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கணபதி துணை, 

இரண்டாம்பதிப்பின் முசவ்சை, 

  

ஸரீ கைலையங்கிரிபின்௧ண், **அடியார்க்கெளியரும்'” காதி 

மலமுத்தருமாகிப பரசிவப் பிரபு சச்கிகான த்தில் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு 

வானவர் ஓர்காலத்து விண்ணப்பித் சறுக்கிரம் பெற்றபடி Days 

தோர் கலை இப்பாகண்டத்தில் ஸ்ரீபராசருக்கும் யோசனைகரந்திக் 

கும் ஸ்ரீவாதராயணாராக வவகரித்கது, அவ்லியாக முனிஎர்தயவுட 

ன் வேதங்களை நான்குகூராக்கிச் சர்ப்படுத்தினர். அவைகளை யோதி 

யறியமாட்டா மர்தமதியினராக் குபயோகமாம்படி பரம௫வன்கட்ட 

ளைப்பிரசாரம் ஸ்ரீசனற்குமாரரிடம் பதிணெண்புராணங்களை யோதி 

யுணர்க்தனர், அவற்றுள், சைவம், பவிஷியோத்தரம், மார்க்சண்டம், 

இலிங்கம்,காந்தம், வராகம், வாமனம், மச்சம், கூர்மம், பிரமாண்டம் 

அசய இவைபத்தும் சிவபுராணங்களாம், சருடம், நாரதம், விஷ்ணு, 

பாகவதம் ஆய இவைகான்கும் விஷ்ணுபுராணங்சளாம், பதுமம், 

பிரமம் திய இலை:பிரண்டும் பிரமபுராணங்களாம், பிரமசைவர்த் 

தமாகிய லொன்றே சூரியபுராணமாம், அக்கினியமொன்மற ௮௧ 

கினி புராணமாம், ப 

இவற்றில் துவாதசார்சுத்தலமாகய மதுரையையாண்ட ௮.திவீ.ர 

சாம பாண்டியர், கூர்மபராணக்வையம், வரதுங்சசாம பாண் 

டியர் ” இலிங்க புசாணத்தையும, பேேமருருவர் மச்சபாரணக்கை 

பம் தமிழில ம௫யபயுள ஈடையாகமொழி பெயாததனா, ஸ்ர 

வ்ஷஹுபுசாணமும், கருடபுராணமும், சிவமஹ1।(|ராணமும்தமிழல் 

வசன ஈடையில் வெளிவர்திருக்கின்றன, காந்தபுராணமும், காசிகா 

ண்டமும், வாயுசங்கிதையுமாகிய விவை செய்யுள் நடையிலியற்றப் 

பட்டன, மற்றவை எவ்வகையாலும் வெளியாக வில்லை, இக்கு 

றைபை நிவர்த்திப்பான் வேண்டி சிலகனதனவான்கள், சென்னை பிர 

கறிடென்ஹி காலேஜில் தமிழ்ப்புலமை நடாத்திய எந்தையாகிய 
தொழுவூா-வேலாயுத முதலியாரைப் பன்முறைதாண்ட, அ௮தையுள். 

ள.த்தடைத்து, “ஒண்பொருள் காழ்ப்ப வீயற்றியார்க்கு, எண்பொரு 

ளேனைய விரண்டுமொருங்கு,” என்றபடி தமதுபொருட் குறைவால் 

சிறைவேறாமையை யோசித்த, தமது ஈண்பராகிய சிதம்பூரம்-இ?ததி 

சபாபதி முதலியாரைச்கொண்டு இம்மார்க்கண்டேய புராணத்தை 

சுப்பிரமணி,ப சாஸ்இரியார் உசவியைப் பெற்று வசனாடையில்
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மொழிபெயர்த்து மாதசஞ்சிசைய? க சிறுகச்சிறுக வெளில? ஏற்பா 

டு செய்தனர். அம் மூகலி.பாரவர்கள் அதற்கொப்பி நான்கு சஞ் 

"தகசளை ஈடச்தி மேற்கில சலகச்சால் சரிவாகடச்தாது மிறுத்தி 

விட்டனர். அப்படி. இருபத்துரான்ரு அத்தியாயங்கள் மொழி 
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உ 

சணபதிதுளை, 
உட ௦ 

மார்க்கண்டேயர் வரலாறு, 
uo whens கருள்பெற்று ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு ஒர்சலையால் பூமி 

யில் வியாதமா முனியாக அவதரித்தனர். அவர் பல்வகையில் சத 

அண்டிருந்த வேதங்களைத்திரட்டி நான்குகூறாக வருத்து HE 

களுக்கு, இருச்கு, யஜுர், சாமம், அதர்வணம் எனப்பெயரிட்டு, 

பல முனிவர்களுக்குக் கற்பித்துப் பாவச்செய்தனர், அலை சிலர்க்கு 

ஒதி யறியத் தெளிவுவாராத காரணத்தால், சிவபிரான வரு OU 

ணம் ஸ்ரீ ஈர்திதேவரது அனுக்கிரகம் பெற்ற சனற்குமாரரிடம், 

சைவம், பிரமாண்டம், வாமனம், மச்சம், கூர்மம், VIFF, ATH SL, 

இலிங்கம், பவுடியம், மார்ச்கண்டம், கருடம், வைணவம்' ராரதீயம், 

பாகவதம், பிரமம், பதுமம், ஆக்கினேயம், பிரமசைவர்தீஷம் எனப் 

பெயரிய பதினெண்பு பணங்களை யோதி யறிர்.து பலர்க்கு முபதேரி 

seni, sands இம்மார்க்கண்டேய புராணம் சிவபரமானது. 

இசை மார்க்கண்டேயமகாவிருடியானவர் குசோஷ்டி என் னும் முளி 

வரனுக்குப் புகன்றனர். அதை வியாசருடைய சீடராகிய ஜைமினி 

முனிவருக்கு தரேோரணருடைய மக்களாகிய கான்குசேனமுனிவர் 

சுள் விரித்துர் சொல்லினர். ஆதலால் இ.து மார்க்கண்டேய புராண 

மெனப் பெயர்த்து அனல், அம்மார்க்கண்டேயமுனிவரச் எவவகைப் 

பெருமைபும், குணமும், தன்மையுமுடையசென்பது BID ay 

லாற்றுல் தெரியவரும். அதூவருமாறு, 

கொடிகள் காட்டிய மதிலாற் சூழப்பட்ட கடகம் என்னும் 

பயில், ௮மிர்தத்சைப்போலு மினிய மங்கையாது கூர்மையாகிய 

வேல்போன்ற கண்களால் யாதொரு மயக்கத்தையு மடையாதவரும் 

அரிய தலத்தின் மேம்பட்டவரும், பூலோகத்து வேகியருட் Gon 
தோருமாகயெ. குச்சகனென்னும் முனிவேரக் தொருவனுளன், ௮த் 

கன்மையோனுக்கு அரியவேதங்கள் பயின்ற நாவினணாகிய sachs 

னென்னும் பெயர்வாய்ர்த புத்தானொருவனுளன், அக்கவுச்சிகன்- 

“௮ுறவாழியக்தணன்றாள் சேர்ந்தார்க்கல்லாற், பிறவாழி நீர் தவரி.து'' 

என்றும்,” பிறவிப்பெருங்கடனீந்துவர். நீந்தாரிறைவனடி. சேரா 

தார் ன்று சிந்தித்துப் பிறவிப் பெருங்கடலைக் கடக வேண்டி. 

பரமும் அபாமுமரய் விளங்கும் முதலாம் சிவபெருமாளைத் அதித்து
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தவஞ் செய்தற்காச வோர்குளிர்க்த நீர்கிறைந்த குளக்கரையைச் 
சேர்ச்தார். அவ்கிடத்து மந்தைவெளிக் கல்லைப்போன்று ௮சை 

wr சுவாசபந்தனஞ்செய்து, “*காயிலையு தீர்ந்த கனிசருகு புனன் 

மண்டிய கடும்பசி தனக்கடைத்தும்-கார்வரையின் முழையிற் கருங் 
கல்போலசையாது கண்மூடி. நெடிதிருந்துற், தீயினிடைவையயுக் 

தோயமதின் மூழ்கியுக் தேகங்களென் பெலும்பாய்த்-தெரியகின்றுஞ் 
சென்னிமபிர்சள் கூடாக்குருவி தெற்றவெயிலூடிருர்.தும், வாயுவை 

யடக்கியு மனத்தினை யடக்கியு மெளனத்திலே யிருக்து-மதிமண்டல 

ததிலே கனல்செல்ல வழுதுண்டு வனமூடிருர்து மறிஞ, சாயு மறை 

முடிவான வருணாடினாரடிமை யகிலத்தை காடன் முறையோ-வண் 

'டபகரண்டமு மடங்கவொரு கிறைவாகியானர்தமான பாமே'' என் 

pup. கின்று, உலகம் பித்தென்று மதிரந்.து, கெடாதவின்ப வாரிதி 

மூழ்இ, “காதலாகிக் கடிந்து கண்ணீர்மல்க, யோதுவார்தமை ஈன் 

Cen Dé சூப்ப்பது, வேதரான்இ.லு மெய்ப்பொருவாவது, நாதனாம 

நமச்சவொயவே'' எனச்சிவனையும் ௮வரது மர்திரத்தினையும், ௮வ 

ரது பெருமையையும், இயல்பையும் கிளை ததுள்ளுருகித் தவடக்கிடர் 
தரா. அவர் யாதொரு ப.துமைகளைப்போன் ௮ வாய்பேசாமையுற்று, 

அக்குளக்கரையில் உண்டி துபில் முதலியன£த்ஆ அழிவின்றித் தவ 

ஞ்செய்கையில் ௮க்குளக்கசையில் வடக்கும் எல்லாமிருகங்களும், 
இனவெடுச்குங் காலத்து, அவர் முதுகில் உராய்ந்து சொண்டுபோ 

கும். அவைகள் அப்படிப் போகுங்காலத்து மறிபானாகித்தான் 

மேற்கொண்ட தவத்தைச் செய்தலைத் திரமாலானவர் ௮தைநேோரச்௪, 
“முத்றின்பமா மருளின்மூழ்குவது மோகமிகு, சிற்றின்பமா மரு 

விற் சேர்குவது-முற்றிங், கறிர்தானன்னெஞ்சேயகிலாண்ட மெல் 

லாஞ், செறிந்தான் செயலேதெளி'' என்றபடி, சிவபெருமாவது 

தருவருளிதுவென வியந்து, தேவர்கள் புடைசூழ அ௮காயமார்க்ச27 

யவரிடம் வந்தனா, அங்குவர்ததிருமால் ஆச்சரியமடைர்அ ௮ம் 
முனிவரின் ௮ரியதவத்தைப் புகழ்ந்து, சூரியப்பிரகாசமச யிருக்கும் 

அவர் திருமேனியை அழகிய தனத திருக்கரத்தால் தடலிக்சொடு 

த், மலைபோலசைவற்றுள்ள மூனிவ, மிருசக்களின் தினண்வ ரீக்கி 

யோயாதலின *ன.து பெயர் மிருகசண்டேயனென்று வழங்கக்கடவ 

தென்று செப்ப, உடனே அம்முனிவர் தவச்தினின்றும் எழுர்.ச 

கசைகளாற் ,ரொழு தெதிர்நின்றார், அப்படிப் பணிக்தெழுக்த ௮ம் 
முனிவரைப்பார்த் ௪, பரிசத்தமமைர்த இளம்பிறைசூடிய் இருமுடி 

எயிபுடைய சிவபெருமானது பூணமான திருவருள் நின்பாலாசக்
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கடவது, முற்பிறப்பிற் செய்துள்ள பாவங்கள் ஒருங்சே கெட்ட்ழி 
யக்கடவது என்று அன்புட னனுக்கிரடுத் த, கருடவாகனராயெ 
இருமால் தேவர்கூட்டத் துடனே சடுதியில் திருவுருக்கரர்.த சென்ற 

னர். திருமால் அனுக்கெகித்து மறைந்தபிறகு முனிச்சிரேட்டனா 

பெ ௮ம்மிருககண்டூபர், முப்புரங்களைப் புன்னகைத் தீயாலெரித்தொ 
ழித்த முக்கணனாபயெ சிவபெருமான் றிருவருளால், அதிவிரைவிற் 

றமத பிதாவாகிய குச்சகமுனிக் கெதிரிற்சென்று ௮வர.து திருவடி. 

களை முறையேபணிய, ௮வர் “*தம்மிற்றம் மக்களறிவுடைமை மாகில 

த்து, மன்னுயிர்க்கெல்லா மினிது'' எனவும், மகன்றர்தைக் காற்று 

முரதவி யிவன்றந்தசை, யென்னோற்றான் கொல்லெனுஞ் சொல்'' என 

வும் வரும் கிதிகளின்படித் தன்மகனாரை மிக்க மனக்களிப்புடன்" 
பார்த்தெடுத் தனைத்துக்கொண்டனர், மேலக்குச்சகர்தன் தசயனான் 

மிருசகசண்யே முனிவரைப்பார்தது, அப்பா, நீ செய்தகவத்தில் 
உனக்குகேர்ந்த விடயங்களை கூற வேண்டுமென, அதற்அவர் களிப் 
பினை யடைந்த தமது பிதாகேட்கும்படி. உள்ளபடியே கூறியவுடன், 

விசேடி.த்த களைப்பினையடைந் த, ஐயா! மிருககண்டூய, உன்னுடைய 

குலத்தினருள்ளே இத்தகையவரத்தின் பயனை உன்னைப்போன்று. 
பெற்ரூர் யாருமில்லை, நினக்கு அ௮ருமையானதொன்றுள்ள தென்பது 

இடையாது, இகச்நிலவுலகத் துள்ளவர்களிலும் ஆசாயத்திருப்பவர்க 
ளிலும் இன்பர்.துய்க்குஞ் சொர்க்கமென்னும் உலகத்திருப்பவர்களி 

ம் அல்லது மற்றைய உலகத்திலுள்ள முனிவர்களிலும் உன்னை 

யொச்பார் யாரிருச்கின்றார்கள். நீ புரிர்ததவப்பயனைக் கருகிற் 

கொண்டுள்ள.சண்டமுடைய எமது பிகாவாகிய சிவனையன்றி மற்றி 

யாரறிவார்கள். என்றிவவண்ணம் பலவிதமாகப் புகழ்ர்த மாத்திர 
தல், இம்மிருககண்டமுனிவா.து சந்ததியில் பிற்காலத்தில் யாவரு 

டைய மனதிலும் குடிகொண்டிருக்கத்தக்க ஒர்புத்திரன் யமனைச் 

சயிக்கவேண்டியசாரணமிருத்தலினாலே, ஆன்மாக்களின்வினைப்பகை 

த்தன்மைபை நிவாரணிக்கும் செவபிரான் திருவருளல்மற்றோரெண் 

ண் முதித்தலும் பிதாவாயெ குச்சக முனிவர் தமது pas sss, 

ராகயெ மிருகண்டுப முனிகருக்குச் கூறலாயினர். ஐயனே! உனக் 

ருக் கூறத்தக்க தொன்றுண்டு அதனை" கேட்பாயாக, யாசாயிலும் 

த்சாத்தக்க் தன்மை யல்லாதனவும் முறைமை யமைர்த வேதியர் 
கள் சைக்கொள்ளத்தக்க கடமையாயுள்ளனவுமாகிய சிறந்த ஈன்று. 

பிரிவுகளாக, புராதன மா௫யுள்ள அளத்தற்கரிய வேசமூசலிய மூல்கச 

ளிழ் கூறப்பட்டுள்ளன, அர்கான்கும், கிளைச்சற்கரிய பிரமசரிய
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வாச்சிரமித்தி லொழுகுதலும், செகல்தாச்செமத்திகிருத்தலும்; வு 

னப்பிரஸ்சாச்சரமத்தை யடைதலும், அதன்பின் பெருர்தவ;த்இற்' 
குரிவு சர்கியாச வாச்செட்த்திற் கூடியிருத்தலு மென்று கூறப்படும், 

இக்கான்கலுள முதன்மையுடையதாகிய பிரமசரிய வாச்சமதருமத் 

ழை இன்றையவரையிற் புரிந்தனை, 8 அர்சான்லெக்சணங்களும் அறி 
வாயாகலின், அதைபுனக்குக் கூற்வேண்டிய இல்லை, பின்னாற்கூறிய 

இரண்டும் பிற்பட்டுக் கடைப்பிடிக்கவேண்டியவை, சொல்லவேலாத: 
மூதலாச்செமமும் நீ புரிந்ததனாலே முடிச்த.து. மத்தியில் வைத்ததுச்' 

கூறிய ஒராச்சிரமத்தின் சடமையை இக்காலத்தில் 2தொடங்குதல்' 
வேண்டும், ஆதிலால் பரிசுத்தனே அ௮வ்வாச்சரமத்தி ஜெழுச்சத்தை 

ஈடாத்துதற்கு மனங்கொள்வாயாச வென்றனர், இவ்வகையாக வக் 

ருச்சகர் மொழிப, மிருககண்டூய முனிவர் ௮சைக்சேட்டு, எனது 
தந்தையார் இவ்விடத்தில் எனக்கு இனிமையான ஒருண்மையைக்' 

கூறிறனாசென்று, தமமூடைய மனத்திற்றோன்றிய புன்முறுவல் செ 

யத, தீவினைசசாற்ற தவத்தராகிய தேவரீரும் புத்தினாகிய ஒருவளலு 
க்கு இவ்வார்த்தைகூறுதல் முறைமையோ என்றனர். பின்னும் அறி 

யாமையை புண்டாக்கும் பிறவிக்கடலைக் கடக்கின்ற ஞானத்தைத் 
தெளிக்தவராகலின், பிரியமுள்ள குமாரராகிய உ கவுச்சிசென்னும் 

பெயரிய அம்மிருககண்டே முனிவர், தர்தையாகிய குச்சசருக்கு இச 
சைக் கூறுகன்றனர், எர்தையே, ::தாரதனமிகு மென்னிற்றளையாகு 

மப் பாசந்தளைத்துக் கொண்டா, லாரதனையறுத்தாலும் விரகுடை 
யாரறிலிலா.ராசை விஞ்சிக், கூரிதயமப்போசத் அழன்றுழக்குங் 

கொடுந்துயரைக் குறித்தபோதே, தீரதைபாமறிஞருக்கு கிசத்தியுள' 
தாய்ச் சித்தந்தெளியுமன்றே'' எனக்கடத்தரிதாய்த் தொன்று தொ 

ட்டுவர்த பாசப்பிணிப் பறுக்கவிரும்பிய அடியேன், பின்னரும்மண 

மென்னுமீ பாசத்தாற் கட்டுப்படுவேறயின், :;தர்தைதாய் தன்று 

டன் றோன்றினார் புத்தர் தாரமென்னும், பர் த$ங்சாதவர்க்குபர்2 

போக்கில்லெனப் பற்றினாயே, வெர்தநீறாடியாசாதியார் சோதியாச் 

(8 வததத, ரெக்தையாரூர் தொழு. தய்யலா மையல்சொண்டஞ்ச னெ் 

ஞ்சே'” என்றவிதிப்படி, தனக் ணைதானேயாய சிவபிசானையானெவ் 

வண்ண மடியேனடைந்துய்வேன், அக்காலத்து அடியேன் தன்பச் 

கடலில்வீழ்ர். த வருக துேவேனே, வேறுயாதோர் துனையின்றித்தன: 

இரன்னைகளே பற்றுக்கோடாசச் தலழ்ர்து செல்லுகன் ஒருவன். 

௮க்சைகளுக்குமோர் ஊறுபாடு நேர்ர்சாலவ்னுயிர்தரியரீன், அ வளை: 

ப்போல ராலும் வருர் துலேனோ *“ஒனினர்ச்செற்று மூவந்சானையாச்
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௧௮, மெண்ணிற்றவத்தான்வரும்'' எனவும், “*கூற்றங் “கு.இத்தலும் 
கைகூடு கோற்றலி, ஞற்றறலைப்பட்டவர்க்கு'' எனவும் தேவர் விதித் 
படி, எல்லா வல்வபத்தையு மடையும்படி. செய்யாகின்ற தவத்தின 

லல்ல.து ““சூடும்பயாரந்தலைக் கொண்டவர்க்கல்லல், நிடும்பரி சன் 

ஒடையாலுந்தீபற, மெய்யுணர்வெக்களாமுந் தீப” எனப்பொய் சிறை 

த். தள்ள இல்லறத்த மேற்கொண்டா ஈம்முடைய வீனைகளைப்போ 

க்கக்சொள்வ.த, அப்படிச்செய்தல், விதேதத தெளிவான நீரிருக்கவும் 

சேரறாயிருக்கும் சொஞ்சஞ் சலத்தில் சரீரத்துள்ள அழுக்கைக் 
கழுவும் தொழிலைப்போன்ற தல்லவா எ றும்வினையது' பெண்ணு 

Gores இரண்டுருண்டு கூறுமுலையு மிறைச்சியுமாகக் சொடுமை. 

யினற், பீ௮மலமு முதாமுஞ்சாயும் பெருங்குழிவிட், டேற்ங்கரை: 

சண்டிஷே னிறைவராகச்சி யேசம்பனே'' எனவும், “பெண்ணென்று 

ரைக்கற் பிறப்பேழுமார்.தய, மெண்ணென்ற நல்லோர் சொலெண் 

ணிலையே'' எனவும் விதர்தபடி. கிலவுலகத் துள்ள அளவிறந்த பெரும் 

புரத்கங்களைப் பெண்வடிவமாகப் பிரமன் சிருட்டி த்தனன், தேவரி 
சதை யறிந்திருக்கின் மீர், அம்மாதர்களை மனதில் நினைத்தவால் 
விளைளெறபாதசங்கள் எழுபிறப்பிலுக் தீருவகோ, “அமுனிச்சையே 

மேலு மேலும் பிறப்பளிக்கும் வித்தென நெஞ்சே, நீமறித்திடாசை 

க்சடல் தவறுமேனினை வெளுர்திரைமாயும், போமிறர்தெலக நினைவு 

மெப்பொழுதிலப்பொழுது பூணமாய, சோமசேசரத்தெந்தை பெச 
ற்கழலையுர் தொழலை பமிலைகாமே'' எனவும், “பெண்ணாடூவந்தொரு. 

மாயப்பிசாசம் பிடி த்ட்டென்னைக், கண்ணால் வெருட்டி முலையான் 

மயக்கிக் கடிதடமாம், புண்ணாங்குழி யிடைத்தள்ளி யென்போதப். 

பொருள்பறிக்க, வெண்ணாதனை மறந்தே னிறைவாகச்சி யேகம்ப. 
Ba” எனவும் வகுத்தபடி. ஆவல்கொண்டு சுழலுசன்ற ஐம்புலன்க 

Gar sr goin பூதங்களிழுத்தலால் HEB SE HET அிற்பஅிதன்மைய, 

னாயெ யான், மகளிர்களென்னும் பிசாஎம் வரது என்னைப்பிடி.த்துக் 

கொண்டால் என்செய்வேன், ஐயோ! எனக்குத்தானே இதுவரும், 

அம்மிதனையாக வாறிழிந்தவாறொக்கும், கொம்மைமுலைபகர்வார்க் 
கொண்டாட்ட-மிம்மை, மறுமைக்கு ஈன்றன்று மாரிதியம்போக்கி, 

வெறுமைச்கரு வித்தாய்விடும்'' எனமாதற்கள் விருப்பம, ஆண் மக்க 

சூக்குப் பவகாலமும் இம்மையில் தன்பத்தி லருத்தும், மறுமையில் 

பெரியகரச த்துய்க்கும் எக்காலத்திற் சுகம்பாவிக்குமோ, ராயா go 

தன்பற்கள் .மிசவும் அசையும்படி, ஊெனற்ற எலும்பைககடி த்தால் 
ிக்கமதுரமும் பெறுமோ, ௮அபே-ல, தன்பத்தையஅபகிச்ச வே
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ண்டியதீலினைச் சம்பர்தமுடையவர்கள், இன்பமனுப லிப் பவர்சளைம் 

போன்று, மாதர்கள் கண்வலையிற் சிக்கினார்கள்... **பைந்தொடிய்ர் 

சாசைகோய்கம்பீரமனிதரையும்ப.துமக் தன்னை, முர்இரலிகதிர்போல 
மிளிர்விக்குங் கனலிடி.யு முனைக்கூர்வாளும், வெந்த விருப்புப் பொறி 

புமெனக் கொடியமன லேட்சைமேருவொத்த, சுர்தரஞானியர் தீரர் 

சூரரையெல்லா மிமைப்பிந்.றுரும்பு செய்யும்'' என்றபடி, மைதிட் 
டிய கூரியவேல்போலும் கண்களைப்படைக்த மாதர்மீ அண்டாகும் 

பேசாசையரனஅ, ஒருவர் மனதிற் பிரவேசிக்குமாயின்' மீண்டும் 
ஒழிபு தன்மையுடையதோ. குறைவுபடாமல் அவர் பிராணனை எக் 

காலத்தும் வதைக்துக்கொண்டே யிருக்கும், ஆதலால், இதைப்பார் 

க்கனும் விஷமே ஈல்ல.து, ௮௮ ஒர். இனங்கூட வருக்காது, த்தி 

மலரு மரங்காக்கை வெண்ணிறமும், கத்து புனன் ம்ன்பதமுக். கண் 

பூர௮ம்விித்கோ, கானார்தெரியற் கடவுளருங சாண்பரோ, மானார் 

விழியார்மீனம்,” “நாவாரவேண விசஞ்சொல்அலவாருனை சான்பிரிர் 

தாற், சாவேனென்றே யிருந்தொக்க உண்பார்கள் கைதான் வறண் 

டாழ், போய்வாருமென்று கஈடுச்சலைச்சேகுட்மம் பூவையருச், வோர் 

தலைவிதியோ விறைவாகச்டு யேசகும்பனே”' என்றும், “சாட்பட்ட 

சமல மன்னவிதயமேவு ஈறுக்கேனே துன்மார்க்க கசரிமார்சண், 

வாட்பட்ட காயமிர்சக் காயமென்றோவன் கூற்றுமுயிர்பிடிக்க வரு 

மர்கீதி'” என்.ஓும் பெரியோர்கள் கூறியபடி, இக்கிலவுலகிற் பிறப் 

பிறப்பிற் றடுமாற்ற மூறுபவர்க ளனைவரும், சொல்லுவ தொன்றாக 

வும் எண்ணம் வே௫ருன்றாகவும் தொழில் மற்றொன்றாசவும், அறியா 

மை கில்மையையே கடைப்பிடியாகக்கொண்டு பெரும்பாதகங்சளை 

ப்புரிகின்ற மசுளிர்களின் கண்வலைக்குள்ளாகி அறிகிழக்தவர்களலை 

வோ. அப்படிக்கிருக்காலும், “பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுளகற் 

பென்னுர், திண்மை யுண்டாகப் பெறின்” என் றதேவர்மொழிப்படி, 

இந்நிலவுலகில் அருமையான சுற்புகிலைமையைப் படைத்த மார்ச 

ளில்லையோவென்ற கேட்பிராயின், தலைவனாகிய தங்கள் கணவ னொ, 

முக்கத்இற்றவராத தே௫்போலும் . இனிமை யமைர்தவார்த்தை. 

யுடைய மாசீர்சளும சலெருண்டு ““௮ணங்குகோ யெயர்க்குஞ் செய்யு 

மனங்கனு லலைப்புண்டாளி, யுணக்இனா ருள்ளஞ் செல்லுமிட னஜறிரஈ் 

தோடிர் செல்லா, குணங்குல மொழுக்கங் குன்றல் கொல்பழி பச. 

வும்பாரா, கிணங்கு மின்னுயிர்க்கு மங்கே யிறுதிலச் துறுவ தெண் 

ணா? எனவும், ““உள்ளிதுஞ் சட்டிடு முணரும் சேள்விபிற், சொள்
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ளிலுஞ் : சுட்டிடுங் கு. ராமெற்றதைத், தள்ளினுஞ் சுட்டிடுர் தல்மை 

Reno, சள்ளினும் கொடியது காமத்தியதே “என்றார் பெரியரும். 

ஆதலால், வீசுகின்ற சாற்திலே ஒர் நெருப்புப் பொறியை மூட்டினால் 
கூட்டமாயிருக்கும் பிரகாசம் மேலேவீச. நெருப்பு அதிகப்பட்டு, 

பற்றக்கூடாத பலனற்றினுஞ் சென்று பற்திக்கொள்ளும, இவவுலக ச 
இல் ஒர் பெண்ணைக் கலக்கின்ற ஆசையும் ௮தற்கொப்பென்னலாம். 

