ற மாண துன்பமே 

எவ்வகை அன்பங்களிலும் உயிர்கட்கு மிக்க துன்பமாம் அதனி 

னும் வறியவர் விரும்பியதொன்னறைக் கொடுக்க முடியாதவிடத்துச் 

குலமகனுக்குத் சோன்றுர் தன்பங்சொடி சாம் என்பது கரூ த்து,
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தன்பால் வக்து இரந்தவனுக்கு இல்லையென்று சொல்வதி 

னும் ஒருவன் இறந்து படுதல் நல்லது என்பார் “ஈதல் இயை மாக் 

கடை சாதல் இனித” என்ருர், 

கொடுக்ச முடியாக இடத்துச் குலமக்கள் கம் உயிரையும் 

விடச். துணிவர் என்பது குறிப்பு, இவ்வுண்மை காளத்திபால் சா 

ணபபடும், 

கதை. 

காளம்தி முசலிபார் வறியவசெவர்க்கும் உறுதுணையாய் 

நின்று பேருதவீசெய்து நின்றை என்னும் ஊபில்நிலைத் துவாழ்க்தார். 

௮.கனல் ௮வரது புஈழ் உலசெங்கும் பரவியது. பல திசைகளி 

௮மிரநர்து இரவலர் பலர் நாளும் இவரை தாடிவருவர். அவர் 

வேண்டிய எல்லாம் இவர் விரும்பியுதகினஞர். முடிவில் பொருள் 

வளவ்குறைக்தலு. வறுமை வளர்ந்தது. உணவும் இன்றி ஒருகாட் 

பட்டினிகிநதார். அங்கு இருத்தற்கு நாணினர். மறுநாள் 

இரகில் தன் மனைவியோடு எழுத்து ஒருவருக்கும் தெரியாதபடி 

அயலிடஞ்சென்றார். வழியிலிருர்த ஒரு பொது நிலையத்தின் 

புற தண்ணேயில் சடும்பசியோடு களைத்துத் தங்கினார். இவர் 

பால் பமிசில் பெறக்கருதி சின்றையூரை நோக்கிவக்த புலவர் ஒரு 

வரும் ௮ங்2சார் மூலையில் பொருந்தியமர்ந்தார். தன்னைவிடாமல் 

வருத்துகின்ற வறுமையை முன்னிஃலைப்படுத்திப் புலவர், 

நீளத் தொடர்ச் தனையே நீங்கா நிழல்போல 

நாளை ன் செய்ருவாய் நல்குரவே--சாளத்தி 

நின்றைக் ச சென்றக்கால் நீயெங்சே கானெங்சே 
இன்றைக்கே சற்றே யிரு, என்ருரர், 

முதலியார் இதனைக் சேட்டார். புலவர் குறிப்பைத் தெரிக்தார். 
நாளை இவர் ஈமது இல்லையடைந்த ராம் இல்லாமையை அறிக்தால் 

அல்லலுறுவசே என்று ஒல்லை எழுந்தார்: மனைவியை யழைக். 

விடியுமுன் மெல்ல வி.ிவந்து சேர்ந்தார். அரிதின் முயன்று 

சிறிது உணவை ஆக்கியவைத்தார். புலவரும் வந்தார். முதலியார் 

அவரை உபசரித்து உணஷூட்டினார். பூலவர் குறிப்பின்படி கெ
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டுத் தலுப்புதற்கு ஒன்றம் இல்லையேயென்று யெண்ணி யெண்ணி 
நொர்தார். இல்லையென்று சொல்வதிலும் இறக் துவீடு தல் நல்லது 

என்று துணிந்தார், தமது இல்லின் பின்புறத்திற்குஈ சென்று 

இறக்கக்சருஇி அங்கி ரந்த ஒரு பாம்பின் புற்றில் மையை படுத் 

தார். அதிலிருந்த நாகம் சடித்தலைச் செய்யாமல் தன சீர சுதிலி 

ருந்த செம்மணியை அக்கையில் கத்திற்று, முதலியார் தையை 

வெளியே இழுத்தார். ஐளிமணியைக் சண்டா!், பேருவகை 

கொண்டார். விரைந்து வந்தார். அதனைப் புலவா்க்ே தச். 

போற்ற பனுப்பினார். ஈதல் முடியாத இடத்தும் குலமக்கள் சா 

தல் இனிது என்று கொள்வர் என்பதை உலகம் இவர்பால் சண் 

டது. இதன் வீரிவை இவர் காதையில் காண்க 

சா தல்வர் தடுத்தசாலுர் தனக்கொரு சா சலின்றிப் 

பூதலம் இறஃகுங் காறும் பு£முடம் பிருக்கு மக்தக் 

கோதறு புகழின் யாக்கை கொடையினாற் செல்வக் ௩.௪ 
வாழ்தலை யுடைய ரன்றே வானமும் உணக்.ககரீரார். 

(வி ராயத புசாணம்,) 

ஈதலின்றி வாழ்தலிலும் சாதல் ஈன்று என்பது இனால் 

கூறப்பட்டது, 

இவ்வதிசாரத்தின் கொகைப் பொருள், 

வறியவர்ச்குக் கொடுப்பதே கொடை, ஏற்றல் தீது. ஈத3ல 

RON இலன் என்னாமல் ஈவோன் குலமஈனே யாவன், இர் 

தவசது இன்முகங் காணும்வறையும் ஈவோர்க்கும் துன்பமாம். 

பிறர் பசியைத தீப்போர் தவசிசளினும் வலியவர், பிறர் பசிக்கு 

இடதலே ஒருவன் பொருள்வைக்கும் இடமாம், பகுத்து ஈந்து 

உண்போனைப் படிகோய் ௮ணுகாது, கொடாமல் வைத்து இழப் 

போர் கொடியபேயாவர், ஈயாது உண்ணல் இரத்தலினலுந் தீது, 

ஈதலின்றி வாழ்தலினுஞ் சாதல் இனிது, 

௨௩வது ஈசை முற்றிற்று, 
ஏரகம்
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௨௪-ம் அதிகாசம் புகழ். 

/ஃ தாவது தனது குணஞ் செயல்களான் உலரம் என்மம் 

உவர்து போற்றம்படி, ஒருவனுஈகு அமைந்து நிற்கும் சாத்த, 

இன் திப்பு வீரம் கல்வி நியாயங்களாலும் எய்துமாயினும 

FOS HMMs இன்புறத்2 ன்றும் ஆகலான் ௮தகபின் இது 

வைக்சுப்பட்ட து, 

231, இண்டோள் இயற்பகை ன தேவியையும் ஈம்? தேனோ 

சொண்டார் இசையைக் குமமசசா--தண்டாமல 

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல 

தூதியம் இலலை யுயிர்க் க (௪) 

Q—ar. 

குமரேசா! இயற்பகையார் சன் தேவியையும் ஈர்து ஏன் 

இசைபெற்றுர் எனின், ஈதல் இசைபட வாழ்கல் ௮று அல்லது 

உயிர்க்கு ஊதியம் இல்லை என், ஊசியம்--இலாபம், 

இசைபட--புஈழ் உண்டாக. அது என்றது புகழை. 

ஈதல் வாழ்தல் என்பன தல் ஈற்று கியங்கோள் முற்றுக்கள் 

ஆதலான் ௮வை ஈ* வாழ்க என ஏவல் மேனின்றன. 

ஈக; அதனால் புகழுண்டாக வாழ்2; அப்புசழல்லது உயிர்க்கு 

ஊ இயம் இல்லை என்பதாம், 

ஈதலைச் செய்து அதனால் புகழினை எய்தி வாழ்தலே ஒரு, 

வன் பிறமிச்குப் பயன் என்பது கருத்து, 

ஈதலின்றி வாழ் சலினும் சாதல் ஈன்று என்று மேற் குறீத்து 

அதனால் யாது பயன் என்பாரை சோக்கி ௮ஃது உயிர்க்கு ஊதிய 

மாபெ புகழைபுண்டாக்குமென்று இதில் உணர்த்தினார் ஏன்க.
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எதனையும் இல்லையென்னாமல் ஈச்து புகமுற வாழ்வோசே 

பி.ஐவிப் பயனை யெய்திய பெரியவசாவர் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்ட. இவ்வுண்மை இயற்பகையார் பால் உணரப்படும். 

கதை, 

இயற்பகையார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று காயன்மார்க 

ளில் ஒருவர், சோழகாட்டிலுள்ள காவிரிப்பூம் பட்டின த்தில் 

வணிகர் மாமில் பிறந்தவர். எவர் வந்து எதைக் சேட்பினும் 

இல்லையென்னுமல் ஈயும் இபல்பினையுடையவர், குணவதி என் 

னும் தனது அருமை மனைவியுடன் அமர்ந்து இல்வாழ்ர்துவந்தார், 

வருங்கால் இவரது புஈ,நினை உல5றியும்படி செய்ய இறைவன். 

கருதினார். ஒரு கா நசன் போல் வேடங் சாண்டி இயர் பால்வச் 

தார், அவரை ஓர் அடயவராகவே கருதி இவர் ௮வர் அடிஉணமல்கி 

நின்று யது வேண்டும என்றார். உன் மனைவியே ஸஷேண்டும்” 

என்று ௮வர் வேண்டினார், இவர் இல்லை என்ஞமல் சம் இல்லா 

ளையுத்தக்தார்.  அவர்கொண்டி சென்றார், இவசது உறவினர் 

அவரைச் சுடுத்துத் தரித்தார். இவர் வெகுண்ரி சென்று ௮வ 

ரனைவரைபும் ௮ச்சுறுத்திச் சிறிது நாரம் உடன் சென்று wai 

வி.ருவரையும் ௮னு பினர். மாயவண்ணம் கொண்டுவநத அகர் 

மனைவிபையும் மரதவண்ணம் தக இவர்முன் வீடைமேல்தோன் 

Bei, கண்டி தொழுதார், பின் மனைவியோ? பேரின்பம் எய் 

இனர். ஈதலும் ௮தனால் இசைபெற வாழ்தலுமே ஆருயிர்க்குப் 

பேருதியம் என்பதை உல*ம இவர்பால் உணாந்தது. 

(விரிவைப் பெரிய புசாணத்தில் காண்க.) 

புகழொன்3$ற இம்மையில் ஒருவன் எய்துதற்குரிய பெரும் 

பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

232. பாரிகன்ன னாதியரைப் பல்லோரும் போன்பு 

கூரவுரைப் பானேன் குமபேசா--.பாரில் 

உரைப்பார் உரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன் 

'கிவார்மேல் நிற்கும் புகழ், (௨)
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Q—ar. 

குமரேசா! பாரி சன்னன் முகலிய வள்ளல்களுடைய 

புஈழை எல்லாரும் ஏன் உரையாடி. ம௫ழ்கின்றார் எனின், உரைப் 

பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்றை ஈவார்மேல் ற் 

கும் புகழேயாம் என்சு, 

பேசுவார் பேசுவன எல்லாம் இல்லை2யன்னாமல் ஈயும் ஈகை 

யாளர்களுடைய புகழ்சளே சுன்பதாம். 

உள்ளல்கள் புகழ்களே வாய்படை.ச்த மாந்தரால் வியந்து 

பேசப்படும் என்பது கருத்து, 

சுல்லியறிவு நிரம்பப் பெருதவர் வழக்கமான உரையாலும் 

புலவாசள் பாட்டாலும் வள்ளல்களுடைய மமன்மையைப் போற் 

றி மகிழ்வர் என்பது இதில் உணர்ததப்.,டடது. இவ்வுண்மை 

பாரிகன்னன் முகலனவர்பால காரைபபடும், 

கதை, 

இ'ரப்பார்க்கு இல்லையென்னாமலிசது வரத பாரி கன்னன் 

குமணன் பேகன் ஈன்னன் எழினி ௮இசமான் மலயமான் ஆப் 

சோமன் சநதிரன் சுவர்க9 ஓரி கூறதது நாரணன் பள்ளி சாண் 

டான் காரி வரப யாட்சொண்டான் ௮ுதிமான் ச௪,திமான் 

ஈள்ளி முல்லான் சிபி காளத்தி முதலியார் €ீதச்சாதி சடையப்ப 

பிள்ளை Up AAU வள்ளல் ளுடைய கீர்த்தியை உசையானும் பாட் 

டாலும் உலஈம் இன்றும் போற்றிவருவநை எங்கும் காணலாம். 

சொடைக்குக் கன்னன்” 

:சிறுவிமுல்லைக்குப் பெருக்ேர் நல்கிய பா A” 

ஈர்.து சிவந்தது மால் சதக் சாதி இருகரமே” 

(ஈர ரன்மொழி இரவலர்க்£ந்த காரி”
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அமிழ்து விளை தீங்கனி ஒளலைக்கத்த அதிகன்” 

“பிறக் ச சாட்டொடங்கி யாரும் துலைபுக்க பெரியான் 

பெற்றி மறக்தநாள் உண்டோ” 

“மண்ணவர் வறுமை கோயக்கு மருந்தன்ன சடையன்” 

“மாரி யீகை மறட்போர் மலையன” 

எனவரும் இபற்றுன் ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் உரையாலும் 

பாட்டாலும் உவந்து பேணப்பம் உண்மை காணப்பபிம், 

வள்ளல்களுடைய பு5ழே எல்லாராலும் வியந்து சொல்லப் 

படம் என்பது இதனுல் கூறப்பட்ட ௮, 

  

233. என்றும் சிரஈகுணன் இன்புகழே நின்றகில்கு 

குனறியவேன் எல்லாம் குமரேசா--.நன்றாக 

ஒன்றா வுல£ச் துயர்ந்த புசழல்லாற் 

பொன்றாது நிற்பதொன் நில், (௩) 

இ-ள், 

குமரேசா! பிமுதலோரது புதழே இவ்வுலில் நிலை 

பெற்றது. பிற எல்லாம் ஏன் நிலையாமல் அழிர்தன எனின், 

ஒன்றா உயர்ந்த புழ் ௮ல்லால் உலத£த்தில் பொன்றாது நிற்பது 

ஓன்று இல்லை என்ச, 

ஐன்றா.-சன்னோ?ி ஒப்பது இன்றித்தான் ஒன்றேயாச, 

ஒப்பற்றதென்க, 

ஒன்றா உயர்ந்த புசழ்-ஒப்பின்றாக உயாந்த Sr sa. 

ஒன்றா என்பதை உலகத்துக்?ச ௮டைபாக் “நிலையா உல 

கம்” எனிலும் ம், 

அரிய புகழைத்தகிச இவ்வுலகத்தில் அழியாமல் நிற்பது 

வே௮ ஒன்றும் இல்லை என்பதாம். ்
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நிலையில்லாத இவ்வுலகில் பு5ஈழ் ஒன்றே நிலைத்துகிற்கும் என் 

பதும் ௮ஃது ஈகையானே எய்தப்படும் என்பதும் கொடுத்தற்கு 
அ௮மியதைக் கொத? தலும் ௮தனைக் கொண்டவசே உயர்ந்தோர் 

என்பதும் ௮வ7து பேரும் சீரும் உலசமுள்ள அளவும் யாவரா 

லும் போற்றம்படிமமன்பதும் இதில் தோற்றி நின்றமை காண்க. 

இல்லயென்னால் எதனையுங்கொடுத்து வள்ளல்கள் எய்திய 

அரிய புகழ் ஒன்ற இவ்வுலகில் அழியாமல் நிர்கும் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சிபி சுகுணன் மூதலா 

யினார் பால் சகாணப்பூம், 

கதை 

சுகுணன் என்பவர் தொண்டைமண்டஃத்திலே வீடூர் என் 

னும் ஈசரிலே விளங்கியிருக்க ஒரு வேளாண் மரபினர். தமச்கு 

உரிய பொருளைபெல்ல1ம் வறிபவர்க்ே சொத்து மகிழ்வுடன் 

வாழ்ந்தவர். அவரது வள்ளன்மையையறிய விரும்பிப் புலவர் 

ஒருவர் வர்து மனைமியைத்தரும்படி. கேட்டார். அவர் மாற்றாது 

தந்தார், புலவர் வியந்து சுகுணரைத் தர்ைதையேயென்றழைத் 

Haut மனைவியைத் தாயென வணங்கினார். சேயாகிய என் 

பால் தாய்தந்த தாதாவே என்று மீண்டும் ௮வளை அவர் பால் 

சேர்த்தார். கொடுத்தற்கரிய உரிமைப் பொருளையும் கொடுத்த 

அவசதுஈசைக்குணத்தைப்புலயர் எண்ணியெண்ணித் துதிச்தார். 

ஒன்ரு உயர்ந்த அவர் புகழ் என்றும் நின்று நிலவும்படி ஈன்று 

பாடினார். (இதன் விரிவைத் தொண்டை மண்டல சதகத்தில் 

காண்க,) சிபிபுகழ் நிலைத்தமை மேலே காண்சு, 

அரிய புகழொன்றே அழியாமல் நிற்குமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

ளார் 

224. வானுலகேன் போற்றிய தோர் வண்புறவை ன்ற 

கோளையும் போத் ரமல் ர௬ுமேசச7--மான 

நிலவரை நீள்புக மாற்றித் புலவரைப் 

போத்றுத புத்தே ளூலரு,
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த். 
குமரேசா! வானுலஈம் தன்பாலுள்ள தேவரைப் போற் 

ரூல் பண்டு ஏன் ஒரு பறவையைப் போற்றியது எனின், நில 
வரை நிள் புநழ் ஆற்றின் புத்ேேதள் உலகு புலலரைப் போற்றுது 

GT 68 FE. 

நிலவரை..-பூமியின்சண், நீள்பு ஈழ்--தநெடுங்சாலம்கிலைக் து 

நிற்கும் புகழ். புலவர் என்றது தேவரை, புலம்--அுறிவு, 

அதனைப் பெரிதும் உடையரா தலால் ௮வ.ரனைவரும் புலவர் எனப் 

பட்டார், 

நிலவரை நீள்புசழ் ஆற்றின் -றிலவுலிலிருந்து நெடிய புக 

ழைச் செய்யின், 

இர்றிலவுலூலிருந்து ஒருவன் பெரும் புகமைச் செய்வானா 

இல் ௮வனையல்லது தெய்வவுலகம் தன்பாலுள்ள தேவர்களைப் 

பேணாது என்பதாம், 

புண்ணியத்தால் தெய்வவுடம்பையெடத்துப் புத்தேகளுலக 

னையெப்தி நிற்கும் £தவர்கவினும் ஈசையால் புகமுடம்பையெடுத் 

அ இரறிலவுலூலிருக்கும் வள்ளல்கள் சிநர் தவர் என்பது கருத்து, 

நெறிநின்றொழுயே அறிகினையுடையார் மறுமையை மாத்தி 

மம் உரிமையாக உடையவராலார், புகழுடையார் இருமையி 

னும் பெருமையை யெய்துவசா தலான் புத்தேளுலசம் ௮வரினும் 
இசை விரும்பிப் பேணும் என்சு. இவ்வுண்மை புசழாற்றிய 

ஒரு புறகின்பால் காணப்படும், 

கதை, 

பில்லாயி.ர வருடங்களுக்கு முன்னர் நிட தமலையையடுத் துப் 

பெரிய வனம் ஒன்று இருந்தது. அடர்ந்த மரக்களும் சிறந்த 

செடி கொடிகளும் ௮தில் நிறைந்திருந்தன. வில்லுங் கையுமாய் 

வேடஜெருவன் ௮.ஐக வந்தான், வரவும், பெருமழை பெய்தது. 

ஒயகில்லை. அதனால் வருந்திக் குளிரால் ஈடங்சினுன், பறவை
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சளும் மிருகங்களும் வாடி நொர்தன, நனைந்து மெலிக்ச பெண் 

புரூ ஒன்௮ு தரையிடைத் தளர்ந்து டெர்தது. வேடனெடுத்துத்: 

தன் வலையிற் போட்டுக்கொண்டு தழைத்த ஓர் மரத்தினடியில் 

stn sa Rt star இரவும் வந்தது. அம்மரசத்தில் தனித்திருக்க 

ஆண்புரு னது பேடையைக் காணாது பெரிதும் வருந்த அடி. 

யில் சனைந் திருக்கும் வேடன் வலையில் ௮மைத்திருப்பக் கண்டு 

கண் கலசக்ஈங்கொண்டது, அதன்பின் வேடன் மெலிவுக்கு 

இசங்கப் பல இடகங்களுக்குஞ் சென்று காய்க்த விறகுகளைச் சொ 

ணர்ந்து குவித்து சாட்டுத்தியைம் கோலில் தாங்வெந்து மூட்டித் 
தனு மெல்லிப சிறகுகளால்வீசி நெருப்பை வளர்த்து ௮வனது 

குளிரை நீக்கெது, அவலும் நீங்கி நிமிர்க்தான். உடனே அவன் 

பசிநோய்க்கு இரையாகப் புரு ௮தில் பாய்ச்து மடிர்கது, வே 
டன் கண் வியர்து பயந்து தன் வலைபில் கிடக்கும் பெண் புரு 

வை எடுத்து வெளியே விட்டான். கன் துணையைப் பிரிந்திருக௪ 

ஆற்றாது அதுவும் ௮த்தயில் விமுந்தது. உடனே விமானம் வர 

அ௮வ்விரண்டும தெய்வவுடமபெய்தஇச் சேர்ந்து மேலெழுக்கன. 

மிலவுலிலிருந்து நீள்புசகழாற்றிய அப்புறவிரணன்டையும் புத்தே 
ளூலசம் புலவரினும் போற்றி ம௫ழ்ந்த த, 

(இசன் வீரிவைச் சாத்தி பருவத்தில் சாண்க.) 

பேடையைப் பிடி ததுத்தன்னைப் பிடி.க்கவர் கடைந்தபேதை 

வேடனுகச் குதகலிசெய்து விறகிஊட வெர்தீ முட்டிப் 

பாடுறு பசியைகோக்கித் தன்னுடல் சகொித்தபைம்புள் 

விசிபெற் அயரர்தவார் த்தை வேதத்தின் விழுமிதன்றோ 

(இராமாயணம் ) 

புசமுடையாரைப் புத்தேளுலகமும் போற்றும் என்பது 

இசனால் கூறப்பட்ட ௮, 

  

232. Sort ௮.ரவான் ததீசிபோல் மெய்ப்புகழைக் 

கொண்டிலசேன் மற்றோர் குமமேசா-- கொண்டாடும் 

ஈத்தம்போற் கேடும் உள தாசுஞ் சாக்காடும் 

வித்தசாக் கல்லால் ௮ரிது. (௫)
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இ. ள். 

குமரேசா! அரவான், த$சிபோல், பிறர் ஏன் பெரும் 
பு-ழைக் கொள்ளவில்லை எனின், ஈத்தம் தரும் கே$ம் உளது 
அகும் சாக்காடும் வித்தரர்க்கு ௮ல்லால் ௮ரிது என்க, 

திருர் தல் லருக்.தல் என்பன இருத்தம் வருத்தம் என நிற் 

ற்ல்போல் நர்தல் என்பது இ௰்சே ஈத்தம் என நின்றது, 

கக்தல் என்பது வளர்தல் அஃகம் முதலியவற்றைக் குறித்து 

வரும் ஒரு தொழிற்பெயர், சாக்காெசாவு, 

போல் என்பதை உரையசையாக்கொண்ி ஆகும் என்பதை 

ஆங்குப் பெய்து பொருள் கொள்ளும்படி இது நின்றது, 

ஆக்கம் ஆகும் நேடும் வாழ்தலாகுஞ் சாவும் வித்தகர்க்கு 

அன்றி மற்றவர்க்கு எய்துதல் அரிது என்பசாம். 

விக்தகர்--அறிவு, அருள், ஆண்மைகளான் மேன்மை பெற் 

றவர். அழியும் உடலைக்கொடுத்து அழியாத புகழை அடைதல் 

எல்லார்க்கும் எளிதன்ருதலான் :வித்தகர்க்கு ௮ல்லால் fg” 

என்றார். 

புகமுடம்பை எத்தற்மாகப் பூதவுடம்பைக் கெடுத்தலும் 

அது நிலைத்து நிற்கும்பொருட்டு இறத்தலும் தான வீரர்க்சச 

அமையும் என்பது கருத்து 

உடல் உயிர்களைக் கொடுத்தேனும் மேலோர் புசழினை ௮டை 

வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை அரவானி 

டமும் ததீசிபாலும் அறியப்படும். 

கதை, 

[சவான் என்பவன் அருச்சுனன் புதல்வன், உலூபி 

என்லும் நாககன்னி யிடம் பிறந்தவன், இறந்த விரன், நல்ல 

அங்கங்களும் எதிர் உரோமங்களும் வாய்ந்தவன், எவராலும
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வெல்லுதற்கரிப மெய்வலிமை புடையன். பாரதப் போரில் 

தீரனொருவனே சென்று பசைவரனைவரைபும் தொலைத்து வெற்றி 

பெற விரும்பிபிருந் கான்,  இகம்ஙனமிருப்பத் துரி3யோசனன் 

போர் தொடங்குமுன் வீரமுறைப்படி களப்பலியூட்ட விரும்பி 

னான், களப்பலி என்பது தன கு வேற்றியுண்டாகும்படி G DiS 
ச . ச ° ச் க் fio 

ஆண்மையும் கிறைச்க அறிவும் திருச்தியவுருவும் உடலில் எதி 

பேறிய உரோமமும் உடைய ஒருவனைம் கொண்திபோய்ச் காளி 

தேவிமுன் நிறுகதிக் தோள் மார்பு கொடை முகலிப ௮வயவகி 

sont FO. சிறிது நொய்து அவளுக்கு மகிழ்வுண்டாகும்படி 

உதிரமும் தசையும் DH war oy TiS ul Dou Hi, மேற்குறித்த 
e ௪ * து ட் ச . fo டி 3 ச 

இலக்கணங அரவானுக்கும் கண்ணைலும்குமே அமைந்திருக் 

கன, கொடியனை துரியோதனன் அரவானிடம் உஞ்சமாற 

வ$கான், அவனைப் பெரிப தர்தையாக மஇத்து ௮ாவான், யாது 

வேண்டுமெனருன். நீதான் வேண்டுமென்று அத்திதானவன் 

சொன்னான். தக்? சன் கொள்க என்று அம்மைர்சன் இசைம் 

தான், அதன்பின் ரண்ணன் கவர்ர்து அவளை முன் கவப்பலி 

செப்சான். பூதவுடம்பைக்கொடுத்துப் புகழடம்பை எூச்ச 

௮ ாரவானது கொடை விரத்சை அமரரும் துதிததார். 

(இதன் வரிவைப் பாரத ததில் காண்2,) 

கதை 2 

இ%திரனு eG முறுகென்பை _யிந்து புகமுண்டாரும்படி, 
ப் e * ° ரு . e 

சாக்காடு எய்திப சது ரப்பாரிடைமையைத் ததீசிபால் காண்க, 

பூசவுடம்பைக் கொடுத்?தனும் புசமுடம்பை ஒருவன் எடு 

க்கவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

220, பூரூவேன் தோன்றிப் புசகழ்கொண்டான் ஏனிருவர் 

கூரிசழ்வால் சொத்தார் குமசேசா--பாருலகில் 

தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக ௮ஃதிலார் 

சோன்றலிற் ரோன்றாமை நன்று, (௬)
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இ-ள், 

குமரேசா! பூரூ என்பவன் னது இளமையையும் கொ 

Os ge பு3ழ் கொண்டான் ஏன் ௮வன் துணேவர் இஃழ்வாலிழீந்தார் 

எனின், தோன்றின் புக2ழாநி தோன்றுக; ௮ஃது இலாச் தோன் 

றலின் தோனருமை நன்று என்க. 

புகழ் என்றது இக்கு அதற்கு எதுவாயெ குணத்தைக் குறி 
த்து நின்றது. ௮ஃது இலாா--௮க்குணம் இல்லாதவர். 

பிறந்தால் புகழுக்கு எதுவாகய குணத்தோடு பிறம2) ௮ம் 

குணம் இல்லாதவர் பிறக்தலினும் பிறவாமல் ஒழிதல் ஈன்று என் 

பத ரம், 

உயிருக்கு ஊதிபமானது புஈம் ஒன்றே ஆகலான் அதனைப் 

பெற்றவனே மனிதசைப் பிறந்தவனாவான்; பெரு தவன, உருவத் 

தால் மனிதனாபினும் ௮வன் பிறப்பு பயன றது என்பது கருத்த, 

கோன்றவில்லையானால் புஈில்லா தவனை ஒருவரும் பழியார் 

ஆதலான் தோன்றாமை ஈன்று என்றார். 

மக்களாய்ப் பிறந்தால் புசகழ்பெறம்படி பிறக்கவேண்டும் இல் 

லையானால், அப்பிறப்பு இழிக்சப்ப$ம் என்பது இமில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இத பூருவின் கண்ணும் ௮வன் துணைஉரிடமும் உண 

ரப்படும், 

கதை. 

பூரு என்பவன் சந்திரகுல வேர்தனாயெ ௮யாதியின் புதல் 

வன், தெய்வயானை சன்மிட்டையென்னும் அ௮யாதி.பின் மனைவிய 

ரிருவருள் இ௫ன், இசோாயவளிடம் பிறந் தவன்,மறு, ௫௬, ய.து, வசு, 

என்லும் துணைவர் நால்வருடன் வளர்ந்து பருவமெய்தினான். ௪௯, 

Bren, ge nse Bu gi aust Gard Het WHC? CFs Henn wos 

தான் என்று சினந்து ௮ரசனைத் தளர்ந்த ழெவனாகும்படி £199 

ro, அரசன் பெருமூப்பெய்தினான்,  இல்லின்பூந்தய்ந்த
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இசையாமையை நினைந்து ஈசைம்க்கூர்ந்தான். , இளமையைத் 

தரும்படி. தன் புதல்வரைக் கேட்டான், மநு மு£லிய நால்வரும் 

மறுத்தார் பூரூ ம£ழ்ந்து தன் இளமையைக் த்து ௮பழுது 

யைநத்தொண்டான். அரசன் இளமையெய் சிப் பெருமூழ்வுற் 

ரூன், மறுத்த கால்வரையும் வெறுத்தசற்றினனை,. வேண்டிய 

இன்பந் நுய்த்தபீன் அவ்விளமையை மீண்டும் பூருவுக்ே தர் 

தான் தனது உரிமை முழுவதுந்தந்து அவூனொருவனையே ௮௪ 

சனாந்கனான். அகன்ற சால்வாம் வே?வராகி யிழிதத&ந்தார், 

புகமொமி தோன்றிய பூருவே போற்றப்பட்டான், ௮ஃதில்லா 

தவர் தோன்றியும் தோன் ரூ. தவராய்த் தாற்றப்படடார், 

(இசுன் லிரிவைப் பாரதத்தில் சாண்ச,) 

புகமுறப் பிறத்தலே உயர் பிறப்பென்பது இதனால் கூறப் 

பட்டத, 

  

237. ஒதுபுஈம் கொள்ளா உலகனேன் தன்னையிகழ் 

கோதிலசை நொக்தான் குமரசா-..-ஏதும் 

புகழ்பட வாழாதார் தந்கோவார் தம்மை 

 யிசழ்வாரை நோவ தெவன், (௪) 

இஸ். 

குமரேசா! உலகன் என்பவன் சுன்னை யிகழ்ர்தசரை 
fa) 

ஏன் நொந்தான் எனின், புகழ்பட வாழாதார் தம்மை சோவாதே 

தம்மை இச்வாசை நோவது எவனோ என்க, 

தம் சோவார்.-தம்மை கோவாதவசாய். கோவார் என்னும் 

எதிர்மறை முற்று இங்கு எச்சமாய் நின்றது. 

ஈதலைச் செய்து புஈமுறவாழ்தலே இல்வாழ்வாளுக்குக் கட 

மையாதலால் அதனை யெய்தாதவனை உலகோர் இசழ்கர்,அக்கனம் 

இகழுங்கால, தன் குறையையுணர்த்து அவன், தன்னை சோவாமல் 

தன்னை இசழ்வாரை கோவதால் பயன் இஃலை என்பதாம்,
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சன்னைப், பிறர் இகழ்வராயின் அகனைபுனார்ந்து தான் இருர் 

தாமல் அவரை அவன் வெறுப்பது றிலின்பையாம என்பது 

oF Sg. 

புசழ்பட வாழாதவனை உலசார் இசழ்வர் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்ட த. இவ்வுண்மை உலகன் பால் உணரப்ப?ம், 

கதை. 

சோழ நாட்டிலே அங்கூர் என்னும் ஊரி2ல உலஈன் என் 

னும் பெயரினையுடைய ரெக்லன் ஒருவன் இருந்தான். வா 

ணி முதலிய எல்லாத் துறைசவினும் ஈல்ல திறமைய/டையவன் 

அனல் கல்வியறிவு சிறிதும் இல்லாகவன . புன்மையும் வஞ்சமும் 

பொருந்திய ரெஞ்சனன். பொருள்மேல் பெரம்பற்றள்ளவன். 

எவனும் ஒந்து ஏதாவது ல௨ன்றை ஈ என்று கேட்டால் எபன் 

வந்து தனனுயிரைக் கொடு என்று சேட்டதுபோல் மிர நொந்து 

கவல்வான், இவனது நிலைமையைத் தெரி.பாமல் இரட்டையர் 

என்னும் பலஃர் வந்து இவன்மேற் பல கவிகள் பாடினார். அப்புல 

வருக்கும் இவன் ஒன்றும் கொடாமல் ௮வபதிததான், அவர் 

இவனது படமையையுங் கொடுமையையுக் தெளிகதார், 

ஜேடர்முனனே பாடல் மொழீக்தால் அறிவோ 

பொ ற ஆ டுத்த தென்புலிபூர் ௮ம்பலவா--அடசப் 

செக திருவைப் போலணங்கைச் சில்காரிச தென்னபயன் 

அர்தகனே நாயகனா னால். என்று வசையான்று பாடினார், 

அதன் பயனா” ௮வன் விழியொ ழியிழந்தான். புசழ்பட வாழாத 

தனனை கோவாமல் தன்னைஇகழ்ர்த புலவரை௮றிவின் றி நெரந்து 

வறிதே இழிக்தான். (இதன் விரிலைப் புலவர்மான்மியததில் 
காணக, 

வாழாதவன் இகழ்பட்டு நோலான் என்பது இத 
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இசையைக் 
932, பள்ள சொண்டான் செல்வமெல்லாம் பல லோர்க்கும் எந் 

கொள்ளோாசொண்டான் என்னே ர௬ுமேசா-- தள்ளும் 

வசைமயன்ப லைபத்தாரக் கெலலாம் இசையெனனும் 

எசசம பெருமு விடின், (௮) 

இரா, 

கு ரரெசா! பள்ளிசொண்டான் என்பவன் கன் செல்வ 
na 

cy Cp am 2 ay Lt G1 AT Sh BI கொம்கது ஏன இசை கொண்டான் 
. ப உ டி கட . 

எனின, இசைஎனனறு சசரம் பெருள்டின் வையர்தாரக் செல் 

ராம து வசையாம என்க 

இசை என்னும் எச்சம் புகழ் எனறும் மகவு, 

புகழ் என்னும் பிள்ளபைப் பெறாஅ ஒழிவசாயின் உலகத் 

தார்க் சசெலகாம முலது ஒரு (ரு வசையாம் என்பதாம், 

தம்மை தக்கினவன் தஞ்சினும் சாம் துஞ்சாமல் எஞ்சி 

சன்று அவனத பெயலச மவ, புசழும், கிலைபெறச்செய்யு 

மெளினுாஈ மூன்னாஇினும் பின்ன2க மெடிது நின்று பெரிதும் 
a “Oo துவ ௪. உ ளளக கபாகலான் அகனையே உறுதியாக ஒருவன் பெறமீ்வண் 

Gu os HU gi FHS BT. / 

செல்வ முசலிபன பெறுமை உசை புன்று, இசைபெறாமை 

யேஒருவனுக் த வசையாம் என்பது குறியபு, 

இசை என்லும் எச்சம் பெற்றவ?ன வசையற்றவனாவான் 

என்பது இகில் உணர்த்தப்படடது இவ்வுண்மை பள்ஷீகொண் 

டான பால் காணப்படும், 

கதை, 

புள்ளிசொண்டான் என்பவன் இற்றைக்கு மாம்ச 
வருடங் ஈட்குமூன் பாண்டிய நாட்டில நெடுசகழி என்ம் 

பதிபி2ல Bor aad wh acon பரவர் மசபினன். சதோணிகள் 

, 59
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கொண்டு வாணிகஞ்செய்தான். செக்வமும் சளியும் இவனி 
டம் ok Dwi x or, Bri gubgoté «5 Ob Qua @iw ew 

நீத ஈர்துூ உயாஈது வாழ்ர்தான், பாக்க _2பப்ஷிலு2 கீர, வப 

பேரிலும் புர்ப்பநறையே உபர்வாகம தது acer 

Ag Cur dean இலச என்னும் எசசம் பெற்றான், அத 

னல் இவன் பெயர் திசைசொழும் சின்றஅ, இவனது குணநலன் 

களை விய புலவர் பலர்பாடி மூழ்ந்தார். 

வள்ளிசொண் டான்பயில் ஏறிக்கொண் டான்மதி 

Soot giao 

வெள்சரிகொண் டான்விடை யேறிக்கொண் டான்விண் 

ணவர்க்கழமு தல் 

அள்சரிகொண்் டன் புள்சில் ஏறிச்கொண் டான் ப 

சேோபனஞ்சேர் 

பள்ளிசொண் டான்புகழ் ஏறிச்கொண் டான்என்று 

பார்ச்கவென்றே, 

(கையாண்டிப் புலவர்) 

இசைபெற்றவனே உலகில் வசையற்றவன் என்பது இச 
னால் கூறப்பட்ட. 

2௦09, பண்டைகளக்்குன்றியஇப் பார்ஏன் ஈரகனைமுன் 

கொண்டிருர்ச டோது குமசேசா-.-கொண்ட 

உசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா 
யாக்சை பொழுத் 5 நிலம், (௯) 

இஃள், 

குமரேசா! ஈசகாசுபனைத் தாக்கயிருக்த காலத்தில் ஏன் 

இவ்வுலகம் வளக்குள் மீ இருர்த.து எனின், இசையில்லாயாச்சை 

பொழறுத்தநிலம் வசையிஃ்வா வண்பயன் குன்றும் என்க. 

ஃளசைஇலா வண்பயன் குன்றும்--பழிப்பில்லாத செழிப்பு
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குன்றும் என்லும் விளைபொருளின் தொழில் ௮.து விளைதற் 

சூரிய நிலத் இன்மேல் நின்றது. 

நிலம்ஞுன்றும்--நிலத்தில் தோன்றும் விளையுள் முன்றும். 
புகழில்லாத உடம்பைத் தாங்க நிலத் இல் பழியில்லாத தும் 

செழிப்புள்ளதுமான விளை௮ குறையும் என்பசாம். 

புகழி௨லாதவன் இருக்கும்இடத்ில் வளமான பொருள்கள் 
விளையா என்ப.௮ு கருத்து. 

புகழில்லா தவன் தோற்றம் உலகத்துக்கே பெருக்கேட ம். 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட. இவ்வுண்மை ௩௧௭௪ஈ௬,௪ன் 

பால் உணரப்படும், 

கதை. 

ஈசகாக.சன் என்பவன் சோ இதம் என்னும் ஈசரிலிருர்து ௮௪ 

சுபுசிந்த ஒர் ௮சுசவேர்தன். அவட்டாவின் புகல்வியாகிய கசே 

ருஎன்பவளை மணந்து காதலவின்பத்சைத். துய்த்கான், கொடிய 

குணமூடையவன். அஞ்சாதகேஞ்சினன். எஞ்சாத வவியினன, 

பிறாக்கு இதம் புரிதலைச் சிறி.தும் அறியாதவன், பெருர்சாமி, 

பலநாருயிரம் gy ipBus இளங்குமரிகளைக் சவர்ந்து கொண்டுவந்து 

தன் நகரில்வைத்து வலிந்து தய்த்சான், தத் ங் சணவரையிழ 

ந் இவனால் Gésason@u மாதர் பலா, வசையே இசையாக 
இவன் வளர்த்து வர்தரன். இவன் இருந்த நிலப்பகு இசளில் இடை 

இடையே கொடிய பஞ்சங்கள்: தோன்றின, ம$்களனைவருமிக்க 

அன்புற்ருர், இருமால்தேர்ன்றி இவனைக்கொன்று தொலைத்தார். 
அதன்பின் உலகம் மஓழ்ச்தத. ௮ன்று எண்ணெயிட்டு 8சாடிப் ' 

பல்வகைச் சிற்றுணவுகளையுண்டு நல்லாடை புனைந்து எல்லாரு 

களிச்சார். இன்றும் ௮௮ ஈடைபெற்று வருசின்றது. ௮ுதான் 
திபாவளியாம். இசையிலா ஈ.சசன் தொலைந்தபின் வசையிலா 

வளக்களை நிலர்தர்.து நின்ற. (இஅ பாகவதத்தில் காணப்படும்) 

-புகழ்இல்லாசவன் இருர்ச இடமும் விளங்காதென்பது இதனால். 
கூறப்பட்ட,
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(fs tp 
240, மண்பெகழ் ஈன்னன் சேய் வாழ்ந்துயார்கான் கனனனி 

கொன்டிழிசகான என்னே கும£ேசா-- மண்டும் 
வசையொ.படிப வாழ்வா?ே வாழ்வார் இசையெசழிய 

வரழ் வே வாழா தவர், (6) 

இ--ள் 

குமரேசா! ஈன்னல் செப் புகழற காழ்ர்தான், ஈன்னன் 

வாழ்ர்தும் ஏன் இுழ்வால் காழ்ரந்தன் எனின, வலசை ஒழிப 

வாழ்வாசே வாப்வாசாவர்; இசை ஐ.நிய வாம்வாமச வாழா தஉர் 

னக, வசை--டுகம், இரை-- புகழ். 

வசை ஒழிப வாழ்வார்--வரைபின் ரி வாழ்வார், என்றது 

புகழ் பெற்று வாழ்வாரை என ச, 

இசை ஒழி.ப வாழ்லார்--புகம் பெறாமல் வாழ்வார். 

புகழ்பெற்று வாழ்பவ?ச உயிர் வாழ்பகசரவர், புகழ் பெரு 

மல் வாழ்பவர் இறர்தவசேயாவர் என்பதாம், 

செல்வ முதலிய எஃலா ஈலம்களும் வாய்க்கு சிறந்து வாழ் 

பவனாயிலும் பு-ென்லும் மகவைப் பெறவில்லையானால் அவனை 

இறர்து தொலைந்தவனாகே மஇக்க?வண்டும் என் ப கருத்து. 

இல்வாழ்க்கைச்குப் பயன் புகழ் ஒன்?ற என்பதும் 9 4 Lon 

ப்பெற்றவனே உயர்ந்தவன் என்பதும், பெறாதவன் இழிக்க 

வனேயாவன் என்பறும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவவுண் 

மை ரஈன்னன்சேய் இடமும் ஈன்னன் சண்ணும் காணப்படும். 

கதை 

நன்னன்சேப் என்பவன் வேளிர் குலச் தலைவனு$ய கு௮ , 

நில மன்னன் புதல்வன், இலனது சர்லம் இம்றைக்கு .தயிசச் 

செண்னூறு வருடங்கட்கு முன்னர் என்பர், தொண்டை ஈட்
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டில செகல்கண்மா என்னும் ஈகரிலேயிருஈ.து Qasr sense 

புரிந்தான். அரசுக்குரிய உயர் குணங்களெல்லாம் இவனிடம் 

ஐருலசே குடிகொண்டிருர்தன. அரு இறலும் பெருங்கொ 

டைபும் இருந திய பண்பும் Aum ms A இச் இசை பப்பி இன 

புற வாழ்ந்தான். இவனது வீரம் ஈகை அருள் முதலிய குண 

நலச்களை வியந்து புலவர் பாடியுள்ளனர். அவற்றுட்சில இத 
னடியில் வருவன; 

தொலையா நல்லிசை யுலகூமாடு கிற்பப் 

பலர்புறம் கண்டவர் அருங்கலர் தாஇப் 

புல 2வார்க்குச் சுரக்கும் ௮வன் ஈரைமாரியும் 

இஈமுகாட்பிணிக்கும் ஆற்றலும் Lf Sip oF Ech 

௮சசுமூழுது கொடுப்பினும் ௮மசா கோக்ஃமொடு 

தூச்.துளி பொழிர்த பொய்யா வானின் 

வீயாது சரக்கும் ௮வன் நாண்ம ழ் தீருச்சையும் 

(பெருப்கெளசி கனா) 

பாடுநர் செலினே; 

அருங்குறும் பெறிஈத பெருக்கல வெறுச்சை 

ரூழா.து சுரக்கும் நன்னன். (௮கராதாறு) 

இன்னும், வசையோழிய வாழ்ர் த இவன மாட்சியின்பச 

ப்பு முழுதும் மலைபடுகடாம் என்லும் ௮ரிய நூலில் இனிது 

கரணப்படும். 

கதை 3. 

மேற்குறிச்த இசைக்குரிசிலின் தந்தையாகிய ஈன்னன் என் 

பவன் பெருஞ்செல்வம் பெற்றிருந்தும இசை ஒழிய வாழ்ந்தான் 

ஒளவையும் முனிந்து அவன் மேல் வசையொன்ழுபாடி COT» BB 

னால் வாழ்ந்திருந்தும் வாழாதவனாய்த் தாழ்ர்த ௮வமதிக்கப்பட் 

டான். மகன்பெயர் திசைதொறும் நிற்பத் தன்பெயர் வசைபயுற்ற 

ழிக்த., வசைபொழிப வாம்ரசவனே பிழர்தவனாவரன், அல்லாத
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லன் பிறத்தும் இறர்கவனே என்பதை உலகம் இவர்ப6ல் உண 

ர்க்ச்து, 

உயிருடன் இருப்பினும் புசழில்லா தவன் இறர்தவனேயர் 
வன என்பது இனால் கூறப்பட்டு. 

ஒருவன் இரண்டு யாக்கை யூன்பயி னசம்பின் யாத்த 

உருவமும் புகழுமென்றாக் கவற்றி லூழ் sts eis gp 

மருவிய வுருவமிங்ே மறைர்துபோ மற்ற யாக்கை 

- இரு௨மர்ர் துலகமேத்தச் இறெர்துபின் னிற்குமன்றே, 
(சூளாமணி) 

(இவவதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்) 

புகழ்பெறல் ஒன் ற இவ்வுலகில் ஒருவன் பிறர்துவாழ்க்௪ 

தீற்குப்,பன். புகமுடையொருவே எல்லாசானும் போற்றப்பட 

வான். அரும்புகழ் ஒன்றே அழியாத நிற்கும், பத்தேளுலகமு 

ம் புகழுடையானையே பேணிமகிழும். தமது உடல்கிடுத்சேனும் 
மேலோர் புகழுடம்பெடுப்பர் புகழ்? பரு தவன் பிறத்சலினும்பிற 

வாமைஈன்று அவன் எல்லாசானும் இகழப் ,டுவரன். எந்ஈலக்க 

ஊப்பெற்றிருப்பினும் ஒருவன் புகழ் பெறவில்லையானால் அவன் 
வசையடையவனேயாவன். ௮லன் இருந்த நிலமும் விளைவு குறை 

யம். புகமுடையவனே என்றும் உயிருடன் வாழ்பவன், இல 

Orga இறச்தவனேயர்வன்:. 

34-வது புகழ் முத்திற்று. 

  

துறவறவியல். 

௨௫-ம் அதிகாரம் அருஷுடைமை, 

௮ஃதர்வ.து எல்லாவுயிர்சளிடத் தம் இயல்பாகவே Gee gr 

(இன்ற சருணை. ஈது புகழ்பெற வாழ்ர் து வருசனெறமேலோரிட 
மேபிறவுயிர்களைப் பேனும் இவ் அருளுடைமை உரிமைய/க
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அ்மைர்திருக்கும் ஆசலாலும் இல்லறத்துக்கு அன்புடைமை 
Cure துறவறச்.துக்கு இஷ்றியமையாச் சிறப்பினசாதவானலும் 
இஃது ar sao: வைக்கப்பட்டது, 

  

241, கொண்ட உடம்புக் சொடுத்துமேன் சிமுதன் 

கொண்டான் அருளைக் கும?சசா.--கண்ட 

அருட்செல்வஞ் செல். த்துட் செல்வம் டொருட்செல்வம் 
பூரியார் சண்ணும் உள (க) 

இ-ள்) 

குமரேசா! சீகமூதன் என்பவன் தன் உடம்பையும் கொடு 

த்.து என் அருள்கொண்டான் எனின், செல்வச்துட் செல்வம் 

௮ருட்செல்வ2ம பொருட்செல்வம் பூரியார்கண்ணும்உளஎன்௪. 

பூரியாா--இழிந்தார், ௮ருட்செல்வம்--௮ருளால் வருஞ் 

செல்வம்) ௮ஃ தாவது பிறவுயிர்களைப் பேணி அதனால் எய்தும் 

மேன்மை, 

செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்த செல்வமாவது ௮௬ 

ட்செல்வமேயாப்; பொருட்செல்வங்கள் இழிர்தாரிடச்.தும் உள் 

ளன என்பதாம். 

புறத்தே யிருப்பதம் ௮ழிவுள்ள தம் வருச்தத்தான் வரு 
வ௫மாகிய பொருட்செல்வத்திலும், ௮கத்தேயுள்ளஅம் அழிவி 

ல்லாத. தம் இன்புறத்தோன்றும் இயல்பினது மாகிய ௮௬ட்செ 
ல்வமே ஒருவனுச்குச் சறந்ததேன்சு. 

சிறியாரிடத். ஐம் டொருர் இ வறிசே-ழியும் பொருட்செல்வ 

ச்திலும் பெரி.பாரிடத்தே தல் உயிர்கள் இன்பு2 வுயா்ந்சோக் 

கும் ௮ருட்செல்வமொன்றே சிறந்ததாதலான் ௮தனை?ய ஒரு 

வன் ௮டையவேண்டு பன்ப.து குறிப்பு, 

பொருளுடையவரினும் அருளுடையவசே உயர்ச்தவர் என் . 

ப்து இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சீம. தன்பால் உண 

ச்ப்படும்,
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கதை. 

சிரு சவாசன் என்பன் மகக?தசத்கிலிரு£ சு ஒரு ம௫ரு 
௨7௨. தனவூபிர்ப போலவே பன்னுயிா ஐமபினான். மாம் 

டோ செடி முதலிய ஐர் அறிவுபிர்-ட்கும் யா?சலும் ஓர் ஊறு 

செப்யபினும் இவன் விரைந்துசென்று அுவசைப்பரிஈது அகற்று 

வான் ஒருக!ள் தனியாக ஒரு மலைசசாரலை யடுத்தான், ௮ங் 

மேகருடலுக்கும் நாகர்சளுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த உடன்படிக்கை 

பின்படி ஒவவொருவலாரமும் வந்து உரிய இ. ததில ௮மைநதி 

ருக்கின்ற காக முமசனைக் கருடன் கவர்ஈதுசென்று கொன்று 
இன்னும, சீமூகன சென்றிருக்த அன்று முரைப்படிவகத முன் 

FOI HIS ஜர் இளஈருமசனைக்கண்டான். அக்கு நிகழும்இப 

ல்பினை ௮னிடம விவ வ/யோர்ந்தான் கலங்கி நிரகும அவன 5 

நிலைமைய Pons go Asoo Ors Sens. அவனைசகாக்க விரும் 

Dave பார்வையைத் தன் 2மல் போர்த்துக் குமானை யகன 

அ ச்பா.ஈபடி செ.ப்து தான் குறித்த இடக்கில் பூத் இருக்கான்: 

௦ ரும்பசி?யாடு வாது கருடன் இவனைச்கவாகது செறை தக் 

கும இடத்தில கனிகதுசினறு தசை முழுவதையும் ஈசையுடன 

உண்டது. ௮தலபின் உற்று ரோசுக வே ௱ரருவன் என்று தெரி 

ந்து மீ யார் என வினவிய. உயிர்மீங்கம நிலையலிருகது ௪ 

தன் இபலபினைச் தெய்வ ௮ருளால ௮. கெளிந்தது கருடன் 

வருதி சிமுதன் ருன்னைபவுருவத்தை யெய்தும்படி இருமாலை 

வேண்ட அவனும் அடைக்கான். பொருட்செல்வத்தை ஒரு 

பொருளன மதியாது அருட்செல்ல ஈீபய் ப இப்டேசறிலா 

ளனை ௮பரரும் போறறிஞா, ABP EM ௮க் சருடலும கோர 

யினைடுத்து வருருடன் பென்றது. தய.விமன என்று வட 

மொயில் இவன் போறறப்படுன்றான். விரிவை அண்டுக் 

காண்க, 

மே எல்லாவற்றினுஞ் சிறர்சது என்பது இச 

னால் கூறப்பட்ட த, 

அருட்செள்வ
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242, ஏஜனே அ௮ருளொன்றே இன்றுனையாக் கொண்டுகின்றார் 

சோனான புத்தர் குமசேசா--தானாச 

ஈல்லாற்றான் காடி. யருளாள்க பல்லாற்றாற் 

Cod gm 508 # துணை, (2) 

இள, 

குமரேசா! புத்தர் ௮ருள் ஒன்றையே அணையாசக்கொ 

ண்ேே ஏன் உறுஇயாசு நின்றார் எனின், நல்லாற்றான் நாடி அருள் 

ஆள்க; பல் ஆற்றான் தேரினும் ௮ஃ 7த துணையாம் எனக, 

௮62த--௮வ் அருளே. 

ஈல் ஆற்ரான்காடி--ஈல்ல கெறியிலலை நின்று அசசய்ந்து. பல் 

ஆற்றான்--பலவழிகளானும்) ௮ஃதாவது மதவேறுபாடு நூல் 

வேறுபாடு மக்கஞுடைய உணர்ச்சி வேறுபாடு முதலிய எல்லா 

வற்ரானும். 

சன்றான கெறியிலை நின்று எவ்வகைய[க அசாய்ர்ு தேரி 
னும் ௮ருள் ஒன்றே உயிர்க்கு உழ தணையாக நிறகும் ஆதலான் 

அதனையே ஒருவன் தனக்கு உரிமையாகக்கொண்டு ஒழு வே 

ண்டும் என்பதாம். 

துணைபோல் காணப்படும் மனைவி மக்கள் ஒக்சல் பொருள் 

முதலியன எல்லாம் பெய்யாக ஆசாயின் பொய்யாசமுடியும் 

என்பதம், ௮ருள் ஒன்றே உமிர்ததுணேயாய் ஒன்றி நிற்கும் என் 

பதும், ௮ஃ சே என்னும் பிரிகிலை ஏசாரத்தால் உணரப்படும். 

மேல், பொருளினும அருளே இறந்தது என்றனர் இல் 

௮ல்.த என்றும் நீங்காது கின்று உதவும் என்ளூர், 

௮ருளுடையனாச ஒருவன் ஒழுகவேண்டுமென்பத இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை புத்தர்பால் உணசப்படும். 

கதை 

பு.தசர் என்பவர் இற்றைக்கு இசண்டாயிரத்தை, நாறு வரு 

டக்சட்கு முன்னர் இப்பசத கண்டத்தின் வடபாகத்தில் கங்கை 
00
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யின் செக திபாிப உசோடணி என்னும் ஈஇக்சசையில் Bot we 

யிருந்த கபிலபுசம் என்னுர் இரு ஈகரி2ல ௮ புரிந்த சுத்தோ 

தனன் என்னும் அ௮சசலுக்குச் திருமகனா யவதரிததார். இவர் 

தாய் பெபர் மாயா ?தலி, மரன் பிறக்க ஏழாம்காள் இவள் இறக் 

தாள், இத்தார்த்தன் என்று முதலில இவர் பெயரிடப்பெற்று 

வளர்ந்து பருவழுத்றார். பலகலைசளையும வழுவறக்கற்றார், இவ 

ச உருவ அமைப்பும் வனப்பும் குணங்களும் காண்பவர் 

க்ரும் பெருங்களிப்பூட்டின, போருளுடையவர். சிநியபிரா 
ணிகள், சிறித வருக்இினும் உடல் ஈடு௩க இவர் உள்ளம் பசைப் 

ut, தேவதத்தன் என்னுர் தன் மைத்துனனோூ ஒரு பூஞ்2சா 

லை.பில் இவர் உலாவிக்கொண்டி.ருக்க பொழுது ஒரு பறவையை 

அவன் எய்தான்; அது soe Bass, உடனே இவர் 

உள்ளங்களைந்து ஓடியெடுத்து ௮தன் உடலில் பட்டுள்ள ௮ம் 

பை யிர்த்தெறிஈது தனது அழகிய வாயால் ஊதி யூதி௮தன் கோ 

வை யாற்றினார்; ௮.து கலங்குவதைக்கண்டு இகர் கண்ணீர் 

சொரசிர்தார். அது பிழைத்துச சென்றபின் பெருமகழ்வுற்றுர், 

சேவதக்கனலும் இவரது அருளுடைமையறிஈது பெரிதும காணி 

னான். நோய்வாய்ப்பட்ட ஒருவனையும், முஇர்ந்து தளர்ந்த மற் 

ஜொருவனையும், இறர்துகடரந்த வேறரொருவனையும், ஒருகாள் இவர் 

கண்டார். இரங்கினார், பிணி மூப்புச் சாககாடு நிரம்பிபதென்று 

இவ்வுலகை வெறுத்தார். பெருக்இருவையும் ம.சம்பையரிலும் 

சிறந்த ழயொயே யசோதரை என்னுந்தனது அருமை மனை 

வியையும் துதந்து அருளே தனையாகத் தவமபுரிந்தார். ௮தன் 

பின் இவாபுக்தர் எனப் பயர் பெற்றார். 

இதன விரிவை நீலகேசி முதலிய நூல்களிற் சான்சு, 

அருளொன்றே உயிர்த்தணை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

243. ,நாடனேரு நாட்கசொண்ட நல்லருளால் துன்பகன்று 

கூடினனின் பென்னே குமசேசர்-.-?தடம் 

ருள்சசோஈத கெஞ்சனாரக் கலை யிருள் சேர்்ச 

இன்னா உலசும் புல் * (௩)
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குமரேசா! காடன் என்பவன் ஒருகர்ள் கொண்ட அருளி 
னால் ஏன துன்பமகன்று இன்பமெய் இனான் எனின், இதநள் சேர் 

ந்த இன்னா உலகம் புகுதல் ௮ருள் சோ ரச கெஞ்னார்க்கலை 
CT Sm 

இருள் ?சர்ந்த இன்னா உலகம்-- இருள்கிறைந்த அன்பவுலகம், 

அஃதாவது ஒருவசை காகத்தை. நரகமர்வது பாவிகள் 

சமது தீவினைப் பயனாகிய தன்பகதை அனுபவித்துக் 61559 

குரிய இடம். ௮.து,கோ.ரம், அ.இிகாசம, விமம், செளரவம், தர 

லம்,கும்பிபாகம், தமசு,எனப்பல கைப்படம். ௮வற்றுள் இர்2௪ 

குறிக்கப்பட்டது மச என்க இஃது எப்பொழுதும் மிஃ நெரு 

ங்கிய இருளையுடையதாய்க் தன்னை அடைச்கவாச்குப் பொறுத் 

தற்கரிய துன்பத்தைச் கொடுத். நிற்கும், ் 

அருள் நிறைந்த கெஞ்சினை யுடையார்க்கு இருள் Oe DG 

அன்பவுலக மென்னும் நரகம் புகுதல் இல்லை என்பதாம், 

௮ருளுடையார்க்கு கரகம் இஃலையன்கு, எனவே அருள் 

இல்லார்க்கு ௮ஃது உண்டு என்பது Cu pune. 

மேல், ௮ருளே ஒருவனுக்குக் தணை என்றார் இதில் தனை 

யுடையார் மறுமையில் அடையும் பயனை யுணர்த்தினார். 

௮ருள் சேர்ந்த நெஞ்சினை அடைக்தபின் ஒருவன் ஈரகனை 

படையான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

தரடன்பால் உணரப்படும், 

கதை 
ட 

ஈடன் என்பவன் நிடதமலை யருகல் கரனதம் என்னும் 

ஊரில் இருந்த ஒர் வேடன் இவன் சனத ரல முறைமைப்படி. 

அம்மலைச்சாரலில் வேட்டையாடச் சென்றான். அங்குக்கும்ப 

லாய் இருந்த புருவின் கூட்டங்களில் ஜர் அம்பை TH EDR.
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அதனால் 896.த புறுக்கள் சொத்து விழுர்சன,. ௮வை சிறையடி 

தீதத் துடிப்பதத இவன் அ௮ருகணைந்து கண்டான், உடனே 

உள்ளக்கலக்க் சண்ணீர் சொரிர்தான். எவ்வளவு கொடுமை 

செய்ததன் என்று ஏங்கியிரக்கினான். தன் விஉலை முறித்து விசி 

பெறிந்தான். தன் பிறவியை வெறுத்தான். அன்றுமுதல் எவ 

வுயிர்க்குச் தீங்கு செய்வ இலலை யென்று துணிக்தான். அருள் 
சேர்ந்த நெஞ்சினனாப் அருயி?ராபபினான், முடிவிலின்பமே 

முடிவில் அடைந்தான். அருள் சோந்த நெஞ்னெலுக்கு இருள் 

ஈசசும் புகுதல் இல்லை என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது 

அருளுடையார்க்கு சரகம் இல்லைஎன்பது இதனால் கூறப்பட்ட 

244. அன்றுகஞ்சை யுண்டும் ௮ல்லலின்றி யேன்வசவா 

குன்றா இன் புற்மர் குமரேசா--என்.றுமே 

மன்லு.॥ி ரோம்பி யருளாள்வாற் கில்லென்ப 

தன்னுயி ரஞ்சம் வினை, (௪) 

இ-ள். 

குமரேசா! வ.௪வர் ஈஞ்சை யுண்டும் துன்பமின்றி ஏன் 

இன்பமெய்தினார் ஏனின், மன் உயிர் ஓம்பி ௮௬ள் poral HG 

தன் உயிர் ௮ஞ்சும் வினை இல்லை என்சு, 

மன்னுதல்--நிலைத்தல். மன் என்னும் ௮டையான் உயிரி 

னது நித்தியத் தன்மை உணரப்படும். 

அருள் ஆள்வாற்கு-௮ருளையுடையவலுக்கு. 

நிலைபெற்ற உயிர்களைப் பேணி ௮ருளை த் தனக்கு என்றும் 

உரிமையாச உடையவனுக்குத் தன் உயிர் அஞ்சு தற்கு ஏதுவாெ 

தீவினை உண்டாசரதென்ப்தாம். 

பிறவுயிர்கள் ௮ஞ்சுதற்சேதுவாய சொடுகிளேயை ஒருவன் 

செய்பின், பின் ௮வன் அஞ்சம்படி. வந்து பற்றி ௮ஃது அவளை 

வருத்தும் என்பது குறிப்பு,
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அருளுடையவனுச்கு அஞ்ச வருவாரு துன்பம் யாண் 

டும் இல்லை என்பது கருத்து, இவ வுண்மை ௩௬சவ தேவர் பால் 

உணரப்படும், 

கதை, 

விசவ தேவர் என்பவர் வடகாட்டிலே மங்களாபுரி என்னும் 

நரிலே மாதிசாசா் என்பவருக்குப் புதல்வராப்ப் பிறந்தார், st 

ய பெயர் மாதாம்பிதை, இயர், கங்காம்பை என்னும ஒரு சுன்னி 

யை மணந்து இல் வாழ்ச்நைபிலி நந்சார். பிறிதிஏ சோயைத் 

தன் ஜேய்போல் போற்றும் பேோருளுடையவர், செல் விரு 

தோம்பி வரு விருது பார்த்திருக்கும் பெரு வண்மையுடையவர். 

இவர் இல்லில் இலக்கத் 92 சண்பதினாுபிரம் அடியவர் தரு காள் ௨ 

ண்மி சளித்கார், கொடயவரிருவர் மள்ள வேட£ தரித்து நல்ல 

Aguat Cure ௮வர் வரிரையில் மெல்ல புகுர்து உண்ணத் து 

ணிட்தார். உண்மை தெளிந்து ௮வரைப் பிறர் அடிக்கச் சென் 

ரூர். இவர்ஈிித்து ௮வ்2வடதாரிகளை மெய்படியவசாசப்பாகித்து 

நல்லுணஷட்டி அனுப்பினார். இவர் மீது பொருமையுற்ற அர 

சன் ஒருவன் இவருக்கு ஈஞ்சை பூட்டினான். அதனை யுண்டும் 

அல்லலின்றி யிருந்தார். வெகுண்டு வந்த வெய்ப புலி ஒன்று இய 

ரைக் கண்டதும் மெய் வணர? நின்றக. அஞ்சுதற்கேதுவாயே 

தீவினை ஒன்றுமின்றி இவர் இன்புற வாழ்க்தார், அருளுடை 
யார்க்கு அஞ்ச வருக் துன்பம் இல்லை என்பைத உலகம் இவர் 

பால் ஓர்ந்து, (இதன் விரிவை வசவ புராணத்தில் காண்3 ) 

se guilt தான்பரிர் தோம்பு மாறுபோல் 

மன்னுயிர் வைகலும் ஓம்பி வாழுமேல் 

இன்னு.8ரக் இறைவனாய் இன்பமூர்த் தியாய்ப் 

பொன்னுயி ராய்ப்பிறர் அபர்ர்துபோகுமே, 

(வக ௪5 சாமணி;) 

அருளுடையாலுக்குத் தீவினை யில்லை பென்பது இதனால் 
கூறப்பட்டது.
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243. கண்ட திருஈகுறிப்பார் கல்லின்மேல் பாயச் துமல்லல் 

கொண்டிலர் முன் என்னே ௬ம2771--மண்டுகின்ற 

அல்லல் ௮ருளாளவார்நம் வெலை வளிலழங்கும் 

மல்லன்மா ஞாலங் சரி, (இ) 

@) - ar. 

குமரேசா! தி நக்குறிப்புர் தொண்டர் கல்லின் மேல் 

பாய்க்தும் ஏன் ௮ல்லல்கொள்ளவில்லை எனின், ௮ நள் ஆள்வார் 

க்கு அல்லல் இல்லை என்பகழற்ரு வவி ௨ழங்கும் மல்லல் மா ஞால 

மே கரி என்பதாம், 

ஞாலம் என்பது அரு பெயராய் ௮இல் வாழுகின்ற மக்க 

ளைம் சடடி நின்றது. 

வளி வழங்கும் மல்லல் மா ராலம்--நாற்று இ இயற HEM 

வளப்பத்தையு டைய டு பரிய ௨ >. 4 த்கா?ர சாட்சி, வளி.-காற்று; 

மல்லல்--வளம். மா--பெரூமை, ஞாலத்துக்கு ௮டையாய் நி 

ன்ற வரி, மல்லல், மா, என்னும் இர்மூன்றும் முறையே ஒன்றத் 

கொன்று ஏதுவாதலை யுப்த்துணாச, 

அருளுடையார்ச்கு ௮ல்லல் இல்லை; ௮தற்குச் சான்று, காற் 

ws) உலாவுஇன்ற வளமுடைய புபரிய உலதத்தில் வாழ்வாேயாவர் 

என்பதாம், 

பிறர்க்கு அல்லலைச் செய்தகரே அல்லலை அடைவர்; ௮௬ 
ளூடையார் அதனை யாண்டும் செய்யாராதலான் ௮ஃது அவர்க்கு 

இல்லையாயிற்ற; இல்லாததொன்று என்றும் எவராலும் காணப்ப 

டாது; ஆதலான் அதனைக் சுண்டு கூறுதற்கு உரியார் ஒருவரும் 

இலர் என்னும் துணிவால் ஞாலங் ai” erent, 
~~ 

அருளுடையொருவன் அல்லலையடைந்தான் என்று உலகத், 

தில் ஒருவருங் சண்டதில்லை என்பது குறிப்பு,



t 
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அருளுடையான் தானே வலிக்து அல்லலை அடையலிரும்பி 

னும் ௮ல்து ௮வனை யடைய1த எனபது இதில் உணாததப்பட் 

டு. இவ் வுண்மை திரும் குறிப்புத் தொண்டர் பால் ar 

ணப்ப?ம், 

கதை: 

திருக்குறிப்புத் கொண்டர் என்பஃர் அறுபத்து மூன்று நா 

யன்மாகளில் ஒருவர், கொண்டை நாட்டிலே காஞ்சி மாதநரி 

லே பிறக்கார் இவர், ஆடை யோலிககும் வணணார் மரபினர், 
எவ்வுயிர் மாட்டும் தண்ணளிபுடையவர், தமக்கு இயன்றவாறு 

பிறர்க்கு உதவி புரிக்து வச்தார். மன்னுயிர் தம்பி அருள்புரிக்து 

வரும் இவசது பெரம் தன்மைபை உல௫னும் குணர்கச விருமபி 

இஷஜைவன் ஓர் அடியவர் போல் வக்தார். குறிபபு அுறிச்து உத 

வி புரியு& இவர், அவரைக் சுண்டார், அவரது மாரு படிந்த gy 

டையை வாங்கி வளுத்துத தச விரும்பினார், வேண்டிப் பெற் 

றி வெளுத்து கிற்குங்கால் மழை விடாது பெய்தது, குளிரால் 

ந$ங்குவது போல் அவர், உடல் ஓடும் கினார், அவரது மெய் «Oe 

கும் பொய்த் துன்பத்தைக் சண்டு இவர் பாரு து வருர் தினார், 

அவரைப் பேண ம$யவில்லையேயெனறு காணிக் கல்லின்ம்து 

சூகப் பாய்ச் தார், நில்ல்லன இறைவன் ஒல்லெனச் தோன்றி 

யின்னருள் புரிந்த தனனுருக் கரக்கார். கஈல்லிடை. மேதியும் 

இவர் அல்லலில்லாசவராய் அநமகிழ் வெய்திப் பின் பேரின்ப 

மெய்தினார் குறிபபறிந்து பிறவுயிரகட்ரு அருள்புரிக்தமையான் 

இவர் திருக் குறிபபுத் தொண்டர் எனப பெற்றூர். அருளாள் 

வார்க்கு அல்லல் இல்லையைன்பசை இவர் அன்று காடடி மின்முர், 

இதன் விரிவைப் பெரிய புசாண த்தில் காண்க. 

அ௮ருளுடையார்க்கு அல்லல் இற்லை என்பது இதனால் ௩ற 

ப்பட்டது. 

  

240. ௮அன்றேன் சமணர் ௮ருணிீங்கி யல்ல செய்தார் 

குன் றினா பீன்பேன் குமேசா-.௪ன்றும் 

பொருணிீ௫ ப் பொச்சாத்தா ரென்பர் அருணிீங்கி 

அல்லவை செய்தொழுகுவார், :- * (ச)
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இடன். 

குமரேசா! முன்னர் அருளை* a Pig sane Deus 

Funert ger ADinari oy Sasi creme, oy mar COB sevarma 

செய்து ஒழுருவார் பொருள் நீக்கிப் சொச்சாந்தார் என்பர் என்சு, 

அல்லவை--சொடுமைகள், பெரச்சாப்பு மறதி, நீது, 

பொருள் என்றது இங்கே ey By பொருளாகிய அறத்தை 

என்சு, மெய்ப் பொருள் எனினுமாம்,- பொச்சாந்தார்-மறஈதவர் 

அருளைத் தகிர்ந்து கொடமைகளைச் செய்து ஒழுகுவார் 

உறுதிப் பொருளை இழந்து தாம் பின் வ௫ர்.தூகின் றமையை மறந் 

தவர் என்று ஈல்லோர் சொல்லுவர் சன்பதாம். 

அ௮ருளிழர்து தீமைகளைச் செய்வோர் பொருளிழர்து பின் 

செூவர் எனவும் இது பொருள்படும்” 

பிறர்க்குத் இலை செய்யின் ௮த, தமக்சே யாம் என்பதை 

மறவா தவர் அருள் நீங்கி ௮உலவை செய்யார்; ஆதலான் செவ் 

தொழுகுலார் பொச்சாம்தார் என்சு, 

௮ருளில்லாதவர் அறமும் பொருளும் இழந்து பெருர் துன் 

எம் அடைவர் என்பது இதில் உணர்த் தபபட்டன்ு. இவ்வுண்மை 

சதமன் சமன் முதலிய சமணர் பால் காணப்ப 

கதை, 

இந்றைக்குப் பல தூற்றுண்ிகளுக்கு மூனனர் பாடலிபுச 

தீதில் சமணர் பலர் குழுமி இருந்தனர், ௮வரனைவருவ் கொல்லா 

வீ7,கங் கொண்டவராயிருர்.தும் செற்ற மிகுதியால் அருள் நீங்க 

(நுநாவு&ரசு நாயனாருக்குச் கொடுமைகள் பல செய்தனர், ௮ 

Ser UUs உறுதிப்பொருள் மூழுதும் இழக்து அலஉலையடைர் 

தார். அவருட் சிறந்தவராயிருக்த சதமன் சபன் ப.தலிய குரு 

மார் பலரையும் உண்மை தெளிச்ச ௮ர்சாட்டு வேந்தன் ஒறுத்த 

கம்றினன் ௮.து முதல் அவரெல்லாரும் சசறுண்டு அழிந்தார்,
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Haw Casent Dura Saas ysranuni pat srerusos 

உலகம் இவர் பாலோர்க்த து? 
é ப 

(இதன் விரிவை அவர் சரிதையில் ET sr 5 | 

௮ருளில்லா தவர் உறுதிப பொருளையிழந்து பின் வருந்துவர் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

247. அன் நரளில் காமக்தன் அவ்வுலில் இன்பமின்றிக் 

குன்றிநொற்ரான் என்னே குமரேசா- ஈன்றாம் 

அருவில்லாக சவவுலக மில்லை பொருவில்லார்க் 

Saas xo யாங்கு (௪) 

@) ~ ar. 

குமரேசா! காமந் தன் என்பவன் அவ்வுலகில் இன்பம் 

சிறிதும் பெறா2ல் ஏன் பெரிதும் வருந்தினான் எனின், பொருள் 

இல்லார்க்கு இவ்வுலக ததில் இன்பம் இல்லையானாற் போல அருள் 

இல்லார்ஃ:க அவ்வுலகில் இன்பம் இல்லை or ows. 

௮ என்னும் சேய்மை சுட்டு துறம்கத்தைச் சுட்டி நின் 

றது, முத்தியை எனினுமாம், அவ்வுலகம் இவ்வுலகம் என்பன 

இடவாகு பெயர்களாய் ஆண்டும் ஈண்டும் ௮னுபலிக்கப்பிம் இன 

பங்ககக் குறித்து நின்றன. 

இல் நக ஆங்கு--இல்லையாயினாற்போல். 

பொருள் இல்லாதகர்ம்கு இவ்வுலசத்தில் இன்பம் இல்லையா 

யினாற்போல அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகில் இன்பம் இல்” 

எனப தாம், 

பொறிகளின் நுகர்ச்சிக்குரிய உணவு உடை முதலியன எல் 

லாம் பொருளானே உளவாம், ௮ஃதொன்று இல்லையானால் 

அவை யாவும் இலவாம்; ஆதலான் பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுல 

சத்து இன்பம் இல்லைபாயிற்று என் 2, 

01
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அ௮வவுலக இன்பங்கட்கு அருளே சாரணம் என்பதை உணர் 

தினுதறகுப் பொருளை எ$த்தும் காட்டினார் அதன் இயல்பு எல் 

VIS Fw எளிதில் தெரியும என்பது கர 2, 

அ௮ருளில்லாதவனுக்கு ௮ல்வுலகத்து இ௫்பமில்லை யென்பது 

இதில் உணர்ததப்பட்டது, இலவுண்மை காமந்தன்பால் காணப 

பிம், 

கதை, 

காமக்தன் என்பவன் சித்து ந௨ன் என்னும் ஒரு சன வணி 
கன் புதல்வன், தாய் பெயர் ஈ2லாசனை, இவன், குடும்பினி என் 

னும் லர த்திய மணந்து இல்வாழ்ம்கை புரிததான். பொருள் 

வள முடையவனாபிருகதும் உளத்தில் ௮ருள் சிறிதும் இலஞய் 

உயிர்களுக்கு அல்லமீல செய்தான். மேதிய னாக வனைத் இதற் 

செொனருன். தன் செல்வமெல்லாமிழக் தான். பின, பரி மகோய.ல் 

மெலிச்து முன்னைய கிலைமையை யெண்ணி பயண்சரி யேங்கினான், 

இறுதிபில் இறக்்?தொழிஈகான்: அவ்௮ுலக இன்பஃ இலனப் நர 

இல் பெருந் அன்பமெய்தினான். பொருளுையனுப் இரு ப பெரு 

மை யெய்தியிருச்த இவன ௮ நலினமையால் அங்குச் சறுமை?ப 

யடைந்சான். (இதன் வீரிவை விகாய5 புராணத்தில் காண்ட ) 

அருளில்லா தவனுக்கு மறுமை யின்பமீல்லை யென்பது இத 

ene கூ தப்பட்ட து. 

  

248. அ/ற்றபொருள் பூத்தார்பின் ஐவரந்த நாற்றுவசேன் 

குத்றமுத்றே தாழ்க்தார் கும2ரசா-.. உற்ற 
பொருளற்றார் பூப்ப ரோருகால் ௮ருளற்றுர் 

AH byt ராத லரிது. (௮) 

இ-ள், 

குமரேசா! முன் இழர் த பொருளைப் பின் ஐவர் பெற் 

ரர்; ஏன் நூற்றுவரு% குற்றமுற்றே தாழ்ந்தார் எனின், பொ
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ருள் NY Dwr yout ஒருகால் அருள் அற்றர், அம்ரார் மற்று ஆத 
ல் ௮ரிஐ எனக. பூப்ப? தானறி Her ae aut. 

அருள் அற்முர் அற்றார் மற்று ஆகல் அரித--௮ருள் இல் 
லாதஉர் ௮மீர்தாரே யாவர் பின என்றம் ஆ சல் இல்லை. 

மம௮ என்பது அற்றார் என்னும் கினைக்கு மறுதலைபாய் 

HOT என்பதை விள நின்றது ஆ.சலான் அஃது இங்கு விளை 

மாற்றின் ஈண் வர்ற. மற்று இதல் அரி. ௮நியாமல் ஆகல் 
இல்லை, 

பொருளை இழச்தவர்பின் ௮தனை ஒருகால் பெறினும் பெறு 

வர் ௮௬ ிழக்தவர் அறிக்சாே யாவர் பின் என்றும் ஆதல் 

இலை என்பதாம், 

இ௫்மை மறுமை இன்பக்சட்சுப் பொருளும் அருளும் 

தையே காரணமாமென் 9! $மலே கூறீனார் இதில் ௮தனினும் 

இது சறந்ததெனபதை _பலுவான் விளக்கினார். 

பொருள் இல்லாதவன் அதனையபுடையார் எய்தும் பெருமை 

யையுணர்ச்மு தானும் (றபன்று ஒருகால் அதனைப் பெறுதலுங் 

கூடும்; அருளில்லாதவன் கொடுமையே மிகுஈ.து கெளிகொன்று 

மின்றி முடிவில் ௮ழீவேசயய்தி ஒழிவான் என்பதாம். 

லறியர் பொருள் பெறினும் கொடியர் ஈல்மடைவதில்லை என் 

பது கருத்து, இவ்வுண்மை இவாபாலும் நாற்றுவர் கண்ணும் 

௮ றியப்படும், 

சதை |. 

தீரு ௦ர் முதலிய ஐவரும் நாடிழந்து காடுறைச்து வாடி யிரு 

ந்தார். பதின்மூன்று வருடங் ஈழிர்சபின் இழர்5ு பொருல் 

லாம் எய்தப்பெற்று இன்பற்று வாழ்ர்ும்
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கதை 2, 
BAS war g aot oor (PRAT wyt Ci ர௱ளஞுடையராய இருந் 

அம் ௮ருள் இல்லா.ராயினர், அதனால் எல்லாரானும் இழப் 

பட்டு இழிந்தார். பெருமையெல்லம் இழர்தார். சிறுமை தழ 

தும் ௮டைச்தாரர், இறுதிபில் இழி2வ யெப்தியழிரதார். sar 
லத இன்பம் யாதும் இன்றி உரகத்துன்பத்தையே ஈண்ணி 

நைக்நார், பொருள் அற்றூர் ஒருுால் பூப்பர் என்பதும் அருள் 

அற்றார் பின் ஆதல் அரிது என்பதும் முறையே இவ்விருதஇறத்தார் 

கண்ணும் உலகம் கண்டு தெளிசஈ் ஈது, 

(விரிவு ௮வர் சரிகையில் தெளிவாம்,) 

சுலையெலாம் உணர்ர்சா னேனுள் கரிசறக் தெவிசசா னேனும் 

மலையென உயர்ச்சா Sar gna waren லநன்றா னேலும் 

உல சலாம் புகழப் பல்லோர்க் ருதவிய சைய னேனும் 

இல. இரக்க மின்றேல் எமுார கடைவ னன்றே. 

(பதிபசு பாசவிஎம்கம்.) 

அருளில்லாசவர் இழிவேயெய்தி அறிவார் என்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது. 

  

440, அன்றுசதா ot cer அறஞ்செய்தும் எனிழக்து 

குன்றினான் இன்பம் கும?சசா--- என்றும் 

தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின் 

அருளாதான் செய்யும் அதம். (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! சதானீகன் என்பவன் ௮றஞ்செய்திருந்தும் 

ஏன் ௮.தன் பயனை யிழந்து துன்பம் எய்தினன் எனின், ௮ருளா 

தான செய்யும் அறம் தேரின், தெருளாதான் பெய்ப்பொருளைக் 

கண்டற்று என ௪,



25-ம் ௮திமாரம் அருளுடைமை, $7 

௮ருளாதான் --அருளில்லா தவன். 

Os Hert srear— 9 0 Mawr suem, 

amd ௮ற்று.-௮றிரதாரபோலும், 

மெய்ப்பொருள் என்றது பெய்ர். நால்களில் சொகச்லப்படு 

கின்ற உண்மைப் பொருளை: மூற்பொருள் எனக. பாம் பொரு 

ரூம] ம், 

௮ருல் இல்லாதவன் செம்பும் அரத்தை ஐராபின் தெளி 

OUT sor ௮றிவ்ல்லாதவன் நாத்பொரு ெறிர்நாமம்பாலும் என் 

Ly SOD, 

௪ ட உ சூ ச. ச . 

கெளிகத அறிவிச் லாதவ a> TST பாப்ப ETT 5 on B51 ah 

D we 2௪ நிஓலயாதலாநுபோல் நிரை ர்லி னும் ௮௦து ௮வனுஃகு நிலையா க்வா௮ழுபால நிரைம்த (௫௮ 

லாதவன ௮றஞ்செய்பினும அதன் பயனை வன் அ௮டையான் 

என்பது 2௫ எது. 

௪ * ர ௯ 5 , rn 8 0 ௩ ௧ e 

ஓவன், புறத்தில் எத்துணை அ௱ஞ்செய்பினும் அசத்தல் 

அருளில்லைபானால் ௮கனல் ௮வனுககு யாம் | யனில்லை என் 

பது இடல் உணர்ததபபடடது. இவ்வுண்மை சதாஃமீசன் பால் 

உணரப்படும், 

கதை. 

ச.தானீநன் என்பவன் நாரவலச் லின் மேல்பாகத்திலிருந்து 

அரசுபுரிகத ஒரு முடிபுனை மன்னன், பெருவலி படைத்து நெறி 

யுடன் ஆண்டவன். செயற்கரும் வேள்விகள் பல செய்து முடித் 

தான். அன்ன சான முதலிய சிறர்த ௮றங்ரளைர் செய்தான். 

ஆபிலும் குடிகளை வருத்திப் பெரும்பொருள் ஈட்டி னூன். Bar 

னது அருவின்மையை நினைந்து Of NETS ahi art. Of soir 

பயனாக இவன் ௮றப்பயனை இழந்தான், இறகதபின் ஈர துன் 

பத்தை யெய்தினான். அ௮ருந்தவராயெ பார்சசவ முனிவர் எம 

புசம் சென்றிருந்தபொழுது இவனைச் செய்கிலிட்டு எடீபடர் 

, இதைப்பதைக் ரண்டார். முனிவர் வருதி யர௬ுல் அணைந்தார்:
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௮! 8 றம் பல புரிந்தும் ஏன் இப்பெ நச்சுபருறடன் 

றப் என்றார், முன்னர் அருர்திறலுச் பெருர் திருவும் பெற்றிருர் 

அம் கருளிலனபி$னேன். அதனால் ௭௬ ௮றப்பயன் பழுதை 

யும் இழச்து இப்பெருர் துபருழர்து பது. ௫ன்றேன் என்றான். 

முனியர் இர்8 இக்கிலவுலகில் வர்தூ அவன் மகனைச் சதுர்ம்தரி 

விரதம கொள்ச்செய்து அதனால் அவன் ஒயரொழிர்து உயர் 

நீலைபடையும்படி. செய்தார். அருளில்லா சவன் அரஞ்செய்ினும் 

அதனால் ௮வணன் பபன் எப்தான் என்பதை உலஈ௩ம் இகவன்பால் 

உணர்ச்சது. (இ,சன் விரிவைச் சிவபுராணத்தில் சாண்௩) 

௮ ஈசால்லாசவன் அறம் புரியினும் ௮ஃ்து ௮வ3ம அழியு 

மென்பது இகளால் கூரப்பட்டது, 

ED 

250. தாசரதி .ஓன்பர* orbs g ion Voor 5 w 

கூசினான் பின்பேன குமசேசா--கூஈம் 

வலியார்முற் றனசோ கினை3£தான் தன்னின் 

மெலியார்பேற் செல்லு மிடத்து, (ம) 

இ-ள் 

கு1௦ரேசா! தச.ர5 ராமன் முன், பரசுராமன் தனது 

நிலையினைபுணர்ச்லு பின் யார்மாட்டும் தீதுசெய்யாமல் என் அடங் 

இனன் எனின், வலிபார்முன் தன்னை நினை: தனனின் மெலி 

யார்மேல் தான் செல்லும் இடத்து என்அ, 

தன்னை நினைக்5-.சனது நிலையினை எண் மச, 

தன்னினும் வலியார், கன்னை நலிய வரும்பொழுது தான் 

Han (per HA Jew நிலை.பினே ஒருவன், சன்னிலும் மெலி 

யரர்மேல்தான் சலியச்செல்லும்பொழு.து நினைக்கவேண்டும் என்ப 

தீரம். 

உடற்குத் தணையாகய பொருள் முயர்தியாலும், உயிர்க்குத் 

துணைபாயெ அருள் உணர்க்பெரபம் உடை அம் என் பார நாக படம
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ட்றர் தன்னை வாத் வருங்கால் உன கெஞ்சம் பசைப்பதை 

ஒருவன் உய்த்துணர்வனுபின் ௮வன் பிறவுயிகளை ஈலியத்துணி 
e -™ e ! ட ° . 

ய.ன் எனபது ௧௫௫ வலியா முன் தனனை னைக் என் ரர். 

அருளுபையைபை ஒருவன் அடைதம்கு இது வழியா 
மென, 

தன்னுபிர்ந்கு இனப நிலபை ஒருவன் உணர்க்கபின் 

பிரவு ரர்” கு மவன் தன்பம் புரியான் என்பது இதில் உணர்த் 

தீபபடடது இவவுண்மை பர ராமன்பால் உணரபபிம. 

கதை. 
(..7சராமன் என்பவர் சமகசூனி முனிவரது தலைமைப் 

புகல்வர், மாலின் க%யாய் வச்தவதரிகதவ , அருந்தவறாம் 

பெருகதிரலும் அ௮ஷ்சா கெளுசமும் ௮மைபப்பெத்றவா. சூரிய 

குலத் சோன்றலாகய கார்தத வீரியனை இயர் சொன்றாசெனறு 

தெளிந்து அலன் புதல்வராதிப சயததுவசன விரசேனன் என் 

னும் இருவரும் உம் இவரது க௩சையைம் கொன்ற சென்றார், 

அதனால் இவர் பெத்ரனச்சொாண்டார். அக்குல Up seat 

எல்லாசையுங் கொனறு தொலைதசார். இர பர்தெதொரு தலை 

முறையாகும் கருவறுத்து வர்க இயர், தசரத இராமனைபுங் sand) 

சினந்தார் அப் போர் வீரனால் இவா வன்மை! மயதும்இழந்து 

புன்மையடைந்தார். அவர் முன் அஞ்சி சிகாறு நெஞ்சம் பதைத் 

தார். வரது பேராற்றலை லிபர்து தொழுது விடைசொண்டு 

சென்றார். அதுமுக௩ தன்னின் மெலியாரை ஈலியர் செல்லும் 

கொடுமை நீக்கினார். அருளுடையராய் அருகச்தவம் புரிர்தார். 

வலியார் புன் தன் நிலைமையை கினைச் தவன் மெலிபார்மேல் தான் 

நலியச் செல்லான் என்பது இவர்பால் தெளிய தின்றது. 

(இதன் வீரியை இராமாவதாசத்தில் காண்2,) 

இறப்ப நுமக்கடுத்த எவ்வ யாவும் 
பிறர்க்குமஃ தாமென்று கொண்மின்--உறக்கரு இ 

எவ்வா றுஅந்குறுதி யெண்ணு இரடீர் எல்லார்க்கும் 

௮வ்வாற எண்ணல் அம், (பெருக்தேலனார்.)
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பொருளுடையான் சண்ணதே போசம் அறனும் 

௮ டஞுடையான கண்ண?த யாகும்--௮ ரளுடையான் 

செப்யான் ப] பாலம் சேரன் புறமொழியுக 

உய்யான் பிறர்செவி? குப்த்து. (சிறுபஞ்சமூலம்) 

கன்னுபிரைப போலவே பிறவுபிர்தாபும் டேண3வேண்டு 

மென்பது இசளுல் ௯ றப்பட்டது, 

  

இவ்வ3ிசாசக்தின கெரகைபபொரு௮ , 

௮ நஞடைமையே செல்லங்களெல்லவர்றுர்ளும் ஒருவ 
உட க்ஷ ச ry * . ra qi ச 9. D 

ணு3கு-சற) த மசலயம அரம் உப்ர்கு உறதுளை, அதன 

yews oa Burm. Hoi War sha துன்பம் 

யாண்டும் இஃலை அ௮வாக்கு இமையில் ௮உலல் எதும் இல்லை. 

அருளிழசது அல்லவை செய்?வார் பொருளிழாது பொல்ல ௫ 

செய்துகர். அ௱ளில்லாத :ர்ம்கு Haass gg இனப.ம இஃலை, 

அருளிழந்கவர் அழி மெப்துவா, அருளீல்லாதவன் செய்பும் 

அற பம பழுதாம், சன்னுயி/2 பாலவ பிரஉூயி களையும் பேண 

வேண்டும். 

20-வது அருளுடைமை முற்றிற்று, 

டி “\ a 6 6 5 6 ௨௬-ம் அதிகாசம் புலான் மறுத்தல். 

மல்தாவது ஊன் உண்ணாமை, புலால். ஊன். மறுத் 

தல் உண்ணா விழிதல், தனனுயிரைப்போல வே பிற உயிர் 

களையு 5 பேணும் அ௮ருளுடையார் சண்ணேதான் இவ்வுயர் நலம் 

இபல் பற அமையும், ஆசலான் அதன்பின் இது வைம்ஈப்பட்டது. 

 



20-ம் அஇகாரம் புலரன் மறுத்தல், 491 

254. அன்றேன் அருளின்றி ததனென்பான் அுன்நிலொன்றைக் 

Corry Gang sare குமரேசா நன்றாகத் 

தின்னான பெருக்கற்குச் தான்பிறிதூன் உண்பான் 

எங்கனம் ஆறும் அருள். (௧) 

ட்ப 

fa rm பு ry © . ௫ 6 ட் க 

மம OFT, eh Bu Bip gw அன்றில் பறவையை என 

௮,கன எனப௮ன் நள் இல்லாமல 9ுன்றுன் எனின், தன் 

ent பெருக்குசறகுகான பிரி ஊனை உண்பான் அருளை 

எக்றனம Qh OD GT TH. 

பசுவை உணர்சதும் ற என்னுஞ்சொல் ஐன் என நிறறல் 

போல் ௨ சன்று 2 சமுக? ரு கொழியாய் ுமைர்து 

சுசையை உனார்ததி னஃசசசாரியை பெற்று ஊன் என நின்ற 

GQ 5am 5. ஊ என் ஒரு பெயர் ஆூவாடு சிவனும், 

(கொடகாப்பியம்) 

ஐன் ஊன் பெருக்கறகு தன் ௩ டம்பைப் பருக்கச்செய்தற்கு, 

பிறிது ஊன் உண்பான--பிறிதொன்றின் உடம்பைத இன்பவன. 

wf TMT OT Bo) BT Ub ஆரம் எரே எவ்வகையான அளவான்? 

எங்கனம் என்றும் வினு எதிர்மறைமேல் நின்றது, 

கன் உடம்பைப் பருக்கச செய்வதற்குப் பிரிசொன்றின் உடம் 

பைத மன்பவன GT A VEN BUI oot ௮ நினை ஆள்வான் என்பதாம், 

ஊரை உண்பவன் ஒரு வமையாறும் அருளினை உடையவனா 

கான் என்பது HILLY, 

கம் உடம்பைத் தாம் பேணறுமாது போல்பிற வுயிர்ச ரம் 

௮வறறின் உடம்புகளைப பனு ம பென்னும் உ ௱ர்சில்லாமல் 

அலம்றைச தைத்துக் இன்னும கொடி யோர்பால் ௮ருள் ஒரு 

சிறிதும் உண்டா sen grb, ) 
6
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ஊனை உண்போன் அருளுடையனாகானா? என்பாரை 

தோக்கு இது கூறியுள்ளதாக DONE FOOD Sars, 

புலாலுண் போன் இசக்கமின்றி உயிர்களை வருத்துவான் 

என்பு இதில் உணர்த்தபபட்டது. இவவுண்மை ஆதனபால் 

௮ அயப்படும், 

கத், 

ஆதன் என்பஸலன் ஏமகூடம் சன்னும் மலைச்சாசலில் 
்் (2 1] ௪ ந ௪ வி ௪ சக் ௪ 

[9௬௩௧ ஒரு வேடுவன். காடு புகுற்.து விலங்குகளையும் பறவைக 
fp உ க் ச . . ௪ 

லாயர் சதடிக்சொன்று அவற்றின் தசைகளையே உணவாகக் 

சொண்டு வாழ்ந்தான். பிசாணிசகளெஉலாம் இவனைக் சண்டவு 

Ger ame நடுங்கும், ஒரு ராள வில்லுல் கணையும் வாரும் 

கண்ணியுங்கொண்டு செழிக-க வனபொன்றில் இவன் புகர் 

தான். அம்கோர் உயார்த மசக்கிளையில் 2படுஞ சேவலுமாகிய 

இசண்டு அன்றில் பறவைகள் ஒன்றரோடொனறு மருவி பகிழ்கது 

கொண்டிருககன, மூர்கால் ோதஇயும் சிறகால் அ௮ணைததும் 

கழுததோடு க முததப் பிணெந்தும் இணைக இருக அவறறை 

இவன் கண்டான். காதலால் கனிக்இருககும வ் அழகிய பற 

வைகளின் தசையினை யுணண கசைபீககொணடான, மறைக்கு 

நினறு ஒரு கணைபை விரைந்து விரிககான், ௮௮ படட, 

உடனே YO! 1 0 0 DWM UO TG Bw விழுந்தது, துணைபிரிகக 

செவ் அுடிததுச் சோர்ஈதது Hse கொடிய கட்சியை 

வான்மீகி முனிவர் கண்டு பெமி.ஐம் இரக்கிஞா். அருளின றிக் 

கொன்றுமின்ற அக் கொடியவனை வெகுண்டு வைதார். ஊன் 

உண்போனுக்கு ௮௫ ஷணட காகேேன்பசை உலகம அவன் பா 

லுணர்நர்தது. (இதன் விரிலை வசன்மீகதஇில ௧௭ ண்க) 

ஊன் உண்பவனுக்கு அ௮ருளில்லை யென்பது இதனால் 

கூ றப்பட்ட து. 

292 அன்றேன் உதஇசன் அருளின்றி யர்தணனைக் 
கொள்றானைக் இன்றான குமசேசா---என்றும் 

பொருளாட்சி போற்ருதார்க் இல்லை யருளாட்சி 
யசள்கில்லை யூள் இன் பவர்க்கு (2)
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Q—a 

GuCrerle Bs ox என்பவன் gear ஓர் gph wowr 

ளைக் கெரன்று ஏன் இன்றான் எனின், போருள் ஒட்டி போற்றா 

தார்க்கு இல்லை யாங்கு ௮ருள் ஆட் ஊன் இன்பவர்க்கு இஃலை 

GT oot &. 

பொருள் ஆட்ச.. பொருளினை.ஐளு,சல், 

அருள் ஆட்சி அருளுடையனாதல். 

ஆங்கு--௮து போல; இஃது உவமவருபு. 

பொருளால் பயன் கொள்ளுதல் ௮, னப பேணாசவர்க்கு 

இல்லையாயினார் போல ௮ருளால பயன் பெறுதல் ஊன் இன்ப 

வர்ககு இல்லையாம் என்பதாம், 

புலால் உண்பவாக்கு ௮ருள் உண்டாசுர். து என்று மேற்கு 

றித்த உண்மையை இதில், உவமையால் விஜஏுக்கினுச். 

இம்மை இன்பச் திற்கு ஏதுவாகிய பொறராரம் மறுமையின் 

பத்திற்கு ஏஅுவாய அருளும் முறையே போற்றுக லாலும் 

புலாஓுணவைப் போச்ருகலாலும் ஒருவலுக்கு உளவாம் என் 
பதாம். 

சருக்தூன்றிக் சாவாமையால் போரூட் கேடும் புலாம் 

மறுக்கரமையால் அருட் கேடும் உண்டாம் சான், 

ஊன் உண்போனுச்கு அருவி௰்லை யென்ப ந இதில் உணர் 

ச், சப்பட்டது. இவ்வண்மை உரன் பால் உணரப்படும். 

கதை. 

உ இரன் என்பவன் தர் ௮.க்கன், வசிட்ட முனிவச.ஐ 

சேோபத்தால் விளைர்த சாபத்தை யடைந்தவன. 0,50 B FH 

யென்னும் மலையை யடுத்திருர்ச ஒரு பெரு வனத்துட் புகு 

தான். அங்குள்ள விலங்கின் கணங்களைக் கொன்று கொன்று 

இன்ருன். சொடுமையே மிஞுந்தான், வனமெங்கும் இரிர்தான்,



திருக்குறட் கும2ரச ம யண்பா 

ஒரு காள் பு.அு மணம் புரிந்து தன் மனைவியுடனே அவ் வழியோ 

O55 OF Misamis கண்டான், அவளைத் இன்னச் ௧௪௫ 

Boye Boia Cunt) பற்றின், அவன் மனைவி நடு 

நடுஉ௰ அச்சுகள் பதி ப7 என்று கூவி அவண் அடி யில் விழுச் 

தாள், [ற்கு தொடு காள். மலப் பீசசை தரும்படி தன் 

செல்க GBS Gar, உசன் அருன் சிரி சுமிகளுப் yas 
ச rN . ச . ச் « . . னைக மொனறான், உதிரஙய படிதீதபின் ஊன் தன்று சென்றான். 

தன்துணைத் தடங்கண் CTO FS இர் ராரைவிட் 

டொழுக கின்நிசக்தே 

அனறசைக் திடுஞ் சொற் ரெவிக் கொளானாகி யர்தனான் 

மைக்தனை விரைவில் 

கொவ்ருடழ் குருதி பிழிந்து முன் குடிக்துக் சொழுக்சசை 

சறித்சகல்வாயின 

மென்றுடனருர்திப் பைந்தோடிக் கெகிராய் வெள்ளெலும் 

பனைதளறையும உமிழ்ந்தரன். 

இக் கொடுமையைக் சண்ட பணமகளும் பதைத்து மாயக் 

தாள். ஊன் தின்பவனுச்கு அருளாட்சி யில்லையென்பசை வக் 

கொடிய உஇரன் முன்று காட்டி நின்றான், விரிவைப் பாகவ 

தத்தில் காண்௭ு, 

ஊன் தின்பவன் அ௮ருளினையாளான் என்பது இசனால் 

கடறப்பட்டது. 

  

_ [ண்ணிக் 
208.  வில்வலன் வா தாவியென்பார் மெய்த்தவர்க்குல்கேடெ 

கொல்வனையேன் செய்தார் குமசேசா--கொல்லும் 

படைகெரண்டார் கெஞ்சம்போல் நன்றூக்கா தொன்றன் 

OL wena uy ood? Lait மனம். (௩) 

இ-ள். 
குமரேசா! வீஃ்வலன் வர்தாவி என்பவர் என் ape 

வர்க்மூக சே டெண்ணிக் கெ;லை வினையைச் செய்தார்எனின்
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ஒன்றன உடல் சுவை யுண்டார் மனம்) படை கொண்டா. ஐ 

கெஞ்சம் போல் ஈன்று ஊசகாது எஸ் ஈ. 