மாதர்முயச்சத்தால் “*நின்றவாசலன் முகத்தினை கெடுர்சவனோக்கி, 
யின்று சாம்பர் செய்திடுகு வனிந்திரனானா, யொன்றுவேட்டு வந்தா 
யக் குடன்முழுவதும் யோனி, ஈள்றுமேவுகவெனப் பெருஞ்சாப 

சாட்டினனால்'' என்றயடி, சக்தாலுக் கெொப்புமை கூறத்தக்க ௮ழ 

இப முகமும் பசியவளைய லணிர்சகைகளுமுடைய மகளிர்சள்பலரும் 

பக்கலில் நெருங்கவிருக்த, வேல்போலும் கண்களைப்படைத்த கெள 

தமமூனிவரின் பத்தினியரரால் இந்திரனுக்கு எக்காலமு மொழியாத 

அபரோடுபடிய பழியொன்றடைர்தது. மேலும “ஊருளெழுந்த 

வு நகெழுகு சக்தீக்கு, நீருட்குளித்.து முயலாகு நீருட், குளிப்பிலுக் 

ring சுிமேகுன்றேறி, யொளிப்பினுங் சாமஞ்சுடும்'' என்றவிதி 
பின்படி வளைவாகிப அர்த்தசந்தினையொத்த ரெற்றியையுடைய மக 

ளிர்கள் கூட்டத்திற் ,கெல்லாம், தானே முதன்மை யமைந்த தலைவலியா 
யிருக்கு ம்படித் தன்கைசுளாற் சிருட்டிச்கப்பட்ட மான்போலும் 
பார்வையைபுடைய திலோத்தமைக்கு முன்பாக, இணையற்ற தாம 

ரையாதனனுெ பிரமனே சாழமுற்று அவள் சென்ற ராற்றிசையி 

அம் ஐடிப்பாச்த். துத் இசைமுசகறயின ளனென்பதை நாமறியாததல்ல 

லே. “ஒருசோட்டுக்கலை முனியு மொளிதிசழுங் கடலாடை படுத்த 

கோவும், மருமலர்வாழ்திசை முகலும் வானவர்சணாயக.லு மயிடன் 

ரன் ம், கரியகிறத் இருமாலும வாலியும் பராசனுமே காமனம்பாற், 

பெருமை யிழர்கனரென்றாற் றுமனிதர்க் செப்படியோ பேசுங்கா 
சே” or ew par Swit ise மயசிகம்புரிவகாகிய காமத்தினால் மற்றை 

யமுனிவர்களும் தேவர்களும் அடைந்துள்ள செய்கைகளனைத்தும் 

(சொல்லினும் அளவுபடாதகாகும், ௮ஃதெல்லாம் கிற்ச, திருத்தமா 

இய அபரணமணிக்துள்ள மகளிர்கூட்டம் பெறும்படியான இல்லற 

(வொழுக்கம்பூணேன். ஆனால் அடியேன் மேமபட்ட;தவத்தினைச் 

செய்து எனது பிறவியை ஒழிப்பேன். “கொள்ளேன் புரர்தான் 

மாலயன் வாழ்வு குடிசெடிலு, ஈள்ளேனினதடியாரோ ட.ல்லானச 
சம்புகிலு, மெள்ளோன் றிருவருளாலே யிருக்கப்பெறினிறைவா, வுள் 

சோன் பிறதெய்வ முன்னையல்லா தெங்களுத்சமனே'' என்றமறை
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மெழிப்படி, ஆபரணம் பூண்ட்ள்ள மலைபோலும் திண்ணிய புயந் 
களைப் படைத்த இந்தான் முதலியோருடைய செல்வமும் விரும் 

"பேன், இல்வாழ்க்கை பென்னும் கொடிய சிறைச்சாலையிலும் புக 

மாட்டேன், மாட்சிமையின் மேம்பட்ட ஐம்புலன்சளால் ௮ழிவதா 

Gu அஞ்ஞானத்தை யொழித்து, சுவமெனக் கூறுகின்ற பெருஞ் 

செல்வத்தை யடைந்து இன்பமடைந்திருப்பே னென்றனர். இவவா 

ரன பலவார்த்தைகளைக் கூறியமாத்தஇரத்தில் ௮வைகளைச் சேட்டுக். 

கொண்டிருக்க குச்சகமுனிவர் இக்கிலவுலகம் மதிச்கும் பொருட்டுச் 

சொல்லப்படுசன்ற இல்லறதருமத்சைக் குற்றமுள்ளதென் நீகழ்கின் 

ரான், கான்கு வேதங்சவின் முடியையும் அங்சேரிக்க வில்லை. தபோ 

விச்சை*கொண்டனனென்று துயரடைந்து கூறலாயினர், 

“இல்லற முயன்று க:ன்மூன்று Nef Fier, லல்லலறமேவு 

மெதியாகி யமர்கிற்பார், முல்லை ஈசைமாசர் கடிமுற்றிய இனத்தி, 

ொல்லை யெதி யாகியுணாவுற்றிடலுமாமால்'' என்ற விதியின்படி ஓ! 

புலக்திய முனிவரைப்போலும் மேன்மையையுடையவனே ஒப்பற்ற 

மங்கல மமைந்த பொன்னா பாணங்களணிக் துள்ள ஒர் பெண்ணை 

விவாகமுடித்து அவளைத் தழுவி ௩மது குலமுறைமையை முறைப் 

படி. பாதுகாப்பதற்காகப் புத்திரர்ககாப் பெற்ற பின்பல்லவா, ஈல்ல 

இிறப்புடைய தவத்தைச்செய்து யாவராலு மடை தற்கரிய முத்தியின் 

பமடைதல் வேண்டும் “*தம்பொருளென்பதம் மக்களவர் பொரு 

Log கினையால்வரும்'' எனவும் “பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை 
யறிவறிர்த, மக்கட்பேறல்லபிற'' எனவும், ““எழுபிறப்புந் தீயவை 
தீண்டாபழி பிறங்காப் பண்புடைமக்கட் பெறின்'' எனவும் விதியா 

கையால் உலகத் துள்ள மக்கட் பரப்பைப்போல உ.ணர்விழர் து மய 

க்குன்றகாமவின்பத்தை கீ ௮னுபவிப்பதற்காகவா நான் கூறினே 

ன், முன்னிறர்.தள்ள ஈமதுகுலப்பெரியோர்களுடைய துயரத்தையும் 
கரகப்பிராப்த்தியையும் நீக்கத்தக்க பழைமையைக் குறித்து அன்பு 

ள்ள புத்திரர்களைப்பெறுவதற்காகவே, ஐயனே ஓர்பெண்ணைக் கைக் 
கொள்ளக்கடவாய். ௮ழகு விளங்குகின்ற சிவந்தவாயையும் இற்றடி. 

யையும் உனீடய குழர்தைகளைப் புத்தாரென்று கூறுகின்ற சொல் 

லக்குள்ள பொருணிலைமையை மறந் துவிட்டனைபோலும். இத்தன் 
மையைக் குறித்து இல்லறவொழுக்கத்தை மேற்கொண்டிருத்தல் 

உத்தமமாசிக்கமாகும். தவத்தின்முறைமையும் ௮.துவேயாகும். அபு 

பனே, 8 இப்பொழுதே மேம்பட்ட தவவொழுச்சம் பூண்டொழுச
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கிளை த்தல், இரட்ெடையதாய் ௮தியுன்னத மமைர்த ஓர் மலையின் 
சிகரமென்னும் குன்றிலேறுவதற் சலாவுள்ளவர்கள் அம்மலைக்குப் 
பொருந்தியுள்ள சாரலையடைந்து படிப்படியாகப் போவதே யல்லது 
அவவுச்சிக்குப்போச ஒசேதடவையாய்ப் பாயுர்தன் மைக்குச்சமான 
மாகும், விருக்ஷங்களினும் அத்தகைய பிறபொருள்களிலும் வீசேட 
மாக விளையும் பியோசன த்தைக் சைக்கொள்ளுதற்கஃ்லவா அவை 
களை நீச்சமாட்டார்சள். அதுபோலச் றப்பமைர்த இல்லற கருமத் 
தினேபிம் புச்தாளைப் பெறும் பொருட்டு நீயும் ஓர் பெண்ணை a ar 

சம் முடிச்.த, அதன்பின் அருமையான சுவக்தைப் புரிலாயாசு, Gin 

HODIs Qiwp Oarapsssoa (pparngeCaGu AiRsar 
மற்போயிளை, இன்றையவரையில் முதலிற் செய்யவேண்ம ய பிரடு 

சாரிய வொழுக்கத்தை இயற்றி முடித்தனை, இ.க முறைமையே, பீல 
காலமுஞ் சிர் திச்தித்திருக்கும தேவர்கட்கு யாகாதி கிர்த்தியங்க 

ளால் அவிமுதலிய சறப்புகளியற்றலில்லை. அதலால் புனே, நீ 

இப்போதே தவஞ்செய்யும்படி சிர்திக்கத்தககுமோ. இர்்இரர்கள் 

!/கழுகின்ற பழைய கீர்த்தியையபுடைய இல்லறதருமத்தைப் புரி 

கின்றகர்கட்கு, தங்கடங்கள் வருணாச்சிரம ஒழுக்கங்களுக் குரிய 

கீருதியமைர்ச முனீறமைகள் வழுவுமாயினும், ௮வவமுக்களைப் 

போக்கற்குரிய கழுவாய்க ஞள. தவம்புரிவோர்க்கு அத்தகைய 

வாரக்களநேரின், மலையுச்சியினின்றும் தவறியதுபோலப் பிழைத்த 
லரிதாகும். சுழித்தலையுடையதாய்ச் சூழ்ர் தள்ள பிறவி யென்னும் 
அலைபிலசப்பட்டுச்சோர்வடைர்து அழிகின்ற துயர்க்கடலைக் கடக்க 

வேண்டியதே யாயினும், கழியவேண்டி.ய சாளிலல்லது அதியிரை 

லில் ஓறவடையலாகுமோ. முன்னுள்ள உனது பெரியோர்களின் 

முறைமைப்படி. அவ்வில்லற தருமத்தை ஈடாத்தக்கடவாய், பார் 

வதியாருடன் சேர்ந்து முற்காலத்தில் அழிதற்கரிய புவனம் "முதலிய 

சாரசா வுபிர்களை யளித்த சிவபெருமான், தேவர்களும் முனிவர் 

களும் சிவந்த கண்களைப்படைத்ததிருமாலும் பிரமனும் மற்றுள்ள 

அளைவரும், பத்தினிமாருடனே இல்லறதருமத்தில் நடக்குர் தன் 

மையடையும்படி. சற்பித்தன ரல்லவா, என்னை, “*தென்பா லுகக் 

தாடும் தில்லைர்சிற்றம்பலவன், பெண்பாலுகக்தான் பெரும்பித்தன் 
காணேடீ, பெண்பாலுகக்தினேற் பேதா யிருகிலத்தோர், விண் 

பாலியோகெய்திலிடுவர் காண் சாழலோ'' என்றுராகஜின். பண் 

டைய முறைமையை தெளிக்துள்ள தூய்மையுடையவனே, ௮ச் 

சவபெருமான் விதித்துள்ள வரம்பைத் தடுக்சற்க, தவமார்க்க த்தை
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யே£விரும்பி எனது வார்த்தையை வெறுக்கற்க, பசைககும்படியாக 

முனியற்க, வேறோர் வார்த்தையும் மறுத்துரையற்க, எங்களை யிப் 

பேரதே அறக்கற்க, வரிட்டமுனிவர் என்பவர் பொன்போன்ற ௮ழ 

Horio அருந்ததியென்னும் தேவியைவிட்டுப் பிரியாமல் பச் 

சத்திலேயே யிருக்கும்படி. வைத்துக்கொண்டிருக்தும், வீசேடித்த 
தவ விரதத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர். ௮.துவல்லாமலம் பெரு 

மைமமிக்க கிலவுலகததில் ௮வர் பழிப்படைகஈ்க துண்டோ. தளர்வுற்ற 

ஜனன துக்கத்திற் சம்பந்தமற்ற பரிசுத்தர்கள் விருப்பு வெ.றுப்பற் 
ரூல், எக்காலத்திஐம் இளமையமைரந்த மாதர்களுட ஸிகுப்பிலும் 

பெருந்தவம் புரிபினும் ௮வர்களுடைய வியப்படைந்துள்ள 

மனத்திதுஇத்த மெய்யுணா்வு வேற்றுமையடையுமோ, என்னை, 

“Grebe த்தேய தீ தத்தைப்புரிந்தவர்களுலகிற்சர்வசங்கரிவிர்த்தி வசத 

தபோதனர்களிவர்கள், பாக்கியத்தைப் பகர்வதுவென் னிம்மை 

யலேயுயிரின் பற்றறுத்துப் பரத்தையடைபராவுசிவான்றோ, வாரக் 

குமுடிகவித்தரசாண்டவர்களரிவையரோ டனுபவித் திங்கிருக் இடி 

னுமகப்பற்றற்றிருப்பர், சோக்கியது புரியாதோர் புறப்பற்றற்றாலு 

துழைவர் பிறப்பினில் வினைகணுங்கிடாவே'' என்றாராகலின், மேன் 

மை யமைச்க தன்மையால் திருமணம் முடித்த”ஓர்பெண்ணைச் சேர் 
த்தால், தானமுண்டாகும், ௮த்தானத்தால் தபோமார்ச்கம் வாய்க் 

கும், ௮த்தவப்பேற்றால் சொர்க்காதி போகங்களும் கிடைக்கும், 

நிலவுலசத்திலும் €ர்த்தியண்டாகும், யாதோர் பழுதுமுண்டாகாது, 

அருமையான தொன்றுமில்லை, என்னை, '*கருமத்தான் ஞானமுண் 

டாங்ககருமத்தைச் சித்தசுத்தி, தருமத்தாலிகர்த சித்தசு த்தியைத் 
தரும ஈல்கு, மருமைத்தாந் தருமத்தாலே சாந்தியுண்டா குமான்ற, 

பெருமைத் தாஞ்சார்தியாலே பிறப்பதட்டாங்கயோகம்'” என்றாராசு 

லின், “இதய்வக்தொழாஅள்கொழு ஈற்றொழு தெழுவாள், பெய் 
யெனப் பெய்யுமழை'' என்றபடி, யாவராலும் காணுக்தன்மை வா 

யந்த தங்கள் கொழுனர்களைதக் தெய்வத்தைப்போல் கிரும்புசன்ற 

கற்புள்ள மாதர்களின் உண்மைவாக்கியத்தில், இர்கிலவுலக த்தல் 

விளங்கும் தெய்விகமும் சிறந்த மேகமும் சட்டுப்பட் டிருக்குமென் 

௮ுசொல்லோமாயின், ஆண்மக்சளும் ௮த்தசைய சற்புள்ள மகளிர் 
குட் கொப்பல்ல. ஓர் பெண்ணுடன் கலந்து இன்பமடைவதாயெ 

இல்லறதீஷத முதலில் ஈடாத்தாமல், பரிசுத்தமாகச் சிறந்த தபோ 
மார்க்கத்தைத் தொடங்குவாயாகில், மாயையின் மேம்பட்டதா 
சரமமென்னும் விடம்வர் த சேர்ர்சால், அம்மா ! சருட்டித் தொழி
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லைமேற்கொண்ட பிரமனே பரிபாலிக்கினும் ௮க்காமத்தை வில்க்க 

முடியுமோ. என்னை, '*'உண்டகர்க்சன்றியுட் பசியோயுமோ, கண்ட 

வர்க்கன்றிக் காதலடங்குமோ, தொண்டருக்கெளியா னென்று தோ 

ன் நுவான், வண்டமிழ்க் கசையாக மதிக்கவே என்றும், “நாணி 

யென்பதை ராரியென்றுனைத்திடு ஈசையால், வேணுவானது வள 

ந். துபோய்ப் புகுர்ச.து வென்றாற், காணலாவதோ ரூருவமெய்ச்காரி 

னயக்சண்டால், பூணுவார் மயல்காளைய ரென்பதும் புதிதோ'? என் 
௮ம் பெரியருரைத்தா ராகலின், “Spa grr as துவலாதவர்க்கு, 

மிறந்தார்க்கு மில்வாழ்வானென்பான் றுணை'' என்றும்,” தென்புல 

த்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கருனென்றாங், கைம்புலத்தாறோம்பறலை 

என்று முணர்த்தியபடி, துறவாச்சிரமத்தையுடையோர்கட்கு வேண் 

டியதாயுள்ள நிகரற்றதாய் ௮னுபவிக்கத்தக்க பொருள்களைக் கொடு 

தீத, இறர்தவர்களாகிய தென்புலத்தார்கள் விரும்புகின்ற Apis 

கடன்களைச்செய்.த, பலவித தருமங்களையும் புரிர்து விரு£துபசரித் 

தலாகிய முறைமையைத் தவிர மானிடராய்ப் பிறந்த தன்மையச 

அண்டாகும் பெரும்பயன் யா.ஐ, மேன்மையான வல்லபமுடைய 

ஆண்மக்களும் மிருதுவான தன்மையைப்படைக்த மாதர்களும், 

மனம்பொருந்தி நன்மையும் தீமையும் புரிவது ஊழ்வினை செறுத் 

இயபடியே யல்லது வேறில்லையாகும். அதெப்படியெனில், பயிர் 

செய்வோர் சிற்த வயலில் விதைத்ததின் பிரயோசன த்தை யல்லது 

வேறொன்றைப் பெறலாகுமோ, என்னை, “'உள்ளதொழிய வொரு 

வர்க்கொருவர் சுகம், கொள்ளக் டையா குவலயச்தில்-வெள்ளக், 

கடலோடி. மீண்டுகரையேறீனாலென், லுடலோடு வாழுமுயிர்க்கு”' 

சஎன்றாராகலின், ஈல்ல தவமாசய இல்லறதருமத்தை ஈடாத்திய 
பிறகு, உறவினர்கள் நீங்கும்படி, துறக்கின்ற துறவே அறவாகும், 

௮ வவில்லறதருமத்தை நீ இயற்றுவையாயின் உனக்குக்குற்றம் வரச 
து. ஈம்மாணைப்படி ௮த்தகைய இல்லறதருமத்தை மறுத்துக்கடக் 

காதே என்றுரைத்தனர். என்னை, “பாரனைத்தும் பொய்யெனவே 

பட்டணத்துப் பிள்ளையைப்போ, லாருர்துறச்கை யரிதரி.த-நேசே, 

மனத்துறவுமப்படியே மாணாவிவற்றி, ஓனக்கசைந்சவாறொன்றே 

யோர்." என்றாராகலின். 

அவ்வாறான பலவற்மைச் சற் தகுச்சகமுனிவர் கூறியவளலில், 
அவற்றையுணர்க்.து, இவர்சொல்வத புராதனமாயுள்ள வேதமுதலிய 

கூறிய நிச்சயப் பொருளென்றார், சர்ப்பாபரணமணிர்த சிவபிரான்
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சட்டீளையுமென்று கூறினார். இனிஈரம் சொல்வதென்ன வென்று 

நினைந்து வருந்தி நின்றனர். தங்கள் தங்கட்குரிய ௮ன்புள்ள இரு 

முதகுரவர்கள் அழிவற்ற செல்வங்களைவிட்டுக் கடலில் லீழ்வாயாக் 

வென்அ௮ கட்டளையிடிலும், ௮ன்புடனே ௮வ் வாறு செய்வதே புத் 
திரர்சளுடைய கடமையாகும், இ.து நாதனமல்லவே, ஆதலால் இவர் 

சொல்லும் வார்க்தையைத் தடுக்கமாட்டேன். நானும் சம்டீதிப் 

பேன். என்னை, ::தர்தைசொன்மிக்க மர் தரமில்லை, தாய்சொன்மிக்க் 

வாசகமில்லை' என்றாராகலின், பிதாவாக்யெத்தைப் பேணாதவர்ச் 

சூம் மாதாவாக்கெத்தை மறுததவர்சளும் ஆசாரியர் ஆக்கனையைச் 

கடத்தவர்களும், யாவரும் வந்திக்கின்ற வேதமார்க்கத்தை மாறுபடு 

நதினவர்களும், அவியாத Gass அ௮ச்கினிம௰௰மான நரகத்திலே 

வீழ்வார்கள், அதலால் பிதாவார்த்தையைத் தள்ளுதல் நீதியல்ல 

தென்று கிச்சயித்து, குற்றமற்ற குணத்தின் மேம்பட்டகுச்சகமுனி 

வருடைய அழகய பொன்போலும் திருவடிகளிற்பணிர் து, சினங் 
கொள்ள வேண்டாம், தேவரீர்கட்டளைப்படி. யொழுகுவேன், ஆயின் 

அடியேன் தேவரீருக்குக் கூறவேண்டிய தொன்றிருக்கன்றதென்று 

கூறலாயினர். தன்வார்த்தையைக் கேளாதமனைவியுடன் கூடி வாழ்ச 

லிலும் கொடிதாடிய ஈரசத்தில் கிமுவதே சிறது. அப்படிப்பட்ட, 

மனைவியரோடு கூடிவிரும்பி யிருக்கும் கணவர்கட்கு வேறோர் யம 
லுண்டோ நோயுமுண்டோ. என்னை, “'பத்தாவுக்கேற்ற பதிவிசசை 

யுண்டானா, லெத்தாலுங் கூடியிருக்கலாஞ்-சற்றேலு, மேலறுமாறாசு 
விருப்பளேயாமாயிற், கூறாமற்சக்யாசம்கொள்,' “கொடியது கேட்டி 

னெடியுவெவவேலோய், கொடித்சொடிது வறுமைகொடிது, அத 

னினுங் கொடிதளைமையில் வறுமை, அதனினும் கொடிது 

ஆற்றொணாத். கொடுகோய், ௮தனினுங் கொடிதன்பிலாப் பெண் 

டீர், அதனினுங்கொடி, இன்புறவவர் கையிலுண்பது தானே” 

என்றாராகலின். அடியேன் வார்த்தையிற் சற்றும் குறைபாடின்றிப் 
பொருகச்தியுள்ள இலக்கணங்களமைக்க பெண்ணிருப்பா எளாயின், 

அப்பெண்ணையான் அக்கினியின் முன்னே மணஞ்செய்வேனென்று 

மிருகசண்டேமுனிவர் கூறியவார்த்தையைக் கேட்டுக் குச்சகமுளி 

வர் மனங்களித்.துக் கூறுகின்றனர், எனது வாக்கியத்தைத் தடுக்க 

மல், மனத்திற்பதியக் கொண்டனை யாகலின், ரானும் வாழ்வுற்றேன் 
எனதுறவினறும் ஈடேறினர், தவஞ்செய்துன்னைப் பெற்ற மாதாவும் 
வாழ்யுற்றனள், தவலிரதங்களும் நிலைத் தன, மேம்பட்ட கிருபையும் 
அவவாறே யோங்கின, தேவலோகந்களூர் சழைத்தன, நிலவலசங்
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சாரம் லிர்த்தித்தன, இர்தினென்னும் பெயருடன் வாழ்ந்தருர்கும் 
இவர்கள் தலைவனும் ஈடேறினன், உனச்குவேண்டிய விருப்பத் 

தச் கூ௮லாயாசு, மைந்தனே! நீ கூறிப இலக்கணங்க எனைத்தும் 

ிஜுமர்க, எற்றம் சற்றேனுமில்லாத நிகரற்ற ஒர்பெண்ணை இதகில 

வலகத்தில் தேடி உன்னிடத்திற் சேர்ப்பேன், அவ்வாறு செய்யாமற் 

போவேனாயின் குறைச்துசேய்க்.த போகின்றதேய்பிறைச்சர்திரனொ 

ளிபேரல, எனத தவம் ௮ழியக்கடவ.து என் றுசைத்தனர். இத்தன் 

மைதாசத் குச்சசமுனிலர் சபதவா! த்தை கூறியவளகில், அதால 
திற் ரவஞ்செய்கையால் திருமால்தரித்த உண்மைப் பெயரைப் பூண் 

இள்ள அப்புதல்வர், அப்பிதாவின் ௮ழூய திருவடிகளைச் செத்திற் 

கணியாகத்தரித் து, ஒரே பேரனபுத்திரனாகெ அடியேன் ஈறும். 

காரசணமாக இச்சபதங்கூறினீர், தவத்தின் முதன்மைபெற்ற மூனி 
வூர் தேவரீராகளின், உமக்கருமையாயிருக்கும் ஒர் பொருள் திரிலோ 

கங்களினுமுண்டோ,. ௮வலாருபினும் அடியேன் சொல்ஓவேண்டிய 

வைிலகிருக்கின்றன, அவையாவன, 

ட. தரேகோக்திரத்திலுதித்தவளையும், தேசத்தில் சொடிய வியாதி 

ஸையுள்ளாவளை (ம், பழிமொழியினையுடைய குடுமபத்திற் பிறர் தவளை 

பும், விரும்பத்தக்க பெருமையைபில்லாத பெண்பிள்ளை யையும், பாம 

பின்பெயரினைபும், பறவைகளின் பெயரிளையும், மலையினது பெயரி 
ளையும்; ஈட்சத்திரங்களின் பெயரினையும் வாய்ர்த பெண்களையும் 

Bars Grins go, அமிர் தத்தைப்போன்ற தண்ணிய சொல் 

லிளை புடையவளாய், ௮அழகினில் இலட்சுமியைப் போன்றவளாய், 

அரேோசம் பிள்ளைகளுக்கு இ௯ள்யவளாகி சறுமணம் சகபிீழப்பெ 
திற தேசத்சையுடைய பெண்ணை விவாசஞ்செய்தலே சடமையரம்,. 
தனக்கொத்த குலத்தன்றி மேம்பட்டகுலத்திலும், 8ழ்ப்பட்டகுலத் 
திநுமம், வழிமுறையில்லா.த மிக த்தாழ்ர்த குலத்திலும் பிறர்தபெண் 
அழகுள்ளலளென்று கருதி விவாகம் முடிக்கல் ௮ம்மகன் நரகத். 

ep adn aren, 

பரிசுத்தம் பொருந்திய Fess urgesdryo, surges 

ளில், குடை, சச்கரம் முதலிய மெய்மையாகய ேசைகள் விளங்க 

யிருத்தல் மேன்மையுடைஅ. உயர்க்த நடுவிரலுள்ள சேகைகள் மே 
ஜக்கி வளர்க்திருககு மரகில், இலக்கணங்கள் முழுதும் நிறையப் 
பெற்ற, Qe alien ager ars gp Qurgé gis, urd@ucCurgn, 

GeQusseewpp CrmeserQurGiZagisra தரித்திரமுள்ஏஙர்ச
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ளரவார்கள். வேலைசளுக் குபயோசமுள்ள பாதங்களின் * பெரு 
விரல்கள் இரண்டும் திரண்டு பெருத்திருக்குமாயின் இலட்சமிழ19) 
வரது. பொருக்துவள். ௮வ்வகையான கிரல் வில யிருச்தா.ஓி]," 
அளவுக்கு கமாக நீண்டிருந்தாலும் செல்வம் நீஈுலீடும்? பர்த் 
விரல்கள் ஒன் நின்மே லொன்றேறிப் பொருச் தமாயின 'இனிகமை 
யாகிய கணவன் இறப்பன், ௮வைகள் அகன்றிருக்தால் செல்விம்' 

நீங்கும், பொருந்தி யிருச்சப்பட்ட கடைவிரலான து நிலத்திற்தீரச்: 
காதிருச்கால் சிவர்சம்பொருர்தும். ஈர LoL} Serr உயர்ந்திருந்தார்ல்ளர். 
கள்தோறும் திரிவள். வளர்ந்திருந்தால் பிச்சை புரூுவள், சோல் 
போன்று, உயர்ந் தருர்தால் சிறப்பில்லையாம், பூமியில் ஈடக்குங்காலை 
1ல் தாக எழும்பும்புடியாகஈடந்தால் மூன்று குலமும்ஈசித் தவிடும். 
மேலும் மேலும் வரவாப்மெருத்து வரால் மீன்போன்று பொருக்இ. 