உடல்சுவை உண்டார் -௩உடலைச் அவையுளதாக்கி உண் 

டார. படைஎன்றது வில் லாவ, தான்டில் முதலிய கொலைக் ௧௬ 
a ௨ . . a « ௩ 

விகளை, ஈன்று என்றது முறுளை. எஃ்லா ஈன்மை களுக்கும் 
, (so உ Oo ர ; . ல 

அருமள காரணமாதகலான் 3ஃத (௫ ஈன்று என நின்றது. 

ஊக்கசது-- ஊன்றி நோக்கா. 

கொலைக்கருவியைத் தம் சையில் கொண்டவர் கெஞ்சம் 

கொலையையே சோக்குவசல்லது கொல்லாமையை கோக்காது 

அதுபோல் பிறிதொன்றின் உடலைச சுவைபட :ண்டவார் மனம் 

அவ்வூன் உணவையே கோககுவதல்ல.து அருளை சோச்காலு 

எனபதரம், 

விழிகளால் எளிஇல்காணப்படுமென்ப ௫ கர திடல் உண்டார் 

இயல்பை விளக்குசற்குப் படைகொண்டாரை உவமை காட்டி 

ஞர். 

புலி, ஒராய், முதலிய கொடிய விலங்குகள் போல் சண்ட 

படியே உண் ணாமல் ஈன ஊனை இன் சவைத் தாக்கியே அருளில்: 

மக்கள் உண்பர் ஆதலான் (சுவை உண்டா” சான்றார். 

ஊனை உண்போர், சான்றும் தீவினைகளையே எண்ணுவர் 

என்பது இஇல உணர்க்தப்பட்டது. இவ் வுண்லம வில்வலன் 

வாதாவியென்னும் இவர்கள் பால் உணசப்படும். 

கதை, 

வில்வலன் வாதாவி என்பவர் சூரபன்மனது தங்கையா 

இய அசமு௫யின் புதல்வர், திமையும் வஞ்சமும் செறிந்த 

கெஞ்சினர், மாயைகள் பலவும் சேயமொடு பயினறுர். பிறஉயீர்க 

ளுக்கு இவர் கோயென வளர்க்கார், பேயெனத் இரிந்தார். 

பறவைகளையும் விலங்குகளையுக் சொன்று Borg aol eset.
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பின்னர் மனிதர்களையு் இன்ன விரும்பினார், அதனால் முன்ன 
வன் முனிவன் போலவும் பின்னவன் wh போலவும் வேடன் 

கொணடு முனிவர் வாழும் வனங்களிற் புகுந்தார். முனி வடி. 

வங்?காண்ட வில்வலன் வழியிடையித் ஞடிசை யமைக்துத் 

தவம் புரிபவன் போலிருந்து வருகின்றவர்களை அழைத்து 

Sri Oru gras கூறி ௮வ் ஆட்டினைச் சமைத்து அவர் 

அறி.பாமல் ஊட்டுவன், உடனே அயிற்றைக் றி வாதாவி' 

வெளி2ய வருவான். இறக்து பட்டவடம்பை அதன்பின் அள் 

இருவரும் Pager, இவ்வாறு ஊனை விரும்பித் தீமையே 

புரிர்தார். உடல் உண்டார் மனம் ௮ருளா நோக்காதென்பதை 

Gar, Mus zoo Ao Buin sss Buren அழிந்து தொ 

லைர் சசர், (இதன் விரிவைக் கந்த புசாணத்தில் காண்க) 

ஊன் உண்போர் இீவினைகளையே எண்ணுவர் என்பது இக 

ன்ட் கூறப்பட்டது, 

204. உற்ற அரிவிசயர் ஊன் இன்றல் பாவமென்றேன் 
கொற்றவைமுன் சொன்னார் குமசேசா..-பற்றும் 
௮ருளல்ல இயாதெனிற் கொல்லாமை கோறல் 

பொருளல்ல தவவூன் மினல், (#) 

இ-ள் 

குமரேசா! ஊன் இன்னல் பாவமென்று ஏன் சரளிமுன் 

அகிவிசையர் சொன்னார் எனின், ௮ருள் அல்லத, யா.துஎனின் 

கொல்லாமை கேரநலே ஆகலான் ௮வ் ஊன் இனல் பொருளல். 

ல் என்௪, 

அருள் யாது எனின் கொல்லாமையே, அல்லது Ute 

எனின் சோறலே எனக்கொண்டு கரண்ச, 

௮ல்லஅ -- அருளல்லஅ; கொடுமை என்சு. 
கோறஃ-சொள் ஓதல்,
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அருளும் அல்லும் யாது எனின் சொல்லாமையும் சோற 

அம் ஆம் என முறையே கொள்ளினும் அமையும், 

பொருள் என்றது இங்கே உறுதிப் பொருளாக அறத் 

தை, பொருள் அல்லமு--பரவம். 

அருள் கெரல்லாமையாம்) அல்லது கொல்லுதலாம்; ஆ .த 

லால், ௮ச் கொலையால் வரும் ஊனைத் இன்லுசல் பானம் எனப 
தாம், 

௮ருளின்மையால் கொலையும், ௮க் கொலைப் பரவதகதால் 

ஊம் உண்டாம் ஐ.தலால் ௮தனைத் தஇன்சை பாவமாம் என்சு, 

ஊன் இன்போன், கொலைப் பாகியாய் ௮ருளரிழர்து இருள ஈச 

கம் YAM என்பது கருத. 

உளன் தின்னல் ஆகிய தீகினையை அருளுடையார் பாண் 

டும் புரியார் என்பது சூறிப்பு, இவ் வுண்மை அரிவிசயர்பால் 

அறியப்படும், 

கதை. 

அரிவிசயர் என்பவர் வட மதுரையில் இருந்தவர், இரு 

மாலிடம் பெருகிய அன்புடையவர், அருயிர் மாட்ிப் பேசருள் 

வாய்க்தவர், இவர், ஒறு காள் பெருமாளைக் காணக் ௧௫ தி௪ 

சகந்நாதத்துக்குச சென்றார். இடையே ௨௫ சோலையில் தக 

இனர். அர்இருஈத காளி தேவிக்குப் பலியிடும்படி ஒருவன் 

இண்டு ஆடுகளைக் கொணர்ர்தான், இவர், அதசீள உணர்ஈசார், 

வருஈஇ யெழுக்து விசைக்து சென்றார். காளி பின் சென்றாள் 

இன்புறவுண்டு போம்படி, இவசை அன்புடன் வேண்டிஸூள். 

நீ தேவியாயினும் ஊன் உண்ணும் பாவீயாதலால் உன்டு 

உணவு உண்ணேன் என்று இவர் மறுத்தரர், இவரது அருள் 

மொழியைக்கேட்டுக் சாளி பேரு மஇழ்வுற்றாள். அள்வுழுகல் 

கொல்லர் விசதங் கொண்டாள், ர் காட்டு வேர்தன் கனவில் 

தோன்றி (இனிமேல் எனக்கு உயிர்ப்பலியிரிம் வழக்கத்தை



சூசை ௪ டுலண்மா, 

'யெவரும் செய்யா இருக்கும்படி நி செய்ய வேண்டும்'! என்று கூறி 
னாள், அச்சர் விதா அலம்லாறே செய்தான், அரகாட்டாச 

னைவரும் ஊன மின்னல் விடுத்தார், உயர் ஈலம் ROL FAT, 

(இதன் லீரிவைப் ud BoM ox udev காண்க) 

உன் இன்னா 3 ம் பெரும் பாவம் என்பது இ இசலை கூறப்பட்ட ஆ 
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கல ௮ ரர காழ்௩ள ரஸ (ALD '2சசா-- தொல்லுலகில் 

உண்ணாுை பூசா அயிலை Ly Splat enn 

. ச wn . 

அண்மைசதல் FULT தளறு, (ற) 

இ-ள் ‘ 

குமாரசா! பகன் என்பவன் Cag Gr & Bev பலரையுர் 

இன்றா என் நுதஞுல் ஈச௫னில் ஆற்க்தான் எனின், உயிர் நிலை 

உண்ணாமையுசாள து ஊன் உண்ணுமாயின் அளத அண்ட Dd 

தல் செய்யா என்ச* 

உர் கில் உர, உடம்பில் நிலை பெறுதல். 

ஊன் உண்ண ஊர உண் றுவானாயின. உண்ணின் என் 

லும் வினை யச்சம் ஈண்டு உண்ண எனத இரிந்து நின்றது. 

அளறு அ௮ண்ணாத்தல் செய்யாத-ஈரகம் வாயைத் இறவா.௪. 

ஊனை உண்ணாமையாலேகான் லெ வீர்கள் உடலில் கிலை 

பெஅுரின்றன; அரு லை குலைய ஓருவன் அவற்றை உண்ணுவா 

னூாின், அவனை விரழககய ஈசகம் பின் உமிழ்தற்கு வாயைத் 

திறவாது என்பதாம. 

ஊன் உண்ணால் என்னும் தீவினையை மக்கள் செய்யவில்லை 

பரை, ஆடு மூயல் மான் முதலிய சில விலங்கினக்களும், 

கோழி குபில் கொக்கு முதலிய சல பறவையினங்களும், மீன் 

மூ.சலிய சில நீர் வாழினகசளும், சிையின்றி கிறைந்த நெடி 

வாழும் என்பார் **உ௰ிர் நிலை, உண்ணாமையின் உளளது'' என் 

றார்,
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இனி, உயிர் எய்துதற்குரிய பேோனப நிலை ஊன் உண்ணாமை 
யானே ஒருவனுக்கு உள்ளது எனவும் இது பொருள்பூம், 

உயிர்களைத் தடிக்கக்:கொன்று அவற்றின் உடல் ளைச் 
சுவை செய்து உண்போசை நரகம் உண்ணும் என்க, 

உண்டவூன் மீளாது அவர் வயிற்றிலிருந்த யிழிக்து சழீ.கல் 
போல் ௮வரும் சரனெது அம் வயிற்றில் ௮டங்வே அழிந்து 
ஓழிவர் என்பதாம், 

ஊனை விழுக்ளெவரை நரகம் விழுங்கு உமிழாது என்பது 

இதில் உண/[த்தப்பட்டது. இத பகன் பால் காணப்படும், 

கதை. 

பகன் என்பவன் ஓர் ௮சுரன், எக சக்கரம் என்னும் 

பெயரினையுடைய ஒரு வனகத்திலிரும்து ஏண்சிள்ள உயிர்களையெ 

ல்லாம் சொன்று அவற்றின் உடல்களைத் தின்று வாழ்ந்தான். 

௮ சனால் அங்குள்ள பறவைகளும் வீலங்குசளும் தேய்ந்தன. 

அதன்பின் அதனை அடித்திருந்த வேத்திகியம் என்லும் பதியுள் 

இரகில் புகுந்து எதிர்ப்பட்ட மந்தளையெல்லாம் பைம் சொன் 

று பழிபடவுண்டான், வன் ஊன் உணாவால் உயிர்கள் நிலை 

பேறின்றி ௮அமிவடைவதை அ௮வ்ஷரார் கோல்கி உள்ளம் கலங்க 

அவனைப் பணிகது வேண்டினார். நாள்தோறும் ஒரு சஈடம் 

நிறைய அன்னமும், அதனை யிர்ச்துவரும் இரண்ரி பகடுநளுர், 

ஒட்டி வரும் ஒருகலனும், முறை தவமுமல் அனுப்பும்படி பகன் 

கட்டளையிட்டான், என் செய்வார் பாவம்; ௮வரும் இசைக்சார். 

அவ்வாறே நடந்துகர்தது, வருங்கால், துரியோதனன் செய் 

கொடுமைக்குத் தப்பிப் பிழைத்துத் தயங்கிய தருமன் முகலிய 

ஐவரும் ௮வ்வூருட் புகுர் தார். ஓதுங்கியிருந்தார். பகன் செய் 

கொடுமையால் அச்ககர்படும் அழிவை அறிந்தார். அவருள் 

வீமன் துணிந்தான். சகடத்தைச் செலுத்துபவனாய்த் தானே 

சென்று அவனைப் பொருது தொலைத்தான், Hagin HPs 

தான். ,இழி ஈரடுல் ஐழ்ர்.து வெளிவராது அழுச்இினான். ஊன் 
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உண்பவனை ஈரகம் விழுங்ெ உமிழாது என்பதை உல5ம் அவன் 

பால் உணர்ந்தது. (வீரிவைப் பாரதததி௰் காண்க.) 

ஊன் உண்பவன், சான்றும் நீங்காத நாக துன்பத்தையே 

அடைவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

226. வில்லாமல் சூரலுக்கேன் மீன்சுமந்து சொண்டுதந்தார் 
கொல்லாத தேவர் கு॥?சசா--எல்லாக 

தின்ற்பொருட்டாற் கொல்ல! அலஈனின் யாரும் 

விலைப்பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல், (௬) 

இ....ள், 

குமரேசா! நொல்லாத தேவர் ஏன் ௮சரர்சட்கு மீன் 
களைச் சுமந்து கொண்டுவந்து தந்தார் எனின், உலகம் தினல் 

பொருட்டாம் கொல்லாது எனின்,விலைப் பொருட்டால் ஊன் தரு 

லார் இல எனக, 

உலகு, தனல்பொருட்டால் கொல்லாது எனின்--உலகதி 

தார், ஊனைத் தின்னும் பொருட்டுக் மொல்லாராயின், 

உண்ணுதல் காரணமாக உலதத்தார் கொலை செய்யாராயின் 

பொருளுந்தாக ஊனை விலைசெய்வார் ஒருவரும் இலர் என்பதாம்: 

கொலைப் பாவம் கொன்றவனை௪ சேருமேயன்றி ஊன் தின்ற 

வனச் சேராது என்பாரை மறத்து Oop உணர்த்தியதென்௪ு, 

ஊன் தின்பார் இல்லையாயின் இவ்வுலகில் கொலைகினை றி 

அம் இலையாம் என்பது கருத்து. 

ஊன் தின்போர் உண்மையானே கொலைப்பாவம் உளவாகன் 

றத என்பது இதில் உணர் தசப்பட்ட து, 

இத சூரன் முதலாயிஜோர்பால் காணப்படும்,
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கதை. 
கொலைத்தொழிலைச்செய்யாத 2 தவர்களும் சூரன் ஏவலால் 

மீன்களை வாரிக்கொணர்ர்தார்.. ஊன் இன்னும wer her 
யானால் அமரர் அன்று மீன்கொண்டு தீர்திரார். அசுரர் இனற் 
பொருட்டால் கொள்றாரேயன்றி அமரர் விலைப்பொருட்டால் மீன் 
களைக் கொல்லவிலலை, அம்மன் கொலைக்கு அசுரர் ஊன்தின்சை 
யே காரணமாயிருந்தது. அசுரர் அ௮|ிந்தபின் மார் ௮௫கொ 
லை தீ தாழிலைக் கொள்ளவில்லை, ஊன இன்போர் இஃலையானால் 
உயிர்களைக் கொஃ்லோர் உலூல் இல்லையென்பது அவர்பால் ௮ன் 
௮ உணரநின்றது, (விரிவு சரிசையில் தெவிவாம் ) 

ஊன Boros Pu சொலைப் பாவத்தும்குர் மாரணம் என்பது 

இகனால் கூ ப்பட்டது. 

  

221. ஊளென் றுணர்ச்த வுடன்வெறுத்தேேன் உண்ணகிக்லை 
கோன்குமர தேவர் கும?சசா-.- தானாக 

உண்ணாமை வேண்டும் புலா௮ல் பிறிதொன்றன் 
புண்ண அணர்வார்ப பெறின், (sr) 

இ. 

கும?ரசா! குமார தேவர் கரன் என்று உணர்ச்தவுடனே 

என் ௮ நனை உண்ணாமல் வெறுத்து olf AGT எனின், புலால் 

பிறிது ஒன்றன்புண்; ௮து உணர்வாரைப்பெறின் தனை உண் 

ணுமை வேண்டம் என் ௪. 

புலால் பிரிது ஒன்றன் புண்-ஊன் பிறிதோருடம்பின்புண். 

அது உணரவார்ப்பெரின் -புண் என்னும் மலவ்வுண்மைபை 

உணரல।/ உண்டாயின. பெறின் எறறது அதனை உணர்வார் 

அரியர் என்ப த உணர்ழ்டு நின்றது, 

உணர்வோர், ஊன் உண்ணா!) உணர்வீல்லாதவரே அதனை 

உண்டு கரரீப்பர் என்ரு, 

+ 

அ
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புலால் என்பது பிறிதோருடம்பின் புண்ணே என்னும் உண் 

மையை உணர்வாரைப்பெறின் ௮தனை உண்ணாது ஓ.நி.த்தல் வேண் 

டும் என்பதாம். 

தமத உடம்பில் புண் ஒன்று காணப்படின் 2 5% 5 தீண்ட 

வும் கூசுன்ற மம்கள் பிறிது ஒன்றன் உடம்பிலுள்ள கசைகுருஇ 

நிணம் முதலியவற்றை அருவருப்பின்றித் தன்னுவதற்குக் காச 

ணம் என்னையோ எனின் அறியாமையே யாம் எனபது சருத்து, 

நரி கழுகு காய் முதலிய இழிக்த பிராணிசளே ஈனஊனை 

எண்ணாது உண்பனவாம்; அறிவமைந்த மக்கள் அதனை எவ்வதை 

யாலும் உண்ணலாசாதென்பது குறிப்பு, 

சிற்த ௮ தத்தா கலச்திருப்பினும் ஊன் என்று உரை 

மப்பெறின் ௮தனை அறிவோர் உண்ணார் என்பது இதில் உணர்த் 

Sug. Dayan Gorse satus காணப்பமஇிம். 

கதை. 

குமாரதேவர் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு முந் 

நாறு வருடசக்சட்கு முன்னர்க் கன்னடதேயத்தில் மாகபுரி என் 

னும் ஈகமில் தோன்றியிரு ௪ ஒரு மன்னவர், இவர், அரியணை 

யமாக்து இருகிலம் புரந்தார், இ.ருவமைந்து நின்௮ுபெரு நலத்தய் த 

தார். பதி, நிதி, முதலிய யாவுந்துறக்து பின் பல இடங்களுக்குஞ் 
சென்றார். எவ்3யிர்களும் இன்புறும்படி. இன்னருள் செய்தார். 

ஒருசாள் இவர், விருத்தாசலம் என்லும் பதியில் புகுந்தார். உச் 

சிமம்போதில் அங்குப் பிர்சைக்குச் சென்றார். இவரை அடிய 

வர் என்று கருதி ஒரு குடியானவன் இவர் கை நிறைய ௮ன்ன 

மிட்டான். அதனைப் பெற்றார். உண்ணுதற்குமுன் உற்று நோ 

க்கனார். மீனின் ஊனை ௮ மில்கண்டார். உணணுமல் ஏந்தியபடி. 

யே ஓர் 8/9லையை யணுூனார், உபிருண்டாக அருள் புரிந்தார், 

அது மீனை நீரில் தானே பாய்ச்தத. புலாலின் இழியையும் 

அதனை உண்ணுஙசால் வரும் பழி பாவங்களையும் குமாரதேவர்
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அனைவரும்கும் உணர்த்தினர். உணர்ச்சவ?ரக்லாரம் ஊனுண 
உரு e . உ ௪ ட 

வை யொரும்02 ஒழிந்தார், புலாலானது பிறிது ஒன்றன் புண் 

என்,று உலர்க்தார், ௮நனை உண்ணார் என்பதை அவர் உணர்த்து 

நின்றார். (இதன விரிவைச் தேவர் சரிதையில் மாண்க.] 

நாய்கமுகு KOS HN STS KAW OLY 

பேயிவைகள் ஆவி பிரிர்தஷன--சேயமொடு 

காரனருச்தல் அல்லாது ஏற்சா மியமனிதர் 

SIMS OUST FT DD. (1) 

ஊறுதர யாதிதன்னில் உதிச்ததோர் புழுக்சண்டாடேல் 

வேறவே வீிச்சந்தை செய்மிசக் குஉந்துற்றாயால் 

சாறுமுன் புழுத்ததேனும் சனிமிச விருபபி.புள்ளக் 

தேறி? புண்டவாறென செப்புதி தெவிவிலாதோய், (2) 

பிரி? சாருடம் னெ புண்ணே என்று ஊனின் உண்மையை 

யுணர2வண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

258. ஊனென் றுணர்ச்த உடன் வசிட்டர் உண்ணா? தன் 

சோனைச் சினச்தார் குமமரசா-.ன௪ 

செயிரிம் றலைப்பிரிஃத சாடசியார் உண்ணார் 

CAs bat Oae “ ல் உய் ip றபப பசது உள ந, (௨277 

இ-ள், 

குமரேசா! ஊன் என்று உணர்ச்சவுடனே வசிட்டர் உண் 

ணாது வெறுத்து இரசனை ஏன் வைதார் எனின் செயீரின் தஃப் 

பிரிர்த காட்யொர், உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊனை உண்ணார். என்ச. 

செயிர்.-குற்றம், தலைப்பிி* த... Ode ws, 

நீக்கத்தை உணர்த்தும் பிரிவு என்னுஞ்2சால் இங அடை 

படுத்துவர்தது. இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் உபசர்க்கம் 

என்பர்,
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உயிரின் தலைப்பிரிந்க ஊன். உயிரின் ரீற்வெர்த ஊன்டி 

பிணம் என்றபடி. 

குற்றத்தின் நீங்கத் தெளிந்த அ௮றிவீனையுடையார் உயிரின் 

நீஙகிய ஊனை உண்ணா என்பதாம், 

மடமையும் கொசிமையுமுடைய அறிமிலிநளே ஊனின் ஈன 

த்தை யுணராமல் அதனை உண்டிகளிப்பர் என்பது குற்பபு, 

os ny, PGT has பிண2ம யென்ற! உணர்ந்து அதனை 

எவ்வசையானு ௨ உண்ணாமல் ஓழீப்பவரே உயர்மேதார் என்பது 

கருத்து. 

உணர்வுடையார் ஊனின் இழிவை உணர்வராதலின் அதனை 

யாண்டுச்தீண்டார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவண் 

மை வ௫ிட்டாபால் உணரப்படும், 

கதை. 

இருவயோத்தியிலிருந்து ௮சசுபுரிக்த மித்திரசகன் என்லும் 

மன்னவன் ஒருராள் தமது முன்னோர்களை யெண்ணிப் பெருலிரு 

ந்த செய்தான். அதில், வசட்டமாமுனிவரை முதன்மையாக 

உணங் அழைக்கான், முனிவர் ஏந்தார். அரசன் அவரை 

உபசரித்து உயாக்த ஆரனத்திலிருத்திர் சிறர்த உணவுகளைப் 

படைய்கும்படி செய்தான். அரசனுக்குப் பசைவனூய றூரந் 

சன ஒருவன் கரவாகவந்து உணவுசெய்பவன்போல் அமைந்து 

ஒ தங்கியிருந்தான். ௮வ்2ஞ்ச மடைமகன் புனிதமான இனிய 

வுணவு ளோடு ஈன ஊனையும் இன்சுவைத்தாக்கப் படைத்தான். 

முனிவர், உண்ணப்புகுமுன் ௮வ்வுண்மையை உணர்ந்தார். உண் 

ணுதெழுச்தார். ரசனை கோக்5ப் பெருஞ்சிெனங்கொண்டார்.' 

அரம்மனாகும்படி. சபித்தார், வஞ்சமிச்லாத மன்னனும் ௮ஞ்சி 

வருச்தினான். Celi Caadap ௮றிவினோர். உயிர் நீங்கி வந்த 

ஊளை உண்ணார் என்பதை முனிவர் உணர்சுஇ நின்றார். 

(விரிவை விநாயக புசாணத்தில் சாண்க,)
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உயாத்?தார் யாண்டும ஊனை உண்ணார் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது, 

  

239. வெற்றிபிகு பிம்பசரன் வேள்விபினை என் தடுத் தக் 
குர்தமென்ரார் புக்கர் குமமேசா- உற்ற 

அலிசொரிஈ் கா.பிரம் உேட்டலீன் ஒனறன் 

உபிர்செகுத் தண்ணாமை ஈனறு. (௯) 

இடம். 
குமரேசா! பிம்பசசன் என்பவன் செய்யும்வேள்வீயைத் 

Stop என் புத்தர் பத சது என்று உரைத்தார் எனின, மலி 

சொரசிஈது யிரம் வேட்டலினும், ஒன்றன் உயாசெருக்து உண் 

ணுமை நன்று என் 

அவியாவது மச்திர முறையோடு தேவர்களை கோம்கி வேள் 

விக்தீயில் இடுகின்ற கெய் முதலிய இனிய உணவுகள், ஆபிரம் 

என்னும் எண்ணுப்பெயர் இங்கு த்தொகையீனை யுடைய 

வேள்விசசோக் குறித்து நின்றது. டேட்டல்-.- ஐமம்செய்தல். 

ஆயிரம் வேட்டலின்--ஆயிரம் வேள்விகளைச் செய்சலிலும். 

ஆபிசம் என்றது இறப்பவும பல என்லும் மிகுதியய Bon ig 

தற்கு olor &, 

அகிகளைச் சொரிந்து ஆபிரம் வேள்விகளைச் செய்வதிலும் 

ஓர் உயிரினைத் தொலைத்து ௮கன் ஊனைத் தின்னாமை ஈன்று 

என்பதாம். 

பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் செய்து ௮வற்றான் எய்ழும் நலத் 

இனும் ஊன் உண்ணாமையான் ஒருவனுக்கு உளதாம் கலம் பெரி 

தாம் என்பது கருத்து, 

ஊன் உண்ணாமை என்னும் இவ் ர் ௮றமே அரிய பயன் 

களையெல்லாம் எளிதிலுதவும் என்பது கருத்து: இது பிம்பசான் 

பால் காணப்பிம், ்
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கதை, 
பிம்பசரன் என்பவன் இற்றைக்கு இசண்டாபிரத்து ஜர் 

மீறு வ௱டச்சட்கு முன்னிருர் கவன், €றந்த ஐர் ௮ரசன், ௧௨ 

சையின் வடபாலிரூநத இராசகருகம் எனனும் நநரத்திலிருக்து 

இவன் ரசுபுரிச்சான், கல்லி சேள்வீசவில வல்லுகரான அமைச் 

சர் பலர் இவன்பால் அமர்ந் திருககனர். மனநலமும் இனநலமும் 
மாண்புறப் பெற்ற ன். அங்ககாட்டைபும வென்று ௮அனைவரையுக் 

தன் குடைக்கீழ்த தங்கவைத்தான். வருடந்தோறும் முறை 

யாக ுரசன் வேள்விகளைர் செய்துவந்தான். புத்தர் ஒருகாள் 

இவனிடம் வந்தார். அரசே உயிர்ப் டலீசெய்து என் இவ் 

வேள்வியைச் செய்னெரும். எவ்வகையாலும் பிறவுயிர்கள் சிறி 
தும் வருந்தாவண்ணம் ஒழுருவ?த ஒருவன் அறிவுடைமைச்குப் 

பயனாம், பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் செய்து உயார். உ பதத்தை 

யடைந்தவனிலும் ஒரயிரையும் கொவ்லாத ஒருவனே சிறந் தவ 

னாவான் என்று ௮ாளுடன் கூறிஞர்.௮வசது பயனிறைக்க ௮ 

a Out ar அரசன் கேட்டான். பன்றமுதல் வேள்லி 

செய்வதை விமிச்தான். வேட்டையாடலுர் துறர்தான். ஊன் 

உண்ணாமையென்னும் உயர்க்த விரதத்தைக் கொண்டான், இவன் 

நாக மூழுவ.தும் இந்நல்லறம் பரவியது, உயிர் செகுத்து உண்ணா 

மை என்னும் உயர் கல£த1ல் இவ்வரசன் வேள்வீப் பயனினும் 

பெரும்பயனெய்தினன், ஆ.பிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உபிர் 

செருத்து உண்ணாமை ஈன்று என்பதை அன்று நின்று காட்டி 

ஞான். (இதன் வீரிவைப் புத்த சரிதையில் காண்க.) 

ஊனுண்ணாமை ஒன்ருனே ஒருவனுக்கு ல்லா நலங்களும் 

ஒரு௧2* உளவாம எனபது இதஞ்ல கூறப்பட்டது, 

260. LWawCi sip 66 £@)T arexbst a gyn slo 

கொண்டுதொழ நின்றார் குமசேசா-சண்டதொன் ௮ம் 

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் சைகூப்பி 

யெல்லா வுயிரு&் தொழும், 6)
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S—ar. 

குமரேசா! நந்தனார், வான்மீகர் என்பவர் ஏன் எல்லா 

சார் சொழப் பெற்றார் எனின், கொல்லான் புலாலை மறுத்தா 

னை எல்லா உயிரும் கசைகூப்பிச் தொழும் COM SK. 

அவியைச் சொரிந்து வேள்வியைப் புரிவதினலும் ஒருயிரைஃ 

கொவ்று ஊனைத் தின்னாமை ஈன்டுமன்று மேற்குறித்ததை கோ 

க்கி ௮வ்வேள்கியால் இதர பத முதலிய உயர் ஈலங்களை யெய்த 

லாமே இதனால் யாது பயன் என்பார்க்கு இதுகூறியதென்சு. 

கொல்லான் என்னும் எதிர் மறை முற்று இங்கு எச்சமாய் 

நின் றது, 

கைகூப்பி என்றது தொமுகற்கு ஏதுவாகிய உவகையின் 

மிகுதியை உணர்த்துதற்கு என்க. 

ஒருபிரைபும் சொல்லாதவனுமாய் ஊஎையு 5, உண்ணா ச ஒரு 

வனை சால்லா உயிர்களும் கைகூப்பித் தொழும் என்பதாம், 

இயல்பாகவே புலாலை உண்ணா சவராயினும் இசக்கஞ் சிறி 

மில்லாமல் உயிர்களைக் கொல்வாராயின், அவர், யானை,குதிரை, 

கழுதை பச,மான் முதலிய ல ஊன் உண்ணாத விலங்கெங்களைப் 

போல் கருதப்பபிவேே ௮ன்றி, ௮ருளுடையராய் மதிச்சப்படார் 

ஆதலான், எல்லா உயிரும் கொழும் உயச் நலம் ௮வர்க்கு இல்லை 

யாம் என்சு, 

சொல்லாமையும் புலால் உண்ணாமையுமாகய இவவிசண்ட 

தங்களையும் ஒருங்கே படையார் ஒருயிர்க்குந் தீக்கு செய்யார் 

ஆதலான், அ௮ந்கன்றியை சினைந்து எல்லாவுயிரும் அ௮வரைப்்2பா 

ற்றும் என்பதாம். 

கொலை HDS புலால் மறந்தவர், எல்லாரானுர் தொழதீ 

fas, பெரும் பெத்றை Quis grout என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது, இவ்வுண்மை நந்தனார் கண்ணும், வான்மீகி பாலும் 

Siege Oe, 
64
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கதை |. 

தந்தனர் கொல்த் தொழிலும் புஃைப்புப்புர் துறக் தமை 
யால் எஒலாவு.சி, ர்ச்ளும் ௮வரை இன்புறத் தொழுகன, இல்லை 

வாழச் தணாசளும் ர3மற் சைகூப்பிச் இரண்டு தொழுதனர். 

(விரிவை ௮வர் சரிதையில் தெளி.) 

கதை 2, 
Gaia Bor? கூர. ச் KM QI (Lp #68. கொிக்தொழில் 

களைச் செய்து இரிச்த வான்மீூயார் பெய்யுணர் வுடையராய்த் 

தெளிர்த பின் ஒருபிசையும் சகொல்லாகவாப் ஊன் உண்டலை 

யொஜிகம்து எவ்வுயிர்க்கும் இனி.பராய் அருளை சய செய்து அரிய 

தவத்தைம் கொண்டார். கொலையும yas தகிர்ந்தன் அவ 

ரை அமரரும் முனிவரும் ௮சமூழ்ர்து கொழுசார். அருளுடை 

யராய்ப் புலால் மறந்தவரை எல்லாவுபிரும் கொழும் என்பதை 

உலரும் இலர்டால் தெளிந் த.து, 

கொக்லாமையும் புலாலுண்ணாமையுமூடையாரை ௨ 6) 60) Load) 

லாம் உவரது தொழும் என்பது இகல் கூறப்பட்டது, 

உயிரீசள் ஒம்புமின் ஊன்விழைம் துண்ணஎ மின் 

செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இசந்தொ?இ£ 

சதிரள் நல்லுருக் சண்டனர் சைதொழும் 

மதிள் போல மறுவிலர் தோன்றுவிர, (வயாபதி,) 

சோலையும் புலையும் களவர் தகீர் (ஒளவை) 

இவ்வதிகா£ததின் தொசைப் பொருள், ப 

தன்னுடம்புபருச்சப் பிறி தொன்றின் உடம்பைத்தின்போன் 

சோடியனே யாவன், Mags ௮ருள் உண்டாகாது, அவன் 
மனம் திமையையே யெண்ணும், புலால் உண்டல் பெரும் பாவம், 

ஊஇனுண்போனை ஈரசம் விழுங்கி யுமிழா.து. ஊன் தின்சையேசொ 
லைப் பாவத்துச்கும் காரணம், ஊன் என்பது பிதிதோருடம்பின் 

Lian lar ies தெளிந்து ௮சனை யுண்ணாது ஒழிதல்டேண்டும்,
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அரறிவுடைபார் அதனை யாண்டும் உண்ணார். பல்லாயிரம் வேள்வி 

களைச் செய்வதினும் ஊன் இன்னாமை ஒனறே ஈன்று, அருளோடு 

புலால் மறுத்தவனை எல்லாவுபிர்களுங் சை கூப்பித் தெ: மும், 

20-வது புலான் மறுத்தல் மூற்றிற்று, 

௨௭-ம் அதிகாரம் தவம். 

அல். காவறு மனத்தைப் புலன்வழிச் செலுக்காது ஈலனுற 

நிறு ததித கன்னுபிர்க்கு உற துயர் தனிமின்று பொறுத்துப் பிற 

வுயிர்பளைப பேணும் பெருகலம். புலாலுண்டஓையாழீந்து புனித 

மெய்திய மனமுடைபார்கசே இஃது இவிது அமைபுமாதலான் 

அதன்பின் வைமப்பட்டது, 

  

201. உண்டி துறக்தார் உயிர்ச்ரெர்கம் சண்ணுவரேன் 
கொண்டு புரிச்தார் குமசசா--மண்டியென்றும் 

உற்றசோய் கோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை 
* “2 ௪ . 

அற்றே தவத்திற் தரு, (5) 

குமரேசா! கண்ணுயர் தான் வருந்தி நின்று என் பிற 

வுயிர்களைப் பேணினார் எனின், உற்ற நோயை நோன்றலும் உயிர் 

ச்கு உறுகண் செய்யாமையும் இய அறறே தலத்திற்கு உருஎன் 2, 

சகோன்றல் பொறுத்தல், . உறுகண். துன்பம், 

உற்றசோப் நோன்றல்--.தமக்கு வருக்துன்பங்களைப் பொறு 

த்தல், ௮ற்ே என்னும் சுட்டின் அடியை ஒட்டி நின்ற Tse 

சம் தேற்றப் 2பாரளைழ் தோற்றி நினது 

தம் உயிர்க்கு வருன்ற துயரைப் பொறுத் தலும் பிற உகிர் 

கட்கு ஒரு துயரும் செய்யாமையும் ஆய அல் அளவினதே 

நிவ த் இற்கு வடிவம் என்பதாம்,



510 இரர்சிகுறட் குமசேச கெண்பா, 

பசி பிணி பசை வெயில் பனி மழை முதலியவற்றால் தமக்கு 

உளவாந் துன்பங்களைப் பொறுத்துப் பிறவுயிர்கட்குச் சிறிதும் 

தீங்கு செய்யாமல் அருள் புரிச்து ஒழுகலே ஒருவர்க்குச் தவ 

மாம் என்பது கருத்து. 

பிறர்சபோேத உடலுறைந்தமைந்து உள்ளேயிருந்து ஓயா 

தெழுந்து காளும் கலியும் பசிப்பிணியபே உற்றகோய் என்றதற்கு 

இக்கு முதல் உரிமையாய் கின்றது. அ௮தலான் அதனைப் பொறுத் 

தனே: தவ:இயல்பென்பதாம், ஆழ்றுவார் ஆற்றல் பசி ..ற்றல் 
எனருர் மேலும், 

புலனுகர்ச்சசளில் புக்குழலாமல் மனம், நிலைபெறும் பொருட் 

டுச் சுவையுணவு றந்து உறுதுயர் பொறுத்து ஆருயீர்மாட்டு 
அருள்புரிச்தொழுகலே அருந்தவர் இபல்பென்பது இதில் உணர் 

த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை கண்ணுவர்பால் காணப்படும், 

கதை. 

கண்ணுவர் என்பவர் அ௮ப்பிரதிரசன் என்னும் முனிவ gp 

புதல்வர், உயர் சலை பலசம் -ஒடுயுணர்ச்தவர், மரம் கொடி 

செடி. முதலி.ப ஒரறிவயிர்களையும் இவர், பேோருளூடன் பேணி 

னார். ஈடந்து செல்லுங்கால் எறும்பு முதலிய சிறிய உயிர்களும் 

உறுகண் உறுமேயென்று இரங் ஒதுங்குவார், அரிய விரதங் 

களைக்கொண்டு பொறிகளையடக்கினார், தனிவனம் ஒன்றில் இ 

னிதற அமர்ந்தார். நீலையொன்றிய சமாதியை நெடி த பயின்றார்: 

உற்ற கோயைப் பொறுத்துப் பற்றற நின்றார், இவரது திருவுட 

ம்பைப் பு.ற்று மூடி. வளர்ந்தது. பருவங்கள் பல சழிர்தபின் ௮2 

ன்மேல் மூங்கில் ஒன்று தோன்றி வளர்ந்தது. இவரது தவ மூ 

மையால் அது பெருவலியுந்றது. ௮தன் அருமையைப் பிரமன் 

உணர்ந்தார். முனிவாது புனிசமிக்ச மனநிலையை வியச்து அதனை 

மூன்று விற்களாக்கத் தான் ஒன்றைக்சொண்டு மற்றையிரண்டில் 

ஏன்றை: உமாபதிக்கும் ஒன்றைத் , இருமாலுக்குங் . கொடுத்தார். 

௮ம்ன்ன்மும். முறையே காண்டியம் பினாசம். சாரம்சம், ATL, OU 

யர் பெற்றன. son a SD பரமள், தண்ணுகர், சருதிறு்கெல்
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லாம் அருளினார், அருர்தவருட் இறந்த; ராய் விளங் இடர் 

வனத்திலிருந்த காலத் சில் விசுவாமித்தா 3, மேசைசையிடக் 

தோன்றிப் போற்றுவாரி ஈறிப புலம்பிபழத ௪ கதலையைக் கண் 

டார். அருளுடன் எடுத்தார் தரித்து வளர்த்தார். தான் 

வருந்தியும் பிறவுயிர்களைப் பேணிப பெருந்தவமுடையசாய் எல் 
லா நலங்களையும் பொருந்தப் பெற்றூர், 

(இதன் விரிலைத் தணிகைப் புராணத்தில் சாண்) 

தவத்தின் தன்மை இதனால் கூறபபட்ட.து. 

  

204, வெம்பித் தவம்புரிர்தும் மெய்ப்பயனை யேனிழர்தான் 
குமப சகருணன் கும் ரசா--ஈம்புந் 

தவமுத் தவமுடையார்ச் காகும் ௮வமதனை 

யஃதிலார் மேற்கொள் வது, (௨) 

இ-ள். 

குமயேசா! கும்பகருணன் வருர்தத் தவம்புரிந்தும் என் 
அதன் பயனை இழர்தான் எனின், தவமூம் மூன் தவும் உடை 

யார்க்சே ஆகும்; தனை ௮ஃறு இலர் மேற்கொள்வது வ 

மாம் என, 

அதனை--௮த்தவத்தை. அஃது என்றது மூன் தவழடை 
மையை, அவம்--வீண். மேற்கொள்வது--செய்ய முயல்வது, 

மூன் செய்த தவழமுடையார்க்சே தவம் சைகூடும்; ௮ஃது 

இல்லாதவர் அத்தவத்தை மேற்கொள்வது விண் என்பதாம். 

தவமும், என்பதிலுள்ள உம்மை ௮தன் பயனையும் ஈட்டி. 

நின்றது ஆதலான் ௮ஃது இறந்தது தழுகிய எச்சவும்மையாம். 

peter முன்செய்து பழகனவளுக்?ச ஒரு ொழில்- இனி 

அஐ,அமையும் அல்லா தவலுச்கு, ௮௮. சன்கு ,அமையாத;,௮.த
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போல் தவமும், தன்னை முன் செய்துள்ளவலுக்கே தடையின்றி 

(py a} Wu, Qo sr Gia இன்புற முடியாது என்௬, 

முன்னைக் சவமுடையார்க்ே தவம் இனிதாம்; இல்லாதார் 

மேற்கொள்வது அவகாம் எனறது இதுவனா தஙஞ்செய்யாத 

வர் இப்பொழுசேனுஞ் செய்து பின் வங்சலத்தில் பூன் தவ 

முடையாராக அவர் அமைபவேண்டுமென்பறு கருட என்க, 

முதல் நாள் இரவு ஒரு செய்யுளை மனனஞ்செய்தவனுக்கு 

மறுநாடகாலையில் ௮ஃது எளித.ய்க் தேன்றுகல்போல் முன் 

செய்தவர்க்கே தவம் இறந்து முடியும் என்பது ருத்த, 

இனி, தஉ௨வொமழுக்சமுடையா?*3த தவவேடம் ஈல்லசாகும் 
3 Lp (ip தி ‘ கு 

௮வ ஒழுக்சமில்லாதார் அதனை மேற்கொள்வ.து தீகாகும் என 

வும் இத பொருள்படும், 

இதில் தவம் ௫ பெயராய் வேடத்தைக் குறித் தநின்ற.து, 

முன்னைய சல்லினையுடையா[ம்22 தவம் இனிதாய் முடியும்? 

இல்லாதார் ஊக்கமும் இற்றலுமுடையராய் அதனை ஒருவாறு 

முடிப்பினும் அதன பயனை இழப்பர் எனபது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை குமப௩ருணைன்பால் உணரப்படும், 

கதை 

இலங்கையர் வேர் சலுர்கு உடன் தம்பியாகிய கும்ப 

னான், எல்ல ரைபும் ௮டகியாளுகற்குரிய உயர் கி.உயினை ௮டை 

ய விரும்பினான் ஈயிர்கள்மாடமி ௮ருளிலஞயிலும பொறிகளை 

யடக்கனொான், கொன்றைக் சானம் என்னும் பெயரினையுடைய 

ஒருவனத்ையடைந்தான். உணவும் நீருக்லுறக்தான், கோ 

டைக்காலத்தில் சொதிக்க்ற வெயிலிடை நி௪முன் மாமிந்கா 

லத்தில் குளிர்கின்ற நீர்சிலை நின்றன். HH WA peru PLL 

பிரமனை நாடினான், அழலில் இருந்தும் மழைபில் நனைர்தும் ௮ 

ருர்தவுஞ்செய்தான், ஆண்டுகள் பதி பிரம் மாண்டு கழிந்தன. 

அவன், சனர்தளராமு நினைக்தசே செய்தான், . ௮வனஹி...இற்
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றலை அருஞஷ்செயலை பும் அயன் விபு அவன் முன் சொன்றி 
ஞான Hose Kary $ $வண்டுவ கரு2பன் 3 பண்முிக என்றான். 

OPT bOI EIST HM வன நாடியிரக்தான், உள்ளத்தில் 

கொள்ள விரும்பியது ௮ துவயினும் “கூவரூத உறத்கமேகொடு" 

எனறு குழறிக் கூறினன். அயனும் உடனே கொ த்?தன் என் 

முன். அவலும் ரொண்டதை நினைந்து Gasp Ghee 

PHF SU மை வரு 6B (றஉக்தும் ௮தன் பயனை யை யாதிழக் 

தான், முன்னைத் தஈமிலார் முயளரூலும் தவம் இனிது முடி 

யாத. ஓரவாறு மடியினும் ௮சன் பயன அடையாது அர் 

௮வமே ௮டைலர் என்பைத உலசம் அவன்பால் உணர்ந்தது. 
. 6 ௪ ந சட 5 

இதன் வீமிவை உத்தாசாண்டத் நில் காண்ச, 

அள்ளன் மடலின் மூழ்கிர்சாம் ௮ருர்பம்டினிபட் டலமந்தும் 

உள்ளச் நூய சல்லாருச் சொருகாரியமம் பலாசா 

கள்ள மனச்செய் தவக்கு்ப ரனனன ச ஈறும் வரல்நொடுக்கும் 

வள்ளன் மல3ரான் இடைபபெரிறவர த்தரல் மாரு 5 துயில்பபம் ° ° 2 விர eg ர், க மி 

MN, oor, 

(ஒட்டக் கூத்தர்) 

எதசொழிலும் முற்பழக்க மின்றி2யய் கா கரமமன்னும் 

இணை யான் நில்லா 

அத்தொழில்ராற் பழக்கமின்றிர் சாங்காலச் சமையுமோ 

வாபன்றற்கு 

வத்திரம்வேண் டி.ற்பரும் விதைத் துழுன்னம் நெய்யாமல் 

LOGO Ho) FU BT OVS 

தொத்சதுில் வேண்டுமென எத்.தனைபேர் முயன்றாலும் 
முறிமோ நெஞ்சே, (8B gre} 

தவத்ைக தருவன் தாழாது செப்பவேண்டி மென்பது இத 

ee கூறப்பட்டது.
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203: ஏனோ தவம்புரியா இல்லிருந் தார் சேந்தனார் 
சோஞன சோமர் குமசேசா--தானே 

துறந்தார்ச்குத் அப்புசவு வேண்டி மறந்தார்கொல்” 

மற்றை யவாகள் தலம், (௩) 

குமரேசா! சேச்சனார் சோமர் என்பர் துறந்து தவஞ் 

செய்யாமல் ஏன் இல்லாழ்?கையே விரும்பி இருந்தார் எனின், 

அறர்தார்ம்குத் துப்புரவு வேண்டி மற்கையவர்கள், தவம் மறக் 

தார் என்க, 

துப்புரவு பொறிசளால் தய்க்கப்படுசன்ற உணவு முதலிய 

Bolu பொருள் சள், மற்தையுவர்கள் என்றது இல்வாழ்வாரை, 

தறந்தார்க்கு உணவும் பிறவும் உதவுதலை விரும்பித் தாம் 

தவஞ் செய்தலை இல்லறத்தார் மறச்தார் போலும் என்பதாம், 

இல் வாழ்பவன், இறக்தார்க் 2மல்லாம் உணவும் உடையும் 

இடதும் உதவி ஓழகபயேண்௫ிம் என்பதும், துறந்தார், உணவு மு 

தலியன ஓத்துப் பொறிகளையடமப் படடினி இடந்து உறு 

சோய் பொறுத்துப் பிறவுயிர்ப் பேணி ௮ருளுடன் ௮டங்கதேண் 

டுமன்பதும், இதல் விளங்குதல் காண்க, 

வேண்டிய எல்லம் வேண்டியவாறே நல்சச்தக்க தவத்தைத் 

அறம்.து சென்று விரைந்து செய்யாமல் பலர் ஏன் இல்வாழ்ச்சை 

பில் இருந் த.வருன்றார் என்பாரை நோக்கி Ig கூறியதென்ச, 

இதஜல் இல்லறத்தார் இதவறத்தார் என்னும் இருஇறத்தார் 
இயல்பும் ஒருங்? குறிக்கப்பட்ட த, தவத்தின் பயனை இல்வாழ் 

வார், தாம்பு ரிஉன்ற தானத்தால் எய்துவர் என்பது கருத்து, இது 

சேந்தனார் சோமர் எனனும் இருவர் பாலும் காணப்படும், 

கதை, 
சேந்தனார் என்பவர் சோழ நாட்டி லுள்ள காலிரிப்பூம் பட் 

டினத்இலிருக் தவர். சமலையென்.லுவ் சன்னிசையை மணந்து
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இல்வாழ்க்கையிலமா்ந்து எவ்வுயிர்க்கும் ௮ன்புடையராய் இன 

புடன் வாழ்ந்தார். தாம், முதலில் வணிகராப் இருக்தகாலத்தில் 
பட்டினத்தடிகள் இவரைத் சமது நிதியரைக்கு த் தலைவராக்கி 
னார். இவரும் அ௮மைச்து அதனை உரிமையோடு போற்றினார், 

அடிகள் துறவடைந்தபோது, கம் பொருள் முழூவதையுக 0 தரு 

விடைச் சூறைபி$ம்படி சொன்னார். அவ்வாறே இவர் செய்தார். 

பற்றற்று நின்றார். பல்லுயிர்ஃ்கும் இரல்இனொர். அடிகள் ௮சன்ற 

பின் இவரும் ௮ர்ஈகரைவிட்டகன்று மனைவிமயாடி இெம்பாத்தும் 

கு வந்தார். அங்குத் தங்கினார். பொருளை வருகதி பீட்டினார். 

அதனால், விருக்தினரையூட்டி.னார். அருக்சவரைப் பேணிஞர், 

தவம் புரிதற்குரிய மன நிலையைப் பெற்திருக்தும் ௮ தனை மறந்து 

இவர், உயிர்உட்கு உதவியே புரிக்தார், தவத்தின் உயர்வை 

உணர்கதிருந்தும் தாம் செய்யும் தானத்தையே கிரும்பி இல்வாழ்ச் 

திருந்தார். இவரது உபகார ஈலததை உலஎனுக்கு உணர்த்த 

விருமபிச் சிவரார்த்தி லருநாளிரவு இவர் விட்டுள் நுழைந்தார், 

அங்கிருந்த கூழை, அன்புடன் உண்டார். மறுநாள் தில்லைப் 

பரமன் நிருமேனி முழு;ங் கூழமைர்திருந்தது. கண்டவர் 

திகைத்தார், உடனே “இற Sei GOT ஊட்டிய திருக்கூழ்” 

என்று ஒருசொல் சீறம்தெழுச்சனு. சேடடவமாரல்லாரும் வியந்த! 

சென்று சேக்கனாமைச் சேவடி வணஙுகிஞுர், அவரும், துறக்க 

வர்க்கெல்லாம Mula நல்ச செப்பமுற வாழ்க்தார், 

வீரிவைத் திரூமுறையில் காண்க. 

கதை 2. 

சோமர் என்பவர் இன.கரன் என்னும் ஓர் ௮ரசன்பு தல்வர், 

அருளும் நீதியும் ௮மைக்ச செஞ்சினர். பெர்ங்கொடையாளி, 

உயிர்களுக்கு உகவிெய்த?ல கவமெனக் கொண்டார். உணவும் 

பிறவும எவர்க்கும் உலர்து உதவினார். பற்றில்லாக உள்ளத்தைப் 

பெற்றிருந்தும் இல்லறத்தையே இவர் பற்றி கினறுர். தானஞ் 

செய்வதையே விம்பித்தன் தவத்தையம் பறந்தார், ஒளவை 

யரும் இவரை ௮ன் புடன் பாடினா, 

65
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நிழலருமை வெட்யிலிலே நின்றநீமின ஈசன் 

சழலருமை வெவ்வினையிற் சாண்மின்--பழ குகமி.ழ்ச் 

சொல்லருமை நாலிரண்டிற் சோமன கொடையரூமை 

புல்லிடத் தேயறீமின் பம்பாய், (ஒளவை. 

இல் வாழ்வார் தானத்தையும், தந் சார் தவத்சையும் இனி 

அ செய்யலெண்டுமென்பனு இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

* *ு ஓ . * * 

264. AAs Enwr OS5a07 Slemansiés 

கோசிகன் காத்தார் கும?சசா-- க சரமல் 
௪ so ரு * 

GIST EDT FORM DL CAG HIT WIERD 

எண்ணிற் றவத்தான வரும். (௪) 

இஃ, 

மரேசா! சிர் ச மெருத்தார் ஏல கு Fi, கோசிநர் ரீலரை வைது பிற தார் ஏன் 

திரிசங்கை வாழ்த்திக் காசதார் எனின், லன்னாசைம் தெறலும் 

உவந்தாரை அல்கலும் எண்ணின் தவகதான வரும் என்சு. 

ஒன்னார்--பகைவர். கெறல்--கெடுத்தல். ஆம்£ல்--உயர்த் 

தல். உவந்தார் என்றது கண்பரை, 

8 அ . ௪ sf ௩ ஏ பசைவரை செித்தலும் ஈநட்பினரை உயர்க்கலும் தவஞ் 

செய்வார் எண்ணுவராயின் அவர்க்கு. ௮வை எளிதில் உளவாம் 

என்பதாம். 

அருளமைந்த உளமுடையராதலால் தவஞ் செய்வார், தமக் 

குத் தீக்கு செய்யுங் கொடிய பகைவனையும் கெடுக்க எண்ணார் 
என்பது ௧௬தி “எண்ணின்” என்றார். 

செத்றமும் பற்றும் நீங்கிய மனத்தினையுடைய தவத்தினர் 
க்குப் பகைவர் இவர், உறவினர் இவர், என்னும் பகுப்பு இல்லை 

யாயினும் ஏதேனும் ஐதர் ஏதுவால் உளராயின் முறையே வசை 

அழிக்கவும் ஆக்சவும் அவர், வல்லுரர் என்பதாம்,
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பட்டினி கிடந்து உடல் வலிதன்றி உடுங்கயிருப்பிலும் தவ 

முடையார் கண்ணிய அணையானே எல்லா வலிமைகளும் அவர் 

பால் நண்ணு ௦ என்பது கருத்து, 

கலை . ௩ 5 . ௩ ௩ 

தலத்கனரைப் பனை க.து இகழ் வார் கேடுற்றமீவர், உவர் 

அ புஈழ்2வார் உயாந்து வாழ்வர் எனபது குறிப்பு, 

செறுச்தாரை அழிக்கவும் சேர்க்காரை அக்2வும் சலவலி 

புடையாரக்கு இபலும என்பு இதில் உணர சத்தப்பட்டது. இது 

ோரசிகர்ப।ல் உணரபபடும், 

கதை. 

\ 

கோர் இரசைக் ang SAG புகுந்து தென் 

இசை Go gms sod host, ௮சகாலத்தில் திருவயோக் 

BUSMin SFAssiH OF HSEDv Hfusns Corer peor Bus 
திரிசங்கு சானபவன தனது குருூள்ன சாபததால் உருநிலைமா றி 

பனமிச மெலி;து வனமபெல திரிச்தான். முடிவில் இவரை 

வர்து ஈணடான்.  பேரு௨மை கொண்டான். உவர்னு தொ 

முதான். முனிவர், அவனது இயல்பினை upipa gio வினவல் 3பொர்ர் 

தார். Qraseyi அவன் அடைச்சு சிறுமையை நீ௧கஇ அவனை 

அமரருள் வருவன ஆக்க எண்ணிஞர், அதன் பொருட்டு 

வேள்வி ஒனறு செய்ய வீ ௩2பினார். அங்குள்ள (Lp atl ov om 

உடன்வர அழைத்தார். சிலர் மறத்து இவரை Haun ESET, 

அவரனைவரூம் இ!ரீந்தவராக இவர், நினைக்தார், உடனே Cad 

வாகளாயினார். காடுகள்தோறும் அலைந்தார், கேடுற்றிழிச்தார். 

அதன்பின் ௮ரசனை கோக்ூனார். “ரி போய்த் துறச்2ழ்தில் கில்” 

என ஏவீனார். உடனே மன்னன் ஐங்? யெழுக்தான். அல்வுலி 

கை ஒல்லையிலடைக்தான். அங்காள்ள தேவர் அவனைப் புலைய 

னென்று கருதித் தலைழோகத் தள்ளினார், MTF gw புரண்டு 

அவனியிலிழிர்தான். அபயம் ௮பயம் என அஞ்சி np Heyer. 

முனிவர் தெரிர்தார். “நில் நில் நில்” எனச் சொல்லி விரை தார்: 

அரசனும் ஆங்கே அமைந்து தொங்களுன். முனிவர் முனிக் 

தார். வான்முக லனைத்தையுக் தானே படைக்கத் galls art.
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அவச தவ வலிமையைக் ௪ண்டு ௮மாரும் அஞ்சினார், மூவ 

ரும் வியந்து ௮வர் முன்னே தோன்றினர். அடுத்தாரை ஆதரி௰் 

கும் ௮வரது அருளையும் தவத்தையும் துஇத்தார். பொறுத்தரு 

ளும்படி. ௮வரைப் புகழ்ந்து வேண்டினார். இரிசங்கை வானில் 

தனியிடமொன்றில் அவர் விரும்பியபடியே தங்கும்படி செப்தார், 

ஒன்னாரைச் தாழ்தீதவும் உவந்தாரை உயர்த்தவும் தவமுனடயார் 

எண்ணின் உடனே அவர்க்கு ௮வை உளவாம் என்பதை அனைவ 

ரும் அவர்பால் தெளிக்தார். (இசன் விரிவை இராமாயணத்தில் 
காண்ம.) 

் இன்னும், இலர்பால் ஒன்னாரா ௨ஒழிந்தாரும் உவந்தாசாய் 

நின்று உயர்க்தாரும் பலராவர், 

விஞ்சிய வி௬வா மித்திர னாலே 

BAFTA ௮ரம்பை அருஞ்சலையானாள் 

SRIF நீடி தவத்தவர் தம்பால் 

வஞ்ச மிழைத்தவர் வாழர்தவர் மண்மேல் (சேதுபுராணம்.) 

தவமுடையார் அழிக்கவும் ௮ச்சவும் வலியர் என்பது இத 

னால் கூறப்பட்டது 

  

203. பாலப் பருவத்தே பண்டுதவம் ஏன் முயன்ளூர் 

கோலவுப மன்யு குமரேசா---6ல முடன் 

வேண்டிய வேண்டி.யாங் கெய்சலாற் செய்தவம் 

ஈண்மி முயலப் படும், (டு) 

இஃ, 

குமரேச! உபமன்யு என்பவர் இளமைப் பருவத்தே 

ஏன் பெருக் தவஞ் செய்தார் எனின், வேண்டிய வேண்டியாக்கு 

எய்சலால் செய்தவம் ஈண்டு மூயலப்படும் என் ௪. 

வேண்டிய--விரும்பிய பொருள்கள், இது விளையாலணை 
யும் பெயர், ஈண்டு முயலப்படும்---இங்குச் செய்யப்படும்,
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தவமே தம் கருமம் என்று 2 நதி ௮றிவுடையோரால் செய் 

யப்படும் அதலால் அதனைச் *9சய்.தவம்? சன்முர். இது செயப் 

பாட்டு வினப்பொருளில் வரத செய்வினை எச்சம், 

தவத்தால், வீரும்பிய பபன்சளை விரும்பிபவலாேற மறுமை 

யில் பெறலாம் ஆசலால், செய்யபபடுவதாய தவம் ௮றிவுடையேோ 

ரால் இம்மையிலே முயலப்படும் என்பதாம். 

மேல், பசைத்தவரைக் நெடுததவும், அரித்தவரை உயர்த்த 

வும் தவம் வல்லது என்றார்; இதில், ௮ சுனால் எண்ணியவெல்லாம் 

எண்ணியவாறே எய்தலாம் எனருர் 

ஆக்கமும், இறலும், சீரும், ஆபுவும், நலனும், மேலாம், 

ஊக்கமும், வீடிம, எல்லாம், தவத் தனது ஊர்நம் அன்றோ 

orem apt பிறரும், 

TROT INAS தவத்தால் எய்தலாம் ௮கலால் ௮தனை டூள 

மையி?ல?ப ஒருவன் விரைந்து செப்ப் வெணடுமென்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உபமனயு பால உணரப்படும். 

கதை, 

உபமன்யு என்பவர் வியாக்கிரபாத முனிவருடைய புதல்வர், 

வ௪ட்டருடைய தங்மையாகிய வசுமதி பால பிறரதார், வறுமை 

வளச வளர்ந்தார். மாவின பாலையே காளும் பருகினுர், தாய் 

இவரை எடுத்துச் செனறு தன் தமையனார் வீடடில் சில காலம் 

தங்கயிருச் தாள். வசிட்ட பததினியாமே அருந்ததியார் ௮ங்இ 

ருந்த காம தேனுவின் பாலை காளுமல் கறந்து இவர்க்கு சன்கு கொ 

டுத்தார். உண்டு மஒழ்ந்தார். பின், ஊருக்கு வந்தார். அப் 

பாலையே நினைந்து தாயிடம் ௮ழு தார், என் செய்வாள பாவம்! 

வசுமதி வருந்தி முன்னை ச் தவமின்மையால் வறுமையில் வாடுஇன் 

ற ஈமக்குப் பால் எங்கிருந்து வரும் என்று மதலையை கோகல் 

மனங் சகவன்று மொழிந்தாள். உபமன்யு சேட்டார், எல்லா 

நலங்களையுர் தவத்தால் எய்தலாம் போலுமன்று துணிந்து வெ 

ஸியே சென்றார். திரிகூட மலையிலிருந்து இறைவனை கோக்க
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அருந் தவ முயன்றார். பருவங்கள் பல உடந்தன: முடிவில் பர 

மன் இவர் முன்னே தோன்றி வேண்9வதென் என வேண்டி௰' 

கூறினார். இவர், சமது தாய் தந்தையர் பொற்கலததில் வைத்து 

ப் பாலில் உண்ணவும், இரமகள் என்றுக் சம் இஃ்லில் உறைப 

வும், இருமை இன்பமும் தாம உரிமையிற் பெறவும், அருள்க ன 

வேண்டினார் அவ்வாறே பரமன் ௮கம௫ழ்ர்கருளிக திருப்பாற் 

கடலையும் இவர் விருப்புறகு த௫்தார். உபமன்யு, தம் தவ ஈலத் 

தாள், இமமையில் எல்லா நலங்களையு* துய்த்து மறுபைபினும் 
[4 உ ரூ * று * ச 

வேண்டியன வேண்டயவாறே எய்தி மேன்மையுறறிருக தார். 

(இதன் வீரிவைச் திவ ரகசியத்தில் காண்க), 

அ.ற்றலிற் றம்முடல் ௮லசப் பற்பஈல் 

சோற்றவ ரல்ல3ீரா நூலவலல் வேண்டுமா 

தேற்றுகி லிர்சொலோ தேவ ராசியே 

மேற்றிசம் பதகதொறு மேவுற் ரோசெலாம், 

. க 
(௧௪ தபுராணம்). 

எவ்வகைப் பொருள்களும் ஈய வல்லது 

செவ்விய தவமதே தெரியின் வேறிலை 

இவ்வுல கத்தி௨ஃ இயற்ற இன்றே 

உவ்௮ட லெடுத்தபே ரூறுதி யென்ப, 

(திருக்கூலப் புராணம்), 

எண்ணியவெல்லார் தவத்தால் எய்தலாம் என்பது இகனால், 

கூறப்பட்டது. 

260, பண்டுபலர் சிற்றின்பம் பற்தச் சவனகரேன் 

கொண்டுதலஞ் செய்தார் குமேோசா--மண்டு 

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார் மற்றல்லார் 

அவஷஞ்சய்வார் ஆசையுட் பட்டு, , (௪)
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இ- ௭. 

குமரேசா! பலர் பொருள் இன்பர்களைச் செய்து நிற்ப 

என் ௪வுனகர் என்பவர் தவஞ் செய்யச் சென்றார் எனின, தவம் 

செய்வாரே தம் கமம் செய்வாராவ[? மறறு அல்லார் ஆசையுட் 

படட அவம் செய்வார் என், அவப--29, 

பற்று ௮லலார் என்றது தவம் செ.ப்யாதவரை, 

செய்தல் என்னும் வ்ளைக்கு ம.றுதலையாய செய்யாமையை 

உணர்த்தி நின்றமையின் பற்று இங்கு வினைமா ற்றின்கண் வந்தது. 

தவம் செய்வாரே தம் உயிர்க்கு இன்பம் செய்தவராவார் ௮ல் 

லாதார் ௮சையாகய வலைபுட்பட்டு கே$ிசெய்பவே என்பதாம். 

உயிர்க்கு உறு துணையாய் நின்று பிறவியை ஒழித்துப் பேரி 

ன்பத்தைத் தர வல்ல தவத்மைச் செய்யாமல் பொறியின்பங்களை 

விரும்பிப் பொருள்களைப் பெற முயற்சி செய்வோர், ஓசையென் 

னும் பெருங் காற்ரிலநப்பட்டு உணர்விழந்து சுழன்று மேலும் 

மேலும் பிறம்து பெருந் துன்பக்தையே மருவுவர் ஆதலால் தவஞ் 

செய்யாதவர் தமக்மே ௮வஞ் செய்வார் ஆபினஞர் என் ௪, 

தமக்கு ஈன்மையை நாடுவோர் தவமே செய்ய?வண்டுமென் 

பது குறிப்பு, 

தவமே உயிர்க்கு இன்பம் பயக்கத்தத்தது; அ த்தவத்தைச் 

செய்யாதவர் தமக்கே துன்பஞ் செய்தவரசாவர் என்பது இதில் ௨ 

ணர்த்தப்பட்டு. இவ்வுண்மை சவுனகர் பாலும் சையாதி 

பாலும் உணரப்படும், 

கதை. 

, சீவுனகர் என்பவர் பிருகுமுனிவருடைய புதல்வர். வேத 

முதலிய கலைகக£யெல்லாம் ஓதியுணர்க்தார், உணர்வுமிகுந்தார், 

உருவம் பருவம் முதலியவற்றால் சம்மையொத்த ௮ரசபு தல்வர் 

பலருடன் கூடி. ௮சம௫ழ்ந்திருக்தார், உலசப்பொருள்களால் ney
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வாம் இன்பம், கிலையில்லாகது என்றுமிதளிர்தார். உடலுறும் 

இன்பத்தை வெறுத்தார் உயிர்க்குறும் இன்பத்தை கீரும்பிீனார், 
தனிவனம் ஒன்றில் இனிது அமரக் தார். வருந்திகின்று அருச் 

திவஞ்செய்தார். இவருடன் இருந்த ௮ ரசகுமாரர் அ௮னைகரும் 

பொருளின் இன்பங்களைப் பொருச்தச்செய்தார். இற்றின்பங்களை 

முற்றுந்துப் ததார். ஆசையுட்பட்டார், ரசராய் நின்றார். ௮ 
வருள் சையாதி எனபவன் தன் ௮ருமைமகரூடன் ஒருகாள் வே 

ட்டைக்குவந்தான். சவுனநர் இஈும்குர் தவவனஞ்சார்ந்கான். 

௮ ரசன்குமரி ௮ங்ூ௫ருக்த ஒருபுற்றினை உற்றுகோக்னொள். அதில் 

விழிகளின் ௨ளிஈளைக்சண்டாள். லாசிறு துரும்பையெடுத்தாள். 

௮ல் ஒளி ஒன்றில் உருவக்குசுரனாள், ௮ஃது அப்புற்றள் 

அடங்கயிருந்த சவுனகரது விழியாதலால், அவர் நீறிது வருச் 

இனர். M5 eH ௮வவனமுமுதும் இருண்டது, gor gin Gp 

ரும் க9ங்9 அப்புற; நினையடைந்தார். உற்றைகயுணர்ந் தார். உட 

னே முனிவர் அடியில் ௮ சசன் முடியுரப்பணிச்சான். சவுனகர் 

பொறுத்துத் தவநிலைகின்றார். சையாகி என்னும் மன்னன் தன் 

மகளை அ௮ம்முனிவருக்கே உகலித்கானும் மெய்யுணர்வுடைய லனா 

ய்த் தவஞ்செய்யலிரும்பினான், அமரர் தலைவனாகிய இந்திரனும் 

வர் துவணங்கசர் சவுனகர் தவஞ்செய்து உயர்ந்தார். உடனிருகத 

அரசரும் பிறரும் பொருவின்பங்களைச்செய்து சைவலையிற் 

பட்டு அல்லற்பட்டார், கலஞ்செய்வாசே தமக்கு ஈசனமைசெய் 

பவர் அல்லாதஉரெல்லாரும் தமஃசே ௮.ஞ்செய்தவராவார் எ 

ன்பதை உலகம்இவர்பால் ஓர்ந் தது. (விரிவைப் பாரத தஇல்நாண்௮) 

பொருளொடு போசம் புணர்த லுறினும் 

௮ருளு,கல் சானற அருக்தவஞ் செய்ம்மின் 

இருளில் கதிச்சென் நினியிவண் வாரீர் 

தெருள ஓதினுர் தெருணமின் அதுவே. (வளையாபதி.) 

தவஞ் செய்வாசே தம்முயிர்ச்கு ஈன்மைசெய்வார் என்பது 

இதனால் கூறப்பட். த,
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267. மடு புசழ்ச்சீதை வாசீசர் வாசகர்2ர் 

சொண்டனரேன் தன்பால் குமரேசா--மண்டிச் 

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிலீடுந் துன்பம் 

சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு, (er) 

இ-ள். 

குமரேசா! Pons, ane ei, மாணிக்கவாசகர் என்னும் 

இவர்சள் துன்பம் எய்தியதால் என் மேன்மையை எய்திஞர் 

எனின், சுடச் சுடரும் பொன் போல், கோற்இற்பவர்க்குத் துன் 

பம் சுடச்சுட nat Di என்சு, 

கோற்கிற்பவர்ம்கு--தவஞ் செய்வார்க்கு, இதிலுள்ளகல் 
என்னும் இடைகிலை அவர், தனை ஆற்றும் அற்றலையுணர்த்தி 

நின்றது, 

இ, சுடச்ஈட பொன்னுக்கு ஒளி மிகுமாறுபோல், துன்பம் 

வருத்த வருத்த தவஞ்செய்வார்க்கு மேன்மை மிகும் என்பதாம். 

பொன்னின் உவமையால் ௮வர் தன்மை புணரப்படம், 

பொன்னைத் தியிடைவைத்து உருக்கி அதகினுடு கலந்து 

நின்ற மரசினை நீக்குவர்; அ௮ங்கனஞ் செய்தலைப் புடம் இடுதல் 

என்பர், புடம் இ$ர்? சாறும் பொன்னுக்கு ஒவிபும் மாற்றும் உயர்ந் 

துதோன்றும், அதுபோல், துன்பந் சாயுரதாறும் ௮ருந்தவாக் 

கு மேன்மையும் ஞானமும் மிகுந்து விளங்கும் என்பார் (*பொன் 

போல் ஒளிஃ3ம்” என்றார், 

பசி முதலிய உற்ற சோயானும் பிதர் புரியும் மற்ற சோயா 

னும் வருந்த வருத அருந்தவர்க்குப் பெருமையும் ஞானமும் 

பொருந்தி மிகும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இவவுண் 

மை சை, அப்பர், மாணிச்சவாசகர், என்னும் இப்பெரியார்பால் 

காணப்படும், 

கதை. 

Fang என்பவர் மிதிலை வேச்சனாபெ சனகன் புதல்லி, இரு 

வீன் கலையாய் இவ்வுலிலவதரித்து இராமபிரானை மணர்து திரு 
00
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வயோரத்தியிலிருந்து வாழ்ந்தார். இராமன் வனம் புழுங்காலை 
உடன் புகுந்தார், பஞ்சவடியென்லும் இட. த்தில் ௮அமைத்திருச்த 

இலைக்குடிசையில் தங்யெருந்தார், இராமனும் இலக்குவஜம் 
நீங்கிய அமையம் பார்த்துவந்து இலங்கைய வேரந்தனுடுப இரா 

வண்ன் இவரைக் காதலித்து எ0த்துச் சென்றான், சிறையிடை 

வைக் தன் தீய எண்ணத்தைத் தெரிலித்தான், கற்புத் தெய் 

வமாகய சதை தன் நிறைவழவாமல் நின்று இராமனை நினைந்து 

நெடுந்தவஞ் செய்தார், கணவனைப் பிரிந்து இலங்கையிலிருச்ச 

காலத்தில் ௮வர் ௮டைந்,2 துன்பங்கள் பல, முடிவில் இராமன் 

வான ரப்படைகளுடன்வந்து இலங்சையை வளைத்து ௮சக்கரனை 

வசையும் இராவணனையும் கொன்று வென்றி புனைர்தபின் தன் 

மனைவியையும் கொணரும்படி செய்தார். இறையிடையிருச்த 

சீதையும் விரைவடன உந்து தம் கணவனைத் தொழுதார், இரா 

மன், வெகுண்டவர்போல் கோக்கிப் பல வெம்மொழி பதர்ந்தார். 

அவர் குறிப்பின்படி சதை இயிடைக் குஇத்தார், இங்கின்றி 

நின்றார், இறந்து ஒளி மிதந்தார், அவர், கற்ன் ஈலத்தைபும் 

திவத்தின் இறத்தையும் எல்லாரும் பு£ழ்ர்த துதித்தார். சிறை 

யிருந்து துன்பமெய்ி,பதால் தையின் அறிவும் பெருமையும் 

முன்னையினும் சிறர்து Bor aD ar, 

பொன்னைத் தீயிடைப் பெய்தலப் பொன்னுடை த் தூய்மை 

தன்னைக் காட்டெதற் சென்பது மன க்கொளல் த்குஇ 

உன்னைக் சாட்டினன் சுற்பிலுச் கரசியென் றலூல் 

பின்னைக் காட்டுதற் ரியதென் மெண்ணியிப் பெரியோன். 

இ, துன்பத்தால் வருந்தி கின்ற சதையைத் தேற்றிக் ௪௪ 
சதன் கூறியது. 

கதை 2 
ப்பர், மாணிக்கலாசகர், என்றும் இவ் அருந்தவர் இரு 

வர்க்கும் சமணரும், பாண்டி௰லும், செய்த தன்பல்கள் பல, அத் 
துன்பங்கள் வருத்த வருத்த அகர்க்கு மெய்யுணர்வும் மேன்மை 
யும் மெலோல் நின்றன, இவ்வுண்மையை அவர் சரிதையில் 
உணர்க,
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வருந்ச வருந்த ௮ருந்தவர்க்குப் பெருஞ்சர் உண்டாம் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

 கரைவாமிவவள்வதானனர். 

268. Wes sip a5 Sous ver மன்னுயிரெல் லாமுவந்து 

கொண்டுதொழு கின்ற குசா -மொண்டுறின்ற 

தின்னுபிர் தானறப் பெற்முனை யேனைய 

மன்னுயி ரெல்லாச் தொழும், (௮) 

இஃ, 

குமரேசா! உயிர்தளெல்லாம் நக்னெய் ஏன் உவந்து 

தொழுேன்ேறன எனின், தன் உயிரைக் சான் அறப் பெற்றாளை 

ஏனைய மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் என் 2, 

தான் அறப் பெற்றானை.-தனம்கே முற்றும் உரிமையாகப் 

பெற்றவனை. என்றது புலன்களை அவாவி மனவசட்பட்டு ௮டிமை 

ய, தாமல் தனது உ£ரின் உயர் நிலைபை ஒருவன் தனக்சே உரிதி 

காதககமொள்ளலை,எனைய மன்னுயிர் என்றது தன்னுயிரைச் தனக் 

கு உரித்தாுப் பெறுக மற்றைய உயிர்களை, எனைய என்பது 

குறிப்புப் பெயசெச்சம். 

தன உபிரைப் பொதிசளுஃ கு உரிமைபாச்காமல் தனக்மே 

முழுவதும் உரிமையாக்கந்கசொண்டவனை மன்னுபிர்களெல்லாம் 

ம௫ழ்ர்து தொழும் என்பதாம் 

பொய்ப் பொருள்களில் புக்குழன்று! புன்மையுறாமல் மெய்ப் 

பொருளை அடைதற்கு ஏதுவாயெ தவத்தைச் செய்தவரே உயிர் 
பெற்ற பபனை யுற்றவராவர்; மற்றவபெல்லாம் பெற்மவ.ல்லர் என் 

பது கருத்து, புறத்தேயுள்ள பொருள் முதலியவற்றைத் தனக் 

கு உரித்தாகப் பெற முயல்வதினும் உள்ளேயிருக்கும் உயிரையே 

அவ்வகைபெற ஒருவன் முயலவண்ுமென்பது குறிப்பு. 

உடம்பு பெற்றவரெல்லாம் உயிரைப் பெற்றவசே யெனிலும் 

அவ்வுயிர், உயர்நிலை யெய்தி மெய்பின்பத்தைப் பெறம்படி. உயர்வு 

பெற்றவனே அதனைச் தனக்கு உரிச்தாசப் பெற்றவன் என் 2.
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தவத்தால், உயிரைத் தனக்கு உரித் தாசப் பெற்றவை உ௱௫ 

மெல்லாம் உவந்து தொழும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவ்வுண்மை நந்தி தேவர்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

நந்திதேவர் என்பவர் சிலாத முனிவருடைய புதல்வர். தாய் 

பெயர் சித்திரவதியார். sug பெற்றோர் செய்த அருந்தலத்தின் 

பெரும் பயனா* இவர் அவதரித்தார். அழகும் அறிவும் அமைதி 

யும் வாய்ந்து எல்லாவுயிர்களும் இன்புற வளர்ந்தார், சைலாதி 

என்று முதலில் பெயரிடப் பெற்றார், பல்வநைள் கலைகளும் பயி 

ன்று தெளிந்தார். உலகப் பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பொறி 

வழிச் செல்லும் சிறுமை அகன்றார். டீனமொழி மெய்களை இனி 

துற அடக்கினார். சிவமே துணையென்று தவமே புரிர்தார், உதிர 

சருகு இன்றும் சிறிது நீர் பருகியும் உடல் வருந்தி நின்றார். பரு 

வங்கள் பல கழிந்தபின் பசமன் தோன்றினார். வேண்டியது என் 

என வினவினார். நின்பால் அன்பே என்பால் ௮ருள்க”” என 

இவர்,வேண்டி வணங்கினார்.௮வர்,௮அதை அருளி அசன்றார். ௮.தன் 
பின்னும் இவர், ௮ருர் சவ?ம செய்து அவர்பால் பெரு ஈலக்கள 

ல்லாம் பெற்றார். பசமனைப்போலவே திருவுருவமை£ஃது என்றும் 

அஹிவில்லாதவராய் எல்லாத் தெய்வங்களுக்குக் தலைமைத்தன்மை 

யை யெய்தி சுயஞ்ஞஜை என்லுட் திரு மனைவியோடு பெரும௰ழ் 

வுற்றூர், திருக்கைலையில் நின்று சிறந்து விளங்கினார். அ௮மாரும் 

போற்றும் உயர்ந்த பதவியில் ௮மரப்பெற்முர். ஆரயிர் அனைத் 

அம் இவனை அ௮சம௫ழ்ந்து தொழுதன, தன் உயிரைத் தனக்கு 

உரித்தாகப் பெற்றவனை மன்னுயிரெல்லாம் மகிழ்ந்து தொழும் என் 

பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெலிந்தது, 

(இதன் விரிலைச் சிவ புராணத்தில் காண்க.) 

/ 

தவமுடையானை உலகமெல்லாம் தொழும் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட, 

ewe மை கல ௮... கணணி
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269. சாற்றுபுஈழ் மார்க்ரண்டர் சாருஞ் eG aC rar 

கூற்றினைபும் வென்றார் கும£சசா-.€ற்ரமிகு 

கூற்றம் குத்தலும் கூடும் சோற்றலின 

ஆற்றல் தலைபபட் டவர்க்கு, (௯) 

இ-ள், 

குமரேசா! மார்க்சண்டர் ஈுவேதர்என்னும் இருவரும்என் 

தமது தவத்தால் கூற்றையும் வென்றார் எனின், சோற்றலிவ ஆற் 

றல் தலைப்பட்டவர்க்குல் கூற்றம் GHSS gid சைகூமெ என்க, 

கூற்றம்.-எமன், இப்பெயர் உடம்புகளிலிஈர்து உயிரை 

வே பிரித்தும் கூறுபரித்துவோன் என்லும் எதுலான் வந்தது. 

கோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு-.- தவத் சீனாலாகய 

வலினமையைச் சார்க்த௰ர்க்கு. கூற்றம் ுதிக்கலஓும் கைகூடும். எம 

னைக்குடக்தவு முடியும், உம்மை, ௮வனை4 கடக்க முடிமாபைடைச் 

காட்டி நின்றது, த௲ப்_ட்டவர்ம்கும் கைகூடும் என்று காண்ட, 

த௫த்தினாலுண்டாம் வலிமையை யடைக்கவர்க்கு எமனை 

LBL ge Bi மூ பு 2மன்பத rib 

ons 5%) ofan god eo. pide பெயர்கள் இதில் வே௮ வகை 

யில் கலந்து நின்றன. 

தவழுடையாரை மன்னுயிெல்லாம் தொழும் என்று மேலே 

கூறினர்; QAO, Hat, எமனையுள் கடப்பர் என்றார். தவமான 

த தன்னையுடையாருச்கு அழிவில் நிலைமையை அருளும் என் 

பது கருத்து. 

கடத்தற்கு அரிய எமனையும், தவமுடையார் கடந்து விடு 

வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மார்க் 

கண்டர் சுவேதர் என்னும் இவ்விருவர்பாலும் உணரப்படும். 

கதை, 
மிருசண்டு முனிவாது பு.தல்வ.ராயே மார்க்கண்டர் பதினாரு 

வது வயதின் முடிவில் தமந்கு முடிவுசாலம் எனபகைத் தெரிந் 

தார். என்றும் அழியாமல் இருச்கும் நிலமையை எய்ச விரும்பி
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ஞர், தவம் ஒன்ருனே விரும்பிய எல்லாம் விரும்பியவாறே பெ£ 

லாம் என்று உணர்ந்தார். உடனே சென்றார், உற்ற சோய் 

சோற்று உயர் தலஞ்செய்தார். அதன் வலிமையால் எமனையும் 

கடந்தார், 

உகவிய மிநககண் யன் மாலயன் 

முகலவர் புகம்கஈு முதன்மை பெற்றனன் 

விதிமுறை யவன௱ள் மிருகண் டொப்பி3லோர் 

புதல்வனைப் பெற்றனன் புரிசச கோன்மையால், (1) 

௮ப்பெருர் இருமகன் அற்றும் நோன்பினுல் 

தப்பரும் வீதிரினைக் சணைந்து கூற்றுவன் 

துப்சனை யகம்நிய கொலை௮ கண்டுபின் 

எப்பொழ தாசதினு௦ இறப்பின் ரயினான். (2) 

(மார்ச்கண்டேயப் படலம்.) 

கதை 2. 

சுவர் என்பர் மாப்பன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல் 

வர், கஇறக்த கல்ிபும் நிறைந்த அறிவும் இருந்துப பண்பும் பொ 

ருந்தப் பெற்றவர். பிறவிபில் என்றும் பெருக் துன்பமே என்று 

தெசிகதார், உலக வாழம்க்நையை வெறுத்தார், உண்டி முதலிய 

வந்றைச் ௪ருக்கி உயர்ச்த விரதங்களைக் கொண்டார், அதன்பின் 

அலைகின்ற மனச்தையடக்ி அருந்தவம் புரிந்தார். புரினுவருங் 

கால் காலமுடிவில் காலன் வந்தான், அவரது ௮ருந்தவங்கண் 

டான். கலங்கயொன்றான், பின் கூற்றுவன் வந்து கொதித்துப் 

பிடித்தான். பசமனருளால் ௮வனே யிறச்தான். Hi furs 

வாழ்வினைச் சுவேதர் அடைந்தார். இறந்த எமனை எழுப்பித்தரும் 

படி. லேண்டினார். இறைவன் ௮ர௬ள அவலும் எழுந்தான். தவச் 

இன் ஆற்றலை மிசப்போற்றி யகன்றான். 

தவவலியுடையார் எமனையும் கடப்பர் என்பசை உலகம் 

இவர்பால்கண்டது, (இதன் வீரிவை இலிங்கபுராண ததில்காண்ச.)
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தீவத்தினில் அமர்புரி சமனை வெல்லலாம் 

தவத்தினில் எழுகடல் தமையும் உண்ணலாம் 

தவத்தினில் வடவரை களைந்து தாங்கலாம் 

தவத்தினில் ஆனலமும் தரிக்க லாகு?ம, 

(திருக்கூவப் புராணம்) 

தவவலியால் எமனையும் கடக்கல1ம் எனபது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

  

270. பண்டி பலரிலராய்ப் பாடமீற்தார் பாண்மேேன் 

கொண்டான் தருவை 3 wos re ர. மண்டி 

இலபல ராகிய காரணம் சகோஜ்பார் 

இில1பலர் சோலா கவர். (2) 

Q)— an. 

குமரேசா! பலர் வறுமையால் வாடினார். பாணன் என் 

டேருக திருவையெய்தி ௮ரசனாய் பகழ்ந்தான எனின், இலர் டல 

சாகயசாரஸம் கோற்பா£ சல மோலாதகர் டலர் என்சு, 

லர். வரியவர். பொருள் இல்லாதவர் என்னும் ஏதுவான் / ஸ்ரீ / ் go 

வந்தது, சோற்பார்-தவஞ்சய்லார். நே!லாசுகர்- ச ௨உஞ்செய்யா 

Sat, இலர் டலர் ஆய கா.ரணம்-வறிப௰ர் பலர் ஆதற்கும் கார 

ணம், ஆூய என்பது இங்கு எதிர்கால வினையெச்சம:௰் நின்றது, 

பொருளுடையவர் சிலராகவும் பொருளிலலாதவர் பலராக 

வும் அதர்ருக் காரணம் தவஞ்செய்வார் லெரும தவஞ்செயயா 

தீவர் பலருமாயமைந் தமை?யயாம் என் பதாம். 

செல்வர் கலராகவும், வறியர் பலராகவும், இவ்வுலகில் சாணப் 

படுகன்ராரே பிதற்கும் காரணம் யாது எனபாரை கோக்க யிது 

கூறியுள்ளதாகம் காண்௬, 

ஒத்த பிறப்பீனையுடைய மச்களுளளே சிலர் மாத்திரம் 

செல்வம்பெற்றுச் சிறது வாழம், பலர் ௮றுமை மிக்கு வருந்திச்
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தாழவும், ௮மைந்தமைக்குக் காணம் தவஞ்செய்தலும் செய்யா 

மையுமேயாம் என்று காட்டு தீ தலத்தின் நலத்தை இஃதுணர்த் 

Bud sens. 

இனி, நுண்ணிய அறிவு இன்மையே வறுமை மஃது._- 

மையே பெருஞ் செல்வம் எனப்பகிம ஆதலால் அவ் ௮றிகினது 

இன்மை உண்மைகளும் ஈண்டுக்கொள்ளப்படும், 

முற்பிறப்பில் தவஞ்செய் சவ இப்பிறப்பில் செல்வாய்த் 

இரழ்சர்; செய்யா தவர் வறியராய்த் திரிவர் என்பது கருத்து, 

தலம், எமபய த்தை நீக் இறுதியில் பேரின்பத்தை ஆக்கும் 

எச்று?பலேகூறினா!;இதில் ௮து,பெருக்சிருலையும் Sag cour 

ரூர். நல்குமென்றார். தவம் ஒன்றே இருமையிலும் இன்பமெய்து 

தற்குரிய உரிமைகளை யெல்லாம் ஒருங்கே உதவும் கலால் ௮த 

னை ஒருவன் விரைந்து செய்துகொள்ள3கண்டுமென்பது குறிப்பு, 

தவஞ் 2சய்தவே செல்வராய்ச் சிறந்து வாழ்௨ார் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவவுண்மை பாணன்பால் காணப்படும், 

கதை. 

பாணன் என்பவன் பலியின் புதல்வன், சோணிதபுரம் 

என்னுக் திருககரில் இருர்தவன். அசரகுலத் தோன்றலாயயெ 

இவன், தைத யிறக்தபின தனிகின்று வாழ்சதான். புண்ணிய 

மொன்றே எண்ணிய எஃஉலாம் தரும எனறு தன் புந்தியிலுணர்ச் 

தான், இறைவனை நினைந்தான். நிறைபுடன் ஒழுகனான். வருந்தி 

நின்று அருந்தவம் புரிர்தான். பரு௨ங்கள் பல கழிந்தபின் பர 

மன் தோனறிஞர். ௮வசருளால் இவன் பெருந்திரு வெய்தி 

னன். ௮மரரும் போற்றம் உயர் நலமடைந்தான், அ சசனாய 

மைந்து ஆருயிர் ஓம்பினான். தன் மரபில் தோன்றினும் வேறு 

பலரும் இல்லாதவராய்த தனனை வணஙக்ூத்தாழ்ர்து நின்றார், 

இவன் மாத்திரம் செக்கோல செலுத்திச் சிறந்து வாழ்ச்தான், 
முடிவில், பரமன் ௮ருசே நின்று பணிபுரிபும் உயர்பதம் பெற் 

ரன். தலத்தளவேயாகுமாச் தான் பெற்ற செல்உம் என்பதை 

உலசம் இவன்பால் உணர்ச்து ம௫ழ்க்தது.



27-10 9 Aero sand 531 

திருவும், அறிவும், தவத்தானே வருமென்பது இதனால் கூறப் 
பட்டது, 

உய்த்தொன்றி யேர்தர் அழவுழு தாத்தவும் 
வித்தின்றிப் mua mip A kr sap லென்னொக்கும் 

மெய்த் தவம் இல்லான் பொருளொடு போசகங்கட் 

செய்த்துழச் சேதான் இடர்ப்பரி மாறே, (வளையாபதி,) 

பிறந்தனர் பிறர் துசாலப் பெருகினர் பெருஇப்பின்னை 
யிறஈசன ரென்பதல்லால் யாவரும் இன்றுகாறும் 
மறைச்துயிர் வாழாடின்றார் இல்லையால் வாழிகெஞ்சே 
சிறந்தது தவத்தின்மிம்ச தின்மையே சிஈதிசண்டாய். 

(சூளாமணி) 

அழகு, இளமை, மேன்மை முதலிய உயர் ஈலங்களெல்லாம் 
ஒருங்கே வாய்ந்த தெய்வமகளிர் பலர் எசரியராய் வரது பணிகள் 
புரிய, அரம்கியர் தலைவியராய் நின்று இலங்சையில் நிலவுஉதைக் 
கண்ட HOT EH, UT BH தவப்பயனை வியக் த கூறியதாகக் கம் 
பர் இட்டிம் காட்டிய இனகவி ஒன்று ஈண்டுக் காணத்தக்கது, 

ஈட்வொர் தலமலான்மற திட்டினால் இயைவதின் மை 

காட்டினார் வீதியாரஃது சாண்டுந்பா காண்மினம்மா 
பூடடுவார் முலைபொருத பொய்யிடை தையப்பூநீர் 

ஆட்டுவார் ௮மரரமாதர் ஆரிவார் ரக்கர்மாதர், 

தவமுடையவ?3ர திருவனை அடைவர் என்லும் உண்மையை 
உணர்ததுகினற இதன் நயத்தை ஊன்றியுணார்க, 

  

(இவ்வதிசாரத்தின் தொகைப் பொருள்.) 

உறுகோய் பொறுத்தலும் பிறவுயிர்கட்கு அருள்பு! ரிதலுமே 
ஒருவனுக்கு ௮ருர்தவமாகும, முன் தீவமுடையார்க்கே ௮ஃது 
எனிதில் மைகூமம், இல்லறத் தாராக்குத். தானமயபோல் துறவறத் 
தார்ம்குத் தவமே சிறக்களு, ௮. தனால் அழிக்கவும் ஆக்கவும் 
வல்ல ஆற்றல்கள் உளவாம், எணணிய எல்லாம௮ஃது இன்புற 

ஈல்கும, தவஞ்செய்வாரே தன்னுபிரக்கு நன்மை செயதவராவர். 
சுடச*ட்ப பொன ஓஒளிகவிடுவதுமீபால் ன்பம் உற ௨ os தவஞ் 
செய்வார் இறந்து Son insert. தவமுடையானை உலசூமல்லாம 
உவந்து தொழும், தவமுடையார் எமனையம சடப்பர், ௮௨0 

செலவமெல்லாமெய் திச் சிறம்மு வாழ்வர், 

௨௭-வது தவம் முற்றிற்று, 
ane Gare, 

ms ௪ 
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அஃதாவது கவத்தோடு பொருந்தாத ஓழும்கம். உள்ளச் 

தல் ௯ழுஃ்கம் இலராயிருரதும் தவமுடையாபோல் புறத்த 

பொய் வேடகிகொண்டு உலநககாை வஞ்சித்தொழுகும் இவ்வன் 

கண்மை, இருமையினும் பெருங்கேடு பயச்குமாதலால் மெய்த் 

தவமுடையார் இப் பொய்யொழுக்ககதை அறமே pf aC veo DB 

மென்பஅ கருதி இஃது ஈண்டுவைக்கப்பட்டது. அதுகாரமுறை 

மையும் இதனானே தெளிலாம். 

  

47/1. பண்டுமுக்க காதன் படிற்றொழுக்கை எல்லாரும் 
கொண்டி மித்தார் என்னே குமரேசா--மண்டுகினற 

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொ மக்கம் பூதகிவள் 

DAL HESS ஈரும், (#) 

இ-ள். 

குமரேசா! முத்தராசனது படிற்றொழுக்சகத்தை ஏன் 

எல்லாரும் நதைத்து இழித்தார் எனின், வஞ்சமன த்தான து படற் 

௮ ஒழுக்கக்தைப பூதங்கள் ஐந்தும் ௮௧ தேத ஈகும் எனக. 

படிறு என்பது பொய் களவு வஞ்சம் என்பவற்றைக்குறிர்து 

வரும் ஒரு சோல், படிறு ஒழுக்கம என்பது படிற்றொழுககம் 

என நின்றது, படி.ற்றொழும்கம்--கள்ள?வாமழுக்கம், 

பூதங்கள் ஐந்தாவன நிலம், நீர், 2, வளி, வான் என்பன, 

இவற்றின் சேர்க்கையானே உடம்பு முதலிய எல்லாப் பொருள் 

6055 தோன்றியுள்ளன. 

வானின் குணமா£௰ய ஒலியைச் செகியாளும், வளியின் குண 

மாகிய ஊற்றை மெய்யானும், தீயின் குணமாகிய ஒளியைக் குண் 

ணானும், 8ீரின் குணுமாயெ சுவையை வாயாலும், நிலத்தின் குண 

மாய நாற்றத்தை மூக்கானும், நுரர்ந்து உயிர்க்கு உற தணை
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யாயிணைர்திருக்கும் மனத்தின்ஈண் ஐம்பெரும் பூதங்களும் அண 

வாயமாந்துள்ளன. ௮ வையறியாத மதைபொருள் யாணடும் இவ் 

லை; இவவுண்மையை உலராமல் எவ்ரும சாணா ஏன்று கருதி 

ஞ்ச மனத்தான் கொள்ளும் கூடாவொழுச்சத்சை ௮அவைசண்டி 

அவனது மடமையை நினைகது அவன் காணாமல் தம்முள்ளே ஈகை 
* ச . ¢ . os ச e ப று உ; . ° 

க்கும் ௮ தலான *பூதங்கள ஐந்தும் ௮222மத நகரும் என்ஞுாா. 

உஞ்சங்லந்த மன த்தையுடையவனது படிற்றொழுக்கத்தை 

ஐம்பெரும் பூதங்களும் அுறிச்.நு தம் உள்ளே சிரிக்கும் என்பதாம். 

அருவ ஒன்று இன்மையால், ஐர்தும் என்றார். இது முற் 

ம்மை, ளி. பிறர் பற்? ர ரசைப்பர் ப சங்றள் ஏச்தும் அரத் 
ரி, Dnt [2 5, 9 7) Ww ‘ 

தே ககும் எனக்கொண்டால், சர்சவும்மையாம். ம்பு தங்களும் 

Qo dy QU HUT Ly THAI ENED நின்று எல்லாகீமாணும் கலால் 

எவரும் அறியார் என்று கரூடும் கூடாவொழுக்கதை ஒருவன் 

கூடலாகாதென்பது குறிப்பு. 

HGS மய எண்ணங்கொண்டு புறத்தே தவவேடங்கொள் 

வோன் பழியே யெய்தி யிழிவான் என்ப இதில் உண த்தப்பட் 

டி. இவ்வுண்மை முத்த தன்பால் உரைபப்படும், 

கதை. 

ேத்கராதன் என்பவன் சொர சாட்டின் கழ்பால்இருக்க 

ஒரு குறநில மன்னன். செருக்கும் வஜ்சமும் Criss கெஞ்சி 

னன். அழுக்காறுள்ளவன். ஆசை மிக்சவன், கொடுங்கே!ல 

னாய இவன், அச்காலத்ழில் இருப்சோவலூர் என்னுர் இரு 5ஈமி 

லிருந்து செங்கோல் செலுத்திவர்க மெய்பபொருளார் மீ௮ மிகப் 

பகைமை கொண்டான். ௮வரை வென்று அவரது காட்டை 

கைக்கொள்ளக் கருதினான். படையுடன் சென்று மிடலுடன் 

பொருதான். போரில் வலிதொலைர்து புறமுதுகிட்டான். பல 

முறையும் வந்தான், ஒரு பயனுமின்றி மீண்டான். அப்புண் 

ணிய வேர்தன் பெருமையை இப்புல்லியன் எண்ணி யெண்ணிப் 

புழுங்கினன். வஞ்சனையாலன்றி கேர்நின்று ௮வரை வெல்ல 

முடியாதென்௮ தெவிர்கான். தவமுடையார்போல் பொய்வே
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டங்கொண்டு அம்மெய்யர்பால் வந்தான். அவர், இவன் கரவறி 

யாது முனிவர் எனக்கரு தித் தம் அரண்மனைக்குள் ௮ழைத்துச் 

சென்றார். தனியிடம் புகுர்தவடனே இக்கொடியோன் தன் 

சையில் மறைத்துவைத்திருந்சு வாளால் ௮.வர்தலை துணிபடவீசிச் 

சொலைவினை செய்தான். உயர்ந்த வேடத்தைக் கொண்டிருந்தும் 

இலிளையால் இவன் இழிந்து தொலைந்தான். சுற்றமு.ற்ற கெஞ்சி 

னர் கொள்ளும் வஞ்சவேடத் தால் யாதும் பயனில்லையென்பதை 

உலகம் இவன்பால் கண்ட, (இ.து பெரியபுமாணத்திலுள்ள த.) 

வஞ்சித் தொழுகும் மதியிலிகாள் யாவரையும் 

வஞ்சித்தோம் என்,று மூழன்மின்--வஞ்சித்த 

எங்கும் உளஜனொருவன் காணுங்கொல் என்றஞ்சி 

அங்கம் குலைவ தறிவு. (குமர குருபார்.) 

தீயார் கொள்ளும் மாய வேடத்தைக் கண்டி மயங்கலாகர 

தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

212. குன்றா வுயர்தோற்றம் சொண்டும் அதிசூரன் 
குன்றினான் என்னே குமரேசா... என்றேலும் 

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 

தானறி குற்றப் படின். (௨) 

இ.். 
குமசேசா! அதிசூரன் ரீறுதோய்ந்த மெய்யினனாய் உயர் 

ந்த தோற்றம் உற்றும் ஏன் இழிர்தான் எனின், தான அறிந்த குற் 

றத்தில் சன் நெஞ்சம் படின், வான் உயர் தோற்ம் எவன் செய்யும் 

என்சு, வான் உயர்தோற்றம்--வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம், 

வாளை உவமை கூறியது தோற்றத்தின் உயர்ச்சி தோன்ற 

என்க, அறிகுற்றம்--அறிந்த குற்றம். இது வினைத்தொசை: 

தான் குற்றமென்று ௮றிந்ததின் கண்ணே தன் கெஞ்சம்: 

பொருந்துமாயின் வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம் என்னபயனைச் : 

செய்யூம் என்பதாம், அதனால் யாதும் பயனில்லை என்றபடி. :
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மனத்தின்கண் மாசுடையார் புறத்தில் எத்துணை உயர்க்த தவ 

லேடத்தைத் தாங்கியிருப்பினும் ௮ சனால் அவர்க்குப் பயனில்லை 

என்பது கருத்த. இய நெஞ்சினா கொண்ட வஞ்ச மீவடததுக்கு 
அஞ்சவேண்டாம் என்பது குறிப்பு. 

சிறந்த தவவேடத்தை ஒருவன் பொருந்தியிருப்பிலும், தன் 

கெஞ்சம் குற்றத்தின் கண்ணே பொரு சமாயின் அவன் எல்லா 

ரானும் இதழப்பட்டு இழிவான் என்பது இஇல்உணர்த்தப்பட்டது, 

இவவுண்மை திசூரன்பால் உணரப்படும், 

தை. 

அ/தரூரன் என்பவன் சோழமண்டலத்தைச் சார்ந்த எயி 

னன் என்னும ஊரிலை சான்முர் குலத்திலே றர்கவன், பொர 

மையும் வஞ்சமு:ம பொருக்திப கெஞ்சினன். இவன் காலில் 

ஏனா இராகர் என்னும் பெரியார் ஒருவா அக்குலத்தில் தோனறி 

நலத்துடன் வாழ்ர்திரந்தார். அவர், ௮ஷ்சா நெஞ்சினர். குன்ரு 

அ௮னபினர்.  பின்றாுவென்றிபர், சவனடியாரைச் சிவமன நினை 

க்கும் தவரல மடையவர், வாள்வித்சைபில் வல்லர். அதனைப் 

பிதர்க்குப் பயிற்றுமித்து அதனால் வநம் ஊஇ.பல்2தொண்டு ௮௬ 

தவரைப் பேணிக் தாழம் ௮ரஞஷடன் வாழ்ர்தார், இஎ்ஙனம் 

வாழ்ந்துவருங்கால், வாள்வலிபில தனனிலுஞ் சிறந்து விளங்கு 

Bex ait என்று கருதி ௮வர்மேல் இவன் பொருமை ககாண்டான். 