பிஞச்கப்பட்ட மயிர்த்திளான து வெளியிற், Casas சுனைக்கா 
அடையாளா GN DIT MS tn cor Kear, வ.பிருன௪ மேன்மைக் 

யிருக்குமாகில் Ce ver gon சய/டைய மக்களை ப்பெறு வள், ot ett 

ரூனது பரந்திருக்கால் சிறைச்சாலையை யடைவள்,. மிகவம் தொக் 
இனால் சான்போய்ப் பொருந் அம்படி.யான சணவனைக் கொன்றிடு 
வள். பெண்சளுக் கிருக்கும்படியான மயிரினொழுங்கான.த மேன் 

மையானதாடிப் பிரகாடக்கின்ற நீவகிறமான வோர் கொம்பைப் 

போன்றிடி னம்மாது இலச்குமியின்மிக்க சிறப்பினை யுடையளாவள். 
அவ்வகையான மபிரொழுங்கு வளைந்திருந்தால் விதவையாவள், வ 

நீதிருக்கால் பொறாமையைடயளாவர், அது நடூநடுகில் சதைர்ற் 

போ யிரூர்தால் அழகுபொருக்திய செல்லம் நீங்கிவிடும், செப்பம் 
பொருக்திய சழுத்தின் அடிப்புறச்நில் எறும்பான;து மேலெழும் 

பாது அமைத்திருந்தால் செந்தாமரை மலரில் வாழும் மசாலட்சுமி 
யைப்போல வாழ்வள், பரிசுத்தம்பொருக்திய யாதொரு அழகுமில் 

லசமல் மேலெழும்பித் தாழ்ர்த கொஞ்சமுயர்ந்திருந்தால் அக்கதி 

தல் அமிழ்ர்திருப்பள், மெய்மையைக் கொடுக்கும் இரண்டூகாள் 
களம் குறுகுகலும் மீண்டிருக்தலுமின்றி மூங்கலைப்போன்று இர 
ண்ட விரும்பச்தகும் அழகானது பொருந்தியிருச்குமாகல் Aprn} 
டையதாம். 

ரகைவிரள்கள் உள்ளங்கையானறு வரிசையால் இடைவெளி யில் 

லாமல் பொருக்துதல்கள் மையானதாம், புறங்கையிற்பொருக்தியிருச் 
ஈப்ப்ட்ட ௭ அம்புசளூம் நரமபுசளும் வெளியிலெழாஅ- மிகவும் தசை
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கள் தூடிமபிரானது இராதிருர்.த அளவிலடங்கா அழூனைப்பெற்ற 

யிரகாரித்தால் எப்பொழுதும கிலைமையைப் பெற்ற செல்வத்தை 

யடர்து மடழ்ச்சியுடன் வாழ்ச்தீருப்பள், யாதொரு மங்கைக்கு 

ஆசுயினிடத்துரேசைசள் பலபடவிருக்குமாகில் ௮வள் சைம்பெண் 

ena, பாதொருபேசையு மில்லாமற்போனால் செல்வம்தங்கி யிரு 

க்சுமாட்டாது, செவக்சு ஈரம்புகள் உயர்க் இருந்தால் பிச்சையேற் 

அண்பள், மலர்ர்த தாமரைப்பூப் போன்ற ரேகையமைர்திடில் அவள் 
அரசனுச் குரியளாவள், ஆண்மக்களையே பெறுவள். சக்கரத்தைப் 

போவும், குடையைப்போலவும், ஆனமையைப்போலவும் ரேகை 

ள் பொரார்.துமாகில் எவ்லகைப்பட்ட பாக்பெமும் கிறையப்பெறு 
வள். சேசைசள் சிவர்ச சகயல்மீனைப்போன் திருக்குமாகில் நிலைபெ 

றற சற்புடையவளாவள். பொருர்தியிருக்கப்பட்ட வலம்புரிச் சங் 

ஆசப் போன்றிருக்குமாயின் மின்னலைப் பிரகாசிக்கும் வேலாயுதத் 
ஆச் சையிலேர் தியவெற்றியுள்ள அசசனுக்குரியளாவள்௪ ேகைச 

grace, யானையைப்பேோலவும், குதிரையைப்போலவும், வெள் 

ஸிய இடபத்தைப்போலவும், தோட்டியைப்போலவும், _வச்ரொயுத 
ததைப்போலவும், கொடுமையள்ள அ௮ம்பைப்போலவும், சையினிற் 

பொருக்இயிருக்கப்பட்ட சக்கிராயுதக்தைப் போலவும் காணப்படு 

மாயின் ௮ம்மங்கையானவள் அரசர்க்குரியலாவள். கதாயுதைத்தைப் 

போலவும், சூலத்தைப்போலலும், வேலாயுசத்தைப் போலவும், 

கொலைத்தொழிலைச் செய்யம்படியான வாளைப்போலவும், சறப்பிளை 
படைர்து காணப்பட்டால், ஒழ்வர்க்கு வர்தடையும்படியான செல் 

வத்தினது குவியல்கள் யாவும் (குறைவற வக்.துசேர்ந்திடும், ,அம்மங் 

கையானவள், தனது ஈல்ல ௨ ஐவினர் யாசகா முதலிய யாவர்களுக் 

(நேம் மிகவும் பிரியத். துடன் காள தோறும் ௮வரவாகள் வேண்டுவன 

பஇளல்லால்கொடுத்து உதலியைச்செய்து ஈல்லபுகழினை யடைவள். 

டோசைகள் விஷத்தினைக்கக்கும் பாம்பு, ஒட்டசம், தவளை, வெடிப் 

Percent கழுதை, கழுகு, ஈரி, பூளை, செர்சாய், கொடுமையை 

புடையவண்டு*ெலிவைசை சப்போன் றிருக் தால்வெறுப்பினையுடை 

வ,தின்பத்சுதயடைவள். ஈகங்கள் நீட்சியையடைர்து, வெப்பு கிற 

த்தீனை புடையதாகில் ஈன்மையை யுடையதாம். விரும்பப்படும் ஈன் 
மயான பிரகாசமில்லாது பொன்னிறமுடையதாய், பள்ள த்தினை 
புடவ தாய், வெண்மை கிறம்வாய்ச்தாலும் பொருச்தி யிருக்சப் 
மய்ய அன்பத்தினை யடைவள், , புள்ளிகளை புடையதா யிருக்க லா 

௧௮, பிசகாரிக்கிள்ற மு.தரு, இடுப்பு, ஆயெஇவற்றின் Agric
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எறுல்பானது தசையால் மூடப்பட்டு மபிர்களில்லாமல் பொருந்தி 

யிருக்கப்பட்ட அ ழனெைப்பெற்றால் நன்மையாம். கூனினைய்பொரு 

ந்தி வலிமைபெற்ற மபிரினையடைர்து எறும்புகளோடு பல நரம்பு 

கள் மேலெழுந்தும், தாழ்ர்.தும், உயர்ர் தூமிருக்குமானால் தீமையை 

யே யுண்டாச்கும், பெருமையாக அவ்லிடத்தில் பரவியிருக்சப் 
பட்ட நரம்புகள் நடுவில் மேலெழும்பாது உயர்ர்த சசைகள் பொரு 

ந்தீயிருக்குமாகில் ஈல்ல ஐ ) சுவரியமுண்டாகும், 

மெல்லீயகழுக்கானஅ கான்சர்குலமுள்ளசாச, பரிச த்தமமை 

ந்த அழகோடு UTE Hine Fen HG sat oF gy திரட்சியை யடைந்து 

மூன்று *ரேசைகளைப் பெற்றிருக்குமாகில் மிசவும் பெருமையை 

யுடையசாம். நாடிகளானலை அழகோடு பொலிவீளை யடைந்து 
நிலைத்திருக்கப்பட்ட இரண்டங்குல வளலைக்குத் திரண் டிருக்கு 

மரகில் நன்மையான இலட்சளமுடையசாம், நெருங்கியிருச்கும்படி. 

நீட்சியை யடைந்து இரண்டுபிளவுக ஞள்ளதாய்ப் பெருமையினை: 

யடைந்து மபிர்களானவை பொருர்தி யிருச்குமாகல் இமையை 

யுடையதாம், சுபோலத்தினது சுன்மையைச் Dera gud sgn 

தசைகள் நிரம்பி அ௮வலிடத்தில் கண்ணாயயைப்போல பிர 

காசம் பொருந்தினால் இனிமையா யிராது, மேலே மிகவும் 
பள்ளமாய் மபிசோடுக-ூட வன்மையாய்ப் பரர்திருந்தால் தமை 

யையுடையதாம். செொணங்கள் 'கிரம்பிய பிரகாசத்தை வீசி வட் 
டவடி வின தாய்ப்பூரணசர் தரனைப்போல ௮ழகானதுபொருந்தும்படி. 

தோன்றி முற்றிய சுகந்தம் வீசுர் தாமமைபோற் சிறப்பினையடைந்த 

ஒளிபொருந்திய முகமிருக்குமாகில் ௮.து ஈன்மையை யுடையசாம். 

சீமுதடான.து உருண்டு பவளமிறம்லாய்ர்.து ஈடுவினில் ஒர் இசை 

பிரகா௫க்கும்படி பொருந்தியிருந்தால், அதிகபுத்தி நட்பத்தோடு 

உலகத்தைக் காத்தளிக்கு மரசர்கள து।மனைவியாய் சந்தோஷ சத்தைப். 

பொருந்தியிருப்பள், சிறுத்தும் மிசவும் பருத்.தும் தமாசத்தொங்க 
லடைர்து இரண்தெடென்று சொல்லும்படிக்குத் தோன்றி ஒன்றே 

இரேகையைப் பொருக்தியிறுக்குமாகில் செல்வமானது நீங்கி துன் 

பத்தையடையும, ௮வைகருமையை யடைந்து அதிகமாகப் பருத் 
திருந்தால் கைமமையை யடைவள். மேலுதட்டின் ஈடு சறிதுயாக்.அ 
ApS பொருந்தி யிருந்தால் .ஈன்மையாம், உலர்தலையடைர்து நீட். 

சியொன மயிர்கள் இருக்குமாகில் மிகுச்சத அச்சத்தையடைர்து 5 

ளால் வருத்தப்பட்டு இறப்பள், பிரசா9க்கின்ற சரண்ங்கமே மிக௮ம்'
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பரப்பி வெண்மையை வீசி வெள்ளிய முத்.துக்கூட்டங்களை வரிசை 

ப்பட வைத்தாலென்னப் பொருந்திய முப்பத்தாண்டென்னும் கண 

க்ன்படி வாயினிடமாகப் பற்கள் சேர்ந்திருந்தால் மிகவும் ஈன்மை 

யதாம், ௮ப்படிக்கின்றி பரச்.து உயர்ச்சியையடைந்து நீண்டு பொ 

ன்னைப்போல் பசுமையினையுடையதா சுற்றிலும் சரிந்து முத்தி 

னது சிப்பியைப்போன்று இருந்தால் மிகுந்த துயரத்தை யடைந்து 

அத்துயாத்தால் சோர்வினையடைவள். சிவச். குளிர்ர்த சர்தாரனைப் 

போன்ற பற்களானவை உயர்ர்திருக்கால் பெற்றதாயினது உயிர் 

போகும், அதற்கு மாறுபட்டிருந் தால் கணவணாவன் இறந்துபடும், 

அப்படி. கணவனிறவானாபின் ௮ம்மங்சையானவள் பல ,புருடர்க 

ளோடு கலந்திடுவள். காவினது அடியில சிவந்து பிரகரசம் பொரு 

ந்தி மமேன்மையா யிருந்தால் இன்பமானவைக*ை ௮ பலிக்காள். 
பொருக்கதிய பாம்பினது நாக்கைப்போன்று அனியானத பிளந்திரு 

ந்தால் வெவ்விய துன்பத்தை ௮டையும், சல்பெற்ற நாக்கானது 
வெளுத்திருர்தால் ஜலத்தி லிறந்திடுவள், கறுத்திருக்தால் மிகவுஞ் 

சிறிப்பாய்வள், நெருங்கி மிகவும் பெருத்திருக்தால் வறுமையை 

யடைவள், நீண்டு உயர்ந்திரு*தால் ஈன்மையான பரிசுத்தம் பொரு 
ந்திய யாவற்றையும் விரும்பிச்சாப்பிடுவள், விலக யிருந்தால் தன் 

பத்தை செய்யும். பொரும் *யிருக்கப்பட்ட உண்ணாக்கானது தன 

திடமாய்ப் பொருந்திய சிவப்பினையடைந்து வெண்ணெயைப்போல 

உண்மை.பில் மெல்லியதாய்ப் பிரகாசிக்குமாகில் மிகவும் நன்மை 

யாம். சொல்லப்பட்ட இக்குணங்களல்லாமல் உண்ணாக்கானது மிக 

வும் நெருங்கி மீட்சியை யடைக்து வளர்ந்து பொன்னிற மீள்ளதா 

னால் ஒப்பற்ற வேற்.நாரிடத்திலெல்லாம் போயலைர்து வறுமையை 

யடைவள். வன்மையை யுடையதா யிருக்குமாகில் உள்ளமானது 

பயத்தினையடையும் திருடர்களது மனைவியாவள். வெளுத்திருக்தாஷ் 

அ௮ணிபும்படியான அபரணங்கள் நீக்இவீடும், பிரகாசிக்கும்படியா 

ன கருமையை யடைந்தால் திருத்தமான கணவனேைவிட்டுப் பிரிந்து 

மனவாட்டமுற்றுச் சோர்வினையடைவள். மூக்கானது குமிழம்பூப் 

போல மிருதுவாய் சற்று உயற்சியினையடைந்து வாசீனை வீசும்படி. 

யான எள்ளுப்பூப்போல நீட்சியை யடைந்து தாழ்ந்து வரவர மே 

லேபோகும்படியாயக் குற்றமற்ற ஈரசிததுவாரக்க ஸிரண்டும் சிறு 

த்து இரண்டிபக்கங்களும் நேராகவும் சமமாகவு மிருர்ஜால் எல்லா 

தேசங்களையும் காத்தலைச்செய்து எல்லா வுயிர்களுங் கைதொழுூத் 
சேத்தீடும் செல்வக்கைப்பொருந்தி பெருமைபெற்௮ வாழ்வாள்,
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௮ம்தூக்ற்பொருந்திய அனியானது வளை தலையடைந்து நடவில் பள் 
எமாயும் கருமையாயும் சிறப்பில்லாமல் தேய்ந்து நனிக்சரு9ற் 

பருத்திருந்தால் கை ம்பெண்ணாவள், மூக்கின்நுனி மடி. ப்பினையடை, 

ந்திருந்தால் தோழிப்பெண்ணாவள். பொருந்திய உருவமானது தேய் 

௩. மிசவும் குறுகியிருக்கால் சலகஞ்செய்பவளாவள், கன்னமா.த 

விளங்கி ஒளிபொருர்தியபல்லான.து பொருந்தி குறைவுபடாது கண் 

ணானது இடுச்சமடையாது பல்லான.த முழ்துப்போன் நிருக்கால் 

நன்மையாம். மேற்சொல்லிய வண்ணமல்லாது வேறுமாதிரியாக 

உண்டாயிருந்தால் வெவ்விய துக்கத்தையடைவள், ஒருமாதான 

வள் அம்முங்காலத்து கிதானித்து மெதுவாச விருமுறை மும் 
முறை தும்மல் வியாதிக்கறிகுறியாம், வேறுவசையிற் சுசமுள்ள 

தேசமாகாது, கிலைபெற்ற கண்ணிலுள்ள மணியானது கறுத்து 

அம்மணியிருக்கும் இடம் நீம்சலான மற்றையவீடம் வெளுத்து செ 

வவரியானஜனு முழுதும் பரவி, கடைக்கண்ணனது சிவப்படைர் து 

பசியகுவளைப்பூப்போன் று பிரகாசித்தல் மேன்மையதாம, வேற் 

படையைப்போலள்ள சண்ணானது உயர்ந்திருக்குமாகில் யுள் 

குறையும், வட்டவடிவினதானால் பலபுருடர்களைச் சேர்ந்திடுவள், 

மதத்தைப்பொழியாகின்ற யானையினது சண்ணைப்போன்று சிறுத் 

திருந்தால் ௮ம்மங்கையை நீக்குதல் ஈன்மையதாம். மேன்மை 

யாகிய புறாவின் நிறத்தை புடையதாயிருந்தால் அழகு நிறைந்த கிற 

ததையடையும், ஈன்மை குணங்களொன்றும் பொருந்தாது மிக 

வும் சவந்திருந்தால் தன்லனுடனிருக்கும் கணவனுடைய உயிர்போ 

கும், முழுக்கச்தையுடையதா யிருந்தால் தளர்ச்சியை யடைந்து மிக 

வும் சோர்வையடைவள், பொருந்தி யிருச்சப்பட்ட கண்ணா 

னது பசுவின் கண்ணைப்போன் நிருர்தால் ௮திக இச்சையை 

யுடையளா யிருப்பள், ஆட்டினது கண்ணைப்போன் நிருந்தா 

ஓம், வேறுமாதிரியா யிருந்தாலும் அழகு குன்றிவிடும், இடது 
பக்கமாகப் பார்வை சாயந்திருக்குமாகில் அயரத்தையும், தேகத் 

தில் ௮சதியையும் ௮டைவள். வலதுபக்கம் பார்வைநோக்க யிருக் 

தால் பலடியாவள். கண்ணின.து நிறமான தேனைப்போன்றிருக் 

இன் செல்வம்பொருந்தி புகழ்வெளிப்பட வாழ்ர்திறாப்பள், பிரகாச 

ம்பொருந்திய இமையின் மயிர்பருத்.து மிசவும் நெ௫இழ்ச்சி யடை 

யா.து, அழகுபொறார்தின தாகி கஅத்திருச்குமாகில் மிகுந்த செல் 

வத்தை யடைர் த பெருமையை படைவள், பொன்னிறமுள்ளதாய் 
யிடையிடையே பொருந்திய வெளியிருக்குமாகில்ஆகாத. அழகு
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சிறைந்த முக த்தில் வில்லினைப்போன்று மிசவும் மெல்லிய்தாய்” ௧௬ 

மையை யடைந்து, அதிகமான பிரகாசத்தைக்கொண்டு புருவங்கள் 

ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து இருக்குமாகில் ௮ழகானதாகும், பரி 

கத்தம் பொருந்திய புருவத்தினது மயிர்பருமையை யடைந்து நீட் 
Gunes அகன்று பொன்னிறமுள்ளதாச இருக்கப்பட்டது 

ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருக்குமானால் கொடியதுன்பத்தை யடை 
வள், சாதினிடமாக இனிமையான சுழியிருந்தால் ஈல்ல மச்களைப் 
பெறுவள். செடுதலில்லாமல் மேலெழுர்து ௮ழகு பொருந்திய ஈர 

ம்புகளும் மயிரும் உயர்ந்திருந்தாலும் வளைந்திட்டாலும் அக்கத்தி 

னுடன் தரித்திரத்தை யடைவள். ௮ழயெ நெற்றியானது மூன்று 

விரலசலமுள்ள தா மயிரும் ஈரம்புமின்தி யாதொரு ஊனமுமின்றி” 

நிலைபெற்ற ரணங்களை வீசாகின்ற வெண்ணிறம் பொருக்திய பீறை 
ச்சந்திரனைப்போன்றிருர்தால், சசலவளப்பங்களும் அதிகமாக நிரம் 

பூப் பெற்று வாழ்வள். விரும்பப்படும் சோத்தியைபேனீ£? அமைந் 
திருந்தால் அரசர்களுக்கு உரியவளாய் வாழ்ர்திருப்பள். 

நரம்புகளும், மயிர்களும் நிறைந்திருந்தால் பலபுருடர்களைச் சேர்க் 

திடுவள். சிறப்பு நிரம்பப்பெற்ற சீமர்த ரேகையான.து நெற்றியி 

னிடமாகப் பொருர்திபிருந்தால் பலவகைய இறப்புச்ச ளெல்லாம் 

வந்தடையும். அழகுள்ள தலையானது அழகில் அதிகப்பட்டு இனி 

மையாகவும் வட்டமாகவு மிருந்தால் நன்மையான இன்பங்கள் 
பொருந்தும். மிகவும் பெருத்திருந்தால் கைம்பெண்ணாவள். நீண் 

டிருர்தால் பலபுருடர்களைசீசேோரர் து சோர்வீனை யடைவள். அழகில் 

லாமல் அகன்று பரலியிருர்தால் எல்லோரும் இகழும்படியாண வறு 

மையை யடைவள், கருமணலின் தன்மையையடைந்து மிகவும் 

வளர்ச்சியைப் பொருந்தி முனையில் குழைர்து பார்க்கும்போது 

அழக நிரம்பி நிறைந்த இருளைப்போலும் கறுத்து வாசனையை 

யுடைய்தாகி வண்டைப்போல முறை முறையாய் பொருந்தி GIES 

தலும் நீட்டலுமின்றி வளர்ர்.துவரும் முனையில் பிளப்பில்லாமல், 

பொருந்திய மேன்மையாக, ஈன்மையான பிரகாசம் மிறகர்து எண் 

ணெய் பூரியிருர்தால் ௮த்தலைமயிர் இனிமையான சென்று. மேலோர் 

சொல்வார்கள். அப்படிச்சல்லாமல் மூளையில் பிளச்.து வெளியாச 

நடுவில் தோன்றி gig வியல்போடு சுருண்டு குழைத லில்லாமல் 
அழகில்லாமல் மிசவும் நீண்டு செர்நிறமுடையகதாயும்,_பொன்போ 
ன்ற சிறத்தினையுடை பதா யிருந்தால் மிகவும் கொடுமையான, அன்ப 
த்தில் அமிழ்ந்து இடக்கம், செப்பமாகயெ. நெற்றிறினிடச் அள்ள
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புருவத்இன் நடுவில் செம்பையான மறுவுண்டா யிருர்தால் Ove 

ஐகத்தைக் காப்பாற்றுபவளாகும், பொருந்தியிருக்கப்பட்ட இடத 
பக்கத்தில் தழும்புடன் வன்மையான புள்ளியுண்டாகும் படிக்கரன 

ம௮வுண்டா யிருச்குமாகில் தரித்திமானது நீங்கிவிடும். மார்பின் 

வலத்தில் தழும்பும் மறுவும் ஈன்மையாகப் பொருச்.துமாகில் 

பலகுடும்பங்களைக் காப்பாற்றும்படிக்கான மைக்தனைப் பெனுகள், 

மேலும், பதுமையைப்போல அசையும் இடையினையுடைய சான்ளு 

பெண்களையும் ௮ழகுபொருந்திய வயிற்றினிடமாகப் பெறுவள், 

நிலைபெற்ற கமூக்கலுதுயினிடை மறுவிருக்குமாகில் உலகங்களை 

அளும்படிச்சான அரசர்களது மனைவியாய் ஈன்மையானது 

பெருகுமபடியான இல்வாழ்க்கையைப் பொருந்துவள், ராம் 

மூன் எடுத்துச் சொன்னமறுவான.து கறுப்பாயிருக்குமானால் தன் 

பத்தையடைந்து கைம்பெண்ணாடச் சோர்வினையடைவள், அப்படிக் 

கில்லாவிரட்டால் ஈல்ல கணவனை யிழந்து உலகத்தில் எல்லோருட 

அம் விருப்பத்துடன் சேர்வள், இன்னும், இடது பக்கத்திலுள்ள 

கைதனிலும், சமுத்திலும் ௮ழ௫ூய சாதினிடத்திலும், மகிழ்ச்சியை 

யுடைய கபோலத்திலும் மறுவுண்டா யிருர்தால் ௮ழகுபொருந்திய 
குமரளைப்பெற்று சந்தோஷத்துடன் வாழவள். குற்றமற்ற பாத 

முதற்கொண்டு உயர்ர்திருக்கும்படியான தொப்புள்வரையிலும் கொ 

சுசைப்போலச் சொல்லப்பட்ட வடுக்களானவை பொருந்தி யிருக் 

தால் தரித்தரத்தையடைந்து பிரதிதினமும் துயரதீதினால் dips 

திருப்பள், தலையிலுள்ள மத்தகத்தில் மூன்று தலைகளை யுடைய சூல 
ப்படையைப்போலும் இரேகையானது இருக்குமாகில மதர்த்த. 

வேல்போலும் வடித்தெடுத்த சண்களையும், புதிய அமூதத்தைப்: 

போன்ற மொழியிளையுடைய பணிப்பெண்கள் ஆபிரம்பேர் பணி: 

விடை செய்பும்படிக்கு பூமியில் வாழ்ர் இருப்பள், மலர்போன்ற கை 

பினிடத்திலும், தொப்புளிலும், மார்பினிடத்திலும். வலது கழித். 

தொழும் சுழிசளிருர்தால் மிகவும் ஈன்மையதாம். பொருந்தியிருக், 

கப்பட்ட மு. தூனிடமாசவும் இடையினிடமாகவும் வலஅபக்கமரச 

வலஞ்சுழியான.து பொருந்தியிருந்தால் மிகுந்த இறப்புடன் -வாழ்ங் 

திருப்பள். பின்பக்கத்தில் இரண்டுவலஞ் சழியானது பொருச்இ 
யிருந்தால் ஆயுளானது விருத்தியாகும். செல்வமானது வளரும். 

அழகுபெரருர்திய ஈல்ல தொடைமுசற்சொண்டு வயிறுவரையில் ஓர் 

சுழிபொருந்தி யிறாக்குமாகல் ௮ம்மங்கையின்,னல-லும், ரூழச்னத. 

புடன்இறப்பன், அர்சுக்தொடை முதல்வயிறளவுச்சும் முன்னே எட
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த்திச்சொல்லப்பட்ட இழிர்த சுழியானது பொருந்தி யிருக்குமாகில் 
சொண்ட சணவறானவள் இறப்பன், அவ்விடத்தில் இவ்விரண்டு 
சுழி.பிருக்குமாகல் பழியையுடைய மொழியை எல்லோரும் சொல் 

அம்படிக்கு தன்குலவொழுக்கத்தி னின்றும் தவறிக் கன்னியான 
வளும் தன்கற்பினை பிழந்து பலபுருடர்களை யணைந்இடுவள், சொல் 

அம்படிக்கான கண்ணினிடமாக சுழியானது இருக்குமாகில் கைம் 
பெண்ணாவள். அப்படிக்கில்லாவீடில், கற்பினையிழப்பள், மூக 

னிடமாச மறுக்களிருக்குமானால் கற்பினை யுடையளாவள், காதின் 
மீது அழகுபொருர்திய தலைமயிரினிடமாச வுள்ள வுச்சியினிடத்தில் 

வலஞ்சுழியானது பொருச்தியிராந்தால் தன்கணவனானவன் இறப் 

பன், ஒப்பற்ற உச்சியினிடமாக ஒழுகழியேனு.ம், இரண்டு சுழி 
யேலும் பொருர்தியிருந்தால் ௮ம்மங்சையின் அழகானது நீங்கி 
வ்டும். நெற்றியினிடத்தில் வலஞ்சுழிபொருந்தி யிருக்குமாகில் ௮ம் 

மங்கையை நீக்கிவிடுதல் நன்மையாம், பிடரியில் சுழியான.து வல 

மாகவும் இடமாகவும் மருவிபிருந்கால் ௮ம்மங்கையை மணந்த கண 

வனானவன் அப்படி மணர்ததினமுதல் ஒருவருடத்திற்குள் இறந்து 
விடுவன். ஒ ரமங்கசையானவள் பெரியோராற் சொல்லி யிருக்கப் 

பட்ட பலவசைப்பல்ட இலக்கணங்கள் முழுதும் கிரம்பியிருந்தா 

அம், பசிசுச்சம் பொருந்தியவளா யிருந்தாலும், ௮ம் மண்கையான 
வள் கித்திரைசெய்பும்போது பற்களை களித்தால் ௮வளை மணப்பது 

கூடாதென்று பெரியர் சொல்வார்கள். பொருந்தி யிருச்சப்பட்ட 

மெல்லிய அரையினில் சுழியிருக்குமாகில் ௮ம்மங்கை விவாகமா 

காத கன்னியா யிருந்தாலும கற்பழிர்தவளாகும். பெருமையொரு 
ச் இிய மூல்கள் டுத்துச்சொல்லும் இலக்கணங்கள் எல்லாம் கிரம்பி 

யிருக்கசலும் கிலத்திருக்கவேேண்டிய ஈற்குணங்கள் பொருக்தி யிரு 

ச்கயேவேண்டும். ௮.துவுமன்றி என் ஐயனே அடியில் வருவனவற்றை 
யு தயைசெய்து கவனிப்பீராச, பெருமைகிரம்பிய தனது சணவ 

ஞனைவன் புடித்த பின்பு தான் புசத்தல்வேண்டும். ௮க்கணவன்.நித் 

இசைசெய்தபின் தான் நித்திரைசெய்தல். வேண்டும், ஆவன் தயிலெ 

முவதன் முன்தச னெழுதல்வேண்டும். தனது ௮ருமையான கேள்வ 

ஞனவன் ௮ருஇலிருக்கும்பொழு.து. தான் பலவகைப்பட்ட gus 

ணங்களை அணிச் தகொள்ளவேண்டும். ௮வன் தூரத்தே சென்றபின் 

அவவாபசணங்களை கழற்றிவைக்கவேண்டும் இவைகளெல்லாம் கற். 
பினையே ௮ணிசலஞகப் பூண்ட மங்கையர்கள.து செய்சையாம். கிர 
ம்பப்பெற்ற அன்பிலையடைய கணவனானவன் கோபித்தாலும், துஷ்
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பஞ்செய்தாலும், ௮வளுச்கு மாறுபட்டு எதிராக நின்று கற்புடைய 

மங்கையர்கள் பேசார்கள். இன்பச்தைப் பொருந் தினவர்களாகவே 

யிறாப்பார்கள். தாம்வசிக்கு,ம் வீட்டைவிட்டு வெளியில் போகார், 

அப்படி. வீட்டிளை விட்டுப்போ குமவர்களைப்பாரார், மேலான பதவி 

யைப்பெற்ற கற்பரசியாகிய அருந்ததி தேவியைப்போன்ற பெருமை 

யினை புடையவர்ளாக கற்புடைப்பெண்டீர்கள் இருப்பார்கள். திரு 

விழாக்களைப் போய்ப்பார்த்தல, பெரியோர்களை வணங்கல், சோன் 

புமுதலியவைகளைச் கரமமாசச் செய்தல், குளிர்ச்சபொருந்திய தெ 

ய் வாதிகள், குளங்கள் முதலியவற்றில் புண்ணியத்திற்காக முழுகு 

தல், முதலிய காரியங்களை த் தங்கடங்கள் கணவனுடைய உத்திரலின் 

படி அருந்ததி தேளியின்மேம்பட்ட கற்பினையுடையமாதர்கள் செய் 

வார்சள். தங்களுடைய அபாணங்களைக் தமச்குமாற்றாளாகிய மா.து 
ஸ் ச,க் கணவனாவன் கொடுச்தால் மிசவும் சந்தோஷித்திருப்பார்கள். 
Dat x கற்பினையுடைய உத்தமமாதர்சள் வயது கூத்தவர்கள் இல் 

லாத லீட்டினிடத்தில் வாசஞ்செய்யார்கள். தமது கணவனது யு 

ல் குறைந் தபோமென்றனு ௮வனுடைய பெயரை எடுத்துத் தாம் 

சொல்லமாட்டார்கள், ௮ச்சுணவணானவன உண்ட மிகுதிப்த் 

தேவர்கள் உண்ணும் அமிர்கமென்று நினைத்துச் சந்தோஷத்துடன் 

உண்பார்கள், கிரமமாக ௮ச்சணவன் ஒரிடத் திருக்சபிறகு போய் 

வேரோரிடத்திலிருப்பர், இரவிலாவது அல்லது பகற்காலத்தி லா 

வது ௮ன்புடையவராயெ சன்கணவர் எதையாவது கேட்டால் ௮ 5 

தஸ் து இல்லையென்று சொல்லார்கள். எக்காலத்தும் வீண்வார்த் 

தைகளைப் பேசமாட்டார்கள், எப்போதாவது பேச வேண்டிவர் து 

பேசினால் மெய்ம்மொழியல்லது பொய்பேசார்கள், மிச்சை புகு 

வோர்கஞக்கும், யாவற்றையும் முற்றத்துறந்த சர்கியாசிகளுக்கும், 
தெய்வங்களுக்கும் தமதுகுமிம்பத்தில் இறந் த பட்டோர்களாகிய 

மூ.தாதைகளுக்கும், தாங்களிிம் பணிகளைச் செய்யும் பணியா ட்க 

ளுக்கும், கம்.ரிலல.த்தினைநோக்கி விருக்தாக வருவோர்சளுக்கும் தஸ் 
கடற்கள் கணவனுடைய உத்தரவின்படி. கொடுப்பார்கள். சத்திக் 

கின்ற வீரசண்டாமணியணிந்த தங்கணவன் யாதேனு மொன்ஞஜ்றக் 

கேட்குமுன்னர் அக்குறிப்பீனையறிர் து அதைக்கொடுப்பார். தமகீ 

குரித்தான கணவனைப் பழிப்பாசப் பேசுவோரிடம் யாதொரு சாரி 

யத்தை முன்னிட்டிம போசார்கள், இல்லறத்திற்குவேண்டி யவை 

களான வஸ்.துக்களை யெல்லாம் பிரியத் துடலும், பரிவினுடம் சேகரி 
ப்பார்கள், அப்படி, யருமையாகக் சேசரித்த பண்டல்சளை வீண்
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செலவு செய்பார்கள். ட. தீம்த அருமையான கணவனுக்கு ரிவர் 

ஆபுள் விருத்தியாகும் வண்ணம், பரிசுத்தமான மஞ்சட்பூச்சைத் தம 
அதேகச்தில் ௮ணிந்து கொள்வார்கள். தமது கணலன் அழல் 
லாதவனைலும், தீராகோயுள்ளேனனா௮ம் அவனை அ௮வமதிக்காது 
HUM. Meri ss Barr mot, பிறரொருவசோடு பேசும 

போது தங்கள் சைகளை நீட்டி நீட்டிப்பேசார்சள. தமது குரவர் 

யாதாடுமான்றைக் கொடுக்கும்போது ௮ வலஸ்,தஐக்களை ஒருகையல் 

ஏற்காது இரண்டுகையாலும் வாம்இக்கொள்வார்கள். தெருவினின் 

முகிலும், சபையினிடத்தி ளின்றாலும் செய்யவேண்டிய லைகளைச் 

செய்யார்கள். இலையெல்லாம பெருமையபொருந்திய அறிவினால் 

Bega par Bu கற்புள்ளமாதர்களது குணங்களாம், தமக்கு மூன் 

னிறக்.த பட்டார்கள.து தேகத்தை உயிரோடிருப்பவர்களது தேசத் 

BOG ஒப்புச் சொல்லார்கள். தம.து தேகத்தினிட மமர்ந்திருக்கும் 
Mask துடைத்,துத் கள்ளிச்கொண்டு போகமாட்டார்கள், மேலி 

ட்டுச்சென்று மற்மொருவரைக் கோபிழ்துப் பேடுடார்கள். இவை 

கள் தருமததின் வழிநின்ற சுற்புடைமடவார்களது நன்மையான 

(குணங்களாம். தாம் உடுத்திக்கொண்டிருக்கும் ஆடையைக் $ழிட்டு 

வெற்றுத்தரையின்மீலு படுச்து உறங்கிடார்கள். தாம் படுத்திருச் 

கும் கட்டிலின்மீதேறி தம்பாதங்சள் பொருக்தும்படி நிற்கமாட்டார் 
கள், தாம்முடித்த மலர்களை மோந்து வாசனை பரீட்சை செய்யார் 

கள். தம்மால் முகரபபட்ட புஷ்பங்களை தம கூரதலில் முடித்து 

க்கொள்ள மாட்டார்கள் அடுத்தடுத்து தினந்தோறும் வாசனையோடு 

கூடிய பூச்சாக்௪ துகளை ௮ணைல கொள்ளமாட்டார்கள், அருந்ததிக் 

சொப்பான கற்புள்ளமாதர்கள், அரிது சேர்த்து வைத்த திரலியத் 
சை இழச்டில் அதனால் மனத்தில் வாட்டத்தை வையார்கள்; தடீது 

கைச்கெட்டாத வைகளை எந்த காளிலும் விரும்பிடார்கள். வளம் 

பத்தை புடைய பொருளானது தமது கைக்கெட்டாமையால் மனதி 

னிடமாக வருத்தசததை யடையார்கள். உள்ளமானது மகிழ்ச்சியை 

புடையத்தகுகத கருமங்களெல்லாவற்றையும் வேதங்களை யோதித் 

தெளிச்த ௮க்தணர்களது சொல்லின்படி செய்வார்கள். தெளிந்த 

அலைதளாற் சூழப்பட்ட உலகத்தில் மேன்மையானது சிறப்பாகப் 
பெரருந்தியிருக்கப்பட்ட கற்புள்ள மாதர்கள்தாம் தமது சண்கஸி 

ஞற் கண்டலைகளைப் பிறரிடம் வெளியிடார்கள். காதிற் ரூம் 

கேட்ட விஷயங்களைக் கனவிலும் பிறருக்குச் சொல்லமாட்டரர்கள், 
தீழம் புசித்த உணகினைப்பழித்சல் செய்யார். தாம் பிறருக்குச் செ
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ய்த உபகாசத்தையும், தருமத்தையும், நோன்பையும் மனதிடை 

மாகக்கொண்டு சர்சோவஷியார்கள். ௪ம் சணவனன்றி மற்றை யால 

ரும் சொல்லும் மந்திரக்சளை ஏற்றுச்கொள்ள மாட்டார்கள். சற். 

புள்ளமச.தர்கள் தங்கள் கணவர்களை நீர் உண்ட வுணலிற்குக்' ase 

ளென்னவென்௮ வினவார்சள். அதன்றி மற்றபாரையும், உண்ட 

வுணவும் அதற்கான ச௪றிவகைசளு மென்னவென்னார்கள், தம்மினு மூ 

யீர்ர்தவர்கள்வருவார்சளானால் ௮.வர்சுளை எதிர்சென்றுபோய் கின்று 

அழைக்கமாட்டார்கள். எவரையும் அவாவர்சளுக் இட்டுள்ள பெய 

OIMOUVEB ௮அழைக்கமாட்டார்கள். மேளன்மையோடு கூடிய a)! 

யான கற்புள்ள மாதர்சள் பெருமை மிகுந்த கணவர்கள.து தேக கிழ 

லைத் தாம்மிதித்.துச்சொண்டு நிற்கமாட்டார்கள், அவர்கள் பக்சலி 
இரராய்ர்துகொண்டு போசார். அப்படிக்கு ஈடுளிலிறாக்க நேர்ர் கால் 

க்கணவளை பிரதக்ஷிணஞ்செய்.து வணங்கிச் செல்வார்கள். தகுதி 
யான நல்லவார்ச்தைகளைப்பேசி கணவன் பேசும்போது அதைத் 
தடுத்து நடுவில் பேசார்கள். அ௮ச்சணவன௮ எதிர் நின்று உரத்துப் 
பேசார்கள். குற்றமற்ற சுற்பினய/டைய மாதர்கள், தாம் ௮௧ அழ 

கினை.ப்பெற்ற மாசர்களென்று ௮றிலிலாது சொல்வோருடன் ஒரு 

நாளும் பழகமாட்டார்கள். தங்கடங்சள் சேசித்தை 19-48 9.6 6; 

உற்றுப்பார்ச்க மாட்டார்கள். ஒருவரையும் பழிப்ட ரண வார்த்தை 

களைச்சொல்லமாட்டார்கள்., லிரும்பப்படன்ற சுங்சள் கணவளை 

விட்டு வே.றபுருடர்களைப் பார்க்கமாட்டார்சள். sheer sud) 

ரைக் சையினாற் அடி.க்கடிக்குச் சோசுமாட்டார்கள். சுற்புள்ளமாதர் 

கள் தாமொருலரே யுண்ணவேண்டுமென்று அடுப்பில் உலையை ளை 

ச்கமாட்டார்கள். பிறருக்கு ஒருசையினால் யாருச்ரும் உண்ணும் 

படிக்கு நீ நீரினைக்சொடுக்கமாட்டார்கள். பிரசாசம்பொருந்திய விளை 
க்கினை அகிக்கம்ட்டார்கள், சு்சள் வாயினால் அடுப்பிலிராக்சப் 

பட்ட நெருப்பை யூதார்கள். ஒருபிரைசக்கொலைசெய்து 01% g மாமி 

சத்தை உண்ணமாட்டார்கள். நீட்சியையடைரச் துள்ள தங்சள் தலை 

மயிரினை G5 தபோகும்படி லீசமாட்டார்கள், தமது அடையை 

பலபேர். நடுவிலிருந்து உகறமாட்டார்கள், கற்புள்ள மாதர்கள் 

வேறொருவர் தம.து இல௪த்சை கிளக்குங்காலத்தில் நடுவிலே போசு 

மாட்டார்கள். தமதிரண்டு கைகளாலும் தண்ணீரையளளி யுண்ண 

மாட்டார்கள், இரண்டு கைகளாலே தம்முடைய , தேகத்தைதி 

தொட்டுச் சொறியமாட்டார்கள். மாலைக்சாலத்திலும், காலைவேளை 
ஓ த
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களிறும் படுத்திருக்கமாட்டார்கள். சற்புடைய மாதர்சள.து இயல் 

பாவ.து தமது கணவன் இறந்தால் தாமும் உடனே இறத்தல், அவ 
ன்வாழ்ர்தால் தாமும் உயிர்வாழ்ர் திருத்தல், ௮வன் துன்பத்தை 

யடையுங்காலத்தில் தாமும் ௮த்துன்பத்தை அனுபவித்தல், தம்மு 
டையசணவன் காலலம்பும நீரைக் கங்கையெனவும், சணவனைச் 

தெய்வமாகவும் எண்ணுவார்களாம். அழகினையும் மடப்பத்தையு 

முடைய மாதர்சள் தாங்கள் பூப்பிளைேயடைந்த மூன்று இனங்களிலும் 

தங்களுடைய முகத்தினைத் தங்கள் கணவனுக்குக் கஈட்டார்கள், 

மேம் அக்சாஉத்தில் உரத்துப்பேசார்கள். கான்சாம் தினம் ஈல்ல 

Rebbe முழுகிவர்.து தங்கள் கணவனுடைய முசர்சைப் பார்ப் 

பார்கள், HIS தினத்தில் கணவனில்லாளிட்டால் ௮வனை மனதி 

னிட்மாகத் தியானித்து சூரியளைப் பார்பபார்கள், குரறமற்ற கற்பி 

னால் மிகுர்த அிழையடைர் அள்ள மாதர்கள், தங்களுடைய கண 

வன் சங்களை யழைத்தசாலதிதில் ௮தி சிக்கொமாசு ௮வனுக்கெ திரில் 
வருவராகள். காய் தர்தையரைச் காட்டிலும், காங்களரிகிற் பெற் 

றெடுத்க குழந்தைகளைப் பார்க்கும் குற்றமற்ற கணவன்மீது கிரம் 

பிய அன்பினையுடையவர்களாவார்கள். கற்பில் மேம்பட்ட உடுக்கை 

யைப்போன்ற இடுப்பினையுடைய மாதர்கள், உயற்சியையுடைய உல 
க்கையின்மீதும் உரலின்மீதும், ௮ம்மியின்மீதும், மூறத்திலும், வாச 

லிலுள்ள படியின்மீதும் பெருமை பொருந்திய இலக்குமி நீங்கிகிடு 
வளென்று உட்காரமாட்டார்கள், பெருமையுடன் சூரியனுனைவன் 

2. திக்கும்படியான பகற்சாலத்தில் படுக்கையின்மீ,து படுத்,.து உறங்க 

மாட்டார்கள், இன்பத்தைச் செய்யும்படியான கணவலுடைய உத் 

தசதில்லாமல் விரதங்களையும் தெய்வபூசையையும் விருப்பமாகச் 

செய்தால் ௮ம்மாதர்சள் ஈரகத்தில் ௮மு* துவார்கள். சமத்கண.வன் 

மீது பழியைச்சுமத்துபவர்களும், சொல்வோர்களும், ௮க்கணவ 

னுடன் எதிர்த்துச் கோபித்துச் சொல்வோர்களும், கெொடுமைமிக்க 

நரியாயும் சாயாபும் மறுபிறப்பு பிறப்பார்கள், பொருந்திய தமது கண 

வன் சறிக்கோபித்தால் ௮வன்முன்பாக வர்.து ௮வனைவைதவர்சள் 

மிகு தவலிமையை புடைய புலியாசப்பிறப்பர், சக்களத்தியைக் கண் 

டால் ௮வளருகற்சென்று கோபிப்பவர்கள் கோட்டானாகப் பிழப் 

பர், தமது கணவன் பூத்திருக்கும்போது உண்பவர்கள் பன்றி 

யாய்ப்பிறப்பர், அறிலில்லாமல் அயபல்புருடனுடைய அழக்
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கண்டி சர்தோவஷிப்பவர்கள் மறுபிறப்படைர் தார்சளானால் பேயாய் 

ப்பிறர் ஐ அலைவார்கள். தமது கணவனை நிர்தித்து சர்ய்வீட்டிற் 
போயிருப்பவர்களை யமனுடைய தாதர்கள் கோபத்தோ0ு 'சட்டிப் 
பிடித்து மீகவும் எரிகின்ற ஈரசத்தினிடைச் சேர்ப்பார்கள், சுமக்கு 
உரிமையானகணவன் இறர்தால் அவனுடனே நெருப்பில் Sept gn 

சாகமனஞ் செய்தற்கு வழிஈடக்கும்மா.து வைக்கும் gat aren. 

க்கும் ஒரு ௮சுவமேதயாகஞ்செய்த பலன்ூடைக்கும், ௮ம்மாத்சி 

சள் யமனுடைய தூதர்களுடைய சையைப்பறித்து அவ்விடத்தில் 

போய்ச்சேர்ந்த குற்றமற்ற தங்சள் சணவலுடன் புண்ணிய பூமியா 

இய சுவர்க்கம் புகுவார்கள். தங்களுடைய கணவனானவன் மசா 

'பாவியானுலும் ௮க்கணவலுடன் சிகைகள் நிறைந்த செருப்பில் வீழ் 

ந்தலள் சற்புடையவளே யென்றால் அப்படி வருபவளை யமன்சாணு 

வானானால் மனதினிடத்தில் ௮ச்சத்தையடைர்து தனது தூதர்கள் 

தீன்னைப் புடை சூழ்ர்துவர அவளையும் ௮வள் கணவனை .புமலிட்டுப் 
போய்கிடுவான். தன்னுடைய கணவனோ சென்று ஏரியில் மூழ் 

கும்படியான கற்புடைய மாதர்களது தேகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு 

ம.பிருக்கு தபிரகோடி. காலவளவுக்கு தனது கணவலுடனே srg 

மபொருந்திய வீசேடப்பிரகாசம் வீசம்படியசன சுவர்க்கத்தில் 

இனிமையாக வாழ்வள், மேன்மைபொருர்திய கற்பில் மிகுர்த மாத 

ரைக் கண்டால் சூரியலும், வெண்மையான சர்திரலும், பரிசுத்தம் 

பொருக்திப அக்கினியும் தங்கடங்கள் பிரகாசம் குன்றிப் போலார் 

Sor, அவவகைப்பட்ட மாதினுடைய தாய் தந்தையரும் அவளை 
மணம்பூரிர்த சணவலும் மற்றும் இருபததோரு மலைமுறையிலுள்ள' 

சுற்றத்தார்களும் அழிவில்லாத சுவர்க்சம் பெறுவார்கள், பரிசுத்தம் 

பொருச்திய கற்புள்ளமாதர்சள,து பிரகாசம் பொருர்திய அடிச்சுவ 
டுள் படி.ர்த் எல்லாவிடக்களும் மேன்மை கிறறைர்த புண்ணியத் தல் 
ashen மேம்பட்டதாகும், பூலோகத்தில் கிரம்பி யிருச்சப்பட்ட, 
புண்ணியாதிகள் யாவும் தங்கடங்கள் பாவங்கள் நீக்கும்பொருட்டுக் 
கற்புடைய மாதர்சள் தத்தமிடம்வர்து முழுகும்படிப் பிரார்த் Bi wu. 

QuGenud qs சற்பில்லாத மாதர்களைப்பெழ்றதாய் தர்தையர்கள் 

அவர்கள் குடியிலுள்ளோர்கள் கணவன் மரபினி லுவ்ளோர்சள் 

ஆகிய இவர்களெல்லாம் துன்பத்தையடைச்து ஏக்சமுறும்படி. யன 

தூதர்கள் நெருப்பினைக் கக்கும் ஈரசத்தினிடத்தில் திஏந்தோரும் 
வீழ்த்துலார்கள். மிகுர்த் செல்வம் சிரம்பிய. மாடங்களும் கேரபுச
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ங்கஞம். நிறைச்சு வீடாயினும் சற்புடைய மாதர்களில்லாத வீடா 

னது பேய்கள் சிரம்பப்பெற்ற காட்டிற்குச் சமான மாகுமென்று 

பெரியோர்சன் சொல்வார்கள். வெள்ளிய சர்திரனும், சவர்த ,சர 

ணங்களுடைய அக்கினியும், வாயுவும் செபபமாகிய சற்பனைய/பைய 

Lon pi Gor Hi சேசுத்தைத் தொட் டால தம்௪டங்கள் மனதில் பயத்தி 

ளைபடைவார்கள். கணவன் இறக்சத்தாம் மேலணிந்திருக்கும் ஆபர 
ணக்களை யிழந்கமாகர்களை உயிரானது நீங்ெயெ சேசுத்தைப போல் 

லே சீளைத்துயாக௫ம்2ண்டமாட்டார்கள். தெருவில்போகும் வழியி 

வவர்களைக் சண்டால் போகும் கரரியத்திற்குத் தடையுண்டாயிற் 

நென்று தத்சமிடத்திற்குத் இரும்பிகிவோர்கள். அம்மாதர்கள து: 
ஒர்சொல்லும் கொடுமையான விஷமென்று சொல்வார்கள். கற் 

புடைய சைம்பெண்கள் சமக்குப்பொருர்தி யிருச்சப்பட்ட Hapa 

கத்தையிட்டு நீம்கில் தங்கடங்கள் ௮ருமையான சுறநத்தாரோடு ௩௪ 
சத்தில் தள்ளப்பவோர்கள். அவ்வகைய கைமபெண்கள் தமீதுமபிர்த் 

தலையை மொட்டையடிக்கா விட்டால் பமனுடைய தூதர்கள் Hs 

கைம்பெண்களுடைய சணவர்கள.து தோள்களில் கயிற்றைப் போட் 

டிமுப்பார்கள், மிகுந்த தயவினையுடைய சணவனிறச்கில் அ௮க்சைம் 

பெண்கள் பசலில் ஒருபோதுணடு, வெற்றிலப் பாக்கையும், படுக் 

கும் பாயையும் நீக்கவிட்டு, விட்டினிடத்தில் மண்ணின்மேல் நித்தி 

oni Dei gs, கடினமான விர தங்களைச் செய்து, பரமஎவத்தினுடைய: 

மசத்.துவம பொருந்திய சிவபூசையைச்செய்து ௮ரச்சிவபிரானது தா 

மரைபோன்ற பாதங்களை வணங்கவேண்டும். இவ்வகையான வித. 

வைகள் பற்பல விரதங்களைச்செய்தால சிவபிரானது அருளைப்பெற, 

Bt Sins BA or யுடைவார்கள். பிதரவற்றவச்களும், தாயற்றவர்ச 

ளும்,,தம்முடைய தமையன்மா ரில்லாதவர்களும், தன்சைரில்லாத. 

வர்களும் சாலலாயுள்ள ஆண் மக்களுடன் பிறவாதவர்களுக், அத்த 

கைய ஆண்மக்களிறக்கப்பெற்றவர்சளூம், பெருஞ்சுற்ற மில்லாதவரச் 

களும், யாவரும் வியக்கத்தக்க செல்வமற்றவர்களும், உயர்குடிப் 

பிறவாசவர்களும், சோயுள்ள மாதா பிதாக்சகளிடத்திறக Spt gars, 

ரூம், | 'தயொழுக்சமுள்ள மதல்களிற் பிறர்தவர்களும், கேகயாளிக 

ஞூம், ஊமைகளும், முடவர்களும், செவிடர்களும் அயலார் விட்டிற் 

குப் போன்றவர்களும், தாசெளைப்போற் பார்ப்பவர்களும், பல 

காலமும் யெளவனமுடைய ஆடவச்சுளைப் பார்த்துக்கொண்டு மிக.
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வும் ஆல்அுள்ளலர்சளாய் வாயிற்படிபில் நிற்பவர்சஞம், அழகு 

மேம்படும்படி. : அலக்கரித்துக் கொள்பவர்களும், மீதாண்கிரும்பு 
லோர்களும், கெடுச் தயில்சொள்ளும் சுபாவமுள்ளவர்களும், தம்மி 
னும் மேம்பட்ட வயதுடையவர்களும் ஒகாலாம், : ஒற்றும்ப்பம் 

டசோ'த்திரத்திலும் மாபினுமூள்ளவர்சளும் ரெட்டையா விருப்ப 
aise குட்டையாயிருப்பவர்களம் தூலித்தசரீர முையவர்க 

ளும், ௬ட்டுத்த சரீரமுன்டயவர்களும யாதொரு பி/யோசனமூமத்த 
கருகிறகிிசாண்ட சரீரமுடையவர்சளூம், பொன்போன்று அழற 

மிச்ச சரீரமுடையலர்களும், பெருமைதாக்கிய தேமல் படர்ச் தள்ள 

சரீரமூடையவர்சளூம, வெளுத்த சரீரமுடையவர்களும், உதிரத்தை 

ப்போன்ற சிற்றிதில் மேம்பட்டவர்களும், வெட்க மற்றவர்சளும் 

cers er கலவியில் ௮ இவிருப்பமுள்ளவர்சளூம், சதாசிரிப்பவர்க 

ளும், அதிச பலவினர்களும், விசேடவலியில் மேம்பட்டவர்சளும், 

மாதாபிதரீக்களின் தக்கனையைக் கடஈதவர்களும், மிக்க கோபமுன் 

ளவர்களும், விசேடபகைமையுள்ளவர்சளும, பேசர்புரியூர் தன் 

பில் முயற்சிப்பலர்களும், கூத்து முதலியலற்றைப் ப்சச்சள கிருப்ப 

முள்ளவர்சளும், மன்மதனால் வருர் தவோர்களும், சிவபெருமானிட. 

த்தில் ௮ன்பில்லாதவர்களும், பெருந்தன் மையை வாய்ர்த. முனிவர் 

களை கிந்திப்பவரும், சீவர்களிடத்தில் ௮ன்பென்பவை யில்லாதவர் 

களும், தங்கள் குலாசாரத்திலொழுகாதவர்களும், குற்றமுள்ள குண 

முடையவர்களும், கற்பற்றவர்களும, மனமென்னும் காவலில்லாத 

வர்சளும், ஆசாரியரை மனிதனென்று கினைத்தவர்சளும், செய்வ 

மர்த்திச்சளைக்கல்லென் றுரைத்தவர்களும், பத். ஐக்குமேற்பட்ட வய. 

துள்ளவர்க்ளும், பூப்பு கிகழும் பருவமடைந்தவர்களும் கணவன் 

குணத்திறீகேற்ற குணமில்லாதவர்களும், அச்சமற்ற மனமுடையவர் 

ஈளும், இடியேற்றைப்போன்ற குரலுடன் வசனிப்போர்களும், மதா 

9தரக்கள் மணமுடித்தக் கொடுப்பதற்கு முன்பே ஒருகரீடத்திற், 

சாதல் வைத்து அவரை யனையும்படி மனம்லைத்தவர்சளும், செர்ச் 

கற்றவர்களும், மடம் பயிர்ப்பு என்லும் குணம்சவில்லா தயர்ச்ஞீம், 

இிறலிக்கு௫டர்சளா யுள்ளவர்சளும் பிறர்த.பின்பு பரீர்ஸ்வ' கிழர்த 

வர்களும், பூப்பட்ட் சண்களுடையவர்களும், படம் படர்ர். தள்ள 

பார்வைலயீ புடைபுலர்ச்ரூம்குறிழிபரக்.மெ ல்£ய் லிருட்பிப்பாரி 

்கும் குருடர்களும், -ச்ருடற் பசர்திங் படையகர்சஞ்ம், திதப்பிறிற
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சண் ணுடையவர்களும், கஷணகேோரத்திற் கோர்கால் சுழன்ற 

ae anwar சிவத்த சண்களை யடைச்தவர்சளும், அடர்ந்துள்ள 

KIAMA MME, KPIS கூர்தலுடையவர்களும், மாசு' 

படிர்தல்ள கூச்தலுடைவுவர்களும், லிரிர்அல்ள கூர்தலஓுடையலர்க 
சூம் அளவற்ற இசம்பட்டமயிர்களூள்ள கூர்தலுடையவர்களும், பூமி 
Bowie SBT கூக்கலுடையவச்களும், பழுதற்ற. a 

அடையவர்களும், மிருகத்தைப்போன்ற உரத்த குச௮ள்ளவர்தளும், 
ஏ௮.க்சசண்களை யுடையவர்களும், விசேடமாக மீண்டிருக்குழ் மூக் 

குள்ளவர்களும், இரண்டுபுருவங்களும் per peers அள்ளவர்தளும், 

கு.௮௫ய காதுடைபவர்களும், நீண்ட பத்களுடையவர்களும், வளை 

ச்ச சழுத்அள்ளவர்களும், மறுவுற்றிருக்கும் முதமுடையவர்சளும், 
அழூெெதேமல் படாத் தன்ங்சளு ப்ள மார்புடையவர்களும், ॥அமை 
யூத்த இடையில்லா சுவர்களும், வில்லென்.று சொல்லும்படி. மிசப் 

பறாத்த லயிறுள்ளவர்களும், சாமு.த்திரிச நூலில் முதைடைப்படி. 