புறங்கூறி வந்தான். பின் வெல்ல ஸுபன்றான். பலமுறை மூய 

ன்றும் பழுதுற நின்றான், ஒடுங்க கொக்து கொடுஞ் சூம் செய் 

தான். தனியான இடத்துச்கு வரும்படி ௮வரைப போர்க்கு 

வலிச் 2 அழைத்தான். ௮வரும் ௮ங்கு சென்று இவனை யெதிர் 

பார்த்து நின்றார், ஏனாதிகாதர் செவனடியாரைச் செவனென மதி 

க்கும் இயல்புடையார் ஆதலால், இம்கொடியவன் அவ்வடியவர் 

போல் தவவேடங் கொண்டான். நீ.றுதோய்ந்த மெய்யினளுய் 

வாஜலுயர் தோற்றத்தோடு இப்பொய்யன் அம்மெய்யர்முன் ௮ ஹூ 

குூம்வனையும் தன் சையிலிருர்ச கேடகத்தால் தன் மு£ஃத்தை மறை 

த்௫ச் சென்றான், அவர், இவன் மீது தம் வாவினைவிக ௮டி.



536 திருக்குறட் கும்ேச வெண்பா, 

பெயர்த்தார், உடனே தன், பொய்வேடத்தை இவன் பொருந்தச் 

சாட்டினான். அவர் கண்டு மதிததார். இவன்பால் அன்பு சொ 

rt அ௮வ்வமையம் இத்தியவன் பாய்ஈசுது Hs grat ga 

யைத் துணிததான் இறைவன் அருளால் ௮வர் உயர்பத மெய் 

தினார். Fata கொண்டும் இவன், அவமேபிநிக்தான், தான் 

௮. றி6ச குற்றத்தின் கண் தன் கெஞ்ச விழுமாயின் வானுயர் 

கோற்றத்தால் ௨வ௱பயனும் வனுக்கு இல்லையென்பதை உலகம் 

இவன்பால் உணர்க்தது, (விரிவைப் பெரியபுசாணத்தில் காண்க,) 

உள்ளம் திதாயின் வெளிவேடச்தால் பயன் இல்லையென் 

பது இதஞைல் கூறப்பட்டது, 

  

2/3. மாதவன்போல் இர்திரனேன் வல்லுருவச் தாங்வெர்து 
கோத புரிந்தான் கூமரேசா-.- ஏதும் 

me ° ௩ . ஏ 5 

வலியில் கிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 

புலியினதோல் போரத்துமேயக் தற்று, (௩) 

Q—ar, 

குமரேசா! இந்திரன் என் மாதவன்போல் உருவந்தாங் 

இவற்து காதல் இன்பத்தைக் 2 ற, துய்த்தான் எனின், வலிஇல் 

நிலைடையான் வல் உருவம் பெற்றம் புலியின் தோலை. போர்த்து 

மேய்ந்தற்று எனக பெற்றம்--பசு, 

பைங்கூழ் என்றது உணவுப்பொருள்களை யுதவுின்ற நெற் 

பயிர் முதலான பசிய பயிர்களை. 

வல் உருவம்--வலிய கோலம், ௮ஃ தாவது மனத்தின் வழிப் 

பட்டு மெலியாமல் ௮தை த் தன்வழிப்பநிததும் வலியுடையார் கொ 

ள்ளும் தவவேடம். இங்கு வலி என்றது ௮றிவின் திண்மையை 

மன த்தைத் தன்வசப்ப$த் தும் வலியில்லாத இ.பல்பினையுடை 

யான் அவ்வலியுடையார் வேடத்தை மேற்கொள்ளல் பச, புலி 

யின் தோலைப் போர்த்துப் பசும் பயிர்களை மேய்ந்ததை ஓம்கும் 
என்பதாம்.



28.15 ௮திசாரம் கூடாவொழுக்கம் 537 

சாமம் சுன்னுள்ளே தோன்றி ஈலிய அதனை மடக்குதற்கு 

உரிய தவவலி இல்லாதிரந்தும், தவமுடையாாபோல் வஞ்சவேடங் 

கொண் பிறர் அறிக்து ஐயுருவாறு மார்தூ சென்று தான விழைச் 

ததை விரைந்து துய்ம் நம், வெறியலுச்் ர, இயல்பாகவே வலி 

யில்லாதிருக் ௦ வலியுடைய புலியின் தோலைப் போர்ததுத் தனக் 

குரிய புல்லைவிட்டுப் பிறர்க்குசிய பயிர்களைப் பரச்து மேயும்பட்டிப் 

பசுவை இங்கு ஓஒப்புறஃ கூறினார். இஃது இல்பொருளுவமையாம். 

௮ஃதாவது எக்கால3 தும இல்லாத ஒன் நினை இருப்பதாக்கொண்டு 

ஒரு பொருளுக்கு உவமையாக அரைத்து உரைப்பது. இதனை 

வட நூலார் ௮பூத உவமை என்பர், பச, புலிபின் தாலைப் போர் 

தீதல் என்றம் இஃஷலை என்பது ஈன்று தெளிவாம். 

UF, OSC RIAN) Cult ss ஒருவன் பைங்கூழை மேய் 

AMOGE STEW gwd, Yor alan Ss How oH of 3.5 துணிவானு% 

கெருங்கினால் 01:9. ஓ 5 வி/ஃமம சஎனனு॥ ௮சசதகானும சாவரும் 

அ சனை அகற்றாது அகல்வா; அ ருபோல் Ball LP LITT GO) aut 

மும்சம புரியார் என்று நம்பியும், அவர் தவவலலியுடையார் என 

அரூசியும் அவரை உலர் ஒனறுங் ௩ூருதுபோற்ற அவர், தன் 

கரு ததை நிறைவேற்றிக் களத்து, தரிவர் எனபதாம். 

உள்ளத்தில் தோன்றி ஈலிபும் சாமச்சை அ௮டம்சலாற்ற.து 

புறத்தில் தவயுடையாஈபோல் வேடங்கொண்டு பிதர்க்குரிய மக 

ளிரை விழைகல் பெருக்தீது எனபதும் அத்தியவொழும்கம தன் 

னையுடையாளுக்குப் பழியையும் துன்பததையும வழுவாமல் பயர் 

தேவிமிமென்பலும் இதல் உணர்த்தப்பட்டன; இவ்வுண்மை இக் 

திரன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

தன் மனத்தை யடல்குதறகு உரிய தவவலியில்லாத இந்தி 

ரன் அ௮வ்வலியினையுடைய கோதமரமை ப்போல உ.ரவங்கொண்டு 

அவருடைய மனைவியாகிய ௮.சலிகைபால் வந்து ௮வளை வஞ்டத்து 

மருவினான், ௮.தனால் என்மும் குன்றாத பழியினை யெய்தினான்.
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எவரும் அறியார் என்று கருதிக் கரவாச நின்று தியொமுக்சம் 

புரியினும் ௮ஃது எல்லாசானும் அறியப்பட்டு இழிவே பயக்கும் 

என்பதை உலகம இவன்பால் ஓர்ந்து. (விரிவை மேலேகாண்க,) 

கூடாவொழுக்கத்தால் கேடேவரும் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது 

274. பண்டுதவ வேடமுற்றும் பார்த்தன் சுபத்திரையைக் 

கொண்டகன்றுன் எனனே குமரேசா கொண்ட 

தவமறைர் தல்லவை செய்தல் புகன்மறைத்து 

வேட்டுவன் புட்கமிழ்த் தற்று, (௪) 

இ-ள். 

குமரேசா! தவ வடத்தை மேற்கொண்டிருந்தும் பார் 

ததன் ஏன் சுபத்திரையை மறைத்தும் மொண்டு போனான எனின், 

தவம் மறைந்து ௮ல்லவை செய்தல் வேட்டுவன் புகல் மறைகது 

புள் சமிழ்த்து அற்று என்சு, 

புதல்--தூற: ௮ஃதாவது செடி கொடிகளின் செறிவு. 

புள்--பறவை. சிமிழ்த்தல்--பிடித்தல், பிணித்தலுமாம். 

தவம் என்றது ஆகுபெயராய் இங்கு ௮தன் வேடத்தை 

யணர்த்தி நின்றது. ௮லலவை என்றது தான், கொண்டவேடச் 

துக்கு இயல்பல்லா த கூடா ஒழுக்கங்களை. 

தவம் மறைந்து -தவவேடத்தின் சனண்ணே மறைத்து நின்று. 

௮ல்லவை செய்தல்--தவம் அல்லா தவற்றைச் செய்தல், 

சீமிழ்த்து ௮ற்று-பிணித்ததை ஓம்கும். 

தவவேடத்தின் சண்ணே மறைந்து நின்று தவம் அல்லாத 

வற்றை ஒருவன் செய்தல், புதரின் சண்ணே மறைந்து நின்று 

வேட்டுவன் புட்களைப் பிணித்சாற்போலும் என்பதாம, "
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வெளிவேடங்கொள்ளும் வெய்யரைப் பழறிவேடர் என்று 

ஒ.நிக்கவேண்டும் என்பது மறிப்பு. 

மேல், ௮க5த் நில் சாமமழூடையலன் புறத்தில் தவவேடங்கொள் 

ere ue, புலிசதோலைப் போர்த்தலை ஓக்கும் என்றார். இதில் 

௮வன், பதவைளைப பிடிக்கும்பொருட்டுப் புதரில் மறைக்து நிற் 
ரூம வேட்டுவனை ஒப்பன் OT sor (apt, 

கூடாகொழுக்கத்தானது உருவழும் செயலும் இவ் இரு 

வகை உவமைகளாலும் விளக்கப்பட்டன. 

அடிகள் காட்டிய இவ்வுவமையை கச்சியப்பவள்ளல் தம் 

பாவில் காட்டியுள்ளமை இதன டியில் வருவதால் காணப்படும், 

கேட்டியால் ௮ந்தணுள கேடிலா எம்பிரான்றன் 

மாட்டொரு சிறிதுமனபு மனத்திடை நிகழ்ந்ததில்லை 

காட்டுறு புள்ளின்சூழல் சவருவான் பு தன்மேற்கொண்ட 

வேட்டுவ னியல்போன் மேலோன் வேடம்நீ கொண்டதன்மை, 

உமாதேவி தவம் புரிந்தசாலத்தில் பரமன் ஒரு தவயோகி 

போல் வந்து, ௮வரது திருவுள நிலையை உலகறியும்படி ௮வாவிச் 

சிவ நி4்.கனையாகச் லெ மொழிகள் பகர்ந்தார். அம்மை பொருது 

வெகுண்சி௮௨ரைகோக்க, சவவேடமுடையராயிருந்தும் இவ்௮வ 

மொழி புகலும் உமது செயலைகோக்கன் பு தர்மறைச்து புட்களை க் 

கவரும் பொல்லா வேடனது புல்லிய இயலை ஓத்திருக்கின்ற.த, 

ஆதலால், செல்லும் செல்லும் என்றுசொல்லுங்கால் இது, சொல் 

லியதென்௫, 

கருதியைக் கைக்கொள்ளும் பொருட்டு அரிய தவவேட த் 

தை மேற்கொள்வாருஞ் சிலர் உளர் என்பது இதில் உணர்த்தப 

பட்டு, இவ்வுண்மை அருச்ஈனன்பால் அறியப்படும், 

கதை. 

அருச்சுனன் என்பவன் தருமர் முதலிய ஐருள் ஒரு 

வன், பக்குனித் திங்களில் உத்திரசாவில் இம்திரமக்திரத் சால் 

குந்தியிடம் பிறந்தவன், சிறர்த போர்வீரன். வில்கித்தையில் 

இராசுவனுக்கு அடுத்தவன். பார்த்தன், தனஞ்செயன், பற்கு 
08
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னன், கரிடி , விசயன், சவ்வியசாசி, வீபற்க, அருச்சுனன், ரட் 
டினன், சுகே.தவாகனன் எனப் பத். துபபெயர்களை யுடையவன். 

இவையெல்லாம் இவலும்கு ஏழுவால் வந்சன, ஒரு காலத்தில் 

இவன், ஓர் எதுவால் இஃ்திரப்பிரக்.சம் என்னும் தன Kar song 

விட்டுத் 2ீர்ததயாத்திரைக்குச் சென்றான, பல ஈதிகளிலும நீரா. 

u& pig இறுதியில துலாரகையை அடைந்தான், கண்ணன் 

தங்கையாகிய சுபத்திரையின் பே. ரழகைக் கேட்டு ௮வள் பேல் 

பெருங்காதல் கொண்டான், பெற்றாரும் உற்றாரும ௮வளைத் 

துரியோதனனுக்கு மணமுடிக்கக் கருதியிருந்தனர், அதன்முன் 

னர் ௮வளை இவன் ரைம்சொள்ள கிரும்பினுன். காவி3தோய்ந்த 

ஆடையை உடுதது சண்ட சமன டலமுங்கொண்ு ஒருமாதவன் 

போல் வேடங்கொண்டு அங்கோர் மலைச்சாரலில் தங்கக் கண் 

ணனைக் சருதினுன். அவரும் வக்தார். உண்மை தெளிந்தார். 

பலசாமன் முல் அவர் மரபினர் அனைவரும் முனிவர் என்று 

கருதி மனமுறப் பணிந்தார். சல நாட்கள் சழிந்கபின்னர் ௮வ 

ருக்குப் பணிசெய்லுவரும் படி சுபகதிரையயச் துணையாக வைத் 

தார், விரும்பியது தடைதததென ற விசயன் பெருமகிழ் 8ெய்தி 

னான், பணிவிடை செய்து வருங்சால் காதல் மொழீகளு ௦ இடை 

லே சுபததிரை ௮ருச் யிடையே கலந்து நிகழ்ந்தன, இயல்பாக 

சுனன்மீது மயல் சொண்டிருக்தாள், சவாறை ௬ தவர் தன் 

மையை அறிர்தாள், விழைகதிருந்ததை இருவரும் விசைக்குடன் 

துய்த்தார். பருவங்நண்டு ஒருநாள் ௮வளை உடகொண்டகன் 

ரன், பலராமர் முதலிய அனைவரும் தவமறைந்து அல்லவை 

செய்தான் என்று அவனை 19s இகழ்ந்து கொகதார். வேடன் 

புதரில் மறைந்து நின்று பறவைகளைப் பிணிம்தல்போல் சிலர் தவ 
வேடத்தில் மறைந்து நின்று தாம் கருதிய மகளிரை யணைத தல் 

வர் என்பதை உலகம் ௮ருச்சுனன்பால் உணர்ந்தது, எத்துணை 

இறக் கவர்களாயினும் தவமறைந்து அவம்புரிச்தால் ௮வர் பழிக்கம் 

படுவசாசலால் ௮.,தனை ஒழிக்கவேண்மீம் என்பது கருத்து. இதன் 

லிரிவைப் பாரதத்தில் காண்2, 

கூடா ஒழுக்கம் கூடாதென்பது இதனால் கூறப்பட்ட து, 
௪ 
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275. பற்றற்று போன்று படிவமுற்ற வில்வலளேன் 

குற்ற முற்று மாய்ச்தான் குமமரகர- - முூற்றவே 

பற்றற்ேம் எனபார் படற்2ர.ழுக்கம் எற்றெர்றென் 

மேம் பலவுந் தரும், (ட) 

இ-ள். 

குமரேசா! பற்ற அற்றவர்போல் வேடங்் காண்ட லில் 
வலன் பழியுற்று ௮ழிஈலு என் இழிதுயர் உற்றான் எனின், பத்து 

அற்றம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் சுற்று எறறு என்று பழிக்கச் 

HES ஏசங்கள் பலவுர்கரும் என் 5. 

எற்று எற்று என்ற. என்ன பாவஞ் செய்தேன், என்ன 

பாலவரூ செய்தேன் என்று தானே வருந்த இசவ்றாம் வசை, 

எதம் பலவுக்கரும்--இுன்பஙு கள் பலவற்றையும் கொடு ம்கூம் 

எற்று எற்று என்று ஏதம் பலவுக்தகரும் எனபது, கொல்லு 

சொல்லு என்று பிநர் சொல்லிபி2ழுமபடியான ன்பம் டலலும் 

திரூம ௮னவும் பொருள்படும், 

UM SEN UTD HMB mis, “wor upp Pas.” 

என்பாரது வஞ்ச வொழு த்ற்ட, உண GO sD arn at sar PFUB நம 

என்று பின் ௮வா வருதி Ng aid aman uv அனபங்களையும 

HUES Oss QOS aw ol args, 

கூடாவொழுக்கம் பின், தனமே மேடு விளைக்குமாதலால் 

௮தனைச சிறிதும் கொள்ளலாகாதென்பது குறிப்பு, 

வேடத்தால் உல3த்தாரை வஞ்சித்து அதனால் இன்புறு 

வாழ்வோர் பின் தாமே வாய்விட்டு லறிப் பெருக்துபத்தால 

வருர்தி மாள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவண் 

மை வில்வலன்பால் உண_சபபடும். 

கதை. 
வில்வலன் என்பவன் 'எல்லாச் துறந்தவன் போல் நடித் 

அருந்தவர் தமக்கு விருந்து செய்வதாகக் கூறிப் பெருர்தக்று
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செய்து முடிவில் அகத்திய ரூனிவரைக் கண்டான். அருந்தவத் 

திற் சிறந்த ௮ப்பெருந்தகைபிடச்தும் அஞ்சாது நின்று வஞ்சம் 

புரிந்தான். முனிவர் தெளிர்து பெருமுனிவு கொண்டார், தருப் 

பை ஒன்றை எடுத்து அவன்மேல் வெறுப்புடன் aT Beni. அது 

னால் ௮வன் அவி தீர்ந்தான், ஈ.ரகினிலாம்ஈது பிக Grito 

Sips ster, வறுமையும் நோயும் வருக்கு வருச்சினுன். என 

செய்தேன என் செய்$தன் என்று பின் ஏங்க இரல்கினன், தன் 

பழவீனையை நினைந்து ௮முதழுு நொந்தாள். usp ஆற்றேம் 

என்பாரது படிற்றொழுக்கம் எற்று எற்று என்! இ.ரன்ரும்படி. 

அவர்க்சே பின் ஏதம் தரும் என்பதை இவன் எய்தக் கண்டான், 

கூடாவொழுக்கம் பின்பு தனச்கே பெருந் அன்பர்தரும் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

, [ வர்ர்தேன் 

276. மாதவன்போல் வர்தமதன் மாண்பொருளெல் லாங்க 

கோதுசெய்து சென்ரான கும?ரசா-- யாதொன்றும் 

நெஞ்சிற் றுறவார் நூறந்தார்போல் வஞ்சித்து 

வாழ்வாரின் வனகளுர் இல், (௬) 

இட், 
குமசேசா! மதன் என்பவன் மாதவன்போல் வந்த vas 

சித்துத் தருமதத்தனையும் இரக்கமின்றிக் கெடுத்து ஏன் ஐ. 

மறைந்தான் எனின், கெஞ்சில் துறவார், துறஈ தார்போல் வஞ்சித் 

அ வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் என்க, வன்களூர்--கொடியா, 

ட... உள்ளத்தில் பற்றுக்களை வைத்துக்கொண்டு துறந்தார்போல் 

புறத்தில் பொய்வேடம் பொருந்தி வஞ்சித்து வாழ்வாரைப்போல் 

கொடியவர் உலசத்து இல்லை என்பதாம். 

கெஞ்சு சேர்மையில்லாரது ஊஞ்.சவேடத்தைக் சண்டு மயந்க 

லாகாது என்பத குறிப்பு.
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உள்ள,ச் ல் துறவு இன்றிம் கள்ளவேடம்பூண்டு உலகத்தா 

சை வஞ்சம்கும் கூடாவொழுகஈத்தவர், தம்மை ஈம்பி அடுத்தவர் 

பொருளை யெல்லாங்கவர்ந்து ஈன்றிபு௨ அருளுமினறி அவர்ககுப் 

பேருக கேடு விளைக்கும் கொடியர் ஆதலால அவரை “வன் கண் 

emt” சான்றார். இவ்வுண்மை மதன்பரல் சாணப்படும், 

கதை. 

மதன என்பவன் இற்றைக்குப் பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் கலிங்க நாட்டிலே மசதக்கபுரி என்னும் நகரிலே யிருச் 

தீரன். மனாஈலமில்லாதவன். சொல்வலியால் எவரையும் மயக்க 

வல்லவன். பொல்லா ரூழ்ச்சிரள் எல்லாக் 9கரிர்தவன, இவன் 

ஒருநாள் தையை முண். ஈஷ்சசய்து, காதில் குணடலமணிக்து 

சமுகத்தில் கண்டிகை புனைந்து, மெய்முழ.தும் வெண்டிரூ F 4,8 

கையில் சிறிய தண்டு ஒன்தை எ, முற்றத்துறாத முனி 

வன்போல்:2 தான்றி, ௮அககாடடிலுள்ள அ௮ரிபுசம என்னும் ஊரினை 

யடைந்து தனியான ai xe தங்கினான். மறுநாள் தீருமதத் 

தன் எனனுந் )ன௨உணிகன் இல்லினையணைர்தான, அவன் இக 

கொடியவனை அடியவர் என்று பதிதது ௮டிஎணாக்கி gat sg 
உணவருத்தினன். இவன் உண்டி ஈஇழ்ந்தான். பற்றற்றவன் 
போல் கடி.த்துத் தத்தனை நோக்கினன். ன்ப “யான முற் 

றத்துறந்தவன, நின அ௮னபிற்காச ஈண்டு வக்தேன். இரும்பு 

முதலிய இழிஈ் க பொருள்களையெல்லம் உயர்ச்த பொன்னாக்கு 

வேன, அருந்தவஞ் செய்கின்ற நான உனம்£கதாவது தரு மபடி. 

விரும்பினேன., உன்பால் உள்ள பொருளெல்லாங் கொணர்க, 

நின இல்லில் வைத்சுற்கு இடம் இல்லையென்று சொல்லும்படி. 

அவற்றை மிகப் பெரிதாக? நினக்சன்று தருவேன்.” என்று 

மாயமொழிகள் பல கேயமொடு புகன்றான். தத்தன் சம்பித் தன் 

பொருளெல்லாக் தந்தான். ௮வ்வளவில் அமையாமல் தம் முன் 

ஜோர் நிறுவிய தரும வுரிமைகளையும் விற்று ததன் பெயரியல்பிளை 

விளகனொன். வந்தவன் கொண்டு வாதஞ் செய்வதுபோல் a SEF 

செய்தான். உருக்கு குகையை நெருப்பிடை வைத்தான். பெ 

ரும்புன்க செறிதருமருர் சொன்றையிட்டான். புனசயால் சத்தன்



oh § திருக்குறட் கும£ோசச பெண்பா, 

பொறிசலங்கி நின்றான். அவ்வமையம் இவன், பொய்க் குகை 

போன்றைப் பொரு களைகது Mndriis குரைதனனை மெஷஉல 

மறைத்தான். புரையையும் பணைத்கான. நான்கு FIL SOOT 

வ ரவதாக ஈயமாழிபுசகனருன். தன்னை பதம். றை வலம்வர். sg 

வணக்கர் செப்தான. பாலம்! தததன சுற்றிவந்து வணங்கித் 

வண்டி கின்முன். குகையிலிட்ட பொன், கூனறுமாட்களுள் 

நூற்றெட்டு மாற்றாம் ௨ன்ற, பொருந்தடிமாழிகது பொய்வேடன் 

ஒழிந்துபோனான். குறித்த காவில சத்தன் குகையைப் பார்த் 

தான். மிசையே கண்டான். வருக்தி விழ்ஈசான. மடிந்து இரக 

தான். ற வுரிஷைகளை விழ்றமையால் சரம தத்.தன் மதமீறிய 

யானையாய் பாறிப் பிறர்து வன இரிரதான், உணவையும் 

உண்ூப் பொருளையும கொண்டு சன றி சிமி மினறித் தன்னை 

நம்பின வனுஈகு இர ையினும் பெருங்09 விளைத்த கொடிய 

தலால் கெஞ்சிற்றுறன்றி gi Nb str Psa ass DY BU a Gh -F Door 

வன ஈண்ணை் சை வையம் இடழ்சர்த. ூவனும மாய்ச் தான். 

நரகில் அழ்ர்தான். இதன வ்ரிவைக ந்தபுசாணத்தில் காண்2. 

கொடியார் எவரிலும் கூடா கொழுச்கத்தாே கொடியார் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

ene 

277. சீதைபால் மாதவன்போல் சென்றான் இசாவனணானலுட் 

சோதுகொண்டும் என்னே கும£ரசா--ஐ.தும் 

புறங்குன்றி கண்டனைய ேோரலும் அகங்குன்றி 

மூத்கிற் கரியார் உடைத்து, (௪) 

இஃள். 

குமரேசா! தைபால் மாதவன்போல் வேடங்கொண்டு 

வர் ச இராவணனீ என் மன்னுள்ளதகல் திய எண்ணத்தைக் 

செண்டிருக்தான் எனின், புறம, குன்றி .சண்டு ௮னையபேலும் 

ரூன்றி. மூகன் ௮சம் கரியானா உலசம், உடைத்து என்சு,
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குன்றி என்பது ௨ருவகைம் கொடி. ௮ஃத இங்கு ஆகு 

பெயராய் ௮சன் கொட்டையை உணர்சதஇி நின்றத. நுனியில் 

கீறுக.ஐ பற்றது Garg உருட்சியாயிருத்தலின் ௮ தனை4 குன்றி 

மணி எனபர். 

புதம் குன்றி கண்டு அனையர் எனும்--புறத்தில் ருன்றிமணி 

யைக் கண்டாற்போல செம்மையான வேடக்தையுடையராயிலும்: 

குன்றி மூத்சன்--குன்றி மணியின் மூ£க்குப்போல, 

அ-ம் கரியார்--மனம் இருண்_ருப்பார், கருமை இங்கு 

இமைமேல் நின்றது, 

குன்றி மணியைப்போல் புறச்தில் செம்மையுடையராய்க் 

சாணப்படினும் அதன் மூம்குப்போல ௮ஈ கழில் கருமையுடையா 

சை இவ்வுல3ம் உடைத்தாயுள்ள தென்பதாம். 

உள்ளக் யாரும் ,நல்லார்போல் வேடம்பொருகதி இவ்வுல 

இல் திரிவர் ஆதலால் வரை அஞ்சி ௮ுகலவேண்டு மென்பது 

குறிப்பு. 

காவிதோய்ந்த ஆடையையு த்த புறக்இல் பற்றற்றவர்போல் 

நடிச்தூ ௮அககதில் சாமஹடையராய் அறிவிழக்ன திரிபும் வேடதா 

ரிரளும்குர் குனறிமணிபை ஒப்.3கூறியது, 9சம்மைபும் கருமை 

wid CITB HERD Soo தன்மை கருதி என்சு. 

நல்ல வேடத்கை மெப்யிலும் தப எண்ணத்தை கெஞ்சினும் 

உடையாரும் இவ்வுலஈததில் உளராவர் என்பது இதில்உணர்த்தப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை இராவணன்பால் உணாபபடூம். 

கதை. 

இசாவனன் சிகைமேற் சாதல் புண்ட ௮வளிரந்த சோ 

லைக்குவர்து அருத்தவன்போல் வேடங்கொண்டி ௮வள்முன் சென்



546 திருக்குறட் குமரோச வெண்பா, 

றான். அவளும் அவனை முனிவனென்றே கருதி இனியமொழி 

கள் பதர்க்து எதிர்கொண்டழைக்சாள். எததித் முஇத்தாள், 

இருக்கையும் ஈந்தாள், அவ்வஞ்ஈனுமு இருந்தான். அவ். ஞ்ச 

யை சோக்? கோச்கிழ் தன் நெஞ்சம்களிக்தான், உரியர் எரு 

வே என்று பெரீதும் விரைகதான். அசைமிச கூர்ந் காண் நீர் 

யாரம்மா? என்றான், ௮௧ம கரியஞய்ப் புரம் செய்யப் வத்த 

அவ்வெய்யவன இமையை, அம்மெய்யவள் ஓர்ந்திலள் 'யான்சன 

கன் மாமகள், பெயர் சனக, காகுக்கன் மனைவி” என்று ௮ம்மறு 

வில் சற்பிஞள் மறுமொழி தந்த-ள். இறக் த௨ன் போன்று இருக் 

தவன் இவற்றையெல்லாற் கேட்டான. தானும் Gory server 

பின், வானும வையமும் வருந்த ௮வளை வாரியெகித்துச் சென் 

ரன். நெஞ்சு கரியாரும் வஞ்ச வேடங்கெ!ண்டு உல௫ல் உலாவு 

வர் என்பதை அவன் உணர்ததி நின்றான். 

உள்ளும் புறமும் ஒவ்வாத கள்ள வேடத்தாரை உணர்ந்து 

நீச்சவேணம்மெனபழு இதனால் உணர்த்தப்பட்டது 

  

உ ௪ . ய் . உரு ௪ e 

278. பண்டொருவன் gf Fi oor பணம்பறிக்ப் பொய்வேடம் 

சொண்வெர்தான் எனனே குமசேசா--கொண்ட 

மனத்தது மாசாக மாண்டாரநீ ராடி 

மறைக்தொழுகு மாந்தர் பலா. (அ) 

இ--ள. 

குமரேசா! முன், ஒருவன் தன் குருவின் பொருளைக் 

கவரும் பொருட்டு ஏன் வேடங்கொண்டு மறைந்து வர்தான் 

எனின, மாசு மனததது ஆக மாண்டாராய் $ராடி மறைக் துஒமு 

கும் மாகதர் பலர் இவ்வுலகல் உளர் என்ச, 

மாசு மனத்தது ,ஆக--குற்றம் மனத்தினசண் அமைந்திருக்க, 
மாண்டார் நீர் இடி--மாட்சிமையுடையார் போனறு நீரின் மூம்9, 

இனி, மாண்டாசது நீர்மையைப் பொருந்தி எனவும் இது பொ 

ஆன்பழிம், மீர்மையென்றது தவத்தின் தன்மையை,
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மன த்தின்சண் மாசு உடையராயிருந்தும், மாட்சிமையுடை, 

யார் போன்று நீரில் மூழ்கப் புறக்தேத தவவேடங்கொண்? அதன் 

கண் மறைந்து நின்று ஒழுகும் மாந்தர் பலர் உளர் என்பதாம். 

உள்ளத்தில் ௮ழுக்கு இருக்க அதனை ஓழிச்காது உடல் 

அழுக்கைச் கழுவிம் கள்ளவேடங்கொண்டு நல்லார்போல் கடிக் 

கும் பொல்லாதாரும் பலர் இவ்வுலகில் உளராதலால், அவரை 

அறிந்து அசற்தவேண்டுமென்பது 5h EB 

உள்ளம் மாசூற உடல் மாசு கழுவிப் பிறரபொருள் கவர்ந்து 

கரவுடன் ஒழுகும் பழியர் பலருளர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை தேவான்மன் பாலும், தவசன் கண்ணும் 

தெளியப்படும், 

கதை. 

இழ்றைக்கு எண்ணாறு வருடங்கட்கு முன்னர் மாச நாட் 

டில மாகபுரி என்னும் ஊரிலே தே.வசன்மன் என்னும் வேதி 

யன் ஒருவன் இரந்கான். ௮வன் வறுமை மிச்£வன், வஞ்சத்து 

வாழத் தன் நெஞ்்சத்தெண்ணீனான், துறவிபோல் வேடங் 

கொண்டான். ௮ருள் பெற்றவன்போல் ஈ..ச்துப் பொருள்பெற் 

வர்பால் சென்ருன். அருந் தவன் என்று மதித்து அனைவரும் 

அவனுக்கு அன்பு செய்துவஈதார் அவர்பால் தொகுத்த பொரு 

ளை யெல்லாம் பொற்காசுகளாக மாற்றி உள்ளே துளையுள்ள தண்டு 

ஒன்றில் எவரும் ௮றியாமல் செறித்து என்றும் அதனைச் தன் 

சைக்கொண்டிருர்சான். பரம் பொருளினும் அவ் அரும்பொருள் 

த அவன் பற்று மீச்கூர்ர்தான். என்றும் எவரி௨மும் அதி 

தண்டை எனைத்துணை பும் ஈல்நான், இவ்வாறு ஒழு வருங்கால் 

அத்தண்டின் தன்மையைத் தீவசன் என்னும் ஒருமிண்டன் தேக் 

தான், அதனைக் கைக்சொள்ள விரும்பினான். தக்கார் போலத் 

தானும் தவவேடம் பூண்டான். பொன்னுறு தண்டுிகொண்ட 

அப்பொய்யன்பால் வந்தான். பொருந்த வணக்க அருர் தவன் 

போல் நடித்தான், தொண்டுசெய்வதாசத் தொழுது ௮டி௮டைக் 

தான் குருவும் Fu. gun அவ் இருவரும் அமைந்தார், ஆண்௰ 
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ஒன்று சழிர்கது, இருவரும் ஒருவன் இல்லிடைச் சென்று 

கம் இருப்பிடம் மீண்டார், வேடச்சடன் தன் தலையிலீறா$த 

துரும்பு ஒன்றை எடுத்தான். அந்தோ! ௮ங் ௮ன்பன் மனைத் 

அரும்பு என் தலையிலிருந்கலு, யான் ௮றியாமல் சொணாந்தேன். 

பெரும்பாவம் செய்தேன், என்செய்வேன்! குருநாதா”, என்று 

Lp BI தொழுது மீண்டு தஉனான், Har இல்லிடையே ௮. த 

மெல்ல எறிந்துவிட்டு ஒல்லையில் வர்.து தன் குருவின் அடியினை 

யடைரதான், அப்பாவங்குரிய ௮௱ஈள் செய்ய வேண்டிஞன். 

எவரையும் நம்பாத ௮ப்பொய்க் குருவும், வியந்து அன்று முதல் 

அவனை ஈம்பினான். தன் ரசைத்தண்டையும் ௮வன் கையில் தக்து 

வாங்சக்சானே இசைர்தான். கொூத்கலும் வாங்கலும் அடுத்து 

அடுத்து நிரழ்ந்தன. குறி பார்த்திருந்து ௮.த தண்டை ஒருகாள் 

திவகன் கொண்டே போயினாச்,. கருத்தில் ௮ருளில்லாத இவன் 

கன் கையிலிருர்த பொருளையுமிழர் சான். மருளுறவுழர்தான், 

(பிறர் மனைத் அரும்பு கொள்ளான் 

பிசாமணன் தண்டு சொண்டான்” 

சன்று த நாடெங்கும் ஒரு மொழி ஓஉ உயர்சசது. Fas 

னும், தேவசன்மனலும் மனத்துக்கண் மாசுற்றும் மாண்டார் நீராடி 

மறைந்தொழு வாழ்ந்தனச உலரும் தெரிச்து இசழ்ர்த.து. 

உள்ள த்தில் இமுக்கரு$ஈ உடலமுக்கைந் கழுவுவதால் பய 

னிக்லை எ௫பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

279. கண்டமான் செவ்கி?தென்த காகுத்தன் ஏன்செயலாழ் 

கொண்டனன் த தென்றே குமரேசா. மண்டும் 

கணைகொடிதி யாழ்கோடு செவ்கிசாங் சன்ன 

வினைபடு பாலாற் கொளல். (௯) 

இ-ள்; 

குமரேசா! மூன் சண்ட மாளைச் செவ்கிது என்று 

கொண்ட சாகுத்தன் பின் ஏன் அதன் செயலால் தீயசென்று
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தெளிஃ$ தான் எனின், கணை கொடிது, யாழ்கோடு செவகி.து, இங்கு 

அன்ன வினைபடு பாலால் கொளல் வேணமீம் என்௪, 

காகு2தன்--இராமன்; க்கு மரபில் பிறக்தலன் என்பதாம். 

இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் தத்திதாந்த நாமம் என்பர், 

தாசச்து என்பதும் 2 gi, 

கணை- அம்பு, கோடு வீணாதண்டம். 

ஆங்கு ௮ன்ன--அ௮வ்வகையே கொடியர் செவ்கியர் என்பன. 

வினைபடு பாலால் சொளால்-- தொழில்படு வகையால் தெளி) 

துகெொள்க, செவ்பிப கணை மெொலைத் துன்பத்தையும் கோடிய 

யாம் இசை இச்பத்தையும் கொடுத்து நிற்றலால், கொடியர், 

செவ்வியர், என எவரையும் வடிலால் துணியாது செயலால் தெ 

கிச என்பகத ௮ன்ன என்னும் வினைக் குறிப்பால் விளச்செர்.. 

அம்பு, வடிவத்தால் செவ்விது, ஐயினும் தொழிலால் சொடி து) 
யாழ், கோட்டால் வளைந்தது .ஐயினும் செயலால் செவ்கிலு; ௮வ் 

வகையே தவம்புரிவோனைக் கொடியர் செவ்விய என அவரவர் 

வினைப$ வசையல் ௮றியவேண்டும் என்பதாம், 

இவர், ஈக்லவர்; இவர், தியவர்; என எவரையும் வேடத்தால் 

மதிச்கலரநாது, அவர் அவர் செயல்களால் ௮றியவேண்ூமென் 

பது 5௫ நஹ. 

மாசு மனக்கது 3 அரு 5வர் போல் மறைந்தொழுகும் 

மாந்தர் பலர் உலநில் உளர், அவரை அறிச்து நீக்கல் வேண்டு 

மென்று மேலே கூறி, அவரை அறியும் விததை,க இதில் உவமை 

டால் விளக்கஞர். 

உருவத்தால் செவ்கியர் போன்று வந்தவர், பின் செயலால் 

கொடியசரய்க் காணப்படின் உடனே ௮வரை ஒழித்து மீள$வ 

ண்டும் என்பது இல் உணர்த்தப்பட்டது, இது மாரிசன் பால் 

. உணரப்படும்,
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கதை, 

மாரிசன், மானா வந்து ”தைமுன் நின்றநதைக்கண்ட இரா 

மன் அதனது உருவச் செவ்வியைக்கொண்டி நல்லதென்றே 

துணிந்து பற்றும்படி பின்சென்று நெடுந்தூரம் போனபின் 

௮ி.சன் செயலால் கொடுத் இமை தெதளிசதார், பின் தம்சைக் 

கொண்ட அம்பை அதன் மெய்க்கொள்ள விடுத்தார். திரும்ப 

வ£தார், அதனால் ரேர்ந்த இமையால் கொந்தார். 

காயம்வே ரச் செய்பு கருமம் வேருயிற்றன்றே 

gj Su யென்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்குண்டே, 

ஆயுமே லுறுதல் செல்லாம் ௮ரக்கரானவர்கள் செய்த 

மாயமேயாய தேநான் வருந்தியதென்றான் வள்ளல். 

இது, தான் செவ்மிது என்று சொண்ட மாயமானின் 

வினைபடு பாலால் ௮ சன் தமை சண்டபோது இராமன்சொன்னது. 

வேடதாரிகளின் இயல்பினை ௮வசது செயல்களான் உணர 

வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்ட. 

  

280. பாண்டுதவ வேடமொன்றும் பற்ரார் சகரேசர் 
கொண்டார் உயர்வேன் குமசேசா-- கொண்ட 

மழித்தலும் சீட்டலும் வேண்டா வுலகம் 

பழித்த தொழித்து விடின், 6) 

இடர், 
குமரேசா! சசகேசர் என்பவர், உயரச் த தவவேடம் ஒன் 

றுங்கொள்ளாமல் ஏன் றந்து நின்றார் எனின், உலசம்பழி த்ததை 

ஒருவன் ஓழிச்துவிடின், மழித்தலும் நீட்டலும் அவனுக்கு 
வேண்டா என்க, 

மழித்தலும்-- தலைமயிரைக் களைதலும், வழித்தல் என்ப 

தம் ௮௮,
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PL gio—sorus gg வைத்து மயிரைச் சடையாம்கி 

நீட்டலும், உலமம் பழித்தது--உயர்ச்தோர் பழித்துச்கூறிய 

குற்றத்தை. தீமை ஈன்மைகளைத் தெரிந்து கூ.றவல்லார் உயர்ந் 

தோே ஆதலாலும் உலகம் என்பது உயர்ஈதோர் மாட்டே” 

TMP SO MO OOS என்றது ஈண்டு உயர்க்தோர்மேல் நின்றது. 

சிலர் மொட்டையடித்தும், சிலர் சடைவளர்த்தும் துறவியா 

வர். சைகஈமதகத்தைச் சார்ந்தவர் துறவு கொள்ளுங்கால் மயினச 

ஒஓவ்வொன்றா?ப பறித்து கீம்குவர். மொட்டைர்சாமி, சடைச் 

சாமி என்று பெயமெடுப்பதிலும், ஒழும்கச்சாமி என்று ews 
a ro e e e 

தோர் புகழுமாறு ஓழுகுவ?த நன்மை என்பது கருத்து, 

உயர்க்தோர் குற்றமென்று விலம்செ தீய ஒழுக்கத்தை நீக்கி 

விடி.ன் மொட்டையடித்தலும் சடைவளர்க்சலும் வேண்டா என் 

பதாம். 

உள்ளத்தில் உள்ள குற்றத்தை ஒழிம்சாமல், ஆலிலமைந்த 

மயிரை ஒழிப்பதால் பயனிகலை என்பது குறிப்பு. 

னுறர் தவர்க்கு வேடத்திலும் ஒழுச்சுமே சிறர்தது என்க. 

உள்ளும் புறமும் ஒப்ப நினறு கெறிவமுவாதொழுகும் அறிவுடை 

ய, வேடமினறியும் தவப்பயனை யெய்துவர் எனபது இதல் 

உணர்த்சபபடட, இவ்வுண்மை சகமித் இரர்பால் உணரப்பமமெ, 

கதை. 

சமித்திரர் என்பவர் வடகாட்டிலே பரவி என்னும் ஊரி 

லே இரக்க ஒரு கேதியர். பேருமாளிடத$த பேரன்புடைய 

வா, வேதமுதலிய கலைகள் -பலவும் ஒஇபுணர்ச்தவர். கமலை என் 

னும் கன்னியை மணர்து இல்வாழ்ர் இருக்கார். அறிவும், ௮௬ 

ளூம் அமைதியுமுடையவர் வறுமையும் இவை உரிமையாக் 

கொண்டது. வறியவராயினும் ஒழு த்சத்தில் பெரியவரா தலால் 

௮னைவரும இவரை அன்புடன் ஆதரித்துவர்தார். _பலருதவி 

யால் நலமுற வாழும் இவர்மீது சிலர் பொறாமை கொண்டார், 

- அத்தியவர், ஒருசாளிரவில் இவர் இல்லில் $9.20 மறைந்தார்.
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இல்லம்பற்றி எ£பறர்ெ saps ss LoS Sot சால்வரும் மளைகியும் 

தானுமாய் உள்ளே உறக்கியிருந்தார், சகமித்திரர் குடும்பத்தேரடு 

௮ழிர்தார் என்௮ எல்லாரும் எண்ணி யேக்கனார். நெருப்புத் 

தணிக்தபின் கெருங்குப் பார்த்தார். துன்பமொன்றுமின்றி ௮.று 

வரும் இன்பமுற்றிருந்தார், அக்காட்டுத் தலைவனும் இவசை நாடி 

வந்தான். உலகுக்கெல்லாம் இவர் உறகினரோ என்று உவந்து 

- புகழ்ந்தான். சகம்-உலகம், மித் இ-ஈண்பர். புலி, காடி, மு.கலிய 

கொடிய விலங்குகளும் கன்று கண்டதாப் என இவரை நின்று 

கண்டு மகிழும். துறர்தவரெல்லாரும் தவத்திற் சிறர் தலர் சன்று 

இவரைத் துதித்து மதித்தார். இலைமறை காய்பேர்ல் வெளி? வட 

மொன்றிமின்றி யடங்கயிருந்தம் மாதவப்பயனை இவர் மாண்புறப் 

பெந்ரூர். மன ஈலமுடையார்ச்கு மழித்தலும் நீட்டலும் முத 

லிய வெளி வேடங்கள் வேண்டா என்பதை உலகம் இவ பால் 

உணர்ந்தது. 

அககவொழுக்கமுடையவர்க்கு வெளிவேடங்கள் வேண்டா 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

இவ் அதிகா.ரத்தின் தொகைப்-பொருள். 

வஞ்ச மனத்தானது கூடாவொழுக்கத்தை யிசழ்ர்து ஐம் 

பெரும் பூதங்களும் ௮கத்ேத ரிக்கும். உள்ளத்தில் குற்ற 

முடையவன் கொள்ளும் வேடத்தால் பயன் இல்லை, பசு புலி 

மின் தோலைப் போர்த்துப் பைங்கூழை மேய்தல்போல் தவவேடம் 
புனைந்து சிலர் அவமே புரிவர். வேடுவன் புதல் மறைந்து புட் 

களைப் பிடித்தல்போல் வேடத்துள் மறைந்து சிலர் கேடுகள் புரி 

வார். பொய்த் துறவுடையவர் பெருர்துன்பம் ௮டைவர், கொடி 

யார் எகரிலும் ௮வ?ே கொடியவராவர், குன்றிமணிபோல் 

அவர் சோடியிருப்பர் உளம் மாசடைந்தும் சிலர் வெளி3வட.ல் 

கொள்வர், வேடதாரிகளை அகர் செய்யும் வினையால் தெளி, 
ப.மியியல்பு இல்லார்க்கு வெளி வேடங்கள் வேண்டா, 

௨௮-வது கூடாவொழுச்சம் மு.ற்றிற்௮. 
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௨௯ம் அதிகாரம் கள்ளாமை, 

அஃ தாவ பிறர்க்குரியயாதொரு பொருளையும் அவரதியா 
வகை கவர்ந்துகொள்ளக் சருதாமை. பொருளும் காமமும் பொ 

ல்லாதன என்௮ தெளிந்து தமக்குரிய எல்லாவற்றையுக் றந்து 

நல்ல நெறியிலே நின்றார்ச்௫ப் பிறர் பொருளை கிரும்புதலே பெ 
ரும் பிழை; ௮தன்மேலும்-௮தனை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கருது 

தல் அவர்க்குத் கழிபேரி(நிவாம் ஐ.தலால் ௮க்கரு,ச்தை அறவே 
ஒழிக்கவேண்டும் என்,று சுருதி இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது. 
உள்ளும் புறமும் ஒப்பநின்றொாழுயெ செப்பமுடையார்ம்கே இது 

செவ்விது ௮மையும் த.சலால் கூடாவொழுக்கத்தின் பின் இத 

கூறப்பட்டது. ௮து காமங் குறித்தும் இது பொருள்பற்றியும் 
நிகழும் என்ச,, ௮.இகாச ௮மைவும் இதனானே 0ெெலிவாம். 

  

281, கற்ற கலையின் களவானும் சன்னனிகழ் 

குற்றமுற்றான் என்னே கும?ரசா-எற்ரு லும் 

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்ததொன்றும் 

கள்ளாமை சகாக்கதன் நெஞ்சு, (த) 

இ.ஃள். 

குமரேசா; கல்வியை வஞ்சித்துக் சற்ற ௮சனாலும் ஏன் 

கன்னன் இறீவுற்றான் எனின், எள்ளாமை வேண்டுவான் என் 

பான் எனைத்து ஒன்றும் கள்ளாமை. தன் கெஞ்சு கால் ச என்ச.' 
க 

எள்ளாமை வேண்டுவான் எனபான்..-பிறரால் இசழப்ப 

டாமையை கிரும்புலான் என்று சொல்லப்படுவான். 

எனைத்து ஒன்றும்-யாதொரு பொருளையும்: யாதேலும், 

எத்தணையேலும் என்றபடி. 

சுள்ளாமை--களவாசக்கொள்ளக் கரு தாடை. 

தின்னெஞ்சு சாச்ச--தன்கெஞ்செக் சாச்சச்சடவன்,
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பிறரால் இதழப்படா த தன்மையை எய்த பிரும்புகின் றவன் 

யாதொரு பொருளையும் பிறரை வஞ்2 ததும் கொள்ளக் கருதா 

வை தன் கேஞ்னைக் சாம்சவேண்டும் என்பதாம். இனி, எள் 

ளாமை என்பதை எள்ளி எனலும் எச்சச்தின் எதிர்மறையாத் 

இரிக்து, விட்டினை இசழாது விரும்புவான் என்பான் எனைத் கான் 

றும் கள்ளாலகை தன் நெஞ்சைக் காக்க எனவும் பொருள் 

சொள்ளப்படும். *விடடினை! என்னும் வினைம்குரிய செயப்படு 

(பாரள் இதில் வருவிக்கப்பட்டது, 

களவே இழிலினுள் எல்லாம் இழிலாம் என்பது கருத்து. 

எனைத்தொன்றும் எனறசனால் ௮ரி.ப கல்லிப் பொருளையும் மூ 

றையானன்றிச் கரவாகக் கொள்ளக் கருதலாகா?தன்பது £, ௧௬ 

தின ௮தனல் இழி3வ வரூம் என்பதும, இதில் உணர்த்தப்பட் 

டன. இவ்வுண்மை கனனன்பால் காணப்பலம், 

கதை, 

கன்னன், வீல் வித்தையைக் துரோணரிடம் கற்க வீரும்பி 

னன். வர் ஓர் ஏதுவால் அதற்கு இசைக லர். அதன்பின் 

அவன் பரசுராமர் பால் பயிலச் கருதினை. அவர், ரசா மார 

பினர்பால் பெரும் பகைமை பூண்டவராதலால் தன்னை அந்த 

ணன் எனறு காட்டிக் கன்னன் ௮_ரையடைக்கான். அவரும் 

நமபி ஓனபுடன் டயிற்றினார், கன்னன் பபினறுவருங்கால் ஒரு 
உ ல, ப. ரு ச உ * . பி ' 

நாள் Hipsy Lyhsera gor De தானும் குருவும் சுவியாயுலா 

வினார். முடி. வீல, கன்னன் தொடையில் தம் தலையை வைத்துப் 

பரசுராமர் துபின்றார். அ௮வ்வபையம் சன்னனது வஞ்சத்தை வெ 

ளிப்பசித்தக் கருதி இர்தான் வண்டுபோல் வர். ௮வன் தொ 

டையில் புழையுறும்படி குடைந்தான், உதிரஞ் இதறியொழு? 

னும் கன்னன் ௮ஞ்சா நெஞ்னேனாய் ௮சையா இருந்தான். குரு 

விழித்தார், குருதியைக் கண்டார், இதற்கு ஏது யாது என 

வினவினார். வண்டின் செயலை வணங்க உசைத்தான். குர 

வியந்தார். இத்தணைத்திண்மையும் ஆண்மையும் வேதியர்க்கு 
e » உரூ . ச ௭ e 

உண்டா என்று மெங்கொண்டார், சுனனனை நோக்கஞர்,
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“அககணன் அல்லை; மீ யார்! உண்மையை ஒழீயாது உரை” 

என உவக்து கேட்டார், நகிரழ்ச்தன எல்லாம் கனனன் நெறியே 

கூறினான். களவாகக் கற்றதனால் இவ்விச்தை பலியாமல்போகக் 

கடவதுஎன்று சபித்தார், எஃலாரும் எள்ளுவசே என்று கன் 

னன் sung மீண்டான். எனை த்கொன்றையும் வஞ்சித்துக் 

கொள்ளா வகை தன் கெஞ்சைக் காத்தலை ஈன்று என்று தெ 

ளிந்தான். விரிவு பரரதத்தில் தெனிவாம். 

யாதொரு பொருளையும் சளகினுல் கொள்ளக் SoG Sarat 

ெெ தன்பத இதனால் கூ௰ப்படட௮, 

282. பண்$மலர் கள்சாத்தால் பற்றிப் பராச்தகளும் 

கொண்டனன்தீ கென்னே கும3ேசா--கொண்டுகின்ற 

உள்ள ததால் உள்ளலுக் நீத பிமன்பொருளைக் 

கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல். (2) 

இள 

குமரேசா! பராக் தகன் என்பன் பலரைக் கவனத் 

தால் கொண்டதால் என் பெரும் தீ கொண்டான் எனின், உள் 
e * . o ஆர ஆ * ம ௫ ௬ 

எ.த்தால் உள்ளலும் தீதேயாம், தலால் பிறன பெருளைக் கள் 

எத்தால் கொள்வேம் எனல் எச. 

உள்ளலும் தீதே--.க௫ தலும் பாவமே. உம்மை இழிவு 

இறப்பு. 

பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் என்-பிறலு 

டைய பொருளைக் களவால் மொள்வேம் என்று கருதற்க. எனல் 

என்பது ஈண்டு எதிர்மறை வியங்கோளாய் மின்றது. 

இனி, எனல் என்பதைத் தொழிற் பெயராகக்கொண்டு, 
பிதன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் என்னலை உள்: 

எ த்தால் உள்ளலுர் தீதே எனவுல் கொள்ளலாம், 
70
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பிறனொருவன் பொருளைப் களகினால் சொள்ள வேண்டுமே 

ன்று கருதிலும் பாவமாம் என்பதாம், 

மேல், சளவால் பழிவரும் என்றார்; இதில ௮தனைக் கருதி 

னும் பாவமாம் எனருரர், 

சள்னை, உள்ளிலு:ம் கொள்ளினும் உடனே பெருக் இமை 

யுண்டாம் என்பது இதில் உணர் ததப்பட்டது. இவ்வுண்மை பசா 

நீசகன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

ப.ராம் தகன என்பவன் இற்றைந்குப் பல ,நாற்ரண்டுசட்கு 

முன் உறையூரை ஆண்டவன், இவன அரசுபுரிந்து வருங்கால் 

சாரமா முனிவர் என்னும் பெரியவ2ரொருவர், செவவந்தி பலரை 

ப்பரமனுக்கு ௮ணிய விரும்பி அதன் மூலங்களை அரிதின் முயன் 

கொண்டு வந்து தனியிடத்தில் வைத்து ௮வற்றைப் பெரிதும் 

போற்றிவந்தார். பருவமுற்றபின் அவற்றில் ஈறுவ்ய மலர்கள் 

தோன்றின, மாவலன் என்னும் ௮ரசனுடைய ஏவலன் ஓவன் 

அ௮ம்மலர்களை முனிவர் ௮றியாவசை ஈவர்கதுமொாண்டுவந்து ௮ 

சனுக்குத் தந்தான், முனிவர் தெரிது அரசனபால் வநது [நவா 

ணிகன் செய்த புன்மையைப பொருக்க உணர்த்தினார், உணர்ந் 

தம் ௮ ரசன் ஒன்.றம் சொல்லாது ௮ தற்கு உடன்பட்டிரும் தான், 

முனிவர் நளும் பொறுத்தார். மேலும் மேம் பூவின் எளவு 

பொருந்தி மிகுந்தது. க௱ளக்தால் வரூவிசன்று தெவிக் 

தும் சள்ளாமல் ௮ரசன் கநொள்ளுின்றான என்று முனிவர் 

கொதித்தார். உடனே ங்கு மண்மாரி பெப்தது, அவனுக் 

மாண்டான். நகரமும் ௮ழீந்சுது. தான் கள்ளாதிருந்தும் கள் 

on £618) Ay BOOB F கொள்மவம் என்று கருதியதால் wire 

பெரும் சேடடைந்தான், பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் Car 

ள்லேம் என்று கருதினும் தாம் என்பதை உலகம் பராகதகன் 

பால் செளிந்தது, வீரிவை அவன் சரிையில் தெளிக, 

சுளறினை3 சருதிலும் தீகாம் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது,
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Hor னொ சாரர் (மரசா-.- என்றும் 

கள.மீனால் ஆகிய ஆர்கம் ward ni 

தாவது போல கெடும், (௩) 

இ.். 

அ: * ° ச ச ௪ ந குமரேசா! களினால் ௮டைந்த செல்வமெல்லாம் இழந் 

அ என் சாசர் குன்றின் எனின், sor an ger psa ger 

வித்து அலது போலக் கெம்ம் என்ற. 

அளவு Doig ஆவதுபோலக் செம் வரம்பு கடந்து வளர் 

வதுபோலத் தோன்றி ௮.நியும், அவறுபோல அளவு Ove go 

செடும் எனக் கூட்டி ஆவது3பாலச் சோன்றி ௮ளவு sé or கெ 

டும என்று தொள்ளினும் ௮மைபும், அல்தாவது தன்னால் யெ 

ஆச்சத்தோரி தன்னை ,த௩னவன் மூன் அக்இயிருந்த gy pw 

புஈழ்யாவும் ஒருசேர அழியும் என்பது கருதி என்ச, 

களலினல் உள சாகிய செல்லம் மிசப் பெருகுவதுபோல் 

தோன்றிப் ப[யையும் பாவத்தையும் நிறுவி வீரைலீல் ௮ழியும் 

என்பதாம், 

கள சல் பழியும் பாவம் உளவாம் என்று மேலுணர்த்இ 

யதை க்) ௮லை வரினும் அதனால் பொருள் உண்டாகுமல்ல 

லா? என்பாரை கோக்கியிது கூறியதென்க, 

சுளவால் 9சாண்ட பொருளோ, தம் பொருளையும் அற் ' 

தையும் இழர்து களலா அன்புறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவவுண்மை சுன் முதலிய சாரர்பால் உணரப்படும் 

கதை. 

இந்றைக்குப் பல நாற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் ம.துரையம் 

பதிபீல் அசசுபுரிஈதிருந் த வீரபாண்டியன் என்னும் வேக்தர் பெ 

ருமானுக்கு அழபெ காமக்கழேத்தியர் பலரிருர் சனர், அப்போச
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மாதர்பால் சகன், மதனன், சுகுணன், சோமன், விக்ரமன், வீர 

சேனன், வீரசேகரன், விரகாமன், விசயன், சயதரன், எனப்புச 

ல்வர் பதின்மர் தோன்றி வளர்கதார். சாரப் பிறந்தகால் இவர் சா 

ரர் எனப்பட்டார். அ தன்பின தன் இன்ஞலுயிர்த் தணைவியாகய 

உன் மனைவியும் உலகம் மகிழ்வுற ih குல மகனைப் பெற்றாள், 

௮ரசன், பேருவகை பூத்றும் குமரனைப் போற்றிவருக்கால் ஒரு 

நாள் வேட்டைமேல் சென்று அங்கோர் புலிவாய்ப்பட்டான். 

அனைவரும் எங்க அரழுதிரங்கினார். சுசன் முதலிய புன்மக்கள் 

பதின்மரும் அற்றம் கோக்கு நிதியறைக்குட் புகுந்து மணி முடி. 

யையும், அணிகலன்களையும் சவர்ச்துகொண்டு மறைந்து சென் 

ரர். அமைச்சர் அம்குல ஈாகனுக்கு மணி முடி. சூட்ட, விரும்பி 

௮ணி அறையைத் திறந்தார், ௮க்ருக்க மணி மகுடத்தைக் 

காணாது மதி மயங்கி நொந்தார். முன்னர் வழுதி மருமகனாக 

இவ்இரு நிலம்புரந்த ௮ம் முழுமுதற்பராமனே ஒரு வணிகனாய் வச் 

அ. மசகத முதலிய மணிகள் ஒன்பதையும் ௮ணி பெறத் தந்து 

மன்னன் மகனுக்கு மகுடம் புளைமின என்று வாழ்த்தி மறைக் 

தார். ஸமுனைவரும் வியக்து பசமனைத் துதித்து ௮ சருளியபடியே 

மணி முடி. சூட்டி ௮சசளம் குமரனுக்கு ௮பிடேச பாண்டியன் 

எனப் பெயரும் புனைகதார். தோன்றலும் மன்னுயிர்க்வெல்லாம் 

இன்னுயிர்த் துணையாய்த் தோன்றி விளக்கினான். தனக்கு ஒரு 

வகையில் துணைவர்போலத் தோன்றியிருந்த ப௯சலர் தின மரை 

யும் பற்றிக் கொணர்ந்து ௮வர் கவர்ந்தனவெல்லாம் உவந்து வங் 

இனன், களவால் வாச பொருளோடு தம் பொருளையும் இழந்து 

பழியும் பாலமுமெய்தி ௮வசனைவ௫ம் ௮ஈ,௪ ஈகரை விட்டு ௮௧ன் 

றொழிந்தார், களகினால் ஆயெ ஆர்சம் ஆவதுபோலத் தோன்றி 

அளவிறந்த கெடும் என்பதை உலகம் அவர்பால் ஐர்ந்த.து. விரி 

வைத் இருகிளையாடலில் மாணிக்கம் விற்ற படலத்தில் காண்க, 

களலால் வரும் பொருள் பழியை விளைச்து லிரைகில் அழி 

வுறும் என்பது இசனால் கூறப்பட்டது, 
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284. மாசல் மணிக்களவால் மந்இரிதன் இன்பதம்யோய்ச் 

கூசிகொக்தான் என்னே குமரேசா..£௪ம் 

San Maar Be. கன்றிய காதல் விளைவின் சண் 

வியா al ap io தரும். (௯) 

இ-ள். 

குமரேசா! ஒரு மணியின் சுளவாள் ஈனசேசன் என் 

னும் ௮மைச்சன், என் தனது உயர்ர்சு பதத்தை இழந்து இழி 

து நொந்தான் எனின், களவின் மண்ணே கன்றிய சாதல், விளை 

வின் சண்ணே வியாக* விழமுமத்தைத தரும் என்க. 

சன்றியகாதல்--மிகுந்த ஆசை. 

விளைவின்சண்-பயன் தரும்பொழு௮, வீளைவு ஐகுபெயர். 

வீயா விழுமம் தரும்-தொலையாக அன்பத்தைக்சொடுக்கும் 

காதல் தரும் என்று காண்க, வினைமுதல் அடை பெற்றசத் 

சேத்பச் செயப்படு பொருளும் பெறு வந்தது. 

களவினிடத்தே மிகுந்த அசையானது, பயன் தொடுக்கும் 

போழுது, தன்னையுடையானுக்குத் தொலையாத தன்பத்தைக் 

கொடுத்துவி௦ம் என்பதாம். 

பொருளை நெறியான முயற்சியான் அன்றி, இழிவான கள 

வால் ஒருவன் கொள்ள விரும்பின், ௮வகிருப்பம் விறகுபெற்ற 

தழல்போல் மூ.ற9 வளர்ந்து முடிவில்லாத துயரை அவனுக்கு 

முடிவில் விளைவிக்கும் என்பழு கருத்,து. இவ்வுண்மை கனகே 

சன்பால் காணபபடும். 

கனத, 

கனசேசன் என்பவன் இற்றைக்கு முந்நூறு ஏருடக்கட்கு 

முன்னர் அ௮ங்ககாட்டு வேர்தன்பால் அமைச்சனாய் இருந்தவன். 

சிறந்த நிலைபிலிருந்தும், இழிக்ச செயல்களில் இவன் இசைச்திருக்
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தரன, மெல்வரும்ப 0. யன்று இதுபாமுது வறங்கவெரனெற 

பரி கானம் என்னும் €ம் அருவாயினை இயன் நாள்கோறும் விரும் 
பினான். அகல் ௮ரசனும இவன்மேல் ஐயுறரி-நச கான். ஒரு 
நாள் ௮7சன் உருமாறி கள்ிரமில் ஈஃர்வலம் uw Rania er Eg 
வந்த ஓர் இளைஞனைக் எண்டு “யோர். aT oe பொடினருமய்” என் 

ரன, யான் சள்வன், அரசன் இல்ல் பொஈள் கொள்ளர்செ 
ல்்கின்்2றன எனற அவன் பொய்யாதுபுஃ௨ன்றான், மன்னன்லிபக்து 
தானும் உடன் வருவதாகச் சொல்லி HUIDI Poses சென் 
ரான். நிதிபறைக்குள் இருவரும் புகுந்து உயர்ச்த மணிரள் 
மூன்று ஒருங்கிருப்பக் சண்டார். அவற்றுள் இசண்டு மணித 
மட்டம் எரித்ள உடன்வர்த உரிய கள்வனுந்கு ஒன்றைக் கொ 

டுத்துக் தான் ஒன்றை வைததுக்கொண்டான். அவ் ஒன்றை 

என் மொள்ளாது கள்வினப் என்ற கூட்டாளி கேட்டான். ஈம் 

மிருவர்க்கும் பங்கடுவதற்கு இசையாது ஆகலால் ௮தனை விடுத் 

தேன் என்றான். மன்னன் ௮வனது மனநலத்தை வியந்து, பெயர் 

ஊர் மு.தலிப யாவும் தெரிது, பிரிர்சான். மறுராள் ௮மைச்சனை 
அழைத்து நமது நிதியறை கள்வரால் கொள்ளை செய்யப்பட்ட 

தாகக் காணப்பிகின்றது கீர் போய் ௮சனை£ கண்டு வாரும் என் 

மூன், அமைச்சன் சென்று அய்ர்சான், விழுமிய மணிகள் 
மூன்றுவைத் திருந்த அழகிய பேழைபுள் ஒன்ற பிருக்கக் கண் 

டான், கள்வர் அதனைக் காணாது விட்டனர் என்று ௧ஈஇத் 

தானே கைக்கொண்டு மறைக்.து மன்னன் முன் வந்து “சே 

உயர்மணி மூன்றும் கொள்ளைபோயின” என்று கூசா கூறினன், 

அரசன்முன்னர்க்குறித்த கள்வனை அழைத்து ௮வையில்இருத்தி 

நிகழ்ந்தன முழுவதும் பலரும் அறியும்படி விளக ௮வன்சொண் 

டி.ர௩்.௧ ஒன்றையும், தன்பாலி றக்ததையும், ௮வை முன்னே 

வைத்து ௮மைச்சனை நோக்கி நின்பால் உள்ளதையும் ேழவை: 

என்று நேர கூறினான். ௮வன் உள்ளங்கலங்கி ௮வ் ஒரு மணி 
யையும் வெளி?ய வைத்தப் பெரு காணமாற்றான், அதன்பின் 

அவனது கலமனை த்தையுங் கவர்ர்துசொண்டு ௮ரசன் அவனைச் 
அினந்தகற்றினான். ௮லலும் சீர்மையும் சீறப்பும் இழந்து தேம் 

யிக் சென்றான். களகின் சண்ணே கன்றிய காதலையுடையவர்
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Hse விளைவின் சண்ணே தொலையாத துன்பத்தை அடைவர் 

என்பதை உலரம் அவன்பால் உனர்ந்து தெவிஈதது. இது கன் 

னமூலத் தலுள்ள து. 

களவை வீரும்பினளோர் முடி கில்லாக துன்பத்தை முடிவில் 
௮டையர் என்பலு இதனால் கூறப்பட்ட த, 

285. கண்டார்பொன் மூவர் கருணையின் 3 யேனிருவர் 

கசொண்டோடி மாய்ந்தார் கு௦27சா-- மண்டும் 

அருள கருதி ௮னபுடைய ராதல் பொருள்கருதிப் 
. e ௫ டி க s 7 

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல, (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா! மூவர் கண்ட பொன்னை ஏன் இருவர் ௮௬ 

ளின்றி வஞ்சிக்துக்கொண்டு போனார் எனின, பொருள் கருதிப் 

'பொச்சாபபுப் பார்ப்பார்தண், அருள்சர௬ இ அன்புடையராசல் 

இல்லை என்சு, 

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்சண்--மறவியை எதிர் பார்த்இிருப் 

பாரிடத்த. அருள் சரூதி அனபுடையசாதல்...- அருளின் மேன் 

"மையையறித்து அன்பால் ௮ன்புடையராய் ஒழுகுதல். இறை 

வன் அளை எய்துகருஇ உபிகள் மாடி அன்பு உடைய சாய 

ஒழுகு சல் எனவும் இது பொருள்பட ௦, ௮ன்புடையார்க்க அன 

னருள் உண்டாம் என்ச, 

பிறர் பொருளைம் சவர்த்துசகொள்ளச் கருதி அவர் மறந் திருக் 

குஞ் சமயத்ைக ௮ இர்பார்த்திருக்கும் வன்சண்ணாமாட்டி அருள் 

கருதி ௮னபுடையசாய் ஒழுகுதல் இல்லை என்பதாம், 

கள்வரிடத்து அருளும் ௮ன்பும் உளவாகா என்பது கரு த.து. 

பிறர் சோர்வு பார்த்துப் பொருளைம் சைககொள்ளக் கருஇச்செல் 

ம் கள்வர், தம் கருச்தும்கு மாறாக எதிர்ப்பட்டார்பால் கொலை 

முதலிப பழிப9 வினைகள் பலவும் அணிவுடன் செய்வராதலால் 

அருள் கருதி அன்புடையராதல் ௮வர்க்கு ௮மையாதென் &
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கள்வர், அருள் FA) gus இலராப்ப் பொருளையே விரும்பிப் 

பொஃ்லாதன எல்லாம் புரிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவ்வுண்மை ககன் மூ. தலிய கள்வர் மூவர்பால் சாணப்படும். 

கதை. 

கீகன், காடன், சலன் என்னும் மூவர் கலத்து சென்று 

பிறனொரூவன் பொருளை இரவில் கவா்கது வந்து பொதுவில 

வைத்இருக்கார். ஐது காட்களுக்குப் பின்னர் ௮தனைப் பங் 

கடத் ௮ணிக்தார். காம் இருர்த இடத்அுக்கு அயலிலுள்ள தர் 

ஊரில் சன்று கல்ல சிற்றுணைவுகளை வாங்கிவரும்படி சலனிடம் 

மற்றிருவருங் கூறினர். அவனும் இசைஈது அங்குச் சென்று 

சிறிது உண்பொருள் சொண்சி மீண்டான. மீளுங்கால் அவ்விரு 

வரையும் ஒழித்து ௮ப்பொருளைச் சான் ஒருவனே சைக்கொள் 

ளக் கருதின். ௮-சனால் தன் கையிலிருந்த சற்றுண்டியில் 

கொஞ்சம் நஞ்சைக் கலம்து சொண்டிவக் தான், அவன் வருமுன் 

கிருந்த இருவரும் ௮வனைஃகொன்று அதனைச் தம் இருவர்க 

சே உரிமையாக்கிக்கொளளக கருதியிருக்தார். வந்தவன் உண 

வைந் தந் த உவர்திருர்கான். சிறிதுபொழுது சென்றபின் முன் 

சுட்டியபடியே மறைந்து கின்று 5நன் ௮வனை வெட்டி விழ்த்தி 
னான். ௮ தன்பின குகனும் காடனும் களிமீக்கூர்க்து ௮வ்வுணா 

வீனையுண்டு அப்பொருள்கொண்டு போனார், உடனே விடந்தலைக் 

"மேறி ஒருங்கே மாண்டார். பொருள் கரூதும் ஈள்வர்க்கு ௮ருள் 

கருதும் தன்மையில்லை யென்பதை அ௮பபுனமை3யோர் மூவரும் 

பொருந்தக் காட்டினார், (இதனை மித்தாபேதததில் காண்ச.) 

அருளும், அன்பும், கள்வாபால் இஃலையென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

286. மால் வசவமீனமுன் வர்.தும் சளவெழுவர் 

கூசாதேன் செய்தார் குமசேசா..-பேசும் 

அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கட் 

தன்றியு காத லவர், (௬)
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இ-ள், 

குமசேசா! மாசில்லாத வசவசது இல்லின் முன்னே வந் 

தும், ஏன் எழுவர் கூசாது களவொழுக்கம் கொண்டார் எனின், 

சளவின் கண்ணே கன்றிய சாதலவர், அளவின் சுண்ணே நின்று 

ஒழுகல் ஆற்றார் என்க, 

அளவு--ிறை. ௮ஃதாவது தஃ5 இன்ன தகாதன இன்ன 

கான்று ஒக்க உணாரந்து அதின் வழுவாது ஒழுகும் Cet eno. 

அளகின்சுண் நின்ன! ஒழகல் ஆற் ரர் -ரிறைபின் கண்ணே 

நின்று ஒழுகு தலைச் செய்பார், 

இணி, அளவு என்றகைக் காட்சி, கருகல் முதலிய அளவை 

களாம் DST OTL LY, உலூய& பும உயி ரயலையும் உணாவியலையும் 

அள வையாலறுந்து இல் வழுவாது ஒழு கல் அம்மு எனவுமாம், 

Ne e க டி ந . 

சளவின் ரண்ணே மிந்த வேட்கையையுடையவர், Cat onto 

யான கெறிபின் கண்ணே நலைதது ஒழமுகமாட்டார் என்பதாம். 

களவில் தசையுடையவர் ூரறையான வழீயில் ஒழுகார் 

என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை மலுளன முதலிய எழுவர்பால் 

காணபபடும, 

கழை, 

கலுளன் முதலிய கள்வர் எழுவர் முன்னெருகாலத்தில் 

மங்ாபுரியிலிருத மாதவராகிப வச௪௮ தேவரது இல்லிறகு வர 
தனர். ங் சிவனடியயசோடு உடனிருகது உண்ண விரும 

பித் தாங்களும் ௮டியார்போல கள்ள வேடக தரித்து உளளேபோ 

ஞா, அம்ருந்தவரனைவரும இலிங்கதாரணமுடைய வீர சைவ 

ராதலால், இவர்களும் கததரி3சாய்களை மறைகது மாபில் தொங் 

கவிட்டுக் சொண்டு தொடர்கதுபோயிருக கார். இவ்வுண்மையைச் 

லர் ௮.றிச்து கள்வர் என்று காட்ட ௮ள் வள்ளலாகிய வ௪சவ 

தேவர் அக்காய்சளனைத்தும் சிவலிங்சங்கலாகக் கருதினார். De 
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௭னமே ஆ.பின. கள்ள வேடர் தரித்துகக்த ௮ப்பொய்யசெல்லா 

॥ம் மெயயசாடப் பொருநதி விளக்கினார். தாம் பழகிவர்த கள 

வி னியல்பால் சோற்றின் பொருட்டிம நெறி தவறி வந்தார் என் 

று அனைவரும் ௮வரை யிதழ்ர்து வசவ தேவரது மாண்பினைப் 

பு5ழ்ஈ சார். சளலின் கண்ணோ காதலைபுடையவர் ௮ளவினசண் 

ணே சி மொழமமாட்டார் என்பதை அவ எழுவரும் அன்று 

காட்டி நினறா.. (வீரிவை வசவர் சரிதையில் சகாணக,) 

வெள்ள 2வணிப பெருந்தகைக்கி யாஞசய்யடிமை பெய்யாகக் 

BM GED Leo புனைச் திருந்த கள்வரெலலாங் சளங்கமறும் 

உள்ள 2மரசி மெய்யடியா ராரவுள்ளத தள்ளுபருள் 

வளளலாகும் வசவேசன் மலாத்தாள் தலையால் வணக்குலாம். 

(பிரபுலிங்க லீலை.) 

இ, கள்ஏர்பால் வசவலேசர் செய்த வண்மையை வியந்து 

சலப் ரந சர் கூறியது, 

கால் அசையுடையார் ளலிறகது சீமை செய்வார் என் 

பழு இதனால் கூறப்பட்டது. 

267. அ/ன்றேன் சளவை அடி யவர் ?சய் யாசென்ருர் 

குனத சேரா கும?ரச!--ஏனறம் 

வென்னும் சாரற் வாண்மை அள வென்னும் 

ஆற்றல புரித்தா ர்க/்ண் இல், (sr) 

இ.--ள். 

குமரேசா! குலசே௨ாழ்வார் பரனடியவர் களவினைச் 

செய்யார் என்று ஏன் உறுதியாகச் சொனனார் எனின, களவு 

என்னும் சார் ௮றிலாண்மை Hare என்னும் ஆற்றல் புரிக்தார் 

௧ண பூலை எனக, 

கமா ௮றிவு--இருண்ட அறிவு.
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என்றது தனக்கு ஈன்மை இன்னதென்று உணசாத ஒருவ 

னது மருண்ட அறிவினை, 

அளவு என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார் கண் இஃ--நேர்மை என் 

னும் வன்மையைப் பொருக்தினார்மாட்டு இல்லை, 

அளவு என்னலும் பெருமையைப் பொருந்தினாரிடத்தும் கள 

வு என்று சொல்லபபடுதன் ற மருண்ட ௮றிவு இல்லை என்பதம், 

நல்ல அ௮.றிவினையுடையவரிடத்துக் களவு செய்தற்குரிய 

பொல்லாத அறிவு பொருச்தாது எனபது இதில் உணர்த்தபபட் 

டது. இவவுண்மை சே ரமனனன்பாலிருந்த தஇிரும।லடியவர்பால் 

தெளியப்ப?ம். 

கதை. 
‘ 

இருஞ் களம் என்னும் திரு ஈகரிலிரும து செங்கோல் 

செலுத்திய குலசேகரன் எனனும் சேரர் பெருமான மாலடி.ஈ$5 

மனக் குழைச்த மாதவராதலால் ௮வாது அகரவீல் பாகவதர்சள் 

பலர் குழுமியிருச்சனர், அடியவர் பக்கல் ௮ல் ௮ரசர் பெரு 

மான் அற்றிவருகினற அ௮ருமைச*ம் கண்டு அமைச்சர்கள் 

பொறராமைசகொண்டாா, அதனால், விலையுமர்ர்த நலமா! மாலை 

ஓன்றை ௮ ரசமாளிகையிலிருநது! ஒருராள் எழித்தூ LGD Bi BI 

வைத்துக்கொண்டு, வைணவர்சளே அதனைல் களவு FUG BLY 

பாஈகள் என்று ௮ரசனி_் சென்று அமைசசர்கள் அறிவித் 

தார. இவ் இதிந்ச தொழிலை ௮வ் உயாச்தார் செய்யார் என்று 

அசசன் சீனந்து அமைச்சரையே வெழத்தான். மாலடியவர் 

நெறி நின்று ஒழிய அறிவுடையவராதலால் களவு என்னும் 

இமையை ஒருபோதும செய்திசார். இஃது என் உளக?தவிசத 

உண்மையாம. உலகறிய இதற்கு நான உறுதி கூறுவேன் என் 

று துணிக்து ஒரு குடததில நாஈுப பாம்பை அடைத்து Mone 

நடுவ இருத்தும்படி. செய்து, எம்பால் உள்ள வைணவர் மன 

டம் மொழி மெய் என்னும் இரிகரணங்களும் புனிதசாயிருப்பது 

உண்மையாயின் இப் பாம்பு என்னைச் கடியாதிருக்கக்கடவது



566 திருக்குறட் குமேச வெண்பா, 

என்று பலருங் காண ௮க் குடத்துள் தமது செங்கையையிட் 

டார். ௮து யாதொரு ஊறஞ் செய்யாது ௮த்திருக்கரத்தைச் 

சுற்றிக்கொண்டு கடகம்போல் விளக்வயது, அனைவரும் வியக்.தூ 

அரசையும் அடியவசையும் புகழ்ந்தார். அமைச்சர்கள் நடுங்கி 

அடிவணங்கி மன்னிக்கும்படி மன்னனை வேண்டினர். அளவு 

என்னும் ற்றல் புரிந்தார் சண், களவு என்னும் கார் அறிவு 

இல்லை என்பசை ௮.ரசன் அன்று உலகறிய உணர்த்தினான், 

(விரிவை ஆழ்வார் சரிதையில் சாண்ம.) 

ஆரங்கெடப்பரன் ௮ன்பர்கொள் ளாரென் றவர்களு?25 

வார் கொயிகுடப் பாம்பிற் கையிட்டவன் மாற்றலரை 

வீரங் கெடுத்தசெங் சகோற்கொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன் 

சேரன் குலசே கரன்முடிவேந்தர் சிகாமணியே. 

(மணக்கால் ஈம்பிி 

மேத்குறித்சவுண்மை இதனால் இனிது தெளிவாதல் சாண்க, 

களவு என்னும் இமை நல்லோர்பால் இஃலை என்பது இத 

இல கூறபபடடது, 

  

288. இண்டோட் சயிர்தவன்றன் தீரகெஞ்டற் புன்சரவுங் 

கொண்டுகின்றான் என்னே குமரேசா--உண்டாம் 

அளவறிக்தார் நெஞ்சத் தறம்போல திற்கும் 

களவறிந்தார் கெஞ்சிய் கரவு, (௮) 

1) GIT « 

குமரேசா! சயிர்தவன் தனது வீரம் பொருந்திய கெஞ் 

சில் ஏன் வஞ்சம் பொருந்தி நின்றான் எனின், அளவு அ.நிர்தா 

7௫ நெஞ்சத்து ௮றம் நிலைபெறுதல் போல களவு அறிர்தார.து 

கெஞ்சல் காவு நிலைபெறும் என்சு, 

கரவு-வஞ்சனை, களவு அ.ிக்தார்--சளவையே பழனெவர்;
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அளவு அறிந்தார். - உண்மையை அளந்து தெளிந்து அதனை 

யே பழூெெவர், 

கெறி அுறிர்தவர் நெஞ்சில் அறம் நிலைபெறுமாறுபோல், 

சளவறிந்தவர் நெஞ்சில் வஞ்சனை நிலைபெறும் என்பதாம், 

களவு என்னும் காரறிவானது பேரறிவாளரை அணுகாது 

என்று மேலே கூறினார், இதில், ௮வர் கெஞ்சல் ௮றம் நிலைபெற் 

௫ற்போல ௮ கள்வர் கெஞ்சில் கரவு நிலைபெறுமென்றரார். 

எவ்வளவு உயர்த்த நிலைபினை யெய்திபிருப்பினும் களவை3யே 

பழெெவர் உள்ளத்தில் வஞ்சம் ஒழியாது நிற்குமமன்பது இதில் 

உணர்ச் தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சயிக்தவன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

சயிந்தவன் என்பவன் சிந்து தேசத்து வேந்தன். சயத்தி 

மதன என்னும் பெயரினையுடையவன், துரியோதனன் sions 

யாயே துச்சளையை மணந்தவன். நல்ல போர்வீ ரனாபிருந்தும் 

இடன் நெஞ்சீல் வஞ்சம் நிலைத்திருசகது, பாண்டவர் காமிய 

வனக்திலிருக்குங்கால இவன் .ஐண்டும் சாவுடன் சென்றான். 

ஐவரூம் நீக்கிய அமையம் பார்த்துச துரோபைபால் ௮ணுட 

னை. ௮வ்வுத்தமி இவனை உபசரிகது நஃட்டிள்ளார் நலங்களை 

ஈன்கு வினசீனாள், சிறிய பொழுது கிக்தபின் அ௮வ்வஞ்சியை 

இவவஞ்சன் உலிர்து சவர்சஐு வீரைம்த சென்றான். அந்நல்லாள் 

௮ழுகுரலைக் கேட்டு ஐவருர் தோடர்ச்தோடி யிவனைப் பிடித்தப் 

பிணித்து இழீவினை பலவுஞ் செய்து கழுதைமேல ஏற்றி அத்தி 

னபுரியை நோக்கி அ௮ளுப்பிகிட்டுப் பச்னியைத் தேற்றிக்2கா 

ணர்ந்து பண்டிபோல் ௮மைர்து பண்புடனிருந்தார். களவு என் 

னும் காரறிவாண்மையால் அளவில்லாத துன்பத்தையும், ௮லமா 

னத்தைபும் இவன் அடைந்தான், ரொமிவினை செய்திருந்தும் 

இவனைச் கொல்லுதல் திஐு என்று ஒஹித்து ஐவரும் ௮றங்குறித் 
து நின்றார், Epis ௮ரசனஞயிருந் தும் களவையே பழூயதால் 

இவன் கெஞ்சில் சசவுடையனாூக் கடும் பழி பூண்டான்.



568 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க, 

ஈல்லோருள்ள த்தில் கேர்மையும், கள்வருள்ளத்தில் சசவும் 

குடி கொண்டி ருக்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

269, அன்று களவால் ௮மிழ்துண்டார் எனுடனே' 

குனறி யழீந்கார் குமசேசா---என்றும் 

அளவல்ல செய்காம் 35 விவர் களவல்ல 

மத்றைய தேற்று தவர், (௯) 

இடன்: 
குமரேசா! அன்றுகளவால் பமிர்ஈக்தகையண்டவர் ஏன் 

eS or அழிவுற்றார் எனின், களவு அல்ல மற்றைய தேற்று தவர், 

அளவு அல்லாதவற்றைச் செய்து இங்சேவிவர் என. 

மற்றைய என்றது களவல்லாக வேறு நல்ல முயற்சிகளை, 

Sora} அல்ல மற்றைய தேற்றுதவர்--களவல்லாத பிற நெறி 

களை அறியாதவர். சளவை அன்றி வே?முன்றையும் அறியாத 

வர் எனினுமாம், 

அள௮ ௮ஃல செய்து-- அளவு அல்லாசு தீமைகளை எண்டரி, 

இக்கு அளவு எனறது ௮றிவ.ல் தயந்தளக்க கெறியினை, 

Ha? sat at— உப் பொழுதே கெயவெர், கெடுதல் ஒரு தலை 

என்பதை மகாரம் உணர்ததிரின்றது, 

களவினுலனறிப் பொருள் பெறுதற்குரிய வேறு நெறிகளை 

அறியா தவர் நெறியல்லாத திமைகளை நினைந்து உடனே கெடூவர் 

என்பதாம், 

களவே பயின்றவர் கடிதே கெடுவர் என்பது கருக்.து, 

கள்வர்க்கு இழிவும் அழிவும் உடனே உளவாம் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை இசாகு கேதுக்கள் 

பால் அறி wens PLD,
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கதை. 

இசாகு என்பவன் லிபபிரசித்தி என்லும் ஒர் ௮௬ர விர 

னுடைய புத லவன். தாய் பபர் சிமமிகை, தம்பி கேத, இரு 

மால் மோகினி உருவங்கொணடு அ௮ருராகளை மடக? அமிகத் 

சை ௮மசாகளுக்குப பகுந்துகொடுக்குமபொழுது இராகுவும், 

தம்பியும் ௮மரர்போல் உருமாறி ஆங்குப் புகுக்து அவ் அமிர்கத் 

கைச் சவால் காண்டு சுனிந்து உண்டா, உண்ணும்சால அவ் 

வுண்மையைத் திருமாலுணாகது தன நையிலிருக்க சட்டுவத்தால் 

அடித்தார், அவ்அடியால் இமாகுவின கலை துணிபட்ட அ. லி 

ர்துண்டரல த்தால் தஷையும் உடலும் இருவடி.வாக இஃங்கரினறன. 

தீப்பிசசெனற தம்பியின்பெயரையே அச் தலையின் உடலுக்கு நல 

முற இட்டார். தம்மைச சுட்டி.ம்காடடிய சூரிய Fb Bs Tew 

னவ இருவர்மீதும இராகு செதுக்கள எனனும் இவ இருவரும 

பெரும் பகைகொண்ம புழுங்கி கொந்தார், களவையே பயின்ற 

வர் ௮ளவீல்லாத தீமைகளை சசெய்து ஆங கெடுவர் எபைதை 

உலகம் இடர்பால உணர்க்தது. (ஸள்ரிவைக் sh SL TIA SFO 

STON SG, ) 

கள்வர் கடி தில் கெடவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

290. பண்டேன் வசும்கள் பருக்களவால் தம்முாடம்பும் 

கொண்டனவும் தீரக் தார் சுமசோ-ுண்டிரினறு 

கள்வார்க்குத் சள்ளும உயிலை son ont SHH 

SANT HSS CFS. (0) 

இ-ள், 

குமரேசா! லசுக்கள் எண்மரும் தமது உடம்பும் உயர் 

நிலையும ஏன் களவினால் ஒருக்க இழக்தார் எனின், கள்வார்க்கு 

உயிர் நிலையும் தள்ளும்; கள்ளார்க்குப் புததேள் உலகும் தள்ளா 

Bl OT ENS



570 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

உயிர்கிலை--உடம்பு. உயிர் நிற்றற்கு இடம் எனலும் ஏ: 

வான் வந்தது. களவார்க்கு---களவினைச் (செய்வார்க்கு. உயிர் 

நிலை, உலகு, என்னும் ஈரிடத்தும் நிற்கவேண்டிய உம்மைகள் 

தொக்கூகின் றன. 

கள்வார்க்கு உயிர் நிலையும் தள்ளும்--கள்வர்க்குத் தமது 

உடம்பும் தவறும். என்றது மரண தண்டனையை மராசன் கள் 

வர்க்கு விதிப்பன் என்பது கருதி. 

கள்வர்க்குத் தமது உடம்பும் தவறிவிடும்; களவு செப்யாத 

வர்ஃகு, தெய்வவுலகமும் தவரு கடைக்கும் என்பதரம, 

சள்வர் இம்மையில் மரண தண்டனையை அடைந்து மறுமை 

யில் நரகம் புகுவர்; கள்ளாதவர் இங்குப் பு£மும் இன்பமும எய் 

திப் பின்பு புததேளலகமும் பொருர்துவர் எனபது கருத்து. 

களவீனை விரும்புவோர் தாம் பெற்றுள்ள உயர் ஈலமெல்லம் 

ஒருங்கேயிழக்து யிழிவர் என்பது இதல் உணர்த்தப்பட்ட 

இவ வுண்மை பிரபாசன் முதலிய வசும்கள் எண்மர் பாஜும் 

உணரப்படும், 

கதை. 

வசுக்கள் என்பவர் இசைகாப்பாளர்போல் என்றும் எண்ம 

ராய நினறு வீளங்கும் தெய்வ மரபினர். ௮னலன், ௮ணிலன், 

ஆப த்சைவன், சோமன், தரன், தருவன், :9ரத்தியூசன், பிரபா 

சன் என்பன அவர்கட்குப் பெயர்களாம. இவருள் பிசபாசன் 

எனபவன் தன் மனைவியாகிய வசுமதி பால் பெருங் காதலுடைய 

வளாதலால் அவள், விரும்பிய எவற்றையும விரைந்தகொ 

ண்டு தந்து ௮வள் இன்புறுவதைக் ஈண்சி தான் இன்புலுப 

வன். ஒரு காள் காம தேனுவைக் கொண்டுவரும்படி வசுமதி 

கணவனிடம் கூறினாள். பிரபாசன் இசைஈது தன் துணைவர 

எழுவருடன் கூடி ஈள்ளிரவில் வசிடடர் மனைக்கு வந்தான் ௮ங் 

குத் தங்கியிருந்த ௮.த் தெய்வப் பசுலை ௮வர் ௮றியாவகை 

சவர்ர்தசென்றான்.. மனைவி பால் தர்து மனம௫ழ்ர் இருந்தான்.



29-ம் அதிகசாசம் கள்ளாமை, 571 

“Hess பின் வசிட்டர் மெய் யுணர்வால் ஆய்ந்து மெய்ம் 
மைனய,த் தெளிக்தார் உயர்க்தலரா யிருந்தும், களவு என் 

னம் இப் பழிவினையைச் செய்ததால் ௮வசனைவரும் இழிந்தவரா 

கும்படி சபித்தார். அவ்வாறே அவரனைவரும் ெெதய்வவுருவினை 

யிழகர்து இந்நிலவுலகை கோர்கி யிழிச்தார், அயனி$ி சாபத் 

தால் நிலை யிழந்து வரும் சுர ஈதியை இடை வழியில் கண்டார், 

அவள் அடிகளை வணக்கனர். அக் கதிமடந்தை அவர்களுக்கு 

அருள்புரிவதாக ஆதரவு கூறினாள். அவ்வாறே தான் கங்கை 

யாய்த் தோன்றிர் சர்தனுவை மணந்த காலைபில் தன் வயிற்றில் 

தோன்றிய புசல்வர் எழுவரையும் புவியில் தோன்றாவண்ணம் 

தொலைத்துப் போக்னொள், பிரபாசன்மட்டும் பிறச்து வளர்ந் 

தான். முன்னர்ப் பெண்வழிச் செனறு பிழை செய்தமையால் 

பின்னர்ப் பெண் இன்பம் இன்றிப் பெரு காள் இருந்தான், இவ 

Gor af Dwar sr ors, HM et 5G உயிர் நிலைபும் தள்ளும் என் 

பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ஈது நின்றது. விரிவைப் பாரதத் 

தில் தெளிச, 

களவர், கள்ளாதார், என்னும் இருவர்ம்கும் உளவாம் பயன் 

இதனால் ஒருங்கு கூறப்பட்டது. 

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.) 

பிறருடைய பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்ளம் கரு தாவகை 

தன் நெஞ்சினைக் சாம்கவேண்டும். சுளவினை உள்ளத்தால் உள் 

விலும் பெருர் தீங்கு உண்டாம். சளவினால் உண்டாம் செல்வம் 

பழியை விளைத்து விரைவில் அழிவை டையும். களகின் 

மீது காதலுடையவர் அளவில்லாத துன்பக்களையடைவர். களவு 
செய்வோர் உள்ளத்தில் ௮ரள் உண்டாகாது. நெறி நின்று 

ஒழுகும் நேர்மையை ௮வர் அடைபமாட்டார். களவென்னும் 

இமையை அறிவுடையார் ௮ணுமார், கல்லோர் உள்ளத்தில் 

அதம் திலைத்திருத்கல்போல் தீயோர் உள்ளத்தில் களவு நிலைத், 
திருக்கும். களவே பயில்வோர் அழிவே அடைவர். கள்வர்க்கு 

மாண தண்டனையும் இழி பிறப்பும் உளவாம், களவு செய்யா” 
72



572 திருக்குறட் குமரேச வெண்பச, 

தவர் பு£மும் இன்பமும் பொருந்திப் பு.த்ேேதளுலசத்தை அடை 
வர் என்பனலாம். 

20-வது கள்ளாமை முற்றிற்று, 

% 

௩0௦0-ம் அதிகாரம் வாய்மை, 

அஃ தாவது உண்மையினது தன்மை, உள்ளம், வாய், 

மெய் என்னும் மூன்றிடத்தும் இது தோன்றுமா தலால் உண்மை, 

வர்ய்மை, மெய்ம்மை என உரைக்கப்படும், கள்ளம் இல்லாத 

உளளமுடையார்க்சே பொய் சொல்லாமை என்னும் இந் ஈல்லறம் 

oF அ௮மையு மாதலால் கள்ளாமையின் பின்வைசகப்பட்டது, 

  

291. உள்ளதே சொன்னான் உயர்தருமன் பொய்யனனறு 

கொள்ளடின்றான் என்னே கும£ரசா...-கள்ளாத 

வாய்மை மெனப்படுவ தியாதெனின யாதொன்றும் 

இமை யிலாக சொலல். (௧) 

இஸ் 
குமரேசா! உள்ளதையே சொல்லியும் தருமர் என் 

பொய்யா என்றுகொள்ள நின்றார் எனின், வாய்மை எனப்படுவது 

யாது எனின, யாது ஒன்றும் தமை இல்லாத சொற்களைச சொல் 

அ த3லயாம் என்க. 

இமை யாதொன்றும் இலாத சொலல்---இங்கு சிறிதும் உண் 

டாகாத சொற்களைச் சொல்லுதல்: இலாத என்பது ஈண்டுப் 

பெயராய் நின்றது, 

மெய்ம்மை என்று சொல்லப்படுவது யாத எனின், பிறி 

தோருயிர்க்கு யாதொரு இமையும் பயவாத சொற்களைச் சொல் 

அதலேயாம் என்பதாம்."



௦0-ம் அதிகாரம் வாய்மை, 9 

உள்ளை உள்ளதாகவும், இல்லதை இல்லதாகவும் சோல் 

அதல் வாய்மையன் ற, பிறவுயிர்சட்குத் தீமை சிறிதும் இல்லாத 

சொற்களைச் சொல்லுதலே வாய்மையாம் என்றபடி. 

உண்மை இஃதென்று இதில் உணர்த்திய ஒண்மையை ஊன் 

றி உணர்க, 

உள்ளபட.யே நிகழ்ந்ததை-ஒருவன் சொல்லினும் ௮சனால் 

பிறர்க்குத்்தமை விளையமாயின் ௮வன்் பொய்யின் பயனை எய்துவா 

ன் என்பது கருத்து. இவ் வுண்மை தருமர் பால் க॥ணப்ப?$ம், 

கதை. 

பாண்டவர்கட்ரும் துரியோ சனன் மு.சலானவர்சட்கும் பெ 

ரும் போர் தொடங்கி ஈடந்துவருங்கால் பதினைந்தாம் நாட் போ 

ரில் து$சோாணரைக கொல்லம் கருதிய கண்ணன் ௮வ் வில் வீரனை 

வெல்வது ௮ரிது என்று தெளிகது வெய்ய சூழ்ச்சி ஒன்று செய் 

தார். அவருடைய மகனாகிய அ௮ருவத்தாமன பொருது இறக் 

தான் என்று தருமர் வாயால் சொல்லப்படின், அச் சொல்லால் 

உள்ளங் கலங்க வில்லெடாது மெய் மறத்து நிற்பர், அவ்வமையம் 

அவசை வெல்லலாம் என்று துணிந்து தருமரையஹுூ அ௮வக்கை 

யே சொல்லும்படி Ga ண்டினா. *பொய்யினல் அள்வது இச்தப் 

புவ்கொலோஎன்று' ௮வர்,. வெறுதது மறுத்தா, மாளவதே 

யத.து மன்னனாகிய இர்தரவன்மன ஏறிவந்த மத யானை ஒன்று 

அனறு மாள சேர்க்தது. அதற்கும் ௮சவததாமா என்றே பெய 

ரிடப்பட்டிருக சது. உண்மையில கிகழ்க்ததா தலால் ௮அதையேலு 

ஞ சொல்லுக என்று கண்ணன தொடர்கது மொழிந்தான். என் 
செய்வார் தருமர்; இசைந்தார், 

அத்தனே அூவல்லாண்்எம ௮ச்சுவத்தாமா எனலும் 

மத்.தவா ரணத்துக் மையோ மருதி சங்கமாளுன்” என்று பங்க் 

inp dm Ber. இவ் ஒலியைக் சேட்டவுடனே தன் மகன இறர் 

தான் என்று துரோணர் கம்பி தன் வீல்ஃயும் தணையையும் விசி 

யெறித்து வறிதே நில£ருூர், அவ்வபமம் சட்டத் தய்டன் கட்



6/4 திருக்குற்ட் குமரேச வெண்பா, 

ட கணையால் Har தலை துள்ளி விழுந்தது, மெய்யே விரதமாக 

வுடைய தருமரும் பொய் புசன்ரார் என்று ஒரு புன்மொழி ure 

தனி. அதன் பயனாகத் தருமர் ஒர முறை ஈரஃத்தைகந் காணும் 

படி. சேர்ந்தலு. உண்மையாக மிகழ்ர்கரளை' கூறினும் பிறிதோ 

ருயிர்க்குத் மை பயக்குமாயின் ௮.து போய்ம்மையாம் என்பதை 

உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க, 

சற்கொண்டு கன்மழைமுன் காக்தகள்வன் கட்டுரைத்த 
மொழிப்படியே கருதார் போரில் 

மு.ற்கொண்ட விர.தமறந் இயாருங்கேட்ப முரசுயர்த்தோன் 

பொய்சோன்னான் முடி.விலந்தச் 

சொற்கொண்டு வெறுக்கையனாம் அளவிற்நிட்டத் 

துயமனென நின்றகுருத் துரோகி கொன்றான் 

விற்கொண்டு பொ.ரநினைந் தால் இவனேயல்ல விண்ணவர்க்கும் 

எந்தை தனை வெல்லலாமோ, 

(பதினைந்தாம் போர்ச்சருக்கம்.) 

இது, தம் தந்தையாரை வஞ்சனையால் கொன்ற வகையினை 

யறிந்து அசுவத்தாமன் வருர்தி யுரைத்தத, 

வாய்மை இன்னதென்பது இதனால் வகுத்துக் கூறப்பட்டது. 

202. [மாதர் கலைக்கோட்டு மாமுனிபால் பொய்யுரைத்தும் 

கோ தடையார் என்னே குமரேசா திீதுடைய 

பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரை ர்க் ச 

தன்மை பயக்கு மெனின் (௨) 

இ.--ள். 

குமரேசா! கமலை சுலோசளை என்னும் மாதரிருவரும் 

சலைக்கோட்டு முனிவர்பால் பொய்யுசை புகன்றும் என் meron 

யெய்தினார் எனின், புரைதீர்ச்தசன்மை பயக்கும் எனின், பொய் 
ம்மையும் வாய்மை இடச்சவாம் என்க,
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புரை: தீர்க்க நன்மை--குற்றம் நீக்ெ கன்பை, 

குற்றமற்ற நன்மையைக் கொடுக்குமாயின், பொய்ம்மைச* 

சொற்களும் வாய்மைச் சொற்களின் பாலவாம் என்பதாம். 

பொய்ம்மை என்பது பால் பசா அஃறிணைப் பெய.சாதலாள் 

இடத்த என்னும் பலவின்பால் முற்றுக்கேற்ப இல்குப் பன்மை 

யாய் நின்றது, 

திமையிலாசத சொலலே வாய்மை என்று மேலே கூறினர் 

இதில், ௮ச்சொல் பொய்ம்மையா யிருப்பினும் மெய்ம்மையாம் 

என்றார். 