கூறிபுள்ள இலக்கணங்க வில்லாதவர்கஞம், இசழ்களும் உள்ளல்கை 

யம். -கல்களும் காலடி.ப்புறமூம்னழகமைந்த வந்த நிறமில்கர,தவ்க 

சூம், சிலமயிர்கள் பொழுச்திய ௮சன்ற பாதமுடையவர்களும், மிரு 

அவான சறகுசளைப் படைத்த ௮ன்னப்பறவையைப், போன்று, சற, 
கத சல்ல ௩டையற்றவர்களும், கால்விரல்கள் பூமியிற் படாதவர்களும் 
ஆசாவாம். மேற்சொல்லிவர்த கோஷகுணங்கள் மீங்கியவளும், ஈற் 

குணங்கள் கிறைச்.துள்ளவளு மாய, மேற்காட்டப்பட்ட சுற்பிலக் 

கணங்கள் கிரம்பப்பெற்ற கன்னிகை யொருத்தி பிருப்பாளாயின் 

அவளை அடியேன் மணப்பன், ஆசையால் தேவரீர் அ.த்தன்னீம வச 

ய்க்த பெண்ணைத் தேடித் தருலீராகவென்றுமிருக சண்ேபேென்லும் 

சவுச்சிசுமுனில.் சொல்லினர், 

(இவ்வார ச்தைகளைக் குச்சசமுனிலாகேட் டளஸில் புனமுறுல 
அம் சர்சேரஷமு, ,மடைர்௪, அழிவற்ற, ப்பிளையஸடைய Maser 
cpa dacter நாடுகளில் 8 விரும்பிய வன்னம், ஈஜ்லிஜக்சணமமை 

பன்னை உள்னிடத்திக் சோத்டன்றேன். ரீ,௮,௫. விஷயத்தில் 
சதந்தசச்கொள்ளவேண்டா மென்றனர்.. அதன்மேல் அத்ருச்சச 
மனிதர் சம் மர்தரைத், தமதாச்செமத்தினி௮.த்தி அதிஜிரையடன் 
உ௫சத்திலே திருச்சமிச்ச பிரசசமோல்பெபச ம்பொன்னாற் செய்த.
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ஒர்ரபரணத்தின் மத்தியில், ய யாவரும் விரும்பும்படி” */திப்ப்சற்கு 

வேண்டிய அருகம்யான ஒர் ஈாயகமணிலமைக் கொள்ள்வேண்ட்: த 
தேடூன்றவளைப்போல, த்ர் பெண்ணைச் தேடலுற்றன 7 ‘ghar 

சேடிச்செல்லும்' குச்சசமூனிவருக்கெ திரில், இன் ஐ.ப சீல முனிவர் 

களி வரலும், அவர்களுடன் பெண்ணைக் குறித் தக்கேட்டு, சேர்ழ் 

சேசத்தில் வசாரமயமென்னும் பெயருடைய கர்தடர்தவல்த தி 

உச்த்தியசென்லும் சேனிவரிடத்தில் ஜா பெண்ணிருப்பதாசத் தெரி 

நீது அவரிடத்துச்செல்துதலும், ௮லர் இவர்வரவைச்சண்ட திங்ர த 

பாதங்களிற் பணிய, தாடேம் எதீ£பணிர்து தழுலிக்கொண்டு ௮ம்ரூ 

னிவருடன் உள்ளே செரில, பழுதற்று விசாககும தம்தாசீச்மத்தி 

னுள்ளே யழைத்துச்கொன்டுபோய், முறைமை தவருகியந்றியுள்ள்' 

ஆசனத்திளெழுர்தருள்ப் பண்ணி, எம. புத்தீரியையும் மீனலின்ய 
gd அவ்விடம லரவழைத்,து, ஈமதாசரீயா எழுந்தருளினர் நீங்கள் 

வணங்கிக் கொள்ளுங்களென்று கலையிற்பணிளித்து, சேய்யநீத்கீக் 

வழிபாடுகளியற்றி முசகலர்ச்சியுடன் உபசாரலார்ச்சைகளை க் கூறி, 

உசத்திய முனிவர் அவருடன் ஆள வளாவி மகிழ்ஈ ௪௭ ர் ர். Dos a 

யமைர்த ஈறுமணங்கமழும் திருள்மூதும் சிற்றுண்டி வசைச் 

விசேடித்தனவாக புணபித்த, யாதோரி குறைபாடுமின் றிய Cx culty 

க்கு அடியேனிடகத்திற் பெறவேண்டிய எ்ண்ணமுடைய தெருவெள் 

அரைக்க, குற்றமற்ற தவம்லாய்க்க குச்சகமுனிவர் மனங்சசரித்த 

நீர் பெருக்தவம்புரிர் து பெற்றபுத்திரியை எமது ஒரோ பேறான புத் 

திசலுச்கு மணமபேச வர்தேனென்று இருவாரம். மஉர்ரதனரி! இல் 

வார்த் தயைக்கேட்டு உசத்தியமூனிவர் களித்து, அடியேன் புசல 

வியாகயெ விருத்தையென்பவளை, இலக்கணமமைஈத தேவாீர் புசல் 

வர்க்குக் கேோடுபபதற்காகப பூவ இற் புரிர்த றந்த சவம்பாதோ 

எனக்கூறி, தம்முடைய மனததின்கண் முறுவலுங் களிபபும மேம் 

பட மணஞ்செய்து கொடுக்க ஒருப்பட்டு, பெருர்தவமுடைய குச்சு 

சமூனிவரை அ௮வகிடத்திற் சிலகால் மிருக்கச்செய்து பரிப்ர்ஜித்து 

வழிபட்டுக்கொண்டிருக்கும் காலத்தில், பழுதற்ற e. £5 Suche ad 

Aru sGehurGu niainGer e ssienas Oup pa@ara® we 

ரச் புத்திரிமாராமே லிருக்சை அங்கிடத்திருக்கும் நோரழியர்களின் 
கூட்டத்தோடு; சவர்தச்யல்பீன்கள் பாய்ர்.து சொன்டிர௫ம்கும் சான் 

யரீற்தில் நீராடச் சென்றனள்,
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உட வித்த அராமயமென்லும் காட்டிற் பெருகுகின்ற வெளளதந்திற 
இறந்த, நீரிலே முழுடக்களித்து, தெய்வப்பெண்களொத்த பால்யெ 
முடனே அதன்பச்சத்திறார்த சோலையிற்சென்று, அங்குள்ள மலர்ச 
சப்பற்றித்துச் ரூட்டிக்கொண்டும் மாலை கட்டிக்கொண்டு மிருந்த 

னள், தெய்வப்மெண்ணையொத்த கிருத்தை அச்சோலையினின்றம் 
பசிய ஆபாணங்களணிர்அுள்ள பாங்கியர் கூட்டத் அடனே புறப் 

பட்டு, களங்கமற்ற ஈட்சத்திங்கள் முறைமையாகச் சூழ்க்துள்ள 

பிரகாசமமைர்த சர்தானைப்போன்று வீட்டிற்குத் திரும்பும தருண 

த்தில், அச்சச்தை விளைச்கம் பிளிறோசையுடனே, இடிகளைக் சக்கு 

இற கருகிறங்சொண்ட மேசமிதுவென்றுரைக்கத் தீக்சதாயக்கோபி 

த்தி, வெப்பமுடைய அக்கினிப்பொறிகளைப் பொழியும் விழிகளை 

புடையதும், அச்சங்கொள்ளத்தக்ச சரீரமூடையம், விசேழத்த 

ஆற்ப்பெருச்கொத்து மதஜலத்தோடும் வருகின் றம், தொக்கச் 

கொண்டிருக்கும் அதிக்ராயுடையஅம், வளையத்தின் தன்மையொத் 
அ வயிரமமைர்துள்ள தர்தங்களுடையதும், உரல்போன்ற சாரல்க 

ஞடைய துமாகிய ஏழுமுழ முயர்ர் துள்ள சாட்டானையொன்று, எதி 

மிேவர்.து வலியுள்ள மலைகளையெல்லார் தாளாக்கிவிட்டுப்போயிற்ற௮ு, 

ஒிர்த யாளையைப் பார்த்தவளவில் அம்மார்க்கத்திற் போய்க்கொண் 

டிருர்த தண்தன்மையுடைப ஆடவர்களும் மிகரீண்டுள்ள திருப்பா 

ற்கடஜினிடத்்து மேலோம்கெ கொடிய அலகாலம் சேர்ர்தவளவில் 
ஓடிய தேவர்களையொத்து, ௮ச்சங்கொண்டு மனங்கலங்கி gods 

தினின்றும் நீங்கியோடினார்கள். 

அப்போது அன்னப்பறவையைப்போலும் மீரு துவான நடை 

யையுடைய பாங்கியர்களளை வரும் இர்த யானையைக்கண்டு துன்ப 
மடைந்த அவ்கிடத்தினின்றும் கீங்கியோடுதலும், விரூத்தை வேச 

ததன் முயற்சித்து ஒடுதலும், ஈரகசுதில் தொங்கிக்கொண் டிருச் 

ரூம் பாவிகளின் கூட்டத்த யொசத்,த, தொக்கிக்சகொண் டிருக்கும் 

பகம்பூரிகள் நெருங்குதலால் தான்மறைபட்டு றஐழமாயுள்ள ண 

இருள்௮ கட்ட, அவ்விருத்தையென்பலள் அக்கிணெற்தில் fips 

தீழூர்தி இறர்தனள். வளைந்துள்ள மயிர்சள் ௮சைர்துகொண் டிருச் 

கும் பேரழகு வாய்ர்த நெற்றியையுடைய ஆண்டுங்கம் எதிர்த் து 

வந்தாலும் பசைக்கும்படியான, மத,ச்தைப்பொழிகன் தி அப்பெரிய 

யானையானது, சேோரகாட்டை யடையும்படி சல்லென்னும் பிளி



31 
ரோசையுடன் ஒடி.ய.து. ஐட்டமெடுத்த பாக்யெர்சளஎனை வரும் எவ் 
விடங்களிலுமாகப் ப.ரவியிருர்.து பின்னர் ஒருக்குகூடி, வியர்வை 
யடைந்த சரீரமூடையவர்க ளாகவும் சரிர்த அ௮ளசமுடைங்வர்சு 
ளாகவும் வாடிய மனமுடையவர்ச ளாகவும், களிப்பற்றவர்க 
ளாகவும் சென்று கிருத்தையைத் தேடினார்சள். தான சென்ற 
வழி யெங்கும் மதத்தைப் பொழிர்து மேகத்தைப் போன்ற 

நிறம்வாய்ர் து வர்த இரண்ுி சந்தங்களைப் படைத்த அர்த யாளை 

யைக் காரைகில்லை, விருத்தையென்லும் சன்னிகையையும். காளாத' 
வர்களாய் உயிர் உண்டில்லை யென்று சொல்லத்தச்கதாய்ச் 

சுவாசம் 8ங்கி மூர்ச்சையுற்றார்சள். பூமியில் ஈதிபோலப் பிரவரகக் 
கும்படி இரண்டு கண்களும் நீரைச் சொரியக்கலங்குச் சோர்ச்,த, இடீ. 

ரென்று உணர்ச்சிதோன்ற நடங்க, புண்ணில் விசேட அச்சனி பட் 

வர்களைப்போன்று துச்டக்சலாயினர். மாதர்கட் கோராபரணம் 

போல் வாளே, விசேடித்த அழூற்குவமை கூறத்தக்க ஒருரூலம் 

போல் வாளே, பார்க்கின்றவர்கள் கண்களுக்கோ சழகா யிருப்பவ 
ளே, செந்தாமரை மலரிலிருக்கு திருமகளை யொத்தவளே, இவ் 

வுலசுத்திலுள்ள கான்யாற்றில் ீசாடினை தேவலோகச்திதுள்ள ஆகா 
யகங்கையினும் நீராடுவதற் கெண்ணங்கொண்டு” நிச்சயித்தோ எங் 
௪ளைவிட்டுப் போயினை! கிறமுள்ள நீரில் முழுகுவித்துப் பாதுகாத்து 

அதிவிரைவில் மின்போ லொளியமைந்த எனது புத்திரியை ௮ழைத் 
அவருவீர்களென்று விடைகொடுத்தனுப்பிய உனது மாதாவுக்கு 

யால்கள் யாது கூறுவோம், கொல்லத்தக்க யாளைக்குமுன்பாக உன் 

னைத் இனியே விட்டுவீட்டு சாங்கள் உ.பிர்தப்பித் துக்கொண்டு வந் 
தோமே. உனது பிதாவாகிய உசத்திய முனிவரும் மாதாவாகய 

மங்சலையம்மையாரும், உலகத்தினர் அதிக்கன்ற உன தமாமரராபெ 

குச்சகமுனிவரும் கவலைக்கடலில் முழுகும்படி. மறைந்தனையே, 

இன்னும் ஒருமூறை உனது செபபமைக்த ரூகத்தையம் அிழருள்ள. 

மூ௮வலையும் காட்டமாட்டாயோ அன்அ.௮த்தோழியர்கள்இவ்வா௮ு 
பலவிதமாகத் அக்கித்து வருக்இ, கினைத்தற்கரிய சிறப்பமைக்த உசத் 
தியமுனிவர் மேலான தவத்தில் நிலைத் அள்ள தெய்வீகமமைக்த௮சகா 
மயமென்லும் வனத்தில் ௮வரத இல்வாழ்க்கை ச் அணைகியாசாயெ 

wma யம்மையாறாக்கு இச்செய்தியைக் கூதி யழுதார்கள், விருத் 

தையின் தாய் சேட்டவுடனே வயிற்றைப் பிசைர் அகெரண்டு சுவா, 
ித்தெரியும் நெருப்கிலிட்ட.. அரசக்கையொத்து மனமு இக் குழழ்பி 
வாள்போதும் விர்ரலித்த கண்களில் நீர் அளிக்க அபர்ச்சியால் வாய 

0
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குளறி, தன௮ ப்த்தாவின் பாதங்களிற் பணிர்து நேர்ந்த சம்பவத் 
தைக்கூறிஞர், மன ஒருமையிற் கானும் காட்டுயை யடைந்துள்ள' 
உசத்தியமுனிவர் அவற்றைக்கேட்டு, கன்றைப் பிரிக்த தாய்ப்பசுஸ்வ' 

ப்போல வருந்தி புலம்பி, தமது புத்திரியுடன் கூடிச்சென்று பிரிந்த 

தோழிபர்சளைப் பார்த்த, கோபம்மிக்க அந்த யானைதான் கொளை 

புரிந்ததோ, அதை பயப்படாமல் சொல்லுங்களெனக் கூறுதலும், 

பரிசுத்தமான கான்யாற்றில் முழுத் அநைக்குவர்து, அங்கு சூழச் 

தள்ள சோலைபில் பெண்கள் கூட்டத்துடன் WATT மாலை 

சட்டி விளையாடி அவவிடம்விட்டு நீங்கி இங்குவருவதற்கர்க வருகை : 

யில், ள்ரிக்துகொண்டு நக்கும் ௮க்சனெிபோலம் கொடிய கண்களைப் 

படைத்த மதபானை வரசுதைப்பார்த்து, யரவரும் உணர்ச்சியிற்றவர்சு : 

ளா போடிஷேம். இவ்வாரேடி பழன்றுருவர்போன வழி யொருவர் 

போலசற்கில்லாமல் ஆபரணத் தொகுதிகளைப் போச்சி துரததிவந்த 

மதயானை க்ருத தீப்பித்னக்கொண்டு, பிறு அவ்லிடம் சேன்று விரு 

சதையைக் தேடிப்பார்த்லுச் கசாணுமைபால் வரதவீட்டோம் என்று 

கூறி ௮ம், ௮க்சான்யாறும சோலையுமுள்ள இடத்திற்ருப் போய் 

அில்2லக்லையிற் றேடிப்பார்த்துத் தயங்கி நின்றனர், மப்போது 

கனத புத்திரியின் காந்தி விசேடித்த பொன்னாபரணங்கள் ஒவ்வொ. 

ன்றாகத் தனித்தனியே ஒர்வழியில் செறிக்கடக்கப் பார்த்,து, எனது 

தப் சென்றமார்க்கம் இது தானோவென்று மயங்கினார். அவ்வாப 

ரணங்கள் Bs DQ ey a Hud வழியைப் பிடித்துக்கொண்டே போய், 

கமது புத்திரியைப் பார்ப்போமென்று மேகம்போன்ற கூ.ந்தலுள்ள 

பாங்கிய்களோ சென்று, மாட்சிமையுற்ற ணெரொன்று சமீபத்தி 
ல எதிர்க்க, ௮க்ணெற்றில் மிகவும் ஆழத்தில் வீழ்ந்அள்ள தன்புதல் 

வியைப்பார்த்து மனஞ்சுழன்றனர், செற்றில் வீழ்க்திருப்பதைப் 
பார்த்தி மிசவும் பெருமூச்செறிந்து கண்களின் வழியாகத் க்கக் 

கண்ணீ அளிக்கக் ணெற்றிலிறங்கி, பேரசைகொண்டு தனத புதல் 

வியை யெடுத்து விசாலித்த ௮க்ணெற்றின் கசையிடத்திற் சேர்த்துத் 

துக்கி க்சவசாவில், தோழிப்பெண்ச எளைவரும் அவலாத் தழுலிக் 

கொண்டழுதார்கள், அவ்விருத்தையைப்பெற்ற மங்கலை யமமையார் 

சோலையிலுள்ள குபில்போலும் ௮ழு.து பெரிய அக்கசாகரத்தி saps 
Beni. தன்னிடத்.த வக். ஐ.இித்த தெய்வப்பெண்ணொத்த தன.அபுதல் 

லீல்ய்ப் பிரிந்து சியா தவராக, அப்புதல்வீயினமீது வைத்ஜுளீள 
பேரன்பாலே உயிர்பதைக்கும்படி. வயிந்றைப் பிசைக் தி வருர்திப் 
புலம்பி எச்சங்கொண்டு, இர் மின்னக்கொடி.மீது மற்றோர் மின்லுச்
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கொடி. பதர்திருக்கும் தன்மையைப்போன்று அவள்சர்சத் தின்மேல் 
வ்ழுர்ச, ஓ. புதல்கியபே சென்னாட்டிற் கேகனையோ ores pi pie p 

அத் தேம்பலாயினர், தாயே, தாயே, தருமம் மிசக்கொடிதோ, 
ஐயோ, யான் அறியேன், முற்சாலத்திலோ ரெசொளாசப் புத்திரப் 
பேறில்லாமல் பெருந்தவம் புரிர்தீன்ற ஓ மின்னற்கொடிபோல் வு 

ளே, உயிர் நீங்க வெற்றிடததிற் படுத்திருப்பதோ? பிரமதேவன் வீடு 
ey இவ்வாறோ? நானெருச்தி பெண்ணாசப்பிறர்து பெற்றுச்சொ 

ண்டஊதியழ்இததானல்லவா்? புலிக்கூட்டங்கள் சஞ்சரிக்கின்ற are. 

லே ஒருமானை வளர்த்து அதைக் கைதப்பகிட்டு கின்று துக்கீப் 

பவர்கரேப்போன்று, ராலும் என்மகளைக் nsec Gu புல டக் 

'கொண்டிருக்கள்றேன், சாமரை மலரின் சுணுள்ள திருமகசையொ 

த்த எனத புத்திரியைக் சொல்ல முற்பட்டுவாத.த, கொல்லுக் தன் 

ஒம யமைந்த ௮வ யானையின் வடிவமன்௮, கொடுர்தன்மையுடைய 
யான் முன்பு செய்துள்ள பெரியபாவத்தின் வடி வமற்லவா? தருமம் 

வனத்திற் கொடியோ? தெய்வமும் இவ்சிடத்திலலையோ? அரிதா. 

கிய முத்தித்தன்மையைச் காட்டுகின்ற சபோமார்க்கம்களும் பொய் 

த்தப் போயினவோ? இப்போதே கலிவர்.து விட்டதோ. சொடுமை 

யை விளக்குகின்ற காட்டானை வர்தெதிர்க்க இவ்விடத்தில் எனது 

புதல்வி png புறங்காட்டில் விழுந்து கிடப்பதோ? இ.து ஒழு புத 

மையாகும், என்னை ! என்னை ! என்றிவ்வாறாய்ப் பலவற்றையுங் கூறி 

த்துயாடைர் தழுர் தருணத்தில், மணமும் AAS pois அளகத், 
அதம மாதர்களனைவரும் சூழ்ந்து வருந்தி மயக்க, ட, Ute 

கூரியு, 8,றவினரும் மற்றையர்களும் மனமுருக வாடிஞர்சள். அச் 

தரத்தில் ௮ங்கெழுந்த அக்கத்தின் பெ நும்கே Tape. ம் 'சொல்றும், 

தகுபுடையதோ? நிச்சலன சித்தமுவடயவராபெ குச்சகமுனியர்' 
அவகிடத்தடைர் து, கண்களில் துச்சக்கண்ணீ/ அளிக்கச் சோர்க்து, 

டச்சும் மாதர்சளிடத்தில் வந்து, உங்கள் மகக மறுபடி. மீட்டுக் 
படட * ட் 

சொடுப்பேன் ங்கள் அழவேண்டாமென்று கூறி, வேறோர் Uses 

Ba, சளியாயிருந்த பிசாவாகுப உசத்திப முனிவருக்கு "இவ்வாறு. 

விரித்துத் க, அடன்றனர். வேதம் முதலிய நுண்ணிய preg கரைக் சற், 

ணரா மனிதர்களாக தழ்மக்கள் வயோதிசர் பாஜியர்கள்.ே சப்ப 

மான ஆபரணமணிச் துள்ள மாதர்கள் ஆய இத்தகை சடை 

கின்ற துயரலடைந்தனை, ஊழ்வினையின் தன்மையையும் உணவில் 

பரவுமுணர்ச் தள்ள அறிஞ யெ நீ இவ்வாறு அயாமுற்றுள், ‘ ‘Cp 

சான் நெளிவு செளிர்தான் சணைபுவுர்-தீராவீடும்பைதரும்'” என்
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pug. வேறுயாவர்தான் அத்தியா த்தை யாற்றத்தச்சவர்கள், ஐயா! 

கேட்பாயாக ! உன்மனத்தில் அன்பமடையவேண்டாம், வளர்தல் 

ர்க, சடி.த்த மூர்ச்சையடைக்தவரைப் போன் உன௮ புதல்வி ne 

யாகிய இப்பெண்ணை காளைக்கு சான் வசவழைத்துக் கொடுக் மேன் 
மறுதினம் 8ீ ஈமது புதல்வலுக்கு மணமுடித்துக் கொடுப்பாயாக, 

இவ்விஷயம் சந்தேக முள்ளதென்று மனத்லெண்ணி வருர்தாதே, 
வீதியும் அவ்வாறே யிருக்கெ்றத, இதனை சாம் ஞானவறிவாவறிர் 
தோம். அகையால் இவ்விருத்தையின் சரீரத்தை, எண்ணெய் திறை 

ர் தள்ள தோணியில் மூழ்கும்படி வை.த்திருப்பாயாக, அக்கன்னிகை: 

யுயிரை அ திவிரைகில் தவம்புரிக்து மீட்டுத்கருவோம் என்றனர். 
என்னை? “*ஒன்னார்த் செறலுமுவந்தாரை யாக்கஓு-மெண்ணிற் pags: 

தான்வரும்'' என்றாசாசலின், 

குச்சசமுனிவர் கூறியதைத் தேர்ந்தபிறகு, ௮ச்சுன்னிகையின் 

பிதாவாகய உசச்இயமுனிலர் சைலக்கடாரத்தில் தம.து புதல்வியை 

ப்போட்டுப் பாதுகாத்துக்கொண்டிருக்க, பெரியோராகிய குச்சக 
பேன் அவ்கிடத்திருர்து சென்று ஒர் தடாகத்தில் CBI Deg 

சண்ட, யமனைச் இுதித் அத் தவம்புரிய, வளைக் தள்ள காதணியணி 

ந்த மாதர்களச்சமுறும்படி, முன்வந்த யானைமீண்டும் வாயுவேகமாய் 

Gyan gp. அத்தடாகத்தில் கிறைர் துள்ள நீரிற்புகுச் து தனது கால் 
களாத். கலக்வயெடித்.து, படத்தோட கூடிய சர்ப்பத்தையொத்த செய் 
சையமைர்த வீசேடித்த வல்லபமுள்ள அதுதிக்கையினால், இடங்க 

டோர் அழாலி அங்குத் தவஞ்செய் துசொண்டிருர்த குச்சசமுனி 
அரைப்பிடித்அ் தின துகழுத்தின் மேலேற்றிக்சொண்டு அதியுன் 

னதமாய் ஆகாயமார்ச்சத்திற போயிற்று, குற்றமற்றகுணத்தின் மே. 
ution குச்சசரென்னும் பெயருடைய புசாசனரர்ன பெரு 
dius சீ தம.து தபோரிஷ்டைகலைர்.த, அதன்பின் மதங்கொண்ட 
wl coui) juries, Qa wrter crevion Ie spSsOsten® Cure 

ன்றதே இதற்கென்ன காரணமென்று இர்திதது, ஞானத்தின் வல்ல 

வத்தல், "அவ் யானையின் ஊழ்முறைமையைச் சிர்திக்கலாயினர். 
பெருக்கில் புரி௫ன்ற யானைகளின் மதச்லமானீது காசவழி 

தர்ம 'மணம்வீசுனெற கலிங்கசாட்டிலே, அபத்திற்குத்வும் கிகேர 

oi Bare pins si ar வாழ்ந்திருக்கும் அரிபுரம் என்னும் wads 

இல வெிக்குல Bases s ee saraieiae தருவதுண்டு, 

அத்தேங்ச்த்த ளென்பவனி தவத் இனற்பெற்ற புத்திரன் தரும்ததத
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னென்று உலசத்துவ்ள பெரியோர்கள் புகழும்படி தருமம், ட்ப 
8ர்த்திபுடையவன், வருத்தமடையாமலே அறம்பொருள் ் இன்ட 

மென்னும் ம் மூன்றுககை அனுபவங்களையு cd அ அபலிப்பன்ன் ras 

BB, Upuds என்னும் இரண்டிற்கும் இறைவனாகிய « ச ofl cna iB 

கூர்ந்த குபேளைப் பார்க்கிலும் செல்வத்தின் மேம்பட்டவன், வ 

அக்கு மாதரபிதாக்களிறர்தவுடனே, தீனிப்பட்டவனா& மன see 

மொடிய அயரமடைர்து, அதன்பின் ஒருவாறு தெளிவுபிறர்த த்ர 

ணத்தில், அத்தருமதத்தலுடைய பெருஞ்செல்வத்தை யொ ae 

£ற்சாக, எவர்களுடைய மனமும் மயக்கக்செய்ய வல்ல வர ரர 

வள் ate சேர்ந்தான். முண்டிதஞ் செய்லுகொண் டிருக்கும் as 
முடையவஞகவும் பஞ்சலோகங்களும் சலர்.துசெய்த குண்டலமுகட் 

யவகஞைவும் அழயெ முப்புரிநூல் அணிந்துள்ள மார்பை புடையுல் 
ளுகவும் திருவெண்ணீற்றால இரிபுசண்டா மணிந்தறு விளங்கும் 

நற்றி யுடையவனஞகவும் சட்டைதரித் அள்ளவனாசவும், ‘set 

ஞாயும், உருத்திராக்க மாலிகாபரணர் தரித் தள்ளவ சூசவும், 
பிரம்பேக்திய சரமுள்ளவனாசவும், வரத அ௮வ்வாதியைப் பசச்த், 

லன் பாதகங்களை முறைமைப்படி. பணிந்தான், அருலமர 

யுள்ள சவபிரானைத் தரிசித்தவனைப் போன் ௮ பெருக்களிப்பின் 
மீச்கடர்க்தனன், இவர் இந்நில வுலசத.துள்ளாசே யாயினும் மிச 

வும் கவின சாயிருக்கின்றார், அன்றியும் இவர் தவத்திலும் Bus ம்பட் 
டவரென்று சர்இத்.துச்கொண்டு தனது மனையைச் சேர்ர்தான். 
பொன்னாலாயெ அருமையான உண்டிபாததிரத்தைத் இருக்கி, சாலி 

த்த ச. ழிவகைகளுடன் கூடிய போனகத்தைச் சிறந்த, இனிமையமை 

யும்படி படைத்தாட்டினன், உபசாரவார்த்தைகளுல் கூறிஞன். ௮௪ 
ன்பின்னர் வணிகர்சட்குத் தலைவனாயெ தருமதத்தன் அவ்வா இயை 

௪எதிரேபாரத்.த, இ! முதியோமே! இவ்கிடத்திற்கு வந்ததற்குக் ௪௪ 
ணமென்னையென வினாவினன், அதற்கவன் சவெபிரான் ஈமச்சதச் 

இரகித்த வித்தையொன்று எம்மிடத்திருச்கின்ற, அங்கித்கத் 
எசர்சளிடத்தும் சொல்லத்தக்க தன்மையுடையதல, ஆசாரிய டி 

த்தில் விசேடித்த அ௮ன்புடைபவர்சட்கு மாத்திரம் Sern 4 
லால் மனத்திலே சற்றும் குத்றமற்திருக்கின்ற உனக்கு அகல் ine 

யை உபதே9க்கன்றோம் என்றுரைத்தனன். சாம் செர்ஸ்தும் 

துண்மையே யாரும், சிவபிராளை யொத்தத்தானே தோன்றிய 4 uy 

spcaromiie இரதமிருக்கின்றத, அதைப்பொன்ன்கச் செ செய்த் 

UG, அவவா௮ செய்வது ச மக்சோர் ௮ருனமயுமல்ல, பம்
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தல்வகளாம்ப் பலகித்தைக் விருக்கன்றன, அிவ்கித்தைகிளை 

பகரா பெருந்தவம் புரிவோரொழிய ஏரீளயர் யர்ர்தான் 
Wr fa 

வட்ட சருகிறங்கொண்ட இரும்பையும் காரீய்த்தை 
ப்போலக் சாட்டுவோம்; அன்றியும் க௮த்த அழகுடைய Hades 
ம்பையே பொன்போன்ற : மாற்றுரைப்பதற்கு முரித்தாசச் செய் 

வோம், மேறசபினாயம் என்று சொல்லப்படும் இரண்டுமலைகளை 

யும் ,எவர்சஞம் பார்க்கும்படி காட்டுவோம். இச்செயல்களனைத்சும், 
wind மயசன வைகளோர ஈம்மிடச்திற், கிடைக்னெற ஈயத்தை 

பும்இரசத்தை syn லெள்ளியென் றேசொல்லத்தக்க சாய்ச்செய்வோம். 