பிறர்க்குத் திீமையில்லாதபடி. வினோ சமாக ஒறாவன் பொய் 

கூறினும் ௮து பாவமாகுமாதலால் ௮தனை விலக்குதற்கு ஈன்மை 

பயக்குமெனின் என்றார், 

தனக்கு ஈன்மை பயக்குமாறு ஒருவன் பொய் கூறி அது 

வும் வாய்மை இடத்தவாம் என்று இதனை வலிர்தெ?த்துக்காட்டி 

வாய்ப் பறை கொட்டலாகாதெனப.து *புரைதீர்க்த'' என்லும் 

௮டையால் செனியபபடும், 

பிறர்க்கு யாதொரு தமையும் இல்லாமலும், கேடேலும் சா 

வேனும் அடையகின் றதோருயிர் அவற்றினின்றும் நீங்கி இன்புறு 

மாறு எழுன்ற பொய்மமையே ௮றிவுடையோரால் மெய்ம் 

மையாகக் கருதப்படும் என்பது கருத்து, 

பொய்ம்மையாயினும் புரை தீர்ந்த ஈன்மை பயக்குமாயின் ௮.து 

மெய்ம்மையாம் என்பது இதில் உணர் த்தப்பட்டது. இவ்வுண் 

மை கமலை சுலோசனை என்னலும் இருவர்பாலும காணப்படும், 

கதை. 

கம சுலோசனை என்னும் மாதர் இருவரும் உரோமபதன் 

என்னும் ௮ரசனுடைய திரு ஈசரிலிருர்தவர், அழகால், பாட 

லால், ஆட்லால் சறர்சவர்: தல்லியறியோடு சொல்வன் மையும்
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வாய்ச் தவர், கலைஃ்கோட்டு முனிவரின், தன் காட்டில் மழைவரும் 

என்,று கலைஞர் கூறியகைச் கேட்டு ௮ம்முனிவசனைக் கொணரும் 

வசையாதென்று ௮.ரசன் சவலுள்சாலைபில் இர்மகளிரிருவரும் 

எழுந்து யாம் ஏசி ௮வ் அ௮ருந்தவனைக் கொண்டுவருன்றோம் 

என்று கூறிச் சென்றா!, மாந்தரை விலங்குகள் என்று உன்னு 

மனத்தனப், மாதவத்தனாப் உலம் காட்டமின்றி உணர்வையே 

தாடி நிற்கும் ௮வ உயர்தவனை யணுகித் தாழும் அருக்தவர்போல்' 

நடித்து இனிய மொழிகள் பல oot மனங்கொள மொழிந்தார்: 

நாள் பல குநிந்தபின் தம் பொய்ம்மைச் சொற்களால் ௮ம் மெய் 

ம். ழனிவ$னை மயக9த் தம் நகருக்கே கொணர்ந்தார். மாதவன். 

வருசையால் மழையும் பெய்தது. அரசனும் பிறரும் அறிந்து 

ஓடிவந்து ௮ருக்தவனை வணங்கின, மங்கையர் பொய்ம்மையால் 
மயங்கி வகதோம் என்று முனிவர் தெளிந்தார். முனிவுகொண் 

டார். அடிகள் எய்தியதால் யான் எய்திபிரந்த GeO foe 

அளவிலின்ப Gow 83 am sor என்று ௮7சன் போற்றினன. முனி 

வர் முனிவு நீம் இனிசருள் செய்தார். தமது பொய்மமையால் 
புசை தீர்ந்த நன்மையை விளைவித்த ௮ம்மாதர் நலம் பல பெற்று 

தன் மதிப்புற்றார். 

உம்மையின் மறுமைதன்னில் உறுபயன் இரண்டும் பார்சன் 

இம்மையில் விளங்கும யார்க்கும் அவரவர் இயற்கையாலே 

மெய்ம்மையே ஒருவர்க்குற்ற விபத்தினை விலக்குமாகிற் 

பொய்ம்மையும் மெய்ம்மைபோலப் புண்ணியம் பக்கு மாதோ, 

(பாசதம்,) 

பொய்யும், ஈன்மை பயக்குமாயின் மெய்யாம் என்பது இச 
னால் கூறப்பட்டது. 

  

203, வேதாவும் தாழைபுமுன் வெய்யதொரு பொய்புசன்ேன் 

கோதடைச்து சொரச்தார் குமரேசா. ஏசேலும் ' 

தீன்னெஞ் சறிவது பொய்பற்2 பெய்த சபினி 
தின்னெஞ்சே தன்னைச் சூம். (௩)
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இ..ள், 

, குழிரேசா! அயலு:2, தாழையும் கெய்ய பொய்யை மூன் 

புகன௮, பின் ஏன் துனபா?ம்ப்தி கொகதார் எனின், தன கெஞ்சு 

அதிஙதைப் பொய்யற்க; பொய்த்தபின், தன் செஞ்சே தன்னைச் 
௪டும் என்ச, 

சன் நெஞ்சு ௮றிவது பொய்யற்க... தன் மனம் அறிந்ததை 
மறையாது மொழிச, | 

ஒருவன், தன் பனம் அறிந்ததொன்றனைப் பொய்யாது 

மொழியவேண்டும்; பொய்த்தாளுபின் தன் மனமே பின் கன்னை 

வருத்தும் என்பதாம், 

ஏரா.சம் உரிமையை விளம்கிரின்றது. சு$ம் என்றது துன்ப 

மிகுதி தோன்ற sara. 

மனம் அறிக்தசை மறைத்து, மாறொன்று கூறின், அம்மன 

மே கரியாய் தின்று பெருந் துன்பததை விளைவிக்கும் தலால் 

௮தனை ஒருவன் மறந்துப் கூறலாகாதென்பது கருத்து, 

பிறர் அறியார் என்று கருதி ஒருவன் பொய் கூறின் அது 

பின் உலகறிய வெளிப்பட்டு ௮/யாச பழியையும் தொலையாத 

தன்பத்தையும் ௮வனுஃகு நிலையாகக் சொழிக்கும் என்பது இதில் 

உணர் த் கப்பட்ட. இவ்வுண்மை பிரமன் பாலும் தாழை மலர் 

பாலும் உணரப்பமம். 

கதை, 

ஆதியூழியில் அழலுருவாய்ச் தோன்றிய இறைவனது திரு 
முடியை அறிந்து வருவதாக மாலிடம் வாது கூறி அயன், ௮ன் 

ன வடி.வங்சொண்டு மேலெழுந்து பறந்தான். பல்லாயிர வரு 

டங்கள் கழிந்தும். ஒரு ad goes காணாது உளச் தளர்ந்து சொந் 
அம் ஊக்கம் விடாமல் மேன்மேல் உயர்ந்து சென் என். செல் 

லிங்சால் விரைந்து தாழ்ர்து வருசன்ற தாழம் பூ ஒன்றை இடை



‘5x8 திருக்குறட் குமரேச வெண்பா. 

யே சுண்டான், '$ யார் எகிகருக்து வருகின்றாய்” என்று ௮த 

ன் இயல்பினை வினவினான், அது தெய்வ மலரா தலால், தன இரு 

வாய் திறந்து “யான், தவ நலத்தால் தாழம் பூவாஇப் பாமன் இரு 

முடியிலிருச்? தன், ஒர் இழுக்கால் அதிலிருந்து வழுகி வீழ்ந்தே 

ன், THUR வருடங்களாயின இழிக்துபோடின்றேன்'? என் 

று உளைச்து மொழிமச்சது. அபயன் மேட்டு அஞ்சித் தன் சருத்.து 

மூற்றாதென்று தெளிந்து தன் இயல்பினை ௮தற்கு உணர்த் சி, 

தான் பரமன் முடியினைக் கண்டதாகத் தன்னுடன் வந்து மாலி 

டம் உறுதிசொல்லும்படி. அதனைப் பெரிதும் வேண்டினான், அது 

வும் இசைச்து, அவ்வாறே வந்.௫ மாலிடக் கூற, ௮யனும் காணாது 

ஆம் என மொழிக்தான், உடனே ஓளியுருவாய் கின்ற தனிமலை 

படீர் என்று வெடித்து பொய், பொய்'” என்று உலகறிய ஒலித் 

த.து. ௮பனும் கைதையும் ௮ஞ்9 ஈடங்கனொார். உள்ளந் தீய உயி 

ருக் தேம்பினார். ஈசன், ௮யனை ஏசி கோக்க ் 

"வாசமா மலரவ உனக்கு மண்ணின் மேல் 

பூசையும் கோயிலும் போக என்றனன்.?? , 

௮ தன்பின் தாழம் பூவை கோக்க 

சைதையே இவனொடு கரவு நீபுரை 

செய்ததால் தீண்டிலேம் என்று £ரத்தனன்.” என்றான். 

இவற்றைக் கேட்ட, 

அவ் இருவரும் போய்ம்மையாலெய்திய புன்மையை எண்ணி 

யெண்ணி யேக்கனார். பொய்த்தபின் தன் நெஞ்சே தன்னைச் சுடும் 

என்பதை அவர் ௮ன்று உணர்ச்து காணினார். 

பிறாறியார் என்று ஒருவன் பொய்கூறின், ௮.௫ பலரும் ௮.றி 

யத் தோன்றி அவலுக்குப் பழியையும் துன்பத்தையும் வீளைகிக் 

கும் என்பதை உலகம் ௮வர்பால் உணர்க்த து, 

அண்ணிய சொையுமில்லும் ௮ரும்பெறன் மகவும் ௮ன்பும் 

திண்ணியசரும் மிகச செல்வமுர் திறலுந் தேசம் 

எண்ணிய பொருள்கள் யாவும் இயற்றிய தவமுனேனைப் 

புண்ணியம் அனை ச தஞ்சேரட் பொய்ம்மையாற் பொன்றுமன்றே: 

ர (ure sb.)
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தன் நெஞ்ச தன்னை வருத்துமாதலால் போய்யை ஒருவன் 

யாண்டும் கூரலாகாகென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

294. வள்எலரிச் சந்திரனேன் வையத்தா ருள்ளமெல்லாங் 

கசொள்ளகின்றான் இன்றும் குமமரசா.- எள்ளளவும் 

உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலருத்தார் 

உள்ளத்றுள் எல்லாம் உளன், (௪) 

இ-ள், 
குமரேசா! அரிச்சந்தான் உலிலுள்ள எல்லாருடைய 

உள்ளங்களிலும் ஏன் இன்றும் நின்றுளான் எனின், உள்ளத்தால் 

ஒருவன் பொய்யாது ஓழுகின், உலநத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் 

அவன் "உளனாம் என்௪, 

பொய்யாது ஒழுகன்- பொய் கூறாது ஒழுகுவனாயின், 

ஒழுகின் உளன் என்று காண்ச. 

தன் உளம் ௮.றிய ஒருவன் பொய் சொல்லாது ஒழுகுவனா 

யின் உலகச்,சார் உள்ளத்துள் எல்லாம் ௮வன் உளனவன் என்ப 

தீம். மெய்யுடை ஒருவனை உணர்வுடையாரெல்லாரும் தம் உள் 

ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவராகல1ல் உள்ளத்துள் எல்லாம் 

உளன்” என்றார், 

மேல், சன் கெஞ்சறியப் பொய்த தானை மர்நெஞ்சே சுடும் 

என்றார்; இதில், ௮ங்கனம் பொய்யாதானை உலகலுள்ளார் உள்ள 

க்களெஃ்லாம் உவந்து போற்றுமென் ரர், 

பொய் சொல்லாத ஒருவன் எக்காலத்தும், எல்கிடத்தும் 

எல்லாசாலும் புகழ்ந்து போழ்றப்பவொன் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்ட, இவ்வுண்மை ௮ரிச்சர்திரன்பால் உணரப்படும், 

கதை. 
௮ிசசர் பெருமானாபெ அரிச்சக்தான் கோசிகர் செய்த 

பொல்லாத சூழ்ச்செள் கல்லா வற்றினும் சிலை ஈலங்காமல் நின்று 

iw
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பொய்யாதொழுஇனார். தன் பொருட்டுப் பதிபும் நிதியும் 

இழந்து, தனது அருமை பனைவியையும் இனிய புதல் களையும் 

பிரிந்த, தாலும் பறைய9ினருவனும்கு வீலைபபடடுச் சுடலை 

காத்து நின்று, பொறுக்சற்சரிம பெருக்துயரங்களை ௮டைகறு 
அகங்குழைக்இருந்தார். ங்கும், முனிவர் வக்.து கரவுடன் நின்று 

ஒரு பொய் பு-லின இக்துன்பக்களெக்லாம் உனக்கு நீங்இயி3 

மென்று தனம்சு இனியவர் போன்று மொழிந்தார்.  அ௮வ்வமை 

யதீதம் இவர் நெஞ்சீனாலும் பொய்யைநினையாது நின்றார். அதன் 

பயனாக முதல்வர் மறவரும் இவர் முன்னே தோன்றி இன்னருள் 
புரிந் தார்: இழந்தன எல்லாம் எய்தி பின்புற்றார், நாடசசாலை 

களிலும் இவர் சரிதம் நடி3கப்படுகின்றது. இவ் ஐயனைப் “பொய 

சொல்லா பெய்பன்” என்று உலசம் இன்றும் போற்றிவருகின்ற த. 

உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுன உலகஈத்தார்உள்ளத்துள் எல் 

லாம் அவன் உளனாம் என்பதை உலகம் இவர்டால் கண்டது; 

(Sima ௮ரிச்சர்திர புராணத்தில் மாண்க,) 

சேய்மை யண்மையில் உயிர்க்கொரு துணை 0யெனச் கிறந்த 

வாய்மை யாலகந் தூய்மையாம் மற்றிலை புறத்தைரு் 

தூய்மை செய்வது நீரலாற் சொல்லின்வேறுளதோ 

நோய்மை செய்யினும் வாய்மை3ப சோனபெமக் கறிதி, (1) 

புலயலும் விரும் பாதகிப் புன்புலால் யாம்சை 

நிலை2யனா மருண் டுயிரிலும் செடி துறச் சறகதே 

தலைமை,சேர்தரு சத்தியம் பிறழ்வது தரி3யம் 

Sau ணர்ந்த,£ யெமக்கிது கழறுவ தழகோ, (2) 

இம்மை பபம்மைவீ டெனமறை பொலன்கொள இயம்பும் 

மும்மை யுக்கரும் முறையுடைத் ெெெனுநிலை முரணி 

எம்மை யாழ்வபிற் றடச்£மீட் டுமிழ்கலா எரிவாய் 

Gakon miss Bub ego ெப்சரபை கி3டமால், -
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பதி யிழர் தனம பாலனை மயிழநதனம படைத்த 
நிதி யிழந்தனம் இனியமக் கஅள9தன கினை- ௬௦ 

a7 ரழம்தினும கட்டுரை யிழந௩?2ல மென்றூர் 

பதி யிழச்தகன் வாயிழ$5 தீருர்கவன் பாறை தான், (1) 

இவை, ஒரு பொய்மயேலும் சொல்லுச என்று முனிவர் 

சொன்னபோது மன்னவன் சொன்னவை. 

பொய்யாத ஒருவனை உலகமெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் வைச் 

துப் போற்றும் என்பது இகனால் கூறப்பட்டது, 

  

295. van மனம்பொருந்தப் பாஞ்சாலி மெய்புகன்று 

கொண்டாள்சீர் என்னே கு௦£ேசா-- உண்டாம் 

மன த்தொதி வாய்மை மொழீயிர் றவத்தொடு 

தானஞ்செய் வாரிற் றலை, (9) 

இ-ள், 

குமரேசா! பாஞ்சாலி மனம்டபொருந்க சொய் சொல்லி 

ஏன் அ௮.தனல் மாண்பு எய்தினுள் எனி, மனத்கொி வாய்மை 

மொழியின், சவச்தொட கானம் செய் wit oar கலை என்ச 

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் உளம் பொருக்க உண் 

மையைச் செல்லின். செய்வாரின் தலை--செய்பவரினும் சிறப் 

புடையன, 

மேல், பொய்யா தொழுகுவானை உல£ம் போற்று மென்ருர்; 

இதில், அ௮ருக்தவரிலனும் பெருங்கொடையாளிசளிலும் அவன், 

இறந்தவன் என்றார், பொய் சொல்லாகவன் பு5மும் அறமும் 

, பொருந்தி விளங்குவான் என்பது எருத்து, 

மனம் பொருந்த மெய்ம்மையை ஒருவன், சொல்லுவனாயின் 
அவன், தவமும் தானமும் ஒருங்கே செய்வாரிலும் றக் தவன 

வன் என்பதாம்,
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வனம் புகுந்து தவம்புரிவாரினும், இல் இருக்து தானஞ்செய் 

வர்ரிலும், மெய் சொல்வோரே மேலோர் என்றபடி , 

பொறிகளை அடக்கியும், வருந்தி யீட்டிய பொருளை வரை 

யாது கொடுத்தும் எய்துசன்ற பயனை மெய்ம்மையொன்ருனே 

ஒருவன் எய்தலாம் என்பது குறிப்பு, 

மனம் பொருந்த மெய் சொல்வோர் மாதவரிலும் மாண்ப 

ைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை துரோ 

பதைபால உணசப்படும், 

கதை. 

சோபை என்பகள் பாஞ்சால தேசத்து அரசன் 

பு. தல்லி. ௮ தனால் பாஞ்சாலி என்று பெயர் பெற்றாள், இவள் 

பாண்டவரை மணச்து ௮வசோடு வனம் புகுந்து வருந்தி வாழுங் 

காலத்தில் ஒருராள் ௮மிததிர முனிவருக்கு உரியதும் ௮ருமைபயு 

டையதும் இனியதுமாகய விழுமிய நெல்லிக்கனி ஒன்றைக் கண்டு 

உண்ண விரும்பினள். உடனே அருச்சுனன் அதனைக் கொய்து 

கொுித்தான். தருமர் கண்? ௮தனியல்பைத் தெரிக்து முனி 

வர், முனிவரே என்று கலங்இத் தம்யியரடன் கலந்து கண்ண 

னேம் கருதினார், உடனே கண்ணனும் வம்து உண்மையை உணர்ந்து 

அவளை உரிமையோடு கோக்க நீக்கள் அறுவரும் உங்கள் 

உள்ளத் நல் உள்ளதை ஒளியாது மொழியவேண்டும் என்றார். தர 

மர் மு.தலிய ஐவரும் சம் மன த்தியல்பைத் தனித்தனி மோழித் 

தார், அதன்பின் பாஞ்சாலி (அழகும் ஆண்மையும் வாயந்த 

கணவர் எனக்கு ஐவர் அமைந்திருந்தும் என்மனம் அமைதியின்றி 

இன்னும் ஒருவனை காநிகின்றத; விழுமிய என் உள்ளமே Qasr 
னம் விழையுமாயின் மற்ற மங்கையரை எங்கனம் சம்புவது” 

என்று மகளிரது உணர்தற்நரிய மன நிலையை யாவரும் உணரு 

மாறு தன் நெஞ்சையே சான்று காட்டி உணர்த்தினாள். உள்ள 

ச இன் இபல்பை உள்ளபடி. சொல்லிய பாஞ்சாலியின் லாய்மை 

வின் மாண்பினை யாவரும் புகழ்ந்தார். விமுச்திருக் த பழம் எழுர் 

அபோய்ப் பொருர்திரின்றது. உற்றது சொன்னால் அற்றது



80-ம் அதிகாரம் வாய்மை. 962 

பொருச்தும் என்ற ஐர் உயர்மொழி அன்று 2 DSO saps 5S. 

மனத்தொடு வாய்மை மொழிந்ததால் தவத்தொடு தானமப்செய் 

வாரிலும் பாஞ்சாலி தலைமையுன__யளாய் விளக்கனேள். 

(விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.) 

உவமர் தீர்க்திரி வாய்மையொன் றே.புறின் உலூற் 

ற்வமுந் தானமும் ஒருங்குறச் செய் தலிற் றலையாய்ப் 

பவம கன்றுசான் மசைமுடி வாகிய பரம 

சிவனரும்பதம் பெறும்படி யுயர்த் தடுக தெரியின், 

(திருக்கூவப் புசாணம்.) 

தவஞ் செய்வாரினும் பொய் சொல்லா தவசே உயர்ந்தவர் 
THUG இதனால் கூறப்பட்ட௮. 

eee 

296. Guns உச,ச்தியனேன் பொய்யாமை பூண்ட தனால் : 

கோதிலறங் கொண்டான் குமரேசா... £தகன்ற 

பொய்யாமை யன்ன புஈழில்லை யெய்யாமை 

யெல்லா ௮றமு$ தரும், (௬) 

இ.--ள், 

குமரேசா! உதத்தியன் என்பவன் பொய்யாமை ஒன்ரு 

னே எல்லா ௮.ற ஈலங்களையும் ஏன் ஒருங்கே எய்தினான் எனின்) 

பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை; எய்யாமை எல்லார் ௮.றமும் 

தீரும் என்ச, 

எய்யாமை என்பது, ௮றிதல், மெலிதல், இளை த்தல், என்ப 

வற்றை உணர்த்திவரும் எய்த்தல் என்பசன் எதிர்மறை, இஃது 

இக்கு எச்சமாக வருந்தாமல் என்னும் பொருளில் வர்.த.து: 

இனி, எய்யாமைஎன்ப,சற்கு ௮றியாமை ஒன்றே.பொருள் என்று 

சொண்டு பொய்யாமையான து எல்லா அறக் ஈளையும் MG Boe jo 

'யாலுச்குஎவரும் அறியாவகை தானே கொணர்ர்து கொ௫ுக்கும் 

)என வும் இது பொருள் கொள்ளப்படும்.



ச் 

684 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

எய்யா மையே அ௮றிபா மைய. என்றது தொல்நாக்பியம், 
ஒருவனுக்குப் பொய்யாமையை ஓத்த புகழ் இல்லை; ௮௨ன் 

நந்தாதபடி எல்லா அறங்களாயும் அது தானே கொனர்ர்து 

அவளுக்குக் கொடுக்கும் என்பதாம், 
கொடை, வீரம், மேதலியவற்றானும் புகழ் உண்டாம் ஆயி 

னும் பொய் சொல்லாமையால் ஒருவனுக்கு எய்தும புகழ்பேல் 

௮து சிறந்ததில்லை என்பார் (பொய்யாமை அன்ன புநழ் 

இலை” என்றார். புகழ் ஈண்டுக் காரிய ௮௫ பெயராய்த் தான் 

தோன்றுதற்குரிய சா.ரண த்தின்மேல் நின்றது, வள்ளல், வீரன், 

கல்வியாளன், எனப் பெயெடுப்பதிலும் பொய் சொஃலாதவன் 

என்று பெயர் பெறுவ? ஒருவனுக்குப் பெருஞ் சிறப்பாம் என் 

பது கருத்து, 

பொய்யாமை, புகழைபும் அறத்தையும் பொருந்தப் பயக் 

கும் என்றசனால் பொய்த்தல், பறியைபும் பாவத்தையும இழிவு 

டன் கொடுக்கும் என்பது பெற்றும். 

மேல், வாய்மையுடையான் தானம் தலம் செய்வாரினும் 

மேன்மையுடையான் என்றார்; இதில், ௮வன் வருந் தாவண்ணம் 

எல்லாப் புகழறங்களையும ஒருங்க பொருச்தி இருமையினுக் 

இன்பமெய்துவான் என்ருர், 

பொய்யாமை ஒன்றானே எல்லா கலங்களையும் ஒருவன் பொ 

ரூர்தி விளங்குவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை உதத்தியன்பால் உணரப்படும், 

கதை, 

உதத்தியன் என்பவன் கோசல நாட்டிலிருந்த தேவதத் 

தன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்வன், தாய் டெயர் உரோ 

இணி. பெற்றோர் சல்லி பயிலும்படி, இளமைப் பருவத்தே ஓர் 

நல்லாசிரியன்பால் இவனை உய்த்தார். இவனலுஞ் சென்று பயின் 

மூன். வயது பன்னிரண்டாகியும் ஒழு. த்தேலும் இவன் உண 

சப்பெற்றிலன். சுல்வியை ania முயன்றும் ௮து சை கூடர
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மையால் இவன்சலங்9 தொந்தான், தாயும் த்தையும் தம்உள்ளே 

ஒருந்தினார். அவர் காணு? சகே-௮௦ இவன், காணங்சொண் 

டான். கல்லர் உடம்பிலும் ஈல்லே ஈல்லதென்று சொல்லி வெ 

றுத்து ஒருசாளிரவு மெல்ல எழுந்து இலலைலிட்டசன்று வனமொ 

ன்றில் புகுந்து தனியே வாழ்கதான். எவ்வகையாயினு:ம் போய் 

சொல்லலாகாதென்று இணிம் நிருக்கான், ன்டுகள் பல கிக் 

தும் இவன் .ஐண்டே தங்கினா௪. முனிவர் பலரும் இவன் இயல் 

பினை முற்றுச் தெளிந்து சத்மிய விரதன் என்று இவனுக்கோர் 

தீனிப பெயரிட்டார். வேட்டையில் தப்பித் தன முன்னேத.தீ 

தீன் குடிசையின் அயலிருக்கும் ஒரு புதமில் மறைந்த முள்ளம் 

ப்ன்றியை அ.கலன் என்னும் வேடனொருவன் தேடி வர 

தான், அடிச்சுவடு ஈண்டு இவனை ணு i கேட்டான், உள் 

ளதைச் ரொன்னால் அப் பன்றியை இவன் கொன்றேகிடிவான். 

சொல்லமில்லைபானால் பொய்பனப் போனை என் செய்வன் 

என்று ஏங்கித் தன் நெஞ்சுரம் சண்ணீர சொரிச்தான், உட 

னே உல மாகாவாகிய சேவி இவன் முன் தோன்றி *௪,ச்திய 

Ara! $ எண்ணிய எல்லாம் எண்ணியவாறே பெறுவாய்; ௮ஞ் 

eps; எனறு ௮ரள் செம்த£னருள். வேடலும் கேட்டு அயர் 

து நரங்கினன் அதுமுதல் வேட்டஞ் செய்தலை விரித்தான், 

சத்திய விசதனும் எல்லாம் கலை£ளிலும் வல்லுகனாப்ப் பெருர் திரு 

வெய்தித் தந்த தாயரை ௮ணு9 அன்பு செய்?சாழுகி அரும் 

புகழ் படத்து என்றும் குன்றா* இன்பமெய்தினான். எல்லாப் 

பு ழறங்களும் பொய்யாமைபால் ஒருவன் எய்யாமல் எய்துவான் 

என்பதை உலகம இவனபால் உணர்ஈ தழு, 

(இதன் லிரிவைச் தேவிபாசவதத்தில் காண்க.) 

பொய். சொல்லாதவனும்கு எல்லா நலங்களும் ஒருல்சே 

உளவாம் என்டது இதனால் கூறப்பட்டது; 
~ 

  

297, ஓரறமும் செய்யான் உயரச் தான்பொய யாமையொன்ரால் 

கோரனென்பான என்னே குமரேசா--சீருடைய 

பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றின் ௮றபபிற 

சேப் ரமை செய்யாமை சன்று, (௪)



௦80 இருக்குறட் குமசேோச வெண்பா, 

நள். 

குமரேசா! கோன் என்பவன் gi ௮றமுஞ் செய்பாஇி 
ருந்தும் பொய்பாமை ஒன்௫ு3ன ஏன் எல்லா ஈலங்களையும் எய்தி 
ஞன் எனின், பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின், பிற ௮றக்கள் 

செயயாமை செய்யாமை ஈன்று என்க. 

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் பொய் சொல்ாாமை 

யையே பொய் சொல்லாமைபையே ஒருவன் செய்ய வல்லஞயின், 

இடைவிடா சபடி மெய்யையே என்பார் இருமுறைகூநினார். 

அதனைக் கடைபோகக்காக்கும் அருமை கருதி ஆற்றின் என்றார். 

பொய் கூருமை என்னும் ஈன்மையை ஒருவன் இடைவீடா 

அ செய்து வருவாஞூயின் அவன், வேறு ௮ரவ்கள் செய்யவே 

வேண்டாம் என்பதாம், 

வருந்திச் செய்யவேண்டிய தானம், தலம், முதலிய பிற 

அறங்களின் பெரும் பயன் கொல்லாவற்றையும் பொய்யாமை ஓன் 

Gp எய்யாமை எய்துகிக்கும் ஆ தலால் ௮ தனையே செய்தல் நல்ல 

௮ என்பார் “அறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை ஈன்று” என்றார். 

SH Dé aor ஈரிடத்தும் உறுதியை உணர்த்திகின்றன, 

இனி, பொய்யாமையைப் பொய்யாமல் ஆற்றின், பிற ௮றம் 

செய்யாமையைச் செய்யாமை ஈன்று எனவும் இது பொருள்படும், 

இதில், பொய்யாமல் என்பது வழுவாமல் என்பதையும், செய் 

யாமை செ.ப்யாமை என்னும் இரண்டெதிர்மறையும் சேர்ர்து செ 

ய். தல் என தர் உடன்பாட்டையும், குறித்தன என்ச, 

பொய் சொல்லாமை என்றும் ஐர் ௮ற.த்தைத் தனச்கு உரி 

மையாசக் கொண்டவன் வேறு ௮றக்கள் யாதும் செய்யாயவிடிலும் 

அவற்றின் அரும் பயனனை த.தும் ௮வன் ஒருங்கே அடைவான் 

என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சோரன்பால் 
re cue 
wv FD (I 5b,
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கதை, 

கோரன் என்பவன் கொங்கு சாட்டிலே வல்லம் என்னும் 

ஊரிலே யிருச்தவன. சுளவு :ழதலிய இழி?தாழில்கள் பலவுஞ் 

செய்து வாழ்க்துவந்தான். வருங்கால கனிகர் என்னும் முனிவ 

சொருவரைக்கண்மி இனிய மொழிகள் புசனமான். அவர், இவன் 

ம்து அருளுடையசாகி இவனது இய ஒழுற்கங்கசோத் Osis ga 

Qaudeni, தீவ்ளேக துனபத்தைப்பயஃகும் ஆதலால் அவற் 

றை ஒழிக என்று Gui Psst. இவனும் ஒன்றையும் a paar 

தொழுனொன். களவு முதலிப யாவும் விடமுடியாது பொய் 

யைமாத்திரமசொல்ல:இிருப்பேனஎன்று குருமுஉறு தெ ல்லி 

னான். குரு இசைகது செனறூர், பொய் ANNIE GMD Ba 

ஒரே துஎரிவினால் அவன் பழகிவக்து இழீவினளைகளெல்லம் தாமே 

ஒழீயலாயின, இவனது மன உலம்றையும் வாய்பையின் மாண் 

பையும் அச்சாட்டு௪ சிற்றரசன் ஒருவன தெரிசனு இவனைத் தனக் 

ரூ ௮மைஎசனா33ிம்கொண்டான.. இவலும் றக்க புகழும் 

நிறைந்த இன்பமுமேப்இ உயர்ச்து வீளங்கனான். பொய் கூறாமை 

என்னும புண்ணியந்தையுடைய ஒருவன், வேறு அறங்கள் செ 

ய்.பாவி)._லும் அவற்றின் பயனை ௮வன ௮ுடைவான ஏன்பசை 

உலகம் இவனபால உணாகதது, இது கன்னரூலத்துல் காண்ப 

பிம். 

பெய்பே கூறுவோன வேறோ ற;முர் செய்யவேவேண்டாம 

என்பது இதனால கூதப்பட்ட.3. 

  

299. மண்டு புசழ்பபாதன் மாசின்மை உன்ட N65 

கொண்டமெய்பால் னே மும?ரச1--மொண்ட 

பூறக் தூய்மை நீரான் அமையும் ௮25 தூயமை 

வாய்மையாற் மரணப் படூம், (=) 

74
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Q) —ar. 

குமரேசா! பரதனது மனத தூய்மையை Pong 

வாய்பைய,ல் என் மெதளிசதார் எனின், புநம் தூய்மை நீரான் 

அமையும்; ௮3ம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்சு, ' 

புறம்--உடம்பு. ௮கம்--மனம், ஒருவனது உள்ளத்தின் 

தூய்மை அவன் சோல்லஓுஈன்த மெய்ம் மோ[நிகளானே உணரப் 

படும்; தலால் அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும்!” 

என றார். 

புறம் தூய்மை $சையின்றியமையாது, அதுபோல் ௮ம் 

தூய்மை வாய்மையை யின்றி ௮மையாதென்க. கருத்துப் பொரு 

சோ விஎக்குதற்குக் சாட்சிய பொருளை எடுத்துக் காடடினார். 

கீசால் உடம்பு புனிதமாம்; அதுபோல் வாய்மையால் மனம் 

புனிதமாம என்பதாம், 

வெளிமாரு நீராலும், உள்மாசு மெய்ம்மையானும் ஒழியுமெ 

மென்றுணர்த்தினார் இருவகைத் தூய்மையும் ஒருவன் எய்தலே 

ண்டூமென்பது ௧௬௨, 

ஐருவனது மனத்தின் தூய்மை ௮வன் மெயம் மொழியால் 

உளாரலாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை 

பசதனபால உணரப்படும். 

கதை, 

இசாமபி னுடைய அருமைத் தம்பியா பரதன் 

உத்தம குணங்களுககெல்லாம உறைகடமானவன. உண்மைக்கு 

ஒர் உயிரென இருக்தவன், இராமன் வனம்புகுந்த காலத்தில் 

தொடர்ந்து பின்சென்று ௮சசை வந்து இளும்படி அண்ணனை 

வருந்தி அழைத்தான், பதிஞன்ரு வருடங்கள் குறித்து வருவ 
காச அப்பெருமான் உறுஇகூறினான், குறித்த நாளில்' வரவில் 
லையானக பான உ 91 துறப்பேன் என்று பாசன் உருகி Cron Pi
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தான். பறுகிமீண்டான். இரகிகுலத்துள்ளான வாக்கிற் பொய் 

யான் வரும் வரும் என்று உடரபோக்கிப போப? 3பாருமியிரு 

நீதான். சூறிஜத எலலைூல் Bre new oT sere என்று! 5௬ 

ணீ eT NG மன அரு ரர அருற்நத் இரைஙந்காணன், 

கோரப் (ற ்லாணவர வாறு BOS Bid. ine po 1 otal 

தினும் மாள்வ3த எனக்கு மாண்பு எனறு சே ல்லி நெருபபில 

விழச்சென்றான். ௮வ் ௮மையம அ௮லுமான் வந்து அதனை அலி 

த்து இராமன் வரவை உணர்த்தினான், உடனே இராமன் வரக் 

கண்டு பெருங் களிப்போடு ௮வர.து ௮டகளில் தன் (றடிபட லி 

முந்தான். அவரும் ௮ணைத்து மகிழ்ந்தார், ௮ர௪ இன்பத்தை 

விரும்பாமல் மெய்யினுக்சாகத் தனது ௮ழகய மெய்யினையும் நிச் 

சத் துணிஈ,ச பாசனது மாசற்ற தன்மையை வியாதார். கந் 

தூய்மை வாய்மையால் சாணப்படும் எவபதை அனைவரும் அவன் 

பால் உணர்ந்தார். (விரிவை இராமாயணத்தில் சாண்2,) 
வாய்மையால் மனம் தாய்மை.பாம் என்பது இதனால கூறப் 

பட்டது. 

299. வென்றித் த௪ரதனார் மெய்க்காமன் மெய்பிளை 2பன் 
குன்றாமற் கொண்டார் குமரேசா-.-குனமுத 

எல்லா விள க்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க் தப 

பொய்யா விளக்கே விளக்கு. (௯) 

இ. 
குமரேசா! தசரதன் சத்தியகாமன் என்னும் இருவ் 

ரும் மெய்ம்மையைத் தம் உயிரினும் உயர்வாகும் கருதி ஏன் கைம் 

கொண்டார் எனின, எல்லா விளக்கும் விளககு ௮ல்ல சான்றோ 

ர்க்குப் பொய்யாத விளக்கே விளக்காம என, 

கெய்விளக்கு, மணிகிளக்கு, கற்பூர விளக்கு முதலிய வ்ளக் 

குகள் பலவுண்மையின் ''எல்லா விளக்கும்'? என்", 

பொய்யாத என்னும் எதி/மறைப் பெயரெச்சம் ஈறு கெட். 

டுப் பொய்யா என நின்றது.
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பொய்யா விஎம் -- பொய் கூறுபையாயெ விளக்கு, . கு ர ம 
எல்லா விளக்குகளும் விளக்காதா அறிலானிறைக்தோர்க்குப் பொய்யாமையாயே விளக்கே விளக்காம் என், சாம், 

மேல், வாய்மையை நீரீரரபி உவமித் 74). இதில், அளை கெருப்போ$ உருவகக்தார், வ்ளக;கு உலகப் பொருள்களை லி ளக்கும்; பெப்ம்மை ப £ம்பொருளை விளக்கும்; ஆசலால ௮அவ்வுரி மை தோன்ற இதில், அவற்றைப் பொருந்தவைத்தார், 
சூரியன், சந் சன், இ என்னும் பெரொளிசளும் இயன்ற அளவிலமைய் ஐ விளக்கும் எல்லா விள ச்குகளும் புறச்திருளை மாசதிரம் நிமி உலரப் பொருள்கக£ த கோளறச்செய்யும், பொ 

ய்யாமை LYRE Beh oer நீக்கி, அறகற்கரிய அவ ஒரு பொருளை ut 
ம் அறியும்படி. செம்பும் அசலால் Ba எல்லாவற்றினும் இம்மெய் வக்கையே உயாலாகக்கரு றி அற்வோர் உரிமையாக்கொள்ளவே ண்டுமென்பது கழுக்து, வாய்மை ஆரய்மைக்கும், Mg user Char அடை தற்கும் என்வாம் என்க, 

பொய்யாமையுடையவரே பொன்ராத பு5ழைப் பொருந்தி விளங்,குவர் என்பது இதில் உணர்த்சபபட்டது, இவ்வுண்மை சீசரகன்மண்ணும் சத்தியகாமன்பாலும் காணப்படம், 

கதை, 

மெய்ம்மையைக் சடைபோசக் காக தவருள் தசரதர் தலை நின்றவர், கான் சொ ல்லியிருக்க ஒரு சொல்ல மறுத்தற்கு கா ணித் சன்ணிறும உயிரிலும் சிறந்ததாக எண்ணியிருந்த தன் தலை மனைப் பிரிர்காா, உண்மை BSTSS gor gy அரிய வுயிரையுக் அமர்தார், பொய்யாமையை யாண்டும் இவர் பொய்யாமற் செய்த அருஞ் செயல்களை இராம கையில் பல இடங்களிலும் சாண லாம. வாய்௫மயும் மரபு சாத்து மன்னுயிர் BOGS வள்ளற் அவலன எனவும், சைகத்ச சொல்லால் உயிரிழந்தும பு.தல்வர்ப் ப்சிச்தும் சடையோட மெய்ச்ச வேர்தன் எனவும், மெய்யினுச்சு,
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இன்னுயிரீர்துபோய் வாலுசொய்திய பன்னவன் எனவும், பொய்ப் 

பரமையே 2மய்க்கு ௮ணியே பு2மின் வாழ்வே எனவும், வாய்மை 

மாண்பால் இவர் வாழ்ததப் பெறுவார். விரிவை இராமாயணத்தில் 
தெளிக. 

கதை 2. 

சீச்திய காமன் என்பவன் சாவாலி என்னும் ஒர் மூனிவன் 

புதல்வன். மெய்ம்மையையே என்றும் விரும்பி நினரானா தலால் 

இப்பெயர் ௮வலுக்குக் காரணத்தான் வந்தத. 

பொய்மையே பாவமெல்லாம் விளை தரு பூமியாகும் 

பொய்மையே பிறவியெல்லாம் புகப்புரி வித். துமாகும் 

பொய்மையே வறுமையெல்லாம் போ தரப் புரிவதாகும் 

பொய்மையே நரகமெல்லாம் புகுதாப் புகு,க்தாிம்கும். 

என்னும் உண்மையை இனிது தெளிக்து ௮தனை யாண்டு; ரண் 
டாது அருந்தவம் பூண்டவன், வாய்மையின் வழுவாத ௮வது 

தூய்மையை அமரரும் முனிவரும் ௮சம௫ழ்க்த புநழ்க் தார். இல் 

குக் குறித்த இருவாரம் போய்யாமையைப் பொய்யாமல் ஆற்றி 

௮.தனால் என்றும் பொன்ருத புக(நீனை யெய்தினர். சான்றோர்க் 

குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு என்பதை உலசம் இவர்பால் 

பொருக்தக் கண்டது. 

மெய்ம்மை ஒன்றே மேலோர்க்கு of an a என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 
கைள வக். 

300. மாறில் சகாதேவன் வாய்மைமினை யன்னையென்று 
கூறினான் என்னே குமரேசா--தேறிநீன்று 

யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை யெனைத்தொன்றும் 

வாய்மையின் நல்ல பிற, (2) 

இட், ' 
குமரேசா! சகாதேவன் வாய்மையே தனக்குத் தாய் 

என்று ஏன் கூறினான் எனின், யாம் மெய்யால் சண்டவற்றுள் 

எளை;த்தொன்றும் வாய்மையின் ஈல்ல பிற இல்லை என்.
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யாம் மெய்யாக் சண்டவற்றள்--யாம் உண்மையாகம் சண்ட 

வற்றுள். வேதம் முதலிய எல்லா நால்களிலும் வாய்மை ௨௬ 

றே தலைமையாக நிலவுகின்றதசென்பதும், அதனின் மிக்க ஈன்மை 

யாண்டும் இல்லை என்பதும் கூறுவார் யாம் கண்டவற்றுள் வாய் 

மையின் கல்ல பிற இலலை” என்ருர். யாம” என்று தாமே சான 

ராய் நின்று உண்மையின் தலைமையை உணர்த்திய தேவரது தெளி 

வையும் தசவையும் இதில் ஊன் றி உணர்ச, 

யாம், உண்மையாகக் கண்ட அ௮றங்களுள் எங்வசையானும் 

வாய்மைபோல மேன்மை வாய்ந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என் 

பதாம், 

வாய்மையே எல்லா ஈலங்களுக்குர் தாய்மையாயுள்ளது என் 

Up இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை சகாதேவன்பால் 
உணரப்படும், 

கதை, 

சகாதேவன் தன் உள்ளத தியல்பைக் கண்ணன்பால் உரைக் 

கும்பொழுது வாய்மையைத் தாயாகவும், தத்துவ வுணர்வைக் 

தர்ைையாசவும், தருமத்தைத் தணைவளுகவும், சருணையைத் 

தோழனாகவும், அமைதியை மனைவியாகவும், பொ௮மையை மகனா 

கவும், தான் கருதியிருப்பதாகத் ெெெரியவுணர்த்தினான். மற்றெல் 

லாரிலும் தாய் எப்படி மக்களுக்குச் றக் தவளோ அப்படியே 
மற்றெல்லா ௮றங்களிலும் வாய்மையே றந்த தென்று மதித்து 

அ தளைப்போற்றி ஒழுகினான். அதனால் சகாதேவன் புகழும் ௮ற 

மும் பொருந்தி விளங்கினான். இதனைப் பாரதத்தில் தெளிக. | 

மெய்ம்மையே எல்லா அறங்களினும் மேலானது என்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

வாய்மை யென்னுமீ தன்றி வையகம் 

தூய்மை யென்றுமொன் ௮ண்மை சொல்லுமே 

இய்மை தானதிற் நீர்த-வன்றியே 

யாங் மெய் யாகவே தரைய லாகதே, 6இசமாயனம்)
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பொய்யின் ?4குமின பொய்யின்மை பூண்டுசொண் 

டைய மின்றி ௮றகெறி ஆத்ழமின் 

வைகல் வேதனை லந்துறல் ஒன்றின்றிக் 

கவ்வை யில்லுல கெய்.துதல் சண்டதே, (வளையாபதி) 
க கண WE 

இவ்வதிகா.ரததின் தொகைப் பொருள், 

வாய்மை என்பது நீமைபில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதே 

யாம், பொய்ம்மையாயினும் புசை இர்க்த உன்மை பயக்குமாயின் 

௮ மெய்ம்மையாம், ஒருவன் பொய்கூறின் ௮வன் உள்ளமே 

அவனைச் சுமீம். பொய்கூறருத ஒருவனை உலஈத்தாரெல்லாரும் 

தம் உள்ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவர், வாய்மையே சொல்பவன் 

தவர் தானங்கள் செய்வாரினும் உயர்ஈசவனாலான். புகழறங்க 

சொல்லாம் பொய்யாமையானே எப்யாமல் உளவாம். பொய்சொல் 

லாதவன், எல்லா ௮றங்கமாயும் எய்தி மகிழ்வான். வாய்மையா 

சே எவர்க்கும் மனச் தாப்மைடண்டாம், மெய்ம்மை ஒனறே மே 

லோர்க்கு கிளக்காம். எலலா அறங்களினும் வாய்மையே சிறந்தது 

என்பனவாம, 
Dad go வாய்மை முற்றிற்று, 

௩௧-ம் அதிகாரம் வெகுளாமை, 
அஃ காவது னெச்தைச் செய்யாமை, ௮.றிவைக்குலைத் தப் 

பழிபாவங்களை வீளைத்துத் தன்னையுடையானுக்கு ௮ழிவையே 

கொடுக்கும் இவ் இழிகுணம் சுளவும் பொய்யும்போல் அறவே 
விலம்கு தற்கு உரியசாகலின, கள்ளாமை பொய்யாமைகளின்பின் 

வைச்சுப்பட்ட து, 

| சைச் 

301. தெள்ளுபுகழ் அல்லமனார் செல்லிடத்தும் வெஞ்சினத் 

கொள்ளாத தென்னே குமசேசா-- தள்ளாமற் 

செல்லிடச்துல் காப்பான் செங்காப்பான் அல்லிடத்.தக் 

காந்னென் சாவாகச்சா லென், ற (௧)
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இட், 
குமசேசா! அல்லமனார் தன் சனம் செல்லும் இடத்தும் 

car 9 5% கொள்ளாதிருகதார் எனின், செல் இடத்தும் காப் 

பானே சினம் கரப்பான்; ௮ல இடத்துக் காக்கின் என் காவாக் 

கால் என என்க, செல் இடத்து--பலிம்கும இடத்த, 

சனம்சாப்பான் காப்பான்.-வெகுளியைக் காப்பவனே காப் 

பவனாவான், ௮ல் இடம் என்றது சினம் செல்லுதற்கு இபலாத 

இடத்தை, தன் சினம பலிக்கும் இடத்தில் அதனைத் தடுப்பவ 

னே அறிவால் தூப்பவனுவான்; ஏனைப் பலியாத இடத்தில் 

அ௮கனைக ந$ூத்தால் என* விமித்தால் என்? என்பதாம். வினாக் 

கள் தத்த தல், மிடுத்தல்களால் யாதும் பபனில்லை என்பதை 

விளக்கி நின்றன, 

ஒருவனுடைய சினம், சன்னினும் மெலியார்பாற் சென்றே 

Boba செய்புமாகலால் ௮சனச் செல் இடம் என்றும், மற்றை 

வலியார்கண் அது பலியாகாரலால் ௮சனை ௮ல் இடம் என்றும் 

கூறினர், செல்லும சோபம், செல்லாக் கோபம் என இட வகை 

யாழ் சனம் இ.ரு வசைப்பூம் என்க, 

மேலியவர் மேற்செல்லும் தனது வலிய கோபமே கொடுந் 

இமைக்கு ஏதுவாகுமாதலால் அதனை அறவே ஒருவன் ஓழிம்க 

வேண்டுமென்பது சரத்து, 

ட. தன் கோபம் செல்ல வல்ல இடத்தும் அதனைச் செலுத் 

தாது அ௮டக்னெவனே அறிவால் சிறந்தவன் என்பது இல் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை ௮லலமா பால் ௮றி.பப்படும், 

கதை. 

் அல்லமர் என்பவர் வள்ளிகாவை என்னும் இரு ஈ5ரிலே 

இறைவன் கலையாய் ௮வதரித்தவர். தாய் பெயர் சஞ்ரானி. 

தீந்ைதை பெயர் நிராக்காரன், அவ் இருவரும் செய்த அருச் 

தவப் பயனால் அவர்க்குப் புகுல்வராய்த் தோன்றினார். ஆருயிர்க்
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,கெலலாந் தலைவராய் நின்று அருள்புரிச்தொழுகனொர், இவர் இள 

மைப் பருவத்தே லுறரந்து பல்வேரீடங்கட்குஞ் சென்று கல்ல 8தி 

களை ததெளிக்து எல்லாரும் ஈன்மையெய்துமாறு ஈயந்துகூறி SY GEE 

தவச்கொள்கை;?ல் திருக் திவீளஙிகனார். காமம் வெகுலி முதலிய 

இழிகுணக்கள் சிறிதுமில்லா த பெரியவராயெஇவர், ஒருசாள் சத் 

தராமர்என்லும் கருமபோடயைக் காணலிரும்பி அவர்திருசகருட். 

புகுக்தார், அங்கோர் குளத்தைத் தோண்டிக்கொண்டிருக் க 

அவருடைய பணியாள ராய Fe ஒட்டாகளைக்கண்டு (தலைமை 

யில்லாச உங்கள் தலைவன் எங்குள்ளான்' என்று தம் தலைமை 

தோன்றக்கேட்டார். இதனைக் கேட்டவுடனே ஒட்டர்கள் ளெ 

ர்ந்து னர்தார். தொட்டதை விடுத்து அவர் இட்டவர்தார். 
லை௫ தெலித்தார். அல்லமரை வளைந்து கொதித்தார், இலர் 

கட்டூமின் என்று கடித்தார். சிலர் வெட்டுமின் என்று விரைர் 
தார். இன்னுஞ் சீலர் எதிமின், எய்யுமின் என்று எழுச்தார், 

பின்னுஞ்சிலர் ருட்டுமின் கொல்லுமின் என்று குகிர்தார், வேறு 

சிலர் அவாது வெண்பல்லைத் தட்டுமின் என்றார். இங்கனம் வாய் 

கொண்டமட்டும் வைததோடமையாது அ௮ப்போல்லாத ஒட்டர் 

ஈம் அல்லமர்மேல் கல்லும் எறிந்தார், தீம் ஒரு சொல்லால் அவ 

அளைவரையும் ஒருகொடியில் ஒருகசே சுடவல்ல தவ வலியுடை 

பராயிருர்தும் சிறிதும் வெகுளாமல் ௮ச்சொடியவர் எறிர்ச கற் 

சுளின் குவியன்மேல் தம் சவமாண்பால் ஊறு ஒரு சிறிதுமின்றி 

உவச்து நின்றார். ௮வ்வெய்யவரனைகரும் பஞ்சி ஈடு ௮சன்று 

தடினார். செல் இடத்தும் தம் செத்தைச் செலுச்தாமல் சாத்த 

அல்லமரை எல்லாரும் போற்றினர், (இதன் விரிவை பிரபுலிங்க 

லீலையில் காண்க.) 

கொடியவ-ரெறிர் சகல் குமியச் குன்றென 
மூடிமினச கின்றனன் முத்தன் அல்லமன் 
புட்கியின் உடனிழல் புதைப்ப Hs spe 

சுடிதினின் மீமிசை சாணுர் சன்மைபோல் 
இதனான் மேற்குறித்ச வுண்மை இனிது புலனுதல் சாண்ச,
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வலியவனிடத்து மொத்தான் மாட்டினும வெகுளிசாத்தல் 

பொலிவுசெய் ௮றமதெல்னப் பொருந்து தளையர்தம்பால் 

ஈலிவுறு வெகுளி?ெல்லா தா தலால் ஈலியல டற்ரு 

மெலியவனிட த்தற் காஃ்கும் வெகுளி?ய அறமதென்பார். 

மெலியவா ம்து வெகுளாதவசே மேலோர் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

302. செக்லச் செத்நிழிர்சார் செல்லிடத் தம் சோசெபேன் 
கொல்லுதலே செய்தார் குமமேசா--பல்கித த்.தம் 

செல்லா இடச்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தம் 

இல்லசனி௰் திய பித. (2) 
@—e. 

குமரேசா! சோ௫கர் தம்செம் செல்லாத இடத்தில் 

இழிவுற்றார; செல்லும் இடத்தும் ஏன் கொலைப்பாவத்தை எய்தி 

னார் எனின், சினம் செல்லாத் இடத்துத் தனக்கே தோம், செல் 

ம் இடத்தும் ௮தனின் தய பிற இல்லை என்சு. ' 

ள்ளியவைர வெகுளின் அளவில்லாத தீமைகள் உளவாம் 

என்பார் ''செல்லிடத். தம் அதனின் தீய பிற இல்” என்றார், 

அ.சனின் £ீபபிறஇல்-௮ச்செத் நிலனும் தீயன வேறு இல்லை, 

ஒருவன் செம், தன்னினும் வலியார்பால் பலியாதலால் 

அதனைச் செல்லா இடம் என்றும, மெலியார்பால் பலிக்கும் ஆ௪ 

லால் அதனைச் செல்லும் இடம் என்றம் கூறினார். 

ஒருவன் சினம் வலியார் மாப்டு எழின் தனக்கே நீதாம்; 

ஏனை பெலியார்மேற் செல்லின் அதனிலும் பெருக்கேடு உண் 

டாம் என்பதாம், 

வலியார் மல் ஒருவன் சன சொள்ளின் சன்மோடி கத ஈழி
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நலிய ௮ தனால்தான் பழியும் பாவமும் எய் இழிலான் ஆதலால் 

ஈரிட த௫ம் சினம் தீதே பயக்கும் என்பது கரதத, 

இவவுண்மை விசுலாமித்திரர்பால் உணப்ப?ற், 

5 டி 

கதை, 

விசு வாமித்இரர், வசிட்டர்மேற் சினந்து வல்லமர் புரிச் தார், 
அல அமசில், தமது உடல் வலியும், படை வலியும், பிற வலியும் 

தொலைத்து தம் அருமைப் புதல்வரளை வரையும் இழர்சார். மறு 

படியும் மாதவம் புரிந்து மாண்பெய்தினார், ௮தன் பின்னரும் 
அரிச்சந்திரன் பொருட்டு அவரோ? மாறுபட்டுத் தம் தவத்தில் 
UT BS ips go பழிப்பும் எய்இனார் ஒருவன் சினம் தன்னினும் 

வலியார்மேல் எழின், ௮தனால் தனக்கே தே) வரு மென்பதை 
இவர் உணர்ந்து வருக்இனர், செல்லாத இடத்துச் சனம் திதா 
மென்பகதைமுனிவர்சலரும் இவ/பால் தெனியல: யினர். தரிசல் 
குவின்பொருட்டுத் தாம் செய்யகிரும்பிய வேள்வியை அவமஇத்த 
வசிட்டருடைய மக்களை வேடர்களாகச் சபித்தார். தம்கொல்லை 
மறுத்த தம்முடைய புதல்வர்களையும் செனந்தார், அதனால் அவ 
Go yur யிழிந்தார், தம்மை விரும்பிய அரம்பையர் சில 
சை அருங்கறிகளாக்களெ். மாலி, மகேந்திரன் என்னும் ௮சசர் 

, சேனையைச் சனந்துச் சாம்பமாக்கினார், இவசது வெருளிம்்சயோல் 
அழிர்தும், இழிந்தும் அல்லல் எய்தினார் பலர், அதனால் இவர் 

தமது தவமும் குன்றிப் பழியும் ௮டைரந்சார், பின்பு சினமகன் று 

தீவம்புரிரீதே சிறர்.த விளல்னொர். செல்லா இடத்தும் செல்லும் 
இடத்.தும் சினம் தீ3ததரும் என்பதை உலகும் இவர்பால் உணர்ச் 

த்து, (இதன் லிரிலல் இராமா பணமுதலிய நூல்களிழ் சாண்க-) 
. ome 

பெரியவர் தம்மைக்காய்க்தான் பிமங்கல்கலஷலிய கோலொப்பான் 

புரிவன புரியப்பட்டுப் புலம்புவன் ஒத்தார்ச் சாய்க்சான் 

எரிரரக தனில் விழ்வன் இழிர்தவர்க் சாய்ந்தகாளென்றால். 

ருவர்தம் இடத்தும் சீற்றம் உருமையே ஈன் அமா sr, 

2 (பிசபுலிக்சலிலை,) 
பிரக்சல்ஃமலை,
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செல்லம் இடம், செல்லாத இடம் என்னும் ஈரிடத்.தும் சனம் 

Bie usa cage இனால் கூறப்பட்டது. 

  

303. தள்ளா வெருவியினைச் சாக் தஸிக்கர் யார்மாட்டும் 

சொள்ளாத தென்னே குமரேசா-..தள்ளி 

உற த்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுர் தீய 

பிறத்தல் ௮தனான் வரும். (௩) 

இ-ள், 
குமரேசா! சாக்தலிம்கர் யாவர்மாட்டும் வெகுளியைக் 

சொள்ளா,கது என்னே எனின், யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத் 

தல் வேண்$ம்; தீய பிறத்தல் ௮தனான் வரும் ஆகலால் என் ௪, 

யார்மாட்டும் வெருஃரியை மறத்தல்-யாவரிடமும் வெகுளி 

யை ஒழிக, மறத்தல் என்பது ஈண்டு உடன்பாட்டு வியங்கோளாகி 

மறக்க என்னும் பொருள் மேல் கின்றது, வெகுளி என்பது 

மனத்தில் தோன்றும் ஒர் இழிகுணமாதலால் ௮5ல் ௮2 சோன் 

"ூவண்ணம் ஒர ம்வேண்டு பென்பார் “வெகுளியை மறத்தல்” 

என்றார். எல்லாப் பநிபாவங்களையும் வெகுளி விளைலிச்கும் 2 6 

லால் ((தீ.பபிறத்தல் ௮ சனான் வரும்” என்றார், வெகுளியே 

இமைக்கும் சரணம் என்பது குறிப்பு. 

எல்லாத் தீமைகளும் வெருளி ஒன்றானே உளவாம், ஆத 
லால் யாவரிடமும் அதனை ஒருவன் செய்யலாசா) தன்பதாம், 

எளி.பவர் வலியவர் என்னும் இருவர்மாட்டும் வெருளலாகா 

தென்று மேலே கூஙினார்; இதில், உலகிலுள்ள மாவர்மாட்டும் 

அதனைச் செட்பலாகாேெ தன்௫ூர், 

உயா் தவா, தாழ்ந்தவர், ஒத்தவர், என்லும் முத்துறத்தார் 

மாட்டும் எத்திறத்தானும் ஒருவன் 0ெகுஎலாகாதென்பதுகருச்.து : 

அறிவுடையவர் யாவர்மாட்டும் வெகுளாச் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்டது. இங்வுண்மை சாக்தகிக்சர்பால் உணரப்படும்,
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கதை, 

சரர்.தலிக்க சலாமிகள் என்பவர் இற்றைக்கு முக்நாறு 

ஆண்மிகட்கு முன்னர்ச் கொக்கு காட்டிலே யிருர் தவர், சறக்ச 

வீர சைவர், அடக்கம் பொறை அருள் முதலிய உயர் குணங்க 

ளெல்லாம் ஒருங்கே அமையப்பெற்தவர், பலழாழ் புலமையும் 

விழுமிய இனிய செஞ்சொற்களால் ௮ழூய கவிகள் பாடும் தலை 

மையும் இவர்பால் ௮மைக்இிருந்தன, ஞானாம்பிகை என்னும் ஐர் 

உத் தமியை மணந்து இல்லறசத்திலிருர் து லெகாலம் வாழ்ந்து பின் 
தறகியாயினார். சிவஞான தேவர் என்னும் பெரியார்: ஒருவர் 

பால் அருளுபதேசம் பெற்றார், புறமும் weap yell spar 

யசாய் எவ்வுயிர்கட்கும் இனியராய் விளங்கினார், ஆருயிர்மாட்டுப் 

பேரருளுடையவர். அருந் கவச் கொள்கையில் இரர்திப தன் 

மையர், இவர் சமாஇி.பிலிருக் து வெளிவருங்கால் எவரை நோக் 

இலும் அவர்தம் புன்மை நீக் மெய்புணர்வுடையராய் மேலான 

ஈன்மை எய்துவரென்பர். வெகுளியை எவரிடமும் எனைத்துள் 

கொள்ளாது சாந்த் சீலசாயிருர்சமையால் இவரைச் சாந்தலிங்கர் 

என்று உலாம் ஏர்தி நின்றது. பெரியவசொருவர் ஒருகாள் இவர் 

பால் வற்று **வரட்டர் விசுவாமித்திரர் துருவாசர் முதலிய ௮ருக் 

தவர்களும் ஏன் வெகுளியைப் பொருந்தி நின்றாகள்!! என்று 

வினவினார். சுவாமிகள் '*தாம் செய்த வினைப்பயன்களை இறை 

வன் அருவமாய் கின்று உயிர்களை முன்னிலையாக்கொண்டு ஊட்டு 

இன்றான் என்று தெனிர்திருர்.தும் அவர்கள் வெகுளி கொள்ளு 
வ.துஎன்னசாரணமோயான் அறியேன்''என்றுபுன்னகைசெய்தார், 

கொரமைறுத்தல், வைராக்பெ௪தகம், வைராக்யெ தீபம், அவி 

சோதவுந்திலார், என்னும் சான்கு விழுமிய preiser இவரால் 

செய்எப்பட்டுள்ளன. கோயம்புத்தூருக்கு மேல்பாலுள்ள பேரூர் 
என்னும் இருசகரில் இவர் சமாதிபாயினார். இவர் பெயரால் அங் 

டும் வெகுளியை மறத்துலே அதலோர்க்கழரு என்பதை - உலகம் 
இவாபாலுணார்௫.து.
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வெகுளியை ஒருவரிடமும் கொள்ளலாகாதென்ப.த இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

  

304, Bpums CumSoare Aésot மன்சினத்தாற் 

கோதடைரச்சான் என்னே குமரேசா. போதும் 

ஈசையும் ௨வகையுல்.கொல்லுஞ் Fors sp 
பகையும் உளவோ பிற, (௪) 

இ-ள். 

குமசேசா! பகை எதும் இல்லாத சித்தராமன் ஏன் சன 

த்தால் தீதுற்றான் எனின், ஈகைனயையும் உவகையையும் கொல்து 

இன்ற சனத்திலும் பகை பிற உளவோ என்சு. 

சசை...-முசமலர்ச்சி, உவகை..-மனம௫ிழ்ச்சி, 

- சினச்இன் பிம பகையும் உளகோ--.சினத்ைப்போல வேறு 

பகைகளும் உளவோ, இல்லைஎன்பதை ஒரம் உணர்த்திறின்றது. 

"மூகமலர்ச்சியையும், மனமஒழ்ச்சியையும் அழித் தழுகன்ற 

சின ச்தைப்போலத் தயபசை ஒருவளுச்கு வே௮ யாதும் இல்லை 

என்பதாம். 

_. சினம் தோன்றுங்கால் ௮சம் புறம் என்னும் ஈரிடத்தும் ௮ 

மைர்துள்ள இனிய இபல்புசளை ௮றவே அழிக்கும் தலால் 9 

னம், ஈகையும் உவகையும் கொல்லும் எனறார், பொருமை, அறி 

யாமை முதலியவற்றால் புறத்தேயிருந்து துயர்விகாக்கும் பகைவ 

ரினும் உள்இருக்தே தன் உணர்வின்பங்களை அழிக்கும் கெகுளி 

யே ஒருவனுக்குக் கொடும்பசை என்பத கருத்மு. 

பனதவசரைப் பகைவசென்று வெகுளற்க; ௮வ் வெகுளியே 

உனக்குப் பெரும் பகை என்றபடி. புறப் பகைவரிலும் ௮:ப் 

பகையாக வெருளியே தனக்குப் பெரும் கேடு விளைக்கும் ஆத 

லால். அத்ளையே ஒருவன். அதிவாள் “அடக்சகவேள்டுமென்பது 
பு.
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வெகுசரியை ஒருவன் அடக்காகிடின், அதனால் அவஜறுக்கு 
இழிவும் துன்பமும் உளவாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. 

இவ்வுண்மை சித் சரா மன்பரல் உணரப்படும், 

கதை, 

சித் க.சாமன் என்பவர் கருகாட தேசத்சிலுள்ள சொன்ன 

லாபு.சம எனலும் ஈகரில் இருந்தவர், இருவும் ௮றிவும் சேரப் 

Quppput, சறகத வீரசைவர், சித்திகள்செய்து சிறப்புப்பெற் 

றவர், பல நூல்களையும பயின்று தெளிந்தலர். தாம் செய்வன் 

2 ஈற்கருமககே பரமுத்திக்குக் காரணமென்று கருதிப் பெரி 
அம் ௮வற்றையே போற்றிவந்தார், தத்துவ ஞானமே முத்திக்கு 

ஏதுவென்மு உணராதிருக்கும இவசது மன ஈலததை உணர்ந்து 

உண்மையை இவர்க்கு உணர்த்த விரும்பி ௮ல்லம சேவர் என்னும் 

அருள்வள்ளல் ஒருகாள இவர்பால் வர்தார். சரியை, கரியை, 

யோகம், என்பன ஞானம உண்டாதற்கு ஏதுவேயாகும் இதனை 

யுணசாது கதியென ௮வறமையே கருதிக் களிப்பவர் கயவராவர் 

என்று இவசது அமைதியை அறிய அல்லமர் அருளினார். இதனை 

க்கேட்டவுடனே சித்தராமா சிததங் கொழத்தார், தவததிற 

பெரிய ராய தம்மை ௮வம தித்தாே என்று கருதியும், தம் பணி 

யாளர்களாதய ஒட்டர்கள் உசைத்ததையறிஈ தம் ௮வர்மேல் இ 

வர் பெருஞ் சினங்கொண்டு தமது யோக மகிமையால் ஒரு பெரு 

நெருப்பை அவர்மேல் ஏகினார், ௮ . தீ ௮ல்லமரை ஒன்றுஞ் 

செய்யாமல் இத் தராமரது சகரத்தையே பற்றி யெரித்தது. இ 

வர் அஞ்சி நடுங்கி அவர் அடியில் விழுந்தார். அதன்பின் அவர் 

அருள்செய்தசன்றார். தன் சனததால் தானடைத துன்பத் 

தை நினைந்து சவன்று பின் அதனைக் துறந்து விளங்கினர், விரி 

வைப் பிரபுலிங்க லீலையில் காண்ச, 

தீன் சளமவே ஒருவனுக்குக் கொடும் பகையாம் என்பது இத 

CON கூறபபட்ட ன.
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303. இண்டோரஎ் இசணியன்றன் சேய்மேற் Perk sone 
கொண்டான் ௮ழி3வன் குமரேசா...கொண்டாடும் 

ன்னைத்தான் காச்டற் சிெனம்காக்க காவாக்கால் 

ஞ்ன்னயே கொல்லும் ௪னம், (௫) 

இ-ள், 

குமரேசா! இரணியன் தன் மான்மேற் சனந்ததனால் 

ஏன் அழிந்தான் எனின், தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க) 

காவாக்கால் னம் தன்னையே கொல்லும் என்சு, 

தன்னைத்தான் காக்கின் -தன்சைத் துன்பம் அடையாவண் 

ணம ஒருவன் காக்கலிரும்பின், சனம் காக்க--சினத்தை மனச் 

திலெழாவண்ணம் தடுத்து நீக்குக, 

அன்பம் யாதொன்றும் தன்னை ௮டையாதிருக்குமாறு ஒரு 

உன் விருஈபுவனாயின், ௮வன் வெகுளியைக் கொள்ளலாகாது 

கொள்ளின் ௮ஃது ௮வனையே கொன்றுவிடும் என்பதாம், 

வெருளியால் துன்பமே விளையுமென்பது கருத்து, 

வெருளி, தன்னையுடையானது அறிவைக் கெடுத்துப் பழி 

பாவங்களை விளைத்து இருபையிலும் அவளுக்குப் பெருந் துன்பத் 
தை நல்கும் என்பார் சினம் தன்னையே கொல்லும்” என்றார். 

ஒருவன் வெகுளி ௮வனது முகமலர்ச்சியையும், மனமூழ்ச் 

சியையும் கொல்லு ௨ என்று மேல கூறினார்; இதில், அவனையே 

௮.து கொன்றுவிம் என்ருர். 

இன்பத்தைச் சொள்ள கிரும்புவோன் கோபத்ைக் கொள் 
ளலாசாதென்பது குறிப்பு, 

வெருளி தன்னையுடையாலுக்கு அழிவையே கிளைகிக்குமெ 

aug இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இலவுண்மை இரணியன் 
பால் உணரப்படும்,
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கதை. 

இரணியன என்பவன் இதியிடம் தோன்றிய அசரகுலத் 
சோன்றல், பொன்னிரமுள்ளவன்தலால் இப்பெயர் இவனுக்கு 

இடப்பட்டது. இரணிபம்--பொன், எல்லா ௮ண்டங்களையம் 

தனக்சே உரிமையாம்சொண்டு ௮ர௭புரிசதவன். ஓப்பற்ற உடல் 

வலியு ௩டயவன், ஆண்மையில், தண்மையில், எவருர் தனக்கு நித 

சில்லாசவன. யாண்டும் எவரானும் எவற்றானும் எவ்வசையா 

னும இறவா௨உண்ணம் உயாவரம் மிபற்றவன். உயிர்களெல்லாம் 

தீன் பெயரை3.ப சொல்லித் துதித்து வாழும்படி ஆணை செலுதி 

தினன். இவன, கிபாதி என்னும் பேழகுவாய்க் த ஒரு மாதை 

மணக்து கிலாதன, சமூலொதன், ௮நுலொதன், பிரகலாதன் 

என நகான்கு புதலவர்களையு ந சம்ம என்னும் ஒரு புதல்வி 
யைப.ம் பெற்றுன. எல்லா நலங்களையும் ஒருங்கே எய்இப் 

பெரு மகிழ்வோடு இவன் போசு புசிசதாத ௧௫௨ சால் 

தீன புதல்வனான பி ர7லாதன் வேரும் ஓதப்புகுந்து முதலில் மா 

லின் பேபரையே மால ஓதினுன். அதனால் ௮வன்மேல் இவன் 
கொதித்சான். அமமாயன் எங்குள்ளான் என்று Komi gras 

THD உள்ளான் என்று ௮வ் இளைஞ இசைத்தான், அவனை 

இல்குக் காட்டு; இல்லையானால் உன்னைக் சொல்வேன் என் 

சனந்து அடுந்திருச்சத ஒரு கம்பத்தில் தன் ௮டலுறுகையால் 

பொடிபட அடித்தான். அதிலிருக்து அரி, ஈ.ரசிங்கமாய்ம் தோ 

ன்றி இவனைக்கொன்று கதொலைததார். ஜெத்தை ஒருவன் சாவா 

க்சால் ௮ஃது அவனையே கொல்லும் என்பதை உலஈ*ம் இவள் 

பால் உணர்ந்தது, இதன் விரி இராமாயணத்தில் இரணியன் 
வகைப் படலத்தில் இனிது 21ணப்படும், 

சனம், தன்னை கொண்டவனையே கொல்லும் என்பது இத 

னல் கூறப்பட்டது. 

  

206. வெத்திச் திரிசங்சேன் கெஞ்சனத் தால் தன்குருவைம் 

HPD pos தீரர் தர் குமரேசா--உற்ற 

செ மெனனும் சேர்ர்தாரை3 சொஃலி இனமென்னும் 

ஏமப் புணையைச் எடும், (௬) 

76
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இ....ள. 

குமரேசா! திரிசங்கு மன்னன் தன் குருலையும் ஏன் 
pn ௩ ~ ௩ ப ௪ சு, . ௪ உ e . 

எனி த்துல டீரிகதான் எனின், சனம் எனவூுூ சேர்சதாரை. 

சொரஃல, ஜின உ என்னும பீமப் புணைபைச சுடும் என 5, 

ச டி . க . rn . க 

புணை--மாக்சலம், சசந்தாரை$மால்லி என்று Osage 

பினை. கனனை அடுத்த,ற்னமம அழிப்பது என்னும் காரணம் 

ராமி இசங்கு அப்பெயர் இடப்பட்._ம. இனம் எனறது தனக்கு 

PMP MU உணர்த்தும் உற்ரார்முதலிப ஈல்லினத்தை, 

இனம் என்னும் ore) புணையைச் டும். இனம் எனறு 

உாரலபைப மனற இலிய பாகமலததையும் சிதைக்கும். §)p5 

அது தழமம்ய எாசவும்பை இதில் தொக்குகின றது, 

ு-ரப்புத் தணரீனச் மசாஈத பொரளை மாத்திரம் எரித்துத் 

G61 bar, சினம் ேர்சதாரைபும் சரா சாரையும் சேரஅழிக் 

ம்... ஆதலால் அதனிலும் கொ? நாகு அஞ்சு இகளைலருவன் 
Ce ரூ ௪ அ ஆ 

ஒப 2 JVI DODO G ஐ. 
uw ~ 

அதின்பசுசடலில விழு௨3! வரும் ர வண்ணம் இன்பக்மசைபி 
அசி - 

லே்ம வல்ல இனிய ஈகல இணை எ பா, ஏமப்புணை என்ரு. 

ரு . 4 ௪ ் உ ௭ ர் ௪ 

சனம் என்னு? 2 சன்னை எ! ந்தறரையேயன்றி வரை 

HHH Buy iin ெடத்தாவிகிர் என்பதா, 

SOS இசதத 5“ சய்ய வலல-குருமார் முதலீய நல்லா 

பும் ன படையான் தன் சினச்தின நீமையால் இழஈது வரக் 
ws oo சட்ட ச ச 4 e 1] 

தலான என்பது இறல் உணர் தகப்பட்டது, இலவவுண்மை #1 
௬. ட் oN க 

சபால உணரபபடம், 

கதை. 
இ.ரிசங்கு என்பவன் சூரிய குலத்தோன்றலாயெ சத்திய 

அச்சன் புதலகன், சத்திய Seagal us Pera Loe GAS. 

இன் ஈத்தியலதஇி என்லும் உக்சமியை மணந்து அரசுபுரிஈ்று 

எரு: ட hs aT தாது முலகுருலாகிய வசிட்டரைய னு 9



12ம் அ இநாரம் ONE; am Tate, (0) 

உடலை தான் துறச்5த்தில் புவேண்மி2மென் று சவ ண்டனன். 
அதற்கவர் இப்பூக ap iP iB அ்குப் பேபதல் தமான ஆர 
லால் இ$னை ஈண்டு இசக்கபின் £ போரலாபென ர, “எனமனக் 

Osrem_mas Gris கரவல்லைபாணால் கீர் என்ன தூ என்று 
அரசன் சினம்சொண்டான். உரமான இயலமீவளைபாணால், மான 
ER BUDE ௧: aia fas பெரியா ஒருவரைக? மணம் பரு 
மகம் ஒன்று புமிசது யான் எண்ணியதை எண்ணியாக்சே எய்து 

வேன் என்று எ௫ரந்து மொழிககசான். உடனே முனியாதமுனி 

aR (pola dere ct. wifi ap ats எனக்கு 6 இழீமொழி 

Sis) sat f ts wna தடவையென்று TF Kony err, 

அரசன் ௮.பஉரறே தன்து அழகூய agar உடனே புலையனு 

ஞன். முனிவரும் பிரித்து ஒரு தனிவனம் புகுக்கார். தமக்குரிப 

இனக்தின் நலச்சை QO home ain ௬௨ சினத்தால் இழக் சார, 

சனபென்னு௨ மெர்்தாணா1 22 ல்லி இனம் என்னும் எமப்புணை 

யைச் சடம் என்பதை HWS இவமிருவ? 13) உர௱ர்சதது, 

(விரிலை இராமாயணத்தில் காண்2 ) 

உ ௬ அட சட 5 * சட . சி ௩ 

கனனையர்தகவன? நலலா பிபா மைர. / 0 Tov 

es Gun என்பது இ சால் Be PCM ICL pl 

307. கொண்ட 7ரசனபாருள ரந கால்களை! னி லாரலியால் 

கொண்டா?ேன் 7252 yur SF பபண் 

ஜெ த்தைப் பொருசொன்று கொண்டவன் 25% 

திலத்தறைந்தான் மைபிழையா தற. (௭) 

இ-ள். 

குமசேசா! ெத்தையே தனக்குக் துனையாக? கொண் 

eis கொக்கணர் ஏன் வாசுயொல் அ,சனையிழம் இழஃதார் 

னின், செ சத்தைப் பொ௫ர் என்று கொண்டவன் கேடு மிஒத்து 

அறைந்தான்கை பிகழயாத WPL! OTST,



606 Reap gure டெண்பா. 

Ger gn 5.1 Outen என்று தொண்ட வன்-சனமே தனக்கு 

உறுதித௱ம் பொருள் என்று கொண்டவன், பொருள் என்றது 

உரிமை தோன்ற நின்றது. ் 

பிழையாக ௮று-..சப்பாத வாழறுபோல், இதில் war 

குழைந்து நிசா. கொண்டவன் Ca Dixy ௮றைக்கான் சை 

யை 8ஈ.வமை காட்டியது தவரது என்ப உணர்ச்துதம்கென்க, 

ஏீலத்தினஈண் அறை தவன் சை அதில் தப்பாது படுதல் 
ரு * aN, . க ௪ டி * 

பொல சின தைைதட்டையஙவலா கெடுதல் தப்பாது என்பதாம். 

தனது வலிமையையும் பெருமையையும் ஈ.உடிங்காட்டிதற்கு 

சனமே. உரிய அணை என்று சருகு ௮களையே௭ a Mepis காட்டு 

இலன்றவன் கவரது கெடுவான் என்பதை நிலத்து அறைந்தான் 

கையால் தவர் எந ததுக்காட்டிய ஈயத்தை ஈணுிச் சிறிது நிலைத் 

துச் காண, 

செயுடையகன் தனது பெருமையை கிசைவிலிழக்து தவ 

CFB கெடிவான் என்பது இதில் உண/ த்தப்படடது, இ அண 

மை கோக்கணர்பால் உணரசப்பமம், 

கதை. 

கொல்சணர் என்பவர் சொக்கு காட்டிலிருர் ச HH Aor 

ரில் பிர;்தவர். இரத சாலம் இற்றைக்கு இரண்டாயிர ஆண்டி 

சளுந்கு முன்னதாமும். ‘Bar, அணிமா, மமோ முதலிய ௮ட் 
டமா சித்திகஷ ௦ அடையப் பெற்றவர், ஒரு காலத்தில் தம் 

உடலமுக்கைத் இரட்டித் திருமழிசையாழ்வார்முன் வைத்து 
அதனை ஒருசிறு பொன் பலைபாகப் பொருர்தம் காட்டினார், இவர் 

பேசக முனிவர்பால் பேரன்புடையவர், Sut கருதியவெல்லம் 

உரிமையிலு தகி அவரோடு உவச்திருந்தார். பின் ௮வசைப்பிரிக்து 

ஒர் அடவீயிற் புகுந்து ஐம்பொறியடக் அருச்தலம் புரிர்தார். 

புரிச் துவருக்மால் ஒரு கொக்க எச்சம் இவர்மேல் பட்ட, 

இ. அதனை நிமிர்த்து பார்த்தா.” உடனே அஃது எரிந்து 

shiss அகமது மெமபைக் தா?..॥ கிபர்து எவனாபுர் சம
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இன த்தால் வெல்லலாம் ஏன்று அதன்பின் அணிந்தார், சம 

பொருளெனக்9கசொண்டு வனமெலரக் திரிக்கார் sy Sor puts oan 

லாம் தம் அற்றலையுணார் த்தினார். ஐருசாள் இருவள்ளுவ aru oyt 

இரு மனை முன் நின்று பலிதருக சான்றார், அவ்உையம் நாயன 

ருக்குப் பணிபுரிச் திருச் சுமையால் வாசுகயம்மையார் ௨।-னே வர 

வில்லை. றிது பொழுது ச[நிர்தபின் பலிகொண்3 வந்தார். 

விரைவில் வரவில்லையே என்று கருதிச் இத்தர் ஈம் மம்மையைச் 

சினந்து விழித்தார், அக்கற்புத் தெய்வம் ௮வர் தன்மையைத் 

தெளிந்து புன்னை செய்து ''கொக்கென்று பாரத12சா கொற 

கணே" என்றுகூறியருளினார்.  இத்தர் அம்மையாரது மெய்யு 
ணர்வையும் மேன்மைமையுக் தெளிர்து நங்க பணிக்தார், 57 

ணிச் சென்றார், சினத்தால் சித்தர் ரிழந்தார் என்று அனை 

வரும் சிரித்து இஈழ்ர்கார். னத்தைய பொருெனறு Osram 

டவன் தப்பாத கெரிவான் என்ப ௪ உலநம் இவர்பால் உணர்ந் 

sp. (விரிவைச் சித்தர் சரிதையில் காண்க.) 

சினழுடையான் தப்பாது கெடுவான் என்பத இதலனால்கூறப் 

பட்ட. 

  

308. எளளித் துயர்செய்தும் ஏ$ே சிவஞானர் 

கொள்ளகில்லை கோபம் குமசேசா-- தள்ளி 

இணசெரி தோய்வன்ன இன்னா செயிலும் 

புணரின் வெகுளாமை ஈன்று, (௮) 

இ.--ள். 

குமரேசா! சவஞான தேூகர் தனக்குப் பெரு துன் 

பஞ் செய்தவனிடத்.தம் ஏன் வெகுளியைச் செய்யவில்லையெனின் 

இணர் எரி தோய்வு ௮ன்ன இன்னா செயினும் வெருளாமை 

புணரின் ஈன௮ என௪, 

இணர் என்பது பூல் கொத்தை உணர்த்தும் ஒரு சொல். 

அஃது ஈண்டு ௮க் கொத்தைப்போற் செறிந்த பல இச்சுடர்களை 
Gels dans.
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50° இருக் கட் குரோச வண்பா. 

இணர் எரி--கற்றைத் 2; என்றது பல ௬ .ர்சள் கெருப்சய 

கொகுதிபான பெர நியை எரி எனறது துன்பற்தின் கொடு 

மையைபும், இணர் எனனும் அடை அன மிகுஇயையும் உளார் 
8 

த்தி கின்றது. தனம்ருச் துன்பஞ் 0 [ய் ரவு _த்தூம் வெ தனி 

யைச் ரெப்பாமல் பொருத் இருச்ச வயாம்ரு.௨ Pg wi sl Fe a 

பண Poor”? ௪ ன் ர 7, 

தெ "குதியான பெருக்தி வந்து தோய்ச்காற் பபால ஓவன் 
நச் * 

a 

மிகுதியான துன்பத்தைச் செய் தானாயிலும் அ வனை பும் oa off T 

மை ஒருவனுக்கு ௮மையுமாயின் ௮.து ஈன்று என்பதாம், 

சினத்தையே பொருளென்று சொண்டவன் கெடுவான் என் 

௮ மேலுணர் சதியை கோம்ச, ௮.தனை அங்கனம் கொயள்ளான ௨ 

னும் தமக்கும் சொடுத்டீங்க செய்தானிடத்தேலும் ௮ கனை செய் 

யலாகாத* என்று ஐயுறுவார்க்கு இஃது அருளியதென்சு, இன் 

னாயினும் செகுளாமை நன்று என்முர் புகழும் அறமும் 

அதனால் உளவாம் என்பது கருதி. 

ட e உ ௪ உ . ச டி "~ ௩ 

Sakis துன்பஞ் செய்பவனிடத்தும் வெகுள்யைச் செப் 
. , ௪ ௪ ச . அட்ட யாதிருப்பவனே பாலான நன்மையை எய்துவான் என்பது இதல் 

உணாச்தப்படது. இவ்வுண்மை சிவஞான தேசிகர்பால் உணாப் 

பம், 

கதை, 

சிவஞான ப தசிகரேன்பவர் இறைக்கு நாஜூறு ஆண்டி 

கட்ரு முன்னர் வடராட்டிலே பெருமுக்கல் என்னால் மம்யினை 

அடுத்த ஒரு சிற்றாரில் இருந்த buss என்பவளுடைய 

புதல்வர், பொறுமை அடக்கமுதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் 

இயல்பாகவே அமையப் பெற்றவர், பால 9 2தர் என்னும் ஞான 

பயோூபால் அருளுபே தசம் பெற்று இருவகைப் பற்றுமற்று போ 

ம்மபுரம் என்னும் ashe சித்திதள் பல செய்து Anig விளங்க 

யிருக்து பின் விரு த்தாசலத்தை ௮டைந்து வறியகர் பீணியாளர் 

கொடியவர் முடவர் மூதலானவர்களையும் அடி.யவாரச் அருள் 
புரித்தார், புரிர்துவருங்கால், கூனிமேடு என்னும் ஊரிலிருந்த
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தாரனிமன் என்னும் மந்திரவாதி ஒ௱வன் இவர்மிது பெறாமை 

பூற்று இகர்ச்கு அல்லக் பல செய்தான், கொல்லவும் முயன்று 

சொ oh SH Lp செய்தான். தமது தலவமகிமையல் MF) OT AT UD 

Henn Qat oF e035 $77, D GEN BN செஞ்சி பிலிரு ga 

4 7, புரத இரியமபசன என்பவனை அனு இவர்மீது ௮வன் 

அடாப்ப,, aM yor அவ்வேர்சனு 9ெற்றமுற்று ௨௭௮ தே 

சிசரனு குற்றமற்ற தன்மையை யுணர்ந்து. “உரன் OST HT ew, 

தயஃது ரென் /௪, இங்கனம் சொல்லாலும் செபலாதும் தம 

Gu um Asuna Gu pars MSS Fru gp Davi 

சிறிதும் வெகுளாமல் அவனுக்கு இத?ம பரய்கார், இலாது 

சினமின்மையையும, மன நன்மையையும் ரதனிர்து அவலும் 

வந்து இவர் அடிகளை aoa p19 aso: eT. அசீனவரும் 

இவர. பொறுமையை விய பகழ்ர்து :2பாம்நினர், இவரும் 

of WT ரீஸ் ao, மய்தி இற தியில் a Doo ort > மப்தினார். So SF 

Carty » Toei ஈத்தல் அடை இன்னா 7 ஙாறைச Ol Fu BT கண்ணு 1 

பபாபின் HOO gd oy நவாலுச்கு ஈலமாம் எனபதை உலகம் இவர் 

பால் உணர்ந்தது at Pana மயூரரசல புராணத்தில ௨ உணர்ச, 

1 “4 ௪ ry 4 . 7 5 ட 

மிகு DS5TU w' F- By O Oa jar #45 FH OV SoA SMS FH 5H 

மாம எனபது இலை me MUL Le Se 

309. earn Gla jor te ug gS 7 oe உள்ளிய 

தாண்டா! உடனே கும? ரசா -சொண்டாட 

உள்ளிய கெல்ல/ம உடனெய்தும் உவளததால் 
ச உ சூ on . 

உள்ளான் லெ குளி மயனின், (௯) 

இட், 
குமரேசா! தம் நினைத் ரவற்றற எல்லாம் பரத்துவாசர் 

என் நினைத்த டன ஓபற்றூர் எனின், உள்ளத்தால் Ca gat 

யை உள்ளான "எனின், அவன் உள்ளிய எல்லாம் உடனே எய் 

ஹ்ம் என்க,
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உள்ளத்தால் வெகஞுரி உள்ளான் எனின்-கெஞ்சால் வெரு 

ளியை கினையானா பின், மேல், வெகுளாமை எய்தின் ஒரு௨னு£*கு 

ஈனறு என்ருர், இதில், ௮வன் கரு தியன எல்லாம் தனால் எய் 

தம் என்றார், 

மனச்சால் செளிபை ஒருவன் கினையானாயின் ௮வன் சினை த் 

தவற்றையெஃ்லாம் உடனே பெறுவான் என்பதாம். 

எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியவாறே ஒருவன் எயத3?வண்டு 

உஷயின் ௮வன் வெகுளியை எண்ணலாகாது என்பது கருத்து: 

சினத்தை ஒழித்தவனுக்கு நினைத் தனவெல்லாம் உடனே 

இடைம்குமென்பது இல் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை 

பசத்துவாசர்பால் உணரப்பிப, 

கதை 

பரத்துவாசர் என்பவர் உ.கதயப முனிவருடைய புதல்வர்: 

தா.ப்பெயர் மாதை. இவர் றந்த தவ வொழுக்கம் வாய்க் சவர். 

உயிரரள் மாட்டுப பேரரு ரூடையவர், (pat Bac: x முனிவ 

சென்று இவர அனைவரும் பு-ழ்வார். பசமபொருளி._. தீதே 

என்றும் சம உளத்ழையி மத்தியசால் இவர் பரத்துலாசொளப் 

பெற்றார், இதுபொழுது பிரயாண? என வழங்கப்பரிகின்ற இட 

மே பண்சி இவரிருக்து தவம்புரிர் ச தலமாம இராம மூர்த்தி 

இசாகண?3வட்டையாடி வான சசேளைகளுடன் இருவயோத்தியை 

Grae மீளுங்கால் அவரை எதிர்கொண்டு சசன்று சமது தவச் 

சலைக்கு ௮னழத்துவகது இனிய உபசாரங்கள் செய்து அரிய 

விநக்து ஒன்றை இயர் இற்ற கிரும்பினார். தெய்வ வுல 

சுத். 2ல் THAI so இனிப பொருள்களெல்லாம் தம்மிடம் 

எய்தும்படி எண்ணினார். அவவாதே சுபி சிட்.சாமணி அமிழ்தம் 
முதலி. பேோநப் பொருள்களெல்லாம் உடனே எய்தின, அவற் 
GH Het முதல் அடியவரீறாக ௮ச்சேனையிலுளள அனைவரு 
க்கும் ஒருபடியாக உயர்ச்,௪ இன்பத்தை ஊட்டினார். எல்லாரும் 
உண்டு ம௫ழ்ச்தார், இலாது மனாலத்தையும் சவ வலத்சையும்
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வியக்க இராமரூர்ச்தியும் புகழ்ந்து போத்றினார், உள்ளத்தால் 

வெளியை உள்ளாகஉர்ககு உளளியன எல்லாம் உடனேஎய்தும் 

சான்பதை உலகம் இவர்பால் avis sg, Show இராமாயணத் 

தில காண்க, 

வெருவியில்லாதனர்க்கு கீரும்பியன எல்லாம் விரைவில் உள 

வாம் என்பது இகனால் கூறபபட்ட௮, 

  

310. இண்டோட் ச௪க.ரர் செக இறந்தார் அஞ்சுமான் 

கொண்டான் உயர்வேன் குமமோசா--மண்டி 

Goi sat Dose strut சினத்தைக் 

அறந்தார் துறகதார் தணை. (w) 

g).—ar, 

குமரேசா! ச௪கரர் செத்தால் இறந்தார், அஞ்சுமான் 

ஏன் வெகுளாது உயாக்தான ௪னின, சினததின இறந்தார், இறக் 

காசை அனையா; செனத்தைத் துறதார் துறந்தார் துணை என்க, 

இறத்தல் என்பது மிகுதல் சாதல் கடத்தல் என்பவற்றை 

உணர்த்தி நிற்கும். சனத்தின இறகதார் இறகதார் அனையர் சின 

த்தின் மிக்கவா செததவ?சாடொப்பர், இதில் சனம் இடைநிலை 

த்திவசமாய் சினறு இருமருக்கிலும சென்றிசைர்த த, 

Ger sued துறந்தார் வெகுளியை விட்டவர். 

துறந்தார் தணை--சாதலை ஒ.நிசதாரை ஒப்பர், 

௪ன,தகை மிகுத்தவர் செத்தவரையும், ௮தனை விடுத்தவர் 

சாசாதவசையும் ஒப்பா எனகிதாம், 

வெகுளி யுடையகர், உயிருடையராயினும் தாம் பிறந்த 

பயனை இழத்தல் சோக்த ௮வரை இறந்தவர் என்றும் ௮ஃதில் 

லாதவர் மெயயுணர் வுடையசாய் அழிவி லின்பத்ைசை sera 

சென்பது ௧௬, அவசை இறலாதஉர் என்றும் கூறினர் என்சு, 
77



612 இருக்குறட் குமரேச வெண்பா, 

எரிகிசர் வெகுவிபெ!ங் 5 பயகசம்வர் தெப்தம் எய்தத் 
தெரிபவை சிகைடும் உள்ளம் தெரிக்தவை சதைந்தபோத 8 

உரியதன உணாவுபாயும உணர்வுமாய்க தெழீத்தவாறே 

அ மியவென் றறிஞா/பேஈும் னை கதமாய்ந தொழியுமனறே. 

1s SPS oH ) 

செருளி மி?சவர்ச்கு வீட பெறுதல் ௮ரி.த என்பதை இத 

Qgparis. Dal gro att o Ms FIG துறளிகள் என்று பொ 

ma dstame a. Caja s ew wt ம் $ 7௪ 71 சால்லாவற (th , (4 aw 7 த 
. க rn «¢ rt ச cr க 

லறடம் தார்சு மடரீயார/டொப்பா எை மகள த 

ஞெகுளீயுடைமஉர் இரப்புக தன்பச்நையும், ப%தில்லாத 

வர் இரவா இன்பச௭தயும், எய்துவரென்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை சகார் பாலும் ஞ்சமான் சுண்ணாம் 

உணரப்படும், 

கதை 1: 

இருஉயோ சதியிலிறந்து HIKE FHT மன்னனுக்கு 

சுபதியேஎ லு பலைலிபால் இசைவனருளால் அறுபதீனாயிஈம புத 

anise Gaia DEM. அவரனைகரு சுப ௫ தேகையாகச் 

சசரர என்ற பெயர், உருலில், இரான், உரனில், உணர்க? 

ல ”தரரனவர். a Pts ழுறிவு இலசாயிலும சரக ஷ்ண்மை 

உடையவர். உருகரையோருகர் பிரிசல் லாய் யாண்ஈுச் செல் 

டுப் ஒருக் 22 செல்வர், பாசலத்திலிருந்து வருந் தவம் புரி 

உங கபில முனிலமைக் சண்டு ௮வரது மன நிலையை உணராது 

அவரமேற் சனம்க கூர்கதார், அனைவரும் ௮ தனால் ஒருங்கே 

ம ழிடிதார். மறந்த பிறவியை எய்தியிருடபிலும் இறந்த சினத் 

தரா. இரம்தவே யாவா என்பதை இவர் அன்று உணர்த்தி 

oy fib STF 

கதை 2, 

அ/ஞ்ஈமான் என்பவன் சகர மன்னனுடைய பேரன், 

போறமையும் ௮றிவம் பொருந்திய பண்பினன், இண்மையுள்ள
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வாயினும் stad 9b garwudsrue சநரர் இறக்தமை 

ous delign gin yisap of dota Samu, uss 

தேபெனறு கவலு$ன்ற தன் பாட்டனாகய ச£ரனை த தேற்றிவிட் 

டுப் பாதலத் தல் (| குது சுபில முனிலமைம கண்டு ௮வது Hy. 

களிற் பணிந்து இளிய மொழிசள் பல ௮லா உவசை,|ற மொழி 

நீதான். இவனது மன நலத்தையு ௨ சனம*ற தன்மையையும் 

முனிவர் தெளிந்த இனிதருள்செய்து பரியைபும் உ சவிஞா், Si 

தனைப் OU DL ws g ௮ரூ மகம் (Pa. FH MIF BG OY Yr 

ழூ சீ தனது ௮ை 1 Bud om ov F Hr ov Sy 6 Sa LD OUT D DSSS 5 

பே ஈுபபதத்சை முடைந்தான, சன மூடையயர் அழியுந் துயரை 

யம், அஃதில்லாதவா மழியா இன்பத்தையும் பெறுவார் என 

பதை உலகம் இலாபால் உணர்சதது. வீரிவை இராமாயணத்தில் 

ai ணத, 

  

(இவ்வ காரத்தின் சொநைப் பொருள்.) 

5 % . ° * பை * ௪ ச சு ச 

செல்லும் இடத்தும் தன் சன க்தைக் காப்பவனே றந்த 

எனாவான். மெல்லும் இடம், செல்லாத இடம், என்னும் ஈரிடத் 

அம் ௪னம் 82௧ பயந்கும், யாவர்மாட்டும் இனத்தை ஒருவன் 

ஒழித்கல் வேண்டும். மன படழ்சசியையும், (௧ மலர்ச்சியை 

யும் சீனம் 2௨நவே தொலக்கும, அதனை அடக்காதவனை அது 

கெடுததேள்டும, அதனையுடையவன தனக்குரிப நல்லின த்தை 

மெல்லாம் இழப்பான். Logs கொண்டவன் தப்பாமல் தன்ப 

கதைக் கொள்வான. தீயைப்போல் வந்து பிறர் துன்பஞ் செய் 

யிலும் தனம் 2சாள்ளாமையே ஒருவனும்கு உயர் கலமாகும், 

வெகுலி இலலாதவனுக்கு உள்ளிபவெல்லாம் உடனே உளவாம், 

சீனம் மிகுந்தவர் செத்தவரோடு ஒப்பர், அதனைத் துறந்தவர் 

அழிலிலின்பத்தைப் பெறுவர் என்பனவாம், 

91வது வெகுளாமை முற்றிற்று, 
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௩௨-ம் அதிகாரம் இன்னா செய்யாமை, 

/ஃதாவசு அன்பமானசெயஃசளைப் பிறவுயிர்கட்கு எவ்வ 

சையதலுஞ் செய்யாமை. இன்னாமை--.துன்பம், இஃது இனி 

மை என்பதன் எதிர்மொழி,. வெகுளி, அறியாமை, தன்னயப் 

கருகல், மறதி என்பவற்றால் இது நி5-முமாயினும் பெரும்பாலும் 

லெகுளி பற்றியே வீளையுமாதலால் ௮து தோன்றிலும் இத செ 
யப்யலாசாட தன்பதை உணர்த்து கரகு வெகுளாமையின்பின் வை* 

கப்பட்டது. 

311, உறறமுன்னேன் இன்னு ஏ௮அவனென ஏனிஎங்கேோ 

குத்றமற £ததகார் குமோசா-...முற்றும் 

௪.2பபினும் செல்வம பெறினும் G pice ox CF 

செய்யாமை மாசற்றார் கோள், (௧) 

இ-ள். 

குமரேசா! அரச செல்வத்தைப் பெறுவதாயிருந்தும் 

தன 'அ௮ண்ணலுக்கு இனனா செய்யலாகாதென்று எண்ணி ஏன் 

௮.,தனை இளங்கோ துறந்தார் எனின, ஈறப்பைத் தருகின்ற செல் 

எத்தைப்பெறினும் பிறர்க்கு. இன்னா சுவற்றைச் செய்யாமை மாசு 

அற்றாரது கோள் என்க, 

சிறப்பு எனபதந்குப் பொருள் ஈண்டு இயல் கோக்க 

சொள்க. கோள்என்பது புறங்கூறல், இடையூறு, செகம், சோட் 

பாடு, குணம் என்பவற்றை உணர்த்தும்ஒரு சொல். ௮௮ ஈண்டு 

கோட்பாடு என்பதைக் குறித்து நின்றது, 

மாசு அற்றார் கோள்-குற்றம் அற்றாரது துணிவு. 

சிறப்பைத் தருச்ற செல்வத்தைப் பெறுவதாயிலும் பிநர்க் 

GF துனபத்தைச் செய்யாமை குற்றமற்று72ு துணிவு என 

பதாம்,
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எத்துணைச் சிறந்த செல்வமாயினும், ‘DDI துன்பஞ் 

செய்து அதனால் எய்.துவதாயிருப்பின் அனை பன தூயார் 

விரும்பார் என்பார் (செல்வம் பெறினும் இன்ன செய்யாமை 

மாசநரார் கோள்'? என்றார். இன்னா செய்யாமையே குற்றமற்ரு 

7.து குணம் என்பது குறிப்பு. 

இனி, சிறந்த செல்வத்தைப் பெற்றிருப்பிலும் பிரர்க்குத் 

துன்பஞ் செய்யாமை மாசு ௮ற்றர்ஃகு இயல்பு எனினும் பொரு 

ந்தும், ஒருவனுக்கு இம்மைக்குரிய எல்லாச் சிறப்புகளையும் 

செல்வம் நல்கும் ஆதலால் ௮.து சிறப்பு ஈலும் என்னும் அடைபெ 

ற்று வரத. எத்துணை அறிவடையாரையும் சித்தத்தைச் இரித் 

அச் செருக்கை மிகுத்துப் பிறர்க்குத் தங்கு செய்யும்படி. செல் 

வம் தூண்டுமாதலால் ௮து பெநிலும் மாசற்றார் இன்னா செய் 

யார் என்றார், இன்னாசெய்யும்படி. செல்வம் செய்யும் என்பதை 

உம்மை விளக்கிநின்றது. எவ்வளவு இறந்த செலவமாயிலும் 

பிறர் துன்புற வருவதாயின் ௮தனை அறிவோர் விதமபார் என் 

பத இதில் உணர்த்தப்பட்ட, இவ்வுண்மை இளங்கோ பால் 

உணரப்படும். 

கதை. 

இளங்கோ என்பவர் சே.ச நாட்டிலே வஞ்சு ஈகரத்தி 

லிருந்து செங்கோல் செலுத்திய சேரலாதன் என்னும் ௮ரசனு 
டைய புதல்வர். தன்னுடன்பிறந்த முன்னோனாகய சேரன் செ 

ங்குட்டுவனோடு சேர்ந்து வளர்ந்து யாவர்மாட்டும் ஆர்ந்த அன்பி 

னராய் அமர்ந்து விளக்கனெர் அரியணை அ௮மர்க்து திருவுடன் 

விளக்கும் ௮ச௪சன் முன்னர் இவ் இருவரும் இருப்ப ஒருகாள் 

நிமித்திகன் ஒருவன் வந்தான், வணங்க நின்றான். குமரர் இரு 

வரையும் அமா நோக்டப் பின் ௮ரசனை நோக்னொன். ௮௪€ச! 

 நும்புதல்வர் இருவரில் அரசுரிமையை யெய்துசற்குரியலங்களெ 

ல்லாம் இளல்கோவுக்கே அமைந்துள்ளன ஆச்லால்௮வனே இனி 

அரசனாவான்?! என்று அறைந்து சென்றான், முத்தவனுக்கே 

௮௪௪ உரிமை என்னும் முறைமை மாறியதோ என்று Orage
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G av oar சனர்து சசன்று மனந்திரிர்தான், அதனை Qor wd ST 

உணாக்தார். தம்மால் ௮ண்ணனும்கு இனனல வந்ததே என்று 

வருகதி ௮ தனை அவனடையாவண்ணம் தாம் அறவினை அடைக் 

தார். வஞ்சயின் 8ழ்பாலிருக்த திருக்குணவ!பில் என்னும் தல 

திடுலமாந்து தவநதிமிநந்தார். உயர்க்த சிறப் த் தருகின்ற 

சறர்சு அரச செல்வ௩ தமக்கு வருவதாயிருந்து உ முனனோெய் 

கம் இன்னாமைஃகு இரங்கி ௮ரூளுடன் துறந்த இப்பெரியாரது 

மாசற்ற கன்மையை அனைவரும் வியக்தார். துறவுகொண்டபின் 

இளங் 3 சாவடிகள் எனறம சோ முனி என்றும் இலரைப் usp 

ந்து போற்றினர் சிலப்பதிசாரம் என்னும் சிறகு காகீயம் இவ 

ரால் இபறற ,பட்டது, இவரது மதி ஈலழம், பனரலடிம், ௮ரு 

ளுடைமையும் இ நாலில் பலஇடங்கவிலும் புஉணறாுகின்ற௭, பிற 

ர்க்குத் துனபமான செயல்களைப் பெரியார் எவ்வசையினும் செ 

ய்யார் என்பதை உல5ம் இவர்பால் உணர்ச்தது, (விரிவைச் சரி 

தையில் காண.) Wy te! 

தமக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவதாயிலும் பெரியோர் (தர் 

க்குத் துன்பமானவற்றைச் செய்யார் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

312. செற்றங்கொண் டின்னாமுன் செய்தாரக்துர் PEW ROS DT om 

கொற்ற குடியார் குமமேசா--முற்றும் 

கறு ததினனா செய்தவக் கணணும மறுத் இன்னா 

செய்யாமை மாசற்றுர் கோள், (௨) 

இ-ள், 

குமரேசா! செந்றங்சொண்டுஇன்னா தவற்றைக் சமக்குச் 

செய்தாரிடத்தும் கொற்றங்குடி. உமாபதியார் ஏன் அதனை மறு 

த்.ஐுச் செய்யலி௨லை எனின், கறுத்து இன்ன செய்த ௮க்சண் 

ணும் மறுத்து இன்னு செய்யாமையும் மாசு அற்றூர் கோள். 

cows. தொக்கு நினற உம்மைமேலதைத் தழுகீநின்றது,



32. ம இநாரம் @ os oh Be 

ச . ௬ ஆட 

கறு த் தல்--வெகுளி 5 சூறீப்பு. 

கறப்பும் சிஃப்பும வெகுளிப் பொன் (9தொல்ந; பயெப ) 

செய்த ௮க்கண்ணும்--செய்க மவலீடததும். சேப்தவன் 

கண்ணும் எனவும் பாடம், 

இனனா வற்றைத் கமக்கு ஒருவன் 9வகுண்ு செய்தகிடக் 

தும் ௮வற்றைமாறி ௮னு3குச ?சய்யாமை மாசற்றுரலு இயலபு 

என்பதாம, 

செல்வம் பெறினும் பிறர்ச்துக் தன்டமான செயல்களை மாச 

றர செய்யார் எனறு மேல கூறினார்; இதில், கமக்குத் தன்ப 

ஞ் செய்தாரி_த்தூம் ௮தனை ௮வர் செயயா எனற 

Farad sran® Gog இன்னுசைய்யினும் ௮சனை பனந BO 

ள்ளாது பெரியார் மறகதுவ்டுபர் எபைது இதில உணா கடபட் 
டது, இவ வண்மை உமாபதி சிவாச!ரியாபால் ௨ ண ரபபடுப, 

கதை, 

உமாபதி சீவாசாரியர் என்பகர் சோழ நாட்டில சில்லை 

யம்பதிபிமில ௮க்தணர் குலததிலே ௮அவநரிகதவ!, வேதங்கள், 

சிவாகமங்கள், இதிகாச புராணங்கள, பு தலிய பல கலைகள் லும் 

தலைமையான புலமை வாய்ந்தவர், ருள், ௮டச்£ம பொறை 

மூ.தீலிய ௮மிய குணங்களல்லாம் ௮மையப பெற்றவர், மறை 

ஞான சம்பந்தர் என்னும் பெரியாசொருவர் பால் ஐருளுபதது 

சம் பெற்று இறைவனருளையே நாடி இளமையிழலயே தவ நெறி 

ஒழுகினர். சாதி ம தலியகூற்றின இழிவரம்பு,காக் கடந்து 

பகத கோக்குடன் யாவ/மாட்ஃம் பேரருளுடையராய்ப் பொரு 

Bho ween, தமது முறைப்படி ஒருநாள பொன்னம்பலவரூுக் 

கு இவர் பூசை செய்யப போயினார். தில்வை!ழகதண ரல. Ch 

ஞ்ச்சோக்லு இவமைம் முல முறை தவறனவபெனறு if மொழி 

பகாரஈதுபணி செய்யலாக।தெனறு தடுபதுத சம் Heys bsp 

வில்க்ளெர், gern லமையாது இனனாத செயல்களையும் இ



618 இருக்குறட் குமரோோச வெண்பா, 

சைஈ௮ செய்தனர், ஐயம் நீக்யெ மெய்யுணர்வுடைய இவ் ஐய 

சது பெருமையைச் சிறிதும் அறியாமல் அவர் செய்த அல்லல் 

கள் மிப பல, இவர் யாதுஞ் செய்யாது அமைதியோடு அப் 

பூமைலிட்டகனறு ௮தன இீழ்பாலிருக்க கொற்றங்குடி என் 

னு டசிம.றாரையடைக்மு தனி முதலை நாடித் தனியே யிருந்தார். 

மறுநாள் தில்லை வேதியர் ௮ம்பலத்திற் செனறு பூசை செய்தற்கு 

ஆதி அறையைக் திறுதார் அங்கு ௮ம்பலவாணரைக் சண்டி. 

லர், Habe shad அ௮யர்ந்தார். உடனே யாம் உமாபதி பால் 

உவக திருக்கின்றோம்” என்று ஓர் ஒலி இரைவன்௮ளால் வானில் 

ஒலி த3தழுந்தது. வேதியர் கேட்டு வெருண்டோடி உமாபதியா 

ரை வணகு$ச் தம் ஊரக்சழைத்தார். அருள் வள்ளலாகிய 

இலவாயாதுப் கூரமலடைகதார். அம்பலவாணரும் அங்கு வக் 

sos sit, கான பல கழிந்த பின் மீண்டு சென்று உமாபதி 

யார் கொற்றங்குடியே குடியாக் கொண்டார். பெற்றான் என் 

னு உர் உத்தமனுந்கு முததி கொடுக்குமாறு ஒரு பாவை எழு 

திப பெருமான் எவ அதனைப் பெற்று இவர் ௮வவாறே செய் 

தார். அ௮ப்பாட்டு இதனடியில் வருகின்றது. 

அடியார்க் கெளியன்சிற் நம்பலவன் கொற்றக் 

குடியார்க் கெழுதியகைச் சட்?ப்--படி மிசைஈற் 

பெற்றான்சாம் பாலுக்குப் பேதமறத் திக்கைசெய்து 

முத்தி கொடுக்க முறை. 

இங்கனம் இறைவனருளை கிறையப்பெற்று உண்மை கெதி 

லிளக்கம் சீவப்ரகாசம்,வினாவெண்பா, நெஞ்சுல்டுதூது முதலிய 

விரிய நூல்கள் பல ௮ருளிசசெய்.து யாவர்ச்கும் இனியனவே 

செய்து இசை பெற்றிருகதார். வெறுத்துத் துயர் விளைத்தவ 

ரிடததும் பொறுத்து அருள் செய்த இவசதுமனத் தூய்மை 

யை அனைவரும் போற்றிப் புகழகதார், கறுத்து இன்னா செய்த 

வரிடத தும மாசற்றார் மறுத்து இன்னு செய்யார் என்பதை உல 

கம் இ௱ராபால உணாத்தது: (விரி இவர் புராணத்தில் காண்க.) 

எஃ2ரிடமும் மேலோர் இன்னாதனசெய்யார் என்பது இதனால் 
கூறபபட்டது, *
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313. இன்டோள் நிமிவூட்டர் 2றியின்னு செய்து துன்பம் 
கொண்டார்பின என்னே கும?சசா-.-பண்டொன்றும் 

செய்யாமத் செற்றார்க்கும் இன்ன 2 செய்தபின் 

உய்யா விழுமந் தரும், (௩) 

இ-ள். 

குமரேசா! நிமியும வ௫ிட்டர௬ம ஒருவர்க்கொருவர் இன் 

னாசெய்லு பின் ஏன் இருவரும் இ௫ம்பை எய்தினார் எனின், 

செய்யாமல் செற்ருர்க்கும் இலனாத செய்த பின் ௮ஃத உய்யா 

விழுமம் தீரும் எனக, 

செய்யாமல் செற்றார்.-.ஒருவன் யாதொரு இன்பமும் முன்பு 

செய்யா திருக்க ௮வனமேற் சனந்து துனபம் செய்தவர், 

உய்யா விழுமம் அரும்--.கடக்சு முடியாத துன்பத்தைக் 

கொடுக்கும். 

மூன யாதொரு துன்பமும் தான் செய்யாதிருக்கக் தன் 

மேத செற்றங்2கொாண்டு துன்பஞு செய்சவர்க்கும் ஒருவன் ௮.5 
னைச் செய்வனாயின் ௮வனுக்குக கடக்கமுடியாத துன்பத்தை 

அச்செயல் கொடுக்கும எனபதாம. 

கறுத்து இன்னா செய்தார்க்கும் மேல் மறுத்து இன்னா செய 

யலாகாதென்ரார்; செய்காலெனனை? யென்பார்ச்ரு ௮தனாலதொ 

லையாத ூனபம் உளவாம எனறு இதல் உணர்த்தினாரென்க, 

இன்னாமை இனனாமையையே யீனுமாதலால் ௮தனை எவ் 

விடத்தும் எவ்வகையாளலும் செய்யலாகாதென்பதும், செய்யின் 

செய்தார்க்கே அது துனபத்தை கிளைக்கும் என்பதும், இதில் 

உணர்த்தப்பட்டன. இவவுணமை நிமியினசுண்னும், வ௫ிட்டர் 

பா.ும் உணரப்படும். 
கதை. 

இிமி என்பவன் சூரியகுலத் தோன்றலாகிய இக்குவாகு 

வின் புதல்வன, அமாரும் வியக்கத்தக்க அருந்திறல் படைத்த 
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வன். இறந்த போர்வீரன், மலர்தலை யுலகலுக்கு உயி 

சென இருந்து இசை திசை பசப்பி வசையற ஆண்டவன், 

துறந்தவர் தம்மினும் தாய்மை வாய்ந்தவன், இவன் சததிரவே 

aA gery செயயமீரும்9 வசிட்டசை ௮சற்குத் தலைலராயிருக் 

குர்படி ௮அழைதகான், இஈதிரன் வேள்வி ஒனறு புரிகின்றான் 

அங்குர் செனுருகின்றேன எனறு அவர் சப்பிப போயினார். 

கெளதமசைகொண்டு தனது?வள் வியை மி இனிது ம உக்தான், 

அத்திரி, பிரகு, ௮ங்கசா முதலிய முனிலாகளையும அல்கு வக 

இருந்க மனனர்களையும் கணணனிமயாகி அனுப்பிட்டு வேள்வி 

யீன இளைப்பால் பென் தயிலபுரிக்கான. வசிட்டர் ௨ககார், “யான் 

௪ரவதரகு மூன வேருருவனைக்கொண்ம வேள்வியை முடித் 

தான், யான் வந்திருகதும் இங்கு வ5து காணாது மன்னன் எனனை 

அவமதத்தான?' எனறு முனிவர் மனங் கொதித்த. அவன் ஆயி 

தீர்க” என்ற சாபங் கூறினார், அமைச்சர் எழுப்ப நிமி எழுநது 

நிதழ்ந்கதையறிந்து தான் ஒன்றுஞ் செய்யா திஈந்தும் தனமேற் 

செறுத்து இன்னை விளைக்காே என்று முனிவரை வெறுத்து 

“அச்சாபம் உன்னையும் சார்க?” எனறு பன்னவன் சபித்தான். 

இருவ௱ம் Hoop Qa moe சுழிஈகார். பிரிகது தொரந்து பின் 

பிறந்து உருந்தினா, செய்யாமல் செற்றுர்க்கும் இனனா 2 செய் 

யின அச்சசயல் உய்பா விழுமம் தநம் எனபதை உலகம் இவர் 

பால் உணர்ந்தது, வீரிகைப் பாகவதத்தில் காண்க, 

என்னை மன் வரித் தப்போன யானவருவதற்கு முன்போர் 

அனனியன் ரன்னைம் சொண்டால் க௱மகம நடாத்துகின்ற 

மன்னவன் காண 1௭ முன் வந்திடப் புறப்படாதோன் 

தன்னுடல் வீச அவி யெனமுனி சபித்தான் ௮ன்றே, 

௮ன்னவன சபிக்கக்?கட்ட அரசர்கோன் ௮ழலிற்பொக்டுத் 

தனவரவுமயேன பாயல சார்ச் துறித்திரைதான பண்ண 

என்னையர் நியாயகத1லே யெரிலிகத சாபம் ௮ன்னான் 

தனையுஞ் சாரக2வன்று சபித்தனன் தவத்தின் மிக்கான், 

(உத்தரசாண்டம்.)
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இவற்றால் மேற்குறிததவுண்மை இனிது புலனசல் சாண்ச. 

இன்னாத செயல் எவ்வசையானு௨ தன்னை௪ சசெய்தார்க 3ந 

துன்பம் விளைக்கும என்பது இதனால கூறபபட்டது. 

314. பண்? ஈயோசனனைப் பாண்டவரோன் சட்டலிழ்சநுந் 

கசொண்டிவகது விட்டார் கும: ரசா. மண்டி வகு 

இனனா செய்காரை யொறுத்தல் ௮வாராண 

நன்னயஞ் செய்து விடல், (௪) 

Q).—ar. 

குமரேசா! தமக்கு இன்ன செய்யவ௩த துரியோதன 

னைக் சுட்டவிழ்க்மக்கொண்டுவ/்து ஏன் ஐவர் இனியன செய்து 

விடுத்கார் எனின், இன்றை செய்காரை ஒறு த.தல், ௮வர் நாண 

நன்னயம் செய்துவீடவேயாம் என்ற, 

நன்னயம்-.இனியவை, நல் ஈயம் எனப் பிரித்துச் காணி 

னும் பொரு த தமாம். 

நன்னயம் செய்துவிடல்-- இணபுற/௩ நலங்களைச் செய்து 

விக, விடல் என்பது உடன்பாட் 3 a wee or at. 

தனக்குத் துன்பம் செய்காரை ஓவன் தண்டி தசலாவலு 
௧ ௫ உர . * “N 

௮வர் தாமே நாணும் வகை அவர்க்கு இனபம் செய்துவிசிதலே 

யாம் என்பதாம். 

தான் யாதும் செய்யாதிருக்க தனக்குக் தீது செய்தாலுக்கு 

இன்னா செய்யினும் தீதாம் என்று மேலே கூதிர்; இனி ௮வன் 

பால் செய்ய வேண்மிவதுதான் யாது எனபார்ம்கு இது கூறி 

Oren a, 

தமக்கு இன்னாகன செய்சானுக்கும் அறிவோர் இனியன 

வே செய்வார் என்பது இதில் உணர்த்தபபட்டலு, இவ்வுண்மை 

பாண்டவர்பால உணரப்படும்.
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கதை, 

பாண்டவர்கள் வன வாசஷ் செய்யுவ்காலத்தில், துரியோ 

தனன் தன் செல்வ ஈலத்தைபும் சிறப்பையும் அவர்க்குக் சாட்ட 

விரும்பிச் சிறர் த அணிகளும உயர்கத தடைகளும் அணிந்து 

மனை விமக்களும் உரிய துணைவரும், கன்னன் சகுனி மு.கலிய ஈண்ப 

ரூம் சால்வகைச் சேயும் புடைசூழ எழுத்து வனம் புகுந்து 

அவர் தங்கியிருக்கும் இடத்தை சார்தான், தறுலீய மலர்கள் 

நிறைக்க ஒர் இனிய வாலியை யணூத் தப.து படைகளோடு நீரா 

டிகின்றான். தனது ௮ழகிய மகளி2சாடு அங்கு வந்திரு சத் 

இிரசேனன் என்னும விததியாதரனுக்கும் இவனுக்கும் வாதம் 

நிகழ்கதது. முதலில் சொற்போர் தொடங்கி முடிவில் விற்மபார் 

நிகழந்தது. அதில் ௮ளைவரையபும வென்று துரியோதனனைக் 

கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு சித்திரசேனன் தோ்மேலேறி வான 

மேல் போனான். வஞ்ச கெஞ்சன வஞ்சி அலறினான். La 

னது அபயக் குரலை ௮றன் மகன கேட்டார், மன மிச இசங் 

இத் துணைவரையனுப்பினார். காலினும் கடுகி நால்வரும் ஓடி. 

னார். வான்வழிச் செல்வோன் மேல் வாளி தூகினார். ௮ருச்சு 

னனைச் சண்டு தன் சஈட்புரிசமயை நினைந்து தான் பிடித்திருக்க 

தஇிறையினை விடுத்து இனிய மொழிகள் புகன்று ௮வன் மூழ்வு 

டன் சென்றான். துரியோதனனைக் கொண்டிவந்து தருமர் முன் 

விடுத்தார், இவரும், ௮வனை அன்புடன் தழுவி ௮ரிய கனிகளை 

யூட்டி யினிய உபசாசங்களைச் செய் துவர்கவரோடு வாழ்த்தியனு 

ப்பினார். சொல்லுதற்கரிய பெருர் துன்பங்களைத் தான, ௮வர்ச் 

GF செய்திருந்தும் தனக்கு ௮வர் அன்று செய்த ஈன்றிகளை 

தினைந்து கினை*து சாணங்கொண்டான். ஆயினும், காட்டிலிருந்து 

இவ்வளவு சுகம! க.வாழ்கின்றார்களே என்லும் புல்லிய பொருமை 

யும் ௮வனுள்ளம் புகுந்இருந்தது. தமக்கு இன்னா தவற்தைச் 

செய்த கொடியவனைனை ரியோ தனனுக்கும் இனிபவற்றையே 

செய்து அன்புடன் விடுத்த தருமர் முதலிய ஐவசதத மன ஈலங் 

கனை அனைவரும் போற்மினார், விரிவைப் பாரதத்தில் காண்சு,
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தமகு இன்னா செய்தவர்ம்கும் இனியன செய்வோசே பெரி 

யோர் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட து. 

ree 

315, தஇிண்டோட் பவணனேன் சிற்றுயிர்நோப் சொண்டாலும் 

கொண்டான் துயரம் குமமேசா-.-கொண்ட 

அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ 9D BS ens 

சசோய் போல் போற்றாக் சடை, (டு) 

@—ar. 

குமரேசா! இந்றயிர்கள் சிறிது தூன்புறக் கண்டாலும் 

பவணமாதேவன் என் பேரிதும் வருர்இப் போற்றினான் எனின், 

பிறிதின் கோய் தம் கோய் போல் போற்றாஃ சடை அறிவினான் 

ஆகுவது உண்டோ என்சு, இல்லை என்பதை ஓகாரம் உணர் 

தீதிகின்றது, அறிவுக்குப் பயன் இதில் ௮.றிந்துகொள்க. 

பிறிதின் சோய்--பிறிதோர் உயிர்க்கு உறும் தோய, 

போற்றாக் கடை--பேணாதகிட 5 gi. 

பிறர் கோய் என்னாது பிறிதின் என்௮ ௮ஃறிணையாற் கூறி 

யது நுண்ணிய வுடம்புகளையுடைய எறும்பு புழு முதலியவற்றை 

யும் தம் உயிர்போல் பேணவேண்டுமென்று கருதி என்ச. 

பிறிதோருயிர்க்கு வரும் கோயைத் தம் உயிர்க்கு வக்ததா 

கக் குருதிக் காவாதவிடத்து மக்கள் அறிவினால் ஆவதொரு பயன் 

யாதும் இல்லை என்பதாம். 

கற்றல், இருத்தல், கடத்தல், ஈடத்தல் முதலிய செயல்ச 

சாலும் சிற்றுயிர்கள் வருந்தாவண்ணம் உற்றறிக் த ஒழுகவேண்டு 

மென்பது கருத்து, பிறவுயிர்களைத் தன் உயிர்போல் பேணூத 

வன் எவ்வளவு ௮றிவுடையவனாயிலும் ௮வனை அ.றிலில்லாத௨னா 

சவே சொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு.
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பிறவுயிர்கள் றிது வருர்திலும் அறிவுடையார் பெரிதும் 

இசங்கி ௮அவறறைப் பேணுவரெனபது இதில் உணர்ச் சப்பட் 

டது, இவ்வுண்மை பவணமாதேவன்பால் உணரப்படும். 

கதை. 

பவணம??தவன் என்பவன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னர் தாச காடடி ல யிருந்த பூமி திலகம் எனலும் ந5ரிலி 

முது அரசுபுரிசசுவன். அ௮ருளும பொறையும் அறிவும் நிறக 

தன். எவவு.பிரும சன்னுயிர்போல் எண்ணியாழுகிய புண் 

ணிய சீலன். இவனுடைய அருமை மனைலக்குச் சயமநி எனறு 

பெயர். அவள்பால் ஈல?மலாந் தாரண்ட ஒருகுலமசன ப$ ம்தான். 

பருலபெய்தி அவன் இளவரசாய பின் ௮ழூய மகவிர் ஐவரை 

மணந்து ௮௬௬ போசு துய்த்தான். துயத்துவருங்கால் பொய 

கை ஒன்றில் பொரு 2யிருகத தர் ௮ன்னப் பார்ப்பை அவர்பால் 

தந்தான, அவர் பெற்றுப் பெரும$ழ்வுற்றுக் காலில் மணியணி 

புனைந்து பாலமுதாட்டி மார்போடணைத்து இனிது பேணிவர் 

தார். அதனை ஒரு காள் அரசன் கண்டான், இனிது பேணி 

னும் தாயினை யிழந்து மறுகி நிற்கும் ௮தன் கோயினையுணர்க் 

தான், கொந்து துடிக்கான், ௮நதோ! “குழுச்தாய் எனன 

பாலஞ் செய்தாய!! இவ் இளங் குஞ்சை ஏன் இவ்வாறு இனம் 

பிரித்து வரு த.துகன்றாய். இது சாலவுர் த” என்று சொல்லி 

௮தன்பாலணு9ெ ௮தனை உற்றுநோக்கு உள்ளங்சலங்கொன். மன் 

னனது பேர௱ளையும் மனப்பண்மையும் அண்டு பைந்தன் அஞ்சி 

தடுக்கி ௮தனை கவிரைந்தெடுத்துச் செனறு முன் இருக்ச வாவி 

யில் விடுத்தான். சிறு துயருற்ற ஒரு பறவைக்காகப் பெருக் துய 

செய்திய தாதையின் பண்பையே பின் தானும் கொண்டான் 

பிறவுயிரையும் தன்னுயிர்போலக் கருதப் போற்றலே ஒருவன் 

அறிவுக்குப் பயன் என்பதை உலகம் பவணமா தேவன் பால் 

உணர்ந்து ம௫ழ்ந்தது, (விரிவைச் சிச்தாமணியில் காண்க.) 

பிறவுயிர்களையும் தன் உயிர்போல் கருதிப் பேணாதகிடத்து 

ஒருவனது ௮றிவால் பயனில்லை என்பது இ,கனால் கூறப்பட்டது;
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316, பறறியகை ௮வனம் படுதுயர்கண் டடேலுடனே 

கொற்றசளன் விட்டான் குமரேசா... எநறேனலும் 

இனனா வெனத்தான் உணரக் தனவ துன்னாமை 

வேண்டும் பிறன்சட செயல் (௬) 

இ._ள். 

குமரேசா! தன் கையிற் சம்யெ அன்னம் அடைந்த 

இன்னலைக் சுண்டு இரக ஏன் ஈளன் அதனை விடுத்தான் எனின 

இன்னா என தான் உவசாரந்தவற்றை பிறனகட செயல் HE D0 

வேணடும் எனக, துன்னல--நெருங்சல். 

பிறன்கண் செயல்--பிறனிட த.துச் செய்தலை, 

அன்னாமை வேண்டூம்--பொருக்காமை வேண்மம், 

துன்பமென்று தான் உணர்ச் சுவறறைப் பிறனிடத்து ஒருவன் 

செய்யலாகாதெனபதாம, \ 

பேல, பிறவுயினையுக் தன் உயிர்போல் பேணி ஒழுகு தலே 

ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன என் ர/; இதில, தனபமானவை அன் 

று உணர்ந்தவறறை எவரிடமும் ௮வன செய்யலாகா£ தன்ரூர், 

தாம் துன்பமமன்௮ உணர்ந்ததை அறிவுடையா பிற£டஞ் 
செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது ஈளன்பால 

உணரப்பமம், 

கதை, 

நளன் ஒருகாள் காலையில் தனது ௮ழய பூஞ்சோ௯ையில் 

புகுந்து உலாவனான், ௮ச்குள்ள விழுமிய உளங்கள் பலவுங்கண்டு 

முடிவில் அதனிடையே அமைந்திருந்த பலாத் தடத்தை யணுகி 

னான். பொன்னிறமுள்ள தெய்வ ௮ன்னம் ஒனறு தழைவுறு 

இறகரால் தன் தலையனை மறைகது உடல் வளைகது ஒரு கால் 

ஊன்றி செந்தாமரை பலரொனறில் நின்று தூக்கிற்று, அந்து 

“ir அ௮ன்னததின் எ£லையும், நலததையும், வியந்து ப.துக்டுச் 

சென்று ௮சசன், தன் கையாற் பற்றினான. கப்பி சிறை அன்
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னம் கலங்கி வெருலப் புலம்பித் துடித்தது. ௮து துன்புறுவதைக் 

கண்டு மன்னனும் Glow lj NM) என்ன தீங்கு செய்ததன் என்று 

கனை கொக்கா. தெய்வ அன்னம் ஆதலால் ௮சனை சோக்கி 

இன்னுசை சில புனறு seus, செய்து எகுழி ஏகென 

இசைகது வங்கித் oul, இனை எனத் தான் உணர்ச்தபின அறி 

வோர் ௮சனைப பிறர்மாட$ச் செய்யார் எனபதை உலகம் நளன் 

பால் உணாந்தது. விரிவை கைடதததில் காண்க. 

கைப்படு றை பனக் சலங atu al 

ஆப்புறழ் கோலி துடிப்பத துனபழுற் 

நெயபபாடு ௪றையடி ச தேசு லாமையின் 

மைடபுய லனை யகை மலரிற॥ கொத்திற ரல். (1) 

அ௮ளிக்கொரு கடலனான அ௮தனைக்கண்டுகண் 

துளிததிர தணபுனற வலை வீழ்கலிற் 

polls தத9மன இறையனக் தளாவு $.க்கியுட் 

குளித்தது காலலன கருணை கோசககியே. (2) 

ஆகுலத் துடன்மட வன ததை கோம்கி நின் 

சேகுறு பொனனிறச௪ சிழகர் கோக்குறும் 

மோகமே பிடி.த்தனன முழுதும் நோககினன் 

ஏகுழி யேகென இறை வடுததனன, (3) 

(அ௮னனததைக் கண்ணுற்ற படலம.) 

இவற்றால் மேற்குறித்தடண்மை இனிது தெளிவாதல் காண்ச 

உணர்வுடையார் பிறவுயிர்கட்குத் துயர் வினை செய்யார் 

என்பது இதனால் wz NULL gp. 

  

317. HigdedosaGper srehés குசேலா்முன் 

Gs sagt GH srer—cpig 

எனைத்தானும எஞ்ஞான்றும் யார்க்கு மனத்தானம் 

மாணா செய் யாமை தலை, - (௭)
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இ. 

குமரேசா! சிற் துயிர்கரு௰ சிறி தும் வருக்தாவகை தெரி 

5 என குலர் மூன் சென்றார் எனின், எனைத்தானும் 

எஞ்ஞான்றும் யாரக்கும மன த்தன ஆம் மாணா செய்யாமை 

நீலை என்க, 

மாணு என்றது மாண்பு Door ger crap அறவோர் விலச் 

இயுள்ள இழி செயல்களை. எனைத்தாலும--9றிதாயிலும், 

மன த்தான் ௮ம் மாணா--மனம் ௮றிர்ச துன்பங்களை, 

மனத்சானும் என்று பாடங்கொண்டால் பிறர்க்குத் துன்ப 

மான செயல்களை நெஞ்சினாலும் நிளைக்கலாசாது என்று கொள்க, 

எம்சாலத்தும் யாவர்க்கும் சிறிதேனும் துன்பமான செயல் 

களை மனமாரச் செய்யாமையே ஒருவனுக்கு தலையான அறம் 

என்பதாம், 

செல்வம் ௮திகாச ௬.தலிய ஈலங் ளை யெய்தித் தண் செல் 

வாக்குச் செல்ல வல்ல காலத்தும் எ௯பார் எஞ்ஞான்றும்” என் 

ரஸ். யார்ம்கும் எனநது எளியவர் மெலியவர் மு.ருலிய யாவாஃ 

கும் என்பது ௧௬3. 

ஒரு காலத்தும் ஒரிடத்.தும் ஒருவருக்கும் எவ்வகையாலும் 

துன்பமான செயல்களை ஒரு சிறிறும ஒருவன் செய்யலாகா 

தென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை குசேலர்பால் காணப்படும, 

கதை. 

குசேலர் கண்ணனைக் காணக் ௧௬த நுலாசமைபின் இராச 

விதிபில் செல்லுங்காலத்தில் இரு புறங்களிறும வரிசையாக 

வைத்திருந்த குளிர்ஈ்த மால் சளின் நிழலில செல்லாமல் வெளியி 

டையே செனறார், நிழல் வஹி நடந்தால் வெயிலும்கு ஒதக்க 

ஆக்கு அடைக்கிருக்கும் ஊர்வனவாயெ சிற்றயிர்கள் துன்புறு 

மே என்று இரக்செ தன் மேனி மேல் வெயிஃ்பட வெம்பியும் 
79



628 திருக்குறட் கும2ரச வெண்பா. 

உயிர்களைப் பேணினர். வெயிலின் கொடுமைக்கு ஆரி. இரு 

க.ரவ்களையும் விரிததத் தம தலை மது கவித.தக்சொள்:! தால்கி 

நடக்தார். எனைத்தாலும் மனத்தானாம் இன்னை அவா 

எவவுயிர்க்கும் செப்பார் என்பதை ஈ.லமம் இவர்பால உ ௬) ௧௮. 

முன்னும் பாக்கும் முதி3ராலி தோன்றலால் 

பின்னும பார்ர்கும பெருகிலத தூருபிர் 

6.னனும பார்க்கும் உறுவர் கழா அமலாம் 

இன்னும் பார்ச்ச எழுதிடும் ரச் தியான். 1) 

சி தரீழற் செலிற் எற்றுயிர்த் தொகை 

போதச சாம்புமென் ரறறெண்ணிய புசுதியான 

ஆகவக் தவழ் ஆறு நடந்திடும 

காக லக்கை விரிததச் கவ்ததசா, (2) 

வற்றால் மேநற குரிதக வண்மை இனி தெளிவாதல் ழ் ந குறித்த வ # 
காண்டி. 

இனனாத செயல்களைச் இறிதும் யார்மாட்டுடி "சய்யாமையே 

பேசதம என்பது இசனால கூற்பபட்டது. 

Lemmas ane 

318. மண்டுதய! தானறிந்தும் மாரீதத்தன a5 01S BS 

கொண்டுசெய்தான் இனனா குமரசர. .கொண்டுகினற 

தனனுிரக் கெனெனமை தானறிவான் என் லோ 

மனத! கின்ன செயல, (௮) 

இ 

குமரேசா! அனபததசைத தான அதுபனித.து அறிச 

அம் மாரிதததன் ஏன் பிறர்க்கு ௮தளைச் சசெயதான் எனின, 

தன் உபிர்ச்கு இன்னாமை தான் அறிவான் மன் உயிர்க்கு இன்னா 

செயல் என்கொலோ என்ச,



Sle gw Sart Dore செய்யாமை, 620 

௪7௭ கொலோ என்றது அ௮.றிஈஇிருகதும அறிகிழர்து செய் 

Sern அவனது அறியாமைக்கு இரங்கி என்௯. 

பிறர் செய்பும் இன்னல்ஈள் தன உயிர்க்குத் துன்பமாக் தன் 

மையை அனுபகித்து அறிகின் பவன் பிறஅயிர்கட்கு அவற்றைச் 

செய்தல் யாது மாசணாத்கானோ என்பதாம: அறியாமையே 

SEIT எனபது கருத்து, 

அறிகிலிகளே பிறவுயிர்கட்குத் தன்பமான செயல்களைச் 

செய்வா என்பதும் ௮ழிவறிர்* மககள் ௮வற்றையாண்டுஞ் செய் 

யார் என்பதும் இதில் உணர்த்தபபட்டன, இவவபுண்மை மாரிதத் 

தனபால உணரப்படும், 

கதை. 

(மாரிசத்தன் என்பவன் இலலைக்குப் பல நூற் ராண்சிசளு 

க்கு முன்னர் மகத காட்டிலே இராசமாபுரம் என்றும் சுகரிலிரு 

ந்து ௮௪ புரிசசவன், இண்ணிய ௮ சசனாயினும் ுண்ணிய ௮.றி 

லில்லாதவன். எவம் எதைச் சொல்பிலும் ௮ ஈம்பியுழக் 

கன, இவன், வசந்தகால மொன்றில தன் படைகள் புடை 

சூழ ஈர் ௮ழயெ பூஞ்சோலைச்குட் செனறுன். wets தொய் 

கிம்கொண்டிருக்க தென்னக்குரும்பை ஒன்.மு காற்றிலலைப்புண்டு 

இவன் தலைமேல் விழுந்தது. அதனால் சொந்து துடித்தான். குடி. 

கள் சிலர் வர் ௮ரசே! இஃது இவ்வன?சவதையாபெெ (தவி 

செய்த ஏவல் ஆதலால் அவள் மகிழுமாறு பூசைசெய்யவேண்மு௰ 

மென்ருர். அதற்கு என் சசய்வதென்றான். பவறி, கோழி, முத 

லியவற்றைக் சொன்று பலியிரிக எனமுர். அவ்வாறே செய் 

sie, அவ்வமையம் அவவழியே சென்ற ௮பயருசி என்றும் 

(|னிலசொருவரைம் சண்டான். அவரையும் கொணர்த்து நர 

பலியிட்டால் தேவி மிக மகிழ் பாள எவ்று ௧௬௫௪ சண்டசருமன் 

என்னும் ஒரு தண்டத் தலைவனை ADs ௮வடைம் கொண்டு 

வரும்படிசெய்து காளிமுன் நிறு ததி வாளினை எடுத்தான், அப் 

பெரியவர் சிநிகும் கலல்சாமல் நினது புன்ள 202 செய்தார். வெட்



630 திருக்குறட் குமசேச வெண்பா, 

டத்துணிர்த ௮ சன் வியநது முன்வந்தான். ஏன் Als gray 

யென்று எதி? நின்றான். இளமைப் பருவததில உன கையில் 

வைகதிருர்க தேங்கா யொன்றை வினோதம।க ஒரவன தலையில 

வீழ்க்கினுப். ௮வமினைபபபே இன்று உன் தலையில் ௮து விழும் 

படி. செயக௫. அதற்காக இனற பலவுயிர்களைக் நான்முய். 9) s 

கொலையால் $ எத்தனை தலைமுறை கொலைபுண்5ஈழிலாயோ என் 

௮ கருதிபும், உன் உபிக்கு உ௰ற ௮சசிறு துனபத்சை உணாந் 

அம் பிறவுயிர்கட்கு இபபெருந்துன்பககைப் புரிகின்ற உன அறி 

யாமைக்கு இரங்கிபும, யான் ஈகை ததன்” எனஸ்ரர், கேட்டான் 

அரசன். ௮ ர கடிங்க அவர் அடியில் விழுர்தான். 9 HOG 

டையனா% அன்றே துரந்தான். wen geisis a இன்னாசெயல் 

படமையாம என்பதும் ௮தனை அறிக்தோர் செய்யார் என்பதும் 

இவன்பால் உணர நினறன. விரிவையசோதந/யததில் காண்க, 

மிறவுபிர்கட்குக் தன்பஞ்செய்வார் அறிலிலிகளே யாவர் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

319, கூடல்?ர் கோவலனைக் கொன்றோன் இசாகுலன்பின் 
Gy Oy? MOM SIAM கும?ரசா- டி 

LS Nid SHED (IP DUK D செய்யிற றமககின்னா 

பிற்பகற் MPO வரும். (௯) 

இ.--ள. 

குமரேசா! முன் கோவலனனக் கொல்விக்க காவலனு5 

இராகுலலும் பின் ஏன் தாமே கொல்ையுண்டிறக்கார் எனின், 

பிதர்ககு இனனா முழ்பகலிற் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற் பக 

லீல் தாமே வரும என்க. 

முன்பகல், பின்பகல், என்பன ஒரு பகலின் முற்பகுதியை 

யும் பிற்பகுதியையும் என்க. 

ப்றாக்குத் தன்பமானவற்றை ஒருபசுலின் முத்பாகத்தில் 

ஒருவன் செய்வானாயின் தமக்குத் துன்பமானவை மிற்பசலில் 

அவர் செய்யாவீடிலும் தாமே வரும் என்பதாம்,



82-ம் அதிகாரம் இன்னா செய்யாமை, 081. 

செய்த தீகீனை செய்தவனையே சென்று சேர்தல் ஒருதலை 
யாதலால் தாமேவரும் எனருர். பிற்பகல் என்றது விரைகில் 

வரும் என்பதை உணர்த்துதற்கு 6) OO B. 

Porites Oe wes பிறர்க்கு ஒரவன செய்பின் ௮௪௦௪௪ 

யல் ௮வனுக்சே பினபு Hou nr மூடிபும் எனாது இதிலுணர் 

சதப்பட்டது, இவ்வுண்மை OsO s,s Sus sam ayo இரு 

லனபாலஓும உணரபபூம், 

கதை 

நெடுஞ்செழியன் ஆராயாமல் கோலலனை முன்பு சொல் 

௮ம்படி செய்தான. ௮ தால் பின்பு தானே துன்புற்று மாய்க் 

கான். இன்னா, தன்னைச் ரெய்தானையே சென்று பற்றித துன்பு 

௮த்தும் என்பதை உலகம இவனபால் நன்குணார்தது 

கோப்பெருக் தேவி கொடுளனை யாட்டியேன் 

யாவும் தெரியா இயல்பிே னாயினும 

முறபகற் செய்தான் பிறன்? தன 3ேடு 

Insp காண்குதாஉம் பெறறிகாண். -சிலப்பதிகாரம், 

மன்னன் தேவியை கோக்கிக் கண்ரை௫ கூறிய இவ்ஒண்மை 

மொழிகளால் மேற்கூறிகத உண்மை தெளிவாதல் உணாக. 

கதை 2. 

இசாகுலன் என்பவன் காந்தார காட்டிலே இடவயயம் என் 

லும் திருககரிலிருந்து ௮ரசுபுரிக்த ௮அத்திபதி என்னும் ௮சசறு 

டைய புதல்வன். தாய் பெயர் ரீலபதி, இவன், அறிவிலும், 

ஆண்மையிலுஞ் சிறந்து பருவமெய்தினான். இலக்குமி என்னும் 

ஒர் உத்தமியை மணந்து இன்பந்துயத்து இனிது வாழுககால் 

பிரமதருமர் என்னும் முனிவசொருவருக்கு ௮மூதரு தத விரும்பி 

விழுமிய வுணவுகளை விரைவில் க்குக என்று ஆன என்லும் 

மடை த்தொழில் வல்லாலுச்கு முதல்காள் ஆணை தந்தான். மறு
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காள் அவன் சிறிது தாமதமாவோத அட்டில்புகுது அடுதொ 
ழில் மூயலருன், முனிகருக்கு வேண்டிய இனிய உணவுகளை 

இன்னும் ஆக்சவில்லையா! என்று இராகருல௫ முனிஈதான, அச் 

சத்தால் ௮வன் அடி தமோறி அக்கரு ச சன்சலல்கள் ஒலிபட 

விழுந்தான். விழுக் ததைச்சண்டும் இரல்நாமல் தனது வாளால் 

அவனது தோஞம் தலைபம் துணிபட வெட்டினான். இவனும் 
பாம்பெசன்று கடிக்கப் பின்பு பதைத்து மாய்ச்சான், தான் 

செய்திதக், 5 மல்வினைபயயனால் ள்ளிவளவன் என்னும் சோழ 

மகனனுக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறந்து பெரியவனாசச் சறர்து விள 

க்க்வரு மால காஞ்சனன என்னும் வித்தியாதரன் ஒரு௨ண் தன் 

மனைவியை கிரும்பினன் என்று மாறுபட மதித்து இவனழூ தோ 

ளும் தலையும் துணிபட. ச் தன் வாள்சொண்டு வெட்டினான. இவ 

ம் அடி கதுயிர் துதந்தான, முன்பு தன் பணிய।ளனைத் தான் 

கொன்றபடியே பின்பு தான் கொலையுண்டிறக்தான், பிறர்க்கு 

இன்னு முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா பிற்பகல் தாமேவரு 

மென்பதை உலகம் இவர்பால் உணாரச்சது. இதன் விரிவ மணி 

மேகலையில் காண்க, 

பிறர்ச்னெனை செய்தலிற் பேதமை யில்லை 

பிறர்க்கு தென்று CGui_O s—pswikare 

லிதஇ விளைத.த வினைவிளைப்பக் காண்டலீற் 

பித்.தும் உளவோ பிற. (அதகெநிச்சாரம்.) 

அல்லித்தாள் அற்றபோதும் அருத,நூ லதளைப் போலத் 

தொல்லைத் சம் உடம்பு8கஈ த திகினைசொடரர்.து 8.௮மாப் 

புல்லிக்கொண் மயிரைச்சூழ்ர்து புக்குழிப்புக்குப பின்னின் 

நெல்லையில் துன்பவெர்தீச் சுட்டெரிததிடுக்க என்றே. 

($ீ£வசசிம் சாமணி,) 

ஒருவன் பிழர்ச்கு.ச் அன்பஞ்செய்யின் தனச்சே பின்பு ௮௮ 

அன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

றா வைகை
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320. வன் டு5$டகு சோய்செய்த மாண்டவியர் பின்கொடுகோப் 

சொண்டுசொர்தார் என்னே குமசரேச1--மண்டில!ம் 

சோயெகிலாம் கோய்செய்தார் மேலலாம் கோய்செய்யார் 

மரோரயின்மை வேண்டு பவர், (6) 

இ--ள, 

குமரேசா! லண்மிஃட்சு முன் நோய்ளைச் செய்த மாண் 

ட௫யர் பின காம் பிகாமிரோய் கொண்டு ஏன் கொந்தார் எனின், 

சேய எல்லாம் கோயினைச் செய்தார் மேலவாம் ஆதலால் நோ 

யின்மை வேண்டுபவா நோயினை! செய்யார் என்க, 

கோய் எஉலாப--துன்பல்களெல்லாம். 

காய் செய்தார் மேலலாம்--பிறிதோருயிர்ச்குத் தன்பவ் 
¢ உ ry ௩ . 

sions Qengsitsansem சேர்வனவாம், 

துன்பங்களெல்லாம் பிதவுயிர்கட்குத் தன்பங்களைச் செய் 

தார்கண்ணே சேர்வனவாகும்; ஆதலால அன்பமின் மையை கிரும்பு 

இன்றவர் பிறிதோருயிச்க்குத் தனபத்தைச் செய்யார் என்பதாம், 

சும் உயிர்க்கு இன்பத்தை விரும்புகின்றவன் பிறவுயிர்க்கு த் 

துன்பத்தைச் செய்யலாகாது என்பது குறிப்பு. 

முற்பகலில், பிறர்க்கு ஒருவன் துன்பம் செய்யின், பிற்பக 

லில் ௮லஃது ௮வனுக்கே துன்பமாய் வராம் எனற மேலே கூறி 

னார்; இதில், ௮வ வுண்மையை உணர்ந்து தனக்கும் துன்பமின் 

ம யை வேண்டுசன்றவன் எவ்வுயிரிட த்தும் அதனைச் செய்யா 

திருக்கவேண்டுமென்று உணர் தனர், 

கோய் செய்தவசே கோயிளை அடைவார் என்பது இதில் 

உணர்த் தப்பட்ட, இவ்வுண்மை மாண்டலியர்பால் உணரப்படும், 

கதை. 

மாண்டலியர் என்பவர் மறையவர் மரபினர். இவா காலம் 

இற்றைக்கு ஐயாயிரம் கருடக்கட்ரு முன்னசாரும். Bes, இள
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மைப் ஈவத்தில் அளவில்லாத அ௮ல்லல்களைப் பிரவுயிர்கட்குர் 

செப்கா. tt er சீவளை முதலிய அல Sieur Pan t aden wy P Alsat | 

sind isu Ge yma upeam strut 19, 5 tm fu cp 

Sar gop ன உடலகளிற் 175 5B soon gy. LiUEM gr Bam A 

Quit sora ge களிபபா UB wip priler WiKi தோகது 

BNVMUIIEH! இலவறக தூநநது துறவும் புகுக்கா, தனியிட 

மொனநில இனிதுற அமார்தா. பொறிகளை யட£கி இறைபகள் 

சாடினார். இ. ர் இவ்வகை பிருககையில் சாளு 2 / 6s MTF 

னது மாளிகையீல களளா ஈலர் புகுகது கொள்க செய்து ப்ணடு 

இவசருககதும பாழ் ப ண்டபதை யடைந்து கிடைத்த OL ITF att 

களைப பங்கு ஈசய கொண்டி ததா, உடனே ௮வ்வரஈனுடைய 

போர்விராகள பின்தொடாஈது குறித்த இடததை அடைக்கார். 

கள்வா அங்கிருக்க புகரொன்டுற பருகது மழைதா. வந்த 

விசாகள் அங்குக் கண்றாடி. மயொகக்திலிருர்சு இவரைஃகண்டுபக் 

க.கதல் சிதறிக்கிடக்த அணிகளையும, மணிசகளைபுர தெரிச்து இவ 

ரைம் நளவர் தலை௨னென்?ற கருதிப் பிடிக்துக தம காவலன் 

பால் காட்டினார். கா௮லன் சினகது இவரைச் கழுனில் எற்றம் 

படி சகடடனையிட்டான். உடமன ஏறினார். (pall aut HENS 

BI SEM, உதிரம் ௪தறித் துளிததது, வழுவலலாச முனிவ 

ரை தழமுளில் எறறுதற்குச் சரணம் யாததனறு தேவர் லர் 

காலனை வினவினர். இளமைப் பருவத் ல் வண் ரிகளுடல் வில் 

முட்களை யேற்றினமையே காரணூ௰மனதறு நாலன் கூறினான், 

௮வ்வுண்மையைத் தம மெய்யுணர்வால் முனிவரும் உணர்ந்தார். 

அ௮றியாபபருவததில் ௮றிவில உயிரகடருர எறகோய் செய்க 

அ௮ப்பரியாரும பின் பெருகோயுற்றுர். கோயெலலாம் நோய 

செய்தாரா மேலவாம என்பதை அறிஞர் சிலர் இவர்பாலுணர்ந்து 

பிழவுயிர்கடகு நேரய் செய்யாதொழுகினார், ௮தளுல் பின் கோயி 

லாய் உயர்சதார், (இதன் விரிவை மாண்டவியதநல காண்2) 

தனக்குத் துன்பமின்மையை விரும்புகின் தவன் பிறர்க்குத் 

துன்பஞ் செய்யலாசாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 
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(இவ ஈதிகாரத்தின் தொகசைப்பொருள்.) 

எதுவரினும பிறக்கு இனனைவற்றைப் பெரியோர் செய் 

யார். சினநது ஒருவன் தமககுத் துன்பஞ் செய்யிலும் மாறி 

அவன்பால் சனை உயாந்கோர் செய்யார், காரணமின்றித் தன 

SHS துனபஞ் செய்கவனிடத்தும் தான் ஓசனைச் செய்யாமை 

(ப ஒருவனுச்ரு ஈன்மையாம், தனககு இன்னாதன செம்தார்க்கு 

ப்ர ப ஓம] இனியன 3 a செய்துவிடின ௮ துவே அவர்க்குத் தண்ட 

னையாம, பிறிதன சோயைத தன கோய்போற் போற்றுகலே 

ஒருவன் ௮ ௮௮ுடைமைககுப் பயனாம், தான் துன்பம் என்று 

உணர்ந்ததை ஒரவன LoL செய்யலாகாது, எனறும சவர் 

குரும் சிரி? தனும துன்பஞ்செயயாது ஒழுகுக3ல OHM ISS 

தலையாய அ௮றமாம். தனககுத் துபமமனறு உணரஈதததொன் 

றை பிறவுிரககு௪ செய்பவன உணாவல்லாதவமீன : யாவன், 

passe iF mm EG Haver அனபம் செய்யின் பிற்பகலில் 

௮ஃது அவனும்மே வரும, துன்பஙகமளல்லாம் தம்மைச் செய் 

ATi te Som ரின் சேர்வனவாகும. தனம்குத் துன்பமின்மை 

யை BIS h LDL | 4 OB Do) OF FDOT 8G அதனைச் செய்யலாகாது ஏன் 

L/88T 0) 11D. 

9-வது இன்னா செப்யாமை முற்றிற்று, 

ஓ 5 e 

௩௩-ம் அதிகாரம் கொல்லாமை, 

௮/ஃதாவதுயா2தார் உபிஐ7பம் சுவ்வசையாலும் சொல்லு 

கலைஎ சசய்யாமை, முனிவிகந்ு யாவாமாட்டும் இனியவை புரி 

ந்து புனிதமமய்கயவாச்சே கொலலாமை எனலும இக்கல்லறத் 

க் கொண்மடாமுக லமையுமா தலால் வெகுளாமை இனனா 

செய்யாமைகளின் பின இது வைசபபடடது, 5 

221. கொன்நிழிகத வேடன்பின் மகால்லாமையாலுயாகதேன் 

குனரூஇன புன குமரேசா... எனறும 

அறவினை யாசெனிற் கொல்லானம கோறல 

பிறவ்னை யேலலாஈ தரும, (௧) 

80
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Q)— ar. 

குமரேசா! கொல்லுதலைச செய்து இழிந்துகின்ற வேட 

ன் பின கொல்லாமையால என உயர்ந்து இனபும்றுன எனின்? 

அறவினை யாது எனின கொல்லாமை; சேரல், பிறபினை Gwe 

லாம தரும் சனக, பிறவினை எனறது..-பாவச௪ செயலை, 

கோறல் பிறவினை லாம தம் கொல்லுதல் பாவசசெயல் 

சள எல்லாவற்நையும அகாடு£கும 

கொல்லாமை?ய றச் 2சயல; கொல்லுதல் பாவச்செயல் 

கள் எல்லாவற்றையும கொழடுநகும GT od 14 4 TUL, 

கொல்லாமை ஒன ரூசோ ீலலா அறங்கின் பயனையும் ஒரு 

வன் கொள்ளலாம எனபைது, ௭௪லப பாவத்களின பயளையும 

கொல்லுதல் ஒன்றே கொடுததுவிம எனபழும் கூறியபடி , 

அறம் பாஉங்கஸஷ்வைஈயன சேவர் அருளிய அருபையை 

இதல் ஆப்த உணர்க. மல்லா அ௮றங்களின பயனையும ஒருவன் 

ஒருங்க கொள்ளவேண்டுமாயின் கொல்லாமை எனலும் ஸ்ரதத் 
. > : a os gu கொள்ளகவேண்டும ஏனபைது ௫ நிபபு. 

ச . ச உட ஆ ௪ an . ச 
Aa gs aca gu Zao ou WO FFE Osa oon 

என்னும் ஈலள்னைபை ஒருவன் கொளவாணுாரின லலா நலங்களை 

யும் ௮௮ன் எளிதிலெயதுவான என்பது இதழில் உணர்ததபபட் 

டத. இல்வுணமை வ்புலனபால் உணரபபஃம். 

கதை. 

விபுலன் என்பவன் ஒர் வேடுவர் மாபினன். இமயமலையை 

BOSEH +S எமசம் எனும் வன ததிலி தவன, கொலு 

தல எனனும புகிலிய 2சயலை$ய கொண்டு உயிர் வாழ்ந்தான். 

அருள் வள்ளலாகிய ௮உலமதேவர அ௮பபெருஉன சதடபுகுஈ த 

பொழுது இககொடியவனைக் சண்டார். அருளம்க்கொணடார். 
my. . டி ௩ . . 

Asia gads Bouewur, கொல்லாமையால் ஏய்தும் நன்மை
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யையும் அவன் உணருமாறு உணர்த்தினார். அகூழ்வலியால் ௮வ 

னும உணர்ர்தான். அ௮னறமுகல் கொல்லாத வீரதங்கொண் 

டான். ௮.தனால் எல்லா HHAFGHO SM Ta முன் தான் 

கொன்றதால் எய்திய இமை£9ளல்லாம் நீங்கன. எல்லா அறப் 

களின பயனையும பின் ௮வன் கொல்லாமை ஒன்றால் எய் தனான் 

கொல்லாமையைக் கொண்டவன் எல்லா அறங்களையும் ஒருங்கே 

கொண்டவனாலான எனபதை உலநம் இவன் பாலுணாகத து, 

இதன் வீரிவை மூனிவசர்கதியில காண்க, 

ஆன யடி பில் By LH) BT அடியில்லை 

தானதுபோல் நிறகினற சன்மைதான்.-ஊனுயிரைக் 

கொல்லா த்தின் கொழுரிமற்?க யுள்ளடங்காம் 5) இ ிதிறமக் 107 ஸரி 

எல்லா ௮றமும் இசைக்கு, (பபெருச்தேவனார்.) 

கொல்லாமையே ௮றவினையாம் கொல்லுதல் பாவமாம் என் 

பது இதனால் mw PULL gH. 

322. தண்டார் இயக்கோடன் சத்தன் பகுக்துண்டு 
கொண்டார் மகிழ்வேன கும?ரசா--௨ொண்ட 

பகுக்துண்டு பல்லுபி சோம்பு சல் நூலோர் 

தொகுத்தவற்றுள் வல்லாக் தலை, (௨) 

இ.-ள், 

குமரேசா! நகல்லியம்கோடன் சத்அப்பிரத்சன் என்னும் 

இவர் என் பகுத்துண்டு பகிழ்வுற்றார் எனின், பகுத்து உண்டு 

பல் உயிர் ஓம்புதல் நாலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம தலை 

எனக, 

பகுத்து உண்ட-.உண்பசனைப் பசித்த உயிர்கட்குப் பகுத் 

துக்கொடுித்து உண்ு, வினைம்சேற்ற செயப்பரிபொருள் இதில் 

வருலிக்கப்பட்டது. பல் உயிர் ஒஃபுதல்--பல உயிர்களையும்
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பேணல். ஊர்வன நீர்வாழ்வன மூ. தலிய எல்லா வுயிர்களையும் 

என்பார் பல் உயிர் எனறார். இதில் முறறும்மை தொக்கது. 

எல்லாம் தலை--எல்லாவழ்தினுஞ் சிறந்தது. 

உண்டு ஒம்புதல் எல்லாவற்றுள்ளும் தலை என்று கொண்டு 

காண்க, பகுத்துக் கொடுக்கவும் 1ரி5.து ஒம்பவும் கான இருக்கு 

வாழவேண்டூமாசலால் அவய்றிறகிடையே கனக்குரிய உண்£ என் 

பது உற்றுநின்றது, ஓமபுதல் இன்றேல் ௮வன் gif தல சன்று 

எனபது குறிப்பு, 

சமக்குக் GSO FH உணவைப் பசித்தவாம்குப் WHA pe 

கொடுத்து எஞ்சிய) உண்டு பல உயிர்களையும் பாதுகா கதல் 

sot இரட்டிய அறக்களெல்லாவற்றிலும் தனையாய அறம் 

என்பதாம். 

பசித்த மக்கட்குக் தம் உணவைப் பகுந்து ஊட்டி ப்பல் உயிர் 

களையும் பரிர்து பேணுவோரே சிறகு ௮றமுடையவராய் உயர் 

த்து வீளங்குவரென்ப.து இதில் உணர்ச் தபபடட௮, இவ்வுண்மை 

நல்லியக்கோடனிடம் சத்துட்பிசச்சன்பாலும் உணாபபடும். 

கதை. 

நல்வியக்சோடன என்பவன் இற்றைச்கு:ப பல நாற்றுண்டு 

சட்கு முன்னர்த் தொண்டை நாட்டிலிருக்க தமர் என்னும ஊரி 

லிருஈது திருவுடன் வீளங்கய தரு குறுநில மன்னன். moo 

சீலமுள்ளவன். இரக்கமும், ஈகையும் இவனபால் இயல் பராகவே 

அமைச் திருக தன. அருவாவடதலை காட்டிலும் இடனு? ௯ உரிம 

யான ஊர்கள் பல இருந்தன, ஊருணி £8ரபோல லன 3. ஈப 

ருஞ்செல்லம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற நின்றது. பாரி, பேசன, 

அதிசமான், நள்ளி முதலிய வள்ளல்கள் எழுவருக்கும் பிற்பட்ட 

வன், பேருபசாரி, அக்காலத்தில் இவலும்கு ஒப்பான கொ 

டையாளர் ஒருவரும் இல்லை. இவனது அ௱ங்குணம்சளையும் 

பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்பிய பெறார்தகைமையையும் நல்லூர்
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நத்தத்தனார் என்னும்புலவாதிலகர் பும் து பாடியுள்ளார், தனது 

சகசையாலும், இரக்நத்காலும் மேலான அற மடையஞய் இவன 

மேன்மை பெற், விரிவைர் சிறபாண றறுப்படையில் காண௫*; 

ரூ . . ”~ ° 

கேழுசபள் கடசத எழுவறழ் செரி? தாள் 

எழுவா பூண்ட எகைச் OF 6H HP 

ஒருதான தாக்கிய உ ரனுடை சோன்றாள் 
. . ச * சஷி . . ௪ ae ரு 

கலிழ்றுக் கழும்பிருக்க கழல சபங்கு திருவடி. 

பிடிககணம் சிதந,ம் பேயன்மழைத் தடககை 

நல்லியக் சோடனை நயாது சென்றேன் 

௮ழ£பசி வருத்கம்வீடப் பொழிரவட் 

டுசட் பூட்கைக் தயங்கு மணி மருங்கிற் 

சிறுகண் யானையொ? பெ௱ந்தே மாய் 

யாமவண் நின்றும் வருதும் கிலரும 

செல்விராயின் சர்பல பெறவிர். 

இ, ஈல்லிபஃ கோடனை யணடுப் பரிசில் பெற் மீண்ட 

பாணூஷருவன் மற்றொருவனை கோககிக் கூறியதெனக அவன் 

பகுத்துண்டு உபி? சாமபிய இறம் இசனால் பகு கதுணரப்படும். 

கதை 2. 

சத்துப்பிரத், தன் என்பவன் ஓர் உக்தம உணரா்கினன், ௪ 

ot வேதியன என்பர். சிலர் இவனை ௮சசமரபினன சனபர். 

சுமதி என்னும் மசனவியோடுகூடி த தனியிடமோன்றில் இனிதுந 

வாழ்ந்தான். மிசவும் வறியவன், சுகேசன் என்று இஃஒலுகங்கு 

ஒரு குமரனிருந்தான். அவலும் பருவமெய்திக்கமலை என்னும் 

லரு கன்னியை மணந்தான். தனது உரிமை பனைவீயை 

யும் இனிய மகனையும் ௮ருமை மருயையும் இ௨€ன ஆதரித்து 

வந்தான். பொருள்பெறு முயற்சியில் புகாமல் அருளையே 

நாடி நின்றான், அ௮.தனால் மிகவும் வறியவனானான். ஆயினும் 

செம்மையில் வழுவாது ஈன்மையில் நின்று பல்.துயிரோம்பி இய 

ன்ற ௮ளவில் இல்லறம் புரிந்தான். அரிதின் முயன்று வந்து
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ஆந்ிய வணவைம் தாக்சை முதலிய பறவைரக3னும் ஊட் 

டியபின்பே இவன் உண்டு மகழ்கான், ஜாறிவுயீர்த்கும் இவன் 

ஒர் ஊறடிசய்கநியான். பிறஅயிர்நள் வருக்சந்கண்டால் இவன் 

உள்ளம்பைத்தும் ஈண்ணீர் உகுப்பான், பஞ்சநால மான்றில் 

இவன், ஐக். படடினி கிடந்தான், ருவதுகாள் மாலையில் 

அரிதாய்் இடைக்கப்பெற்ற புரிசிமாவைப் பக்குவஞ்செய்து 

நானகு சீறுபாசங்களாக்கி மனவி புதல் மூவருக்குங்கொடுத் அத் 

தானும் உண்ணமுயன்றான், இவனது மனநிலையை உணச விஎம்பி 

தருமதேகதை ஜர் ௮இநபோல வந்து Hee Japs. தான் 

உணண எடுந்ததை அதற்கு உலந்து கொடுகதான், துகொ 

ண்மி உண்டு பின் காணசென்றது. மனைவியும் சன்னதை மாறுது 

கொடுத்தாள். அதுவுமபோகாதென்றது. மகனும், மருூயும் 

உரியதை முறை முறை தொடுத்தார், ௮ளைக்தைபும் உண்டு இவ 

ரது அருட்குணங்களை வீயந்து அவ்வறக் கடவுளும் ௮கம௫இழ்ச்து 

அசன்ற.து, இவானைவரும் அன்றே ஆருயிர் துறந்தார். பின் 

பிறவா இன்பம் பெற்ற மகிழ்ச்கார். பகுத்துண்டு பல்துயிர் ஓம்பு 

தலே அறல்களைல்லாவற்றுளளும் சிறந் தெெசெனபதை உலகம் இவர் 

பாலுணர்கது தெளிக தத, விரிவைப் பா.ரதத்இல் காண்க, 

மண்டிணி ரரூலத்து வாழ்வோர்க் செல்லாம் 

உண்டி. கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத் தோரே, மணிமேகலை 

உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய அறமென்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

323. கண்ட பசுவொள்றைச் காப்பாற்ற ஆமக.லும் 

கொண்டான் பொய் என்னே முமேேசா--கண்ட திர். சால் 

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்ற அன் 

பின்சாரப் பொய்யாமை சன்று, (௩)
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இ... 

குப.ரேசா! பச ஓன்றைம் கொஃயுுமல் காக்கும்பொ 

ருட்டு புத்திரனும் ஏச பொய்பைப பொருர்தினான் உனின், 

ஒனருக நல்லது மொல்லாபை; பொய்பாமை மதறு அதன பின 

சார நன்று என்க. ஓஒனமுக--முதனபையாக, தன் பின் 

சச ும்கொல்லாமையின பின் நிற்க, 

எலல* அறங்கலீனுஞ் Apia முதன்மையாய் இருத்தற்கு 
உரியது கொல்லாமை?ய என்பதும அதனை அத்து Dopp. fu 

அ வாய்மையே சனபதுப ௩ூறுவா? கொல்லாமை ஒன் ராசு நல் 

லத; பொய்யமை அதனபினசார நவமு; என்று கூற்னார். 

இங்கனம் தகுத கூறியது அவ்கிரண்டர நளின இயல்பு கோக்க 

61 63S, 

கொல்லாமையே முதன்மையாக ஈ௪லது; பொய்யாமை 

அதன பினனூக ஈனறு வன்பதாம். 

கட்ட . : மதால்லாமையை முதலாவ தாகவும பொய்யாமையை இரண் 

டாவகாகவும் அறங்கள் கொண்டள்ளன எனபத குறிபபு. WHS 

ஞூள அரசனும ௮மைசசனுபபேகல, ௮றக்களுள் கொல்லாமை 

யும் வாய்மையும சிறந்தன என, 

பொய்யாமை யுடையவன் வே3ரறார் அ௮றமும செய்யவே 

வேண்டாம் எனறும், ௮ஃதொன்றே அ௮றமபுசழ் யாவும் ஒருங்க 

உதவுமென் றம், யாம் மெய்யாக்சண்டவற்றுள் வாய்மைபோல ஈல் 

ல௪ வே௮ இல்லை என்றும், மேல் அருளி இதில் எல்லா அ.றங்களி 

னும சொல்ல மையே ச்ல்லது: என்றி கூ நல்மையுபோ எனின், பிறி 

தேருயிர்க்கு ஈ-௯மை பயக்கும் வழி பொ ய்யாயிருப்பினும் மெய் 

யாயும், ஈன்னமை பயவாவழி பெய்யாயினும் பொய்யே we Sud 

இதனைரோக்கு ௮து இரிந்து நிற்றலால் இதன்பின் சார்ந்து நிற்க 

லே ௮.த. ஈன்றாம் என்றது அமையுமென்ச, அறங்கள் பலகிலும் 

வாய்மையே சிறந்தது, அதனிலும் சொல்லாமை உயர்ர்தது 

என்ற He aon அருண்மாண்பை இதில் ஆயர்.தணர்ச.
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. ச 5 உகு e 

கொல்லாமை 6p a 03 4 LM Saw wT FINITE So SLOT 

ச SH Quam b பெபம ளவ சன்பதுட, ௮ தனைக காக்கு(பொருட$? பெ.யயாமை மூத 

லிய உயரறந் களையும் நெகிழலிவர் எனபது இதில உணாததப் 

பட்டன. இவ் உண்மை ஆபுத்சிரன்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

ஆபத்கிரன் தன் சாபை யிழக்சபின் பண்டி நாட்டிலு 

ள்ள வயனக3காமி எனனும ஊரிலிருக்த பூதி என்னும் ௮த 

ணன் பனையில் ரது வளாத்துவர்தான். அருள் றைந்த உளள 

SHOE இவன் ஒருநாள் தெருவடைச செலலுங்கால அங்ோர் 

மறையவன வீட்டில வவேள்சயில கொல்லும்பொருடடு மாலைரூட 

ys Osis Da GEO wb sb somo, மொலை 

BHa Su Bat oF1bwId HEF, adnan ie wider 

viet DN, BHF SAF Sow py DYDD I'D ay BOM அருக்துபள் 

ெதரி௩த, ஈசு நந்சகற்று இன் கெடுக்கணணைருகுத தான. 

அசம்கா' இக்க நவை இன்று கொனறுவிர்வேேோ! என்று கல 

we Het காபபாற்றமம்பொருட்பே பொய்யாத இவனும் 

பாயககட எண்ணினை. உள்ளஙதநரந்து ஆங்கு ஒருபுடை 

OUT 4 Fp எவதம அறியாதபஉ இரவில் ௮௬ுனை கவாத்து 

Gee pa, GOT ost_tig பிஏரசென௮ இனைபபிடித்து 

இபபோய்படு களவினை $ ஏன் டகுநது ரெயதாய எனறு கடிந்து 

மோ தது மச்சதூயர் செய்தார். கொலலாமாண்புடைய இவன 

அபபொலலாதவாகளை கே SB CET 

கோவ சேய்யன்மின் கொடிவன கேண்மின் 

விடூகில மருங்கிற் படூபூல் ஆர்து 

நேடகில மருங்கின் மக்கட் கேல்லாம் 

பிறந்தநாள் தொட்டும் சிறந்ததன் தீம்பால் 

௮றந்தரு நேஞ்சோடூ ௮ருள்சர௩ தூட்டம் 

இதனோட வந்த சேற்றம் என்னை 

மூதுமறை ௮ந்தனொோ முன்னியது உரைமே,?
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oer Der Ment usi5g எல்லா ௮றங்களினும் கொல்லாமை 

யே சிறந்தது என்று உணர்த்தினான். பொய்பாமையினும் சொல 

லாமையே முதன்மையானதெனழு அபுகஇரன் அன்று மொண் 

டிருத திண்மையை அனைவரும கொண்டாடி பகிழ்ந்தார், (விரி 

cra worl Sins ould காண்க,) 

கொல்லாமையே எல்லா அறங்களினும் தலையானெெென்பது 

இதனுல் கூறப்படடது. 

  

324, தாடி. (CIT BST நல்லதென்று சொால்லானம 

கூடிநின்றுர் என்னே குமிரசா'--'தடியெனறும் 

நல்லா நெனபபடுல தியாதெனின் யாதொன்றுங் 

கொலலாமை சூடும் நெறி, (௪) 

இ_ள் 

குமரே சர! மருளசங்கர?தவர் கொல்லாமை ஒன்றே 

நல்லதென்று ஏன் ௩டி Homme எனின், ஈல் ஆற எனப்பசிலது 

யாது எனின், யாது ஒனறும் 9கொலலாமை ரூடி ௨௦௧௩0 என்சு, 

யாகொனறும்..-.பாதோரஈயிரையும். ஒரறிவுபிரையும் என 

DUG, ரூழ்.தல-- 5௬ தல், வளைதல், 

கொல்லாமை சூழும் நெறி--கொல்லாமை யென்னும் ஈன்மை 

சூழ்ந்த செ.0ி. தன்னைபுடையானுக்கு ஈன்மை பயத்தலின நல் 

அறு என்றார். 

சொல்£ாமை என்னும் sag HPSS Os Pu Sule வீட் 

டை அடைதற்கு நேரான நல்ல நெறி என்பதம், 

கொல்லாமை சூழாத நெறி பொல்லாத கெறி யென்று 

கொள்க, முத்தி நிலத்தைச் Crisps saw வழி யாது? என் 

பாரை நோக்கி இது கூறியதாகக் காண்ச௪, 
oe 81
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கொல்லர் விரதத்தைந் கொண்டவர்க்சே அழிவில்லாத 

இன்ப வீடு எளிதில் எப்.து ௨ என்பது இதில் உணர்த்தப்பட் 

டத, இவ்வுண்மை மருஎசங£ரர் பால் உணரப்ப£ூம். 

bE 5: 

/உருளசக்சரர் என்பவர் சிறந்த ஒரு ரூன யோகி, Gus 

ருளுயவர் ஜாறிவுடைய கொடி செடிகளுக்கும் இவர், கொ 

Coo debs Swi, செற்றம் நிங்க பற்றறு பண்பினர். கனி 

SIV ழங்கு முதலியவற்றை எவ?ரனும் கொணாந்து உண்ணும் 

பட ெபடுப்பின் அவற்றின் உருவழம் அழகும் சிதைபுமே என் 

௮ இ.ச அவற்றை உண்ணாது வீடுவர். வசவ தேவரது திரும 

னக சிவனடியவர் உண்டு மிசந்த எசசில் இலைசளை யி$இன் ற 

கும்பின்சண் அமரந்திதந்து பசி வ, போது ௮ திலுள்ள எச்சிலு 

ன.௮வச சிறிதுண்சி பெரிது உவச்திருப்பர் முததரான இவர் ஒன் 

நுபறிபாப் பிததர்போல் இருப்பதை ௮ல்லம தேதவரறிரது கொல் 

ல। லத்தை இயர் சொண்டிரு£க மாண்பை எல்லாருக்கும் உண 

15 Boyt அல்லலயாதமின்றி இவர் ௮(நிவீல் விடடையடைந் 

தா, சொல்லாமை ழும் நெறி?ய விட்டினை அடைதற்கு நல் 

வாறன்பதை இவர் உல௰ஜலு3 © SIT HG). விரிவைப் Gry 

லிங் உ ிலயில் காண்ட, 

கோல்லா கிரகமொன்று கொண்டவே நல்லவா மற் 

நல்லாதார் யா! ௮ 3 2யன் பராபர?ம, (தாயுமானவர்) 

செ.ல்லாமை3ய வீட்டினை அடைதற்கு ஈல்ல நெறி என் 

பத இதனை .. நப்பட்டது. 

  

2225. பன்? அறந்தார் பலருள்ளும் FH 00 

கொண்டார் உயர்வைம் குமசேசா--கொண்ட 

உலையஞ்சி மத்தாருள் எல்லாக் கொலையஞ்சிம் 
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை, (@)
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Q—sr, 

குமரேசா! HM SITUS நள்ளும் புத்தர்மட்பெயன்சிற 

ந்துசின்றா/எனின், நிலை அஞ் 7 சத।ரள் எல்லாம், கொலைதுஷ்ி 
க் கொல்லாமை சூழ்லான் தலை யென்ச? சூழ்சல்--ஏண் முதல், 

மறவாது குறிக்கொள்ளுகலை இங்கு ௮௮ குறித்து சின்றமு. 

பிணி, மூப்பு, இறப்பு முதலிப துன்பங் களெல்லாம் ரிறப்பி 

ன் கண்ணே ௮ணி அ௮ணிபாக அமைர்துராளன என்று அகன் 

நிலையை அறிக்து ௮ஞ்சகலே துறகது அடங்குதற்கு எதுவாகு 

மாதலால் ௮ம் முறை ஈருதிநிலை அஞ்? £த்தார் என்றார். 

கொல்லாமை சூழ்வான் தலை--சொல்லாமை எனனும் IF 

கத்தைக் கொள்வோே உய ர்ந்த வன, 

பிறப்பின் நிலைமைபை ௮ஞ்ரித் துறச்சவர் எல்லாருள் ரம் 

கொலையின் திமையை அஞ்சிம் சொல்லாமைபா ய தன்மை. ப 

கொண்டவனே உயர்ச்தவன் என்பதாம், 

நிலை ௮ஞ்சுதல் நீத்தலுக்கும், சொலை அஞ்சுதல் கொல்லா 

மைக்கும் GOT MOT SY ST Id. வான என்றார் HB pho 

பெருமையாம் என்று குதி, 

கொல்லா விரதமுடையவன் இல்லாத்திருப்பினும், தர? 

தார் எல்லாரிலும் ௮வன் சிறந்தவன் si னினும் அமையும், 

உலகைத் துறந்தவரெவரினும் கொலையைத் தறக் தவன சற் 

தவன் என்பது இதில் உணர் ததப்பட்டது. இவ்வுண்மை புத்த 

பால் உணரப்படும், 

கதை, 

அருள் வள்ளலாகிய புத்தர், ௮ரசைச் துறந்து இறகத ஞா 

னியாய் அருந் தவம் புமிர்து வேணுவனம் என்னும் சனிபிட 

மொன்றில் இனிது அமர்ந்திருக்கார், அங்கிருர்து துறவிதளெ 

ல்லாரும் இவச.து குண ஈலம்களையும் கொல்லா மாண்பையும் தெ
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ahs = அடி தொழுது அன்பு செய்தார். பின்பு ௮டியவராயி 

ஞர், ௮ ருள்கிறைரச்க இவரது இனிப மொழிகளால் ஒருசாள் தொ 

ள்ளாயிரம பேர் துறவிகளாயினார். பல்வேறிடக்கட்குஞ் சென் 

ற கொல்லா ஈலக்தையே கொள்ளும்படி எல்லாருக்குஞ் சொல் 

லினர். அனைவரும் இவர் சொல் வழி ஒழுகினார். கொல்லாமை 

என்னும் நல்லறம் உல முழுவதும் மிகவும் பரவியது இவரால் 

எனைலாம். பல்லாயிரம் துறவிகள் புடைசூழ Have இரணி 

யல ௫ என்னும் ஆழ்றின் கரையில் எண்பதாவது வயதில தமது 

அழகிய தி ஈஙுடம்பைக் துறந்து ௮. ரிவிலின்பத்தை ௮டைந்தார். 

அக்காலத்தில் ௮ங்கும் குழமிபிருகக நீத்தானைவரும் கெஞ்சங் 

சுலங்:9 அவரது பிரிவை ஆறறுது அலரி ௮அமுதார், 

மருளறுத்த பெ௱ம்போதி மாதவராக் கண்டிலமால் 

என செய்கேம் யாம் 

அருவிருந்த திருமொழியால் ௮றவழக்கங் 9சடடிலமால் 

என் செய்கேம் யாம். 

பொருளறிகக அரும் தவத்துப் புரவலரைக் கண்டி எமால் 

என செய்ேம் யாம் 

தெருவிருந்த கொல்லாத இிநவனையாம் தெரிஈதிலமால் 

என் செய்கேம யாம, 

. . . டிச் தயி : a. 6 என்று எல்லாரும் புலம்பித் தவித்தார். இவரது திருவுடம் 

பை எரி கதபின் எனபையும சாம்பரையும் தனித் தனி எ$ததுச் 

சேன்று பொதிகத்துவைத்து அலயம்புனைந்து வழிபாடு?சய் தனர், 

கொல்லாமை சூழ்வான் எல்லாரிலும் தலை என்பதை உலகம் 

இவாபால உணர்ந்தது, விரிவு சரிதையில் செளிலாம், 

கொள்லா விர தழமுடையவன் எல்லாரினுஞ் இறந்தவன் என் 

பது இதனால் கூறப்பட்டது.



93-ம் அதிசாரம் கொல்லாமை, 647 

326, கொல்லாச சாரையினைக் கூரருள்சேர் சாகனையேன் 

கொல்லவில்லை கூற்றம் குமசேசா--ஈல்லதென்று 

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்காண்மேற் 

செல்லா துயிருண்ணும் கூற்று, (41) 

Q).—ar. 

குமரேசா! கொல்லாமையை மேற்கொண்ட காரையின் 

மேலும், காகன்மீழும் கூற்றுவன் ஏன் செல்லவில்லை எனின, 

கொல்லாமையே மேற்கொண்டு ஒழுகுவானது வாழ் காள் மேல் 

உயிர் உண்ணும் கூற்று, செல்லாது என்க, 

மேந்கொண்டு-விரதமாகக் கைக்கொண்டு, 

ஒருயிரையும் கொல்லாத பேரறமுடையான் பின் பிறவா 

இன்பம் பெறுவனாதலால் அவனது வாழ்நாள் மேல் கூற்றுக் 

செல்லாதாயிற்று, கொல்லா ஈலமுடையவர் கூற்றால் கொல்லப் 

படார் என்பது குறிப்பு, 

கொல்லாமையை விரதமாக மேற்கொண்டு ஒழுகுவான து 

வாழ் நாள் மேல் உயிர் உண்ணுங் கூற்றுச் செல்லாது என்பதாம், 

உயிரை உடம்பிலிருக்து பிரித்துக்கொள்ளும் இயல்பினை 

யுடைய கூற்று ௮தனை உண்டதாகக் கூறியது ௮வன து துணிவும் 

கொடுமையும் தோன்ற எனக, உண்ணனுதற்கு உரியதக்லா த உயி 

சை இஃ்ஙனம் குறித்தது உபசாரமாகும், 

உண்ட.ற் குரிய வல்லாப் பொருளை 

உண்டன போலக் கூறலும் மரபே. (தொல்காப்பியம், ) 

கொல்லாமை என்னும் நல்லறமுடையவர் எமபய நீங்கி ஈறி 

லின்பத்தை எய்.துவசென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை காரையிட 

மும், காகன்பாலும் காணப்படும்,
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கதை |, 

பண்டொரு காலத்தில் மதுரையம்பதிக்குக் தென் பால் 

அடாக்த வனமொன்றிருஈகது,. அதில் குளிர்ச்சு Pi Po par m 

விளங்கியிருக்க ௪, இரையினகி மெலிர்த செங்கால் ஈரரைஓன் 9 

அங்குவர்து கனியாகக் கங்கியிருக்கது. முரிவர்கள் ௮ப்பொய் 

கசைபில் புகுந்து சோயர்து எழுங்கால் ௮ கள்ள மீன்களுக்கு 

ஊற! ஒன்றும் செய்யாது அவர்கள் உகள செய்வ இர் கான 

கண்டது, நல்லறிவு பிறந்து Hap முதல் யாகொன்றையும் 

கொல்லலாகாகென்று துணிச்தது, மீனுணாவு துறந்து மெலிகது 

தளர்கதது, ஆயினும் ஒன்றையும் கொல்லாது உணாவோடிருக் 

அ பின மதுரையையடைக்து பொற்றுமரை என்னும கற்றடம் 

புகுந்து கொண்ட விரதம் குலையாதிருந்தது. எல்லாம் அறியும் 

கூடற்பரமன் ௮சன் கொல்லா தலத்தை வியந்து அழிவில்லத 

முத்திபை அதற்கு ௮ருவினார். தன் கொல்லா ஈலத்சால் கூற் 

மைக் கடந்து ௮ட் நாரை எய்இய பேற்றைப் புகழ்க்.து ௮னைவரும 

போற்றி மடுழ்ந்தார். விரிவைக் திருவிளையாடலில் காண்க. 

பிரிவறக் கொன்று தின்னும் கடைப்படும் பிறப்புகாரை 

வசலனு௮ தேவராக வானதொழ இருபபக் நண்டர் 

கருதுதிர் என்றும்பொல்லாக் குடையராயினுப கொல்லாமல் 

அரனைவக் திப்ப பேல்வான் அள்வதற் சையமின்றே. 

(பழைய திருவிளையாடல்.) 

கதை 2, 
நாகன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருர்ச ஒரு வேடுவன். 

விப்பிராதன் என்றும் இவனுக்கு ஒரு பெயருண்டு, மான், 

முயல் முதலிய விலங்கெங்களை முதலில் இவன் கொன்று வாழ்ச் 

தான். ஒருகாள் முற்கல முனிவரைக் கண்டான். அவரையும் 

கொல்ல வெகுண்டான். அவர், இவனைசோக்9 மக்சட் பிறப்பின் 

அருமையையும் கொல்லாமையால் எய்தும் ஈன்மையையும் எளிய 

சடையில் இனிய மொழிசளால் கெளிய வுணர்த்தினார். ௮வன்
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உணர்ச்தான். அன்றுமுதல் யாதோருயிரையும் கொல்வதில்லை 
யென்று உறு திகெரணடான் ஜாறிவடைய கொடி செடிகளுக்கும் 

ஊறு செய்யாறு இவன் ஓடுக்கியிருதான். உதிர்த்த ச௪ரு௫ும் 

இன்னலாகாதன்று உயர்ந்த ௮ஈளைக் கொண்டான், இவனது 

கொல்லா மாண்பை படஇழ்ந்து விநாயகப் பெருமான் தோன்றித் 

தமபோல் தெய்வவுருவை இவன் எய்தும்படி. திருவருள் செய்து 

புருண்டி எனறு லர பெயரும் தந்தார். கொல்லாமைமை மேற் 

கொண்டிருந்த இவன் ௮தன பயன ச் மெய்வ Al. oan 

எய்தி அப் பெயருடன் சரகது விளக அன்று குன்றாத இன் 

U FM E அடைர்தான fA aa ஒனிலர்சரிதை பில் சாண்டி, 

கொல்லாமை மேற்சொண் டொழுகுவார் வாழ்சாள் மேல் 

உயிுண்ணுக் கூற்றுச் செல்லாது என்பதை உலஃ*ம் இவ்வேடன் 

சண்ணும், ௮௧ காரையிடமும், உணர்த்து மகிழ்க்தது. 

Aster piper தின்றகாகன் கொல்லாமை மேற்கொண்டன்று 

நின்றதால் இறவாஇன்பம் நிலைபெறப் பெற்றுனம்மா 

நன்றி மக்களி க கலமுணர் இலராயக்தோ 

கொன்றுபின் கூற்தங்கொல்லக் கும்பிவிழ்ச் தழு தலென்னே, 

(சனியன்,) 

கொல்லாமைய/டையவர் கூரறுல் கொல்லப்படார் என்பது 

இதனால் mm DULL gp. 

  

327. நீ தமன்னன் சேயுயிரை நீக்கவஞ்சி எஏனமைச்சன் 

கோதிலஓுயிர் த்தான் குமசேசா-.மோதிவர்து 

தன்னுபர் BAG gh oh செய்யற்த தான்பிறி 

தின்னுயிர் நீக்மும் வீனை, (ஏ) 

@).—ar, 

குமரேசா' மது ரீதிகண்ட சோழனுடைய திருமகனது 

உயிரை $க்குதம்கு ௮ஞ்ச சகதிய லேன் ஏன் தன் உயிரை நீக்கி
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னான் எனின், தன் உடிரை நீப்பிலும், பிறிதோர்இன் உயிசை 

நீக்கும் வீனையைத் தான் செய்பலாசாதென்சு, 

தன் உயிர் ரீப்பிலும்--தன் உயிர் $மிரிமாயிலும், 

செய்யற்ஈ.-செய்யாதுவிிக. 

தன் உயிர் மீங்கினும் பிறிதோர் இன் உபிரை நீக்கும் வீனை 

யை ஒருவன் செய்யலாகாது எனபதாம, 

மேல், கொல்லாமையை ஒருவன் யாணம் விரதமாசங்கொள் 

ளவேண் ரமபன்றார் ஐயின், ஊனை விரும்பிச் கொல்லாவிடினலும் தன் 

னைக் கொல்லவந்தசையாவது கொல்லலாகா'தா? என்பார்க்கு இது 

கூறியதென்ச. இங்கனக் கூறியது தன் பாவங் கழிகது மறுமை 

இன்பத்தை அவன பெறுவன் என்பது 58, 

ஊனை ய உண்டிவக்த ஒருவன் கொல்லா விரதம்கொள்ச என் 

ற்தை உணர்ந்து ௮ னை உண்ணவில்லையானால் தன் உயிர் போய் 

வீடுமே! என்று-உூற, **உன் உயிர் நீங்கனும் பிறிதோர் இன உயி 

ரை அது நினற உடம்பிலிருந்து 8 $க்காதே”” என்று அவனை 

கோக்க இஃது அருளிபதெனினும் அமையும், 

தீன் உயிர் போனாலும் ௮றிவுடையார் பிறிதோருபிசைக் 

கொல்லார் என்பது இதில் உணர்த்தபபட்டது. இவ்வுண்மை 

சக்தியலன்பால் உணசப்படும், 

கதை, 

சத்திய சலன் என்பவன் மனுச் சோழ மன்னனுடைய 

முதல் அமைச்சன். நிறைந்த அருளும், சிறந்த ௮றிவும் உடை 

யவன், பசுவீன் கன்றைக் கொன்றதால் தீன் மகனைக் கொல் 

ஓம்படி. மன்னன் இவலுக்குச் சட்டளையிட்டான்' இவன் ௮வ 

னது இன் உயிரை நீக்குதற்கு ராணித் தன்உயிரையே நீக்னொன, 

இவனது கொல்லா மாண்பையும், மனவுறுதியையும், வியந்து ௮ 

னைவரும் இரக்கனொர். இழந்த உயிரை இறைவனருளால் பின் 

இலன் எய்தப்பெற்றுன், சன் உயி* ரப்பிலும் மேலோர் பிதி
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து ஜா இன உயிசை நீர்கார் என்பதை இவன் அன்று உணா ததி 

ema. (விரிவைப பெரிய புமாணத்துல bras.) 5 

எனறம் எவ்வகையானும் பி.02 தட. நயிரை மேலோ கொல் 

லா என்பது இனால் கூறபபடட.து. 

328. கொள் றசெய்யும் வேள்வி சோடி சென்றேன் கும்பமுனி 

குன்ற வுரைரதார் கும£சசா-- என றம 

கன்றாகும சம் பெரிெனிலுஞ் சான்றோரக்குக் 

கொனமுகும க்கல் கடை, (4) 

இஃ. 

Goren! தெ rely கலு வேள்வி சய்தல் SO gen 

அக கறறனர் என் ௮னழம கூறினா எனின, ஈனறு.. அகும் QBs 

ம பரி னினும் சான! b ol கூப் i சும சபாது தா எனினும் FIG WIE Hb OST or D ஆகும க 

கம டை வனக, 

செ.கலம் உயர்ககு LHVS -T OVAL HUE BENTO அது 
. ட ஆ & 

நன ல. lot eyo அடை. பெறு டிசி இணி, நன்மையும் 

ஆரூ அம்சமும் oul Pre ox oot] yy DD emit 1, Lb. 

சொன்று கும். இக்கம கடைம நாலவகால் உண்டா 
. ஆ. 

இன்ற மச்லவம கழமானது 

மகான்றாகும Bb oto என்றது வேள்வீயால் எப்தும் செல்வ 

சதை. அதல கொல்வினை கலசதிருக்கலால் சால? ரா தனை 

off mie of oA US FAH SDB, 

இன்பமிகும் செல்வம் பெரிதாம் எனிலும் கொல்வதால் 

வரும் செல்வம மேலார்க்கு இழிவாம எனபதாம், 

வேள்வி செய்யின், ஈன்மையண்டாகும், ஆக்கமும் பெரி 

தாம் என்றாலும கொலையுறு வனை எனறு ௮ருஷ்டை த.றவோர் 

அதனைப் புரியார் என்பது கருத்து, 

82
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ஆடு, பசு, கு.திரைகளுள் ஓன்றைச் சொன்று ௮தன் வயிற் 

அக்குள இருஃகும வை எல் றம வெள்ளிய நிணம ஒஓனறை 

எடுது ஓமத் ரயில மடிகது இட ரனை கோக்கி மந்திர புரியின் 

இபைமாகும் ஆறக்கர் செல்வம எய்தலாம் என்று கிதிததிருபபி 

னும், பிறவுயிரகளையம தம் உயி/போல் பேணும் ௮ருளுடையார் 

அச் பகலை வினையால் எய்லும அவ் அச்சத்தை வெறுத்து இ-ஈழ 

வா சலால, * சான்றேோறர்கம் கொன்று கும் ஆக்கம் கடை” 

என்றார். சான்றோர்க்கு; உடை என்றதனால் அதனைக் தலை 

எனறு கொள்வோரின நிலை காணலமையும, 

தன் உயிர் ரிப்பினும், பிறிதோர் இன் உயிர் நீக்கும் வினை 
செய்யற்க என்ன மேரிஉறியதை கோக்கு, வேள்விககட செய்ய 

லா2மன்று விதிக்துள்ளேே எனின், ௮வ்லிதி ஈறில இன்பசதை 

எய்த எரும்பிய பேரறிவாளாம்கு விலக்காமென்று இதில் உணாத் 

BOT ox ws. 

எண்பதிறயிரம் வெண் பொற்காசு பெறத்தக்க ஈன்முத்ற 

ஒன்று இச்சிப்பியில் உள்ளத; இதனைச் இதைத்து $ அதனை 

எடுததுககொள்க எனறு ததா ஒருவர் ஒருநாள் புத்தாபால 

சொரம்த்தா. அவர், அந்தோ! இக்கக் சொலை வினையால் 

௮க்தமில் இனபத்து ௮(/ வில் விடு எனக்கு வருவதாயினும 

யான் ௮ தனை வேண்டேன” எனறு அருளுடன் ௮கன்றார். இப் 

பேரியாரது கருணைப பண்பு ஈண்டு அதுவும் இவ்வமையத்து மிக 

வும் கரு தததம்கது. இவ்வமையம் என்றது 1930 மார்ச்சில் இவ் 

வரில் முதது?வட்டை நிரழ்ர்த காலத்தை என்சு, 

பெருகலந்தருவதாயிலனும் ஒருபிரைக் கொல்லுக் தீமையை 

உயர்ந்தார் கொள்ளார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ 

வுண்மை ௮கத்தியர்பால் ௮றியப்பமிம், 

கதை 

முூன்னெருகாலத்தில் முனிவரும் பிறரும் குழுமி ஒரு பெரு 

வேள்வி செய்ய விரும்பி தடு ஒன்றை அங்குக் சொணாதந்தாரஈ
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அச த இயர் கண்டா, ஐய3கா உயிர் கொலை தறி என்று மறுகு 

தார். ௮சம்கொண்டு அருமகம் புக என்று வேகத்தில் கூறி 

யுள்ளே என்று ௮வரனைவரும் கூறிஞர். ௮௪௮ என்பழு ஆ 

டையும மூன்று ஆண்டின் கெல்லையும் குறிக்கும் இ பாரு 

ளொரு சொல், ௮அம்மவாண்டு கெலலே வேதத்திலுள்ள அ௮சம் 

என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் இவ் உண்மையை உணராமல் 

ஏன் படுகொலை புரிர்து கெடுகினறீர்கள் எனற பரிது உணர்ததி 

அல ஆட்டினை அகற்றித் தாங் கூறிபவாறே 3பள்வியை முடித் 

அளி ச.தனைக் கொண்டே அுமாருக்கு அலியளிததார். கொலை 

வினை நிசுழாமல் செய்யும் வேள்வீ்யே கலைமையான? கன்று மலை 

வறக் கூறி ௮னைவரும் ஈலமுற அருள்புரிக்கதன்றார். சொன்று 

ஆகும் ஆக்கம், FIST RG BOL WIL எனபக அன்று 

உலகம் அசத்தியர்பால்்உண/ந்சுது. வீரிவைப் பாரதத்தில்காண்ச. 

கொலையால் வருஞ் செல்வம பெரிதாமாயினும் பெரியோர் 

அதனை விரும்பார் என்பதுஇதனால் கூறப்படட.து, 

  

329, பண்டு பசாசா தம் பாலையும் ஈஎனொன்ே றன் 

கொண்டார் கொலையால் கும£ரச7--சொண்ட 

கொலைவினைய ராகிய மாம்கள் புலைவனையர் 

புன்மை தெரிவா ரகத்து. (௯) 

இஸ். 

குமரேசா! தம்முடைய மக்களையும் கொலை வினையால் 

ஈனரென்று பராசரர் ஏன் பழித்தார் எனின், கொலை வனையசா 

இய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் அகத்து புலை வினையர் என்சு, 

கொலை வினையர்--சொலைத் தொழிலை படையவர், 

புலை வினைய/-- ௮ச் கொலையால் வரும் ஊனைக் இன்னும் 

இழிக்னையுடையவர்.
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மாக்கள் என்றா மக்கள் அறிவு பாழ்போனமைபின், பற 

வுயிமையும் தம உயிர்போல பேணி ழு துவோசே மக்களாவார் 

CF ow S. 

yer amu Os fut 945.91 —-Q) banter ds Caofiait Ong, 
உ 

சததல, 
௩ சி A அடி a nn ச » 

கொலைக் CST S GoMFTH uO மாகதர், அுறிறுடையார் மனத் 

இல் புலைத் கொழிலினசா* மக ந்தபபடுலாரெனப சாம. 

பிறவுயிர்களை அருளின் டக் கொல்லுகின்ற பழியின் இஃ 

வை உணர்கின்றவேச உயர்: தவரான்பதும, ,அலாள்வம் அக் 

சொலையாளசைப புலையரெனறு 9) + ww ga குள்ளும் என்பதும் 
e 6 கட அ ரூ : ௪ உர ௧ ' ஸ் af ள் . 

கூறுவார், *புன்மை Oa hurt LTH yits பலைவினையா” எனறார், 

ஆவுரித்து த் இன்று வைத ம்ம் FT த்ய [வைய் aT oat MUD, 

ஆருயிர்களைக் கொன்று 2! வரம், வேறு ஊன்களைத் தின் ௫ 

மகழ்வோரும், க்ன்மப் புய ரன்றும் வேறுபாடு காணம், 

கொலை வினையாளசைம் கன்ம சண்டாளர் என்று கருதவே 

ண்டுமெனபது கருக்கு: 

பிறப்பால் உயர்ந் தவசாபினும், கொலைக் தொழிலைப் புரிவ 

பேரல் ஈனர்களெனறு அறுவுடையோரால் அவர் இழிம்சப்படுவு 

ரென்பது இதில் உணர்ந்தப்பட்டது இவ்வுண்மை தத்தன் மூத 

லிய ௮றுவர்பால் காணபபூம,. 

க்தை. 

தச்சன், ௮னச்தன், சதுழுகன், ஈந்து, பருதி, மாலி என் 

னும் இவ் ௮றுவரும் பராசர முனிவருடைய புதல்வர்கள். இச் 

இறுவர்கள் ௮௪வரும் ஒருல்கு சேர்ந்து ஒருகாள் ச௪.ரலணப் 

பொய்கையை ௮ணுகி விளையாடினார், நீரில் பாய்ந்து நீந்தியும் 

மலர் பல கொய்து மூழ்ந்தும் உலாவினார். தவளை முதலிய நீர்வா 

முயிர்களை இரக்கமின்றி எறிர்.து கொனறுர். அதன்பின் அதிலு 

ள்ள மீன்களைப் பிடித்தும் சோரைப் புல்லிற் கோத்துக் குதித்
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அத் திரிந்தார். ௮வ்வமையம் பராசர முனிவர் அங்கு நீராட 

வந்தார். குழந்தைகள் செய்த கொலை வினையைக் கண்டார், 

உள் கலங்கினார். கல்ல மரபிற் பிறக் இருந்தும் இப் பொல்லாத 

செயல்களைப் புரிக்தீர் கலால் ஈன மீன்களாக ரீவி ரனைவிரும் 

இழிந்து தொலைமின் என்று னெகது மொழிர்தார், அவரும் 

அவவாறே ஆ? யுழன்முர். உயர்ந்த குலத்தில் தோன்றி.ும் தாம் 

புரிச்சு கொலை வினையால் இழிந்து கொக்தார், கொலை வீனையரா 

இய மாக்கள் புன்மை தெரிலார் அகத்துப் புலை வினையராவர் என் 

பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ச்தது. விரிவைக் சஈதபுராணத் 

தில் காண்க, 

கொலையிலான் உதவும்௮ன்னம் கூறிற்பே ரமுதமாகும் 

கொலைபுளான் உகவுமன்னம் கூறில்வல் விடமதாகும் 

புலைய தம் மனையிலுண்போன் புலையனு மாறுபோலக் 

கொலையர்தம் மனையிலுண்போன் கெரலைஞைேனேயாவனன் றே. 

(பதிவிளக்கம்,) 

கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாளர் என்று அறிவோர் 

கருதுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

330. பண்டு கவக்தன் பழியடம்பும் தீவாழ்வும் 

கொண்டுழந்தான் என்னே குமமேசா--கொண்ட 

உயிருடம்பி னீக்யொ ரென்ப செயிருடம்பிற் 

செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர், (2) 

@—ar. 

குமரேசா! சவந்தன் பழி உடம்பும் இழி வாழ்வும் 

கொண்டு ஏன் உழ்ந்தான் எனின், செயிர் உடம்பில் செல்லாத் த 

வாழ்க்கை யவர் உயிர் உடம்பில் நீக்கியார் என்பர் என்சு. 

செயிர் உடம்பு-குற்றமான உஉம்பு: அஃதாவது உப்புக் 

குறைவும் கோயும் உடைய.



திர்ஜுயுகு ரோ வெண்பா, 

செல்ல? த் இ aut ip kon 8 — B) aah 9 BLOT F OT gt வாழ்ச் 
e க ௩ க்ஷ « os «@ 

கை; என்றது வறுமையும் சிறுமையும் மலிக த வாழ்க்கையை, 

பிணி நிரம்பிய பழி யுடமபும் வறுமை மிக்கு இழி வாழ்க் 

சையும் உடையாரை உபாகை உடமபில் நின்று $ககனகொடிய 

வரெனறு பெரியோர் மொழிவர் எனபதாம, 

மேல், கெ 7லையினையரைக் ௧ னமப்புலையர் அன்று ௧௬ வேண் 

டும் எனருர் இதில், வா பினிறபபில் இயல பாகமே புலையராவர் 

என்றார், மூற பிறப்பில் உயிர்களேக கொன்றலா பிற் பிறப்பில் 
ர ௫ f* . I e உ 

தொழு wobT தழுவிய பழியபுடமபும் அழிதுயர் மிகு ந்த இமி 

வாழ்க்கையும் ௮டைக்து வரு துவர் என்பது கருத்து. 

கொலைவினையால் வறுமையும் கோயும் கொடருமாதலால் 

அதனை ஒருவன் Bodie ஒழிக்கவேணடு௦ என்பது குறிபபு. 