அவற்லர்மறுமம் அவவீயத்திலேயே பொன்னையும் சாட்டேவாம், 
௮ gard? oo அவ்வீயம்வலிக்கும்படிக்கும் செய்வோம். அறுக்பே 
போச்சி கூறுகின்ற வஞ்சகத்திறி பழகும் மனிதர்களுக்கு, 

இவ்கித லித்தைகளைச் சொல்லோம். இரும்பிலே செம்பெடுப்போம் 

ஈயத்திலம்அவ்வாறேயெடுப்போம், உலச த்தில்வழங்குகின் றஒப்பற்ற. 

லேர்சங்க்ளை யெல்லாம் முறைமைப்படி அருமையான பொன்னிற. 

மாகச் செய்வோம், Qa gio சாமடைர்துள்ள வல்லபங்களை யெல் 

லாம் 202 வலலிரும்பவோ மாயின், எண்ணிறந்த வருடங்கள் வேண். 

Oo. ஓ pera ob Bas கோடிபொன்னாக்குலோம், கோ பொன் Lee O° SG 
ருப்பதீர்னால் ம ம்போலக் கோடிகோடியாசச் செய்வோம். ஆச 

லர்ல், ௨ உனத்ருரித்தா யிருக்கும் பொருளனைத்தையுர் தருவாயாயின்,, 

உனது மம்கஷம் b பொருர்திய மாஸவிகையில் பொருள்களை 5 வைப்பதற் 

BeBe ot என்று சொல்லும்படி செய்வோம். என்றிவ்வாறு சூறிய, 

கள்அனுகே வாதியைத் தருமதத்தன்பணிந்து, பிதிரார்ஜிதமா பள்ள 

May shbers>, தான் தன்னுடைய opi go sere) முயற்?ித்தமை, 

தன் பின்னடைக் துள்ள சுயார்ஜிதமான. fio dines யும், 
ae Kg நிரம்பியுள்ள கபரணலசைசளையும், இமை சேரத்தீற், 

ட சச்சொண்டர்௫ அவ்வாதிக் கெதிரிலே வைத்தான். அவ. 

ன Oak a வைத் தபெருஞ் செல்வத்தைப் பார்த்தவுடனே, 

ee dadonabe' மேம்பாடடைர்தோர் சேசரித்த Bide, 
(அ வென் VRIES, கையோடு [ ர்த்தி be டி, இரா. 

ர் are rene ம் ‘nia Bed கூட்டங்கள் ஒன்று being பாலச் 
பத். i 4 yy 14 my 

barat. 6 = வடைய தாகிய இந்தப் பொருள்கள் wae டைய. 

  

   

    
றையஜவும் "பிர, சாம்வழக்கமா யுருக ன்ற ya 

6இப் போ ar அல்வளகிற்கும் இப் aura க 

ன ? இரிவாயா் ௮௱விறர்த பொருள்கள் சொடுப். 
    
   Pie
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பேசும், ஆதலால் இசை நீயே வைத்.துவைப்பாயாக வனக்கூறினன், 

ஐயரே | 'சினங்சொள்ளவேண்டாம், தேவரீ/ கிரும்புின்ற siden, 

இரவிபங்களனை த்தும் இனிமைபுடனே தேடிக்கொண்டு வரு ன் 2 
ன், இவ்விட்த்திற்றானே கிருப்பிசாச வெனக்க றி, தான் சரிச்கத்தக்க 

aon roy 
வல் அசங்களையும் பூல்திதிசகீயும் இரத்தினங்களையும் அபசணம்க 
யும் வீசெளையும் பசுக்களையும் ஒப்பற்ற வைசயெனாகிய ச௫மதத்தன் 

விற்றனன், போர்புரியத்தக்க அதத்தைப்புரிகன்ற நீண்ட தாத௩௪ 
ளையும் அதிக்கையையு முடைத்தாய் வீசேடித்த மதமபெ ழிகினறி 
யாளையை யொத்து மயக்சுழுற்றனன், பொருள அதிகமாய்க் கிடை 

க்குமென்று உண்மையாக ஈடீபிய தருமகத்சன் தருபசொத் அக்க 

பும் விற்ற, இவ்வுலகத் தின்கண் சருமதத்கனென் ம பெயரை ce 

காஓச்அம் கிலைகிறுத்தனான். இவ்வண்ணமாசுச சேகரித்த aCe 

Bisuaser urea கையாலே சுபந்து சொண்டுபோய், ages 

னுக்கு முன்பாக அ வன்பாாக்கும்படி வைதது எதிரிலே நிற்கவும் 

மனங்களிச்தவனய் ௮வற்தையெல்லாம் வாங்கிக்கொண்டு, நெருக் 
இய செககிறச் சுவாலையையுடைய ௮க்கினியிலே புருக்கத்தொடல்கி 

னான். அத்திரவியங்களை யெல்லாம சேர்த்து ஒருண்டையாகச் wir 

தான், ௮ச்செம்பொன்னிற் சரட்டித்த எடை Ug ss பாசரச.த்தை' 

ஓர்சாந்தக் கல்லிற்குப பூசி, ௮சகல் முழுமைக்கும பொன்னைப்பூசி 

மயக்கி ௮க்கல்லை வலிலாக வு நட்டி, பெரியதாசச்செப்த இர். மண் 
மூசையில் தன்னிடத்திருந்த மருந்தை உள்ளே போட்டான், அழ. 

காகத் திரட்டிவைததஇருந்த பொன்னுருண்டையை அம்மூசையுள்ளோ 

போட்டு, ௮ம்மூசையின் பக்கங்களிலும யாவராலும் எண்ணுதற். 
சேற்றதாகிய மேற்புறத்திலும் ஒர்வசைச் களங்க சீதப் போல்டு 
மண்தடகிப ஒர் சலையைக்கொண்டு மூடி, பக்கத்திலேயே சாணக்: 

கூடியதான் செந்கிறத்தியினால் மேலும் பக்கமும் மறைத்தான். இவ, 

வண்ணமாகத் தனித்தனி மாற்றெட்டுப் புடங்கள் போட்டி 
அதிவிரைவாக எடுகதப்பார்ச்தான், மிகவும் OTP DUT POO SB, 

அ௮.துசுண்ட புவ்வஞ்சகன், ஒப்பற்றவராகியின் அலுக்கிரசத்தர்ல் 
இனி பாவையும் பழுத்.துவீடும் 6 மயம்சவேண்டாம், சாறி வீசா 

இருக்கத்தக்சு ஒர் உள்ளிடம் கரட்டென்று தரும தத்தை "சகட, 

டான், காவலாயிருக்கின்ற os உள்ளிடத்தைக் சாட்டிய வுடனே, 
௮வ்கிடத்திலேபோய் அழசமைந்துள்ள விறகின் கூட்டத்தின் மிது: 
பசலை கீலமாீக்கள் கொளுத்.துசன்ற சா.டாக்கினியாக , வாகன் 

அம் தர்ழருர் தப் புசையை மேலேதாகி அவ்வச்சியைட் புசையும்
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ஆபாசச்செய்தாள். அப்போது அவ்வணிகன் 87 இர்கில்லரீம் னோடி 

, சண்சளில் நீர் லிசேடி.த்துச் சொரியவும், 19ராணன்' அலையசும் 
சீம்மிதங்கொண்ட ச$ரம்லெப்பமடையவும், 'எவவிடத்்தினும்' விய/ 

ச்சவும், பக்ச.த்திலே யிராச்,த வைசியர்கள் தலைவனாகிய தருமதத்தன் 
அளமையென்று செல்லும்படி வார்த்தையாடர்தவனாகவும், உள்ளே 
செக்லதற்ரு,் தொடங்கா தவனாகவும் கின். பட்டுச்கொண்டிருக்க 

அபசத்சை எ வர்களுரைப்பார்கள். அத்தருணத்தில் ௮க்சொடியோ 

ன்புடத்தில் வைத்திருக்கும் பொன் மூனசையை யெடுத்அப் பையத் 
த்து வ௯இரத்தில் மறைத்தக்கொண்டான். அ௮.திகிரைகில் பிண் 

Bb அம்மூசையைப்போல முன்புசெய்து வைத்திருக் கதைப், பக்கத் 

தில் எடுத்து வைகத்தனன். அக்கினியால் விளைத்த விசேடித்த புகை 

மையும் தணித்துலிட்டான். தருமதத்தனே! இம்மூசையை உன் 

msde tate தூக் அக்கினியின்மீது வைக்சக்கடவா யென் அரை 

த்தன. அவலும் அவ்வாறே செய்தமாத்திச த்தில், முறைமைப் 

பகூயே அவ்லாறு புடமிடுவதற்கும் புரியவேண்டிய எவற்றையுஞ் 
செய்துமுடித்து, லிசேடம்மையுமபடி காலில் வைத்து ஒர்செய்சை 

கட்டளையி0கன்றான். குற்றமற்ற குணமமுடையவனே, ஆகாசத்தை 
ெறுத்து ஒருவருட்னும் வார்த்தை பாடாதவனாக மாதர்களை/விரு 

ம்பர்தவனாய் டூேவறொருவளர்புல் காணா தவனாய், இவ்வண்ணம்மூன் று] 

இனங்கள் எம்மையே மனத்தில் கினைத்துக்கெ ஈண்டிராக்கச்சுடலாய். 

குறுர்தைலத்தின் மணம் வீசும் சிவர்த சடைமுடியுடைய காளிக்கு 

முன்னே, விசேடித்த ௮க்கினியாலாகும் ஒப்பற்ற தர் யாகம் முடிச் 

ரூம் வழகச்சமுண்டு, செய்யத்தக்க கடமையாகெப அவ் பாசத்தை 

கிறைவேற்றிபபிறகு, கான்தாவ.ததனம் இவவிடத்திற்கு வருவோ 

நென்அனாரத்தனன். அவ்வாறே செய்வீரென்று, அவ்வாதியின் 

பாதங்களை மும்முறை பணிர் த, முதன்மையும் பெருமையுமமைக்த 

அல்சியத்' தலைவனா தரமதத்தன் அலவன்பின்னே தொடர்க்து 

செல்லாமல் நின்றுவிட்டான், வஞ்சகம் லீசேடி. த்த மனமுடைய 

அல்லாத அஇிலிராவில் ீங்ஜென். ௮வ்வஞ்சச வாதியானவன், 

aster சாததாரம், ஒவ்வோர் சாழிகைக்குள்ளாகக் கடர்.து செ 

ஷ் வெளிபுருகத்தை மிசற்நிக்கொண்டு ஒடிப்போய் வேளோர்.ஈச 

MRE Crit srr: இக்கிடத்திலே தருமதக்சன்எ ன்னும் வியன் 

வன் ௪ ட்டளைப்படி. யிருர்சான்,



கடி 
as temo Barbacr eager, Gus Dea ot holies aye 

கியவக் ௩மக்குக் சய்டலேயிட்டி மூன் ௮ r arcs craps ye lig RAE 
லா? கான்காலது இனமா.பயெ: இன்றும். வுரளிசவியெ உன்னில் 
அப்பெறியவர் வார்த்தை தவறு வாகா என்று ,முனம்வருர்இஞுன், 

புசசதனமாயும் வீசேரித்து புகுமூடையதாயுமுள்ள காளிபின் (அடத் 
சுளை மீமன்மையமைர் து இறர்சு அக்ககாமெக்கும் பார்த ச்சே 

ன், காணாமையால் மயங்கு அற்ற மனமுடையவ. en en se. we 

ஞூலே மிகவும் வாட்டரமுதற் அடத் இரும்பிச் தனத மாளிசைத்குவந்து 
கேர்ர்தான், தன் வீட்டிர்சேநர்து முன்பு தான்வைத்த. அறாழ 
மான கூரையை எடுச்து அதனைப் பார்த்தபோது இது இரும்பக 

'பிருக்க களங்கமற்ற ரக்தமுடைய சருமதத்தன்:இத மாயையே 
என்று அம்மூசைகபக் சேபாட்டாள், அது விழுவதற்கு முஷ் 
பாகத் தானும் மூர்ச்சித்து சிழுர்தான், என்னை! 'அசையெனுகு 
பெருங்காத்.ராடிஎகம் பஞ்செனவு மனமலைபுவ் கால, சம் ஒரு 

மிதளுலே கற்றதும் கேட்டதுர் தூர்ச்து முக்திக்கான, சேசமு:கல் 

வகாசமும்.போய்ப். புலயிற் சொமமை பற்றிகிற்பசர்சேர், Can 
பழுத்தருள் பழுத்த பராபரமே நிராசையின்றேற்றெய்வமுண்டே ட்ட 

“இசுடுளதாம் பொருட்செள்லமே பஜ்வகைக் கலேசமற்றது. சன்றை, 
விடுவதே சுசிமெனவு மோர்சர்திலை முனம். வித் அளோர்க் களைப், 
போலு, நெடி.ப யூகமதில்லையோ சொல்றலுதி செஞ்சமேயினிப்பந்தத், 
றடைதமே லானருளையே பொருளென வருஞ் Demag 
தானே *இன்னறரும்9பாரு யீட்டுதலுர் துன்பமே, பின்ன தளைப் 

பேணுதலர் அன்பமே, பன்ன, சழித்தலும் துன்பமே யர்தோ பிறர் 
பச, லிழத்தலு*் தன்பமே யெண்'' என்றாராகலின், திரிகியம,முழு 

வதம் போய்லிட்ட மாத்திர தல் பைத்தியல்சசொண்டமன த துடனே 

அயசமுல்ட்பவஞுய் மெதித்தனன், ஆபுரி களவும் சம்பகிச் சமை 
யால் அருடிதத்தனும் தேவலோக மடர்தனன். தரும சொத்து 

க்களை விற்பனைசெய் ௪. கொடூச்செய்கையால் கொடமை பழைந்த, 
தராமதத்தலும் மயக்கற்சொண்ட யய னுருவாகிப, Gps soe. 

இய்பெகது முன்னிருந்த தன்னமைகளனை த்தையும் , மறர்.அதிட்டா 
கொண்று சல்புடைய மனதில் ௮ிர்.அகசொண்டு, ''மன்.அயிரோம்மி 
யகுளாள் வார்த்சில்டுலள்ப, கன் ௮பிரஞ்சு ம்கினை “என் றபடி.இப்பிற: 
வி அதிகிறாகிலே, மாந்றினெறேன், என்று கூதி, தாயமுள்பு: 
தவங்பிரிக் குகெண்டிருர்கசா த்தல் அன்டி, ச்திருக்கும்ஒர்சாறைய 
விரத பூள ை04(, அலை, ஐல்லஷடமுள்ள இர்தயுவைக்குச்சேசச் 

ர்
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சடலதுஎனத்திருவாய்மலர்ர்தனர், இன்வாறு அங்குக்கு தீயலளகில், 
அப்பொழுசே அத்தருமதத்தன் ௮வ்லிடங்கொண்டிருக்ச யானையின் 

எரீரத்தின் உருவத்தைக் கழிச்துச்கொண்டலனாய், யாவாதும் சொ 
ல்லுதற்கரிதான தேலசரீர மூடையவஞயினன். அப்போது தேவ 

wip dan முழங்க, தேகார்களெல்லாம் மலர்மாரி பெய்தார்கள். 
தேவலோகத்தினின்றும் தெய்வகிமானம்வர்௧.த, ௮ல்விமான ததன் 
மீது இர்தினென்று சொள்லும்படி. யேறினன், ப௪சம்பொன்னு 
ரய ஆபாணங்களணிர் தள்ள அரம்பையர்கள் பலபேர் சூழ்க்து 

வெண்சாய்மரை வீசினார்ஈள், தேவலோகத்து வசிபபோர்க ராெ 
ன்ரன்வர்கள் தசிவசனங்களுரைத்தார்கள், அப்போது Hobe ss 
Anis தமதாிரியராயெ குச்சசமுனிவரின் திருஎடிகட்குச் இர 
மேற்சாங்குகித் த௩மல்கரித்தனன். அதன்பின்னும் பெருந்தவச்சன் 

மையுடைய குச்சசமுனிவணைப்பார்த்.து, எவராலும் ரீக்குதற்கரிதா 
புள்ள தீகினையை நீச்சியருளினி௰ரன்று, தன்வாயில் வக்தவாறே 

சோர ஞ்செய் சிட்டு, அதிமேன்மையுடன் இறந்துள்ள தேவ 

சர் வரிக்கன்ற தேவலோகத்தைச் சேர்ர்தான், அத்தரும தத்தன் 

தேவலோகத்திற் சேர்ந்தவளவிலே, இர்ரிலவுலகத்திருந்த Gres 
முனிவர் முன்போக்கே ௮ளவு படாத தவங்களைச் செய்துசொண் 
டிருக்கவும், ௮வர் கிளைத்துக்கொண் டிருந்த சென்றிசைப்பரிபாலசு 
ஞூன் இயமன் பிரசன்ன மாயினர், 

பிரசன்னமாகிய இயமன் சாமம் வெகுளி மயக்க மெனலும் 

முப்பகைகளையும் வென்ற முனிவரே, உமது தவகிலைமையைப் பார் 

ஜ்.துக்கசரிகூர்ந்தோம், ஈம்மிடத்திலே உமச்குவேண்டிய௰ தெ.துவென் 

அ] வினு தலும், அவ்கியமனுடைய திருவடிகளிற் குச்சகமுனிவச் 

பணிச் து இவ்வாறு கூறலாயினர். உலகெங்கும் தமது 8ர்த்தியைப் 

பர்ளச்செய்த் உசத்தியமூனிவரின் புத்திரியை எனத புத்திரனுக்குக் 
கலியாணஞ் செய்கிக்சவர்தேன், அப்பெண் முற்பட்ட நேற்று இறர் 
தனர். ஆதலால், அப்பென்ணை முன்போலவே உயிருடன் த௬ 

தல் வேண்டுமென்ற சூ. றியவுடனே, இயமனென்பவன் இத்தவ 

திரேஷ்டர் விரும்புகின்ற பெண்ணின் உயிரை நேற்று" வத்தருக் 

BE yO அசை பதி9ச்ரெத்இல் மீட்டுக்கொண்டு இவ்லிடச்இல் 
செ.தித்த்க்கடலபென் த தூ.தவனுடனே கூறிஞன், இயமன் இவ் 
air Beh ரித்து மறைத்தனன், அவன் கூறியவார்த்தையைக். செளிர்த 
தூதுவன் மூன்ேசெள்ற௮ UO Gis ௮ல்வுபிஏரக்சொண்டவர்த,
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அபீபெண்ணின் சரீரத்திற் பிரவேசிச்கும்படி செய்வித்தான், அப் 
பெண்ணின் யாச்சையில் அவி பிரவேரித்சவளவில், சுபாவ அறிவு 
சற்றுதித்து, மூக்கில் சுலாசர்தோன்றிற்று, கால்கள் துடித்தன, 
மார்புபதைப்புற்றது, முகம் அசைவுற்று வீளக்கபுடைர்தது, சரீரம் 

துவளலுற்றது, கைகளோக்னெ, தோச்கள் அசைவுற்றன, சுண்ச 

ளரிமைத்து லிழித்தன, இத்தருணத்தில் இளங்சொடியொத்த அப்பெ 
ண்ணும் நித்தனர தெளிர்த்வளைப் போன்றெழுந்தாள், அங்குள்ள 

ங்ர்களனைவரும் பக்கத்திற் சூழ்ர்துகொண்டார்கள், அப்போது 

௮ப்பெனண்ணின்தாபும் அவளைத் தழுகிக்கொண்டு வருந்தினள், பிதா 
வம் அவா பெடுத்தனை க.துக்கொண்டு பலமுறை உச்சிமோர்த, 

5H BS இரண்டு துடைஅளின் மீது விளங்கும்படி. இருக்கவைத௮ 

என்து குருவும் எனது தெய்வமும் எனஅ௮ தவப்பயலுமாகயெ என 
தபிதாவான குச்சசமுனிவர், சேற்று சொல்லிய வண்ணமே தவழ் 
புரிந்த இப்பெண்ணைப் பிழைப்பித்தனரென்று நிச்சயித்துக் கூறி 

ன்ர், புராதனமான உலகத்திலுள்ளோர் பெற்றுக்கொண்ட செல் 

வ்ம்போன்ற உசத்திபர் பத்தினிபார் சூழ்ர்திநக்கும் உறவினரும் 
இல்லாத மற்றையரும் ஆச்சரிபமடையும்படி, தனது புத்திரியாகெய 
ஓெய்வப்பெண் போன்றவளது முகத்தைப்பசர்த். த, பெண்ணே! 

சீ இவ்விடத்தில் லம்ததுவும் அதன்பின் இறர்ததுவும் மறுபடி, உயிர் 
பெற்றதும் வரிசைப்படவே சொல்லு வாயாக என்று வினவஓம், 

பொன்வகாயலணிக்த அப்புத்தி॥ அதனைக்கேட்டு ஈடர்த சம்பவங் 

சள் யாக்வ.பும் கூறலாபின3். மிசத்இரண்ட மகளிர்கள் கூட்டத் 

அடனே தான் சென்றதுவும் விசேடித்த 14 சிறைர் ச சாட்டாற்றில் 
முழ யதும் ௮ம்கு நின்றும் இரம்பியதும் மதங்கொண்ட யானை 

வந்ததுவும் அதைப்பார்த்தோடித் தரனொருத்திமாத்தரம் தனியாய் 
விட்டதவும் OR Hes இணற்றில் வருர்தி கிழுந்திறர்ததுவும் மறு 

படி. உயி/[பெற்று வர்த.துவும் இபமலோகத்தில் நடக்கின்ற வைகளை 

பும் விபரமாகக் கூறினள், இவ்வரறு வீவரமாகச் கூறியவார்த்தை 

கஈக்கேட்டுப் பெரும்சளிப்புற்றிருக்கும் தருணத்தில், மாசற்ற பரி 
சுத்தசரன குச்சசமுனிவர் வெற்றி கூறத்தக்க மூன்று தலைக்ளைப் 

படைத்த சூலாபுதமேர்திய இயமனுடைய திருவருளைப் பெற்றுச் 

சேர்ந்த;டனே, பெரிய உறகினரும் உசத்தியமுனிவரின் பச்தினி 
வாறும் சிறப்புற்ற அம்மூனிவரும் இவகிருவரும் ஈன்றருளிய பு.தஇ 

சியும் Bids சண்டுவுக்து அவர் இருவடிசலிற் பணிரற் அதிபுரிய, 
அ யர்களுக்கு முறைமைப்படி, அனுக்கிரசம் புரிர்தளர், அடியே
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யம் அடிவேனுடைப் -இல்லறத்திற்கசைந்த பத்தினியின் ஆகியும் 

அடியேளை நேடத்தவர்சஸின் ஆவியும் பிழைத்திருக்கும்படி, ௮ 

பேன் தவப்பேற்மு லின்றபுத்திரியின் தவியைப் பாலித்தருளினீர், 
அம்மா! இச்செயல் உமச்கருமபையோ!' கடலாற் சூழும் உலக.த்இல் 
நிலைபெறத்அள்ள ஆன்மாக்களை த்தையும் பரிபரலித்திரகூரிக்ள்ற 
வரம் தேவரீே யென்று எனமனம் நிச்சயித்த, வள்ளலே! தேவ 
ர இருவுஏப்பாங்கை யாவரறிவார்கள், சவுச்சகசென்னும் உமது 
பூத்திருக்கு அடியேன் ஈன்ற தெளிரத அமூதம்போலும் இனிக்கும் 

கார்த்தைகளையுடைய விருத்தையென்லும் பெயருடைய பெண்ணை 
இத்திசையிற் றேடிவர்து மரு யாக்கெகொள்வதற்கு வர்திரோ? 
இயமனாற்சொல்லப்பட்ட அப்பெண்ணின் ஆவியைப் பையச்சரீசத் 
இத் புரும்படி வரவழைத்துக் கொடுப்பதற்கு வர்தீரோ? ஐயே! 

சேவரீே தருவாய் மலர்வீராக, என்றிவ்வாறாக, செய்தற்கரிய தவ 

த்தின் மேம்பட்ட உசத்தியமுனிவர் குச்சசமுனிவரைப் பார்த்து 
இ.த போன்ற உபசாரவார்த்தைகள் பலவற்நையும் விரித்தோதி, 

அம்முனிவரசைத் தம்முடனே அழைத் க்கொண்டு உறவினர் யாவ 
ரூம் சேர்ந்து புடைசூழும்படி, தமது பத்தினியாரோடும் புத்திரியா 

சோடும் ஏனையமகளிர்களோடும் ௮திதுரிதமாகச் சென்று, தமது 

காளிகைனுள்ளே சேர்ந்து வீற்றிருந்தனர். அதன்பின்னும் லெ 

இனங்கள் வரையில் குச்சசகமுனிவரை அவ்விடத்திலேயே இருக்கும் 
படிசெய் ௯, ஓ பெரியவசே! இவ்விடத்திலே அடியேனுடைய புத்தி 
ஸ்ப்த் தருளெறேன், உமது புத்தரை அழைத் தச்சொண்டு வருவீ 
47.௧ என்.ல் உசத்தியமுனிய ர௬ரைச்ச, அவ்வாறே குச்சகமுனிவர் 
சமத் புதிதில் அழைத்துக்கொண்டு வந்தவுடன், ஈல்லதினத்திலே 

சுபமுகூர்த்தத்தில் விருத்தையென்லும் தம.து புத்திரியை' அக்கினி 
சாட்யொக அன்புடனே வேதகிதிப்படி திருமணம் முடித்துக்கொடு 

த்தனர்.. இவ்வா௮ தருமணம் முடி த்துக்கொடுத்தவுடனே, சவுச் 
கர் விருத்தையென்னம் இவர்களிறாவரும் ௮ன்பிஞு லொருப்பட்டுப் 
பலகாலம் இல்லத ஈபாத்திக்கொண்டிருக்கக்" கருபைபுரிகின்ற குச் 
சகமுனிவர் பார்த்துப் பெருந்தவம் புரிவதற்காக வடஇிசை, கோக் 
இச், சென்றனர், ' 

சச்சசமுனிவர் தவத்திற்குச் சென்றவுடனே, இல்லறத் 
ஈடாத்திரிகொண்டிருக்கும் தூப்மையாகன.சவுச்செ முனிவருடைய 
பெக். கபோபுலத்காலும் விருத்தையெஸ்ணும் அவர், பத்தினியா
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கூனீடய விரதபலத்தாலும், உலகத் துள்ளார் அதிசபிக்கும்படி . எண் 

கரிய அழகுடையுவசாய் மிருசண்டு என்னும் ஐர் புத்திரா ஸூ வதரி 

ந்தனர். அப்புத்தரருச்கு அ௮ வருடம் கழிர்தபோ.து உண்மையான 
பிசசமணிகத்துவம் விளங்குகன்ற தன்மையால் உபலீதச்: -௪உங்கை 

கிறைவேற்றி, தம.து பிதாவையொத்தே கவுச்செமூனிவ்ரும் சொல் 
அ;தற்கரிய் பெருர்தவஞ் செய்தற்குச் சென்றனர், ஹுூறிவுடைமை 
ப/மைக்ச-மிருகசண்பேசென்னும் பெயரூடைய மிக்ச தவவல்லப.ரரன 

கவர்செமுனிவர் வடதஇசைக் கேனெ பின்னர் அம்ருனிவருடைய 

தோற்றம்போலவே விளங்கும் அவருடைய புத்திரசாயெ.மிருகண்டு 

மூனிவச் புராதனவழக்கத்தை யாலோடத்து, முதலில் செய்யத்தக்க 

தரன பிரமசரிய ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாத்தனர், செப்படி 

வென்றால்... 