ஊன உடம்பும், ஈன வாழ்ம்சையும் கொலை வீனையாளர்க்கு 

உளவாம என்பது இதில் உணர்க்கப்பட்டது, இவ்வுண்மை கவர் 

தன்பால் உணரப்படும்: 

கதை, 

கவர்சன் என்பவன் தண்டகவனச்திலிருஈக ஒர் ௮ரசுகன 

இவன், முற் பிறப்பில் தனு என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு காக் 

தருவன பிருந்தான். மிக்ச செருக்குடையவன். உயிர்களை இபச் 

aber Js கொன்றான். விலங்னெக் கக்கும் மக்களுக்கும் 

இவன வெகதுயர் செய்தான், தால சிரசு என்னும் முனிவருக் 

கும் நனிதயர் புரிந்தான். அவர், இவனை அரசச்சனாகச் சபித் 

தார். அங்கனமேயாகி ஆருயிர்சளைக் கொன்று இன்று திரி 

தான், இவன் கொடுமையை யறிந்து சினந்து இந்திரன் தன் 

குலிசத்தால் இவன் தலையில் புடைத்தான், அதனால் இவன் 

தலை உடலில் புகுந்தது, அன்றுமுதல் இவனுக்கும் கவந்தன் 

என்.று பெயர் வந்தத, தலையில்லாத Gop et gags sus 

தம் என்று பெயர், எழுத்து திரிதற்கு இயல்பில்லாத ஈன வுடம் 

Yu Fas ow SIO Gig கண்ட வுயிர்களைக் சைக்கொ
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ண்டு இன்று தயங்கி பிருக்தான். உயிாரகான உடமபில நின்று கி. 

இனவ ௫ செயிர உடமபும ஜி வாழ்ம்கையும் உளவாம எனபதை 

உலகம் இவன்பால் உணர்ததது. இராம Qos Haare இவன் 

சாபம் ரிங்ிப பின மேனமை எய்தின. விரிவை இ_சரமாயணத் 

தில் காண்க, 

கொலை வினையாளர்ம்கு இழி பிறப்பும் ஈன வாழ்க்கையும் 

எய்தும் எனபது இதனால கூறபபட்டது. 

சி யினுன் மாக்கள்கொன்று செழுங்கடல் வேட்டமாடி 

வலை பினுல் மீனகள்வாரி வாழும் கூற்றமான 

கொலைரூரைக குமபிகசனுட் கொழுகதழ லழுத்தியிட்? 

நலிகூ.வ1 5 ஞமநாளும BI SOG நரமவேலேோய்,. (1) 

வயிரபுள் நிரைததுகிண்ட வார்சினை யிலவமேற்றி 

செபிரீற்தி மரிப்பர்சிழாற் செனனுனைம் கமுளிலேற்றி 

மயிரு கன் கவாங்கி வசைசசகைத இிரிவர்மன்னா 

உயிசைபபே துறுததுமாந்தர் உயியரைபபே துறக்குமாறே (2) 

(Fa 35 தாமணி-) 

இவ a Bats கின் தொகைப் பொருள. 

கொல்லாமையே அ௮தவினையாகும, கொலலுமல் எல்லாப் 

பாவங்களையும் கொடுந்தம், உயிர்களைப் பேணுகலே தலையாய 

௮றம் . எல்லா அ௮றங்களினும் இறக்து முதலில சிற்றற்குரிய 

கொல்லாமையே. எல்லையில்லாத இனப வீடடைதநகுக் கொல் 

லாமை ஒஓனறே ஈல்ல கெறிமாம. துறத்தவ?வரிலும் கோஸ்லா 

மையுடையவோ சிறக்தவராவர், கொலலாவிரதியர் மேல் கூற்று 

வன் செல்லான், தன உயிர் மீங்கினும யிறவுயிசைச் தான் நீக்க 

லாகாது, கொலையால் வரும் செல்லம் பெரிதாமாயிலும் ௮தனைப் 

பெரியோர் கொள்ளார். கொலை வினையாளரைம் கனம சண்டாள 

GQ rex Sp ௧௬ தவேண்டும், அதனையுடையவர் ஊன உடம்பும் 

ஈன வாழ்க்கையும் எய்தி உழல்வார். 

௩௩-வது கொல்லாமை முற்றிற்று, 

நும் :
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௩௪-ம் அதிகாரம் நிவஸயாமை, 

Doo ‘aC stip ape. யனயாவும் நிலையா என்னும் உண். மை. கொல்லா OT 5560 55 குறிக்கொண்டொமுயெ நல்லறிவா artes இவ்வுண்மை இனிது புலனாம் தலால் இஃது ௮ தன் பின் வைக்கப்பட்டது, 

ee 

33], கொண்டவுடல் நிற்குமென்ற கோரக்கர் சரிழக்து 
கொண்டார இழிவேன கும£ரசா-சண்டறிந்தும் நிலலாதவற்றை நிலையின எனறுணரும 
புலலறி வாண்மை குடை, 

(௧) 

இஸ். 

குமரேசா! தனது உடல் என்றும் Anda ore gy 
அணிவுகொண்டிருந்த கோரக்கர் ஏன ௮ தஞல் இழிவுகொண் Lat எனின, கில்லாகவற்றை நிலையின என்று உணரும் புலலறி வாண்மை கடை என்க. 

கில் லாதவற்றை- நிலையில்லாத பொருள்களை, 

நிலையின என்று உணரும்... சிலையுடையன என்று கருது கின் ற, புல் ௮றிவு ஆண்மை கடை-..புல்லிய அறிவினை HORS கனமை இழிவானறு. தனனை யுடையாஜைம் கீழ்மைபபடுத்து மாதலால் ௮ கடையாயிறற, தான மயக்கி அறிக்சதையே மெப் என்று துணி£து று து முனைந்து BD GO wen es go ஆண்மைத் தொடர்பால் அறியப்படும், 

நிலையில்லாத பொருள்களை நிலயுடையன என்று கருது கின்ற புல்லிய அறிவுடைமை அறிவோர்க்கு இழிவாம் என்பதாம்: 
அநிததமான யார்சை முதலியவற்றை நித்சமென் று கருதி அவற்றின் மேல். பற்று வைப்போர் முடிவில் குற்றமே கண்டு குலைந்த ST pars sane “புல்லி வாண்மை கடை" என்றார்,
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புஃலறிவு இழுக்கே பயக்குமா தலால் ௮தனை ஒருவன் ஒழி 

க்சேவண்டுமென்பத குறிப்பு, பொருள்களின் இயல்பை மயலற 

உணரும் ஈல்லறிவுதலையான தால் புல்லறிவு சடை எனப்பட்டம, 

சிலையில்லா௪ இயல்பினை யுடைய உடம்பு ருதலியவற்றை 

நிலைகிற்குமமென்௮ கரக் களிப்பவர் சிறுமைப் படுவர் என்பது 

கருத்து, இவ்வுண்மை கோரக்கர்பால் காணப்படும், 

கதை, 

கோரக்கர் என்பவர் சயிலமலைச் சாரலிலிருக்து காய சித்தி 

செய்துகொண்டு வந்த ஒரு யோக சித்தர். இவர், தமதுசித்தின் 

இயல்பால் எவ்வசையானும் சிதைவுருதபடி. உடல் வலி பெற்றி 

ருந்தார். அ.கணால் என்றும ௮து நிலைபெறுமென்று ஈம்பியிருக் 

தார். இவத புல்லறிவாண்மையைப் போக்குதற்கு கல்லறிவா 

ளராதிய அல்லம தேவர் ஒரு காள் இவர்பால வகதார், Ads 

போழ்து வீனாவினார், இத்தர், என் உடல் என்றும் அழியாது 

நின் ந நிலவும் ஏரார், மின்னின் நிகூயில மன் உயிர் யாக்கைகள் 
என்னலும் மெய்மமையை நீர் இன்னும் உணர்கலிீர்போலுமென்று 

அல்லமர் புன்னகை செய்தார். யாது கூறினும் ௮வர் வாது மீறி 

னா, அதன்பின், காணப்படுஇன்ற பொருள் சனின் நூலகாரணவ 

களை பும், ௮வை யாவும் அழியும் இயல்பின என்னும் உண்மையை 

யும், சீண்ணில் எறிஈ்ச சல் மண்ணில் விழு தல் தப்பாதவா௮ுபோல் 

தோற்றமுடையன யாவும் தொலையும் என்னும் தன்மையையும் 

அவர் உணர்ந்து தெளியுமாறு உகார்ததினார், சித்தர் உணர்ச் 

தார். நிலலாதவற்றை நிலையின எனறு இதுவரை தாம் நினைந்து 

நின்றது இழிக்ததென்று தெளிந்து கெகொண்கொண்டார், உடற் 

பற்று அற்று உயர் விடெய்தினார். (விரிவைக் கோரக்கர் கதியில் 

காண்ச.) 

பிறந்த ஆகமொன் நிறர்திடாப் பெருமையும் உடைத்தோ 

சாறிர்த வான்?லை விழ்ர்திடா திருப்பதில் இல்லை 

Oe pas காரியம் என்பதென். முயிலுஞ் சதையும் 

இறர்திடா.துகா ச சணமெனப் பவெதே யென்றும், (1) 
88
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மருக்தினாுலுடல் கித்தமா மென்றுநீ வகுத்த 

திருச்.து வாழுகாட பன்எம?காண் டக றி வேறில்லை 

பொருந்தி நீ யுடல் ௮(நிகதிடாதென்பது பொருக்கா 

தருந்தவா! இனி வீடுவேண் டென்றனன் ஐயன்: (2) 

இவை, கோரக்கரை நோக்கி அக்லமரருளியன, 

நிலையில்லா தத நிலையென உணர்தல் அறிவோர்க்கு இழி 

வ7மென்பது இதனால் ௯ றப்பட்ட, 

  

332. வென்நிமிகு சூர்முத$லார் மமலான செல்வமெல்லாம் 

குன்றி3யன் போன குமரேசா.-குன்௫த 

கூ த்தாட் டவைந்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம் 

போக்கும் ௮ துவிளிர் தறறு, (௨) 

இஸ் 

குமரேசா! ரரபனமன், இராவணன், முசலியபேரரசர் 

Gu pgs செல்வமெல்லாம், er Puree Guren cafe, Crs 

ருஞ் செல்லம், கூத்தாட்டு அவைகங்குழாத்து அற்றே; அதன் 

போச்கும, ௮ விளிர்ததறு என்சு, 

கூத்தாட்டு அலை என்றது நாடகசாலைாய. குழாம்- கூட்டம், 

அத விளிந்தற்றட..௮5 கூட்டம் போயினுற்போஜும், 

ஆங்காலத்தில் ஒருவனுக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவது 

எ. தயபோல்வதெனின் கூத்தாசிசின்ற இடததில் கூட்டம் கூவெது 

போலும் என்பார், பெருஞ் செல்வம் கூத்தாட்டு ௮வைக் குழா 

SSDP EL எனறார், 

தா் இருத்தற்குரிய காரணம் இருச்கும்வரையுமே செல் 

வம் நிற்கும் எனபத உவமை உணர்த்திநின்ற த, 

ஒருஉனிடம் பெரிய கெல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடு 

ன்ற அரக்ன்சண் கூட்டம் atg சேர்தல்போறும்; ௮௪
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செல்வம் குலை$்து போசல் ௮ம் கூட்டம் கத்து போதல் 

போலும் என்பதாம், 

ஆர்கசாலத்தில் செல்வம் ஒருவன் பால் பல வழிகளாஜும் 

வந்து சேர்ந்து பின் போங் காலத்தில் அவனைவிட்டு ஒருல்6 

அறு போய்விமொதலால் அறிவுடையார் தனை நிலையென்று 

கருசலாகாதென்பது கருத்து, ் 

மேல், நில்லாதவற்றை நிலையென்றுணர்தல் புல்லறி9வென்றார; 
இதல், அர்நிலையா த ஒன் றின நிலைமையை உ.வமையால் விள கஸர். 

செல்வம் என்றும் கிலைத்திராதென்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை சூரபன்பன் கண்ணும், இமாலணன்பா 

ஓம் உணரப்படும், 

கதை |: 

அண்டமாயிசச் தெட்டையும் தனியா சாட்டி 

கொண்டு வைனென் குலத்? தாடும் ௮அமார் சங் குழுவைச். 

சொண்டுகொண்டனன யாவர்வக்தெதர்க்கிலுர் சொலையேன் 

உண்டுகொல் இவண் எனக்குரே ராகவே ஒருவர். 

என்று இறுமாந்திரூர்த சூரபன்மனது பெருஞ் செல்வ 

மும் முடிவில் அவனையகன்று சென்ற. 

கதை 2, 

இலங்கையர் வேர்தனாயெ இராவணன் பதினாயிரம் ஆண் 

டுகள் அருர்தவம புரிர்து அசன் பயனாகப் பல்வகைப்பட்ட. செல் 

வர்களும் தாமே வர்.த தன் பால் படிந்து நிற்கப் பெற்றான், முடி 

லில் அனைத்தும் ஒருள்கே இழந்து தாலும் ௮ழிச் சான். 

மாமடக்க லும் சற்பகம் மனையெலாக் கனம் 

அசமடந்தையர் சிலதியர் ௮சக்யொக் கமர் 

உசமடல்கெவர் துழையரா புழல்பலரொருவர் 

தசபடங்குல தன்றிது தவஞ்செய்த தவமால்,
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மரகதத்திலும் மற்றுள மணியிலும் வளைந்த 

குரகதத் தடக் தேரினம் ௮வைபயில் கொட்டில் 

இரவி வெள்கநின் றிமைச்சின்ற இயற்கையவென்றால் 

ஈரகம் ஒக்குமால் ஈன்னெடுச் துறந்சமிக் கசர்ச்கு, 

என்னும்படி சிறக்து விளக்கெ இலம்கைச் செல்வமும் பின் 

தீதைந்து தொலைந்தது, 

புலைமேலுஞ் செலற்கொத்துப் பொதுகின்ற செல்வத்தின் 
புன்மைத் சன்ளம 

நிலைமேலும் இனியுண்டோ நீர்மேலைக் கோலமெலும் 

நிலைமைத் தன்றே 

தலை3மேலுர் தோண்மேலும் தடமுதுகற் படர்புயத்தும் 

தாவி மேறி 

மலைமேனின் ருூடினபோல் ௮) னவால் வானரங்கள் 

வரம்பிலா த், 

தன் பெருஞ் செல்வத்தை யிழந்து இராவணன் இறந்து 

பட்டபோது இது கூறியதென்ச, செல்வம கூத்த.ட்செ கூட் 

டம் போல் இரண்டுவந்து பின் "தைர்துபோம் என்பதை உலஃம் 

இவர்பாலுணர்ந்தது, விரிவை இவர் சரிதைஈளிலுனார் ௪, 

செல்வம் என்றும் கிலையாதென்பது இ னால் கூறப்பட்டது. 

  

333. தண்டார்க் கலயனார் தாலிகிற்றும் ஆல் ஈறமே 
கொண்டுசெய்தார் என்னே கும$ேசா-.-மண்டி யென்றும் 

௮ற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அ தபெத்குல் 

௮ற்குப ஆங்கே செயல், (௩) 

இ. 

குமரேசா! குங்குலியக் கலயனர் தாலியை கிற்றும் என் 

அப்பொழுதே அறத்தைச் செய்தார் எனின், செல்வம் அதீகா 

இயல்பிற்௮ ௮.து பெற்றால் ௮ற்குப gas செயல்' என்க.
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அ.ற்கா--நிலைநில்லாத. அற்குப--நிலைகிற்கின் த 

செயல் என்பது இங்கு உடன்பாட்9 வியங்கோளாய் நின் நத, 

௮ற்சா என்றது அல்கல் என்னும் மினையடியாப் பிறக் த எதிர் 

மறைப் பெயெச்சம். ௮ல்கல் என்பது நிலைததல், தற்கல், 

கருங்கல்றளை உணர்த்தும் 

செல்வம் ௮ற்கா இயல்பிற்று... செல்வம் நிலையாத இபல் 

பினையுடையலஐ, Mie என்றது நிலைபன அறல்களை, 

செல்வம் நிலைத். து நில்லாத இயல்பினையுடைழ; அதனைப் 

பெற்றால் நிகுயுடைய அறங்களை பபொழுதே Geis 

என்பதாம், 

கூத்தாடடுக் கூட்டம்போல் செல்௦ம் விரைகில் நீங்கு 
மென்று மேலுரைத்தார்; அது நிங்கிவிமிமுன்னே அதனால் 

செய்யவேண்டியது என்னஎன்பதை இதில் உணர்த்தி அருளினார், 

நிலையில்லாச பொருள் தம் கையில் எய்தப் பெத்றால் உட 
னே நிலைமிற்தன்ற ௮றக்களை ௮தனால் அறிவுடையார் செய்து 

கொள்வசென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை 

கலயனார் பால் உணரப்பூிம். 

கதை. 

கலயனார் என்பவர் சோழ நாட்டிலே திருக்கடவூா என்னுர் 

தலத்திலே, ஜேதியர் குலத்திலே பிறந்தவர். றந்த. செல்வு 

டையவர், பிறவுயிர்களையுக் தம் உயிர்போல் எண்ணிப் பேணுக் 

தண்ணளியுடையளர், இவர் அத்தலத்தில் விளங்கும் திருக்2கா 

Agi சென்று சாளும் வாசனைக் தாபம் இட்டு ஈசனைப் போற் 

றிவக்.தார், உயிர்கள் மாட்டு ஐ ரருளும், பரமன் மாட்டுப் பேசன் 

பும் சொண்டு ஒழுகவெருங்கால் இவர், 'செல்வந்தேதய வறுமை மிக் 

கத, அதனால் மிக வருக்தினார், ஆயினும், உமிர்களுச்குச் செய் 

யும் உதலியிலும் பரமனுக்குப்புரியும் பணியினும் சிறிதும் குறை 

ந்திலா். குடும்பத்தோடு இசண்ச காட்களாப் பட்டி னி கிடந்தார்,
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மூன்றாம் காள் தமது அருமை மனைலியா பெரிதும் இரக்கித் 

தாலியை எமித்து உணவுப் பொருள்கள் வாங்க வருமபடி இவர் 

கையில கொடுத்தா, இரும் அதனைக் கொண்ு சென்ருர், 

செல்லுங்கால் ஒரு வணிசன் கொண்டுவந்துள்ள குங்கிலியப்பொ 

தயை இடையே சண்டார், நிலையாத உடம்பைப் பேணுதலிலும் 

நிலையுள்ள அறததைப் பேணுஃலே ஈலம் என்று துணிந்தார். ஈ௪ 

ஜலுக்குத் தூபம் இடு தற்கு மிகவும் இனிசாமனறு மஇழ்ந்து அவ் 

வாசனைப் பொருளை வாக்கனார். நிலை நில்லாத இயல்பினையு 

டைய செல்வம் தம் சையில் ores SLI பெற் ரூல் அறிவுடையார் 

அது கொண்டுநிலைபான அ௮றங்களையே செய்துகொள்வர் என் 

பை இவர் ௮னறு உணர்த்தி நின்றார். மங்லியங் கொிதறுக் 

குங்கிலியங் கொண்டதால் அன்றுமுதல் இவர் முல்கிலியக் கலய 

ஞர் என்று கூறப்பட்டார், ௮ற்கா இயல்பினவான செல்வம் 

அமையப்பெற்றால் ௮றிலோர் அப்பொழுதே அதனால் அறத்தைச் 

செய்கர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந் த... விரிவைப் பெரிய 

புசமாணத்தில் காண்டி, 

முல்லை முகைசொரிக்தாற் போன்றினிய பாலடிசில் மாளி3மந்து 

நல்ல கருனையால் சாள்வாயும் பொற்கலத்து ஈயக்துண்டா/சள் 

அல்லலடைய அடகூமின் ஒட்டகத்தென் ற.பில்வார்க் கண்டும் 

செல்வம் ஈமாங்காள் நினையன்மின் செப் தவமே நினைமின்கண்ஊர். 

வக ௪௪21 மணி, 

செல்வம் நில்லாது ஆதலால் உடனே அதனால் அறஞ் செய் 

தீல்வேண்டுமென்பது இஞல் கூறப்பட்ட ௮, 

  

334, மால் உரோமமுனி வாழ்காள் ஈனிபெற்றும் 

கூன் வாழக் குமசேசா---சேசமுயும் 

சாளென ஒன் றுபாஜ் காட்டி. யுயிரிரும் 

வாள இணர்வார்ப் பெறின், : (ி
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குமரேசா! உ ராமமுனி நீண்ட ஆயுள் சாளைப் பெற் 

ஜிருந்தும் ஏன் வாழ்தற்கு நாரணினர் எனின், நாள் என ஒன்று 

போல் சாட்டி உயிர ஈ ந௨வ!ள் அஃது உணாவார்ப் பெறின் 

OSs. ஈர்தல் அறிதல், பிளத்தல். 

நாள் என்றது பகல் இசவ என்று கதிரவனால் சுணிக்கப் 

பட்ட சாலக் கூறு பாட்டை, நாள் என... ரர? ளனறு, 

ஒன்லுபோல் காட் பொருள்போல் காட் டி ஒரு 2ிபாருள் a Lig. 

உயிர் ஈரும் வாள்-.௨யிரை ஈர்கின்ற வாளாபுள்ள ர 

உயிரானது ஈரப்படிவதொரு பொருளனருபினும் ௮ஃது 

உற்று சிற்காம் உடம்பைப்பிரித் தலால் காள்௮அதனை ஈரும் என்றார். 

அலது உணர்வார்ப் பெறின்--அவல் உண்மையை உணர்வார் 

உளசாயின், பெறின் என்றது அவ் உணர்தலின் அருமையை 
உணர்த்தி கின்றது. ௮ஃது எனனுக் குற்றியலுகரம் செய்யுள் 

கோக்கி ௮துவென நின்றது. 

நாளென்று காலவரையறையாகய ஒரு பொருள் போல் 

தன்னைக்சரட்டி, உயிரை ஈர்ெற வாளாயுள்ளது ௮வ் உண்மை 

சய உணர்வார் உள மாயின் என்பதாம், 

உணா வுடையார் விழ் காள் படாமல் நாளும் தன்றே ஆற்று 

வர்; உணாவிலலாதவர் பொழுதைப் பழு£த போக்கி முடிவில் 

இழிலவே அடைவர் என்பது குறிப்பு, 

காளானது வெளித் தோற்றத்தில் ஒரூ சால ௮ளவையபோல் 

சாணப்படிலும், உண்மையில் உயிர்களை அரிந்துகொண்டிருச் 

சன்ற லாளாகவே உள்ளது; ஆதவல் அதன் கழிவை நும் 

அழிவெனகச் கருதி ௮ழிகிலின்பத்தை அடைதற்குரிய உழிரளை 

௮ சழியுமுன் தேரிமின என்று உணர்வுடை. மச்களை கோக்க 

துணர்ச்தியதென்சு,
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காவின் கழிவை உயிரின் கழிவாக உணர்வோர் உண்ர்வ 

சென்பது இதில் உணர்த்தபபட்டது. இவ் உண்மை உரோம 

முனிவர்பால் உரைரப்படும் 

கதை. 

உ2சாமமுனிவர் என்பவர் புசுண்ட முனிவருடைய புதல் 

வா. அருகதவமுடையவர், இவர் உடம்பு முழுகதும் நீண்ட மயிர் 

கள் அ௮டர்க இருந்தமையால் இவருக்கு இப்பெயர் வந்தது, முற் 

றக் துறந்தவர், நீண்ட ஆடிளைப் பெற்றிருகதும் ஒனறினிடத் 

தும் பற்றிலலாமல் நிவயாமையையே நினைந்து நெடுக தவம் புரிக 

தார். கிருதயுகம், தி?சதாயுகம், துவாபசயுகம், கலியுகம் ஆகிய 

இர்கானகு யுஈஈகஞஷ் சேர்ஈதால் ஒரு சதுர்யுசமாகும். ௮துநாற் 

பத்து மூனறு இலக்ககது இருபதினயிர வருடங்களையுடையது, 

இத்தகைய சதுர புகங்கள பல்லாயிசங் கழிக்தால் பிரமாவுக்கு 

ஆபுள் முடிவாம, ௮வர் ௮ழியும்பொழுது இம்முனிவருக்கு மயி 

ரொன்று உ௨திரும, இவருடம்பில் முப்பத்து மூன்று கோடி. 

மயிர்கள் இருந்தனவாம. ௮வை முறறும் உதிரின் இவர் இற்று 

(pret, நாரதர் முதலிய முனிவர் பலரும் இந்திரன் முதலிய 

அமரர் சிலம் இவரது கவச்சாலைல்கு வது நெடிய உாழ்காளை 

பூடைய நீர் ஏன் இச்சிறிய குடிசையில் இருக்இன் தீர் எனளுர், 

ந.ஞூம் கழிந்துகொண்டு Guta exp ஆயுளை நி௫யெனக் களித்தல் 

மிகவும இழிலாகும், எளனினும மிக்க இயுளையுடைய ஓரர்வர் 

உளர். ௮வரும்கு ௮ட்டகோண முனிவர் என்று பெயர். என் 

உடலிலுள்ள மயி! முழுதும் உதிர்ஈது நான் முடிவடையும்பொ 

முது அவருக்கு ஒரு கோணல் நிமிரும அவ்வாறு, ௮வ எடடும் 

நிமிர்ந்தால் ௮வர் இற்றுவிமுவார், ௮வரைப்போய்க் காண்மின் 

என்றார், அனைவரும வியந்து ௮வர்பால் வந்தார், நிலையாமையை 

நினை*2த நெடுக தவம் புரிசின்ற ௮வர் நிலைமையைச் கண்டார், நெடு 

நாண் கொண்டார், நாளின் சழிவை உயிரின் கழிவாகவே உணர் 

வுடையார் உணர்லரென்பதை உலகம் இவர்பால் உணாந்தது, 

விரிவை முனிலர் மான(ியத்தல் காண்க.
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பாளையாக் சன்மைசெத்தும் பாலனார் தன்னமசெத்தும் 

கசாளையாம் பருவஞ்செகத்தும் சாமுறும் இளமைசெச்தும் 

பளுமிய் வயது நினமீன (மல்வரு மூப்புமாகி 

நாளுநாட் சாகனறாமால் கமக்குகாம் ௮ழாததென்னே. 

(குண்டலகேசி.) 

தனல்ஈள செலச்சசல ஏதோபெற்றனபோல் களிசகும்கெஞ்சே 

Bou sGarr® 

கனன்9காளும் உன்ஆயுளுகசாள் கழிவதுணராய் உயிர் தர் 

சாயஞ்சேரும் 

வனங்கடுகு வாவென்ன விளி,துன்பால் தினநெருங்கும் 
வண்மையுன்னி 

முனங்கொளறி யாமையை$ இனங் கள்ளா கறஞ்செய்ப 
முயலு வாயே. (கீதிரால்,) 

சாளின் கழிவை உயிரின் கமிவாகவே உண வேண்டுமென் 

பது இனால் உணர ததப்பட்டது 

  

335. LD an B ty 1p 53D வாங்கன் dn 6G 5C x 

கொண்ம£செய்தான ஈன்மை குமேசா...கொண்டாடும் 

நார்செற் று விம்சுண்மேல் வாராமுன் கல்வினை 

மேற்சென்று செய்யப் படும, (௫) 

9).—ar, 

குமரேசா! கட்டுவாங்கன் என் விரைந்து தவஞ் செய் 

தீரன் எனின், காச்செற்று, விம்குள் மேல் வாரா முன் ஈல் வினை 

மேற் சென்று செய்யப்படும் என்சு, விக்குள்--வி$ரல், விமல் 
் 7 ல 6 ; ஸ் ட உ ழி மேல் எழும்பொழுது நாஎழாது ஆகலால் “oie டம Ve Ao 

மேல் வாராழுன்”' என்னா. 

மேற்சென்று செய்யப்படும். விரைந்து செய்யப்ப பப; வாய் 

பாட்டுஃகேற்ற எழுவாய் இதில் வருவிததம்சொள் ௪, 

94
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உயிர் உடம்பை விட்பெ பிரியுல் காலத்தில் தோன். றுெ்ற 

துன்பக் கூறுபாடுகளுள் மிக்கது ஆய விக்ஃல் தோன்றுமுன்னே 

வீட்டி ந்கேதுவாகிய நல் வினையை விரைந்த செய்யபேண்டு 

மென்றதுவமுது தோன்றியபின் மாதும் செய்யமுடியாதென்பது 

கருதி. 

நாவை ௮௧, வீக்குள் மேல் எழுவதற்கு முன் ௬ ௮.0 
. ர ச் ௩ ச ௪ ச ௪ 

வடையோய௦ல் வீட்டிற்கு உரிய அறம் விரை%து செய்யப்படும் 

என்பதாம், 

மோல், கெருகல் உளனை ஒருவன் இன்று இளனைவன் என் 

மூர்; இதில், அவ் இன்மை வருமுன்னழம நனமை செங்க ஏன் 

ரா. உண்மையை உணாத்தி உறுவனவற்றை விலாவில் செய்க 

எனற அடிகள் அருள் மாணபை இதில் இப்ந்துகொள் ௪, 

கரு வ்சள் தளரா திரு ச்கும்பொழுதே உயிர்க்கு உறுதியான 

நன்மையை ஒருவன் விரைகது செய்தகொள்ளவேண்டுமென்பது 

கருத்து. 

AUTO VT உடல் நிலை த்திருக்கும்பொழுதே நிலையான 

HVIMS பமறிவுடையார் செய்து சொள்வர் எனபது இதில் 

உணர்தகப பட்டது, இவ் உண்மை குட்டுவாங்கன் பால் 

உண Hiss hw. 

கதை 

கட்$லாங்கன் என்பவன் சூரியகுலத்து வேக்தனாகெயெ விசு 

ase hore, கறந்த போர்விரன்,. இவனுடைய மகன் பெ 

யர் சீரசுபாகு, மனைவி சதமதி, இவன், மன்பதை இன்புற 

மஜிலம் புரந்தான், அக்காலகதில ௮௬சர௬ுடன ௮மராற்ற ஆழ்” 

we mest சிலர் இலன்பால் வந்து தணைவ.ர வேண்டினார், 

இவன் செனறு ௮௬ரரை ௮டங்கவென்று அ௮மசரும்கு உயரிய 

மேன்மையை உதகினான், அதனால் இந்திரன் ve peg “Quer 

நிவேந்தே: உனக்கு வேண்டுவது யாது” என்றான். இன் 

எனக்கு ஆபள் முடிவு எப்பொழுது என்று நீ௮மிந்து கூறுக
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என ௮வனை ௮மைந்து வேண்டினான். அவன் யோகவுணர்வால் 

Corse “puts! இன்னும் இரண்கொழிகைசானே உள்ளது?? 

என்றால், மனனன் மாரகர் வந்தான், அரியவை யாய!ம் உரிமை 

யினுசவி அறலிலை யல்லாம் வின “வினில் செய்தான், பற்றறத் 

தெளிஈத।ன். பற்றற்றானையே பற்றி நினறு சவஞ்சசய்.து பின் 

முததியடைந்சான, Fino மேல் வரு ழனனே ௧ல வினையை 

அறிவோர் விரைந்து செய்வரொெள்பதை B_GU HIP இவன்பரஃ உணர் 

ந்து மழ்ர்தது. (வீரிவைப் பாசவசத்தில் காண் 2) 

இளமையும் எழிலும்வானத் திடுலிலின் ஈண்டைமயும் 

வசாமையுளஸ் கிளை புமவாரி புதியகன் வரவுபோலும் 

வெளியிடை விளம்னெவீபும் ஆபுவுமென்று வீட்டு 

குளபகலூம்கஞ் செய்வர் உண/வினாற் பெரிய£ரா£, 

(2மரூமகதா புகாணம்,)) 

இளமையும் நி௯பாவால் இன்பமும்டின் ற வல்ல 

வளமையும் ௮அஃதேயால் வைகளலு* துனபவெள்ளம் 

உள வன கினையாதே செல்கதிக்சென்று மேன்றும் 

வ்ளைகிலம் உழுவார்ப்போல் வித்துநீர் செய்துகொ aw Darr. 

(வையாப தி) 

புன்னுனிமேல் மாபோல் 9லையாமை என்றெண்ணி 

இன்னினியேசெய்” ௮றதவினை--இன்னினியே 

நின்ருன் இருந்தான் கடந்தான். சன் கேளலறச் 

சென்றான் எனப்படுத லால்: (காலடியார்) 

பசிவந்த பின்செல்லை விதைப்பதுடோல் விட்டில் த பற்றிக்கொண்டு 

கசியும்போ ததையவிம்ச தறுவெடடல்போலும்போ ஈஈடகுங் காலை 

ARs gre SPsipud agourgne sudGA divs Sse 

இ௫வுகொண்டுசாங்கால ச் தப்படி$அறம்புரிலாய்ஏசழை கெஞ்௪, 
(£திநால்) 

விக் சா முன்னே நல் வீனையை விரைந்து செய்யவேண்: 

டுமென்பது இத ஞல் ௯ :ட்பட்டது. 
EEE
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336. பண்டு மணமகனாய்ப் பத்தினியைக் தைப் சக்கான் 

கொண்டஅ௮னைமேன் மாண்டான் GOS fF —5 om 

கெருநல் உளனெருவன் இனறிலலை பென்னும் 

பெருமை யுடைததில் வுலகு, (vr) 

இ....ள். 

குமரேசா! மணமானா? மடழ்ர்து நின்றவன் ௮ன்றே 
ஏன் பிணமகனா இழிந்துபோனான் எனின், ஒருவன், கெரு ஈல 

உளன்; இன்றுஇல்லை என்னும பெருமையை இங்உலகு உடைத்து 

என்க, 

ஒருவன் நெருநல் உளன்--ஒருவன் கேறறு உளனுயினான். 

இனறு இலஃலை--இன்று இல்லையாயினான. 

என்னும பெருமை என்றது இகழ்ச்சிக் குறிப்பு, உல 

கோர் சொல்லின்'3மல் வைதது இஃதுணர்த்தியெதன்ச, 

ஒருவன் நேற்றுப் பிறந்தான இனறு Qs sre oor 

சொல்லும்படியான நிலைபாமையையே இவ் உலகம் நிலையாக 

கொண்டுள்ளது என்பதாம். 

நேற்று இருக்க ஒருவன, இன்று இல்லையானான்'' என்னும் 

பெஈமைதடன் இவ்வலகல் மிகுதியாகவுள்ளது தலால் உள்ள 

போ , உமக்கு உதியைச் Cw gO s1 oF oH x GT SMUG) (FO 

ப்பு Pa sogquur பிறததகலு. இரு பாலார்ம்கும் உளவாயிலும் 

உயாவுபறறி ஒருபால்பமவவைத ஆக் கூறினார். 

மேல், லிக்குள் வருமுன்னே வேண்டியதை விரைர் செய்க 

என்றார்; மூப்பு வந்த பின்னரதானே ௮.து வரும என்று அயர் 

௧௩௯ இமாசே என்று இதில் ௮ருளினார் cree, 

இன்று இருந்தான தன் கேள் ௮றை இப்பொமு.சு ஒருவன் 

இறர்.துபோனான் என்று இவ்வலடுல் அடிக்கடி செ ல்லப்படும் 

என்பது இதில் உணர்த்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை ததைன்பால் 

உணரப்படும்,
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கதை, 

தனதன என்பவன் மதுரையிலிருச்சு ஒரு வணிகர் கூல 
மகன, இவனகாலத்தில் குலோக.துங்க பாண்டியன் அரரபுரிர் 

ஹான், தனது மரபுஃகுரிய LD) 3) B ஒருத்தியை இவன மணம் 

புரி கான், பெற்கு ஈம் உற்றாரும் பீறருஉ புடைரூம்ந்து பகி 

bs B mused அழகுற ஈடஈழுகொண்டிருர்கது; அப்பொழுது 

Yass இளங் கனறையுடைய பசு ஒனற வெொ௱ண்டோடி 

வது இவனமேற பாய்ச்து விரைநது சென்றது, அதனால் குடர் 

சரி்து இவன் உடனை மாண்டான். மணமனயிருந் கவன் பிண 

மசனானை. இனறு இருந்தான் இபொழுது இரக்தானே 

பறை அனைவருல் கலக்கி ௮மு௮ துடிகதகார். கெருகல் உளன் 

ஒ ரவச இன்று இல்லை எனபஇனும் மிஃச நிலையாமையை இவன் 

பால் உலகம் அன்று கண்டது, வீரிவைத் திருவீளையாடலில் 

கானக, 

ஒட்டியபல் களைதுவன்றி ஒல்லொலீமங்கல௩ தொடங்கல் 

கொட்டியபல் இய-மழக்£க் குழுமிய வோ சையின் வெருண்டு 

கட்டி யதாம் பிறப்புனிற்றுக் கற்ராவனறதிரந*் தோடி 

முடடிய தால் மணமகனை முடிநததால் ௮வனுகி. (2) 

மணமசனே பிணமகனாய் மணப்பறையே பிணப்பறையாய 

அணியிழையார் வாழ் சதொலிபோய் ௮ழுகையாலியாய்க்அநீயக் 

கணமதனிற் பிறந்திறமிச் காயத்தின் வரும்பயனை 

உணர்வுடையார்பெறவருணர்வொன்றுமிலார்ககொளறும்லை. (2) 

இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மை தெளிவாதல் காண்க, 

மன்றங் சழங்க மணப்பறை யாயின 

௮ன்றவர்க்காங்க பிணப்பறையாய்ப்--பீன் றை 

ஒலித்தலும் உண்டாமென் றுய்ந்துபோமாறே 

வலிக்குமாம் மாண்டார் மனம. (நாலடியா ர்) 

நிலையாமையே இவ உலகில் நிலையாக உள்ளதென்பது இத, 

Ca & PLL gi.
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337. கோடி கருதிக் குதித்தான் சயத்தரசுன் 

கூடினான் சாவேன் குமமோசா--கூடி 

ஒருபாழமுதும வாழ்வ தறியா கழுதுப 

கோடியும் ௮லல பல, (or) 

இர், 

குமரேசா! வெற்றி பெற்றோிமன்று தன் லாழ்வைக் 

குறிக்தப் பல கோடி எண்ணிய சயத்செசன் ஏன உடனே 

மாண்டான் எனின், ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார், கோடி 

யும் அல்ல பல கருதுப எனக, 

கருதுப-- எண்ணுவர், கோடி ஓர் எண்: ௮ஃதாவது நூறு 

நாருயிசம், உம்மை இழிவு சிறபபு, கோடியும் ல்ல பல 

என்றது மனத்தில் தோனறம் எண்ணங்கள் அளவிீடலரியன 

என்பது கருதி. 

அறியார் கருதுப என்று கூட்டுக. கருதுப எச௪பதைப் 

பயராகக் கொண ருதப் படுவன பல என்று காணிலும் 

DY Orbit] LD, 

ஒரு பொமுகளவும் தாம் நிலையாயிருந்து வாழ்2வமென்ப 

தை உணராதவராயிருந்்தும் கோடியிலும் பலவாய எண்ணக்களை 

அறிவிலார் கருதுவர் என்பதாம், 

ன்ற்ப வாழ்வையும் ௮ற்ப அறிவையுமுடைய மக்கள் சற்ப 

கோடி காலம் வாழ்வார் போனறு பல கோடி எண்ணங்களை நினை 

ந்து நினைத்து நெஞ்சு புண்படுவர் என்றபடி. 

உலண்டு கூடு கட்டி யாங்கு அறிவிலார் பல கோடி. கிளைவுக 

ளால் மனக்கோட்டை கட்டி மகிழ்வர்; அறிவுடையார் தமது நிலை 

யாமையின் திலைமைனயைத் தெலிந்து நிழுயானதையே நினைந்து 

நித்பர் என்பது கருச்.து.



34-ம் அதிராம் நிஉயாமை, 679 

ஒரு ஈணமேனும், இங்வக நிலை ச்திருப்போம் எனலும் 

நிலைமை தமக்குத் தெரியாதிருஈதும் பல கோடி எண்ணக்களை 

நிரை ஃளித்து ௮றிதிலார் அவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் 

பட்ட, இலள் உண்மை சயத்திரகனபால் உணரபபடம், 

கதை. 

சயக்ரசன் பாசதப் போரில பதின்னறன்றாம் காளில் ஆறா 

ச்சுனனுடைய மானைகிப MTs orm’ சகொன்றவிட்டான்* 

அதனால், ௮ருச௪சனன தினந்து பறுராள் பொழு தப. pet pal 

னைம் கொலவதாசவும், இலலையானால தெ ரப்பில Hips gi தான் 

(டிஈது செல்வதாகவும் சூரூரை புசனறு துணிக்திரு $தான், 

புரறைபபடி மறுநாள் போர் தொடங்கினத, அன்று சயத்திர 

தனை நடவ வைத்து எண்பதினுயிராம தேர் வீரர்களை அவனைப் 

படை ரூழநிறுத்துப் பல்லாயிசங்கோடிபோரவிரர்களை ௮ தனமேல் 

நிறுத்துச தூ2சாணர் படைத தலைவராய் நின்று, காஉவசைச் 

சேனைகளையும நட சுதிப் பொருதார், இருபதெெ தட்டு நாழிகையா 

தியும் அவன இருத இடத்தையுங் கூட அருச்சனன பொருந் 

தப்பெற்றிலன, சாசதியாயிருகத கணணன் தன கதிராழியால் 

கதிரவனை மறைத்தான். உலகம் இருண்டது. துரியோ தனன் 

(2, சல. சவா ம௫ழ்ந்து சயத்திர தனை ஐர்௮ழகய 2 தரில ௮லங்கரி 

ததுவைத் த் சயம் சயம”' எனழு முழங்கிக் குதித்து அருச்சுனன் 

முன்ன நிறுத்தனர், ''உடனபடிககையினபடி. பொழுதுபோ 

ய்விடட து இனித் இபில் விழுந்து ௮ர.ச்சனன இறர்.து படுவான்; 

அவன் இறந்தவுடன் தருமர் மூதலிய சால்வரும் தொலைவர்; 

அவர்சள் தொலைக்தபின படைகளனைத்தும் பறந்துபோப; தன் 

பின அரசு முழுவதும் ஈம் அரசனும்ச உரியதாகும்; அதனால் 

புஃமும் வெற்றியும் பொருவருஞ் செல்வமும் யான் பெற்று மகிழ் 

ந்து பெருஞ் செறப்படைவேன'? என்று இங்கனம் பல கோடி 

எண்ராஙகளைச் சயத்திரதன் கருதிக் கருதிக் களித்தான், கிர 

வன மறையவிலலை யென்னும் உண்மையைக் சண்ணன் வீசய 

னுக்கு உணர்தஇ 'லீடுக அம்பு”? என விரைந்து நின்முர், உணர் 
ந்து வீரனும் உடனே விட்டான். துள்ளி நினறவன தலை துள்ளி 

எழுர்ததி. ஒருபொழுதளவும் தாம் வாழ்வதை ௮.றிமாஇருச்தும்
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கோடிாினும் பலவாய எண்ணம்சளை அறிவிலிகள் எண்ணிஎண்ணி 

மகழ்கர் என்பதை உலநம் அன்று இவன்பால் உண நதது. 

(வரியைப் பாரதத்தில் சாண்க.) 

உண்பது சாழி உடுப்பது கானருமுழம் 

of ote கேடி ச் தெண்ணவன- ஈண்புதைக் த 
மாதா ுமலாழசமை மண்ணின கலம்போலச் 
சாகதுணையுஷ் சளுசலமே தான. (ளானை) 

முரு கால தில் கான ster gin Car டனா நுவன் 

வே_டைககுஈ 2சன் ஜன. அங்கோர் யானையைக்கணடு அதன 

மேல் அம்பினன எலி. அரனுல் ௮ மாண்டு வி ழுககலு, 

வேடன் விபசது அதன்பால விரைந்து செனருன், அங்குக் 

கடகத பாம்பு அலன் லில் sy sag. அதனை வில்லால் 

அடித்தான், ௮து மடிக்தது. விடகதலை, கேடு வேடலும 
மடிசதான, சிறிதுபொழுது கழித்து நரி ஒனறு மங்கு வந்தது. 
பெருமகிழ்வு கொணடது, யானை 0 மாதங்தடகு உணவா கும் 

வேன Par pl காட்கர். ர. அமையும், அரவம இன்றை 5 
Hs Bi is, வனறு ஒருத் ஈரி ஒனறு கொண... உவரை 

சகு ௮ளேயில்லை, றழி ஈழறி ஓகதது, நரம்பால் கட்டி. 
யுள்ள ஸிலலின் ஈரணியை முலில் இனனக் கருதி நுனிப பம் 
கம் இருகழு சரி அதனக சுடத்தது. நாண இற்றஅடன் வில 
விரைந்து. DIU. களால் நரி மாண்டது. தன மனைல௮யு 

டன வர்து ுவவனததி ஒல வினற மனனன இறந் கழ்சசியைக 

கண்டி ந(மும இவவாறுதானே பல கரு.நி மாள்சனோம என்று 

நிலையாமையை யஞ்ிி உடனே அறவுகொண்டான், இதுவும 
௪ண்டு ஈருதத்தக்கதாதலான் இசனடியில் காட்டப்பட்டது, 

கரியொரு திஜ்களரறு கானவன் ூன்றுகாளும் 
இரதலைப புறறுநாகம் இனறுனும இரையாமென்று 
வரிதலை வடனகையில UW DAMS ஈ.ரமபைம்கவவி 
ஈரியனார் பட்டபாடே ஈ.சாகளும் படுவர்மா தோ. 

(ரரி விருத்தம்) 
தம நிலைமையை உணசாமலே அமிகிலிகள் பல கருதுவர் 

என்பது இதனால் உ றப்படடது, 

Cn etl
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338. G9. 5 & somites கொண், வயிர் சாணாதேன் 

கூ மமேட்டுங் கண்டான் குமரா. ரா$ற 

குடம்பை கனித்தொியப புட்பறம் தற்றே 

உடம்போ டுயிரிடை. நட்பு, (<7) 

@—er. 

குமரேசா! தேலசனமா, கன உடன வந்த மனை வியின் 

உயினரக் காணாது என் ௩ மபை ட்ரிம் ஈண்டான் எனின், 
(5 ரு e - ௪ 

உடமயபோி உயிரிடை ஈட்பு, 2. ஒழியப் புள் 
௩ 

பறந்தற்று என்க. குடமபை...- [றற மச mu, 

புள--பறவைகளெல்லாவற்றிற்கும் பா.துவான பெயர், 

உடம்போமி உயிரிடை நட்பு.-உடம்புக்கும் உயிர்க்கும் 

உள தாய உறவு, உயிருடை எனவும் பாடம, 

புள் பறக தற்று. -பறவை பறந்து போன தன்மைத்து, 

நட்புப் பறந்தற்று என்று காண்க, உயிர்ம்கும் உடம்பிற் 

கும் அமைந்துள்ள உறவ்ன் தகையை உணாக்ுதற்கு ஈடபு 

என்றார். ௮௪ன புளனமை குறிப்பாலி, [சப்பி சலால இது குறி 

பபு மோழி ௮ன்சு, 

குடம்பையை வீட்டுப் பறவை பறந்து போதல் போல் 

உடம்பினை விட்டு உயிர் பிரி துபோம் என பதாம, 

உடம்பு தனியே டெக்க உயிர் பிரிம்து போதல் ௪.துபோல்வ 

தெனின், கூடு சனியே கிடக்கப் பறவை பறந்து போதல் போ 

லும என்பார் “உயிரிடை ஈட்பு, புட் பறச தற்றே?! என்றுர். 

உடம்பு தனித்தொழிய உயிர் போதலை உணர்த்துதற்குப் 

புள்ளை உவமை காட்டியது ௮தன இயல்பு நோக்கி என்க. 

குடம்பையும் புள்ளும், உடம்பிற் தம் உயிர்க்கும் இதில் 

முறையே ஒப்பாய் நின்றன, 
85
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இனி, உடன்தோன்றல், ஒன்றாய் நிற்றல், காலம் வக்.துழிப் 

பிசீந்துபோதல், பின் அதில் புகாது ஒழிதல ஆப உடயிர்சு 

கரன் செயல்கள் முட்டைக்கும், ௮தனுள் இருக்கும் புள்ளுக்கும் 

பொருக் தியிருக்தலால் குடமபையை முடடை எனறு கொண்டு 

பொருள் காணினும் அமையும்; ஆயினும், முடடையிலிருகந்து 

குஞ்சு வெளிப்பட்டுத் துவண்டு கிடச்குமே யவறிப் பறச் 

துபோதல் இல்லாமையாலும், அவ்வமையம் ௮து புள என்று 

பெயர்கொள்ளாமையானுப, 'புள் பறந்தற்று?' என்பத இங்குச் 

சதக்சமையாலும், இங் ௮ரிப அமைவில் ஒருவகை எளிய ௮மை 

வின் பையும் ௮மைச்துள்ளது எனக, 

உடம்பைத் தனி3யே ஒழித்துவிட்டு ஒருவரும் அறியாவண் 

ணம் உயிர ஒளிஈதபோம என்பது இதில உணர்த்தப்பட்டது, 

இவ்வுண்மை கமலவதியால் உணசப்படும், 

BONS. 
4 

இ்றைக்குப பல ூற்டுண்டுகட்கு முனனர் மதுமையின் 

வடழெக்கிலுள்ள இரபபத்தூர் எனலும் %ஃரில தல சமா 

என்ர வேதியனிரு௩தான, வன கபலவதி என்னும் கன் 

னியை மணரஈது இல்லாழ்ந்கை புரிந்துவருங்கால் ஒருகாள் தன் 

மாதகனைக காண விருமபி மனைல்யையும் டீழுலியையும் உடன் 

கொண்டு மதுரையை சகோம்கி வக்தான், கெழியிடையிருக்த ஒர் 

ஆல மர நிழலில் ௮வ இருவரையும் இருததிகிட்டு ௮வர்க்காக 

நீர் நாடிச சென்றான? அவ ஆலமரத்து நுனியில் முன்னே 

தொங்கிக் கடந்த ம்பு ஒன்று காற்றுல் ௮லைபபுண்டு ஜே இரு 

ந்தவள் பேலே வி.முஈதது, அதனால் அவள் உயிர் துறந்தாள், 

சென்றவன நீர்கொண்டு திருமப் ஏந்தான. அயில்பட்ட மயில் 

போல் உயீர்போய்ம் உடசுகும் அவ அழூயைம் கண்டு ஆருயிர் 

பதைததான, கலங்க அறிவழிர்து கதறி அழுதான், இவ் 
அழ உடம்பிலிருந்து பழகிய ௮வ் உயிர் எவ்வாறு போயிற் 

Gy என்று எக் கொகதான். பருவம வந்துழிக்கூட 

ம்பையை கிட்டுப் பறந்து செல்லும் பறவைபோலம் சாலம் வந்து



SA th wy artis 2ல்யாளம, B77! 

Pecveu 80.9 097 M5 gy Guts SOm தலால் 1 வரர் 
. இவாய்கிடாதே crag Aut Our Sige Garver உ பப்ப 

கும் உயிர்க்கும் உள தாய நட்பின் நிலைமையை இவள 

தெளிந்து குழர்சகையோடு தன் ஊரினையடைநதான, (வட... 

கூடற்காண்டத் ரல் காண்க.) 

CaaS 5 ata wor sorta) Qi Spar 

வலாளாதே போவரான் மாந்தாகள்--லாளாே 2 

சேக்கை மானொழியச் சேணீக்கு புட்டோல 

யாந்மை தமர்க்கொழிப த்து, (ஈாலடய-ம்) 

லிடம்பயில் எயிற்றர வரியும் வீநழை 

குடம்டையும் தா2னனுங் கொள்கைக்தே கொலாம் 

ஈடம்பயில கூத்தரின நடி க்கும் ஐவர் வாழ 

உடம்பையும் யானென வுரைம்ஈற் ஈல3 சா (a7 #.) 
சீ 

உடமபோடு உபிர்9தொண்மிள்ள உறவின ழியல்। இதன் 
உரைக்கப்பட்ட த, 

330. அனநிறர்க சத்தியவான் அங்மிருச்ை ௪ ஏன்றெந்து 

குன்றா? தழு$தார் HUST F!—> 0317 

ep F UP CUT IG சாக்கா டுற௨கி 

i Sins go போலும பீறப்பு, (௯) 

லர s 

குமரேசா! asap Orig Hupis சத்தியவானும் 

வீரு கதையும் ஏன் உடனே பிறது எழுக்தார் எனின், சாக்க! ட, 

உறங்குவதபோலுமப; பிறப்பு e pad விழிபபதுபோலும் என்க. 

சாச்சா... இறப்பு, ௧0 தொழிற்பெயர் வி.ச.தி, 

இறத்தல் உறல்குதலையும் பிறத்தல் உரங் விழி ச்சலையும் 
க்ரும் என்பதாம். 

௬ 

கதி
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உறக்குவதையும் ள்] பபதையும் இறப்பும்கும் பிறப்புக்கும் 

ஒப்பிட்:..ர் இயல்பாசவும விரைவாகவும உயிரகட்கு வை 

மாறி od றி உளிவரம் எனபது கருதி, 

குடம்பையை விட்டுப் பறவை போதல்போல் உடம்சனை 

விட்டூ உயீர் போம என்று மேல கூறினா; இதில, அவ் உயிர் 

மீண்டும் ம்ண்மம் உடம் 2ப9தது கினறு மாணடு மாண்டு தோன் 

றும் எனபதை உவமையால் வீளம்$னா, 

8ரோடு கட்பமும, மரருப்போடு வெப்பமும் எப்படி இயல் 

பாக அமைக் தள்ளனமவ/ அப்படியே உடலோடு சாககாமி 

a Dh Hala GI} என் 5, 

உறக்க, ழம் கிஜிப்பும் போல் இறப்பும் பிறப்பும் உயிர்கட்கு 

மாநி மாறி வருமென்பது இதில் உணர்தகபபட்டது. இவ் உண் 

மை சத்தயவானிட.மம், விருத்தைபா லும் உணரப்படும், 

கதை |: 

சத்தியவான் தனது மனைகியாயெ சாவித்திரியுடன் Fo sw 

என்னும் வனத்தில் ஜா ஆலமர நிழலில் உவக.து இருந்தான. ௮ப் 

படொழடு௮ ௮வனூகு முடிவுகாலம் வகதது, சாய்க்லு படுததான; 

உடனே மாயந்துபோனான். உடனிருந்த மனைவி உள்ளல் கலக் 

கச ன கற்பின் மாண்பால் காலனைத் தொடர்ந்து மங்கலத் 

தோடு தன்னைக் காத்தருளும்படி வேணடினாள் இவளது தாய் 

மைக்கு மகிழ்க து ௮௮வா2,ம இருக என்று ௮வலும் அருள்புரிச் 

சசன்றான். இவளும் மீணடுவசது தன் கணவனைத் Pag ayer. 

இறக் துடந்தவன உறு விழித்தவனபோல் எழுக்சான், இரு 

NGL ve pia தமஇருபகிடஞ் சென்றார், விரிலைச் சிவ மகா 

புராணத்தில் காண்க. 

கதை 2. 
விரு ததை என்பவள் இழற்றைச்குப் பல்லாயிர வருடங் 

கட்கு முன்னர் அுநாமயப எனலும் WET ERAS உசத்தியன் 

என்னலும் ஒரு முனிவரன் புசஸ்லி, தாய் பெயர் மங்கலை, இவள்
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ஒரு eter ingen sit பலருடன் மலர் பிதாய்யச் சென்றாள், 

அங்கோர் மத யானை மூழககி ow hE. BRO அனைவ ரூம 

இதறி ஒழு CHT. Sacha anon gpg ly பதா pr தத aH 

பாழல் கணழறிற பாய்து மாய்ந்காள். பெர்மோ wy Hi gp 

பேதுற்றுபந்துமரளை௪ட௫த்து பெளி3 படத்தி மயக்கி தார், 

அறங்காட்டிற் சென்மதுவோ '2சய்வதமும் இங்கி யோ 
௮ரிதா முததிக 

திறந்காட்டும் தவகெறிபும பொய்த்தனவோ சலியுமினிச் 

சேர்ந்த தயோ 

மறங்காட்டும் வனக்கலிற௮ு வச கடர்்க ஈஎண்டெனது 
மாது மாணடி 

புறன்சாட்டி ற் இடச்தீடு3மா ஏன் பனமயனனே பிது3கார் 

புதுமையாமே, 

எனறு புலம்பி யழுதார். அவவமையம் அங்குச குச்சச முனிவர் 

வந்து கம் தவ மகிமையால் அவவுயிரை மறலியிடமிருக் த Ro 

டிக் கொணர்ர்தா. உடனே ௮௯ 3 ௮வ் உடலிற் புகுக்தது 

உடதி ள் உபி வந்திடலும்புகுக்ச.அமய் யுணாவு௫றி 

விடிக்தலாசால் பதைத்ததுரச துளங்க முகம் விளங்கிய தால் 
BUG. STEN 

TOs sms அரைத்தனகோள் இமைத்தன கண் விழிக்தனவர 
லினைய காலை 

மடம்கொடியும் துயிலுணர்ந்தாள் போலெழுக்தாள் எல்லோரு 
மருக்கிற் சூழ்கசார். 

இலவிருத்தையே மார்ந்தண்டருடைய தந்தையின் தந் 

தைய(இய மிருகந்ண்டுய முனிவரும்கு மனைவியாயினள், உறங்கு 

வதும்பாலும் இறப்பு உறங்கி வீறிப்பது போலும் பிறப்பு என்ப 

நை உல-5ம் இவ் இருவர் பாலும் ௮ன்று உணாந்து தெளிந்தது, 

வ்ரிவைக் சக் புராண ததில் சாண்க, 

இறப்பும் பிறப்பும், உறக்கமும் விழிப்பும்போல் மாறி மாறி 

வருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
cena 

ete teen
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340, தஇண்டோட் சத்துவசன் செய்யவுயிர் பல்லுடம்பு 

கொண்டலைஈ் ச தென்னே குமரேசா---9சொணடுகிற்கும் 

புக்கில் அமபைந்தின்று கொல்லோ வுடம்பிலுள் 

DEF லிருந்த வுயிர்க்கு, 

இ...ள் 

குமரேசா! சஈூத்துவசன.த மெய் உயிர், என் பல உட 

ம்புகளினும் புகுந்து அலைந்தது எனின், உடம்பிலுள் .துச்சில் 

இருர்க உயிர்க்கு புக்கில் ௮மைந்தின்று கொல் என், 

புக்கில்--புகு௩்.து நிலையா யிருக்கு மிடம், 

அமைக் தினறுகொல்..-. ௮மைக்கு நல்லை போலும், 

அச்சில்--ஒ தக்டெ.2; ௮ஃசாவது இரவலாக ஒதக்கத் 

தீங்கும் இடம், துச்சில் இருந்த உயிக்குப் புக்கில் ௮மைந்த 

இல்லை என்றது பல்வகை உடம.புசுளிலும் புகுத ௮ஃத ஒன்றி 

லும் நில்லாது நீக்குமென்பது சருதி, 

நிலையான உயிர், நிலையாயிருத்தற்கு ஒரு நிலையான நல்ல 

இல்லம் ௮தற்கு இதுகாறும் அமைகததில்லை என்பது கருத்து. 

நிலையில்லாத உடம்புள் கிலைததிரும்குமபொழுேே ௪ நிலைபே 

றுடைய ஈன்மையை ஒருவன் பெறவேண்மீமென்பது குறிப்பு. 

உடம்புகளுள் இரவலாக ஒக்க தங்கியிருக்கும் உயிர்க்கு 

என்றும நிலையாகப் புகுந்து இருத்தற்கோர் இடம் இன்னும 

அமைக்ததில்லையோ எனபதாம, புக்கில் ௮மைக்ததாயின ச் 

இல் இருந்து உயிர் அலையாதென்பது தெளிலா தலால் கொல் 

லோ எனறது ஐயமாயிற்று, நிலைபெற்ற இல்லாகிய விட்டிளனை 

அடையுமவரையும் உயிர் கிலையினறி ௮லையும என்பது கருத்து, 

ஒர் இலலில் ஐதுக்குக் குடியிருப்போர் ௮வ் இல்லிற்குரிய 

ளர் ' விருமபும்வரையும் இருந்து வெறுததவுடனே வெளியேறி 

வீடுவர்; அதுபோல், கொடு நோய்களுக்கு உரிய, இடமாயுள்ள : 

உடம்புகளுள் உயிர் புகுந்து ஒ.தங்கயிருந்து அவை அடங்கியி



94-ம் அதிசாரம் நிலையாமை, 681 

ருச்கும் வரையும் ௮மர்க்து அவை நிலை திரிர்தவுடனே அன்று 

போய் அவ்வாறே மாறி மாறி ௮லைஈ.துவரும் என்க, 

ஒதிக்குக் குடியிருக்கின்ற DM GMT அவ் வீடு எவ்வளவு 

உரிமைபுடையதோ ௮வ்வளவே உயிர்க்கு உடம்போடு உளதாய 

உறவு என்பது குறிப்பு. 

பல்வ உடம்புகளுள்ளும் புகுந்து சிறிது காலர் தங்கி 

ஒன்றினும் கிஷூயின்றி உயிர் திரிந்து வரும் என்பதைப் 

“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாடப் 

பல்லிருகமாகப் பறவையாய்ப் பாம்பா இக் 

கல்லாய் மனிசராய்ப் பேயாய்க் கணக்களாய் 

வல்ல௬.ர.சாகி முனிவராய்த் தேவசாய்ச் 

செலலா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்தள் 

எல்லாப பிறப்பும பிறத்திளை த்தேன் எம்பெருமான்” 

என்னும் ௮ருள்மொழிசளினிது விளக்குடன் றன. 

ஒரு நிலைபில் நில்லாமல் உடல்கள்தோறம உயிர் புகுந்து 

மள உ எனபது இதில உணர்த்தபபட்டது. இவ்வுண்மை சக௮ித் 

BUF பால் உணாப்பம்ம, 

கதை. 

சத் துவசன் என்பவன் இற்றைக்குப்பல தூற்றாண்டுகட்கு 

முன்னர்ப பல்லவ தய கத ஆண்டிருக்க ஒரு மன்னவன். நல்ல 

சிலமுள்ளவன், இவனுடைய மனைவி பெயர் சுசாந்தை இவ்இரு 

வரும் கணலனும் மனைவிய்மாய் முன்னர்ப்பல உடம்புகளிலும் 

புகுந்திருக்து பொருந்தியின் புற்றார். பினனர் வணிகமரபிஐ தோ 

ன்றி மருவீவாழுங்காலததல் ௮ணடவாயுவு என்னும் ஒர் நோயால் 

அவன் ஆயிதீர்ச் தான். மனைகவிவருந்தி அழுதாள். அவவமையம் 

அங்கு உந்த சவுபரி என்னும் முனிவரொருவர் இசக்கமுற்று 

அவன எழும்படி மோழிந்தார், அவரது தவமாண்பால் Ya gis 

எழுந்தான் , மிகுதியாகப்புலால் Sar pats பாவத்தால் HIDE 

வுரும் பின் கழுகுகளாய்ப் பிறந்து காடன் என்னும் வேடஜெரு
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௪ 

உன் கண்ணியிற்கந்கிக் ஈண்டகி நதுக்களையில் கொட்லப்பட் 

LIT So YY ற்றறரசுடடு ஊனை உண்டு எஞ்சிய என்புசளை 

gon வீச்சசெனமுன். ws OInsors sos Gar ww ys 

DY CF oy b ௮ுரசியுமாகு ௮வஇரு வரும் அ ODES gD ogra B ரீமா 

உன்னும் ஓரி புதல்வியைப்பயகது Lave § தமணம் புரிக தன் 

கீழு உடம்பை வத்து ௮7சக றாம். டே னன். பலவகை 

உட ம்பு ூளருநம் திலி a De நினறு ஒன் றி னுர் கிலையில்லா 

LCA DLLs LD. SPR ௮ழ்வீலின்பததை Lp OY a LH gb TSM 

eT S & 6 sb bi ins BEM உடம்பு அுனைக்துள்ளது. எனழம் 

௮ல் அடில சிலையக சில்லா சன்றம் கோணறியயாவும் மிகா 

உது ௮ழிபம் என்றம் நிலையானபயின் இடல்பை இலன் நினை 

குட்ட சளிக்நன். (வீரிவைக்கல்கி புாரணததில் சாண்க ந செனீக், 120%, 

ட ம்பினும் நிலையாக கில்லாமல உயிர மாறி மாறி முலைபு 

ut
 J) 

மெனபது இகனல் கூறப்பட்டது. 

Sasi வளி இடஞ்சுட சென்ன % 

OHA Hi நில உடம்பிடை உயிர்கள், சிலப்பதிகாரம். 

“ட் ரிம் சணப்களுக் குசவும லண் பொருள 

SL BBS Gwin FL. YU dom oh Fue 

Fpl Qs கந்தன மான ஈட்டகம் 

எழிலுறப் புனையினும இருப்ப சல்ல2வ, 
( £சல்வந்திப் புராணம்.) 

ஒரிடத்2?தா ரயீர்நெடுகாள் உ௱வதிலை உத இயலும் 

ந்ம்டத் துப் புரிவினையாவ கிலயிலுடம் பிது$ப1 றை 

பாடததிற சுவாக்கத்திழ் பவர்க்ரமதில் எககெனினும் 

சேரிடததநற சேருமிது தண்ணபெனத தெ.ரிசஇி9தி 
(ே.துபுராணம,) 

இதறப்பெனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும் 

மறப்பெலும் ௮மனின் மேற் கேடு பற்றுண்டோ 

DU Cr gor செப்பமே தணைசெய் யாளிடி ற் 

பிமப்பெலும் பெருங்கடல் பிழைகச லாகுமோ, 
(இசாமாறனம்.) '



9௦-ம் அதிகாரம் துரவு, 083 

இல் ௮திசாசத்தின் தொகைப் பொருள். 

நில்லாதவற்றை நிலை என்று உணர்தல் புல்ல றீவாரும், செல் 

வம் கூத்தாட்டுக் கூட்டம்போல் தரண்வெக்து பின் பிரிக்துபோம, 

௮௮ நிலையாக நில்லாதாதலால் உடனே அதனால் அறம் செய்து 

கொள்ளவேண்டும். சாளினை கம்உயிரை அறுஃ்கும்லாள் எ௫உணச 

வேண்டும் மப்பு வருமுன்னே ஈல் மீனையை விசைச்து சேய் 

அுகொள்ளவேண்டும். கேற்று இநஈகான் இன்று செத்தான் 

எனலும் பெருமைதான் இவ உலஃ௰ மிகுதியாக உள்ளது. ஒரு 

சணமேலும் உயிர், உடலோடு கூடி வாமும என்பதை ஒருவரும் 

அறியார். குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறம்துபோதல்போல் 

உடம்பினைவிட்டு உயிர் பிரிந்துபோய்லீடும, இறப்பும், பிறப்பும் 

உறக்கமும், விழிப்பும் போல் மாறி மாறி வரும. ஒருடம்பிலும் 

உயிர் நிலையாக நில்லாது. 

௩௪-வது நிலையாமை pa dv, 

௩௫-ம் அதிகாரம் துறவு, 

அஃதாவது உடல்முதல் உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்ச 

ளின்மேலும உளதாய பற்றும்களை பூறலே வடுதல், உற்மபொ 

ருள்களெல்லாம் முற்றும் ௮ழியும் எனனும் உண்மையுணர்வு 

உதித்த பின்னே இஃது உதிம்கும் த. சலால நிலை மையின 

பின் நிறுததப்பட்டது. ௮திகார 9கயும் இசனானே கேளிவாம். 
  

341. பெத்றசெல்வம் எல்லாம் பிருகசகன் ஏன்துறந்து 

கசூற்தமற நின்றான் குமசேசா-.உ௱றறிக்ேத 

யாதனின் யாதனின் நீல்கியான் கோதல் 

அதனின் அதனின் இலன், (௧) 

Q).—ar, 

குமரேசா! ரச செல்வம் முழுவதும் நீந்யெ Dan m9 

தன். ஏன் யாதொரு.நோததும் இலனாப் அமைதியறதிரு௨ தான் 

86



684 திருக்குட குபதேச ெண்பா. 

எனின், மாசனின் மாதனின் ந யான, ௮சனின் ௮தனின் 
சோதல் இலன எனக, 

Car ge — துன்பம், நீங்கியான் துற தவன், 

யாது எனும் எீனாப் பெயர் பூனசாரியையும் இன் © 

பு£ஃ டைந்து யாசனின என Sarg, அலது எனனும் சுட் 

பயர் Kose Gs ௮ன்சாரிபையும இன் உருபும் பெற்று 

அசனின் என நின்றன. பொருள்கள் பலவலாகலின அடும்யெ 

ருவினார், 

அதர்தவலுக்குத் துன்பம் இல்லை எபை.ர் நீங்கியான் நோ 

தல் இலன் எனருர், 

யாதொரு பொருளின நின்றும் யாதொரு பொருளின் நின் 

றம் ஒருவன பற்று $க9ஞன், அதனின் நின்றும் அதனின் சன 

Dw வருகின்ற துன்பம அவன Jy BaD இலன் என்பதாம் 

பொருள்கள் 3 ௦ லுள்ள பற்றுந்தளை CD HUT STAY VOM By HF 

எவ்வளவு விரிகினறானே அவ்வளவுக்கு அவவளவு HOTU F HOV 

நின்று ௮வன் லீடு கென்றான என்பது கருத்து, 

உலக வாழ்க்கையில் பற. நீல் POM GG SH துன்பம் நர 

கும் என்பது இதில் உணர்ததப்படடது. இவ்வுண்மை பிரு£ர 

தன்பால் -ணரபபடும். 

கதை. 

பிருகச தன் என்பவன் வீதேககாட்டு வேந்தன், அழகும் 

விரமும் இபையப பேற்றவன். பேரறிவுடையவன். தேவ 

லிசசன் என்னும் புகல்வனைப் பெற்றுச சீறற்மு வாழ்க் து வரு 

கால் ஒரு காள் மேன மாடத்தில் நிலா பூற்றத்தில் உலாலிம் 

கொண்டிருந்தான். முதிந்து உதர்சத மா இலை ஒன்ற! தன்முன் 

விழக் கண்டான், தனது ௮ழூய கையால் அதனை எடுததான. 

களிராயிருக்கும்பொழுது அது பெற்றிருந்த அழகும் செவ்கீ 

யும் இப்பொழுது எங்கே போயின எனறு அதன் முதுமையை 

நினைந்து தன் பிறவியை முனிந்தான், துறகினை விரும்பினான்...
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எரிபுசை எழிலதாய இளகதளி இரண்டுராளின் 

மாத உருவ?மய்தி மற்றது பசலை சாண்மி 

௬௩ இலை யாகிவிழ்க்லு Ful 5 Bic aoe ஷேல் & vet 5D 

வெரு பலர் வாழ் ௮ மெனபார் வெளி நினை மில்ரலாமோ, 

சானு அல்்இலையின் இபல்பால் நிலபாமையை உணர்ஈது இரல்2 

அ்ரசாரிமைகே ஒவ் ிலொன் pa SEE SDs, (tp உவில் தன்னு 

டைய மூக்க மகனுஃரு முடி புனட்து முடியா இன்பத்தைச் 

தான அடைய மூயனருன. Serko sus Og அநடலியிற் 

YRS Mawr Corse ௮ழசதவம் புரி$ு இருர்திய ஞானி 

யாப்ச் சிறர்து விளங்சினை. பற்று இ எரி£சனிபிநந்கும மன 

தீதைப போல பனி மதியும் பதுமச்தோனுஈஉ ொற்நிரள்சேர் 

Qs Br go ௬5ம் முடையார் எனறு தான 2உணாச்து மஇழ்ர் 

sin gid wigan இன்றி இன்பமெப்தி யிருதான், 

பே சளாசள்மேல பற்று நீங்தெவனு FOS Goin ங்கும் என 

பதை இவன பொருந்திச் தெளிர்தான, (விரிவை மைத்திரா 

யி உபநிடதத்தில் காண்ர,) 

உமவ தந்தைதாய ஒண்டொடி மாதரார் 

இறுவர் ௨ண்புவி செல்வம பெழபபுகழ் 

பிர விலும் படும் ஆசா பிரீ தமெ.ப்ன 

துறவின் அல்லது தன்பம் ௮2 றுமோ.( திருக் உவப்புராணம்) 

பற்று வ்கனவலு 524 துன்பம் $ம் கும் வன்பது இதனால் 

கூறப்பட்டது. 

342. பண்டேன் இளமைப் பருவத சகச £ரமேற் ' 

கொண்டார் துறவைம் குமபேசா-.- ॥ண்டு$லம் 
e ச. உ ௩ ௩ a 

வேண்டினுண்ட(3த் முற pprsat 

. BF ail 2.4) D பாரலி பல, (உ)
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இ.__ள். 

குமமேசா! ச தரர் ஏன் இளமைப் பருவத்தே துற 

வினை மேற் கொண்டார் எனின், துறக்தபின் ஈண்டு இயற்பால 

பல; அவை வேண்டின் ௨உணடாகத் துறக்க என்சு, 

ஈண்டு இயத பால--இம்மைபில் உளவாம் இயல்பினை 

யூடையன. 

பின்னர் கேடும் காலம் உளசாயிருக்கும்படி, முன்னசே 
- _ . fe . [அ . . . e ம. ° ச்] ௪ 

ஒருலன் ூறச்தவண்ிம என்பார் உண்டாகக் திறக்க” என் 

ரூர், னற இளமை பிலேயே பற்று நீங்குக என்பதாம், 

காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உயமின் என்றபடி, 

இன்பம் வேண்டின இளமையிலேயே துறவு கொள்க; துறவு 

அடைக தபின் இலக்கு எய்தம் முழறைமையையுடைய நலங்கள் பல 

என்பதாம், 

து.றலால் துன்பம் நீம்குமென்று மேலே கூறினார்; இதில் 

Hon அ௮ளவிலின்பத்கை உளவாக்குமாதலால் இளமையிலே 

பே ௮சனை Norse orem pT. 
பேசறிவுடையலர் இளமைப் பருவத்தே அறவினை அடை 

லா என்பது இதில உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை சங்கரா 

சாரிபர்பால் உணரப்பூம், 

கதை. 

சங்கராசாமிய சவரமிகள் இற்றைக்கு ஆபிரத்துக் சொளச 

சத் த எழுபது ஆண்டிஈட்குமுன்னர்க் 'கரளகாட்டிலே, காலடி. 

என் னம் ஈசரிலே, வேதியர்குலத்திலே சிவகுரு என்பவருக்குப் 

புதல்வராய் சசரவருடம் வைகாசிமதியில் அவதரித்தார். தாய் பெ 

யச் ஆரியாம்பாள், இல கலையாகிய இவர் இளமையிலேயே உயர் 

சை பலவும ஓதா.தணர்ந்தார், இவரது அழகும், அறிவும் குண 

சலங்களூம் எவருடைய உள்ளங்களையும் சுவரு தன்மையன, 

காளைப் பருவ்ச்௪ இயர் எய்துமன்னசே அர்சையார் காலம்
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போயினார், உல௩ப பொருள் ளில் ஒரு பற்றும் இன்நீ உயாக் த 

அறலொழுக்கத்தை இர் கொண்டார். த்னைக் சுண்டு சூத்த 

தமது அருமைத் தாய்க்கு இதம் பல கூறித் தனியே இருத்திலி 

ட்டுிப பல இடங்கஈட்குச் சென்றார். அற்புதங்கள் பல ௮௬ளு 

டன் புரிர்கார். மிச வறமையுறறிருந்த wu A st cree gpd QT 

அர்தணன் மனைள்பால் தாம் ிச்சையாக எற்௱ ஒரு செல்லிக்கனி 

பின் பொருட்டு அவ் இல்லம் எங்கும பொன் மா.ர பெய்வித்தார், 

கெடுக்காலம் அருந் இயிருந்த சததிய சாகன் என்னும் ஓர் ௮7௪ 

gig புத்திரப் பேற்றை அருளினார். பரதகண்டம் முழுவது 

ந் இிரிச்து முனிவர் பலரைக் கண்டு இனியவுசைகளாடி. மதங்கள் 

பலவற்றையும் மறுத்துச தம் மசத்கையே ௮ணி2பற கிழத்தி 

னார். அரிய சுருதிப் பொருள்ளளைத் தமக்கு உற திப் பொரு 

ளென ௪ வரும் எளிதில் உணருமாறு தெளிவுறக் திருத்தினார். 

பல்லாயிரவரைத் தம் சொல் வழி ல.முக்கினார். பதுமபா தர், மண் 

vo Hart, gous sali, ௮த்சாமலார் என்னும் இநர்கால்வரும் 

அன்புறு சடராய எப்பொழுதும் இவரை அ௮னு?ூயிருஈ தனர், 

கேதாரம், சசுந்தாதம், துவாரகை, ப.தரிகாச்ிரமம் மூ௬.தலிய இட 

ங்சளில் தம் பெயசால் மடங்களை கி றவீத்தமது அருமைச் சடர்க 

ளை அவைகளில் அமரச் செய்து மைசூர் காட்டிலுள்ள ஒரு பலை 

யின் சாரலில் தர் உயர்மடம் பு.துக்டுக் கலைமகள் பிடத்தை ௮ 

குநிலபெற அமைத் தத்தாம் நிலபெற்றஇன்பத்னத மலைவற எய் 

இனர். ௮ப்பதி இப்பொழுது சிருங்ககிரி என்று வழக்கப்படகின் 
ந.தி. இவாது மத போதனை உலகஈமேங்கும் பரவியள்ள து. “வே 

தாக்த சூரியன், வியாக்கியான வீரியன, அருங்கலை வினோதன், 

HE FMI AAS ST, பூமண்டல ஆசாரியன், புசையறி துறகினன” 

என்று இவரை அனைவரும் புகழ்க்தார். உலக குரு என்று 

உலகம் இன்றும் இவரைப் போற்றி வருடன்றது, இளமையில் 

அறக்தவர், அதனால் உளவாம் உயர் ஈலக்ளை மெடுக்காகம் 

அடைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்சதது. (விரிலைச் 

௪ள்ச.ர விசயத்தில் சாண்ச.) ட
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கால ழண் டாக காதல்செய் துப்மின் கருதரிய 

ஞாலமண் டாஆூ நான்முசன் வானரர் கண்ணிய 

YO par பானங்கள் பாண்டிப் பிரரன்றன அடியவர்க்கு 

(Lp av! sant 1.1 7 ol (p Fy sat AY OH aii Bd மூ 5 Hid oar, 

(திரு oll | 2ம்) 

\ 

HOKSumMs 5 இம்மைபிலேயே பல ஈலக் சளும் உளவரம் 

எனபது இதலை கூ௰பபட்ட து. 

* A 73 ௪ ௪ 

343, வெத்றிமிகு FUSIM oS HLM UOMO லாமா 2 

QPptoaw oie se 35 FT-— முற்றும் 

அ௮டல3வேணடும் ஐக்சன் புலம்தை dhs Sasa Pro 

வேண்டி.ய வேலலாம கரும் । (8.) 
? ௩2 ௬ ப 

இள, 

குமரேசா! தான் கொண்டு ரத 2 சல்வ (LP LP UDF 

யும் ஏன் "வசன ௮20௪ துறர்மான வலரின், ஐசகன புலத்தை 

அடலவேண்டிம பேண்டி௰ எல்லாம ஒருங்கு விடல்வேண்மிம் 

OF oM B, 

௮டல்--சொலலுகல், கெ9மல், சமைத்தல், பொருதல், 

ஐது என்றது மெய், வாய், கண், மூதலி.ய spin ous மிகச, 

ஐ5தன் புலசதை அடல் ?3வண்டும்--ஐமயபோறி2் வழியாக 

அடைகின்ற சுவை முதலிய ஐது புலன்களையும் ௮0ல் வேண் 

டூம், உல இனபம்சளை நுகர்தற்தாசதமான் பூன் விழம்பித் 

இதாகுத்தவற்றை எல்லாம் ௮ுறவே துறம்2வண்டுிமென்பார் 

வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்குவிடல் வேண்டும்” என்றா. 

பொறிகளின் வாயிலாச அடைஅன்ற ஐம்புல நுடர்ச்சிகளை 

யும் கெடுத்தல் வேண்டும்; அவற்றிற்காதத் தான் விரும்பிககொ 

ண்டிருர்ச எல்லாவற்றையும் ஒர்ேச வி9ச் கல் வேண்டும் எண 

பதாம்,
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புல்லிய YO Mat ek son, or Maul vars அல்லல்களு*்கே 

ஏதுவாருமாசுலால் பீறளீக்துனபததை அறுச்சு நின்ற அறவோர் 

D1 DD அறவே ுசுலில் 9 a DESEO a ar bin எனபதும் மூன் 

wpa உரிமையாயிருந்த ரீபாருள் முழுவசையும ஒருங்கே 

அமக்கம்உண்மம் என்பதும கருத்து, 

Hu gin A gi, Hes gw புறச்தும் முறைய அமை 

(]1॥ எனக 

அக்க்?த பொறிகளை அடக்கிப் புறக்கே உள்ள UT Tet 

களை யெல்லாம் அறிவோர் ௮சலனி?வர் என்பது இதில் உணர்த் 

தப்பட்டது. இலவவயண்ன ஈீவகன்பால் உணரபபூம,. 

கதை. 

ஈவன் என்பவன் எமாங்கக காட்டிலே இராச.மாபரியி 

லேயிருக்க சசசசகன் என்னும அரசனுடைய ௮ருரைத்திரு 

மகன், ௮றிவும அழகும ஆண்மையும வாய்க்கவன், சிறக்க போர 

வீரன், இளமையும் (லும் இயஃபுற அமைந்த காம் சருவ 

ADS, ுரைமாலை, பதுமை, சேம ரி, கனகஃபாலை, வீலை, சர 

மஞ்சா, இலக்கணை என்னும் சனத மனைவியர் எண்மீரோ?ம் 

இனிகமாக்து எல்லா ஈலங்களைபும் ஈன்ரு நுகர்கது இன்ப.ழற்றி 

ருச்சுஙகால், 6 காள அவரனைவரை (ம் உடனமகாணடு அழிய 

புஞ்சோலை ஒன்றில் புகுவது அதன enon lines w BaD மகிழம் ௪ 

முடிவில் ஒரு பலாமரததின் அடி.பரில் தேவிபர் (Hi pF AD gi at D 

றிருந்தமன். LMACVOLUM PT தண்குஈஙகுத் தான கவர்ந்து 

கொணர்சத பலாப்பழச்தைப் பிதிர்ததுள௪ சுபரகளை யெடுக்துத 

தன் காதல் மற்தியைக் கனிந்து தழுவி உண்ணும்படி ears 

கொடுததது. உடனே ௮அச்சோலையைக் காப்பவன் ஒடவந்து 

அவைகளை gy. அ௮க்கனியைக் கவர்ந்து தானே உண்டு 

களித்தான், ௮.தனைக் கண்டிருந்த சீவகன் புலனுகர்லின் இழி 

வையும் அதனால் உயிர்களுக்கு விளையும் பழியையும், தெளிந்து 

san தந்தையைக்சொன்றுட ஈட்டியங்காரன் Gace ௮. சை
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தான் வெள்று கொண்டது. ரால் கடுவளை4 தலர்கிக் சாப்பாளன் 

கவாக்துவாழும் இங் உலாஈவாழ்ந்மை கிலையற்றதென்ற௮ு உணர்க்து 

GIF so waar a Caryn, அ ரசு முதலிய அரிய ஈலங்களையும் ஒரு 

ais துறந்து ௮டவியில் புகுந்து தருக்தலம் புரிந்தான், மெய் 

யபுணர்வுடையவர் ஐம்புலன்களையும் அட்டு வேண்டிய எல்லாம் 

ஒருங்கே விட்டுவிடுவர் என்பதை உலநம் இவன்பால் உணர்ந்து 

தெளிசத௮. விரிவை மு.ததியிலம்பஃ த்தில் காண்க, 

இன்கனி சுவருமக்தி கடுவனோ டிரியலாட்டி. 

ஈன்கனி சிலதலுண்ண ஈச்சுடேல் மன்னனோக்கி 

என்பொடு மிடைக்ககாமம் இழீபொடு வெறுத்துகின்றான் 

அன்புடை ௮.ரிவை கூடடம் பிறனுழைக் கண்டதொத்தே, (1) 

கைப்பழம் இழ*சமச்தி கட்டம் சாணனொத்த 

Soups துரகச்துகொண்ட சிலகனும் எனனையொத்தான் 

இப்பழம் இன் றபோசு தின்ப0ம2 Sus gy one pl! 

மெயப்பட வுணர்வு தோனறி மீட்டிது கூறினா3ன., (2) 

வேட்கைமை யென்னும் சாவிற் சாமலெந் தேறனமாக்தி 

மாட்சி யொன்றானுமினறி மயங்கனேற் கிருளைநீங்கக் 

காட்டினார் தேவராவர் கைகிளக்;களை யென்று 

சோட்டியால் தொடச்சப்பட்ட செசரிமதச் களிற்றின் மீண்டான் (3) 

இவை, மெய்யுணர்வு தொன்றிய பொழுது லசன் சொன்னவை. 

புலன்களை ௮0தலும் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுதலு 

மே சிறந்த துறவாம் என்பது இனால் கூறப்பட்டது, 

  

344 ஒர்சாய் உடைமைக்கும் ஒங்குபுகழ்ப் பத்ரகிரி 

கூர்கோயேன் செரண்டார் குமரேசா தேரின் 

இயலபாகும் கோனபிற்சொன் நின்மை யுடைமை 

லயலாகும் மற்றும் Guar pg (௪)
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இ. அஷ 

குமரேசா! ஒரு ராயைக சன ச்கு உடைமையாச வைக் 

இடந்த பதரகரியார் பின் ஏன அதனை மடைமை என்று கருதி 
வருர்தினா எனின, ஒன்று இன்மை 0 Caran Gia Query அகும்) 

உடை மை மற்றும பெயாத்து மயல் ஆதும என்க, 

கோனபு என்றது இங்கு அதனை௪ செய்வார் மேல் நின்ற, 

ஓன்று இ௫மை சோன்பிற்கு இயல்பாகு,2 -- ஒரு பொரு 
ளும் இல்லாமையே தவம் செய்வா£ககு இயல்பாகும். 

மறறும் பெயர்த்து மயல் ததம--.மீண்டும் மறுபடியும் மயக் 

குகற்கு ஏதுவாகும் 

மெய்யுணர்வுடையவசாய்த் துறந்து சென்றவர் ஏதேனும் 

ஒன்றை உடையவராயிரபபின், ௮பபறறு மறுபடியும் அவரை 

மயக்கததில் ஆழ். ததிவிடும gy sare, உடைமை மற்றும் பெயர்த், 

௮ மயலாகும” என்றார். 

இன்மை, இபல்பாகுமண உடைமை, மயலாகும்; என்று காண்க., 

முத்தியை எய்.* விருமபுவார் தாம் பெற்றுள்ள பொருள் 

முழுதையும் குற்றும் விடவேண்டு2மனறு மேலுசைதது sem 

erin Ahm sta ஒன்று உடையராயினும பஃது அவர்க்கு ஈன் 

ருகாதென்று இதில் உணர்த்தினார் எனக, 

இன்மையே தவமுடையார்க்கு ஈன்மையாம் என்பது கருதிது, 

ஒரு பொருளும் இல்லாமையே தவஞ் செய்வார்க்கு. இயல் 
பாகும; ஏதேனும் ஒனறு உடைமை அவர்க்கு மீணடும் மயலா 

கும எனபதாமி. 

இவ்வுலகில் இன்மை இழிவையும் உடைமை உயர்வையும் 

மச்சட்கு அடைவிக்கும; தயிலும், பிறவா இன்பம் பெற விரும் 

பிய் பெரியோர்பால் ௮ம் முறை மாறி நிற்கும் என்சு, 

* -தன்ஞிசெய்பவர் யாதாயிலும் ஒரு பொருளை உடையா 

apices ௮தனால் அவர்க்கு :இழிவே வருமென்பது இதில் 
உணர்த் சப்பட்டது, இவ்வுண்மை பத் ரகூரியார்பால் உணரப்படும், 

a7



கதை. 

பத்திசசரியார் தாம் பெற்றிருந்த ௮7௪ செல்வ முழுதை 

யும் முற்றர் துரந்து இருவார மை அடைந்து சனியான இடத் 

நீல அமர்ந்து தவப்புரிந்திருந்தார், இருந்முங்நால, ஒரு நாய் 

இவர்பால் நன ீயறிவோடு ஈ௩ணு9 யிருந்தது, உச்செபபே தில் 

தம உண்டு மிசுகத ரீச்சைச் சோற்றை அதற்கும் இடமி அன்பு 

செய்து வகதார். தமக்குத் திருவருள் புரிகத ஞானமூாத்தியா, 

பெ பட்டினத்சடி களும் ததலததில் எழுந்தருளி யிருந்தார் 

அவா, இவரது ஊன பன்பை ஒழிக்க விருமபித் தம் பால் பிச் 

சைக்கு.ந்த ஒரு யோக &த்தரை கோக்க, 4அஇதோ ஒரு சமு 

சாரி இரு: ருன் வஃயபாற் செல்க” என்று அருளி விதித் 

தா, சித்த! வ$து டத்திசகரிபால் பிச்சை மேட்டார். என்பால் 

ஒன்லும் இலையே எலு அவர்பால் ௮னபோடு சொனார். நீ 

மபரிய சழமுசாரி எலறு அம்ச ரவர் கூறி கிடப்ப யான் தேறி 

வச்?தன அன்று அம்மன்னு மாதவர் இன்னுரை பகர்ந்தார், என 

யில் இதந்த ஒரம், ஈய 2, அல்லவோ எனனை இங்கனமஎண் 

மப. செய்ததெனறு வருந்தி, அவ் இரண்டையும ஒருங்கே 

ஷ்ஹிக்தர் ஒனறும்தன்பையே துறவோர்ம்கு சன்று என்று அடி. 

சள சுட்டிம்காட்டியதை அவர் அறிந்து தெவிகதார். பூ.றகதிருக் 

தும் ஒரு நாயின் உடைமையால் தாம் ௮டைந்த இழ்ல்னை எண் 

எனி இரங்கினார். துறவோர்க்கு உடைமை படைமைய/ம என 

ums Fat sip உலகறிய உணர்த்தினார், (கிரிவை இவர் சரி 

தையல் கண்க) 

மனை கய் மக்களில் வாஞ்சை யுண்மையே - 

புனைதரு நலபெல்லம் போக்கத் தாழ்த்தும் 

மனைவய! மம்ஃில் வாஞ்சையின் மையே 

புனை த௫ பசகதி பொருந்த உய்ச்குமே, (காசிரசுசியம்)! 

ஒன் றம் இன்மையே தறவோர்க்கு ஈன்று என்பது இத 

ஞல் ப்பட்ட ௪, 

 



345 பூவணை பும் பொற்தலனும் போக்கபுயர் படடண த்தார் 

ேபரவணா3மன் சகொண்டார் குமரேசா... பூவுலகல் 

மற்றும் தொடர்பபா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல் 

pis Gms மிகை. 

இ.ள். 

குமரேசா! பூஙணையையும், பொற்தலன் ளையும் இறந்து 

பட்டின ச்தார் ஏன 3மாவணம் கொண்டார் எனின், பிறபபு 

அறுக்கல் உற்றார்ம்கு உடம்பும் மிச; ஆன பின் மற்றும் தடட 

ர்ப்பாடு எவன கொல் என்க 

பிறப்பு அழும்தல் உற்றார் பிறவியை நீக்க ரின்ற துற2வார். 

உடம்பின உரிமைச் சிறப்பை உம்மை உணர்த் இநின்றது. 2 

ழும் தொடர்ப்பாடு எனறு மனைவி, மக்கள், துணை..ர், : 42ல் 

இல்ல 2 முசலிய வேறு சீல புறப்பொருள்களை, பிறபபிளோ ௨ ௩ 
சிப புறபபொருள்கள் எலலாவற்றையுக் துறந்து பேரின்ப 5 

எய்சற்கு விரைகதெழுன்ற தாய உயிர்க்கு, வினையுள்ளா அள ௮. 

வீடாது நிற்கும் உடம்பு சடையாயிரருஃகுமா கலால அது பி௮- 

wid Dp + ars, உற்ருர்க்கு மிசை என்று உணர. 

பிறவியை அறுக்க கின்ற துறகிகட்கு தம் உடம்பே மிஎ 5 

யாகத் தோன்றம் ௮னனின, வேறு பொருள்கள் அவர்க்கு ௪.௭ 

ஆஉஎன்பதாம, வெலுத்து நீக்குவர் என்பதை வினா குரிகல 

நின்றது, 

இனி, தம் உடம்பையே மிகை என்று கரு வேண்டிய soy aa 

கள் மற்துஞ் லெ பற்றுக்களை உற்று மிழ்பது என்ன பயன் ௧ 1௮ 

யோ எனவும் இது பொருள்படும், 

எல்ல/ப் பொருள்களையும் த.2ச். ௪, உடம்பையும் மிதை என் 

லு துறவோர் கருதுவார் என்பது இதில் உணா த்தப்படடது, 

இவ் உண்மை பட்டின த தார்பால் உண ப்படும்,



கதை. 

அரசரும் விரும்பத்தக? பெருர் திரு உடையாய் எல்லா 

நலங்களையும் இனித நுஃர்ச்திருந்த பட்டினத்தார், உல£ப் பொ 

Ors gap நிலையா என்னும் உண்மை உணர்வு உதிதத 

உடனே தாம் பெற்றிருந்த எல்லாப் பொருள்கக௯ையும் முற்றத் 

றந்து பற்றற்று கினறார், தனியிடம் ஒன்றில் இனிதூற wis 

அ அடிகள் ஒரு சாள் ௮சமகஇழ்ர்திருகதார், பண்டு இவேராடு 

பழகயிருந்த ௮சசனொருவன் கண்டு அருகில் வந்து நினறு பூவ 

ணையையும், பொற்கலன்களையும் ஒழித்துவிட்டு ஒன்றும் இலலா 

தவசாய் HO GBT ww HG St இதனால் என்ன பயன் கண்ஃர் 

என்று இரங்கிக் சேட்டான், ''எல்லாமுடைய நீ நின்று செல் 

லவும், ஒன்றுமில்லாத நான் இருது கேட்கவும் ஏற்றதொரு 

பயனை யான் இன்று சண்டேன் இனி எல்லாங்காண்பேன் "என் 

இவர் எதிர்மொநி தந்தார். அடிகளது அகத்துறவையும், ௮௫௬ட 

பெருக்கையும ௮ரசன் அறிந்து ௮அகம௫ழ்ந்தகனருன், அடிகள் 

பல இடக்களிலுக திரிகத முடியில் திரு ஒற்றியூரை அடைந்து 

தாம் உற்றிருக்கும் உடம்பு நீங்கு வரையும பொறுத்திராமல் 

அதனுடனே சமாதியில் ௮டங்கி மறைககார் துறவோர் தம் 

உடம்பையும் மிகை என்று கருதி விட்டினை டைய விரைவர் 

என்பசை உலகம் இவர்பால் ௮மையக் கண்டது, விரிவை இவர் 

புசாணத்தில் சாண்சு, 

என்பினை ஈரம்பிற் பின்னிக் குடர்வமும் பிறைச் மெத்... 
புன்புமுப் பொதிந்து செந்ரிர்ப் புண்ணசும் பொழுஅி நாறித் 

துன்பகோய எவற்றினுக்கும் உறையுளாய்ப் புறாதோல் மூடும் 

வன்புலை யுடம்பே ஐவி வருத்திசம் பிணிவேறில்லை, 

(காஞ்சிப்புராணம்), 

நாயிலுச் இரையோ நஈரியினுத் இரையோ ஈகுரடைக்குழிலிழிப் 

பிறழ்பத் 
பேயிலுக் ஈரையோ சகழுகினும்ரையோ பெரிது: காசியபுமுத் 

Grey
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ஈபிலுக் கிரையோ யாதினுச் இசையோ யான் சுமர்துழன்றிடப் 

2 பணித்தாய் 

தாயிலுக்சதழசோ சேயினைவருத்சல் சாற்நிடா இளசைவா 

னவனே. (இளசையந்தா தி), 

இருப்பது?பாய் போவதுமய் என்தெண்ணு நெஞ்சே 

ஒருத் தரும்குக் திக்கனையுன் னாதே-.-பரு சததொந்தி 

Gund gap KIN Rss நாய்ஈரிகள் பேய்கடுகு 

தீமமதென்று தாமிருக்கும் தான, (1) 

மண்ணும் தணலாற லானும் புகையாற 

எண்ணரிய தாயும் இளை பாறப் பன் wy ower 

சையா.ற வும்௮டியேன காலாற வங்கண்பார் 

யா திருவைபா ற, (பட்டினத்தார். (2) 
% 

ஐயாறனிடத்சில் ஐவகை ஐறுதலை, வேண்டிய அடிகளது 

புலமை ஈயத்சையும்; உடமடையும் மிசைஎன்ரெண்ணிய தர 

திறத்தையும், இவற்றில் உய்க்துணர்ச, 

உற்ற உடம்பிலும் துறவோர் பற்றுவையார் என்பது 

னால் கூறப்பட்டது, 

346 னே ௮யனுலகும் எண்ணார் சரபங்கர் 

கோனலுலகே புக்கார் குமபேசா--ஞானமுற 

யானென தெனனுஞ் செருககறுப்பான் வாலேர்க் 

குயர்க்த வுலகம் புகும், (௬) 

“இ_ன், 

குமரேசா! சரபங்கர் ௮யனுலகத்தையம் தள்ளி ஏன் 

௮ தனிலும் உயர்ர்ததின் கண்ணே புகுந்தார் எனின், யான் என 

து என்லும் செருக்கை அறுப்பான், வாஹோர்க்கு cures to 

சம் புகும், என்4, 

செறுக்கு ௮றுப்பான்--மயக்க தனை ஒழிப்பலன்,



696 திரு த்தாட் HC re Ch ev OBI IT, 

வாமேோர்க்கு உயர்ச்ச உலஈம என்றது, முத்தி உலாத்தை, 

யான் எனது எனனும் செரும்த என்பது ஊன உடபபைத் 

தான எனறும், ஒ[நீயும் பொருளைச் தன்னுடையது என்றும் ௧௫ 

இர் களிம்கும் மயந்தத்தை, அதனை ௮௮ ததலாவது நிலையாமையா 

இய அவற்றின் இடலபினையுணர்க்து அவல்றின் மேல் வைத்,துள்ள 

UPD stor ௮றவே ஒழித்தல். ௮ ௮கப்பற்று எனவும், புறப் 

பற்று எனவும் உரைக்கப்படும், அறுப்பான் புகும் என்று காண்க, 

யான் எனது என்னும் மயந்நத்தை துறுத்தவன், வாகுவர் 

ETD YOM SDE ம சஇியுலஃத்சை ஓடைவான என்பதாம், 

எல்லா உலசக்களிலும் மேம்பட்பிள்ள விட்2லகத்தை ஒரு 

லன் நடைய? வண்டிமாயின ௮வன் இவ் உலகப்பற்றும்மளை அற 

வெ ஒழிக்கவேண்டுமெனபது குறிப்பு. 

அகம் புறம் என்னும் இருவகைப் பற்றுந்களையும் விட்டவர் 

இர்திசன் ப ழதபிய இழையகர் பசங்களையும் எய்தாமல் அந்த 

மிலின்பத்து அ.றிலில் விட்டையே எய்துவர் எனபது இதில் 

உணாத்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சரபகங்சர்பால உ௨ணரப்பமம். 

கதை. 

சரபக்கர் என்பவர் இற்றைக்குப் பக்லாயிரம் ஐண்டுகட்கு 

முன்னர்த் தண்டக வனததில் இருந்த ஓர் ௮ாத்தவா, பான்மத 

இடைய சாரத்தைப் பக்கஞ் செய்தமையால் இவர் சாபக்கர் 

எனப்பெற்றூர். ௪ரம்.-௮ம்பு, இசனால் இவரது புலனடக்கம் 

எவ£ம்கும இனிது புலனும், காமம், மெ குளி என்னும் தீமை-ளில் 

லாத நாய்மையுடையவர் எனறு இஃரை அமரரும் போற்றினர். 

பிரமா இல.ரது மனப்பண்பை வியஈது தன் உலகத்துக்கு அழை 

திதவருமபடி இச்திரனை விரித்தார். இச்திரன் ௮கதான், அயன 

கரு த்ன,ச உணர்த்து அழைத்தான், அம்கு வருவஇல்லை யென்று 

மறு தத இராமிரசன தவரவையே இவர் ௪ இர்சோக்மெருகதார். 

முனிலமது பற்றற்ற தன்மையைப் புகழ்ந்து அமரர் தலைவனும் 
அகன்றான், அதன்பின் இசாமர் மனைவியோடும், அளைவனோடும்,
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ஆங்கு எயதச்சண்டார். அவரைம்.சுண்ட் அளவில் இவருக்கு உண் 

டான உவதைத்கு ளேயில்லை. தவரும்: புகழ்ந்து இவரது தவ 

ச்சாலியில் அன்று தக்கிபிருக்தார், நிலை? பறுடைய உர், நிலையில் 

ல।த உடம்பேபடு கூடியிருந்து தன் வனைபபயன் தளை நுகர்ந்து 

முடிவில் அதனை வ்ட்!ப் பிரீந்து போய்கி.ம் எனற.) அதனை 

யான எனக்களித்கல் ஞானமுடையவர்க்கு ஈனமாம், என 

௮ம், வந்தவர் வாழ்த்தினும் வசையுரைக்களும், சந்தனம் பூ 

னும் தசையைக் கொய்யிலும் முந்துறு கீனையீனால் மூண்டதா 

மெனச் சிக்தையில கெளி$து சினத்தைக் துறந்கவனே தவ ததிற் 

EDs gare எனறும், தறவாழுக்கல்கள டலவர்றையுக் குறிதது 

அவ்விசவு பூழுவதும் இசகுவிரனோ3ு இவர் உரையாடி மகழ்க் 

தார். விடிந்தவுடன தன் மனைல்யுடன நெருப்பில் ப ய்ந்து மே 

Oia Hi Cas sms OWRD. யான எனது Ke gu செரு 

க்கை லழித்தலர் வா?ணூ க்கும் உயாஈ த உலகன் கண்ணே புகுவர் 

“என்பதை உலகம இவாபால் உணர்கது தெளிந்தது. வீரிவை 

இராமாயணத்தில் a1 ams, 

Fypeie Gor நிலையோ தரியா 

குறியா கெடுகா குணம் வேறப௨ா 
உறுதல் கிளர் பூத்மமலா முகினும் 

மறுகா கெற யெய்துவன வாலுடையாய 

இஃது, அயலு.ல3ும் வருக என்று ௮மரர்2சான அழைத்த 

பொழுது சசடல்கர் மசால்லியது, நித்தியவுலன் இயல்புகளை 

யும் தததவ ஞானிகளது சுதத நிலைகளையும் இதில உய்த்து 

உணர்க, 

இருவகைப் பற்றுக்களையும் விட்டவசே இன்ப வீட்டினை 
எய்.துவரென்பது இதளுல் கூறப்பட்டத. 