பெருமையினைப் பொருக்கிய காயத்திரியை அனுசக்சானம் 

பண்ணி, பிரசாசிக்கெற நான்குவேதச்களையும் முறையே ஆ.௮ அல் 
கங்களோடும் பயின்று அவரவர்களுக்குரிய ஒழுக்கத்தில் தவரு.லு 

கின்று, மற்றவைகளையும் வேசு வேதாக்கங்களில் விதித்த சொடித் 
தைப்பாதுகாத்து ௮வைகமரே நன்றா யாராயந்து குறையாமல் நிற் 

தல் பெருமையாகும், யாதொருபிரமசாமியானவன் குலத்திலுயர்ச் 
தபிராமணர்கள் வீடுகள்தோறுஞ் சென்று பிச்சையேற்ற வன்னக் 

தைத் தனது. ஐூரியன.து உத்தரவைப்பெற்றே புசித்தல் வேண்டும 
பழஞ்சோறு, தேன்முதலிய இனிப்பான வைகளை யுண்ணல் சூத்த 

மூள்ஷதாகும். சூரியனுக்கு அர்க்கிய பாத்தியமுதலிய கொடுக்காது 
எ திராகப்பார்த்தல் இரமமானதல்லவாம், அழகில் நறெ.ப்பிளையடை 
ந்த மாதர்சள்மீது ஆசைவைத்தல் கூடாது. தங்களுடைய சுற்றத்தச 

சோடு புதித்தல் கூடாது... ௮றிவில்லாதவர்களுடைய கூட்டத்தித் 

சேர்தலும், அவர்களை த் தங்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்தலும் 'இழிகான 

தாகும், பெருமைபொருர்திய ஆசிரியனது பாதக்களே விருப்பக் 
அடனேத்தல் செய்யவேண்டும், தெய்வத்தன்மை பொருந்திய டட மூனி 
வர்களைக்கண்டால் விரைவாகப் போயவர்சள2 பரதங்களை வணங்கி 

யவர்கள்-பக்ச த்தில் கின்று ௮வர்கஷ்டைய ,நூர்வாதல்களைப் பெற் 

௮ப் போகுதல் ஈன்மையானதாகும், அவ்வகையான முனிவர்கள் 

நிற்போகுதலும், அவர்களைக்கண்டவுனே எழுச்திராமல் உட்கார் 

ந் இருந்தாறிம் இவலகையான, வே௮ செட்டகுணத்க ஞடையல, ரா 

ை-௮வர்களே இழிர்தவர்சளாம், லாசனை யோடும் கூடிய sem oa
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இளம், லெற்றிலைப்பாக்கு புஷ்பமாலைகள், பற்சொம்பு, உப்பு மூத 
Wy Bett pr பொரிக்க தறிகள், மிரசாசம்பொருர்திய-பல்ஈச்கு முதலி 

ப சசம்சளில் எற எ ண்ணங்கொள்ளுதல், குடையிடி த்துக் சொள் 

சாம், ௮௪ சஇில் பல வலிர்சகர இலிசிச்சல் மு.சலியவைகள் ஆசா 
ளாம், விர௱்னு்ற கந் தண்டிற் சட்டிபுள்ள சோம், உபலீதத் 
திடும் முஞ்சிப் புர்தும் சசெடாமலிருச்கவேண்டும். சட்டிலும், பா 

பிம், பண்வசைய லாசனல்களும், அமக்காசகான அடைசளும், பாத் 

ரட்ஸ்ச்பும், பலசாரவளக்சள் மூதலிய ஆகாவாம், கைவிரல்கள், 
மால்கிரல்சளாகிய லற்றிதுள்ளா ஈகம்சகா எடுசதல் கூடாதசம், பதற்' 

ச்ரளத்தில் சித்தியைசெய்யலாகாது, அரை ஞாணுச்கு மேஜிருக்கும் 
ப்டியசன் பூரைறும் முஞ்சிப் புல்௮ம் விளங்டெவும், நன்று சண் 

க யுடைப பரமசியனைப் பூசிச்கவண்டும், தங்சளுறைய அறி 

வின் வலிமைபால ௧1 மமுதலாபெ ஆறுபகையையும் ஜயித்து, வேத 

BPW APs sey பஞ்சாக்கரத்தையோதி, திருவெண்ணீறு, உருத் 

இராச்சம் முகலிய தரித்துக்கொண்டு, பிரதிதனம் சாளையிலும் மாலை 

ஐம் ச 9த.௫ச்களைக்சொண்டு தமஞ்செய்து, கங்க்கயைச் சடாபா 

சத்இற்நரிக்த செவபிரானைத் தொழுதல் ஈன்மையானதாம், முப்புரி 

நூலைச் தரித்தல் ௮ர்தணர்களுக்குப் பதினறம் வயதிலாம், தேசங் 
களாயாளும் அரசர்சஞூக்கு இருபத்தாண்டாம், மிகுந்த செல்லத்கத் 

யுணடப வணிதமாக்சளுக்கு இருபத்து நான்காம், இவ்வாண்டுசளூ 

க்கு மேற்பட்டால் அவரவர்களுச்கு விதித்த பிராயச்சித்த மின்றி 

பூணநால் தரித்தல் கூடாதாம், வேதங்களையோதும் வேதியர்களு 
சீகூ கலைமாள்தோல், ரீண்டவேலாயுசத்தை யுடைய அசசர்களுச்கு 

2ேப்புவல்திசம், செல்வத்தையுடைய வணிகர்க்கு வெள்ளை வஸ்தி 

சம் இல்லாருச முப்புரிநாலுடன் அவரவர்கள் அணிந்து கொள்ள 

வேண்டும். அர்தணர்களுக்கு உயர்ர்த முஞ்)ப்புக் லம், 008 

க்கு சணற்புல்று!ம், வணிசர்சளுக்கு பிரகாசம்பொருர்திய பஞ்சம் 
பூணதாலாகத் தரிக்சத்தச்சனவாம், பயனைத்தரும்படியான த்திமர 

ப்பட்டை, வில்லார், தருப்பை, சாமரைக்கொட்டை, பெருமைபொ 
ரு$்தியபொன்முதலிய வைகளைமார்பினிடமாசத் தரித்தால் ஈன்மை 

யானதாம். சொல்லப்பட்ட வேதியர்களுக்கு பலாசமாமேதண்ட 
மாகும். கெற்றியைபுடைய அரசர்களுக்கு அரசமரத்தண்டைச் 

கையிலேர்தல் ஈன்மையதாம். பெருமைபொருர்திய வணிகருக்கு 
மூங்கொலாபபே Sone write, Q)av ven sasrasr தண்டங்களில் தரீல்சு 

ட்ர்ங்கள் pis Dare தே. A Carmen genes sn nw Sse hry
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YOUU Sed, Oaamavole. woasaher த்ண்ட கு.ப7ச்சிட்பிரமா 

எம் அர் சணச்சளுக்குச் தங்கள் தலைவலையாம். அரசர்சளுக்கு நெற் 
“aren yas th. வணிகர்சஞ்க்கு மூக்குவசையாம், லிளக்கமமைகு்த 
முப்புரிதாலும் கிரமமாக அர்சணர்களுக்கு ஒன்பதும், அசசர்சளு 

க்கு ஆ௮ம், வணர்சளுக்கு சான்றும் என்று வேசங்கள் கறம, 
நிலைபெற்ற இருக்கு எ௪ர் என்னும் வேதங்களை யோதுபஉர் a ஆவ 

ணிமாதத்தில், வரும்படியான அவிட்ட ஈட்சத்திரங்கூடிய பெள ளை 
யில் முப்புரிநால் தரித்தலாகும். குறைபாடிலாத சாமவேத மோ.௮௪ 

'கோர்க்கு பாட்டாசிமா சுத்தில் வரம் டெளாணையில முப்புரிதால் 

தரித்தலாகும், இவ்வசையான ௮க்சாலத்சில் பதன அ இனங்கள் 

வனாரயில் ேவேசத்தை யவர்சள் ஓதமாட்டார்சள். ல சற்பணகங்கள 
செய்புங்காலத்தில் பூண.நால் செப்படி யி நக்சலாம், எப்பர்ற இரு 

டிகளுக்குக் தற்பணங்கள் செய்புங்காலத்தில் பூணழால். தழ்வட 

மாக விருக்கவேண்டும், அவரவர்சளு£டைய பிதாராளு்குத,சர்பண 

நுசளசெய்யுங்காலத்தில் அழகுபொருர்திய தோளிலிருர்ச வேண் ம், 

வீசிகள்தோறும் பிச்சையேற்றுண்டு பழமைப்பம் ape py. Sagem. 

களிசலான்றை ஈன்றாயோதி யுள்ளத்தி லமையும்படி யுணர் ர்க பின், 

னர் சமாவர்த்தன கதை எசிதிப்படி செய்துமுடித்து இல்லற இ, சே: 

ற்ற கன்னிகை யொருத்தியை மணம்புரியவேவண்டும், 

மேற்கூறிப்போந்தபடி. பிரமசரிய கொழுக்க த்தை மிருகண்டு 

முனிவர் பாதுகாகது வர்தபின்னர், யாவராஓம் சொல்லப்படுகின்ற 

தால்களை புணர்ர்துள்ள, முற்கலமுனிவரின் புத்திரியாராகிய டீருச், 

அவதியென்னும் பெண்ணை, இரண்டாவதாகயே செகஸ்தாச்சிரம 

முறைமைதவருதபடி, மாவுரியாடையிளனை 8ீச்செெவரான இவர், ௮ப 

பெண்ணிற்குச் சிறந்த ஆடையையும் ஆபரணங்களையும் கொடுத்துக், 

சலியாணத்தை முடித்தனர், அருமையான, தவம்புரிக் அள்ள மிரு. 

சண்மேனிவர், ௮ராமயமென்னும் பெயருடனே விளங்குசன்ற 

தபோவனத்தில சமது பத்தினியாருடனும் உறகினருடலும், “தோடு 

ப்பணிகளொன்ித் தோய்க்தாலென வொருவார், காமர் மாளி 

பெனக் கைகலர்து-ஈா£மர், தொலையாத வின்பமெலார் அன்னினர் 

மண்மே, னிலையாமை கண்டவர்போனின்று என்றும், *சயக்கெர் 

க்ோதை தன்னாிதருக்கு, வயங்கெர்த்தாரோன் மடிழ்ந்து செல் 

வழிகாள், வீ[சொலிகூர்தற்பேரியற்ழெத்தி, மறப்பருக்தே pve yur 

டிற்ப்பரிசாரமும், கிருந்த புறர்தரு உம்பெருந்தள், வரழ்ச்சையம்,
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வேறுபடு இருகின்வி௮பெறக்சாண, வுரிமைச்சுற்றமோ டொருசனி 

வுணர்ச்க,” ஏன்றும் கூறியுள்ளபடி, இல்லறதருமத்தில் யாதொரு 
வழுஷம் ரோரிடாதபடி, ஈடித்திச்கொண்.டிருர்தனர். BUT BH, td 

கிருகண்டு முனிவர் தமக்கு ''எழுபிறப்புர் தீயலைதீண்டா பழிபிறங் 
சாப், பண்புடை மக்கட்பெறின்,'' “தம்பொருளெள்பதம் மச்சகளவ 

ச்பொரு, டர்தம் வினையான் வரும்'' '*மருச்சகண்மெய் தீண்டலுடற் 

சன்பமற்றவர், சொற்கேட்டலின் பஞ்செகிக்கு'' என்றபடிச்ரு சீர 

சகஷங் கொள்ளத்தகுர்த புச்தாப்பேறின்மையால் வ நத்தமுற்றவ 

சாங்த் காடுயென்லும் க்ஷத்தததிற் சேரலாயினர், கரசியைச் சேர் 

ந்த மாத்திரத்தில், தேவர்களனை வருங் கூடிச்சகடைக்ததாகிய அலை 
சளைய/டைய பாற்க_ல்போன்ற கங்கை8ரில் மூழூசி நீராடினவராய 

பெருக்தவ௫ிகளா யுள்ளார் ஒரும்குகூடி நெருங்கிபிருக்கின்ற வீதியி 
ளிடத்த. அதிலினாலிற் சோர்தனர், பொன்னின் தாட்சிபோன்று 

இழந்துள்ள மூலின்பக்சமாக முணிகன்றிகை என்று சொஷ்லப்படு 

அன் ற'ஒப்பற்ற திருவாலயத்திற்குச்சென்று பிரதட்சணமாக வரத, 

சர்தரனையணிச்ச சடைமுடியை யுடைய சிவபிரானது பொன்னம் 

பலத்திற் ருண்டலம் புரிகின்ற திருவடி களைப்பசரிந்து அதித்தனர், 
ஜஊண்மையாகயெ வேதங்களை புணர்ர்துள்ள மிருசண்டு முனிவர், ௮ல 

வகையான பெருமையமைந்த தஇருவாலயத்தின் சமீபமாய் ஓர்பக்கத், 

இல், சொல்லப்படுகு்ற சிவாகமங்களின் தேர்ச்சியாற் றெளிவமை 

ந்த விஇிப்படி, மிகச்சிறந்த நிலகண்டக் கடவுளைப் பூசித்தனர். வெய் 
யில் பீனிமழை காற்று என்லும் இவைகட்கு ௮ச்சமுருத விருட்சகி' 

சன்ப்போன்று ஆறுபருவங்களிலும், பார்வதியாரை ஒர்பாகத் 

அடைப எம்.து சிவபிராளைத் திபானிதன, ஓர் புத்திப்பே றெப்.தும் 

படி. பெருர்தவம் புரிந்தனர். இவவாமுசு தர்வருடம் வரையில் ௮௫ 
ன்மயான தவம்புரிர்திகாண் டிருக்கைபில், முற்காலத்திருந்த பொ 
ன், வெள்ளீ*இரும்புக்கோட்டையாகிய திரிபுரங்களை யெரித்தருளிய 

சிவபிரான் ; வருக்கு 'வரபளிக்கும்படி எதிரில் எழுந்தருளலும், 

பெறார்தவம் புரிகின்ற அ௮ம்மூனிவர் உடனேபணிர்து அஇத்தனர், 

முற்பட்டு நிற்கின்ற அம்முனிவர் முகத்சைச் சிவபிரான் கண்ணுற்று 
சீ உன்மினத்தில் விரும்பியது யாதோ அதளைச்சொல்லுவா மென்று 

தருவாய் 'மலர்தலும், அடியேன் ஓர்புத்திரனை விரும்பினேன் அவ் 

வர்த்த 'பாலிக்க வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, எம.து கிசாலாகிய 
சிபி doit புன்னகைசொண்டு இவ்வாறு இருலாய் மலர்கின்றன, 

பெருர்சத்தைபுடைய முனிவனே : நமையமைர்ச குண்மே மேழ்,



5% 

மட்டுச்ரசற்௮ம் உண்மையறிவீல்லாமல், ஊமையாசவும் செவிடாச 

வும் மூமாகவும் குருடாசவம், வீசேடித்த மு.றுவய.து விசையில் 

சம்பலித்த பிணியால் வருர்துபவகைவும் இவ்விடத்தில் ஒர்புத இச 

னைக் கொடுக்சலாமோ? அலங்காரத்துடன் கூடிய சரீர அழகும் 

கிசேடித்துக் குறைபாடற்ற ௮அவயவங்களடைந்து, சரீரத்திற்கு தேரி 

டற்குரிய வியாதஇிகளில்லாமல் வம்ிடத்திலும் மெய்யன் புடையவ 

னாய், பதினைறுவருடமமே ஆயுளாகப் பற்றப் பலசாத்திரங்களைச்சற் 

லுத் தேர்ச்து ஓர்பு தானைக் சோ்ச்சகலாமோ? இவ்விரண்டில் உள் 

எண்ணம் எதுவோ? அதனைக் கூறுவாயாச என்று இருலாய்மலர்ர் 

தனர். மாட்சிமையுடைய தவத்சின் மேம்பட்டலராகய Cag 
முணர்ச் துள்ள ௮ம்முனிவரான௨ர் ௮அல்விரண்டையு முணர்ச்து ஓயு 

ணுள் குறுகியிருச்கினும் ௮றிவுடையவனாய்ச் Fo shh Bus eat 

குறைபாடுமில்லா மல் எமது பெரு LOM Gd) OM சேவரீரிடத் தனபுபூண்ட 

ஒப்பற்ற புச்தானைப் பெற்லே விரும்பினேன் அ௮வலாத்தைப் பாலி 

க்சகவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கனர். என்னை! “பெறு மளற்றுள்யஈ 

மறிவதில்லை யறிவறிந்க, மச்கட்பேறல்லபிற'' என்றா ராகலின், எண் 

றிவவண்ணம் முடிவாகக் கூறுதறும், ௮து தரச்செவீயேற்ற இவ 

பிரான் உனச்கு நன்மையமைக்சு புத்தாளைப் பாலித்தோ மென்று 

திருவாய் மலாக்கருளலும், எதியிலே நின்றிருந்த மிருகண்டுய முனி 

வர் அ௮ப்பெருமாளனைத் துதித்து மனக்களிபபுற்று, தமக்குப் பொரு 

இ யுள்ள உறவினரோடும் வாழ்ற திரும தனர். அவ்வாறு வாழ்ந்த 

ருக்குங் காலத்தில், உலகத்துள்ள அயசங்கள் அ/வாரணமாகவும், குற் 

றமற்ற“தருமமார்க்கங்கள் மேம்பாடுறவும், பெருச்சுவமுடைய மூனி 

வர் ஈடேறவும் லவேதசம்பர்தமரன சைவசமயம் விர்த்தியாகவும், மூத 

ல்வராகிய திவபெருமான் திருவருளாலே இயமன் இறக்கவும் Hid 

மிருகண்டயேழுனிவருடைய பச்தினியார் வயிற்றில் ஒர்கருப்பம் உண் 

டாயிற்று, அவலாறு கருப்பமடைர்தவுடனே அ௮சைப்பார்த் தண 

ரீந்த மிருகண்டூய முனிவர், அங்குள்ள சிவனடியார்கள் அனைவர்க் 

கும்வேண்டியபடி.யே விசேடிறந்த பலவசைத்திரவியங்களையுங் கொடு 
த்து, பூரணமரகின்ற மாதங்களிலெல்லாம் செய்யவேண்டிய Lyon 

வனம், சீமந்தம் முதலிய கிரியைகளையும் கடமைகளையும் முறைமை 

ப்படி ஈடாத்தி, காசியென்னும் க்ஷேத்திரத்தில் வசித்திருர் தனர். 
விஷத்தைக் ருக்கி விளங்குகின்ற பற்களையுடைய கொல்லத்தக்ச 

கேரபத்தோடு கூடியபாம்பு கவ்விக்கொள்ள, குறைவற்ற வடி. 
வமைந்த சந்திரன் ௮மிர்சச்தைப் யொழிர்சது வென்று, இமைய 

8
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* ௪ க ° உ ௩ ட், லரை யின்ற டார்வதயாரையொத்த பருத்துவதியென்பவர் கருப்ப 

ேவேதனை.பில் வருந்தி, வேதங்களைப் புசுவ் நரூளுடின்ற சிறுபுத்தாரை 
க்கிரபையுடனே ஈன்றனர், பங்குனிமாதமும் பேவதிாட்ஈத்திர 

முங் கூடவும், மிதுனராசி ஈடக்கவும, குறைபாடற்ற சுக்கொனும் 

சிறப்புற்றவியாழலும் உச்சமாகி ப கானச்றில இனிமையட னிருக்க 

வும், சூரியன் முசலாபி நச்கின்ற மற்றையகிரகங்களும முனிவர்சளும் 

நகர்சளும் கசன் தங்கள் இடங்களிஃ லலலா மிருக்கவும், இவ்லா 
4 [அ] 4 4 ய [அ] ° நி 0 ர் ° ௩ உ சு . 

றமைத சுபதினந்தில் புர்தான் பூபிபிஉவசரித்தனர், நவார்தினத் 

இனச் தொகுசசளையும, பொன்னையும், பொற்௪ண்ணங்களையுப, புட் 

பங்களையும், மகரந்தங்களையும, பரிசக்சமும மீறக் சன்மையு 

மமைக்த கலவைர்சார்தைபும், குளிர்சிபுற்ற சஸ்தூா ர் குழம்பையம் 

தனிச்சுனிய ரசு எமத துக்சொண்டூ அழிவற்றலர்களான சேவர்சளும 

மானி டர்சளும் ஆர்சரிய மடையுமபடி. சிதறி ஆரவாரித்தாகள, 

சேவலச்துமிகள் சோஷித்தன. சிறுவ்டிசது ௮வைகளை இரட்சத் 

அர் சங்கரிக்கின்ற இரசிய சர்த்சர்கள் கூர வரொழிய மற்றையர்க 

னை வரும் வரிசைவரிசையாக ஆ? கூறினார்கள், இர்க ஈசாமாத் 

Bo Bin யல்லாமல் கட rn சூழப்பட்ட PLA ச பன ச்தும் என்னகார 
ர் 

மன்று அறியமாட்டாமல் சவிப$& மூழ்செபயச்சமுற்றிருர் ௪.து, 

ிர்பிதாவாகிய மிருசகண்$ய முனிவரும் அ௮ர்செய்கியைச் கேட்ட, 

வசலித்தசுங்கை$ உ ஸ்ரானஞசய் Ca Buieur மூசலியோசனை 

வர்ச்கும்பொன், விதை முதலிய பலவறிறைபும் தானஞ்செய்து, சாத 

சருமம், காப்பு முதலிய புத்திரோசயச் கிரியைகளை ந்றைவேற்றிய 

௮டனே, தாமரையாதனமுடைய பிரமன் வு அப்புத்கிரருக்“குரித் 

சான பெயர் மார்க்கண்டேய ரென்று வழங்கும்படி செய்தனர். ௮ச் 

செலவக்குழந்தை தொட்டு லிற்கிடக்து சாம சீவபிராணாஷாப் பிரி 

தவருத்தக் குறிப்பு வெளிப்பட ௮ழதம, இனிபாசப பிணிப்பையும் 

மயக்ரப்பற்றையுமுசறி யசைத்துத்தள்ளுங் குதிபபும், இயமனை வன் 

சீவபரம் பொருளால் தன்னிமித்தம் உத். த ஒலுக்க. படூவனென் 

தூக் குறிப்பும் வெலிப்படுத்துவதுபோற் சையுகறிக் காலுகைத்து 

ஆடியும, உலகர் பேய்மதியையும், இயமன் பாமசி௮ததினிடத்தி 
. ° ‘ . ரு ௪ ௩ 

ஓண்மைப்பத்தி செலுத்துவோரை யவமதிததுத் தூன்புலு மவமதி 

யையுங் சண்டு ஈகைப்பார்போல் ஈகைத்தும, பிறலிததுன்பத்திற்கும் 

பின்னர் தாம் இயமனாலும, Basvgigw வருக்கவேண்டிய 
சு * . ச் உச ச . . a 

தன்பததிற்கு மஞ்சுவார்போலஞ்சி.பம, மயறும் வளஞ்சங்களும் கதி 
ச கு , ° eo. . ச . ச க . 

bogs bura முசங்கலிழ்ந்தும், சிவனார் ஈம்மை பாசப் பீணிப்பினி
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ன்ற வடுவிக்குமருளொளிகண்டு தலைசெடுத்சசைத்துச் செங்கலை 

பாடியும், மேற்திவயோகத்தும் சிவபூசையிலும் தோத்திரத்திலுறும் 

பணிபிலும் சாமிரு*ருஞ்செய்தி வெளிப்படவிருர் து சப்பாணிசொ 

ட்டியும், தாயமுகசோக்இப் புன்முறுவல்செய்.து பாலுண்டும் மசிழ 

ச்செய்து களங்கமற்ற சக் இரளைப்போன்று வளர்ர்.து வர்சனர், இங் 

கனமாக அருமசப்பெற்றோரும் அ௮ங்லிடமுற்றோரும் பூரணார்தி.ர 

சோச்கண்ட சமுத்திரம்போன்று மகிழ்ச்சிபொர்க நாளொருமேனி 

பும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக அச்ரைவக்சொழுக்காகிய மார்க் 
சண்டேயமுூனிவசை வளர்த்து ரான்காமாதத்திற் சந்திமித்சலையும், 

சந்திர எரிசனைபண்ணுஙிக்சலாகிய உபரிட்டானத்சையும், தருமாத 

தஇல் விதிப்படி. உருக்கிரப் பல்கணத்தாராகிப லனடியாரை உண் 

ஒவினையாதியாற் பூசிக்க, அம்மகேருரப் LIFTS SET அன்னப் 

சொசனமென்னும் சோ,றாட்டுதலையம் செய்கித்சாராள். சரியாசப் 

பன்னிரண்டு மாதங்களும் நிறைர்ச முதஃ்வருடத்தில் நீண்ட ரலை 

மபிர் வாங்குகலென்னும் கேசரிக்கிரிபைபும் முடித்.த, சிறப்பமைர்,ஈ 

இரண்டாம் வருடத்தில் காதுகுத்துதலென்னும் சர்உன3தனச், கிமி 

பைச்செப்தனர். அக்குழர்தைப் பெருமா னம், அப்பால் தவழ்பரு 

வங்ஈடர்து தளர்சடைப் பருவ மடைதலம் கொர்சளமாரகிய சூழி 

யம்விளம்க, காதிற்சிறுகுஈம்பையூரலாட மார்பி௫ம் டைமா தாணி 
முத்தாரங்கள் மழலைவழியவோடற க செய்பக் கைபிழ் சடகமின்ன, 

அரையின் மணிர்கோவை இற்றேரசைசெய்பக் காலிற் சிறுசதம்சை 

யோடு தண்டைகலீலென வொலிப்பத்தத்சடிபிட்டு ஈடச்துமோடி. 

யும், வீதிபிற் றுதேரருட்டியும், பேதைச் சிறுமிய ரிழைச்சாடுஞ் 
சிற்றிலழித்தும், ஈற்றாப். செலிலித்தாய முதலியரொடுபின்சென்று 

அிழைப்பவோடி. பொளித்தும் பேசையர் வண்டலாட்டு விருர்தாயும், 

ஏனைய முனி*சிருரோடு வேறுபலவிளையாடிய *, திருமேனி புருதி 

யாடி, அன்னைமார். பலரும் வேண்டி, *ஐபவருக அ௮ண்ணல்வருக் 

௮ழுதவரச வருகவே, ௮ப்பவருக அழக வருச HE SUH SUES 

Oriuuns Creuse rruans Baa BF, தீர் ந்சவருகு apt 

தீதிவருக ஃ வருச வருகவே, துய்பவருச சோதிவருக தணைவவருக 
மகவிலாச், துக்கமகல வர்தவின்ப ரகசொருபவருகே, வையமூரு 

அழுப்பவர்த வள்ளல் வருகவருக6, மாசலாச மார்க்கண்ட வருச 
வருகவருக8வ'' என்று அழைக்ககவோடி அவரகர்சளுச்சூ 

மு$்சமளித்தாடியும் வர்சனர், பழுதற்ற ஐர்தாம் வருடத்தில் 
உடவிதம் தரித்தலாபெ yor கலியாணமும், As Bureau
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me Gewd sp urasrgin சொல்லப்படுகின்ற நா.லுவேச 

ம், ௮௮ அங்கம், அஷ்டாதசபு ரணங்கள், ஸ்மிருதிகள், இதிகாசப் 

கன், இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள், தோதிஷம், சணிதம் வைத்தி 

யம், சாமுத்திரிகா சாஸ்திரம், இரத்தினப்பரிட்சை, முதலிய அறு 

பத்து நான்கு கலைகளையும் கற்று வல்லவரானார், அப்படி. அர்.நூல் 

க யெல்லாம் அவர்மனஇத் பதியும்படி. போதிக்குங் காலையில் 

வேதங்களும் ஏனைய நூல்களும் உட்கொண்டிருக்கும் சறந்தபொ 

ரை யுணர்ந்தவராய் மேன்மையமைந்த முழுமு.தறகடவுள் சிவபிரா 
னே யென்று கருதி ௮ப்பெருமான் இ நவடிகளே காப்பென்றடைற் 

தனர், என்னை, “வேதமோதிலென் சாத்திரங்கேட்டிலென், ஏீதி.நால் 

பலகித்தல் பயிற்றிலென், னோதியங்கமோராறு மூணரிலென், னீசனை 
யுள்குவார்க்கன் நியில்லையே'' என்றாராகலின், பிறவிப் பிணியைப் 

போக்கவந்தவ.ராகிய மார்க்கண்டேய முனிவர் சிவபெருமானை முத 

லிற்பணிர்து, அதன்பின் அப்பெருமானடி.யார்களை வணங்கி, அதன் 
பின் தங்கள் குலகுருவை ஈமஸ்கரிதஅ, அதன்பின் குற்றமற்ற பெரி 

யோர்களை வந்தித்து, தம்மைப்பெற்ற Pape grate திருவடித் 

தாமரைகளைச் சொமேற் சூடிக்கொண்டு பிரமசரிய ஒழுக்கத்தை எப் 

போதம் பாதுகாத்தனர், இவவாறு நிகழுங்காலத்தில் பதினாராவ 

தானவுருகமும் பிறந்தது, அவ்வண்ணம் பதினாமும் வருஷம்பிறந்த 

தைக்கண்டு ௮ப்புத்திரைப்9பற்ற பிதாவும் மாதாவும் வெவ்வேறாக 

விருத, லெறுமனே மிகவும் கொடிதான அன்பசரகரத்திலே வீழ். 