  

347/ பண்ட சவுபரியும் பற்றோன்று பற்றியதால் 

கொண்டாரேன் துன்பம் குமரேசா. -மண்டி.யென்றும் 

பற்றி விடா௮ இடும்பைகள் பற்றினைப் 

யற்தி-விடா௮ தவர்க்கு. (er)
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குமரேசா! சவுபரி என்பவர் பத்று ஒன்று பற்றியதால், 

என் துன்பம் உற்றார் எனின், பற்நினைப் பற்றி வி.டா தவர்க்கு 

இ்மயைகிள் பற்றி விடா எக. பற்று தல--இறுகப்பிடி த்தல், 

விடா தவர்க்கு--விடாகவரை. சுவ்வருபு இதில் ஐபுருபா. 

கக கொள்ளபபட்டது. யாதன உருபிற் கூறினும் பொருள், 

செலலும் வ(நியே உருபு செல்லும் எனக, விடாதவரை விடா 

என்று காண்2. 

பிறவித துன்பம் தன்னைப்பற்றாுகொழிய ஒருவன் விரும்புவ 

ஞயின் தான் பற்றி நிற்கும் உலக இச்சைகளை ௮வன் ஒருங்கே 

ஒழி ததுகீடமேண்டும எபைது கருத்து. 

பற்றுக்களைப் பற்றி விடாதலர்களை த் துன்பங்களும் பற்றி 

வீடா எனபதாம, 

இருவகைப் பற்றையும் ௮றவே விடுத்தவர் ஈரிலின்பத்தை 

எய்துவர் என்று ேமமல கூறினார். அவற்றை வீடவில்லையானால் 

என்னை என்பாமை கோக்கி விடாகவரைத் துன்பங்கள் விடா 

எனறு இதில் உணாகதினா என்க, 

தனக்கு இன்பக் தருமெனறு கருதி உலகப் பொருள்கள் 

மேல் ஒருஉன் Cuma காதல் கொள்வஞயின, அல்து அளவில் 

லாத பிறவீத தன்பங்களை என்றம் ௮வலுக்கு உளவலாக்கும ஆத 

லால் “upp so வீடாதவரை இம்ம்பைகள் விடா” எழா, 

பற்றினையுடையவர் தன்பங்களை தடைவா என்பது இதில் 

உணர் ததப்பட்டது. இவ உண்மை சவுபரிபால் உண_£பபடும், 

குகை. 

௨ _சவுபரி என்பவர் வேசமித்இரர் என்னும் தர் ௮ர்சணருடை 

ய புதல்வர். இவர். மனையை என்னும் கன்னியை மணந்து 
இல்லறத் 5௬௩௮ இன்புற்று வாழ்க்து பின் கிடேயானமையை அஞ்சி
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நெக் துறவடைக்தார் தவகலக தால பலரல க Sit சாப்உோாறு 

இய இவர், ஒநகாள ws Ly Foor 5 Bam asi ye DT அருன் அன் 

சரை உ௱2௪ உவந்து உலாலினா ல இரண்டு பீஉகள் 

ஒனரரோரமி ஒன்று கலத்து மகிற்வதையும், பா Hoh esa Soy mp 

அணைந்து நிஜற்றலையும் ஈண்டார். காகலோ? மீண்டார், தய 

கோர் பனிமல௰லர்க் சோலையில அனறிடிலானறு கன் பேடையை 

மரு ஆரா ௮ன்போடு ௮ணைகது சிறபதையும அமைக்ஐ ஈண் 

டார். மையல் கொண்டார். காம அவ வாற பண் டுன்பம் 

பெற எண்ணி விரைந்தார் 9. றற) தூ௱னை லா தகா ௭ட்டிப ற 

Mio ரெனமுர், மாரகாதாவின் புழல்ஈபா பலரைத் தப மாறி 

நலதகதால் மணந்தார். அமை த இன்பதை அவர்பால் அமர்ர்து 

ய்த்கார். தாம் ௮டைகத காதலால் இ£ம்பைகள் பல தம்மை 

அடையக் கண்டார், பற்றே பிறளிக் துனடங்கட்ருக் காரணம 

என்பகைத் காம உற்றறிரதார், அழதனபின் உற்ற பற்றை? டல் 

லாட் மூறறம் ஓழீத்துவிடடு உணமை பொருளையே நாடி, உயர் 

தவஞ் செயதார் பற்று மீதகினவர்ம்$ச தன்பம ற்கும் ஒன்ப 

கதையும் அதனை விடாகவசைத் துன பங்கள் விடா சானபசைய/ம 

உல$௫னுக்கு இவர் உணாத்தி நினமுர். வீரிவைப் பாகவதத்தல் 

உணாக, 

பிறந்தார் உறுவது பெருகிய அன்பம 

பிறவார் உறுவது பெருமபே பம் 

பற்றின் வருவது முன்னது Game a 

அந்மோர்க் கு௮வதூ ௮ சென் m 5a), (ic oP Gir 50 j 

பற்று நிங்காதவா்ச்குத் துனபங்கள் BHAT oF Lg இசை 

கூ௰்ப்படடலு, 

346 சிற்றம் பலாழுத்தி சேர்த்தார் சிவசரமர் 

குற்றமுற்றார் எனனே குமரேசா--முறறத் 

தலைப்பட்ட ரர் இரதி துறந்தார் (DL BI & 

வலைப்பட்டார் மற்றை யவர், (+) 

பெ
 

O
D
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குமரேசா! சிற்றம்பல நாடிகள் முத்தியை அடைர்தார் 

சிவசருமர் ஏன் கு௱ரம் பொருந்தி திஈறார்.னின, இரசக் gps 

தார் தலைப்பட்டார், மற்றையவர் மயக்கி வலைப்பட்டாா என ,, 

தலைப்பரிதல்--கூ$தல், அடைதல், தேரத்துறந்தார்..-முற் 

றத் துறதவர், த ப்பட்டார்-.. மத்தனய அடைக்கார். wp 

றையவர் என்றது உலஈப் ற்றத்ளே ஒழியாககஉரை, வலை என 

pA ஈண்டுப் பிறப்பினை கம்லிரும் பயோ ங்கு உரிபையோடு தரிய 

ஒட்டாது விலங்குகளை பும் பறவைகளையும் கன்ன Sb SB Bom 

னல் கருகனற எலைஃப1ல், தமக்கு இயல்பான உயாரி௯ எய்தப் 

பேரினபத்தினை நுஈர ஒட்டாதபடி ௨ யிர)ளைப் பிணித்து வருக 

தலின் பிறடபு வள orev nr gy Qos ௨ ரு ஈம, தலைபபட் 

டார் எனறு இரந்த காலத்தாற் கூறியது விரைவும் தெளிவும் 

பற்றி ணி. 

முற்றத் தூற தார் முச்தியை அடைந்தார்; ௮க்கனம் துற 

வாதார் மயக்கப் பிறப் பாதிய வலையில் ச௪பபட்டார் என்பதாம், 

மேல், பற்று விடாதவரைத் துன்பம் விடாஅ என்றார்; அத 

னை லிட்டவரது உயர்வையும், விடாதவரது இழிவையும் இஇல் 

விளக்க உணா ததினா. 

-. பற்றறகு முறக்தசர் விட்டினைப் பொருந்தி மெய்யின்பு௮வர் 

என்பதும் ௮ எனம அறவாதவர் பிறகியிற சிம்சப் பெருகதன்ப 

மடைவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ் உண்மை 

சிற்றம்பல சாடிசள் பாலும், சிவசருமர் கண்ணும் தெளியப்படும் 

கதை. 

சிற்றம்பல நாடிகள் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு 

௮௮ ாற்று இருபது ஆண்டுகட்கு முன்னச்த தொண்டை சாட் 
ல கோ ௭றியிகுர்தலா் கருவி நாத் ் : ஏ 'எறியிருக்ச A நால்சளும், ௮.றியு நூல்களும்
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சிற்த இளம் பெண் இற தபோயினள. அதைச் சுடுதத்கு 
உறவின3ராடு முறைப்படி இவர் உடன் சசனறிரும்சார். அங்குச் 
சிதறிச இடந்து பல வை எலும்புகளையு பரித்து கோக்கீனூர் 

எதனை நன்மக்கள் இங்கு எரிந்து மரைக்கன 3? என்று Boa 
ச நொர்தார், இவ் உலக நிஉயினை எண்ணி கைந்தார், 

| Ba ச்துறை மாக்கள் மிசப்பெருஞ் சல்வர் 

அதிறிளம் பெண்டிர் அற்றுப் பாவர் 

முதியோர் எனனான் இளையோர் எனனான் 

ொடுந்தொழி லாளன் கொன்றனன ரசுலிபபு இவ் 

அழல்வாய்ச் சுடலை தினனக்கண்டும் 

, சதிபெருஞ் eas கள்ளாட்டய/ர்து 

மிகச நல்லறம் வீரும்பாது வாழும 

மச்சளிற் றந்த மடவோர் உண்டோ. 

என்னும் இவ அருமைப் பகுதியை நினைக துனைர்து நெரிமூர்செ 

திசதார். அன்றுமுதல் உல£ப் பெருள்களில ஒரு பற்றுமின மி 

உணமையை நாடி ஓடங்கியிருந்கார் இலாது மதிரலததைம் 

கண்டு பலர் தூறலிசள।க இவரை அ௮ணு?பிநந்தார். முற்றத் 

அறச்த இவசைத் கம் இல்லிற்கு எழுர்சு நளாசெய்து ஜான்பர் 

விருந்து செய்தார் Hy ues ITD அடிகளிருகது ௮ ந௩.துங்கால் 

அவசரத்துல அறியாமல் ௮வ அன்பர் ௮ங்கிருகத வேப்ப எண் 

ணெயை கெய்யென எ$தது இலைம்தாலும் விடுத்தார், Fos 

துறர்சஇவர்,யாதுககூறுது அமைதியோடுஉண்டா1. பிறறாம அன் 

வாற உண்ணச் சிலசரூமர் என்பவர் மாததிரம: *இது வேம்பி௬ 

எண்ணெய் மிசவும் கசந்கன்றத:' என்று வெகுணடுமமொழிக தார், 

அடிகள் அலாது பற்று ௮ரறாத் தன்மைக்கு தரல் அ௮வசைத் 

தனியே பிரித்துகிட்ட இனிதே சென்று சீலசாலர் தங்ககிருக்து 

தன்னைப பீன்பற்றிவந்தவசாடு ஒருங்கே சமாதியாய உயர்பதம் 

அடைத்தார், சவசருமர் பற்றறுமையால் இறகது பிறந்து பின்வரு 

ச்தியுழனருர். முற்றத் துறந்தவர் முத்தியை ௮லடவர் என்பத 

யும், ௮ங்லனம் ழு ரவாதகர், பிறவியில் பலர் எனபதையும் ௨௮



ச 
702 திருக்குறட் குமரோச வெண்பா, 

கம் இவர்பால் உணர்ச்து தெவிர்த.து. (விரிவைச் வெப்பிரசாசத் 
தில உணர்க], 

முற்றத் துறந்தவரே முத்தியை எய்.துவர் என்பது இசனுல் 
கூறப்படட.து. 

  

349 உற்றபறறை முற்றும் ஒழித்தமணி மேசலையேன் 

குற்றமில்வி டுற்றாள் (கும்சா-.உற்றுதின்ற 

பறறற்ற சண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று 

நிலையாமை சாணப் படும், (௯) 

@).—er. 

குமரேசா! பற்றுக்கள் முற்றும் விட்ட மணிமேகலை 
ஏன் விடடின்பத்தைப் பற்நினாள் எனின், பற்று ௮2ற கண்ணே 

பிறப்பு அறுக்கும்; மற்று சலையாமை காணப்படும் rows, 

பற்று என்றது உடம்பின் சண்ணும், பொருள்கள் மேலும், 

வைத்துள்ள இச்சையை. பற்றெனப்பவது பசை இய அறிவே 

என்றதுங் காண்க. மற்று என்றது அறுதல் என்னும் கினை 

க்கு மறுதலையாய் நின்றது, நிலையாமை என்றது பிறுப்பினை. 

மற்று நிலையாமை காணப்படும்--பற்று அராுதபொழுஅ பிற 

aa sr aww. இருவகை அறுதல்களும் PBS s நிகமும் 

என்பதை ஏசா.சம் உணர்த்தி நின்றது, இ.ரவு நிச்கியபொழுதே 

இ.டள் நீல்குவது போல், பற்று நீங்ெயெபொழுதே பிறவி நீங்கி 

வ்டும் என்க, பற்றே பிறப்புக்கும் காரணம் என்பது அருத்து, 

இருலசைப் பற்றும் ஒருவனுக்கு ௮ற்றபொழுதே Hog 

அவன் பிறப்பினை அறுக்கும்; அவை ௮ருதபொழுத அழிவுறும 

பிறப்பே அவளலும்குக் காணப்படும் என்பதாம். 

அறும் எனற்பாலது அ௮றுச்கும் என ஏஅவினமேல் நின்றது. 

தருவன், இருவன&ப் பற்றையும் அறவே விஷெனாயின், ௮வன் 

பிடமியினின்று விடுபட்டு வீட்டி Cat By டைவர்ன் TASS GG Sg.
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பத்றுண்மையே பிறவிக்குஃ காரணம் என்பதம், ௮ஃத இல் 

லாதவர்க்குப பிறப்பு இல்லை என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட் 

டன, இவ் உண்மை மணி?மசகலைபால் உணசப்படும், 

கதை. 

மணிமேகலை என்பவள் கோவலனுக்கு மாதவியிடம் பிற த 

வள். அழகு நிரம்பிய விழுமிய உருவினள், பணிமேகலை என் 

இம் காப்பியதஇின் தலைலி, சிறகு கல்லியும, திருத்திய சலமும் 

பொருந்தப் பெற்றவள். இளமையிலேயே மெய்யுணர்வுடையவ 

ளாய் உல; இனபஙகளை வே ளெறுத்தாள், தனது சடடழ 
கைச் கண்டு காமுற்று கின்ற உதய குமரனுக்கு மெய்யுணர்வு 

உதயம।கூமாறு பல இத மொழிகளை இனித கூறினாள், தன் 

பாட்டியாயெ சிததிராபதி என்பவள் உலகஇன்பல்ஈளில் தன்னை 

உட்படுத்தப் பல வகை முயன்றும் ஒன்றினும் மயங்காது உணர் 

வுடன் சென்றாள், ஒடுக்கியிருந்து ௮ருந்சவம் புரிர்தாள். அதன் 

பயனாகத் தனது பழம் பிறப்பையும் உணர்ந்து தெளிக்தாள். முற் 

பிறபபில தனக்குக் கணவனாயிருஈ தவலும், இப்பிறப்பில் தன் மீது 

பெருங் காதலால் வருக௮பவனுமாகிய உதயகுமரன் ஒருகாள் 

இவளை ௮ணு௫ உன் இளமைக்கும், பேோழகுக்கும் சிறிதும் இயல் 

பில்லா த கடும் துறவை நீ ஏன் கொண்டாய் எனறு இரல்கி வின 

வினன். உடனே அவனை இவள், உவஈது கோக்கினாள். 

பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிப்பட் டி ரங்கலும் 

இறத்தலும் உடையது இடும்பைக் ொள்கலம் 

மக்கள் யாக்கை இதுவென உணாந்து 

மிஃக ஈல்லறம் விரும்புதல் புரிர்தேன. என்றும், 

விளையின் வர்.சது வினைக்கு விளவாய.து 

புனைவன கீங்கிற் புலால் புறத்திவெது 

மூ.த்.தவிளி வுடையது தீப்பிணி யிருக்கச் 

பநீறின் பற்றிடம் குற்றக்சொள்கலம் 

புற்றடக் க.ரவிற் செற்றச் சேக்சை 

அவலக் சவலைச் மையாறழுங்கல்
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தீவசா உள்ளம் தனபால் உடையது 

wssm uiésos OgQaenr warts gp 

மிக்கோய் இதனைப் புறமறிப் பாராய், என்றம், 

அவன் உணர்வுற் ஓ௮-உணர்த்தினாள். பல்வேறிடக்கட்குஞ் செ 

ன்று சன் கல்லி கலத்தால் எல்லா மதத்தினரையும் எதீர் துனை 

யாடிப் பற்று அ௮ற்றவர்ம்சே பிமவியறம என்னும் உண்பையை 

அனைவரு ஒப்ப உணர்த்தித் துறவு நிலை நின்று தான் வழு௨॥ 

தே, முகிப பிறவா இன்பம் பெற்று ம௫ழ்ர்காள், பற்று அற்ற 

வாம்குப் அறப்பு அறும் எனபதை உலகம் இவள்பால் உணர்ட்மு 

தெளித்து. விரிலை மணிமேகலையில் காண்க, 

அற்ற பற்ெனில், உற்றது விடூயிர் 

Qe DD gf wes op Oe, ற்றி பற்$ற, (திரூவாய்மொழி) 

பற்று நீம்செவர்க்கே பிறவி நீக்கும் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

350 பற்றகன்ற காரைக்காற் பத்தினியேன் பற்றிடின்றார் 

குற்றமற்றான் பற்றைக் குமசேசா-- முற்றாகப 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு, (ம) 

குமரேசா! எல்லாப் பற்றுக்களையும்விட்ட காரைக்கால் 

அம்மையார் ஏன் இமைஉன் த।ளைப்பற்றி நின்றார் எனின், பற்று 

அர்ருன் பற்றினைப் பற்றுக; ௮ப்பத்றைப் பற்றுக பற்று விடற்கு 

வனக், 

பற்று அற்றான் என்றது இறைவனை, பற்று-- தசை, ௮னபு 

தொடர்ச்ச, பிடி த்தல் முதலியவற்றை உணர்த்தி நிற்கும, 

பத்த என்றது இக்கு அவ் இறைவன் அருளிய ஞான 
நெறியை, பற்றுச--பற்றிக்சொள்ச. என்றது தியானம்செய்,சலை, 

ஐ்ருவன் பற்று கிடவேண்ுமானுல் பற்றற்றான் பற்நினையே 

அவன் விடாது பத்தவேண்மமென்பது (5 FB.
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இயல்பாகவே பற்று அற்று விளங்நம் இறைஉ௨ணது ௮௬ 

ளியல்களைப் பற்றிகசெொள்ச; விடாது வாச உனது பறறு வி 

தற்கும் எதடாது நினற அவற்றை. 2ய வீடாது பற்றுக எனபதாம, 

மோல், பற்று sy DD Bom Sam Go} அறும் எனறார்; அப் 

பற்று அறுதற் ,ப பற்றந்2ீசாடாகப் பறறேவேண்டியது இன்னது 

என்பதை இதல இனிது உணா ததனார், 

எல்லாப் பற்று ககளையம் வீட. வர் இறைக னருளையே பற்றி 

நின்று “றில் இனபம எய்துவசெலபது இதில் உணாத2பபட் 

டது, இவ் உணமை காமைககால ௮மமைபால கரணபபடும், 

கதை. 

காரைக்கால் ௮ம்மை எபைவர் இற்றைமஃகுப் பல மாற்றுண் 

டுக..கு மூணனர்ம் க।பைக்நால் எனனும் ஊரிலிருத தனதத் 

கன் என்னும வணி த%௲வனுடைய அ௮ருமைத சிருமகள்: 

புனிதலதி எனற! பெயரிட்டு இந்த ம்மையைப டோறமிவளாத 

தரர். பருவமெய்தியபின நாஃபட்டினத திலிரு£த பரமததன 

வனனும வணி;னொருவனுக்கு மணபபுரிகிதது இந்த மை 

யோடு மம் மகமகனையும தம ஈகரிமலயோ௮மார்து வாழுமபடி 

பெற்றோர் பேணிச செய்தார். இருவரும் பகழ்கது வாழ்ந்து 

வருல்கால பரமதத்தன் இரண்மசி ம.ங்கனிகளைக கெணடத்து 

மனைவ்பால தச்தான், மும்மை பெற்று வை, ருக்குங்கால் ஓர் 

அடபுஃயவர் வஃ்தார், உணமவாடு ஒரு கனியை உஷ்ண உதகிஞும், 

பிஷனர் த துணைவன் வந்து உணவுகொள்ளுக் மால் ஒனற அமித் 

ஹி உணவுடன் வைத்தார், Haw can. Ger Oo gin ஒனறு 

கோணடுவா எனரூன், அம்மை உளங்கலங்கி என் சேய்2வன் 

எனறு வரும்தி நிமசையில் தன்கையில் ஒரு பழம் இருவரளால் 

பொருச்திநின்றது, இறைவனருளை வியந்து அதனையும் இட் 

டார், நாயகன்உண்டான. முமுதினும இஃது இனியசவையினையு 

டையது, யான் தந் தவற்றுள் ஒன்௮௮ன்ற; இதன் உண்பைடயாது 

என்றான், ௮ம்மை அஞ்சி உணமை உரைத்மார்; அவன். மீண்டுந் 

தெளிகது அம்பையார,த மாண்பினைவியரக் து. அதுமுதல் அவலா 

மெ-5க் கொள்ளாது வேரொருத்திளு
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வாழ்க் கான், அவ் உண்மையை உணர்ந்த அம்மையார் எல்லாப் 

பற்றுக்களையும் அறவே விட்டு இறைவன் அருளையேபற்றி நின்று 
உடம்பிலுள்ள தசை முழுதும் உதிரும்படி செய்து என்புருவாய் 

ஏன்று அன்புபுசிந்து திருவாலங் காட்டில் பரமனது திருஈடக் 

கண்டு அவரது ௮ழூய இருவாயால் அம்மையே” என்று ௮ழை 
ச்சப்பெற்று முடி விலின்பததை முடிவில் அடைந்தார். அவர் பற் 

றையே பற்றி நின்று தம் பற்று முற்றும் அற்ஸரர், எல்லாப்பற்றுக் 

களையும் விரித்து இறைவனருளையே பற்நி நின்று பெரியோர் பே 

ரின்புறுவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்சதது, விரிவைப் 

பெரிய புராணத்தில் காண்க, 

பாரனது அருளையே துறவொர் பற்றி நிற்க்ேவேண்டுமென்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

Ri gu Oger Sma கோர்முதல் மாய்த் திற 

சேர்மின் உயிர்க்க து கேர்கிறை யில்லே, ( திருவாய்மொழி) 

மோகவற்சகா பிக்கொடி முளை SO HIp மூலம் 

சோசமாசுணம் இருக்தர சாள்வதோர் சூழல் 

ஆஈமேமுதல் யானென சென்னு மஞ்ஞானம் 

ஏகமாகய பராபரன் தோன் றினா லிறஃகும். 
(ஞானவாசிட்டம்) 

  

இவ் அதிகாரத்தின் தொசைப் பொருள். 

எவ்வளவுக்கு எவவளவு உ௨லசுப்பொருள்சளில் ஒருவன் 
பற்.று நீல்குகின்றானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவனுக்குக் 
துனபங்கள் இலவாம, அழவுடையவர் இளபையிகேயே ஓ 
வீனை அடைவர். புலன்களை அடுதலும் எலலாப் பொருள்களை 
பூம ஒருக்கே கிடுதலுமே சறாத ழூறவாம் ஒரு பொருளும் 
இலலாமையே ஆறவோர்க்குப் பெருகலமாகும். உற்ற உடம்பி. 
gio துதவோர் பற்றினை வையார், இருவகைப்பறழும் இலலாகு, 
வே .இனபவுலகளை எய்தி மகமுவா, பற்று நீங்காதவர்க்குச். 
அன்பங்கள் நீல்கா, முற்றத்துறர்தவரே முததியை ௮டைடவர், 
பத்றுஅற்றபொழுேத ஒருவன பிறப்பும் அறுபடும், பரனது' 
அருள் நெநியையே துறவோர் பந்த எண்டும், 

99-௮௮ அறவு முத்திற்று,
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௩௬-ம் அதிகாரம் மெய்யுணர்தல், 

அஃதாவது மெய்ப்பொருளியல்பை மெய்யாச உணர்தல், 
ஐயமும், மயக்சமும் கலர்.ச அறிவு பொய்யுணர்வு ஆகலால் 

இது மெய்யுணர்வு என நின்றது. இதனைத் தத். து ஞானமெ 
ன்பர். தத். தவம்--உண்மை, பொய்ப் பொருளைத் துறந்து மெய்ப் 

பொருளைப் பற்றி நிற்கும் மேலே.சது தூய உள்ளத்தேதான் 
இம்மெய்புணர்வு தோன்றுமாகலால் துறவின் பின் இது வைக்கப் 
பட்டது. 

  

351. தண்டார்ச் சுலபனார் சக்கனார் புன்பிறப்பேன் 

சொண்டார் மருளால் குமசேசா-கண்ட 

பொருளல்ல வற்றைப் யொருளென் றுணரும் 

மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு. (௧) 

இடன், 
குமரேசா! சுலபன், தக்கன் என்பவர் ஏன் தமது மயக் 

கவணர்லால் இ.மி பிறப்பை எய்தினார் எனின், பொருள் அல்ல 

வற்றைப் பொருள் என்று உணரும் மருளான் மாணுப் பிறப்பு 

உளதாம் என்சு. 

மருள்---மயந்சம், மாணாப் பிறப்பு--மாண்பு இல்லாத பிற 

ப்பு. மாணா என்றது பிறபபின் ௮ல்லல் இயல்பினைப் பொது 

வாக உணர்த்தி நின்றது, 

பொருள் அல்லாதவைகளைப் பொருள் என்று உணருகின்ற 

மயக்கத்தினாவே இன்பமில்லாத பிறபபே உளதாம் என்பதாம், 

மெய்ப் பொருள், பொய்ப் பொருள் எனப் பொருள் இரு 

வகைப்படும், கித்சப் பொருளாய் ' பரம்பொருளல்லாச மதி 

தப் பொருள்களெல்லாம் பொய்ப் பொருள்ஈளேபாம அவசிறை 

வன்னவாறு உணராது உறுதிப் பொருளாகவே கருதி மயகி 
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குவோர் துன்பப் பிறப்பையே தோரய்ர்.து தியங்குவர் என்பது 

ah & HI பொருள் களின் உண்மையை உள்ளவாறு உணர்செற 

தெருளுணர்வால் பிறவி நீக்கிடும் என்பது குறிப்பு. இவ்வு 

ணர்வை வட நாலார் நித்தியாநித்பவத்துவி3வகம் எனபர். 

எற், ணேச் சிரக்தவசாயினும் வீிப1ச உணர்வினையுடையயர் 

பிற பினை அடைவர் என்பது இ.றில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ 

உண்மை சலபன் கண்ணூர், சக்கனபாலும் உணரப்படும 

கதை, 1, 

சுலபன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நாற்றண்டுசட்கு 

முன்னர் அவந்தி ஈட்டை ஆண்டுகர்ச ஒரு வேக்கு௪, பல கலை 

Safle ஈல்ல பபிற்புள்ளவன். அழகும் ஆண்மையும் அமை 

யப் பெற்றவன். அருங் முணம்சளும் பெருக சற்பும் ஒருங்க 

CDFG FOND Sos QM ஓ[ழகயை பணது இரா ௮௨ போட 

மைந்த வழ்ம் தான், உல? இனபங்க ளை யே மீலை என்று கருதி 

னான். மறுமை நலங்களையும் இஈவ்ளைப் பயனகளையும் மதியா 

இகழ்ர்கான, தனது கல்.மீயறிவனைத்தையும் ௮ல் வழியிற் செ 

அத்தி இல் வாழ்ச்து வருங்கால் மது சூசனன் என்னும் மூனிஷர் 

ஒருவர் இவன்பால வந்தார். அவரத துறவொமும்கத்தைடம், 

தவ?வட தழைபு௦ இவன், எள்ளி ஈகைத்கான், அவர் அதனைப் 

பொறுக்காமல் சனகது இகனை எருதாசச் சபித்தார், இவ 

னும் உடனே த நினருன். இதனைக் கண்ட சுலபை தன் சண 

வன் இஃ£ழ்ரதனத ஒருபொருளேனச் கரு ௨ உணர்வுடைய முனி 

வரும் இப் பெரும் பழி செய்தாரே என்று சினந்து தன் கற்பின் 

ஈகிபையால் ௮வரைம் சழுகையாகும்படி சபிச்தாள, அவரும் 

இவளைப் பலச் ஆசனப் பொங்கி மொழிர்தார். இருவரும், 

அவறவாறே இி நிஃயடைந்தார். ஒரு நாள் அப்புலைச்சி தன் 

மடியில வைத்திருந்த பசும் புல்லை அவ்சருது. ஈர்த்தது. ௮ல் எரு 

இன் வாய்ப் புலலை அக்கழுதை up Bu gi அம்மூவருக்கும்' 

சலாம் நிகழ அங்கிருர் சவர் அவற்றை வெருட்டி ஒட்டினர், 

வை வெருக்டு தடுக்கால் கமுனச௪ 'வாயிலிருக்த புல் ற்க்கருந்த் 

4
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ஒரு பிள்ளையார் மீது gorah depi sg. aed egg Mp 

கம் புல்லைப்போல் ௮வ் எச்சிற் புல்லும் பிள்காயார் மேல் இ 

ர்து நின்றது SCO Me fp Ro se பழம் பிறப்பை ஊர் 

ந்.து முத$வச௱ளால் உயர் பதம் பெற்றார், இர வினைப் பபல் 

சுசோயும் அவற்றை நெறி3.பபூட்டிம் pip முதற் பரகளைபு ௨௧ம் 

பாமல் உலக இன்பத்தையே பொருளென்ற ொண்டதால் முர 

சலும், தன்னை அரசல் இரழ்ச்தானே என்று தானகலாக உட, 

ம்பை யான் என்று கருதிபதால் முனிவரும் வினை வனை கள 

உணரராமையால் சலடையும் இழி பிறப்படைந்தார். இல் உண் 

மையை உணார்ச்து முனிவர் சிலர் இரங்கினுர். பொ யலல 

வற்்௫றப் பொருள் என்று உணர்வா/ம ர இழிவுறும Goi 

உள,காம் என்ப ச உலகம் இவர்பால் உணர்ச்தது. (விரிவை 

லிசாயசர் மான்மியத்தில் காண்ச,) 

கதை 2, 

பரம் பொருளை மெய்ப் பொருள் என்று மதிபாமல் பொரு 

ளல்லாதவற்றையே பொருள்என்று சொண்டதால் தஃ௩ன் மாண் 

பிழந்து வன்பிறப்பெய்சனான், ட்டுப் பிறப்பை ௮டைம்தனெ 

தக்சன் தன் சோட்ட உணர்வால் ஏன்று உலநம் இவனைக் மாட்... 

மொழிந்தது, விரிவைத் 2௦௨ காண்டசதில் காண்2 

மெய்யுணர்வு இஎ்லாசவர் வெவ்கி.ப பிறவீயைபே எப்ஜுவர் 
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

352. கண்டமயல் நரீல்யெபின் சாபெரன் பேரின்பம் 

கொண்டவராய் நின்றார் குமேரசா--மண்ும 

இருணீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருணிக்கி 

மாசறு காட்சி யவர்க்கு, ௨) 

@—er. 

குமரேசா!: காம் சொண்ட மயச்சம் நீக்யெ பின் காசி
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பார ஏன் பேரின்பம் கொண்ட வராய் நின்றார் எனின், மருள் coe 

ise HY Par Guise Dan SoG Qarun wagon crews, 

மருள்--மயக்சம். S61 F—uTiow, Corppw, S pay. 

மாச காட்சி என்றது மெய்யுணர்வை. 

மாசு ௮று காட்சியவர--குற்றமற்ற உணர்கினையுடையவயர். 

இருள் என்றது பிறவியை, அறியாமை மிகுர்து அச்சமும் 

கவலையும் ௮ல்லலும் நிறைந் தள்ளன ஆதலால் பிறவி, இருள் என 

ப்பட்டது. நீக்கி என்பது றீங் என மெலிந்து தின்றதாக் 

சொண்டு பயக்கும் என்னும் வினைக்கு ஏற்ற எழுவாய் வருவிக்சப் 

பட்டது. இனி, நீங்டுப் பயக்கும்என்பதைச் தன் வினையாக்கொ 

ண்டால் துன்பம் நீங்கு இஃ்பம் உண்டாகும் என்று கொள்க, 

குற்றமற்ற உணர்வினை ஒருவன் உடையவனாயின் ௮ம் மெய் 

டூணர்வு அவனுக்குப் பிறகிச் துன்பத்தை நீக்பெ பேரின்பத்தை 

க் கொடுக்கும் என்பதாம். 

மருள் ரீகன் இருள் நீங்கும்; மாசறு காட்சி இன்பம் பய 

க்கும் என்க, மேல், பொய்யுணர்வால் பிறப்பு வருமென்றார்; 

இதில், மெய்யுணர்வு பிறவியை நீடிப் பேரின்பத்தைத் கரும் 

என்ருர், 

அன்ப நீக்கமும் இன்பப் பேறும் மெங்யுணர்வால் உள 

வாம் என்பது கருத்து, 

மருள் நீதி மெய்யுணர்வு எய்தினோர் இருள் மக்க இன்பம் 

பெறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை 
காசிபர் பால் உணரப்படும், 

கதை, 

காசபர் என்பவர் பிரமாவின் தலைமைப் புதல்வரான மரீசி 

யின் புல்லர், தாய் பெயர் கலை, அயனருள் முழுதும் இவர் 

அமையப் பெற்றவர்: போருளுடையகம், இதி, இதி, தன,
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அருட்டை, சுதை, கழை, சுரபி, விரதை, மதி, இளை, கத்.தரு, 

குரோ, கவசை, தாம்பிர என்னலும் தக்5ன் புதல்கியர் பதின்மூ 

வரை மணந்து இனிதுற வாழ்ந்து ௮மார், அசுரர், மனிதர் முத 

லிய பல்?காடி வகையினரையும், ௮வர்பால் தோன்றச் செய் 

தார். தமது ஆண்மைத் திறத்தால் உலச முழுவதையும் 

பரசுராமர் தமக்கு உரிமையாக்கிக்கொண்ட காலத்தில் ௮வரால் 

இன்னல் மிகுமென்று கருதி ௮வரிட மிருந்து இப்பூமியை இவர் 

தானமாகக் கொண்டார். அன்றுமுசல் இவ் உலகிற்கு இவர் 

பெயரால் சாசினி என்று ஒரு பெயரும் தோன்றிற்று, அதன் 

பின் இல்லற நிலையை அகன்று துறவு நிலையில் புகுந்து அருச் 

தவக் கொள்கையில் திருந்திய தன்மையராய்ப் பொருக்தி விளங் 

இனார். அக்காலத்தில் ௮சுரசன் மகளாகிய சுரசை என்பவள் 

இவரால் தமத மரபினர் உயர்வர் என்று சுருதி இவரைத் தன் 

வயப்படுத்திச் தழூவ விழைந்து இவரது தவ வனம் சார்ந்தாள், 

விழுமிய உருவுடன் கனியே உந்து ௮ழகொழுச நிற்கும் இவ 

ளைச் கண்டவுடனே முனிவர் உணாவெல்லாம் கலங்கி உள் எம் 

உருனொர், மெள்ள நெருக்கனொ,. ஆசை நோயைக் கூசி மொ 

ழிந்தார், “வழியே கண்ட ஒர் வனிதையை வலிய எந்த விழை 

வத. நும்போன்ற தவ நல மூடையார்க்குத் தகுதியாகுமா! றங் 

தவராகிய நீர் இவ் இழிர்த எண்ணத்தை எம்பால் இனி மொழி 

யாதகலுமின்'! என்று முனிந்தவள் போன்று முனைந்து மொழிக் 

தாள். ௮வள் யாது கூறிலும் இவர், ௮வள்மேல் காசல் பிறிஞர், 

பன்னெடுந்தவம் பற்பக லாற்றியான் 

முன்னிகின்றது முத்திபெற் றய்க்திட 

௮ன்னதேபெற் கருள்செய வர்தனை 

உன்னை மேவலன் ரேோவுயர் முத்தியே, என்று முனிவர் 

சித்தர் இரிர்தார். அவளும் சுருதியது எய்.தமென்று குனித்து 

தழுவிச். சூரபன்மன் முதலிய ௮௪.ர குலம் முற்றையூும் அடங் 

கப்பெற்௬ ௮கன்று சென்றாள். அவளது பிரிவை கீனைர் அ பெ 

திதம் கொந்தார். தன்னை மறந்து சனி மயல் திசொண்டார்; இதி
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அபன்னார் சோன்றி ௮௬ளஞூ._ன் சோக்கினார், 

வேசமும் கலைகளும் உணர்ச்து மேலதாம் 

சமதறி வெய்திய முனிவ நீயொரு 

மாது5ன் பொருட்டினால் மையல் எய் யே 
பேது ஒற்டியோ பேதை மாந்தர்போல், என்று பேணி 

மொழிந்தார். முனிவர் கேட்டார். தன் இழி நிலைக்கு இர 

னா, உற்ற மயச்சமும் முற்று௩ ஓழிக்தார், உணர்ந்து செளிசர் 

அ பின் உயரின்புற்றார்: மருள் நீக்கு மாசறு காட்சிய௨ர்க்கு 

இருள் toe இன்பம் பயக்கும் என்பதை உலஈம் ௮ன்று இவர் 

பால் உணர்ந்தது, வீரிவைக் கந்தபுராணத்தில் நாண்ச, 

353 மாறில் கருஷரர் வானத்தின் ரெல்லாம் 

கூறி கின்றார் என் ன குமரேசா--௮ ௪ 

ஐயத்தின் நீல்? ஜெளிக்தார்க்கு வையத்தின் 

வானம் ஈணிய துடைத்து. (௩) 

இ_ள், 

குமரேசா! கருஷரர் இவலைய சதிருந்தும் ஏன் வானத் 

தின் 20 ரல்லாம் வழுவறச் சு.ஜினார் எனின், ஐயத்தின் நீங்கத் 

தெளிந்தார்ச்கு வையத்திலும் வானம் ஈணியது உடைத்து என் சு 

ஐபம்--சந்தேகம், ௮லஃகாவது ஒன்றினும் துணிவு கோன் 

ரது உழன்று இரீயும் உணர்வு, 

.. வானம்--மேலுலகம் ஈண்டு அத விட்டூலக த்தைக் குறித் 

தி நின்றது, ஈணியத--௮.னு நிற்பது, 

ஐயம் நீக்தெ தெளிந்த மெய்யுணர்வீனையுடையவர்சட்டு 

இர்சிலவுலசத்திலும்: அவ்விட்டுலகம் ௮.ஹ9-நிற்சம் இயல்பினை 
யு OL. 2 gi என்பசாம்;
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மெப்புண/க்தவர், இங்வுலகத்திருப்பிலும் Guster Cue 

பதை விரையில எய்.துவசாதலல் அவர்க்கு இவ்மையத்தினும் 
வானம் நணியது யிற்று எச, 

மெய்ம்மையை ஐயமறச் தெதளிச் தவர் பொய்யுலகத்தில் Hip 

ந்தாமல் மெய்யுலகச தையே பொருந்தி நித்பர் எனபது கருத்து, 

இவ உண்மை சருவூசர்பால் குணப்படும். 

கதை, 

கரு) ரர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நாற்றுண்?கட்ரு 

முன்ன [ச்ச சாழராடடிலே கருவூரி3ல சேமகாதர் என் லும்வே2ி 

யர்க்குப் புகல்வர/ய்த் தோன்றினார், இவர், இளமையிலேயே 

பல ழால்களையுஈ॥ வழுவற உணர்கது துறவு நிலையிரபளு௩து பிறலி 

இர முயன்று பெருந் தவம புரிந்தார் உலகுயிர்களின இயல்புக 

ளையும் இறை அருளையும் தமது யோச முதிர்ச்சயொல் உணர்ந்து 

தெளிக கர், ஒரு பற்றமீன்றி உவந்து திரிந்தார், சாதி குலம் 

பிறப்பு, இறப்பு, visu, துறச்சம எனனும் இவற்றில பிணிப் 

புண்டு உயிர்கள் சம் வினைக்கீடாக அலைந்து இரிகதை கினைந்து 

இரங்கி நீதிசள் தில கீலைபெற ஓதினார். cient ip தலிய எல்லா 

உலகங் 2ஊினும் நிசமுனெற நிஃழ்ச்சகளை இருக இடத்திலிருச் 

சே சமது யோகவுணர்ச்சீயால் உணாந்து உரைத்தார், பரமனை 

கோகூ அன்புறு பாடல்ரள் டல ௮ருளுடன் பாடினார், ௮வை 

திருவிசைப் பா என்று இதுபொழுத வழங்ஈப்படுகின்ரன. தாம் 

எய்தியிருகத வையப்போல வானததிலும் புகுர்று உலாவி அற்பு 

தல்சள் பல ௮ருளடன் புரிந்தார், முடிவில gaat gous 
துட் புருர்து ௮ருளளியில் இரண்டறச் கலந்தா. இவரது 

மேன்மையை வியந்து அனைவரும் இவரைச் சருஷூர்த தேவர் 

என்று புகழ்ர்து போற்றினார், ஐயத்தின் ரிங்9த் தெளிந்தார்க்கு 
விட்டுலஈம் விரைவில் எய்.தும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உண் 

fies. லிரிவைக் கருஷர்ப் புமாணத்தில் சாண்சு, 

ஐயட்றத் தெளிச தவர்க்கு விட்டின்பம் வினரமில் எய்தமி 
ர்ன்ப து இதனால் கூற்ப்பட்டி, 

 



திருச்குரட் குமரேச ஷெண்பா, 
i we we hts 

354 சென்ற ஊர்ச்தும் மெய்கண்ட ேசவூாதிர் நந்தியார் 

குன்றிரின்றார் என்னே குமரேசா. ஈன் ராக 

ஐயுணர் வெய்டிபக் கண்ணும் பயமின்றே 

Gow yout Gaver SUT SS, (#) 

குமரேசா! சல்ல உணர்வு எய்தியிருந்தும், மெய் சண்ட 
தேவர் முன் ௮ருணந்தியார் என் கம் சர்குன்றி நின்றார் எனின் 

ஜயுகசர்வு எய்௫யம் கண்ணும் மெய்யுணர்௮ இல்லாதவர்ச் த ௮௪ 

னால் பயம் இன்று என்ச, 

ஐயுணர்வு--ஐவகையுணர்வு. ௮ல்தாவது மெய் வாய் கண் 

மூக்கு செகி என்னும் ஐமபெ!றிகளானும் அறியும் அறிவு, 

மெய்யுணர்வு--பெய்ப்பொருளை உணரும் உணர்வு, 

பயம் இனு--பபன் இல்லை,” ஏசாரம் இசை நிறை3யோடு 

இரக்க முந்தோன்ற கின்றது: தேற்றம் எனினுமாம், 

ஒருவன் ஐயுணர்வினை எய்தியவிடத்தும் ௮வன்பால் மெய் 
புணர்வு இலஃையானால் ௮வலுக்கு ௮ஈனால் யாதும் பயன் இல்லை. 
எனபதாம், 

இனி, ஐந்தறிவும் புலன்கள்மேற் செல்லாது தன்வயமாகி 

போக நிலையில் உறையப் பெறிலும், மெய்யுணர்வு இல்லா த்வர்ம்கு 

அதனால் படன் இஈலை எனினுபாம். இதில் ஐர்தறிவு என்றது 

ஐமபொறிகடகு மூலமாய மனத்தை. எய். துதற்கருமையை உம்மை 

இதில் விளக்க நின்றது, 

ஐயணர்வு உடையாாயிலும் மெய்யுணாவு இல்லையாயின் ௮௪ 

னால் யாதும் பயனில்லை யெனரூர் இருளை கீச் goog இன் 

பம் பயவாமை.பின், 

எவ்வளவு உணர்கினை எய்தயிருப்பிலும் மெய்யுணர்வு இல் 

லாதவர் ௮ தனையுடையார் முன் ஐடுங்கி நிற்பர் என்பது இதில் 

உணர்த்தப்பட்ட. 'இவ்வுண்௬ம மெய்சண்டார் சண்னும், அறு, 

ணர்தியார் பாலும் அறியப்ப?ிம்,
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கதை. 

மெய்கண்ட தேவர் என்பவர் இற்றைக்கு எழுநூறு அண். 

டுகட்கு முன்னர் நநிநாட்டிலே திருப்பெண்ணா கடகம் என்னும் 

இரஈ£ரி3ல வேளாளர் குலத்திலே அவதரித்தவர், இவர் கரலி 
லேயே திருவினையுடையவர், தந்ைதையார் பெயர் அச்சுத களப் 
பாளர். சுவேதவனப் பெருமாள் என்று பெயரீடப்பெற்று திரு 

வெண்ணெய் சல்லூரிலே தமது மாதலர் விட்டிலிருந்.து வளர்க் 
வக்தார், குழவிப்பருவத்தே பாஞ்சோதி முனிவர்பால் அருளுப 
தேசம் பெற்றுப் பொல்லாப் பிள்ளையார் ௮ருளால் எல்லாக் தெ 

விச்தார் ௮தனால் மெய்கண்ட ேேதவர் என்னும் விழுப்பெயர்பெற் 

ரர். இர் மெய்யுணர்வுடையவராய் மேளியிருக்கும் காலச் 

தில் தமச்குஃ குலகுருவும், ஆதி சைவகுல திலகரும், பல்ல.று 

வசைப்பட்ட கலைகளையெல்லாம் ஒருங்கே கற்ற பெரும்புலவரும் 

உயர்குண சீலரும், சகலாகம பண்டிதர் என்னும் இறப்புப் பெயர் 

பெற்றவரும் ய அருணந்தி சிவாசாரியார் என்பவர் ஒருகாள் 

இவர்பால் வந்தார். இளஞ் சூரியச்போல் விளங் அ௮மைதியுற் 
திருக்கும் சுவே சலனப் பெருமானைப் பார்த்தார், இிரியராயே 

தம்மை இவர் வணங்கவில்லையேயென்று எண்ணினார். மனச்செ 

ருக்கோடு எதிர்த்து கின்று மதர் ச.து நோக்கி ஆணவமலத்தின 

இலக்கணம் என்னை என்று இவசை அவர் வினாவினா. நின்போல 

வே முனைந்து நிற்கும் என்னும் பொருள் புலப்படத் தமது சுட் 

டுவிரலை ட்டி ௮வரையே இவர் சுட்டிக் காட்டினார். சாரியர் 
உணார்ச்தார். தாம் கொண்டிருந்த முனைப்பைததுறந்தார், இவரது 

அடி.களை வணங்கி அருளுபதேசம் பெற்றுப் பொய்யுணரந்தேஃ 

புன்மையெல்லாம் போக்யெளை ஸபினிசாண்ட மெய்யுணா்யே. 
என்று இவரது மேன்மையை வியந்து துதித்தார். எவவளவு 

உணர்வு உடையவசாயினும் மெய்டிணர்வு இல்லையானால் பயனில் 

லை எனவும் மெய்யுணர்ந்தோே மேலோர் எனவும் உணர்ந்து தெ 

fist, இவ் இருவரும் சந்தான ஞூ£வர் வரிசையில் சின்று 

இவஞான போதம், சிவஞான இத்தியார் என்னும் இரு பெரு நால் 

களை இயற்றியருளினார், ., இவர் சமித விரிவைச் சர்தான குரவர் 

pore Age aro, | ச



௪ 

716° Brsape குமரச வெண்பா, 

எவ்வளவு உணர்வுடைய ராயினும் மெய்யுகார்விலேேரல் அத 

னால் பபனிகலை எனபது இதனால் கூறப்பட்டது. 

  

352 பண்டுகண்ணன் மெய்வடி வே பார்த்துச் சகதேவர் 

கொண்டுணாந்தார் என்னே குமேேசா...-சண்டல ற்றுள் 

எப்பெரூள் ௪ க்தன்மைத். சாயிலும் ௮ப்பொருள் 

மெய்ப்பெ.ருள் காண்ப தறிவு, (டு) 

இடன், 
குமசேசா! பல வடிவமாகத் சோன்றிலும் கண்ணனது 

பெய் வ௦ வையே சக? தவன் ஏன் பார்த்து உணர்ந்தான் எனின், 

எப்பொருள் எத்தன்மைத்து ஐயினும் ௮ப்பொருள் மெயப்பா 

ருள காண்பதே அறிவு என்சு, 

எத்தன்னமைத்து அயினும்--எவ்விசமாகத் தோன்றினும், 

எப்பொருள் என்றது பொருள்கள் பலவாதலின் என்௧ு, 

காண்பசே ௮றிவு என்று காண்க, 

மேல், 8:ரவன் ஐயுணர்வு எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு 

இன்றைல் அதனால் பயனிஈஉலை என்றார்; ௮ம் மெய்யுணர்வுகான் 
யாது என்பார்க்கு BY SOB! இலக்கணத்தை இதில் dows cant 

ச்திஞர் என். 
யாதோரு பொருள் எவ்மிதமாசத் தோன்றிலும் ௮ப்பொரு 

வினது உண்மைத்தன்மையை ஆய்ந்து காண்பதே மெய்யுணர்வு 

என்பதாம், 

காணப்படெற பொருள்களிலுடைய பெயர் வடிவங்களைக் 

கண்டு மயங்காது அவற்றின் மூலகாரணங்களை முன்னி உணர்வ 

தே ஒருவனுடைய மெய்யணார்வுக்குப் பயன் என்பது கருத்து, 

மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளைக். காணின் குடம், 

ச்ட்டி என்'று வழங்க -வருன் அதன் பெயரையும் உருவத்தை, 
யும் குறித்து நில்லாமல், அதற்கு.முதற் சார்ணம் மண் GF ear ay ib!
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அதற்கும் காரணம் நிலம் எனவும், அதற்குக் காரணம் நீர் என 
e . ரூ ௬ ச. * ௩. ௪ 

2 இவவாழ்ற மற்றந்தாரண; . ன் 77) 3 வு 7 இஃ ற மற்றக்கார பூதங்களையும். ண்டு பொன்றால் மூடி 
வில் எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமாயுள்ள முழுமுதல மன்று 
காணப்ப$ூம், ௮ம் மெய்ப்பொருட் காட்சயோல் ஈண்டு உாரா ரெ 

றியும் ஈறிலின்பமம் எளிஇல் உளவா.த 1, அ -லால் அம்பெய்யு 
ணர்வையே பிர.விப் பயனா? ஒருவன் 2பர$ வன .ம் str ties 

பெய்யாகிய பொருளை ஐயமறக் கண்டனே பெ.ப்புணாவு 

னடயவன் என்பது இதில் உணர்த்தபபட்டது. இவ உண்மை 

சகேேவன்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

பாரதப்போர் மிகழாதிருத்சற்கு ஏதாவது உபாயமிருந் 

தால் சொல்லுக என்று சகமதவனை கோக்ம் கண்ணன் ஒருநாள் 

எண்ணிச் சொல்லினான், மாயவன் கூறிய இஈஉ மாபூமாழிகளைக் 

கேட்டு ௮த் தூயவன் ஈகைத்தான், ஏன் நரை சதாய் ஏன்று அவ் 

ஏந்தல் இசைத்தான், விரித்த கூந்தலை முடித்சற்குத் துசோப 
தையும், முறித்த சபதத்தைத் கொடுத்தர்கு அருச்சனனும், 

சடுத்து வெல்வதற்குக் கன்னனும், பாரின் பாரத்தைத் Bis sp 

கு நீயும் ௮ப்பே!ரின் முடிவையே பொருக்கி நிற்கெறீர்; நீவீர் 

நால்வரும் இல்லையானால் அ௮ப்போரும் இல்லையாம். அதலால் ௮ம் 

மூவசையும் கொன்று உன்னையும் கட்டினால் வாராமல் காக்கலாட் 

மாபாரதம் என்றான், எல்லாம் மூடி த்சாலும என்னை நீ எவ் 

வாறு கண்டுணர்ந்து கட்டுவாய் என்று ஈண்ணன் பார்சறு Li FG) 

யிச வடி.வம் கொண்டு பரந்து நின்றான். கொனறி நின்ற வடிவங் 

கள் எல்லாவற்றையும் விடுத்துக் கண்ணனறு மெய் உருவத்தை 

யே கண்டு தெளிந்து சகதேவன் கருத்தழ் பிணித்தான். கண் 

ணன் அவனது மெய்யுணர்வை வியந்து ௮வன் எணணிய யாவும் 

Goll dear உதவினான். ஒரு பொருள் எத் தன்மைத் தாய்த் தோன் 

றினும் ௮அப்பொருளினது மெய்யின் தன்மையை மெய்யாகக் 

காண்பதே மெய்யுணர்வு என்பதை உலசம் காண இவன் அன்று 

உணர்த்இ நின்றான், (கிரிவைப் பார சத்தில் காண்ச,) 

இன்னதுதான் மெய்யுணர்வு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 
L 
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356 கண்டார்முன் மெய்ப்பொருளைக் கற்றமணி வாசகாபின் 

கொண்டார்வீ டென்னே குமசேசா--மண்டருளால் 

கற்மிண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் 

மற்றீண்டு வாரா நெறி, (௬) 

Q).—er. 

குமரேசா! மாணிக்கவாசகர் மெய்ப்பொருளைக் கண்ட 

அடன் ஏன் விட்டினை எய்தினார் எனின், கற்று ஈண்? மெய்ப் 

பொருளைக் சண்டார், மற்று ஈண்டு வாரா நெறியைத் தலைப்படு 

வர் ஏன்சு, 

மீநீறு ஈண்டு வாராகெறி-மறுபடியும் இப்பிறப்பிற்கு வாசாசு 

வழியினை. என்றது முத்தி நெறியை, 

மெய்ப்பொருள்--மெய்யான பொருள்: என்றது இறைவனை, 

அழிவு இல்ல? கார் ஆனச்தப்பொருள் என்றபடி, 

தலைட்பமிவர்--௮டைவர். 

மெய்ப்பொருளை அறிந்த மெய்யுணர்கினர்க்குப் பின்பு பிற 

ப்பு இல்லை என்பது கருத்து, 

ஈண்டு வாசா வழியருள்புரிபவன் 

மீட்டிங்கு வர்.து வினைப்பிறகிசாராமே 

கள்ளப்புலக்குரம்பை சட்டழிக்க வல்லான், என வரும் 

இவற்றை எண்டு உணர்ச, கற்று இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளை 

உணர்க்தவர் மீண்டு இவ் உலூல் வாரா ரெறிமினை ௮டைவர் 

என்பதாம், | 

எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனேயா.பினும், கல்லாதார் கெஞ் 

சத்துக் காண ஒண்ணாதே எனவும், கற்றவர் விமுக்கும் கற்பகக் 

சனியே எனவும், கற்றவர் வளைத்துச் இரிபுரீம் எரித்ேசோன் கற்ற 

வர் கருத்தினால் காண்போன் எனவும்,வருவனவாற்றால் கல்வியே 

மெய்ப்பொருளைக் காண்டற்குரிய மெய்யுணர்லைப் பயக்குமென், 

பஜ .காணப்பமோதலால் காண்டலுச்குக் சுற்றல் முதன்மையாய் 

கின்றது, கத்றுக்கண்டார் தலைப்படுகர் என்று காண்ச,
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மேல், மெய்ப்பொருளைக் சாண்ப£த மெய்யுணர்வு என்முூர் 
அவ்வுணர்வால் பயன் என்னை எனின் பிறவியை நீதித் தன்னை 

யுடையானுக்கு ௮.து பேரின்பத்தைக் கொடுந்கும் என்று இல் 

உணர்த்தினார் என்க, 

இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளை சண்டகர் மீண்டு ஈண்டு உத் 

அ பிறவார் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை 

மாணிக்கவாசசர்பால் உணரப்படும். 

கதை, 

ஆரல் பல கற்று நூண்ணுணர்வெய்திச் சலம் நிறைந்து 

சிறது விளக்கித் தெளிச்து நின்ற மாணிக்க வாசகர் அரசனா 

ணையால் பரிரள் வாங்கும பொருட்டுத் திருப்பெருச் துறையை 

அடைந்த காலத்தில் ௮ங்கு இவசை ஆட்கொண்டருளூமாறு வக் 

து சலமணங்கள் புடைசூழ மனுடவடி வச் தாங்கக் குருந்த மசத் 

தடியில் குருமூர்த்தியா யெழுர்தருளியிருர்த அவ் ஒரு மூர்த்தி 
யைக்கண்டார்; உள்ளம் உருகினார். ௮வரது ஒண்மலரடியை உவ* 

த வணங்கச் துவண்டு நின்றார், ௮ம் முழுமுசற் பரமன் இவரது 

விழுமிப ௮ன்பை வியக்து ம௫ழ்ந்து விட்டகெறியை விளங் ந உணர் 

SECT, ௮ தனால் இவர் பிறவிஇர்ந்கார். ஈண்ி மெய்ப்பொருளைக் 

கண்டவர் மீண்டுபிறவார் என்பைத உலகம் இவர்பால் உணர்க்கத, 

விரிவைக் திருவாதவூர்ப் புசாணத்தில் காண்க 

வாரா வழியருளி ஒரெ தனக்கு மாறினறி 

ஆரா அமுதா யமைந்தன்றே--சீரார் 

இருக் ன் பெருர் துறையான் என்சிச்ை மேய 

ஒருத்தன் பெருக்கு மொளி, (i) 

DriBes gos என்மனத்துள்சே எழுகின்ற சோதியே 
இமையோர் } 

சிரர்தளிற் பொலியுங்சமலச்சேவடியாய் திருப்பெருர் துரையுதை 

் சிவனே 

திசர சவ்ர.'சாயம் நீர்நிலம் சால் ஆப்௮வை அல்ஃயாய் 
usa oo
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கரர்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக் சகண்ணுறந் கண்டு 

‘ கொண்டின் ற (2) 

இவை மெய்ப்பொருளைக் கண்டபின் தாம் எய்திய Quis 

கெறியை லியக்து மாணிக்கவாசகர் அருளியன, 

மெப்ப்9பாருளை அறிக சவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை எனபது 

இதலுல் ௯ நப்படட்டது, 

357 Ban Sun. Gas gage Aisa wen esr onantas sar 

சொண்டபிறப் பற்றார் கும?ரசா-..தண்டாமல் 

தர். த்தள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப் 

பேர்த் துள்ள வேண்டா பிறப்பு, (ar) 

இ-ள், 

குமரேசா! உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து செளி௰ த 
கால் சிகிச். தல௫ன் சிங்கவன்மன் என்பவர் ஏன் தம் பிறப்பு 84 

ஜொர் எனின், ஒருவன உள்ளம் ஐர்த்து உள்ளதை ஒருதலையா? 

உணரின் அவனுக்குப் பேத துப் பிறப்பு உள்ள வேண்டா என்௬, 

ஓர்த்து--அராய்ந்து, இஃது ஒர்தல் என்னும் வினையடியா 

தப் பிறந்தது. ஒர்தல்-- ராய் தல், தெளிதல், 

உள்ள௫ என்றது மெய்ப்பொருளை; என்றும் நிலையாயிஈப் 

US என்றபடி. ஒருதஓயா-- தெளிவாக, 

மெயப்பொருளைக் கண்டவர் பிறகியைக்காணார் என்று மேற் 

கூறியதை கோச்சி ஐயுறுவார் உளசாயின் ௮ஃது உள்ளதாக ஒரு 

தலையாக நீகிர் உள்ளவேண்டாம் என்று ௮வரை நோக் இஃது 

உணர்த்தியதென்க. 

ஒருவன் உள்ளம் மெய்ப்பொருளைச் தெளிய ஆராய்ச்து 

உணருமாயின் அவனுக்குப் பின்பு பிறப்பு உளதாக நினைக்க 

வேண்டாம் என்பதாம்,
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உள்ளம் உள்ளது உணரின், பிறப்பு உள்ளதாக உள்ள வேண் 

டா என்றது மெய்ப்பொருளை த2'தளிஃது சிந்திப்பவரக்குப் பிதப்பு 

இல்லை என்பது கருதி என், 

கேட்டல், சிர்தித்தல் தெளிதல், பாவித்தல் என்னலும் இந 
நிலைகள் யாவும் முறையே பிறப்பினை நிக்கும் பெருமையுன:. மன 

உள்ளதை ஒருதலையாக உணச உணர ௮வ் உள்ளம் உயிரிலும் 

௮வ உயிர் பெய்ப்பொருளிலும் சுலந்து இரும்புண்ட ரீ£போல் 

திருர்பாதடங்இவீமிம் த தலால் ௮து பின்பு பிறலாதென்௧, 

பெய்ப்பொருளையே ஒருவன் இச் தி.க இருப்பனாயின், ௮௮ 

னுக்குப் பினபு பிறபபு இல்லைஎனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது 

இல உண்மை சிகத்துவசன் சண்ணும, சிங்கவன்மன்பாலும உண 

ம்ப்படிம், 

கதை 

சித துவசன் என்பவன் மாளவதேயத்து மன்னன். இவ 

னது காலம் இற்றைக்கு ஆுுயிச ஐண்டுகட்கு முன்னர் என்பர்: 

இலன் மனைவிபபயர் சூடா, மிகச மெய்யுணாவுடையவள், அவ 

ள1ல் இவன் ஞான௮ுபதேசம் செய்யப் பெற்றான். மெய்ப்பொருள் 

பெ!ய்ப் பொருள் எனனும் இருவகைப் பொருள்களின் இயல்பு 

கையும் nu aps தெளிர்தான். அதன்பின் ௮ரசுமுதலிய னை 

ச்ைபும் துறந்தான். மறுமை ஆசையும் இசஈதான், உள்ஊச 

மேய்ப்பொருளையே உளத்திற்கொண்டான். உணர்ந்து தெலி6து 

உவர்து பாகித்தான். பின்பு பிறப்பு நீங்கப் பேரின் பழுற்றுன், 

முதற்பொருளை உணரின் பிறப்பு நீங்கும் என்பதை ௮வன் உண 

ர்த்தி நின்றான். விரிவை வாசிட்டச்தில் காண்க, 

கதை 2. 

(... இற்றைக்குப் பல மூற்றாண்டுசட்கு முன்னர் மதுரையின் 

வடமேத்டில் ஐர் ௮டார் தவனம இருர் ௪.௮, அதில் விலங்கினங் 

களும், பறவைக்கூட்டங்களும் மிடைந்திருக்சன, முற் பிறப்பில் 

தான், வலியவனாயிருர்து மெலியவர்ச்குள் செய்த தீவ்ைப் பய
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ஞூல் சிங்சவனமன் என்னும் அசசனஷொருவன் சரிச்குருவியாகி 
அவ்குக் கலந்திருந்தான். அதனை மற்றப் பறவைகளெல்லாம் 

கொத்தித் துன்புறுத்தி, அது நடும் ஒடிக் தியாக ஒரு 
ஆலமரத்தில் அூடக்குயிருக்த.த, சவேனடியார் சிலர் ஒருநாள் 

அதன் அடியில் அமாந்து மதுரைப்பெருமான் ௮ர௱ளைப் புசழ்ர் 

தார். மறைந்திருந்த பறவை மம்மொழிகளைம் கேட்டது. ம௫ூழ் 

ந்து பநந்த, மதரையையடைந்தத. கூடற் பரபனையே தன் உள் 
ளம் கூடப்பெற்றத. ஓரந்த பொருளையே ஒருதலையாக உணர்ந்து 

நின்றது, அதனால் 2206 Gnd ௮றவே தீர்க்சது. "ஒருவன் 

உள்ளம் உள்ளதை தர்ர்து உணரின அவனுக்றாப் பிறப்பு இல்லை 

என்பதை உலகம் இதன்பால் கண்டது; வீரிவைச் Boy dito ute, 

லில் 5ரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்த படலத்தில் காண்க, 

மற்றது சேட்டும் கொம்பர் வைகிய கயவாய் ஞானம் 

பெற்றது பறவையாப் பிறர்சதும் பிற௮ச் ே தற்றம் 

உற்றது காமிச் சன் மம் ஓ.நிப்பதற்கறவோ னின் 

சொற்றதே உற தியென்று துணிவுசொண் டெழுக்ததன்றே (1) 

குருமொழி பயின்றுமுள்வாய்ச் குருவிகன் Go gre sor Curd 

அருமறை முதல்வனீக்த ஆற்றலால் பறவைக்கெல்லாம் | 

பெருமைசால் வலியான் எனலும் பெயரவா யுலகன் மன்னக் 

கருமணி கண்டன் செமபொழ் கனைமழ லடிசேர்ந்தன்்ே. (2) 

இவற்றுல் மேற்குறித்த வுண்மை இனி*ஐ தெளிவாதல் காண்ச, 

ஒருவனுஎளம் மெய்ப்பொருளை அடையின் அவனைப்பிறப்பு 

அடையா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

[சற்கேன் 
358 தேடரிய செம்பொருளை த் தேர்ந்துபொன்னாள காண்ப 

கோடிவகை செய்தாள் குமமேோசா--பிடில் 

பிறப்பென் ஓம் பேதைமை நீக்கச் சிமப்பென்லும் 

செம்பொருள் காண்பதறிவு, ன கு (௮) 
> 

இட், ் 
குமரேசா! பொன்னனையாள் என்பவள் பாம்பொருளைக்,
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காண்பதற்கு என் பெருக்$வலை கொண்டாள் எனின, பிறப்பு 

என்னும் பேதமை நீங்க இறப்பு என்னலும் செம்பொருளைக் 

காண்பதே ௮றிவு என்சு, 

பேதைமை... அறியாமை; ௮ஃ்காவது உண்மையை உண் 
சாமை, பேதைமை பிறப்பிற்குக் காரணமாதலால் ௮தனையே பிற 
Due Mi. 

சிப்பு எனலும் செம்பொருள்... சிறர்தது என்று சொல் 

லப்படுகின்ற செவ்கிப பொருள்; அஃதாவது பாம்பொருள் 

என்க, எல்லாவற்றினும் றெர்ததாய விட்டின்பத்திற்குக் காரண 

மாய் என்றுக்கோடாமல் நின்று கல௮ தலால் அது சிறப்பு என 

வும் சேம்பொருள் எனவும் நின்றது. 

பிறப்பிற்ருச் காரணமாகிய பேதைமை கீக்குமாறு மூத்திக் 

குக் நாரணமாகய மேப்ப்பொருளைச் காண்பதே ஒருவனுக்கு 

பெய்புணர்வு என்பதாம், 

பேைமையே பிறவில்குக் சாரணம் என்பதும், ௮து டீங்கி 

னா பிறவி நீல்இவீடும் என்பதும் இதனடியில் வருவனவற்றுல் 

இனிது காணப்படம். பேதைமை மீளச் செய்கைமீளும்; செய்கை 

மீள உணர்ச்சி மீளும்; உணர்ச்சி மீள அருவுரு மீளும்; அருவுரு 

Sar வாயில் மிளும; வாயின் மீள ஊறு மீளும், ஊறு மீள நுசர்ச் 

சிரீளும்; நுகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும், வேட்கை மீளப் பற்று 

மீளும், பற்று மீளக் கருமத்தொகுதி; மீளும்கருமத் தொகுதி 

மீளத்; தோற்றம் மீளும்தோற்றம் மீளப்; பிறப்பு மீளும் பிறப்புப் 

பிணிருப்புச், சாக்காடவலமர.ற்றுக்சவலை, சையாறென் நிக்கடை 

யில் தன்பம், எல்லா மீளும் இட்வகையான் மீடச, யாதிக்கண்ட 

மாரும் என்ப; பேதைமை செய்கை என்றிவையிசண்டும், காரண 

வசைய ஆதலானே, எனவரும் மணிமேசலையின் ௮ணிமொழிசக 

சா ஈண்டு மனக்கொண்ணொர்க, 

செம்பொருளைக் காண்பவர்க்கு வெம்பிறவி நீக்கும் என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்உண்மை பொன்னனையாளபால் 

உண௱ப்படும், 
் 91
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கதை 

பொன்னனையாள் என்பவள் மதுரையின் கீழ்பாலுள்ள 

திருப்பூவணம் என்னும் தருஈகரில் இருந்தவள். உருத்த கணி 

கையர் மரபில் உதித்தவள், அழகும், குணமும், அறிவும் நிறைந்த 

வள். குழலிலும் யாழிலும் குரலிசை வாய்ந்தவள், பெருக்இரு 

உடையளாய்ச்சிதகழுவிளங்கிய இவள், உலக இச்சைகளை ௮றவே 

வெறுத்து உண்மைப்போருசாயே உளக்ொண்டிருர்தாள். சேவ 

னடியாளைச் சிவனென மதித்தாள். நாளும அவர்க்கு ஈயந்துண 

ஆட்டி ரள, தன் பிறப்பினை நினைந்து பெரிதுங்கவன்றாள், பிறவா 

இன்பம் பெற மி5$வினழந்தாள். பரமனருளையே பாவித்து வம் 

தாள்; ௮வ் உருவிலா ஒருவனை உருவிலுங் காண உருகியுழர்தாள், 

இவள சித்தர் தோந்து இறைவர் ஒரு சித்தராய்த் தோன்றி 

விரும்பிய பொன்னை ௮ருளி மறைக்தார். வடிவில்லான் வடிவச் 

தை அதல் அக்கினொள், சருவில் அமைத்த ௮வ் உருவைக் கண் 

ட அளவில் ௮வள் கொண்ட உவகைக்கு அளவேயில்லை, தன் 

அகத்தில் குறித்திருகதையே புறத்தில் கண்டாள். ௮வ் ௨௬௯ 
அழகைப் பருக கோககினள். ர்ந்த அன்போடு தன் 

சன்னத்தைச் கன் கையால் அள்ளி முத்தக் கொண்டாள், 

ஒர் லயம் புதுக் வைத்து அதனைக் தன் அகத்தில் பாவித் 

தாள், ௮ப்பாஉனையால் தன் பிறப்பு நீங்கிப் பேரின்பமுற்றாள். 

சீறப்பு என்னும் செம்பொருளைக் காண்பார்க்குப் பிறப்பு நீங் 

கும் என்பதை இவள் உணர்த்தி நினறாள், முத்தம் கொள்ள 

இவள் அழுத்திய கைத்தழும்பை அம்மார் ச்தியின் கபோலத்தில் 

இன்றுக் காணலாம். விரிலைத் திருப்பூவணத் தலபு.ராணத்தி 

லம் திருல்ளையாடலிலுக் காண்ச, 

மழகிடை யுடையான்மேனி வனப்பினை நோக்கி அச்சோ 

அழகிய பி.சானோ வென்னா ௮ள்ளிமுத் தங்கொண்டன்பிழ் 

பழயே பரனையானாப் பரிவினாற் பதிட்டை செய்து 

லிழவுதேர் ஈடாத்இச் ன்னாள் கழிர்தபின் விடுபெத்றாள், 
(திருவிளையாடல்)
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பிறவி நீங் கும்படி மெய்ப்பொருளைக் காண்டலே மெய்புணர் 
வுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது, 

  

359 சண்டேசர் தாளெறிந்தும் சார்தருசோய் சாராமல் 

கொண்டார்£ர் எனனே குமரேசா. ௨ண்டான 

சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுன் மற்றழித்தச் 

சார்தரா சாரதரு கோய், (௯) 

Q—ar, 

முமசேசா! சண்டேசர் தம் தந்தையின் தாளினை வா 
ளால் எறிந்தும் ஏன் ௮த்திலினை சோய் அவசைச் சாரவீல்லை 

எனின், சார்பு உணர்ந்து சார்பு செட ஒழு௰ன் சார்தரு சோய் 

அழித்து மற்றுச் சார்தரா என்ரு, 

சார்பு--இடம், பற்று, குணம், 

முதலில் சார்பு என்றது இறை என்ச, எல்லாப்பொரு 

ள்களும் தன்னைச் சார்தற்கு இடனாப் நிற்பது என்னும எதுவான் 

வ5தது, சார்பு உணர்ந்து. -மெய்பபொருளை உணாம் ௪, 

சார்பு கெட ஒழுகன்--பற்று ௮ற ஒழுகுவனாயின், 

மற்றுச்சார்தரா--பின்சாரமாட்டா. 

சார்தரும் கோய் என்றது தம்மைச் செய்தவனைச் சார்ர்து 

அன்புறுத்துதற்குக் சாலம் ஓர்ந்து நிற்கும் வினை த்துனபங்களை, 

பரம்பொருளை உணர்ந்து ஒருவன் பற்றற ஒழுகுவளாயின், 

அவனைப் பற்தடின்ற கோய் ௮வன் நிலையினை அ௮ழித்துப்பின்பற்ற 

மாட்டா எனபதாம், 

உணர்க்து ஒழுன் கோய் சாரா என்று சாண்க, 

தனக்கு என்றும் நிலையான சார்பினைஉணாந்து நிஷயில்லா த 

பொருள்கள்மேல் தான்வைத்துள்ள சார்பு செ$மா௮ு பொறிச
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ளையடக்க ஒருவன் ஒழுகுவஞயின், அவன் பிறலி நோய் நீகூப் 

பேரின்பம் ௮டைவான் என்பது கருத்து. 

இறைவன் அருளைச் சார்க் து இருவகைப்பற்றுக்களும் ௮று 

தற்குரிய ஞான கெறியில் நிலைத்து ஒருவன் ஐழுகவல்லனாயின், 

அவனை எவ்வசை வினைத்அன்பங்களும் சாரமாட்டா என்பது 

இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவஉண்மை சண்டேசார்பால் உண 

சப்பூிம், 

கதை. 

_ சீண்டேசாரர் என்பவர் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில் 

ஒருவர், இவர் சோழமண்டலத்திலே திருச்சேய்ஞலாரிலே ௧4 

சிப கோத்திரத்தலே தோன்றியிருந்த எச்சதத்தன் என்ஜம் 

ஒரு விச்சைவேதுபலுச்கு எச்சமாகிச் தோன்றினார், தாய்பெயர் 

பவித்திசை; விசாரசருமர் என்று பெயரிட்டுப்பெற்ோர் இவரை 

ப்பேணி வளர்த்தார். இளமையிலேயே கலைகள பலவும் ஈல முற 

உணர்ந்து ஆருபிர்மாட்ட்ப் பேரருளுடையராய் ௮டககி ஒழு? 

னார். வழக்கமாக அவ்வூர்ப் பசுக்களை மேய்த் தவந்த இடைய 

னெருவன் ஒருகாள் தன்னைப் பாய்க்த பசு ஒன்றை ஓங்கி அடித் 

தான், அதனை இவர் சுண்டார். ௮ருள்மிகக் கொண்டார், அன்று 

மூதல் ௮வனை நீக்கிட்டு ௮வ் து-நிரையைக் கானே பேய்க்க 

இசைந்து ௮ன்புடன் போற்றிவரந்தார், பசும்கள் முன்னையினும் 

பால் மிகுதியாகக்கொடுத்தன, ஊரார் அனைவரும் உவந்து புகழ் 

த்தார். மேய்ந்து நிற்குங்கால் பசுக்கள் மடிசவிலிருந்து பால் 

பெருகயாடுவதைக் சண்ட விசாரசருமர் அதனைக் குடத்திலக் 

தி மண்ணியாற்மக்சரையிலுள்ள மணலைச் சிவலிக்சமாகச் செய்து 

அதன்மேல் மஞ்சனம ஆடடி மடுழ்ர்து போற்றினார். இதனைச் 

சிலாறிர்து இவர் தந்தைபால் வர்து நும் மான் எங்கள் பசுவின் 

பாலை விணா* மணலில் வித் தொலைக்ன்றான்” என்று வெகு 

ண்டு கூறினார். மைர் தன் செயலைக் காணும் பொருட்டுத் தர்தை 
யார் ஒருசாள் மறைந்து வந்தார். பூசையும் மூமையே பொருக்தி 

தடந்கது. மறைந்து நின்றவர் சினந்து வக மகளைச் சோலால்
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அடி த்துப் பாலின்குடத்தைக் காலால் உதைத்தார், சருமர் வருக் 

தி அ௮ங்குக்கிடந்த ஒரு சிறு சோலை எடித்துவிசிஞர், அது கூரிய 

மழுவாய்ச் சென்று அலர காலத் poss, mui sos 

விழுந்தார், அ௮ம்ெய்யர் மீண்டும Lo FUT (Lp Foor go Geox (api. 

சார்பை உணர்ச்ஐ தச்சையிடததும் சார்பு இன்றி ஒழு£ய ௮ம் 

மைந்தன் தன்மையைவியஈது உடனே பரமன உமையோமி வ்டை 

மேல் தோன்றி அவரை ௮௬ ளோடு இீண்டினார், பரமனுகுவை 

(* எம்மை வழிபடுவோர்க்கு யே உடனே சருமர் எய்தினார், 

எட்போல் நின்று மிய ௮ருள் புரிக ”* என்று சம் அருவின் 

இயல்பை அவர்க்கு அருளி ௮கனறார், அன்று முகல் அவர் 

சண்டேசர் என்னும் பெயருடன் விளங்க உயிர்களுக்குத் 

தண்ணளி புரிகது பிறவி சோய் நீல்கிப் பேரின்பந் துய்த்தார். 

சார்பை உணர்ர்து ஒருவன் சார்பு கெட ஒழுகின் சார்தரு 

கோய்கள் ௮வனைச் சாரா என்பசை உலாம் இ.யர்பால் உணர்க 

தனு, விரிவைப் பெரிய புசாணத்தில் ராண்க, 

மெயயுணர்வோடு நெறிகின்று ஒழமுரவோரை கிளைத் துன் 

பங்கள் சாசா என்பது இதனா கூறப்பட்டது, 

360 PPNGerw Qo Dh GO gor a Td so CMT 

குற்றமில்இன் புற்றார் குமசேசா--பறறிசின்ற 

காமம் வெகுளி மய££ம் இவைஜான்றன் 

நாமங் கெடக்கெடும் கோய், (ற) 

குமரேசா! சுநிக்கண்ணர் யாதொரு துன்பமுமின் றி 

ஏன் உயர்ந்த இன்பத்தை எய்திலூர் எனின், காமம், Aare, 

மயக்கம் என்னும் இமமுன் னுடைய நாமம் கெட சோய் கெடும் 

என்க, நாமம்- பெயர், சகோய்..-துனபம், 

காமம் வெகுளி முதலிய இழிகுணங்களே துன்பக்கட்குக் 

காரணமாகும் ஆதலால் அனவ ௮றவே இல்லையானால் ௮த.துன்
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பக்களும் இலவாம் என்பார் மன் றன் நாமம்கெட சோய்செடூம்” 

என்றார். காமம் இல்லை எனிற் க$ங்கேடெனும் 

நாமம் இல்லை நாகமும் இல்லையே. என்றார் கம்பரும், 

இச்சைக்கு இடையூறு நிகழ்ந்த இடத்? ததான் வெகுளி 

தோன்றும் ஆகலால் ௮து காமத்தின் பின் கின்றது. தாய் முன் 

சேயஈள் நிற்றல்? பால் தமக்குக் காரணமாய மபக்கத்தின் முன் 

இவ இரண்?ூம் மயங்? நின்றன. 

ஆசை சோபம் அவிச்சைஎன்னும் இம்மூன்றனுடைய பெய 

ருங் கூட ஒருவனிடம் நில்லாமல் நீங்குமாயின் பிறவித் துன்பம் 

அவனை விட்டு நிக்கிவிடும் என்பதாம், 

துன்பங்கள் தன்னைத் தொடராமலிருக்க ஒருவன் விரும்பு 

வனாயின் அவன் காமம் வெகுவி முதலிப குற்றக்களை ௮ற3வ 

ஒழிக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு, 

அவாவும், சினமும் இல்லாதவனுக்குப் பிறலித்துன்பங்கள் 

உளவாகா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் உண்மை 

சுதி்கண்ணர்பால் காணப்படும். 

கதை. 

௬ திக்கண்ணர் என்பவர் தி2சதாயுஈ த்தின் முற்பகுதியிலி 

ருக் ஒரு முனிவரர். தண்டக வனத்தில் தனியேயிருஈது ௮ 

ருந்தவர் வியர் திடப் பெருந்தவம£ புமிந்தார். சுதசூணார் என் 

னும் இவசது வடமொழிப் பெயர்க்கு நல்ல ஒளி.பினை யுடையவர் 

என்பது பொருளாம். அருக்கன் ௮ன்ன முனிவன்; இடரில்லான் 

எனக்கும்பரும் இவசை இசைத்தார். இதனால் இவரது மறுவறு 

காட்சியும் முனிவில் மாட்சியும் இனிது புலம். காமக்கடிந்து 

கடுஞ்செக் துறந்து மருளொரு சிறிதும் மருவாரிதன்றும் ஒரு 

மெய்ப்பொருளையே உளக்கொண்டிருக் சா, இருக்கும் கால் 

கூனும் சிறிய கோத்தாயும் கொடுமை இழப்பக் சோல் துறர்து
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. . ௫, ் 

கானம் புகுந்த இராமர் இவரை வந்து கண்டா, இணையடி 
தொழுதார். முனிவர் பெருமகிழ்கவோடு இறுகத்தமுவியின்னுளை 

பகர்க்தார், தாம் செய்திருக் த தவமுழுவதையும் அவர் நலமுறத் 
தந்தார். தவத்தையும் தானம் செய்த அவரது மனததூய்மை 

யையும், அவாவர்ற தன்மையையும் வியந்து இராமர் மித 
மகிழ்வுற்றார். அவரருளை அமையப்பெற்று அகன்று சென்றார். 
முனிவர் இடர் ஒன்றமின் றி இனிதமர்க்திரகது முடிவிலினபத் 
தை முடிவிலடைந்தார். காம வெகுளிகள் இல்லாதவர்க்கு கோய் 
கள் இலவாம என்பதை உ.ல5ம் இவர்பால் உணர்ந்தது, விரிவை 

இராமாயணத்தில் காண்க, 

காமமும் வெகுளீயும் வழிந்தால் பிதவி நோய் ஒழியும் என் 

பது இசனால் கூறப்படடது, 

ஆசைசற் நிருக்திடின் ௮இனிமித்தம் வர் 

தே!சைசால் வெருளியும் ஒருக்கு ஈண்ணி௫ம் 

மாசையார் ௮%துற மயக்க மும்முறும 

சசையார் அடிக்கலப் பிரிக்கும் இன்னவே, (காதிசகசியம்) 

ஈட்டுறு பிறவியும் வீனைகள் யாவையும் 

காட்டிய தினையதோர் காமமா சலின் 

வாட்டமீல் புர்இியான் மற்றக் நேர்யினை 

விட்டினர் ௮ல்லோ விடு சேர்ந்துளார்,  (சர்தபு. சாணம்) 

இவ் ௮இிகா ரத்தின் தொகைப்பொருள், 

மெய்ப்டொருள் ௮ல்லவ.ற்றை மெய்ப்பொருள் என்௮ு உண 

ருன்ற மயக்க உணர்வால் பிறப்பு உண்டாகும், மயக்கம் நீங்கி 

மெய்யுணர்வடைக்தவர் பிறப்பு Coe பேரின்பும் அடைவார். 

ஐயம் தீர்ச்ச மெய்யுணர்வோர்க்கு வையமதனிலும் வானுலகு ௮ 

ons er, எவ்வளவு உணர்வுடையராயிலும் மெய்யுணர்வு இல்



ஜஹ்ல் வண். 

லீரதவர்ச்கு மேன்மை இல்லை, பொருள்களின் உண்மையை உள் 

ளவாறு அறிதலே மெய்யுணர்வாகும், மெய்பபொருளை உணர்ந் 

தவர் மீண்டு பிறப்பினை அடையார். உண்டைப் பொருளை ஒரு 

வன் உள்ளர்கெவிய உணரின அவணுக்குப்பிறப்பே இல்லை. வெம் 

பிறவி நீக்குமாறு செய்பொருளை ஈகாண்பேத ஒருவன் மெய்யுணர் 

விற்குப் பயனாம், தனக்கு நிலைபெற்ற சார்பாய இறைவனை 

யுணர்ந்து தன் சார்புகெட ஒருவலம் ஓழுகுஉனா பின் ௮வனை 

வினைத் தனபங்கள் சாரா, pons Berio DAFF என்னும் 

இம் மூன்றையும் அறவே ஒருவன் ஓழிப்பனாயின் அவனுக்குத் 
துன்பமேஇல்லை. 

௩.௬-வ.த மெய்புணர்துல் முற்றிற்று, 

i Seng 

௩௭-ம் ௮திகாரம் அவாவறுநழ்தல், 

அஃதாவது ஆசையை ஒழித்தல். மெய்யுணர்வெய்9 மெய்ப் 

பொருளை உணினும் பொய்ப் 2பாருள்கள் மேல் முன் பொருக் 

திபிருந்த இரை சிறிது இருக்குமாயின், ௮து பிறவிக்கு வித் 

தாய்ப் பெருக வளர்ந்து பின் பெருந்துயர் விளைக்கும் அதலால் 

௮ தனை அறேவ ஒழிசுவேண்டு மெனபை யுணர்த்துதற்கு 

இஃது ஈண்9 வைக்கப்பட்டது, நிலையாமையை யறிதல் உலகைத் 

துறத்தற்கும், மெய்பபொருளை உணர்தல் பொய்ப்போருளலா 
வைப் போக்குதற்கும் முறையே ஏதுவாகுமாதலால் ௮திகார 

திலைகளும் ௮ம்முறைபில் நின்றன, 

361 கண்டமான் பாற்சிறிது காதலுத்ற தாற்பரதர் 

கொண்டார் பிறப்பேன் குமசேசா--கொண்ட 

அவாவென்ப எல்லா வுயிர்ச்ருமெஞ்" ஞான் றுர் 

தவா௮ப் பிறப்பீலும் வித்து, (௧)



8/-ம் ௮திசாரம னாயி 

Q— 

குமரேசா! ஒரு மான மமல வைத்த அ௮வாவால பரதா 

ஈன் பிடப்பினை ௮டைக்தார் எனின், எல்லா உயிர்கட்ரும எஞ் 

ஞான்றும் தவா அப் பிறப்பு ஈனும் வித்து ௮லவாவேயாம் எனக, 

தவா என்பது தவுதல் என்ஹும் வினை அடியாகப பிறக்த 

௪ 91மறைப் பெயசெச்சம்) தவுசல்--கெடுகல், சுருங்குதல. 

தலாப பிறப்பு--கெடாத பிறட்பு, தவா௮ என்பதில் ௮௧ 

சம் அளபடை அஃதாவது பாட்டில் ஓசை குறையுமிடத்து 

Jw star hoops boy, 

இசைகெடின மொழிழமுதல் இடைகடை நிலை செடில் 

அ௮ளூபெழும் ௮வற்றவற் நினக்குறில் குறியே, கல் நூ 

எல்லாவுயிர்கட்கும் எக்காலத்தும் கெடாது வருன்ற 

பிறப்பை விகாத்தற்கு விததாயிஈப்பது அவாவே என்று 

௮றிம்கோர் சொல்லுவர் என்பதாம், ௮வாவை வித்து என்றது 

Hse இயல்பு கோகி என்ச, நுண்ணியதோ அலம் விக சான 

து எண்ணருஈ கிளைகளாய்ப் பரச்து வீரி$த ஒரு பெரிய பமுமரத் 

கைப் பய வீடுதல்போல் ௮ருவாப் ௮னுவாயுள்ள அவாவும் 

கடத்தற்கரியதோர் பிறலிப் பெருங்கடலை விளைத்து நிற்கும ஆத 

லால் ௮தூலித்து என கின்றது, தான் றி .ாயிருந்தே பெரி 

தான ஒன்றைத் தோற்றுலிஃகும ஏற்றம் கருதி இல்கனம் கூறியி 

ருப்பிலும வித்து விளைவு தோன்ற விளியும் எனவும் ௮வா பிற 

வியை வீளைத்துத் தானும் ௮ழியாது நிற்கும் எனவும் வேறுபா 

Oar ams. 

இச்சைலித்து உகுத்துழி யான்எனப்பெயரிய 

நர்சுமாமரம நனிமிக முளைத்துப் 

பொய்யென் ஈவமிகள் போக்கிச் செய்யும் 

பாவப்பஃறழை பரப்பிப் பூவெனக் 

சொடுமை அரம்பிச் கடுமை மலர்ந்த



748 இருக்குறட் கம?ரச வெண்பா, 
ட்ப 

PSU பல்காய தூச்சப் பின்பு 

மாரணம் பதக BOS OL. விழ்க்லு 
2 ௬. [சி] e க. ச 

தமக்கும் பிராம்.கும் உதவாது 

இமைப்பிற் கழியும், ஏன்றதுதிமாண்க, 

re ச ச e ௪ சு ச 

அவாவே பிறவி ச்கூஃ் காரணம் ஆதலால் பிறவியை அறுத்த 

நின்ற துறவோர் அதனை அறவே முதலில் அறும்கவேண்டும் என 

பது கரு ஈது. அருந்தவம் சொள்ளையிற் சிற் தவசாயிலும் ௮வா 
கொக் இம mane . 62 மினைச் அமீது உடையவமசாயன அதளுல் வர் பிறபபீனை அடை 

வர் என்பது இதில் உணர்சதப்படடது. இவ்வுண்மை பரதர் 

பால் உணரப்பமே, 

கதை. 

மனுகுல நலரநனாயே இடபிக்கலுக்கும் சயக் இக்கும் புதல் 

வஞய்த் சோன்றி இந்திலவலச முழுவதும் சனக்தே உரிமையாக 

ப்ெற்றுட் பன்னெங் காலம பரிவுடன ஆண்ட பசத மன்னன 

பருவறாதிர்ந்த பின் அனைத்தையுர் துறந்து ௮டகியிற் புதந்து 

அருக்சவம் புரிந்தார். புரிர்து வருல்சால் ஒரு காள் sano 

நதியை அடைந்தார், BOSS மான் ஒனறு அதில் பர் 

பருக வக்தது. அங்குத தோன்றிய ஒரு சிக்க முழக்கத்தால் 

தன் கருப்பம் நழுவ அது கலங்க மாய்ந்தது. தாய்மான மாயக் 

குட்டி. தனி3ே ஈச்சளிசதுத் தவித்தது. ௮கனை ௮ரச முனிவ 
ரரகிய பரதர் கண்டார், ௮௩ மிக உருகிஞர். அதனை அ௮ணைத்தெ 

டூத் துத் தடிது தவச்சாலைக்குக் கொணர்ந்தார், அளவிலாத 

காதலை அதன பேல் வைத்தார். தமது சிய ஞான உணர்சி 

முழுதும் அச்சிறி,, மானை வளர்ப்பதில் செனறது, கெடுங்காலம் 

அருந்தவங் கிட பெற்றெடுத்த ஒர் ௮ரசிளல் ருழவியைப் 

போல் அதனை இஉர் பேணி வருங்கால் தமத உடம்பு நீங்குங் 

காலம் வசதது. இமா.மான் பிரிவை நினைந்,து நினைந்து இகர் உள 

Wes உருகினார், பின் உயிரும பிரிக்தது, அம் மான்மேல் வைத் 

த ௮லாகினால் பின்பு ஒரு மானாகவே பிறக்தார். மதிசலங்குள் 

ரத வனன்சவில் இரிர்து சன்னாளில் மடிந்து பின் ஆங்சேோசசோச்..



37h BF sr rin Dy uta FHA, ye 

இரத்தில் ௮ங்ரொ என்லும் Ql அந்தணனும்முப் புசல்உளாப்த் 

தோன்றி அவான்னால் எய்திய gy Ad லயஞ்டி றக அற? கிக்க 

ஒன்றம் ௮றயர்ப் பிசதர் போல் திரிச்து பின் பரப்பு 8 0ரூர், 

அவாவே பிறப்பு ஈனும் வித்து என்பது MNoowpyutsis “பப் 

பு அறும் என்பதும் உலகம் இவர்பால ஒருங்கே கணடத, 

(வீரிலைப் பாகவதத்தில் காண்2) 

திரியொூ கநெய்செறி வுற்ற செஞ்சுடர் 

எரிதரும் வருதுவுற் நிலம்ரு மா.றுபோல் 

விரியுமுக் குணக்தொடு மேவின் மாமனம் 

உரைதரு பிறவியை ஒழிப்பதில்லையே: (1) 

Ue PP பிறர்தையில் பரதன் என்னயான் 

இக்ிிலம் புரந்திடர்௮ ற்றி யாவும்விட் 

மன்னிய கவத்தொமிம் ஒழுகும் ராளினோ் 

சன்னிமானுழை மனம் கலக இறத்தலால் (2) 

அவ்வுழை உருவமும் ௮டைந்துகிட்டபின் 

இவவருவெ$த்கனன் இன்னம் ஒன்றினும் 

சவ்வைசெய் மனங் ச துவாது Bow per ax 

செவ்வியோய் பவம்ஈடற் செலவு மாறறியே.. (3) 

இவை ரகுகுணனை கோக்கச் சடபரதர் கூறியன, இவற் 

றால் மேற்குறிதசக உண்மை இனிது ெவிலாதல் காண் 5, 

அவாவே பிறப்பிற்கு வீத்து எனபது இதனால் கூறப்பட்டது. 

362 வேறொன்றும் வேண்டார் amd om as Poser 

கூறின்பங் கொண்டார் குமசேசா.ேே தர யே 

வேண்டுந்கால் வேண்மம் பிறவாமை பற்றா 

வேண்டாமை வேண்ட வரும், (௨) 

இடன், 
குமரேசா! ஒரு பொருளையும் தாம் கேண்டாதவராயி 

ருக்.அம் பிருங்கி முனிவர் என பேரின்பத்தை அடைர்தர்/ எனின்,
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வேண்டுங்கால் பிறவாமை வேண்டும் ௮து வேண்டாமையை 

வேண்ட வரும் என்க ௮.து என்றது பிரவ! ஈமயை, 

வேண்ட ச்தக்கதும், வேண்டியசை எய்தும் நெறியும் இதில் 

விளக்கியுள்ளமை காண்க. 

பெரியோர் உள்ளம் ஒன்றை விரும்புங்கால் பிறவாமையை 

யே விரும்பும், ௮பபிறவாமை ஒரு பொருளையும் விரும்பாமை 

யை விரும்ப அவருக்குக் தானே எய்தும் என்பதாம், 

இனி, ஒருவன் ஒன்றை வீரும்புவ்கால் பீறவாலபையையே வி 

ரூம்பவேண்டும; ௮.து வீரும்பாமையை விரும்ப கானே அவனுக் 

கு வரும் எனவும் இது பொருள்படும். 

அவா இல்லாதவர்க்குப் பிறப்பின்மை தானே யுண்டாகும் 

என்பது கருத்து. 

மேல் பிறவிக்குக் காரணம் காட்டினார்; இல் பிறவாமைக்கு 
உபாயது கூறினர், 

வேண்டாமையால் வேண்டியது வரும் என்று அடிகள் உண 

ச். த்திய ஒண்மையை இதில் ஊன்றியுணர்ச. மெயயுணர்வுடைய 

வச் எதைபுா விரும்பாமல் பிறவாலமையையே Cx carro os aru ga 

இதில் உணர் சசப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிருங் முணிஊர்பால் 

உணரப்ப?ம், 

கதை 

பிருல்9 என்பவர் முற்றத்துறச்த ஓர் முனிவரர், நெடும் 

சாலம் கடுகதவம் புரிககவா எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் இச்சை 

யே காரணம் எலபதை னி தெளிந்து அதனை ௮றவேஒழிச் 

௮ உண்மைப் பொருளையே உளங்கொண்டிருக்கார். பிற்கி நீக்2த் 

தையே பெற்றிடவிழைக்சார், இவர் தமது யோக மகிமையால் 

மேருவையடைக்கதார். ௮ல்கு ௮அருளூரூவாகி பிறைகியோடு எழுக் 

சருளியிருஃகும் இறைவனைக்கண்டார். தேவியைஏழிபடின் உலக 

இன்பங்கலெல்லாம் எளிதில் எப்திலியம் என்பது சருதி அவற்:



Bie அதிநாரம அவாவறுத்க 120 

றை வேண்டாதவசாய் ஐபனைமாகஇரம் வலம்வதது க மிபட்டார், 

அம்மை Bp துனிவடன அப(புனிவளை கோக்தத் Sb 
. a . ' 

௯ ரசிய உடல் லாம் Hex 0 2. Bopp FON F ALLL 6h DDS உதா 5 

ப் o * a % ப e க தன, ஸமூனிவர் தளர்ககார், உடனே ஒரு அகலும் கோலும் 

அவர்க்கும் கண்ணைதல உதவி அம்மைக்கு, உணடையை உணர்த் 
ட் நு ட ச ந ச * க் e 

Kent. பிரிக் சிரு DEF NWS ய இப்பிரிவீனை வந்தசென்று 

a . oe க ச ச . 
கருதி ௮ம்மை அருக தயம புது ஐஓயன இடங் கலந்திருந்தார், 

அதனையே HSS ori sew oer, Lard முனிவர் வேறொன் 

மையம கேண்டாமல் பிறவாமையையே ேண்டி Cl SRT By) Gd) 

Hal PG ௮வாவற்ற தன்மையை வியந்து அமமையும் அருள்புரிம் 

து வர்சார். முனிவர் பின் பிறவா மையை?ய பெத்று மஇழ்க்தார்; 

மெய்புணர்வுடையவர் பிறவாமையையே வேண்டுவர் என்பதும் 

௮ வா இலலாதவ/கதே ௮ல்துண்டாகும் கன்பதும உலகம் இவச் 

பால் கண்டது. (விரிவைச செவசகசியததில் சாண்ச) 

அலா அத்றவர்க்கே பிறப்பு றம் என்பது இதனால் 

கூறப்பட்ட த, 

  

363 Cina a ath கன்னிகையும் வேண்டாேன் வேசுசார் 

கோல.முறர் சென்றார் கும£சசா-.-/லமடன 

லவண்டாமை யன்ன விழுச் செலஃவம் எண்டிலலை டீ ட 

யாண்மம் ௮ஃ்தொப்ப தில. (௩) 

இடச். 
[ஆ ர ஏ . Q க . . 

குமமரசர: மேதசசர் எனபவர் ரச செலவச்சையும் 
. “a ௪ க அ ௪ அச ௪ [கி ச 

௮. ரசளெங் குமரியையும், வேண்டாம மன்று hss ஏன் விர் 

தசனஜார் எனின், வேண்டாமை ௮ன்௯ா விழுச்செல்வம் ஈண்டு 

இல்லை ஆண்டும் ௮ஃ2 ஒடப.து இல்லை எனக. 

லேண்டாமை ௮ன்ன.....௮அவாவாமை போன் ற, 

விழுச் செல்வம்-- மேலான செல்லம், 

ட ண்ுி..ஆண்டு என்பன .இவ்வுலச,ச்சையும் அவ்வுலசுத்தை
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யும் குறித்து நின்றன. யாண்டு என்று கொண்டால் எவ்வுலகத் 
ம் (ல ல உண்று கொளக, உம்மை இறக்தது தழுவியது. 

அளாலினமையானது தன்னையடையவனும்கு அளவில்லா க 

பெருஞ்சிறப்பினை அமைய நல்கும் ஆசலால் ௮2 விழுச்செல் 

வம் என *டின்றது, சுலலையாதமின்றி இருமையிலும் இன்பம் 

பயக்கும் தருமைபை ஸிாழமிய சன்லும் டை விளக்கறின்றது, 

மேல், வேண்டாமையால் 8 ரவாமையுண்டாம் என்றார் இதில் 

விழுமிய செல்வமாய் நின்று இம்மையிலும அது மேன்மையைத் 

தருமென்றார். தூறக்கத்தில் இருப்பினும் அவாவுடையவர் மே 

௮ம் மேலும் விரும்பிக் கலக்க. த்சையே யடைவராதலால், ௮வர 

இன்மையன்ன ஈன்மை ஆண்ம£ீம் இல்லையாயிற்று, 

செல்வம் என்பது சியின் நிறைவே 

அல்கா நல்குரவு அவா எனப்பரிமே, என்றதங்காண்க, 

அவாவாமையை ஒத்த செல்வம் இவ்வுலக ச்தில்லை; ௮வ்வல£த் 

அம் அதனை ஒப்பது (ல்லை என்பதாம, 

இல்வாழ்வார். செல்வத்தாலும் தூறவீகள் ௮வாவின்மை 

யாலும் இறெப்புறுவர் என்பது ருறிப்பு, செல்வயுடைமையும் 

அவாவினமையும இருவகை நிஜஇபார்க்கும் முறையே உரிமை 

யாம என்ச, ௮வா இன்மையே ுறிவோர்சகு விழுமிப செல் 

வம் என்பது கருத்து, 

மெய்புணர்வடையலர் வாவின்மையையே விழுமிப செல் 

வாக் கொள்வர் எனபது இஇல் உணர்த்தப்பட்டது, இவ் 

வுண்மை வேத்சரர்பால் உணரப்படும். . 

கதை, 

4 வேசேசார் என்பவர் இற்றைக்குப் பல தாற்றுண்செட்கு 

(parent வடகாட்டிலிறாக்த சயலன் என்னும் gi வேதியன் 
பூதல்கர், சிலர் இவரை ௮7௪ மசபினர் என்பர்; பலழூற்புல 

மயம் இவர் சலலுறப் பெற்றவர். நிலையாமையைக்..ெெனிர்து
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BemeuCnew cemseé gpigat gait oure a இளி 
STs Sa GD ஈனிதவம் புரிககார். நான் பல SBS ஒர் நத 

ரினை அடைந்தார் My DS ௮ர்நாட்டு Cais 5 puso w அரு 

மகலின் சுயம்வரம் கிகழ்ச்க.து, சுயம்வரம் என்பது ஒரு பெண் 

தனக்கு விருப்பமான ஒருவனை மணமகனுஈக் தானே வரிக்கும் 

கொள்வது, வேறு ௮ண் மன்றி அவளே ௮வ் ௮7௪ க்குமிய 

ளாயிரூ $தனன், தனால் அவளை அடை பவனே pa WTF UF 

வ்யையும அடைவான் என்ற ௮ றிலிக்இர்க து, யு RCH ven 4 

நலலுங்கருஇ ஆயிரக் சணககான அரசர்களும் LHD ong 

அங்குக் குழுமியிருக்குனர். அரசிளங்குமரி சாஇகள் படை கழ 

வட்தாள. அவைசடுவேயிட்டி ர்க உயர்கசபிடதக்தினம் go PW 

67 at 6) aT. MUL சழகியை3 சண்ட அளலில் அவ் அவையில் உள 

லாய உலகைம்கு அளவேயில்லை, நாறபறமும் நயந்து Cares 

GT, LAR NNT HPL OF ETM LT TORAH OOF NM தகதம் 

தலைநளை நீடடிக்கொண்டு எதிர்சோ ie wy SRN எஙரையும் 

அவள் விரும்பலில்லை. இவ்கினோகசசை ௨௬ ராலைபில் ஒ.துங்கி 

நின்று பார்ததுக்மொண்டிருக்க ம்ம்துி வெத்சமரையே ah Hired 

ள். தன் கையில இருந்த மலர்மால்யை இகருக்முள் ரூட்டு 

தற்கு வீசைந்து வக்தாள், இவர் வேண்டாமென வெருண்டு 
சென்றார். அலளச் தொடர்ந்து அடவீயையடைச்தாள். அவளை 

நோக்கத் சம் மனஉறு இயை உணர்த்தி இதம பல மொழிக்சார். 

அவள் உணார்ர்தாள். அரசை வெறுத்துக் சுவநெறி நிகருள், 

இறத ௮ழ௫யையும் உயர்ந்த பகவீயையும் ஒருங்கே வேண்டா 

Gray Cap see Geen Garg அு௱ள்ன் பெருமையை 

HKG Aussi, அவாவில்லாதவர் இருமையிலும் பெருமை 

எய் துவர் சான்பதை உலகம் இகர்பால் கண்டது. (விரிவைப் 

பாசதததஇில் காண்க.) 

௮வா இன்மைபோல் மேன்மையான செல்லம் வேறெக்கும் 

இல்லையென்பது இ,சனால் கூறப்பட்டது; 
ட். Loa - 
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364 [உாராசீல் நர௫வயர் வா ய்மையானழேற வேண் யெல்லாம் 

கூசிியேன 82 எப ரகர TST py 

தூஉய்மை யென்பதல௨ாவ்னமை மற்றது 

வாய்மை வேண்ட. வரும், (௪) 

இன். 

குமரேசா! ஈமீவொயர் யாதோர் தவாவுமின்றி மெய்ப் 

பொருள் ஒனமையே என் மேகி நின்றார் எனின், தூய்மை என் 

யது ௮வா இனமையே; மது வாய்மை வேண்ட வரும எனக, 

* % A « 

அளபபெடைகள் இசை நிறைக்கு மின்றன. 

* * . இ ரூ . ௪. ௩ 

தாயமை என்றது முத்தயை; மாசாற்து என்பதாம், 

ட ௪ n~ eer e e 

வரயமை என்றறு கடவுளை; 2மயப। ஈபாருள என ம்படி. 

அவா இன்மையை மேல் வழுமிய செல்லம் எனறார்; இதில் 

அதுவே முத்தியின்ப என ர். 

முத்தி என்று சொல்லப்படுவது அவாஇன்மையேயாம்; அது 

மெய்பபொழுளை வீருமபத் தானே எய்தும் என்பதாம, 

ஆசை இன்மையே முத்தி என்பதும் Np பெய்ப்பொரு 

ளைச் சந்தித்தலால சான வக்துசேரும் என்பது இன் ரர் 

தாமெனக, இனி, பூய்மையைச் சுசம் என்றும வாய்பையை௪ 

சத்தியம் என்றும கொணட ால, சுததம் எனபது ஆசையின்மை 

யாம்; ௮து சசதியத்ஜை ஃரும்பக் தானே” உணடாம் என்று 

கொள்க. அவா இல்லாதவர்க்கே பேரினபம் உண்டாம் என்பது 

குதிப்பு, 

அவாவற்று பெய்ப்போருளைப் பற்றினோர் பிறவா இன்பத் 

தை விரைவில்எய்.ஓவர் என்பது இதல் உணர ததப்படட2, இவ் 

உண்மை நமசவாயர் பால் உணரப்படும்,
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கதை. 

தமகிவாயர் எனபவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு அறு 

தூறு இண்கிகட்கு முனனர்.த் தருவண்ணாமலையி லிருரந்தவர், 

அச்தலத்தில் துறலியாய்ச் தனித்திருக்க குகை ஈமசவாயர் என் 

னும் ஞான.3யாகிபால் பேரன்புடையவர். பல நூல்களிலும் 

கல்ல பயிற்சீயுளளவர். செய்யுள் இயற்றும் இறமையும்வாய்க்தவர், 

உலக நாடடமின்றி உண்மைப் பொருளையே உளத்திற் கொண்ட, 

வ.சாப் ஒழுக வருகின்ற இவர் தமது துடையை இரு கசைகளா 

ஓம் பிடித்து ஒரு காள் விரைந்து தேய்ததார். ஏன் தேய்த்தாய் 

என்று ஆரியர் இசை த்தார், தில்லைப் பாமன் திருமுன் நின்ற 

இரைச் லையில் கெருபபுப் பிடித்தது ௮தனை அ௮விக்கத் தேய்த் 

சேன் என்றார். ஆரியர் உற்றதை முற்றும் வினவி உண்மை 

யெனறு உணர்ந்தார். டாது முற்துணா வைத் தெளிந்து வியர் 

தார். “குருவே” என்று அழைகச்தார். அதுமுதல் இவரசைக்குரு 

சமவாயர் எனறு உலகம் கூறி வந்தது தேசிகர் தில்லைக்கேசென் 

ரூர். ஆரியர் பணித்தபடியே இவர் சிதம்பரத்தை அடைந்தார். 

இவசது ௮னபுக்கிரங்கி அம்பிகையே வர்து பொற்கலத்இல் ௮ன் 

னம் கருளி அசுன்ருர். ௮ த தலத்திலிருஈது சத்திகள பலசெய்து 

வந்தார். இவா.த மேன்மையைத் தெளிந்து த.பிரச் சணக்கான 

பேர்கள் தந்ஈலங் கருதித் தமமாலியன்றதை இவர் முன் காணிக் 

கையாகச் செலுத்தினார், ௮வற்றுள் ஒன்றையுர் திண்டாது ஒடும் 

இயிருக்தார். கிடந்த பொருள்களைக் கண்டவரெல்லாம் கொண் 

டே செனருர். மெய்ப்பொருள் ஒன்றையே இவர் விரும்பியி 

ருந்தார். 

ஈசனை யிருத்துறும் இதயத் தோர்பொருள் 

ஆசையை .பிருத்துதல் ௮நத ணாளர் தாம் 

வாசமுற் நிடும் ஒரு மனையில் புன்பவ 

நீசனை யிருத் துதல் நிசர்ச்கும் என்பரால், என்னும் உண் 

மையை இவர் இனி௮ணர்த்தினார். ௮வா என்பது யாதும் இன நி, 
93
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இறைவனருளையே அ௮வாளிரின்ற இவர் நெில்காலல் சுழிக்க பின் 

திருப்பெருந் துதையை அடைந்தார், ௮ஐகு ஈசுர வருடம் வை 

காசிமதியில ஈகவமிதிதியில் இறையருளொளிபில் இரண்டறக்கலர் 

தார், அண்ணாமலை வெண்பா, பரம ரசிய மாலை முதலிய சில 

வல்கள் இவரால் இயற்றபபட்டன. வேறு தசையிஎசாய் மெ 

ய்ப் பொருளையே விருமபியுள்ளவர்க்குப் பிறவா இனபம் விசை 

வில் உண்டாம என்பதை உலகம் இவர் பால் கண்டது. (வீரினவ 

அருணை மான்மியத்தில் காண்க) 

அவா இனமையே முத்தியின்பம் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

365 ஆழ சையந்ற நாரதர்பின் ௮ற்றயரஈதார் மற்றவேன் 

கூசிமிக கொத்தார் கும?ரசா-.- ஆசறேே 

அ.ற்றவ சென்பரா ௮வாவறமுர் மற்றையார் 

SLRS அற்ற இலர். (௫) 
இ_எ். 

குமரேசா! அவா அற்ற நாரதர் பிறவியற்ருர; அஃது 

அர. கபி பு தலானோர் துறக திருந்தும் ஏன் பிறந்த உழன்முர் 

எனின், ௮.றறவர் எனபார் ௮வா அற்றாசே; மற்றையார் அ௮ற்ருக 

அதிறது இலர் என்க, அற்றவர் எனபதறகு ஈண்டு இயைந்த 

ஒன்றை இயைத்துக்சகொள்க, 

மற்ரையார் என்றது ௮அவா௮ரு தவர்களை. அற்று ஆ5--௮ தீ 

தன்மையாக) அஃதாவது Harty ot God ௮ற்றதபோல, 

பிதகி அற்றவர் என்று சொஸ்லப்பவொர் ௮வா ௮ற்றவேே 

அஃது அறுதவர் ௮லர்போல் பிறவி ௮ற்றவராகார் என்பதாம், 

இணி, புறத்தில் பற்று அற்றவர் என்று சொல்லப்பவோர் 

உளத்தில் ௮வா ௮ற்றவே; அவ் ௮வா ௮0௫2௨ அவ்வளலாசுப் 

பற்று ௮த்றவசாசார் எனவும் இது பொருள்படும்,
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அலா இல்லாதவ பிறவா இன்பத்தைப் QuMai என 

வும், அகளையுடையவர் பிறமித் தன்பத்தையே தடையர் என 

வும இஃ தணார்த்தியதென்க, வீதி, மறை, என்னும இருவகை 

யானும் அலா ௮ தசாசது சிறப்பு இதில் விளக்கப்பட்ட, 

௮வா அற்றவரக்2ச பிறமி அறும் என்பதும நஃ்து ஒருத் 

வர்க்குப் பிறவி அறாது என்பதும் இதில் உணாத்தப்பட்டன., இவ் 

வுண்மை நாச சர்சண்ணும், கபிமுதலானோர்பாலும உணரப்படும். 

கதை 

இரரசர் எனபகர் பிசமாவின் மானச பு.கல்கர், முனிகர் 

கணத்துள் முகன்மை வாய்த்தவர், செடுக்காலம் பெய்யாதிருக்த 

மழை இலர்பிறஈதவுடசே பெய்ததால் இஙருககு நாரதர் சன்று 

பெயர்வக்குது என்பர், நாரம்--7ர். யாழ்இசையில இவர் மிசவும் 

வல்லர். பார$யம எனலும் ஒர் இச நூலை இயற்றியுள்ளார், 

இவரது யாழக்கு மதி எனறு பெயர், (prpd gps 

தவர். தத். துவவுணாலினா. ஒரு கிலையின்றி எலவவல£எ5ளினும் 

இனி திரிபல!, மனிதர்களா.பினும தேகர்களாமிலும் செருக் 

குக கொள்கராயின, உடனே சென்று அவர்களது சிறுமையை 

வெளிபபடுத்தித திருததிகிலர். இவரது ஈடை, உடை, பாவ 

ளை, சொல, செயல் எலலம் வினைகமுள்ளன3வயாம் இவருக் 

குக் கல£ப்பிரியசென்று ஒரு பெயரும் உணடு, gon Dat 

மூட்ரிம் கலகங்கள் மறங்கடி5.து உயிர்களூக்கு நலம் புரிவனலா 

கும். இவர் செய்துள்ள மித்தா பேகமாள் முளவிடலரியன 

அவையாவும் இறுதியில் இசமாக£வ காணப்பட்டன, இவர a 

பெயசைக் சேட்ட அளகில் ௮மார் முதல் அனைவரும் ௮குமூழ் 

வடைவர். வாலே எகிலாத் தனபங்கட்கும் காரணம எனப 

சை இனிது தெளிந்து ௮,சனை இவர் அறவே அறுத்தார். Hs 
னால் பிறவி ரீக்கிப பெருகல முற்ரூர், அரிச்சநதிசன, தழுமன, 

சிசதாசே.௮௪, முதலிய அரசர் சிலரும், சுகா அரிய சுவா (ip 6 otlu 

முனிவர் பலரும் இவரது ஞான மொழிசல்க் கேட்டி மேன்மைய 

டைர்தனர். ௮வா அற்றவர்க்கே பிறவி ௮றும் என்பதை உல 

சம் இகர்பால்உணர்ச்சது, விரியப் பிரமசையர் ச் சத்தில்சாண்ச.)
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சதை 2. 
சபி, இமசரன், குலோதனன், தூடன், பிசுஈன், பிதுர்வர் 

த்தி, சொரூபன் என்னும் இவ் எழுவரும பசத்துவாசருக்குப் 

புதல்வராய்த் தோனறித் கறவிகளாயினார், கார்க்கவ முனிவசை 

யடுத்துக் கலைகளும் பயின்றார். ஆயினும், போறியின்பக்களை 

அவாவி அறிவில் செயல்கள் புரிந்த. ௮ கனால் இவரனைவரும் 

பேட சாகப் பிறகதார், வெம்பறி ௮டைந்தா£. அலா அறு சுவர் 

க்குப் பிறவி ௮ருதென்பதை உலகம் இவர்பால் எவித கண்டது. 

விரிவைச் சிவமசாபு. ராண த்தில் காண்க. 

அற்முன் என்று சொலப்படுவான் ஆசையற்ரான் ஒருவனே 

மத்ராகசவினஃ்தொன்றும் வைததுப பிற2வ துக்களெலலாம் 

செற்றான் எனிலும் ௮வையா க்ருஞ்செயிர்த் துன்பகன் ருேயன் றி 

உற்றார் வணக்கும் ௮வன்போல ஒழிக்தான் சொால்2லாவுறுபிறவி 

(குசேலோபாக்கயொனம்) 

அவா நீங்கா தவர்ஃகுப பிறவி நீல்கா தென்பது இதனால் கூற 

ப்பட்டஅு. 

  

2660 & Omar வுக்கஞ்சிக் கோசிகரும் மாகதரும் 

கோடியேன் செனருர் குமரேசா-...காடியென்றும் 

அஞ்சுவ தோரும் ௮றனே ஒருவனை 

வஞ்சிப்ப தோரும் ௮வா. (௬) 

இ-ள், 

குமரேசா! கோசிகரும், மாகதரும் அவாவினை அஷ்ட 

ஏன் திசைகள் தோம் அகன்றார் எனின், ஒருவனை வஞ்சிப்ப.து 

வாலே; ஆதலான், அதனை ௮ஞ்சுவதே ௮றன் என்க, 

தரும் என்பன இரண்டும் ௮௪ நிலைகளாய் நின் தன. ஒரு 

"வனை என்றது பிறவியறஐ நினற ௮.மிவளை எனக,
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பற்றற்று மெய்புணாவெய்தி முஃதியை அடையகிருக்கும் 

சற்றவருள்ளத்.தும Hae Onan YH Belg Fer aw 

மாக்டக் செடுத்துவீமோ தலால், “அவா வஞ்£ப்பது” எனளார், 

ஒருவனை மயக்கிச் செடுக்ச வல்லது ௮வாவே ஆஈலால் 

, அதனை அஞ்சிக்காப்பதே ௮றலம் சனபதாம். 

ஒன்றுர்கும் அஞ்சாத தற்ேபார் ஆசையை அஞ்சிக் காக்க 

வேண்டு மன்ற, தாம் பெற்ற இனபத்துக்கு உறு பகையா 

யிரபபது ௮ துலேயாகலான் எனக, ஆசையைத் தம் உள்ளத் 

தில் புகவொடடாகபடி உண்௰மப் பொருளையே உணர்த்து பாவி 

SH wut gp நிற்றலே துறகதவாக்கு௪ சறச்த ௮றம என்பது 

குறிப்பு, 

அவாவினை அஞ்சிக் காக்சலே அநூவோர்க்கு ௮றம் என்பது 

இதில உணா ததபபட்ட.து. இவ்வண்மை கோசிகா கண்ணும மா 

கதர்பா லும உணரப்டடும், 

DOD F 
ச் 

கோர் அரசைக் துறகது தமது நகரைவிட்டகன்று 

இழககுத் திசையை நண்ணி அருச்தலம் புரிந்திருககுங்கால் இவ 

ரது தவ நிலையைச சிதைக்உ விருபபி இதின் இமலாத்தமை 

யை அனுப்பினுன. அவளும் இசைந்து ஆங்கு வது இருகதவர் 

முன்னேபொருந்திரினருள. ௮அவளதுஉருவ அழகைக்கண்டு இலர் 

உளங்கரைக்துருஅனார், மன நிலை குலைக்து மயல் Ded சொண் 

டார். ௮வள் இனங், உவந்து அணைந்து மகிழ்ச்தார், ௮வளது 

போசக் கடலில் புகுந்,து சாழ்ந்திருந்த இர் சிறிதுகாலம் போன 

பின் போதர் தோன்றப்பெற்றார். தம பிழைக்கு இசங்ளொ, 

பொக்க எழுந்தார், அவாவின் கொடுமையை அஞ்சி ஈடுக்கினார், 

இவ்வஞ்சம் இந்திரன் செய்ததென்றுணர்ந்து ௮வவஞ்யை கோ 

ச் வஞ்செம் சொண்டார், மண்மசளாகென்று ௮ப் பெண்மணி 

யைச் சபித்தார், ௮ங்இருர்சால் இன்லும் வஞ்சம் நிகழுமென்று



744 திருக்குறட் குச வெண்பா, 

அஞ்சி அகன்றார். தென்திசையையடைர்து திருந்திய தவத் 

தைம் செய்து தெளிக திருகசார். அ௮ல்கும் தமது உள்ளத்தில் 

அவாவும் வெருளியும் அம்ப்பதை அஞ்சி அதனையகசனறு மேல் 

திசை ஈண்ணிஞார், ஆண்மம அஞ்ச அுசனைலிட்டகள்௮ு வட 

இசை புகுச்து கிடமுடனிருந்து யாதோரலாவும் தமமை யணுசா 

வண்ணம் அ௮ஞ்சிக்காத்து எ௫ரும் ௮அடைதற்கரிய உயர்பதம அடை 

ந்தார். துலாவை அஞ்சிக் சாப்பதே துறவோரக்கு மம் என் 

ப)ைதஇவர் உணர் சதிசின்ருர், (விரிவை இசாமாயண த்தில்காண்ச,) 

கதை 2, 

மாகதர் என்பவர் weg மரபில் தோன்றியவர், 

சிறந்த துறவொழுக்கமுடையவர், இவர் மேருவின் சென்பால 

மாகது தவம்புரிந்திருசதார், @bC cpus pedw விழுமிய நலன் 

காசாகலாம் ஒருக்கே மேகசியிருக்ச இஒர்பால் சிபுதை என்னும் 

தா அசுர கனனிகை வந்தாள். அசுர முலத்துக்கோர் தலைமை 

யான புதலவனைப் பெறக்கருதி ௮சு7 குருவா சும்ரரே அல 

சோ இஃமிடம் அனுப்பினார். அவளது எழிலைக் கண்சி முனிவர் 

psd மெழுகாய் அவா மேற்கொண்டார், அருகலணைர்து ௨ 

ருகி மொழிக்கார். ௮வள் இசைவுற மருவி ஈசையுற இருகதார். 

தாள் பல சழிஈத பின நல துணாவெயதினார், ஆசை நோயால 

தாமடைகத மாடளையோர்ந்தார அஞ்சி நடுக்கு அவளை gan 

விடுத்தார். இவனாக் தோய்ந்த ஈலத் ரால் ௮வள்பால் கயமுகள் 

கோன்றினான. தம இழிரிலையினை எண்ணி எரியுறு தளிர்போல் 

வாடி இன்னலக்5ட grou முனிவர், வேறோரிட தனை 5௮ டை 

ர். தூ ஆசையை அதவே நீக்சு ஈசனை நோக்கி அருந்தலம் புரிந் 

தார். அவாகின் வஞ்சத்தை அஞ்சி ௮சற்நலே அ௮றிவோர்க்கு 

, அறம் என்பதை உலசம் இவர்பாறும் உணர்ந்தது, (வீரிவைக் கர்.த 

புராணத்தில் காண்ச.) 

'மெப்யை யுணர்தல் முடியாக வேண்டுவ் கருவி யெலாம் பெற்றுச் 
செய்யமுத்து படைவதற்குள் சிதர். துளோளை மறகிலழிப்
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OUI MIDs gM பவபீட்மம் பாய்ததிக்கெடுக்க வல்லதவா 

ஐய ௮தனுககுளஈெ௫ி ௮ஞ்டுக்கா சதல் அறிஞர் தொழில், 

(கு சலோபாக்கியானம்) 

அவாவை அறுத்தே அறிலோர்க்கு அறம் என்பது இச 

னால் கூறப்பட்டு, 

eee 

367 சாரும் ௮அவாகறுச்த தகதாத் இரையரின்பம் 

கூரநின்றா எனனே ருமோசா...-நேரும 

௮வாவீளை யாற்ற an DLS Dp றவாவினை 

BIB Suess wot Depo வரும, (௪) 

இ_.௪் 

குமரேசா! ஒரு பொரளையும் அயாவாத த்த்தாததி 

மாயர் யாதொரு அனபமுமின்றி எல்லா ஈலங்களையும் ஏன் எவி 

தில் எய்தினா எனின், ௮வாவீனை றத அறுபபின, தவாலினை 

தன Cay esr bin BDH OF வரும எனக 

ஆறற என்பது மிகுதியை யுணர்சதும், ஈண்டு ௮து மூழு 

தும் எனபதைச் சுட்டி, றிது, 

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின்... ஆசையை ௮றவேதழிப்பின் , 

தவால்னை என்றது செடாத ௮றல்களை; அறமே அழியாகதணை 

யாதலால் அதனைச் தயாவினை என்றார், 

ஆசையை ஒருன் அறவே ஓழித்தால், அழியா ச ஈலங்கள் 

எல்லாம அவன் விரும்பியவாறே உளவாம என்பதாம். 

மேல் செஞ்சு புகாவண்ணம் அவாகினை அஞ்சிச் சாக்கவே 

ண்டும் என்றார்; அதனால் பயன் யாது என்பார்க்கு இத கூறிய 

தென்க, ஆசையிகலா தவன் அழிகில் இன்பத்தை aren Ba or i 

அவன் என்பது சரத்து,



746 இருச் சுறட் கும£ரச வெண்பா. 

yeu 1 ali det முற்ற அறுத்தவன் அருந் தவத் தன் பெரும் 

பயன் யாவும் ஓ.க்க எய்துவான் என்பது. இதில் உணர்த்சப் 

பட்டது. இவ்வுண்மை தத்தாத திமாயர் பால் உணரப்படும், 

கதை. 

தீத்தாத்திரையர் என்பவர் ௮த்திரி முனிவருடைய அருந் 

தலப் புதல்வர். இவர், சண்க£ன் தே.ன்றுவதற்குப் பதினானகு 

தலைமுறைகளுக்கு மூன அக்குல சதில் தோன் நியிருக & எது 

என்னும் அரசனுடைய க லத்திருகதவா. உயர்நத ஓழுக்கமு 

டையவர். பொறியின்பங்களை அறவே வெறுததகர் Gat rung) 

போல் எப்பொழுதும இனிய இயஉபினர் முனிவர் லர் 

சிடசாகி இவரை அணுகியிருகக விரும்பினர், ௮.தவும் 

UID என்று ௧௬ தி ௮வரனைவரையும் அகன்று செனறு திகம் 

பரசா௫த தனியேபிருக தார். வேடடைமேல்செனற எறுவேந்தன் 

ஒருகான் இவரைச் கண்ுி ஒன்மு மிலராயிரு 5 தும எலலாமடைந்த 

வர்போல் இனபமைய்திபிருக்கும இவரது திருமுகப போலிவை 

வியந்து 'உடைகோவணமுப இன் றி ளத இங்கனம் ௨௮ நதி 

ருமகன் றி”? என்று பணிந்து வீனவனான. முனிவர் அருளுடன் 

நோக்கி ௮வாவின திமையையும களை ௮றுத்தார்நகு உளவா 

ம் ஈவற்களையும் பல உக॥ ரணங்களால் இனிது எவிளமஇனொார். ௮ர 

ச.லும் உணர்த்து sat HOM உயர்ர்கான. ரு? தவம புரிந்து 

வருந்தியடையவேணடிய wits பதக்களை இருக்த இடத 

ருந்2த இவர் வருஈத। தடைககார். அமாரும் முனிவரும இவ 

ரது ௮வாவற்த தனமையை வயந்து போறறினா, ௮வா றி 

தும் இலராகயஇவர் எணணிய கலங்களை எணணியாக்கெய்தி ௮ 

ழிவிலின்பத்தை முடிவில ௮அடைஈசார் ௮வாவினை௮றவே ௮றுச் 

தவர் விரும்பியன எல்லாம் விரைவில் அடைவர் சான்பதை உலகம் 

இலர்பால் உணர்ந்ததெசாந்தது. (வ்ரிஎ வப்பாசுவ தத்இில்காண்க.) 

ஆசை அறுமின்௧ன் ஒசை அ௮ழமின்கள் 
ஈசனோ டாயினுட ஆசை ௮றுமினகள் 

ஆசை படப்பட ஆஐய்வருக துன்பம் 
ஆசை விடவிட gasses மே, (திருமர்திசம்.)
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அவா இல்லாதவர்க்கு எல்லா ஈலங்களும் எளிதலுளவாம் 

என்பது இனால் கூறப்பட்டது. 

368 அன்று மழிசையின்பம் ஆர்ந்தார் ௮வாவுற்றுக் 

குன் றினரேன் நால்வர் குமேரசா-.- என்றும் 

அவாவில்லாக் கில்லாகும துன்பம௮ஃதுண்டேல் 

தவா௮ுது மேனமேல் வரும் (௮) 

Q—cr. 

குமரேசா! பொருளை விரும்பாமல் சென்ற திருமழிசை 

யாழ்வார் இனபமுற; அதனை ௮வாவி நினற கால்வர் ஏன் துன்ப 

மற்று” எனின், ௮வா இக்லார்க்குக துன்பம் இல்லாகும், ௮ஃ 

உண்டேல் தவாது மேல மேல் வரும் என்க. 

௮ஃது என்றது ௮வாவை, 

தீவாது--குனரு.து, மேல் மேல் வரும்--இடைவிடாமல் வரும், 

௮து என்னுஞ் சட்டு துன்பத்தைக் குறித்ஐ நின்றதாக் 

கொண்டு தவா ௮து எனப் பிரித்துக் காணினும் பொருத்தமாம், 

௮வா இல்லா தவர்க்கு யாதொரு துனபமும் இல்லை; ௮ஃ து 

உண்டாயின் எல்லாத் துன்பங்களும முடிவின்றி இடைகிடா 

மல் வரும் என்பதாம். 

துன்பங்கட்செல்லாம் ௮வாவே காரணமாதலால் ௮கனை 

யபுடையார்ககு ௮வையுளவா தலும ௮ஃலு இல்லாராக்கு ௮வை 

இலவாதலும் இயல்பாம் எனக, 

ஆசையில்லா தவர்க்குத் துன்பம் இல்ஃையென்பதும், அதனை 

யுடையவர்க்குத் துன்பம் உண்டாம்என் பதும் இதில் உணர் தசதப் 

பட்டன. இவ்வுண்மை தஇருமழிசையாழ்வார் சுண்ணும் சிறுக 

ணன் முதலிய நால்வர்பாலும் உணசப்படும, 0
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அவாவை ஒழித்தனன் அழிவில்லாத இன்பத்தை இடைய 

ரது எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வு 

ண்மை பிருகு முனிவர் பால் உணரப்படம், 

கதை. 

பிருகு என்பவர் அந் சணர் மரபில் தோன்றிய ஐர் அருந் 

தவர். பிரமாவின் மானசபுத்திசருள் ஒருவர் என்பர், எ௨லாக் 

கலைகளிலும் வல்லவர், பிழந்தபொழுதேே பேசொளியுடையசா 

யிருந்தமையால் இவர் பிஈகு என்று பெயரிடப் பெறருர், புலேச 

மசை, யொதி என்னும் மனை வியரிருவரை மணந்து முதலில் இ 

வர் இல்லம் புரிக்தார், மும்றத் துறக்க முனிலரர்களும் இவ. 

௮ சிறந்த தல ஒழுக்கக் கண்டு புகழ்க்து போற்றினார், திரு 

மாலோடு ௮மர் புரிந்திளேத்த wart சிலர் இவருடைய முசல் 

தேலியிடம் வந்து ௮டைக்கலம் புகுர்தார். ௮ந்த அம்மை யா 

சோர் ௮ல்லலும் ௮டையாதபடி அவர்கட்கு அருள் புரிந்தலுப் 

San, ௮;தனால் மால் சீனந்து அவளை மடியச சபித்கார். ௮ 

வள் மாண்டதையறிக்து முனிவர் மாலை கோக்க “5ர் மண்மேற் 

பிறந்து மனைவியைப்பிரிக்து வருந்துவிர்'” என்று சபித்தார். ௮௪ 

ன் பயன்தான் இராமாவதாரத்தில் நிகழ்ந்தது எனபர். இறத 

மனைவியைச் தமது தவ மமையால் முனிவர் எழுப்பிக்கொண்் 

டார், பின்பு அன்பங்களே மலிஈதுள்ளன என்று சுருதிப் பிறவி 

யை வெறுத்தார், எல்லாத் துன்பங்ஏட்ரும் ௮வாவே காரணம். 

என்று தெளிந்து ௮தனை ௮றவே அறுத்தார். அதனால் ௮ல் 

லல் யாதுமின்றி ஈண்டும் அமர்ந்து இன்புற்றிருந்து பின் மீண்டு 

லாரா மேன்னமனய மேவினார்: அவா ஐழியின இருமையிலும் 

இன்பம் மிகும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ஈதது, விரி 

வைச் தேவிபாகவதக்தில் காண்க. ௮வா ஒழியின் ௮ளவில்லாத 

இனபம் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 
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குன்றாஇன புரறார் குமமசசா-.- என் மே 

ஆரா இபற்கை அ௮வாீப்பின் ௮க்கிலையே 

பே.ரா இயறகை தரும், (ற) 

இஸ். 

கூமரேசா! அரியசுவர் என்பவர் அவா நீக்யெ ௮ப்பொ 

முத என பிறவா இன்பம் பெற்றர் எனின், ரா இயற்கை 

வா மூப்பின் ௮தநிலையே பேசா இயற்கை தரும என்க, 

ஆரா போச எனபன ர்கல பேர்தல் சன்லும் கினையடி. 

யாக.ப் பிறந்த எதிர்மறை யெச்சங்கள்- 

ஆர் குல்--$ிறை கல் பேர்கல்--நிலைதிரிகல், 

ஆர இயற்கை ௮வா--நிரம்பாத Quai yeu gone oir 

போர இயறகை எனறு முத்தியை; என்றும் din Sh 

யாத இயலபையுடையதாதலால் ௮ஃத இங்கனங் கூறகினறது, 

ஒருகாலும் நிறைசவில்லர் ச இயல்பினையுடைய அலாளிளை 

ஒருவன ஒழிததவீடு மானாயின். ௮ப்2பாழு?த ௮ஃது ௮வ 

லுஃகு விடடினபத்தைக கொடுதது மம் என்பதாம். 

அவா நீங்கிய பொழுதே ஒருவனுள்ள ததில் பேரின்பம் ஐங் 

BADD FTG SH Fs, 

ஒருகாலும் நிறையாத அவாவினை ஒழித்தவர் என்றம் நிலை 

யான இன்பத்தை எய்துவர் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட் 

டு. இவ்வுண்மை அரியசுவர் பால் உணரபப$ூம, 

கதை 

அரியசுவர் என்பவர் தக்கனுடைய புதல்வர்கள், தாய் 

பெயர் வேசவல்லி, இறைவனருளால் பதினாயிரவராக இவர்
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இசைகது தோன றனர். இவானைவருச்கும் ஜரு தொகையாக 

அரியசுவர் என்றே பெயர், உருவிலும், குணத்திலும், அறிவி 

லும், அழலும், ஒரு நிகரானவர், தக்கன விரும்பியாங்கு 

படைப்புக் கொழிறகுரிய உயாந்த பதவியைத் தாம் ௮டைய 

வேண்டி இவர் தவத்திற்கேகினார். விர்த மலச் சாசலில் வீளங 

தியிருக்க ஜா ௮ழூய பொய்கையை அடைந்து தாம் விரும்:யே 

),த மேவ அருக்தவம் புரிந்தார். தண்டுகள் பல கழிக்கபின் 

ஆண்டு நாரதர் வச்தார். sub uf பாலரை வியந்து கோக்க 

CHT, ''யாது வேண்டி இம் மா தவஞ் செய்கின் நீர்” oT apt. 

அவரனைவரும் உற்றதை யுசைத்தார், முனிவர் இரங்கினார், 

எத்துணை ச சுறந்தபதவியாயினும் ௮இல் துன்பககள் நிநைகேேத 

யிருக்கும் துன்பங் கலந்த ஒன்றை இன்பமெனலாகுமா? மா 

சறற இன்பகதையே நீர் மருவுதல் வேண்ூம். Hog Qos 

யற்றவா்க்க ௮அமைவதாகும், உணர்வோ பெறும் பயன் Maal 

யர் ஈல?மயாம” என்று உண்மையை உணச உசைத்தார், Ha 

சனைவரும் உணர்ந்தார், உற்ற ௮வாவை மாற்றம் ஒழித்தார், 

மு.த்தராகி உடனே முத்தியை ௮டைந்தார், நிறையாத அவா 

நீஉயெபொழேக நிறைவான பேரின்பம் உண்டாம் என்பதை 

உலகம இவர்பால் உணர்ந்தது. (வீரிவைக் கந்தபுசாணத்திலும் 

பாகவதத்தினும காண்க.) 

Hrs Ha அ௮ற்றபொழுதே பேராத இன்பம் பெருகும் 

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது. 

நன்ராய் ஞானங்கடந்துபோய் நல்லிந்தீரிய மெல்லாமீர்த் [ந்து 

தொள்றாய்க்டெக் தஅரும்பெரும்பாழ்உலப்பில தனையுணாந்துணர் 

சென்றாங் இன்பத் துன்பங்கள் செற்றுக்களைக் து பசையற்ரால் 

அன்றே ௮ப்போ தேவீடும் அதுவேவிடு வீடாமே, 

( தருவாய்மொழி,)
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மாடத்துளான் ௮ல்லன மண்டபததான் அல்லன் 
கூடஅதுளான் ௮அலலன கோயிலுள்ளான் அல்லன் 
வேடததளான் அல்லன !2வட்கசைள்ட்டா நெஞசன 
மடததுளே நினறு முத்திகந்கானே, (திரு ௦ந் திரம்) 

(இவ் ௮திகாசத்தி௫ தொசைப் பொருள்) 

அவாவே பிறப்பிற்கு வித்து, ௮வா இலலாதவர்ச்குப் பிற 

வாமையுண்டாம். ௮வா இனமையே அறிவோர்க்கு ௮ருமபெ 

ருஞ் செல்வம். அதுவே முததியினபமாம், ௮வா அ௮ற்றவசே 

பிறபபு அற்றவசாவார், தன கெஞ்ூற் புகாவண்ணம அவாவை 

அஞ்சிக் காக்கவேண்டும், அவா இல்லாதவர்ககு எல்லா ஈலங்க 

ளும் எவிதில் உளவாம், ௮வா இசலாதவா இன்பத்தையும ௮ 

தனையுடையவர் துன்பத்தையும அடைவர், தொலையாத அவா 

தலையின் நிலையான இன்பம் விளையும், ௮து நீங்கிய அப்பொ 

மு என்றும் $ங்காத இன்பம் எய்தும், 

௩௭-வது ௮வா வறுத்தல் முற்றிற்று, 

  

௩௮-ம் அதிகாரம் ஊழ். 
அல தாவது வினையின் விளைவு. வினையாவ.து மனம், வாக்கு 

காயம் என்னலும் முனறு க.ரணங்களிலிருஈது தோன்றுன்ற 

நினைவ, சொல், செயல்௰கள், Mma ஈல்லனவாயின் நல்வினை 

யாம். தீயன வாயின் இீயினையாம். od Gear Deru ga es 

இவினை துன்பத்துக்கும காரணமாகும். கடவுள் வாழ்த்து மு 

தல் ௮வாவறுத்த லீராக உரைத்தன யாவும துன்பம நீங்க 

இன்பம் எய்தும் கெறிசளையே இனி துணர்ததின; முன்பு 

செய்த ஈல்வினையே பினபு கல் லூழாப் இனபம் விளைக்குமாதலால் 

இ.தவசை செய்யாதொழியினும இனிமேலாவது ௮ தனையே ஒரு 

வன் செய்யவேண்டும் என்பதும, ௮மித்துவருகின்ற பொருள், 

இன்டங்கட்கும் ௮வ் ஊழேகாரணமாகும ௮ன்பதும், உறுதியாக 

உணர் ததவேண்டியே இஃது இறுதியாக ஈண்டு வைக்கப்பட் 

டத, ௮திகார முறைமையும் இதனானே புலனாம், 
ரா சை
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211 அன்றறுவர் இரின் றகன்றார் மடிகொண்டு 
குன்றினேன மநமோர் கும€சசா...- என்றுமே 

அகூழாற் ரோனறம் ௮சைவினமை கைப்2பாருள் 

போகூழாற் ரோன்றும் மடி. (1) 

@Q—ar. 

குமரேசா! வீமன் முதலிய YY Dar Fin தீநின் று அகன் 

ரர்; சசன முதலிய எழுவரும் ஏன் கடிகொண்?) மாய்கதார் 

எனின, அம் ஊழால் அசையினமை கோனறும்; கைப் பொ 

ருள் போகும் ஊழால மடி தோன்றும என்க, 

௮கு ஊழ், போகு ஊழ் என்னும் வினைத்தொகைசள் பொ 

திவாய் நினது பெயரெச்சப் பொருளை மாததிபம் உணர்த்தாமல் 

HI LOTS பொருளவாய் நின்ன, 

DO FB HOLD ETD g (YU DF ௮சைவு--மடி., 

. * ச் ° ‘ ௩ 

ஒருவன் செய்த ஈல்வீனை பின்பு ஈலலூழாயும், மீவினை ஜியூ 

மாயும் விளைந்து ுவனறு இனபதுன்பக்கட்கு முரைய காரண 

மாகுமாதலால் ௮வை ஆழ் உனவும், போகூழ் எனவும 

௮ மைகது நின்றன: 

கைபபொருள் AF OG T Mam Bis ஊழால் ஒருவனுக்கு 

முயந்கி உண்டாம; ௮ஃது ௮ழிதறகு ஏதுவாகிய ஊழ் தோனறி 

னால் மடிபுண்டாம எனபதாம, 

பொருள் ஆ வருதற்கும, ௮ து அழ்ந்த தொலைதற்கும் 

ஊூழ சாரணம எனபது கருக்,து, 

நல். லூழ் உடையவர் மு;யற்சியுடையராய் உயர்ச்சியடைவச் 

என்ப.தும, தீயூழ்டடையவர் மடிமிகுஈது ௮ழிவுறுவர் என்பதும் 

இதில் உணர் ததப்பட்டன, இவ்வுண்மை வீமனகண்ணும் சகன் 

முதலிய எழுவர்பாலும் உண.ப்படும்,
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கதை, 

துரியோ தனனது புன்மைக்கு இரங் விடுமர் மூதலி 

யோ பாண்டவர்களைக் காசியில் சறிதுநாலம் தங்கி.பிருக்கும்படி 

செய்கார். துரியோதனன சூழ்சசியால் புரோசனன் என்லும் 

மந்திரியும் ௮வசோடு பொருந்தியிருந்தான். காள் பல கழிந்த 

பின் 2மழமுசால் இவன அங்கோர் மாளிகை அமைத்து ஐவரை 

யும் அதில் குடியேறச் செய்து உடன் வாழ்ச்திருக்தகான். அவர் 

அயர்ஈது தூங்குங்கால் ௮வர் மாயும் வசை ௮ல் தயை வைத் 

தற்கு இவன ௮பையம் நோக்கியிருரந்தான். இங்கனம் இருக்கு 

ங்கால் துிரியோகனன அவர்களை விரைந்து கொல்லக்கருதி சக 

ன், தரன், சலன, ச1குலன, வலன் என்ஓும் வேடர் ஐவரை ௮ 

ழைக்து விடம் அருத்திக்கொன்றுவரும்படி ஐயாயிரம பொற்கா 

சுகளைஃ கொடுத்து விரிததான். ௮க்கொடிபவசையரும் ஒரு தாய் 

வயிறறிற பிறந்தவர் சாசனி என்னும் தம் தாயையும ௮னழத் 

துக்கொண்மி தேன் விற்பவர் போல் ௮ங்குவக்து சேர்ஈதார். 

பொழுதும் போயிற்று, விடிந்தபின் பார்ப்போம் என்று ௮ம 

மாளிகநையின முன்புறத்தில் தங்கினார், தாம் கொண்டுவந்த 

விடல் கலந்த தேனையும், பரிசிலாகப் பெற்ற பொருளையும பொ 

இரதுவைத்துக்கொண்டு சிறுதுகேரம செனறபின் ஃயர்ந்து தூம் 

கினா. பாதி இரவில வி.மன எழுக்தான, இங்கிருஈதால் என் 

ே ரனும தீககுகிகழுமெனறுகருதி தணைவரையும தாயையும் உட 

ன கொணடு வெளியே போயினான. போனவுடன தீயும் பொக்க 

எழுகதது. மாளிகை முழுதும் திந்து கரிந்த, கைப்பொரு 

ளுமபோய், வேடரும், தாயும், விரகலும் வெகது தொலைந்தார். Bev 

௬ம, தாயும் ௮கனறு பிழைத்தார். மடிகொண்டார் பொருளிழர்,து 

மாண்டார். மடியில்லார் பின முடிபுனைர்தாண்டார். அகூழால் 

ஒருவனுக்கு முயற்சி சானே உண்டாகும் என்பதையும், போகூ. 

மால் மடி. தோன்றும் என்பதையும் உலகம் இவர்பால் ஒருங்கே 

சண்டது. (விரிவைப் பாசதததில் சாண்க.) 

முயற்சியும் மடியும் ஒருவனுக்கு ஊழானே உண்டாம் என் 
பத! இதனால் கூறப்பட்டது. 95
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3/2 பண்டுஈளன் பேதைமையாற் பாரிழக்தான் புட்கானேன் 

கொண்டிவகதான் செல்வம் குமசேசா--மண்டி௰த்து 

பேசைப்படுக்கும் இழவூழ் ௮.றிவகற்றும் 

ஆக ஜூழ் உற்றக் சகடை, (௨) 

Q —er. 

குமரேசா! தசல்லறிவுடைய நளன் அறிவு தீரிந்து தன் 

அரசினை இழாதான்; புல்லறிவுமிக்க புட்கரன ஏன் அதனைப் 

பெற்று மகழ்க்தான் எனின, இழஷழ் பேசைப்படுக்கும; ஆஈல் 

ஊழ் உறறக்தடை, அறிவு அகற்றும் எனக. 

௨. ற்றக்கடை--பொருக்தயபொழுது, 

இழழ்--இழத்தற்கு ஏதுவாகிய ஊழ். 

ஆகல் ஊழ் அறிவு அகற்றும்-- இதற்கு ஏதுவாகிய ஊழ் 
அறிவை விரிக்கும், அகற்றல்--விரித்தல், நீக்கல், தர ,5தல. 

ஈல்லறிவாளரைப் புல்லறிவினராக்கவும், புல்லறிவா ளரை ஈல் 

லறிவின ராசுகவும் ஊழ் வல்லது எனபார் '(இழவூழ் பேதைப் 

படுக்கும ஆக லூழ் அறிவு அகற்றும'? என்றார். 

இமயம் ஒருவனுக்கு அறியாமையை யுண்டாக்கும்; ஆக 

லூம் உற்றவிடதது அறிவை விரிக்கும் ஏபதாம், 

மேல், பொருள் வருதற்கும், குறைதற்கும் எ.துவாகிய 

முயற்சியும் மடியும ஊழானே வரும் என்றார்; இதில் ஒருவனது 

அறிவைச் சுருக்கவும், பெருக்வும் ௮து வல்லது என்றார், 

நல்ல அ௮றிவினையுடையராயிலும் தீயூழ் ௮டைந்தால் தம் 

அறிவெலாம் இழந்து இழிவடைவர் என்பதும், ௮றிவிலராயினும் 

நல்லூழ் உற்றால் எல்லா அறிவுமுடையசாய் உயர்வடைவர் என் 

பதம, இதில் உணர்த்தப்பட்டன, இவ்வுண்மை ஈளன சுண்லும், 

புட்கரன்பாலும் உணாப்படும்.
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கதை. 

நல்லறிவாளனாயெ களன் பேசழகுடைய தமயந்தியை 

மணந்து இன்புற்று வாழுங்கால் புட்கான் என்னும பெயரினையு 

டைய குறுகில மனனன் ஒருவன் இருக்தான. அவன் ஆசை 

யும், பொறுமையும், அச்சமும் ௮மைந்தவன, 

நஞ்சிலுங் கொடியவன் நாளுந் இமையே 

கெஞ்சினில் உடையவன் நீதி யில்லவன் 

வஞ்சனை சூதுபொய் மாயம வல்லவன் 

அஞ்சையும் ஆறென அகத்தில் கொண்டவன், என்றபடி 

புல்லிய குணங்கள் எல்லாமுடைய இவன், கலியின ஈ, பாசியால 

ஈளன்பால் ௮கதான், தன் முடி படியிற் பட அவன அடியில 

விழுந்தான். ௮வன இருக்ஈ என்றுசைதத பின் இவன் இவ் 

கியிருர் சான், சூதாட வரும்படி நளன்பால் இவன ஓலாமல 

ஒதினான். எய்தும நல்குரவிலுக்கு இயைந்த தூது; வெமபொய்பி 

லுக்கு அருக் தணை; புமைககு எனற தாய்; மெய்யிலுக்கு 

உறுபகை) எனறு சூதின் மையை wer esto Bes gob wor oor 

ஏதும ஆசாயாமல ௮வனுடன pi Oworisin, SO Song 

அரசு முழுவதும் இழந்தான். சல் அறிவு £றிஜமில்லாத புட 

கரன் வீரிர்ச அறிவுடையனாப் ௮தனை வெளறு சைக்கொண் 

டான. தியூழால் களன் பேதையஞூப் பெரும்பொருளிழக்தான். 

சல். லூழால் அறிவு மிகுந்து புடகசன் ௮ரசை ௮டைக சான 

எல்ல! ௮றிவும் உடையனாயினும இழவுழ் உறறவிடத்து ஒருவ 

லுக்கு ௮றிவுகுன்றும என்பதையும், அறிவிலளுயினும ஆகலூழ் 

உற்றால் ௮வலுக்கு அறிவு விரியும் என்பதையும், உலகம் இவ் இரு 

வர்பாலும் ஒருங்கே கண்டது. (கிரிவை களசரிதையில் காண்ச.) 

ஆவது விதியெனின் அனைத்தும் ஆயி?ம் 

போவது விதியெனின் எவையும் போகுமால் 

தேவருக் காயினும் தீர்க்கத் தச்சதோ 

ஏவரும் ௮றியொணா ஈசற் கல்லதே, (கர் சபுசாணம்,)
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ஒருவன் அறிவைக் குறைக்கவும் விரிசகவும ஊழ் வல்லது 
என்பது இதனால் கூறப்பட்ட ஐ, 

373 இண்டோள் இராமனுமேன் தேசாமல் மான்பின்போய்க 

கொண்டான் அதுயரம குமசேசா-- கண்டாமல் 

அண்ணிய நூல்பல கழற்பினும் மற்று தன் 
* fo ம க. 

உண்மை யறி£வ மிகும், (ஈ.) 

இ_௭, 

குமரேசா! நால் பல கற்ற இராமரும் ஏன் ஆராயாது 

மான்பின் சென்று துன்பம எய்தினர் எனின, நுண்ணிய நால் 

பல கற்பிலும், மற்றும் கன் உண்மையறியவ மிகும் என, 

உண்மை என்றது ஊழை. பால், முறை, தெய்வம், விதி 

நியதி, உண்மை, கனமம், எனபன ஊழைய யுணர் த இவரும் 

ஒரு பொருட் சொற்கள். 

அண்ணிய தால்-- நுண் பொருள்ககா£ உணர்த்துகின்ற 

சூரல்; ௮ஃ சாவது தன்னைக் கற்பவருடைய அறிவை மிக்க நுட்ப 

மாக்கும் திறனுடையது, உம்மை சிறப்பு உம்மை, 

உண்மை அறிவு. -ஊழறிவு, முன்னரே செய்துபோந்த 

வினையினால் தோன்றி நிலைபெற்றிருத் தலின் இஃ இப் பெயர் 

பெற்றது, 

அண்ணிய நூல்கள் பலவத்றையும் ஒருவன் கற்றிருப்பிலும் 

பின்னும் அவனுக்குக் தன் ஊழறிவே மிக்குத் தோன்றும் 

என்பதாம். 

தூலறிவு சாலவுடைய மேலோராயிலும் Sup ௮ணுகன் 

சம உயர் மதி மயங்கி அதன் வயமாகி கன்றென ஒன்றை ஈயக் 

துசெய்து பின் இரம்? மெலிவர் என்பதற் கரத்து,
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மேள், ஒருவனது ௮றிவைச சுருக₹௩வும், பெருக்கவும் ஊழ் 

வல்லது எனறு; இதில் நாலறியவையும் ௮து $ழ்ப்படுததும் 

என்றார், கலல!£ அறிவை ஊம்' கலைக்குமே யன்றி, நால் வல் 

லா அறிவை ௮ஃது என்செய்யும என்பாக்கு இஃது இயம் 

பியசென்௧, 

சிறது அறிவுடைய உயர்ந்தவர்களையும் ஊழ் தன் வயப்ப 

டுத்திவிடுிம் எனபது இஇில் உணர்ததப்பட்டது, இவ வுண்மை 
. . ச அட 

இராமர்பால் உணரப்பமிம், 

கதை. 
€ 

இரசமபிசான் பஞ்சவடியில் தங்கியிருக்கும் காலத்தில் 

சதையை வஞ்சிக் துள்ளம் கருதிய இராவணன், ௮ழயெ 

ஒரு மான் வடிவங்கொண்டு சீதைமுன போய் நில் என மாரீசனை 

TA mao, அ௮வனும அவ்வாறே ௫ வந்தான். சதை கண் 

டாள். ஆசை கொண்டாள், ௮ப பொன்மானைப் பற்றித் தரும் 

படி கன் காயதனை Cua oor இராமரும இசைகஈதுசென்று 

அப்பொன் மானை நோக்கிப பெரிறு.௨ AL 5 IT, ௮தன் ௮ழ 

இல் மயங்க தாவம்க கூர்சதார். பிடிசகக் Gomi srt. அடுகஐ 

நினற தமபி தடுகது வணஙஇ “அண்ணா, இம்மானின் வடிவை 

யம, ஏழகையும, ஒளியையும, இயலபையும ஊனறி கோக்இனால 

ஒருமாயம் எனமே எனக்குத$தானறுகன்றது, மாரீசன என்னும் 

௮ ரம்சனே இவ் வடிவ கொண்டு இங்கு வந்துள்ளான எனறு 

எணணுன்றேன் இதன்பால் செனற விருபடததை அடிகள் 

௮றவே ap சதல் வேணடும்??? எனறு மிகவும நயந்து மொ 

ழிந்தான், இராமா, ஒனறு தேசாமல், அதனை மெய்மான 

என்றே நமபி இதம் பல கூறித் தம்பியை இருத்திவிடடு அதன் 

பின்பே சென்றார். ஆண்டிலும் ௮றிவிலும இளையவனாகய 

இளையவனுக்கு உண்மை தோனறவும, நுண்ணிய _நாலறிவுடை ட, 

- யாரெல்லாரும் எண்ணிப் போற்றுன்ெற புண்ணிய மூர்த்தியா 

ஓய இராமருச்கு ௮று தோனரறாமல் ௮ம் மான் பின் போய் ௮ல்
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லல் பல எய்தி ௮கங் கரைந்திரக்கனார், நால் பல கற்பினும் 
ஊழ௰ிவே மிகும் எனப உலஈம இவர்பால் உணர்ஈது தெளிக் 

தத. (கீரிவை ஆரணிய காண்டதஇல் சாண்க,) 

இம்மான் இநிலத்தினில் இல்லையெனா 

எம்மானி தெனச்சிறி தெண்ணல் செயான் 

செம்மானவள் சொற்கொடு தேமலபோன் 

அம்மானும் அருத்திய னாயினனால். 

கோக்யெ மானைசோக்க நுதியிழை மதியினொன்றுந் 

தாக்கிலன் ஈன.றி9சன்றான் ௮தனபொருள் சொல்லலாகும் 

சேக்கையின் ௮ரவு£ங்இப் பிறந்தது தேவர்செய்த 

பாக்கிய முடைமையன்ரோ ௮ன்னது பழுதுபோமே. (கம்பர்,) 

இவை, மானை கோக்கயெபொமுது இராமனைக் குறித்துக் 

கூநியன,இக்கலிகளில் அமைந்துள்ள அழகுகளையும், பச ஈய௩ 

களையும், பொருள் வளங்களையும் ஆய்ந்து மகிழ்க, 

அிலறிவையும் ஊழ் £€ழ்ப்படுத்தும் என்பது இதனால் கூறப் 

பட்டது. 

மை காளை 

374 தெள்ளியஞய் நின். றம் ,ரோணன் துருபனிடம் 

கொள்ளவந்தான் என்னே குமரேசா. கொள்ளும் 

இருவே றுலகத் தியற்கை தீருவேறு 

தெள்ளிய சாதலும் வேறு, (௪) 

இடம், 
குமரேசா! அசோணர் அறிவுடையாச யிருந்தும் பொ 

ருள் இலசாடத் திரு ஒன்றே உடைய அருபனிடம் ஏன் வந்தார் 

எனின், உலகத்து இயற்கை இரு வே௮; ஆதலால் திரு வேறு 

தெள்ளியர் ,த.தஓம் வேறு என்௪,
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திரு--செல்வம். செளிவு-- அறிவு, 

தீரு வேற -செல்வயூ டையராத,ம் 0௨௮, 

தெள்ளியர் ஆதலும் வேற--௮றிவுடையசாதலும் வேறு, 

திருவும் தெளிவும ஒருவனபர்ல் ஒருக்கே ௮மைகதிருச்த ல் 

அரிது எனபார் உலக்த்தியம்கை இருவே௮ எனருர், 

உலக,ததின் இயல்பு இரண்டு ௨கை; ஆதலால் இமவுடைய 

சாதலும் வே௮ ௮றிவுடையரா தலும வேழு எனபதாம். 

பேல், நாலறிவையும் ஊழ் வேறுபடுத்தும் என்ர; இதில், 

அறிவுடையார்க்ப் பொருள இன்மையையும் பொருளுடை 

யார்க்கு ௮றிவினமைஎயயும் ௮ஃத அவித்து நிற்கும என்றார், 

திருவும அறிவும் ஊழானே வரும் எனினும் அ௮றிலிகலார் 

சிலர் செல்வராகவும் அறிவுடையார் டலர் வறியராகவும் டெரும் 

பாலும் இவ்வுலகில காணபபடலான் ஒன் றறகாகும ஊழ் ஒன் 

றறகு தகாது என்பதை இஃழு உணர்ததியெ தன் ௧. 

அறிவும் திறாவும் ஒருகன்பால் ஒருக்சே அமைவது அரி 

தென்பது இதில் உணாத்தப்படடது, இவ் வுணமை துரோ 

ணன கண்ணும் துருபனபாலும உணரப்படும். 

கதை 

துசோணா என்பவர் பரததுவாசருடைய புதல்வர். இ 

வர் பிறப்பு மிகவும் வியப்புறத்தக்கது, பரததுலாசர் ஒருகால் 

திலோத்தமையைச் கண்டார் அவள்மேல் பெருங் காதல்9கொ 

ண்டார், அதனால் தமதுவீரியம் வெளிப்பட அதனை ௮ல்கருத 

ஒரு துரோணத்தில் விடுத்தார். துசோணம் என்பது பதக்கு 

நீர் கொள்ளும ஒரு குமபத்துக்குப் பெயர், அதிலிருந்து இவர் 

தோன்றியதனால் இவருக்குத் துரோணர் எனறு பெயர் வந்தது 

என்பர், இவர், எல்லாக்கலைகளிலும் வல்லவர். நல்ல £லமுள்ளவர்: 

சசேழ் விஞ்சைத்தியனும் ஈன்றோன் தன்பாலெய்தி 

நீசேஜெல்ன யாவும் நிறைந்தகேள்வி நெஞ்சன்
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பாே2ழண்ணும படைசள பரசுராமன தன்பால் 

ஒழ் பகலினுலகுக கொருவனெனைசம் கற்றான் 

இத்தகைய போறிவுடைய இவா யாதொரு பொருளும இல்லாத 

வச-யிருந்தகார் இவர் கிருபி எனலும் ஓர் அழகியை பணகது 

ஒரு புதல்வனைப் பயக்காா. தணைவியையும சுழுவியையும் பேண 

முடியாமல் காணி வருந்தினர். தனது பழைய ஈண்பனாகய ௬ 

பனிடம் வஈதார். ௮வன பெரு திரவுடையனாய்ச் சீறசது 

விளக்கினும போதிய ௮றிவு பொருக்தப பெறாதவன், வன 

பால் இவர், தம எவிமையைக் கூ நி ஏழீதனும் ஓன்று தருக என 

நிரகதரா, லன, இல்லை போ ௨ன ஒலை மொழிந்தான். ar 

ள்ளி ஈதைத்தான், இவர் இரங்கி கொக்கார் பின இயனற 

தைச் செய்தா. அறிவுள்ள இர் பொருள் இலசாகவும், தெளி 

வீல்லாத ஐருபன் திருவுடையனாகவும, திகழ்வதைக கண்டி ௮னை 

வரும் இரக்கினார். அறிவுடையராதற்காகும ஊழ் செல.ழு 

டையராதறகு ஆகாது, செலஉமுடையசாசற்கு தகமஊழ் 

அ௮றிவுடையராதறகாகாது ௮னபை உலகம் இவ இருவர் பம.லும 

அன்று உணார்து தெளிக தது. (வீரிலைப பாரதததில காணக,) 

திருவையும் ௮நிவையும ஊழ் இருவேறு வகையாகத தரும 

என்பது இதனால் கூறபபட்டது. 

375 FR Saver (ipest FA Gus gor Sips sreren F Fon 5 Ga 

Gar gas jon ores Gen (Gu 71 — gy 5 al @ ev 

நல்லவை எலலா௮ஈ கயவா$ தீயவும 

கல்லவாஞ் செல்வஞ் செயற்கு, (டு) 

Q—er, 

குமசேசா! நல்ல உபாயககளைச் சூழ்ந்து கொண்டும் சா 

அவன் தாழ்ந்து நொரதான; பின தியவனவறறைச் சார்ந்து கின் 

றம் ஏன் செல்வம் பெற்றான் எனின், செல்வம செயற்கு நல்ல 

ஸவ எல்லாம் இயேவாம்; தீயவும் ஊழ் வயத்தான் ஈல்லவாம் ஏன் ௪
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ஊழ் வபத்தான் என்பது இதில் வருவீக்ஈப்பட்டது. ௬ல் 

லவை எஃ௨லாம என்றது செல்வக்தை ஈட்டுதற்கு உதவியான 

கருவியின் ஈலங்களை, 

செல்வதை ஒருவன் ஈட்டுவ்தால் நல்லவை எல்லாம் தீயன 

வாய் நின்று அ௮ழிகரவுர்; தயவை எல்லாம் நல்லனவாய் Gear we 

அம்சவும ஊழ் செய்விக்கும என்பதாம். 

நல்ல கலத்தில், FAN இடத்தில், நல்லகிதமாகச் சூழ்ர்று 

செய்யினும ஈலலூழ் இல்வழி ௮வையாஃக் தியனவாய்க் கேட்டை 

விஃாக்கும என்ப௮ம, ௮ம்சாலம மு.தலிடன தியனவாயினும நல் 

இரற் உற்முல் ௮வை கலமுடையனலாய் நினறு ஆக்க தைப் 

பயத்கும oT oO LU BLD இதன் Hh BTL என், 

மேல், அறிவில்லார்க் கு. த திருவையுப திருவில்லார்க்கு ௮றி 

வையும ஊழ் சோ சம் எனருர்; இதில், ௮து ஈஷலதைக் Gu 

தா$கவும தீயதை நஉலகதாக்கவும் வல்ல) தனரா, 

PULP உற்றால் ஒருவனுந்கு நல்லவுர் தீயவாகும் என்பதும் 

BRI PDH தியவும AHMAD என்பதும இதில் உணாக் 

தபபட்டன. (இவ்வுண்மை சாதுவனபால் உணரப்படும.) 

கதை. 

சா.தவன் என்பவன் பெரு நிநியுடைய ஒரு வணிசர் தலை 

மன் இவன் மனைவி பெயா ஆதிரை, சிறம$க சழ்புடையலவள், 

HUGH oF அ௮மாந்து இவன் இலவாழ்ந்து வருங்கால போசவதி 

என்னும் ஒரு தாரி வசப்படடுத் தன் சேல்வ முழுதும் சேர 

இழஈமான், பின் தேறி வரு*தினான. மீண்£ம் பொருள் Cs 

டவிரும்பி சணபர் சிலஸருடன கல து நல்ல ஓரையில் சபபலேறிச் 

சென்றான். இடை வழியில் வத கூ வளியால் க் கப்பல் 

உடைந்தது. அதிலிருக சாரனைவரும் பெருந் துயரடைந்தார். 

பலர் மாண்டார். சிலர் திருவருளால் கரை சேர்ந்தார், ௮வ்கு 

ஒடிந்து விழுந்த பாய்மரத் துண்டைச் சாதுவன் பற்றிம் இடர் 
90
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தான். அஃது அலைகளால் அலைக் சலைக்து ஒரு மஷையினை ௮டைச் 

5௮௫, அதற்கு சாகர் மலை சனறு பெயர், அ.ததீவில் உள்ளவர்கள் 

உடையில்லா த௨ர்-ள!ய்க கொடிய குணமுடையராய் சதையும் 

தின்லும இயலபினரானவர், ர் நாகர்கள் யாத்து சேர்ச்த 

இ௫னை விரைந்து கொல்ல வர்தார், இவனது இனிய மொழிசு 

ளைக் கேடடு இரங்கிக் கொடு3பாய்க தம் தலைவன் முன் விடுத் 

தார். தலைவலும் இவனது நில்மையைத தெதளிந்தான். oT 

காம் ஈல்லறம் எமிததுரை எனனான், 

நன்று சொன்னாய் ஈனனெறிப் படர்குவை 

உன்றனக்ரு ஒள்லும் நெறியறம் உரைந்கேன் 
உடைகல மாக்கள் உயிருய்ந்து ஈங்குறின் 

அடுசொழீல் ஒழிஈ தவ சாருயிர் ஐர்பி 

முததுவிளி மாவொழிக செவ்வுயிர் மாட்டூம் 

@ FB Meh ஒழ்கெனச சாதுவன் உரைத்தான் 

yO) Spin, FAG Find தாகும் இல்றைஞ் செய்நேம் 

yD HOO காகும் அ (பொருள் கொள்கெனப் 

பணடும் பண்டும கலுகளிழ் மாக்களை 

P.O DD wt yt உறுபொரு ளீ கவை 

விரைமரம் மென் துகில் லிழுகிதிம$ குப்பையோ 

டிவைஇவை சொள்கென எடுத்தனன கொடுத்தாள். 

அ௮ப்பொருசனைக்கைபும் பெற்றுக்கொண்டு ௮கனை யடுத் Sars 

சந்திரசகதன் எனனும் ஒரு வணிகனது கப்பலிலேறிச் தன்வள 

தநர் ௮டைக்கான், ஈலலகவற்றைத் தயனவாக்க அல்லல் அளிக் 

கவும், தீயனவறை ஈல்லனவாக்சச் செல்வம் விளைக்கவும், ஊழ் 

வல்ல தனபதை உலஈம் இவன்பால் கண்டு, (விரிவை மணி 

மேகலையில் சாண ) 

நல்லதைத் தியகாக்கவும், தீயதை ஈல்ல தாக்கவும் ஊழ் வல் 

ஐது என்பது இதை கூறப்பட்ட, 
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376 கட்டி வைச் தம் சத்தன்முன் கைவிட்டான் ஏ$லேலன் 

கொட்டியுமேன பெற்றன குமரேச... பட்டப் 

பரியிலுப ஆ ரவாம் பால்ல a) L 5p F 

சொரி.பிஐம போகா தம, (௬) 

இ-ள். 

குமசேசா! சருமதத் தன் வருர்தம் சாச்தும் தன் பொ 

ருளை இழந்தான்; ஏலேலன் கடலிடை சொரிரதும் ஏன் சன் 

கைவரப பெற்றான் எனின, பால் ௮ல்ல பரியினும இசாவாம்; 

தம உயத்தறுச் சொரியிலும் போகா என 2, 

பால் ஊழ், பரிதல்--வருக்தம் aT FSM, 

பால் ௮௨ல--ஊழால் தமக்கு உரிமைமீல்லாத பொருள்கள் 

தம--தமக்கு உரிமையான போ௱ள்கள்; தம்முடையன 

என்றபடி. 

ஊ.ழால் தமக்கு உரிமையில்லாச பொருள்களை உருதுக்காப் 

Gg sou beer, swat Quick san வெல ய கொண்டி 

போய்ச் சொரிந்து விடினும தபமை வீட்சி ௮வை போகா 

பதாம், 

செல்லம் நிலைத்தலு், போதலும் ஊழால் துதமேஉன றி. 

மக்சளதுகாத்தல் ஒழி. ல்சளால் ௮பையா சன்பார் “பால் HAG 

பரியிலும் இசா; தம சொரியினும் போகா ' எனருர், 

ஊழால் தம்முடையசல்லாத பொருள் கண்றூன்மிர் காத் 

சாலும் நில்லா, தமவாயது கடலிடை எறி தாலும் போகாது 

என்பது இல் உணர்ச் ப்பட்டது, இவவுண்மை தருமத்த்தன் 

கண்ணனும் ஏலேலன் பாலும் உணாரப்ப?ம், 

கதை |. 
te et, , . 

தருமதத்தன் என்பவன் shas sng Co அரிபுரம் என் 

லும் ஈகரி3யிருக்த தேவதத்தன் என்னும் ஒரு விரலுடைய
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தலைமகன், பெரும் பாருளுடையவன். ஆயினும் Pans sy 

வில்லாதவன், எவர் எதைச் சொனனாலும் ௮தை சமபபியுழல் 

வான். பொருள்மேல் பெரும் பற்றுடையசன், கண்ணினு.௰ 

உயிரினும் சிரந்ததாக ௮தனை எண்ணிக்காததுவகதான். வருங் 

கால் இரசலாதி என்று ஒரு வஞ்சன் இவன்பால் வந்தன, 

௮வன் செய்த வஞ்ச வினையினால் இவன வருந்திக் சாத்.துவக்த 

பொருள் முழுவதையும தன் சண்முன்னே வறிதே இழரந்நான், 

அதனால் இறந்தான். பால் அல்ல பரிபினும் ஆகாவாம என 

பைத உலகம் இவன்பால கண்டது, (விரிவைக் wos WIT 

ணத்தில் காண்க.) 

கதை 2, 

வணிக குல திலகராஇப ஏலேல Fart Inxs gw iH 

பேணி நெறி வழுவாது வாணிகம் புரிச் துவருங்கால் இடையே 

பஞ்சம் தோன் ற்று, ௮ னும் கெஞ்சங் கோடாமல் நினறு 

உண பொருள்களை உயிர்கள் இனபுற இனிது உதகிவகதார். ௮த 

னால் பெரும் பொருள் தாண்டத. அதி2லாரு பெரும் பருதி 

யை எஏமூத்துப் பொன்னாக மாற்றியுருக்கப் போற க௨லாகச 

செய்து அதன்மேல் “இஃது ஏலேலூம்கனது?” எனறு எழுதி 

அதனைக் கடலிடை எறிந்தார். இங்ஙனம் செய்யும்படி நமது நா 

யனா கடடளையிட்டனபென்பர், எறிந்த அப் பொற் பாளம் 

நான் பல கழிந்தபின் ஒரு மீனால் விழுங்ஈபபட்டது, ௮.து பின 

ஒருவன வயிற் பட்டது, ஈர்த்துப பிழந்தான. அதன் வயிழ் 

நிற கிடந்து பாசி படிந்து ஒளி மழுங்கியிருககும ௮ சனைக் சண 

டான். இன்னதென அறியாது எம்த்துச் செனறு துறைழக௫ 

தலைவராகிய சிங்கரிடமே சேர்த்தான, அவரும் கடற் கல் என 

வே மதிததுப புறங்கடையில கால் கழுவுவதற்கு உசவியாகப் 

போடச செய்தார், நாள் பல கழிய அ௮தன்மீமல மாசு தயந் 

58. ஒரு நாள் அதனை உற்று நோக்இஞார். தம் பெயசினைக் 

கண்டார். பெரும£ழ்வு கொண்டார். ௮.தனை வியந்தெடுததுப் 

புனை ஐ போறிறினார், ஏலேலூக்கன் பொருள் எறிந்தாலும் 

போகாது என்று அன்றுமு தலர்க் ஒரு: சிழ்ந்ச பழமொழி இன்
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ஓம் வழங்ெருனறது. தம உய்ததுச௪ சொரியினும் போகா 

எனபதை உலகம் இவர்பால் கண்டது, 

செல்வம நிலக்தலு போதலும் ஊழானே ஆம் எபபது 

இகஞுல் கூறதபபட்டது, 

377 Dot g ௮ முதசுரா உண்ணா கொழிநதாரேன் 

ம்காடி. O Fm wo Bub (iG OF I— 1 

வகுக்கான வ குக்கு @ GF WIGS! சோடி 

CHIH SA bah BUFO Of gy. (௪) 

இ-ள், 

குமரேசா! அகிழ்தைக தாம் வருந்தக் தொகுத்தும் 

ஏன அசுரர்கள் ௮கனை நகராது ஓழ்ந்தார் எனின், உருத்தான 

வகுத்த MUNK Hania, கோடி. தொரு குததாரக்கும துய் ததல் 

௮ எனக, மிகுதியை விளக்குக்கு கோடி என்றா, 

வகுத்தான் என்ரு ஊழை தன்னைச் மாய்த உயிரையே 

வினைப பயன சேர வருதலின் து இப பெயர் Cun vga, 

வருத்தது எஎனாது வருத்சான் என உயாதணையாம் கூறியது 

ASH ஒண்மை சுருதி வன்க, 

. உம்மை சிறப்பும் எச்சமும் செரிய நின றது. 

பொருள்களைக் கோடி. கோடியாக ஒருவன் சேர்த்தாலும் 

ஊழ் வகுத்த வகை ௮ல்ல।ல் ௮வறறை ௮வன அனுபவிக்கமுடி 

யாது எனப தாம, 

வகுக்சான என்பதற்குக் கடவுள் என்று போருள்கொண் 

டால் வினைப் பயன்களை உயிர்களுக்கு ஊடடுவிக்கும் இமை௮ன் 

முன்னம் வகுத்தபடியனறி ஒருவன பெரும் பொருளைத் தொ 

குச்சாலும் ௮தனை ௮வன் நுகர முடியாதென்று பொருள் 

கொள்க:
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பொருளை மிகுதியாகத் தொகுததும அதனைச் சிறிதும் 

தய்ஈகாமல் 0 NCS வைத்திரு ஈகும் சல செலவரை கோக்க 

இதம்குக் காரணம் யாது எனமு கருது வார்க்கு இஃறு 

௮ருளிய?தனக 

பொருளை ஒருவன் வருந்தியிட்டி லும் திருந்த இருந்து 

அகர்க்து weir spo, tw ஊழ் இல்லையானால் ay சஉன்பயனை BY ot OF 

உண்ணழமுடியாதென்பது இதில் உணர் ததப்பட்டது. இவ உண் 

மை அசுசர்கள்பால உண ப்பம் 

கதை, 

அசுரர் உடல் வ௱க்திம் கடல் கடைந்து பமி£சர் இரட் 

டினா. பினபு தமருடனிருகது அனை வரும் அதனை giao pi 

Seni, அதுபொழுது திழமால் ஒரு மோனி வடிவமகொண்டு 

அவர் முன்னே நின்றா ம் மோடனிபின் பேசழகையே கோ 

க்கி அசார் பேதுற்மு நினருூர், வ்வமையம இந்திரன் முதலிய 

அமசரளைஉரும் ௮வ் ௮மிர்தினை அமாந்து நூகர்சுதார். wep. 

தெழுந்து பின் மறைர்து போனார், வருந்தி யீடடியும் ௮மிழ் 

தைத் தய்ச்கப் பெறாமல் அசுரர் துன்புற்முழம்தார். கோடி 

தொகுத்்தாலும் நுகர் தற்குரிய ஊழ் இலலையானால் தன் பயனை 

உண்ணமுடியாதென்பதை இவர் ௮ன்று உணாததி கின்றார், 

மதியினை மலரச்சூழ்க் த வருந்திச்தாம் படைக்கப்பட்ட 

நிதியினை கர். துமென்று நினை ததீனி திரும்போழ்திற் 

பதியினைக் கலக்கிச்சென்று பறித்முத்தாம் பிதர்க்கு£ட்டூம் 

விதியினை விலக்கமாட்டா மேலிபவ॥ல் வெளியகீரார். 

(குளாடீணி ) 

செல்லமிருக்காலும் ஊழ்இல்லையானால் அதனை நுகரமூடியா 

தென்பது இதனால் ௯ றப்பட்டது. 

eee 

கவ
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378 தளளா வறுபையற்றும் சத்தி புத்தர் spp pay 

கொள்ளாத தென்னே முமசேச).உள்வித 

அறப்பார்மற் றுப்பு £ வில்லார் உறற்பால 

வட்டா கழியு மெனின், (௮) 

Q—sr. 

குமரேசா! ஒரு பொருளும் இல்லாதிஈஈதம், அறிவு 

Dis ee Rips at என் தறவீளைம் கொள்ளாதிருஈகார் எனின், 

உறற்பால ஊடடா சுழியும் எனின துப்புசவு இல்லார் துறப 

பார் என்ச, 

அபபுரவு--..துய்த்கற் குரிய பொருள் எள், 

உமற்பாடைஉறுதறபாலஙவாய தனபக்கள், 

ஊட்டா சழீயு2 எனின--உறுவீயாது ஒஹழியுமாயின், 

துறவு எனபது உள்ளன சுல்லாம் ஒரு 25 விசிசுலேபாம், 

௮வ வீடுதலை இயல்பாகவே ௮பையப் பெற்றிருந்தும் சலா என் 

துறவு கொள்ளாமல் வறிதேயிருமளெறார் எனின, அதற்குக் கார 

ணம் ஊழ் வலி$யயாம ஏன்று ௮வரை கோக யி%துணர் 

தீதியதென் ௪, 

உறுகற்பாலவாயதுன்பம்களை ஊம் ஊட்டாது ஒழியுமாயின் 

தய்த் தற்குரிப் பொருளில்லாதவர் துறந்து செலவர் என்பதாம். 

மேல், பொருவிருச் தாலும் ஊழ் இல்லயானால் ௮தனை 

அகாமுடியாதென்றார்; இதில், ஒரு பொருளும் இலலையானாலும் 

*ஃது இல்லையானால் துறவும் சொள்ளமா டயாெெ தென்றார். 

இல் வாழ்ந்இருர் து இன்பம் ௪7 வேண்டிலும் தற. 

சென்று பயனபெற விருமபிலும் ஊம் இன்றியமையாதென் 

பது கருத்து, 

ஒன்றும் இல்லாமையே ௪றவுக்கு இயல்பாகுமாயிலும் ஊழ் 

இல்லையானால் ௮ஃ.து ஒருவளுக்கு உண்டாகாதென்பது இதல் 

உணர்த்தப்பட்டது, இவ் உண்மை சத்தி முத்தர் பால் உண 

சப்படும,
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கதை, 

சத்திமுத்துப் புலவர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற் 

ருண்கடகு முனைாச சோழ காட்டிலே FS BMP S SU orest 

னும் ஊரில ரககவா டல நால வீலும ஈல்ல பயிறசியுள்ளர் 

அடக்கம் "பாறை பூ தலிப உயர் குணங்களும் ௮மையப பெற்ற, 

வா. அருமையான கவ்/ளை விரைவில் பாட உல்லவர். Disa 

களெல்லாம் ஆடைந்திரந்துப மிச்ச எறுமையம இவசை மேவி 

யிருந்தது *வெறப புற்சையும அரிசாப வீட்டி ல வரும் சாறும் 

புக்கும அற்பதம் இல்.” எனறு தம வறுமையைக குறிதது 

இல சொல்லி கொந்துனாரா. வறுமைப பிணியால் வாடி ஒர 

நாள் இவர் மதுரைப பதியையடை தார், ுங்கோர் பாழ்மண 

டபத்தில் பசியுடன nyu UPS MSPs HIT, நடுயாமத்து 

மாறு 2வடம பூணு நஃரியல பறியுமாறு வழுதி ம்வந்தன ah) 5 aor 

GCs aig dastary Mision அவ்வமையம் இரண்மடி 51007 

கள் ஆகா யத்தில் பந்து ஈசன்றன, 

தாராய்! நாராய்! செற்கால் காசாய் 

பழம்பசி பனையின கிழ் சபிளச் தன 

பவளக கூரவாய்ர OF bs TO தாராய் 

நீயுகின பனைவியும 9தன இசைக் குமரியாடி 

வடதிசைக சேகுவி ர.யின் 

எம்மா௪ சத்திமுகத வாவியுட டங்க 

நனை வர்க் கூடை மனை குரம பல்லி 

டாிபார்ச் இருக்கும எனமனைவியைக் கண்டு 

எங்கோன் மாறன் வழுதி கூடலில் 

ஆடையின் மி வாடையின் மெலிச்து 

கையது கொண்டு மெய்யது பொதஇக் 

கால கொண்டு மேலது சமீஇப் 

பேழையுள் இருக்கும் பாம்பென உயிர்க்கும் 

எழையாளனைக் கண்டனம் எனுமே, 

எனறு நாரையை நோக்்இப் புலவர் தம் இயல்பை விரித்தார், 

மனனன் கேட்டும் தான் கருஇியிருந்ச ஈாரையின் கூர்வாய்க்கு
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கேரிய உவமை அதில் நேர்க் திருப்பதை வியந்து புலவருக்கு வே 

ண்டிய நலய்சளை விரும்பியுகவினான். இல்லா தவராயிருச் தம் ஈல் 

லறிவாளராகிய இவர், துறகிம் செல்லாது நின்றார். ௮தனை நினை 

த்து பின் இவே இரங்கினார், ஊழ் இல்லையாயின் வறுமையுறி 

லும ஒரு௨ன் துறவினையடையான் என்பதை உலகம் இவர்பால் 

உணரச்தனு. (வீரிவைப் புலவர் சரிதையில் காண்க.) 

ஊம் உதவா வழி ஒருவனுக்குத் துறவும் உதியாசென்பது 

இதனால் கூறப்பட்டது. 

 கணவயகவகாகளளு, 

379 அன்றுதயர் எய் துல்சால் அல்லலின்றிச் சச்சந்தன் 

குனருதேன நின்றான் கும£சசா-- என்றுமே 

நன்றா வசால் ஈல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால் 

௮ லலற் படுவ தெவன், (40) 

இடர், 
குமசேசா! இன்பமெப்தி நின்ற சச்சந்தன் பின்பு தன் 

பமுறுங்காலும் ல்லலின்றி ஏன் அமைந்து நின்றான் சானின், 

தனது அங்கால் ஈல்லவாக் காண்பவர் அன்று அங்கால் அல்லற் 

LOAD எவன என்சு, நன்று_-ஈன்மை, ௮ன்று-- தமை, 

நல்கினை விசாயுங்கால் ௮ சன் பயனாயே இன்பங்களை இணி 

தாக நுகர்பவர் ஏனைத் தீவினை வீளையுங்கால் ௮தன் பலனாப துன 

டங்களையுந் இனங்க ௮லுபவியாமல் உணங்கி உளைலது எதி 

காக என்பதாம், 

இனபமும் அன்பழும் தாம் செய்த வினையின்படியே வரும் 

அவற்றுள் ஒன்றுக்கு இசைந்து மகழ்தலும் மற்றொன்றும்ளு 

அசைந்து நெடுழ்தலும் அறிவுடையாருக்குத் சருதியன்று Bs 

லால் (அன்று ஐம்சால் ௮ல்லற்பவே௮ என்” என்றார், வினை 

ப்பயன் துய்க்நாமல் தொலையாதா தலால் ௮தற்ரு வரு துவதால் 

பயனில்லை என்பது குறிப்பு, ் 9
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கடலிடை நிழ்குமொரு௨ன் ௮ஞ்சிலும் அஞ்சாவிடிலும் 
அலைகள் அடியாமல் ௮ஈலா; அதுபால் பிறகியில் நிற்பவன் வே 
ண்டி னும் வேண்டாவி.னும் hier uve sere Grog Nut oer Ss, 

எ துவரினம் அறிவுடையார் இசைந்து அனுபவிப்பர் என் 
பது இசல் உணாததப்பட்டது, இவ்வுண்மை சச்சந்தன் பால் 
sors, 

கதை, 

FFF HOt என்பவன் ஏமாந்த நாட்டு வேந்தன், இரா 

சமாபுரி எனனும ந£ரிலிருந்து ௮ரசுபுரிந்தவன், ௮.ரசுக்குரிய 
எல்லா கலல்களும் ௮பையபபறறவன் இவனது சாலம் இற் 
றைக்கு மூவாயிர ஆண்டுஈட்கு முன் னரென்பர், பேரழகயோகய 
விசையையை பலது இவன பெ௫லம் துய்த்துவருங்கால் சட்டி 

யங்காரன என்னும் ௮மைச்சன் கொமிஞ் சூழ்ச்சியால் ௮ர௪ பத 

விஎயத் தன் ௨.சப்பரிசுதினான். பின் ௮மர் செய வந்தான், ௮ 
வவமை௰ம் நிறைந்த கருப்பவதியாயிருந் த மனைவி ore sOag 
னாள்' களை இவன் மணைத்தூத் தேற்றினான், sop sod 
னைப்பயனால் இந்திர திருவுடனிருக் ௫ இதுவரை இன்பந் தய்த் 
தோம், இனித் தீளனைப்பயன சே.ரநினறது, அதனை அஞ்சுவ 
தால் பயன யாதும் இலை, தடி லும் ஒளிப்பினும் ஒடுக்க நிற் 

பினும், கூடிடம வனைப்பயன் குலைரதும் என்பயன், ஆதலால் 
ஏது வசவெண்டுமோ அது வருக எமமை விடுத்து ஏது ௮௧ல 

வேண்ட போ 50g) MS QIs என்று இணங்கியிருப்பதே உணர்ந் 

தோர்க்கழகு எனறு கள உணர உணர்ததினை, வினைப் 

பயனை உவகஈது அ௮னுபவிதகான, அறிவுடையார் வினைத் துன் 

UHI GF ௮ஞ்டி அல்லலுழவார் என்பதை உலகம் இவன்பால் 
உணர்க்தத, (விரிவைச் சிக்காமணியில் காண்க.) 

சாதலும் பிறத்தல் தானும் தன்வினைப் பயத்தினகும் 
ஆகலும அழிவுமெர்ல.ம் அவைபொருட்கயேலபுகண்டாய். 
கோதலும் பரிவும் எல்லாம் நுண்ணுணா வினமையன் றே 
பேதைநீ பெரிதும் பொல்லர்ய் பெய்களை ச்தோளிஎன்றுன், 

Qs, with அ௮ச்சழமுற்றபோது சச்சந்தன் சொன்னது. 
அன்று அங்கால் இயன் அல்லற்படாது நின்ற உண்மை இதனால் 
இனி௫ தெலிவாசல் சான்சு, ' 

சஎழமின் பயன் எதுவாயிலும் ௮தனை இனிதாகக் கொள் 
லோனேறி3வான என்பது இசனால் கூறப்பட்ட, 
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380 94 பதி முற்சூழ்ர்தும் தேர்க்துபரிச் சித் ரரின்றும் 
குந்தியோேன் மாய்ந்தார் குமரேசா-..முத்துஇன்ற 

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மந்௫ொன்று 

ரூழிலுர் தான்முச் அறம், (0) 

இடன், 
குமரேசா! சிந்து! தேசத்தா வேர்சலு £, பரீச்சீத்து 

மன்னனும், வினைவிளைவுகளை கிலக்குகற்குரிய சூழ்ச்சிகளை முன் 

ன தாகவே சூழ்ர்திருந்தும் ஏன் அழிவினை எய்சிறுர் எனின் 

ஊழிழ் பெருவலி யாஉள; மற்று ஓனறு ரநீனும் தான் முச்.து 

௮ம் என், வலி என்பத தந பெயராய் அனை புடையவம் 

மைக்குறித்து நின்றது 

FPSO எண்ணுதல்; Ho stg AR MU He sa oH 
உரிய உபாயச்தைம் சருதிச் துணிதல். 

மற்று ஒன்று சூழிலும்--பிறிதோர் உபாயத்தை எண்ணி 

னும் உம்மை செய்யிலு ௨ என்பதைச் சட்டி கின்மமையால் 
எச்ச உம்மையாம, 

தான் என்றது ஊழை, முந்துறழம்- முன்னதாக நிற்கும், 
ஊழை விலக்குகற்கு எதாவது ஐர் உபாயககை எண்ணினும் 

ஊழ் Jy sof amid முறபட்டுத் தன் பயனை ஊட்டி விம் அதலால் 

அல்வுழ்போல் மிசச வலியையுடையன யாவை உள எனபசாம், 
யாதும இல்லை என்பது ௧௬௫.து. 

மேல், ஈல் ஊழீன் பயனை மகிழ்த்தனுபவிபப தபோல் தீயூ 
ழின்பயளையும் அமைக்தனுபலீப்பகே அறிவுடைமை “HIP ETD 

என்றார், HS நியூழை எதாவது ஒர் உபாய கதால் வில£இலிட 
லாகாதா? என்பார்ச்கு இஃதுணா தஇயதென் ௪, 

விளை வீளைவுகளை விலக்குதற்கு வேண்டி௰ சூழ்ச்சிரளைச் 
செய்யிலும் ஊழானது அவையனைத்தையும் கடந் தவர கனபய 

னைத் சப்பா கொடுத் தகிடிம் என்பது இதில் உணாததப்பட் 
ட. இவ்வுண்மை விருத்தச்சத்துரன் சண்ஹும் பரிச்சித்௫ 
பாலும் உணரப்படும்,
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கதை, 
விரு த்தச்சத்திரன் என்பவன் இந்து தேசத்து வேந்தன். 

சயத்திரதன் தந்ைத, கன் user Daron mold Onis 
பவான் என்று கனவினாலும் ௮சரரியாலும் முனனமே யுணர்க் 
தான். அதுரிகழாவண்ணம் விரைந்து சூழ்ந்து சமத்த பஞ்ச 
கம்என்னும் தனியிடத்தை௮டைந்து 0 சன்திசை நோக்கஇயிருக து 
இயமனைகினைகஈது ''என்மசனுடையதலையை எவன்தரையிக்வீழ் த் 
அகின்றானோ sae pg west ae asd sar gy” எனறு 
உளத்திற் குறித்து உரிய மக்திரல்களை உரைகலுக்கொணடிருக் 
தான், இங்கனம் இருக்குங்கால் ௮த் இினபுரி.ரல் நடகத பார 
தப் போரில் பதினான்காம் நாள் மாலையில் சயத்திரதன் தலை 
அருச்சுனன் கணையால் துணிபட்ட ௮. அப்பெ,டழுது சந்தமண் 

னன்ளுழ்ர் இருக்கும் உண்மையைக் கண்ணான் உணர்த்திஞன், 
உணாஈத விசையன் அத் சலை 63 விழாதபடி அம்பினை ஏவீக் 
கண் மூடி மந்தாரம் புரிகின்ற Bh oo su sor OBIS ad all ip 5 B @x om 

uigul & Psp Garszinn uiGsi! ஏன்று ௮; வன 
Slip எறிசதான், து தரையில படலும அவன் தலை பொடி 
பட்ட. ஊழை விலக்குசற்கு முர்சூம்ந்திரந்தும் அதனிலும் 

அது முற்பட்டு நின்றது அதனால் இருவரும் பட்டார், ஊழின் 
பெருவலியை உலகம் இவனபால் உணர்ரதது, விரிவைப பார 
தீத்தில காண்க, 

கதை 2, 
ப்ரிச்சீத்து என்பவன் அருசசுனன் சுமராஞ கய அபிமன் 

ன லனுலவடய புதல்வன்: தாய் பெயர் உற்தரை இவன் கருப்பா 

த்திலிருகரும்பொழுது பாரக யூததம தடந்தறு HENGE KT 

மன பாண்டவர் மரபு BiguIgbug wiht apmpsend at 
SdH THOM, அது உத்தரை வயிறறிலிருக்கன்ற இக்கரு, 
வையும் அழிக்கும்படி க₹$தலர்தத. சண்ணன் அ ருளுவாய்ப 

புதுச்து ௮தனை அதட்டி. நீக்னொன், மாலின பமிசம் கருவி£ல 
யே பட்டதால் இவனுக்குப் பரிச்சித்து என்று பெயரிட்டனர் 
என்பர், இவன் நல்ல நீதிபுடையஉன், Sree Guat Prone 
பொறையும் அருளும் பொருந்திய செஞ்சனென, வனத்திலிருந் 
ச சம்ச முனிவர்பால் வினா தமாக இவன்செப்த ஈறுபிழைக்காச 
“எழு காட்களுள் பாம்பு கடித்து மடிவாய்” என்று அம்முனிவ 
ருடைய புகல்வசாகிய ௫ருங்க முனிவர் சாபமிட்டனர், தனை 
உணர்கக இவன், அவ் வீனை வளைவை விலக்குசற் பொருட்டு 
HORT பலருடன் சன்காராய்ந்து ஒரு பிராணியம் ௮ருஇல் 
அணையா தபடி ஓரழயே புணையில் சிலருடன் அமர்க் துபோய்ச் 
கடலிடையிருர்சான். யாதும் அருகில் ௮ணுசாவாறு அனைவரும்
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மிந்த அயச் சமாயிருக் சனர், குறித்த காலம் வர்சது கராம் 
கோடகன் எனனும் பாமபு ௮சசனைக் கடிம்க எழுக்கது. ர 
சன்-முனனுற ஆப்ச்திருக்கும் FO MUM யுணாரதது. கறு 

மிசசம பழபபோல உருவெடுசஓுச கடலில Baps sa, gy % 
யால் மலைந்து அுலைந்து லக தா புணை.பின ARSE BOOTS Ty 
ஊழ ஒனறும இஃலையென்று CHIR mAs S79 CH PMTs gr 
வம இப் பழத்தை உற்று நோக்கினை தன சையாக ஒர 

oN . . os * . 

Gab 55" om, பழமாயிருக்தது பரபபாயம் DY GH பனனன் 

துடி க்தான். உடனே மாணடுவிழுக்சரன, ஊழை விலக்கு 
தற்கு முற்ளுழ்ந்து மிச்ச எர்சரிக்கையாயிருக்தம மனனன் ௦ எத் 

வயபபடடான், மறொன்று சூழினும் ஊம் முத்துறம் ஏன 
பத உலமகசார் இவன்பால உணாஈலு செனிஈதார். (விரிவைப் 
பாகவகததில் காண்க ) 

முதாதரு அவமுடை Y விவராபினும் 

பொ துறு Fh Oa ராடு பொ லிவராயிலும் 

சி ற்றை த மரயின சாயினும் வலியப். தும 

வ் தியினை ய/வரே வெலலும் காரபையார்,  (கர்தபுசாணம்) 

அதிசயம் ஒருவரால் அணமக்த evry Bird 

அதியறு பிறவியின் இனபத தன்பசதான 

MD Ras மெனபதை மே #167 ana வியன் 

ம நவலியால் வீதி வெல்ல உல்லமோ, ( இராமாயணம்) 

ஊழை Gees எலராலும் முடியாசெனபது இதனால் 

கூநப்பட்ட, 

இவ் அதிகாரத்தின் தகொகைப்பொருள். 

ஆகும் ஊழால் முயற்சி தோன்றும். போரும ஊழால் ஈட 
உண்டாம. கல்ஷாழ் அறிலைந் கெடுஃமும் சீயம் அதனைக் 

கேடுந்கும். நால பல கற்பிலும் ஊழறிவேம்ரும, இரவ 

யும வநிவையம ஊழ் இரு 2வ௮ வகையாய் சின்ன உசவும. ய 

தை ஈல்லகாச்கவுப, ஈல்லகைத Bu GIS KAD OM LP HAN HIT, 

Osan நிலைத்தந்கும் போதற்கும் ஊூழ காரணம, செல்லம் 

பெதிலும் ஈல்௮ழ் இல்வரி ௮தனை நுசரமுடியாது, ஊழ் 
உதவாலழித் துறவும் உஇயா.து, வினைப்பயன் எதுவரினும் 

அதனை உவந்து ௮னுபவீத்தலே உளர்வோர்ச்கு அழகு, 

ஊழை விலக்ச ஒருவராது மூடியாது, ஊழீன் வலிய உல 
இல் மிக்கது, 

௬௮-வது ஊழ் முற்றிற்று, 
ற த௫ப்பாலும் இப்பாலுடன் முடிக 

கவத ee eee
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அறத்துப்பா லின் தாரட்டுப்பால், 

அறம் பொருள் இன்பம் வீரி என்னும் உறுதிப்பொருள் 

ase சான்களுள் முன்னதாகிய அறத்தினை இயல்பை உணர்த்திய 

தால் இஃது அறத்துப்பால் என நின்றது. அறத்துப்பால் என் 

USD Hp ses உணர்த்தும் பகுதி என்பது பொருள், ௮ற 

மாவ.து ஈல்லன செய்தலும் ௮ல்லன ஓ.ி தலுமாம். ௮,53௮ இல் 

வாழ்க்கை, துரவு, என்னும இருவகை நிலைகளிலுமிரும்து செய்ய 

லாம். கடவுள் வாழ்ததுமுதல் ஊழ் ஈராஈ முப்பத்தெட்டு HB 

சா.ரங்களால் ௮தன இயல்புகள் இதில் வீளச்கப்பட்டீள்ளன, 

நூலின் முன்னுரை, 

உலகு, உயிர் எவற்றிற்கும் முதல்வர் ஒருவர் உளர். அவர் 

எங்கு: நிறைந்தவர். எகஃலாம் வல்லவர், என்றும் உள்ளவர், 

இன்பவுருவினர். அவன் அன்புடன் நினைத்தலே ஈம் அறி 

வுடைமைக்குப் பயன், gat wep agar நின்றும் உயிர் 

களைப் பேணுனெறார். அ௮ம்மழையாலேதான் இவ் உலகம் நிலை 

பெறுன்றது. பொறிசளை ௮ட*9 அரிபன செய்வோரே இவ் 

சுலூற் பெரியவராவர், அவர் அருள்நெறி ஒழுகலே அறகெறி 
யாகும். அவ் ௮றத்தை இல்வாழ்க்கையில் இருந்து செய்வதே 

எவர்க்கும் HAS, 

இல்லறம். 

கற்புடைய மங்கையை மகசந்து ஈன்மக்களைப்பெற்று, ஒக் 

சல்பால் மிக்க ௮ன்புடையனாய்ப் பெரியவர், வறியவர் முதலிய 

எவரையும் பேணி, உணவும் உடையும் உநையளும் உதவி, இன் 

சொல் இயம்பி, பிறர் செய்த ஈன்றியை நினைந்து, நடுநிலை நின்று 

அடக்கமுடையஞய், ஒழுக்கம்பேணி, பிறருடைய மனைகியன.ர 

விழையாமல், பொறையை மேற்கொண்டு, பொறாமையை ஒழித் 

துப்) பிறர் பொருளை விரும்பாமல், புறம் கூருமல், பயனில சொல்
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லாமல், தீகினைக்கு ௮ஞ்சி, ஒப்பு ரவறிக்த, இயன்றவரை ஈதலைச் 
செய்த, பு.ழ்பெற வாழ்வோனே இல்லறத்தான் ஆஙான். 

துறவறம், 

ஆருபிர்மாட்டுப் பேர -ளுடையஞய், ஊன்உணல் ஒதி 
நீது உயர் தவம்புரிர்து, உஞ்சமும் களவும் கெஞ்சங்சொள்ளாமல், 

வாய்மைகாத்து, வெகுவியை ஒழித்த, இன்னாசெய்யாமல், ஒன் 

றையுல் கொல்லாமல், நீலையாமையை நிக த, நெடுந்அுறவடை 

8.௮, மெய்யுணர்வு எய்தி அவாவினை ௮றுத்துப்பிறவி ௮றகிற் 

போனே துறவறத்தான் வான். 

ஊழ், 

இவ் எல்லாவற்றிற்கும் ஊழே காரணமாதலால் ௮வ் உண் 

மையை உணர்ந்து நல் லூமுக்குரிய நல்வினைகளை3யய மன்பதை 

நாடிச்செய்தல் (வண்டும், 

உறுதி, 

பிறருடைய மனைவியலா நயவாமலும் புறங் கூருமலும் உள்ள 
வே இல்லாழ்வோருட் றச் தவர். மெய்யுணஈ்வுடையராய ௮வா 

வீனை ஒழிதசவ?ர துறவோருள் உயர்ந்தவர், இவ் இருவகை 

நிலைகளிலும நின்று தலைசிறந்த இவ் உயர்சலங்களை அடைக்தவர் 

ஈல்லா ஈலங்களையும் இங்கு எளிதில் அடைந்து அழிவில் விட் 

டை முடிவில் ௮டைவர், இவ்வுண்மையைப் பாலில் நெய்போல் 

இப்பாலில் சாண்க; 

உள்ளீர் ஈமரங்காள் தர் இருச்குறளாம் 

தெள்ள.மிழ்த மாந்தித் தெளிமின்கள்--மெள்ள மெள்ள 

TANT நலஸ்களும்வக் தெய்துநுமக் கன்றேதான் 

வல்லான் ௮௬ளும் வரும், 

வளளுவுப் பெருர் தகை மாணடிவாழ் ௪, 

  

கூட ப ப்ப ௮௪
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அறத்துப்பாலில் அடங்கியுள்ளவை. 

அதிகாரம் 

கடவுள வாழ்த்து 

வான் சிறப்பு 

நீத்தார் பெருமை 

அ௮றன்உலியுறுததல் 

இல்வாழ்க்கை 

வாழ்ந்கைத்தணைலம் 

IND ச்ட்பேறு 

அன்புடைமை 

விருககோமபல் 

இனியவை கூறல் 

செய்க்ஈன்றியறிகல் 

திவு நிலைமை 

அடக்கமுடைமை 

ஒழுச்சமுடைமை 

பிமனில்விழையாமை 

பொரையுடைமை 

அழுக்காறாமை 

வெஃகாமை 

புறங்கூறாமை 

  

பக்கம் 

11 

30 

90 

அதிகாரம் 

பயனிலசொஷ்ஜாமை 

திவ்னையச்சம் 

ஒப்புரவறிதல் 
ஈகை 

புுழ் 
அருளுடைமை 

புலான்மறுத்தல் 
"தவம் 

கூடாஅவொழுக்சுழ் 

கள்ளாமை 

வாய்மை 

வெகுளாமை 

இன்னாசெட்யாமை 

கொல்லாமை 

நிலையாமை 

திவு 

மெய்யுணர்தல் 

அவாவறுத்தல் 

ன் 

089 

101 

190 

109.