ஈ்து பொருமடனே வருந்தி மெலிர்தனர், ௮வவண்ணம் கிக்கிப் 

பதை அப்புத்திரர் பார்தது ௮ம்மாதா பிதாக்களின் பக்கத்திறீ சேர் 

ந்து அவர்சள் திருவடிகதாமரைசளைப் பணிந்து, நீங்களிருவரும் 

அயரழமடைகின்மீர்கள், இவவிடத்தில் இதற்கென்ன காரஷும், அடி. 

டுபன் இன்லும் யாதொன்றையும் அறிர்து தெளிய கில்லேன். ஆத 
லால் ,அத்கிப்பதை விலக்முல்கள், உங்களுக்குச் சம்பவித்ததைக் 

கூ௮மென்றுபாத்தனர், புத்திரனே, ஈாங்கள் சொல்லிய வார்க்தை 

பை மனத்தில் வைத்துக்கொண்டு ௮வவா.ற, றீ ஈடர்துகொண் டி.௬ 

ச்ச, எங்களிடத்தில் வேமொருதன்பம் சம்பலித்து அதனால் வருந்து 

௮௮ம் உண்டோ? முற்கரலத்திலே இடபவாகனத்தசை யுடைய, நின் 

மல, தூர்த்தியாபெ இவபிரான் உனக்கு வயது பதினறென்று வரம் 

பாலித்தளர், அவ்வருடம் வர்சுதனாலே அயரமடைந்தேமம்.. 67 631 

கூறிய பிதாவின் அக்கமுடைய முகத்தைப்பார்த் த, யாதொன்றுக் 
கும் நீஜ்சள் வருந்தவேண்டிப சலன், அன்மாச்சட்செல்லரம் பரமா:
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ன்மாவாக எக்காலத்தினு மிருக்கன்ற சிவபிரானைத் துதித்துப் பூசை 
“யை நிறைவேற்றி, யமனுடைய பெரறுவல்லபத்தைப் போச் wp 

விரைவில் உங்களிடத்திற்கு வருகின்றேன், நீங்கள் இவ்கிடத்திற் 

௫னே யிருப்பீர்களென்று பலவித நியாயங்களை.யுங்கூறி அவர்களிரு 

வர்மனத்தையும் மிகவும் தேறும்படி செய்து ௮வர்சள் இருவடிகளை 

முறைமைப்படிபணிந்து எதிரிலே நிற்கையில் ௮வரைப்பெற்றமேன் 

மையுடையவர்களாகய அவ்விருவரும் ௮அழடன்மேம்பட்ட புத்திரனை. 

,திதழுவிக்கொண்டு உச்சிமோந்து முன்பு தாங்கள்கொண் டிருந்த 
அயரமும் அகன்று மனமகஇழ்க்தார்கள், தமது மாதாபிதாக்களின் 
கட்டளையினால் சிவபிரானென்னும் ஒப்பற்றவருடைய இருவருளும் 

மெய்யன்பும்'' என்னையேது மறிர்தில னெம்பிரான், றன்னை நானு 

முன்னேது மறிர்தலே, னென்னைத் தன்னடியானென் றறிதலுர், 
orden ராலும் பிரானென் றறிர்தேனே'' என்றபடி தம்முடனே 
உற்ற துணையாய் வரும்படி. சமானரகிதமான களிப்பானது heey. 

க்க அதிவிரைவிலே அ௱ங்குகின்றும் வெளிக்கொண்டுசென்று, திரு 

மணிகன்றிசை என்னும் பெயருடைய பசும்பொன் மயமாயுள்ள 

இருவாலயத்திற் சேர்ந்தனர், எலும்புகலலரம் கெக்குவிட்டு௬௪ 
வும் கண்களில் ஆனந்தபாஷ்பம் சொரியவும் ௮வ்வாலயத்தைப் பிர 

தீ்த்ணமாகவந்து, சிவபிரான்சர்நிதிக்கெதிரிலேமஸ்கரித்துத் தமது 
சென்னியின்மீது ௮ப்பெருமான் திறாவடிகளைத் தரித்துக்கொண்டு 

அவ்லாலயத்திற்குத் தென்புறமாக ஒர்பக்கத்தடைந்து சிவலிங்கம் 
பிசதிஷ்டை செய்.த, ௮ம்மூர்த்தத்கை மெய்யன்புடன் பூசிததுத் அதி 

த்து அருமையான தவம்புரிக்தனர். அதெப்படியெனருல்,-- 

சூரிடினுதிக்குமுன் ஐந் துசாழிசை புண்டென்லுங் சாலமாகிய 

பிராமீழுகூர்த்தத்திலே நிததிரை விட்டெழுர்.து, இயன்ற சரீரசுத்தி 

செய்து விபூதி தரித்துக்சொண்டு தத்தமக்கு Feros Gomes 
சிவபெருமானுடைய திருவடிகளைத் திமானிக தத் அதித து வணக்கி 

வேண்டும். அப்புறம் “*ஒன்றாவுலசனைத்து மானோர் தாமே யூழி 

தோழாழியுயர்ர்தார் தாமே, கின்றாச யெங்கு கிமிர்ர்தார் தாமே நீரீ 

வளிதீயாகாசமானார் தாமே, கொன்றாடும் கூற்றையுசைத்தார் தாமே 

கோலப்பழனை யுடையார் தாமே, சென்ராடு சர்த்த்சளசனூச்தாமே 

திருவாலல்கசறைபுஞ் செல்வர்தாமே'' என்று தியானிச்த. ஈதி, 

Ge, ஒடை, புண்ணிய தீர்த்தம், சொ.றுமுசலியவர்நில் முழுகிலீடு 
தியை முதலில் உத்தாளணஞ்செய் அபின் மர்திரமர்வது நீறு வான
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லா மேலது, ரச்சரமாவது நீறு துடுக்கப்படுவது நீறு, தந்திர 
மாலது$ீறு சமயத்திலுள்ளதுறு, செர்துவர் வாயுமை பங்கன் 

திருவால லாயான்றிருநீறே'” என்று சற்பம், ௮நுகற்பம் மு.சலிய 

வசையில் சேசரிக்துள்ள விபூதியைப் பரிசுத்தம் பொருர்தியும், 

வடிகட்டிய,தமான ஜலத்சைக்கொண்டு குழைத்து, கூர்மாதனத்தி 

லேவடக்கு நோக்கி யிருந்துகொண்டால௫ இழக்கு ரோச்கியிருக்.து 
கொண்டாவது ௮னுஷடானத்தை விதிப்படி. செய்யவேண்டும். விதி 

ப்படி. தேடியெடுக்சப்பட்ட உருத்திராக்கமாலை தரிச்&வேண்டும் 

பிறகு, கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூ ழே.தலியலற்றில, மாச்தின் 

மீதேரலும், மடங்சுல், மயிர்ச்சிக்கு, வாடல், சிலர்திக்கூடக் கட்டி, 

யிருத்தல் முதலிய குற்றங்களின் றிட, வில்வம், இலந்தை, மா, கிளுவை 

களபம், பட்டி, நாயுருவி, வன்னி, மர்தாரம், எலுமிச்சை, GTI FHS, 

Carns, மாதுளை, அசோரு, புன்னை, விளா, பொன்னாவீலமா, தாமீ 

ரை, செவ்வல்லி, மூல்லை, கார்கள், கருசெய்தல், இருவாட்சி, கொ 

ன்றை, பொற்றாமரை, வெண்டாமரை, தாளி, அறுகு, தும்பை, விஷ் 

ணுகார்தி, கொக்கிறகு, ஈந்தியாவட்டம், முதலிய புட்பங்களைச் சுத்த 

விடங்கவினின் றும்) வண்டுகள் மொய்க்காசபடி, கொள்ளத்தக்க 

நாட்களில் ௮வையவைசளைச்கொண்டு, திருப்பூங் கூடையிழ் சேமி 

த்து வைத்து, இண்டைமாலை, சண்ணி, தொடையல், பினையல் முது 

லிய மாலைசளாகச் ஈமைத்து வைச்சுச்கடலர்கள். சுவாமிச்கு 

கிவேதனத்திற்கு வேண்டிய, அப்பவர்க்கர், எள், பொரி, yaa, 

முதலிய சாமக்கிரியைககாயும் முன்ன தாய்ச் சேகரிச்து வை 

த்துக்செரள்ளவேண்டும், சிலபூரை செய்யுமிடச்சைக் சோமயபங் 

கொண்டு மெழுகி, பச்சமிமா, பருப்புப்பொடி, சேழ்வாகுப்பொடி, 

முதலியளைகள் சலர்சுசோலம் இரகியங்களைக்கொண்டு* விசித்திர 

கோலக்களிட்டு, மாவிலை சோரணம், வாழை, தெற்கு, சமுகு முத 

லியவற்றால் பூசாலிதானம் சமைக்கல்வேண்மீம், ௮வ்வகையிலமை 

க்கப்பட்டிருக்கும் LAS TOOT OW FF ar பூசைப்பெட் டசர்தை யோர் 

உயர்ந்த பிடத்தின் மீது எழுர்சருளப் பண்ணி, அதனருகில் இருபுற 

த்அம் திருவிளக்குகறை, நெய்பினாலும், பரிீஈத்தம் பொருந்திய எண் 

னெயயாலும் ௮ழ கபெற ஏற்றியைத்தக் வேண்டும். பிறகு ULF 

முகமாச அானத்இிருந்து, தேகருத்தி, நத்தமாத்தி, ஆசன 129), 

இரலியாச்சி முசலிப சத்தி வசைகளைச்செய்.து Aout Gor gs Shao 

ண ஈத்தியுடன் தியானித்து. “தோடுடைய செவியன் விடையேறி 

யோர்தரவெண்டி௫ரக், காடுடைய, / டலைப்பொடி, பூசி உன்னுள்
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ளங்கவர்கள்வ, ளேடுடைய மலசான் முனசாள் wuentisG xa: p வருள் 

செய்க, பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே'', “முளை 

தீதானை யெல்லார்க்குமுன்னே தோன்றி முதிருஞ்சடைமூுடி மேன் 

மூகிழ்வெண்டி.ங்சள், வளைதக்சானை வல்லசரர் புரங்கண் மூன்றும் 

வரைசிலையா எரசுகிமா நாணாக்சோத்துத், அளைதக்சாளைச் சச் 

காற்றுவள நீறாத்தூமுத்த வெண்முறுவலுமையோடலாடிஜ் தஇளைக் 

தானைத் தென்கூடற்றிருவாலவாய்ச் இவனடியே சிந்திச்சுப் பெற்றே 

னானே” என்று சோக்தரித்த பூசசத்தி செய்து, “பளைக்கை மும 

மதனேழமுசிசுகல, னிளை ப்பவர் மனங்சோயிலாக் கொண்டவ, னளை 

ச்தும் தேடமாமம் பலச்கூத்கனை த்தினை த்சனைப்பொராதம் மறந்துய் 

வனோ'' என்று உட்பூசை செய்யவேண்டும், “மூவெயில் . செற்ற. 

ஞர்ன்றுய்ர்க மூமவரிலிரவர் கின்ஜிருக்கோயிலின் வாய்தள்,; காவ 

லாள ரென்றே வியபின்னை யொருவளனீ சுரிசாடாங்காக, மானைசோ 

க்கி பேரர் மாஈடமகிழ மணிமாழா .மூழக்கவருள்செய்க, கேவதேவ 

ட்ன்றிரூவடி. யடைந்தேன் செழும்பொழிற்றிருப்புன் கூருளானே'? 

என்று அவாரபூசைசெய்து, “பத்சனாய்ப் பாடமாட்டேன் பரமனே 

பரமயோகி, வெக்இனாற் ug தசெய்சேனென்னை 8 பிசழவேண்டாம், 

மூத்தசனே முதல்லாதில்லை யம்பலத்தாடுகின்ற, “அத்தாவுன் னாடல் 

காண்பானடியனேன் வற்தவாநே'' என்று சிவோகம் ,பாஉளைசெய் 

௮, *அஇவாகி யாவினிலைக்லுமாகி .யறிவாகி யழலான் யளியுமாகி, ஈ௱ 

வாகி நாவுக்கோருரையுமாகி நாகனாய் வேதத்தினுள் ளானாகிப், பூவச 

கிப் பூவுக்கோர் நாற்றமாகிப் புக்குளால் வாசமா நின்றானாகத், தே 

வாகித் தேவர் மூதலுமாடச் செழுஞ்சுடராய்ச் சென்றடிசணின்ற 

வாறே” சான்று இரளியசச்இிசெய்து, “பேராயிரம் பரவி வானே 

மோக்தும் பெம்மானைப் (ரிவிலாவடி.யார்க்கென்றும், ror ge OF eo. 

வம் வருவிப்பானை மந்தாழுந் தர் திரமு மருந்து மாகித், தீராசோய, 

ஈர்க்கருள வல்லான்றன்னை ச் திரிபுரங்கம.யெழத் திண் சிலகைக்கெச 

ண்ட, போராளை ப்புள்ளிருக்கும்வேளூரானைப்போற்றாசேயாற்றகஈள். 

2பாக்கினேனே”'' என்று மந்திரசக்தி செய்யவும். பச்சைமண்ணாலா 

கிய விலிங்க மச வது, : சுட்டமண்ணாலாகிப வீலிங்கமாவ.து, மாத்த௪ 

லர.கிய விலிங்கமாவத, சிலையாலாகிய விலிங்கமாவத, அழகியசெம்பு, 

வள்ளி, பொன்முதலிய உலோசங்களினாலாகிய விலிங்கமாவத, 
இர த்தினங்களாலாகிய .விலிங்கமாவ.து, மணியினாலாகயெ .விலிங்க மர 

வ, வாணலிங்கமாவது, இரசலிங்கமாவ௫, சுயம்புலிங்கமாவது. 
ஐய இலவசனிலான்றைப் பிராமணர்சள் பன்னிரண்டு பதினெ 

விரட்ட
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ன்று, பத் துமாகெ ஈறவிதவங்குலவுயாத்தில் தாபிக்கவும். அரசர்கள் 

ஒன்பது, எட்டு, ஏழு ஆகிய கு£விதவவ்குல வுயரச்தில் தாயிக்கவும். 

ணவசியர்சள் ஆ௮, ஜா. நான்கு மாகிய ரூரவசை யங்குல வுயரத் 

தில் தாபிக்சவும், சூ.த்இரர்கள் மூன்று இரண்டு ஓரங்குல வுயரத்தில் 

தாபிச்கவும், கான்கு வருணத்தாரக்காம் முறையே முதற்கட்கூறிய 

பன்னிரண்டு ஒன்பது ஆறு என்னும் அங்குலவளவுசள் உச்தமமாம். 

இன்டச்கட்கூறிய பதினொன்று எட்டு ஐர்.து இரண்டு என்னும நான் 

கும் மத்திமமாம், கடைக்கட்கூறிய பத்து ஏழுகான்கு ஒன்று என் 

ஆமம் சான்கும் ௮அதமமாம, மேலும், ஒரிலிங்கம் பூசிச்சில் முக்தி 

புண்டாம். இரண்டிலிங்கம் பூசிக்கில் வியாதியுண்டாம, கன்றி 

லிங்சம் பூரிக்கிற் புத்திமுத்தி இரண்டுமுண்டாம். ஈான்லிங்சும் பூசி 

க்கில் ஆயு௮ும் செல்வமும் €ர்த்தியும் ஈ௫க்கும். ஜர்திலிங்கம் பூசிக் 

இற் பஞ்சமகாபாதகம் நீங்கும், அறிலிங்கம் பூசிசகில் மரணமுண் 

டாம். ஏழிலிங்கம் பூசிக்கிற் பாவசாசமாம். எட்டிலிங்கம் பூசிக்கில் 

வியாதியும் சத்துருவுமுண்டாம். ஒன்பதிலிங்கம பூசிக்கின் இட்ட 

மும் சிவலோசமும் உண்டாம். மேற்கூறிப்போர்சத இலக்கணங்களை 

யுடைய தொருவிலிங்கத்தைக் “பர்தபாசமறுக்செனை யாட்சொண்ட 

மைந்தனம் மணவாளனை மாமலர்க், ச ஈதநீக் சடுவாய்ச் கரைத்சென் 

புத்தூர், எந்தை யிசளைக்கண்டினிதாயிற்றே'' என்று அபிடேசு 8௨ 
த்தின் மீசதமக்கருளச்செய்து, “இருகிலஞய்த் தியாகி நீருமாகி 

யியமானனா யெறியு௱் காற்றுமாகி, யருநிலைய திங்களாய் நாயிருயொ 

கச௪மா யட்டஜர்த்தியாகிப், பெருஈலமுங் குற்றமும் பெண்ணுமா 

ணும் பிறருரூவுஈ தம்முருவுக் தாமேயாகி, நெருாலையா யின்றா? நா 

௬௪யசக நிமிர்புன் சடையடிக ணின்றவாறே'' என்று இலிங்கசத்தி 

G)ead'gp, *அட்டமாமலர்சூடி யடம்பொடி, வட்டப்புன் சடைமா 

மன்றைக்காடரோ, ஈட்டமாடியு நரன்மறை பாடிய, மிட்டமாகவிருக் 

குகிஉமதே”' என்று அ௮ஷ்டபுஷ்பரசாத்தி, எந்த மத சிந்தை பிரி 

யாது பெருமானென விறைஞ்டு யிமையோர் வரு துதிசெய்ய வளர் 

தீபமொடுதோப மலிவாய்மையதனா, வர்தியமர் சந்தி பலலர்ச் னைகள் 

செய்ய லமாகின்றவழகன், சந்தமலீஃ்கொ சளான் மாஇின்டு மேவு 

பதிசண்டை ஈசோ''-என்.று தூபதிபங்கொடு்ஜ், “அடினாய் நறு 
செய் யொடுபால் தயிரந்தணர் பிரியாத சிற்றம்பல, ராடினாயிடமா 

நஈறங்சொன்றை ஈயர்தவனே, பாடினாப் மநையோடு யல் €தமும் 

பம்சடைப்பணி கால்கதீர் வெண்டிங்கள், சூடினுயருளாய் சுருங்க 

லெர்தொல்கினையே'' என்று எண்ணெய்க்காப்பிட்டு “செய்ய மேனி
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யன்நேனொபொல் தயிர், ரெய்யதாடிய நீலச்குடியான் மையலாய் 
மறவா மனத்தார்க்செலாம், கையிலாமலசக்கனியொச்குமே'' என் 

ந நெல்லிக்காப்பிடவும், பிறகு “பாலமும் பழிப்பற்றறவேண்டுவீர், 

ஆவிலைஞ்சகந்தாடுமவன் கழல், மேவசாய்)மிசவும் மகிழ்ச் துள்குமின், 
காவலாளன் கலந்தருள் செய்புமே'' என்று பஞ்சகவலிய அபிடே 

கஞ்செய்து “பாலினான.று கெய்யற்பழத்தினாற் பயின்ருட்டி, மூலி 
னான் மணமாலை சகொணர்ர்சுடியார் புரிக்தேத்தச், சேலினாடூவயல் 

புடை சூழ் செங்காட்டங் குடியகலுட், காலினாற் கூற்றுதைத்தான் 

க்ணபதிச்சாத்தானே'' என்று பஞ்சாமிர்சத்தாலும், “கெய்யாடிகின் 

மலனே நீலகண்டா கிறைவுடையாய் மறைவல்லாய் கீதியானே, 

மையாடு கண்மடவாள் பாகத்தானே மான்றோலுடையாய் ம௫ழ்ந்து 

சினீராய், கொப்யாடுகூவிளக்கொன்றை மாலைகொண்டடியே னானி 

ட்மிக்கூறி நின்று, பொய்யாக சேவடிக்கே போ துகன்றேன் பூம் 

புகலூர் மேவிய புண்ணியனே”! என்று நெய்யாலும், **பரலையாடுவர் 

பன் மறையோ தவர், சேலையாடிய கண்ணுமை பங்சனார், வேலையார் 

விடமுண்டவெண்காடர்க்கு, மாலையாவதுமாண்டவரங்க Gin’ oreo gr 

பாலாலும், “நெய்யும் பாலுர் தயிருங்கொண்டு நித்தம் பூசனை செய் 
யலூற்றாற், கையிலொன்று.ல் கரணமில்லைக்கழலடி தொழு துய்யினல் 

லா, லைவர்கொண்டி௰் காட்டவாடி யாழ்குழிபபட் டழுர் துவேணுக், 
குய்யுமாறொன்றருளிச் செய்யீரோண சாந்தன் றளிபுரீமே'' என்று 

தயிராலும், “வான நாடனே வழித்.தணை மருக்தே மாரிலாமணியே 

மை ப்பொருளே, யேனமா வெபிராமையு மென்புமீடூதாங்கிய மார் 

புடையானே, தேனெய்பால் தாிசாட்டுகக்கானே தேவனே திருவ. 

வடுதுறையு, ளானையே யெனையஞ்ச லென்றரூுளா யாரெனக் 
குறலமரர்களேறே'' என்று சேனாலும், “அலைப்படுகரும்பின். 

சாறுபோல வண்ணிக்கு மஞ்செழுத்தி மைத்தான்காண், ல 

மூடை யடியார் சிர்சைபான் காண்டிரபுற மூன்றெரி படுத்த. 
சிலையினன்காண், பாலினொடி கபிர் நறுரெய்யாடினான் சாண் 

பண்டாங்க வேடன். பலிதேர்வான்சாண் வேலைவிடமுண்ட 

மிடற்றினான்௧கஏண் விண்ணிழி தண்லீழி மிழலையானே'' என்று 

கருப்பஞ் சாற்றினாலும், *கனியிலுங் கட்டி. பட்ட சரும்பி 

௮ம், 'பனிமலக் குறற்பாவை ஈல்லாரிலுர், தனிமுடி. சவித்சாளு. 

மாசிலும், இனியன் றன்னடைர்தார்க் சஇடைமருதனே”' என்று, 
கிச்சிலி, காரத்தை, தமரத்தம், முதலிய பலவசைச்கனிகளா லாயெ, 
சாத்தினால், *கெய்பினொடு பாலிள ren @ mar ணிர்சன் மண
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வாளனென நிற்ின்றான்காண், சையின் மழுவாளொடு மாவேர்தி 

ஞன்சாண் காலனுயிர் காலாற்க ழிவித்தான்காண், செய்யதிருமேனி 
வெண்ணீற்றினான்காண் செஞ்சடைமேல் வெண்மதியஞ் சேர்த்தி 

ன்காண், வெய்யகனல் விளையாட்டினான்காண் விண்ணிழிதண்வீழி 

பீ spine Gen” என்று இளனீராலும், ஈன்ருய்த்தெள்ளிச் சுத்தஞ் 

செய்து, புனுகுஈட்டம், பனிநீர் முதலிய வாசம்கள் கலர்துள்ள மிக 

வும் வெள்ளிய விபூதியாலும், “தொண்டனேன் க் 

தூபசாவிரிபினன்னீர், கொண்டிருக்கோதி யாட்டிக் குங்குமக் ௫ 

மபு சாத்தி, மண்டைகோண்டேற நோக்கி யிசனை ப ொம்மிசானைச், 

கண்டனைக் கண்டிராதே காலத்தைக் கழித்சவாறே'' என்று, குங்கு 

மப்பூ; பச்சைக்கற்பூரம் முதலிய சலர் துள்ள சக்தளச்குழமபினாலும் 

அ௮பிடேகஞ்செய்.து “சொங்கலுங் கமழ்சாக்து மகிநபுகையுற் தொண் 

டர்கொண், டங்கையாற் Om. as வருச்சஈனற் கன்புருள் செய் 

தான், செக்கயல் பாய்வயலுத்க செக்காட்டங் குடியதலுட், கற் 

cot Oar வரர்சடையான் சணபதிச்சர.தானே”' என்று FH FOO LD, 

அகில், சாம்பிராணி, குங்கிலியம் முதலிய கலந்த தூளால் தாபங்கெொ 

டுத்து, “தடங்கொண்டதோர் தாமரைப்பொன் முடிதன்மேற், குட 

ங்கொண்டடியார் குவிர்மீரசமர்தாட்டப், படங்கொண்டசோர் பாம் 

பரையார்த்த பரமனிடங்கொண் டிருகதான் Postar Loch GB Car” 

என்னு சுத்தஜலஜ்தால் “பர்தமிறுமார்மிருடர் பவரு ஈத்திராகதெ ளார 

பினாருவர் மிளிர்பிடமேற், படியிலையை வகைப்படு மீசரசாகிதம் 

பத்திலெண் வித்தையிறைவர், சந்தமுறு கோழுகத்தைங்கலைகள் சழ 

இசாதாக்யெ 6 மர்த்திவதன ஈ, கட்டற்ற வட்ட. ழ்தி லொட்டற்ற சிற் 

சத்தி தீரூ, ற நாளத்திலே, ஈர்கலற வரூகோளகக்திகம் சிதம்பர 

ஈறிதிகையினிற் (Foot ws, ஈட்டமற வவமைகின்ற விட்டவடிவெரடு 

நின்ற ஞான மயமோன நடுவோ, ட%$தமற முச்துபா மானந்த நீநந்த 

வபிடேகமாடி யருளே, யறிவு்றெனங்கைமலர் செவிவுற்றமர்ர்த 

லிறையபிடேக மாடியை,” “சாடரிய சச்தியோ சாதத்தும் வாம 

த்து ஈன்ராமசோரத்டில, Fon aD புரூடதது மாகம மொரைவ் 

out நல்கி மிசானத்திலே, பிடுதருமெட்டு ம முறைதந்த வற்றிடை 

கீ சொ ல்பெருமை பெறு மருமை விதியிற, பேசரீய பூசைசவகோ 

சரியோனப்புரிதல் பெற்றிலேன் மற்றடியனேன், வேடுவர் குலத்தை 
வன் "மெய்யன்பு பூண்டிலேன் வேட்டெருவர் மாட்டருளினான், 

பீந்சொளொருபு டையொப்பு ே சோக்கிலைக்கனை சாற்றின வேண்டல் 

வேண்டாமை யிலைபாலாடு நின்பால் வேழுப Ww OL Tar ov renin
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லபிடேகமாடியருளே, பறிவுற்றெனங்கைமலர் செறிவுற்றமர்ர்த 

விறையபிடேசமாடி யருளே,”' **ஈவிற்றலரு மித்யமிளிர் சண்ட சாவடி 
புருவாடுவு பிரமப்புழையெனு, ஈல்லிடத்தகராதி சரியாத மனமுதல 

ஈண்ணியுமைம் மூவகை, பிவற்றிலாவவொன்ற சலநின்நவீடயங்க 

ளெதிர்வின்றிச் சவசாரமர். யெதிருரனவுஞ் சோகமென்ு 'பாகித் 

தலறு மென்சனவு ஞாதுரூவொடே, புவப்பறிவு ஷஜேயமென் வந் 

ற. பவித்திடுமொண் சுழுத்தியு ஞானமே, யொளிர்.அரிய மூர்தினே 

க்.துயர் சிலுனர்தறுகர் வுறுமதீதமுமாகுறல், லவத்தைகள் சடர்த் 

விற்றப்புறப்படு மமல னபிடேகமாடியருளே, யறிவுற்றெனங்கை 

மலர்செறிவுற்றமர்ச்த விறையபிடேசமாடியருளே'' “ஒருவனோர்பொ 

Gallop குற்று தவின்ளம் வியந்ே தோகைபெறுடீன்றி யுடைமை, 
யுசவுருவமையத்தி ஓதவினுந் தன்னிடத்திதுள்ளதிற் பெரிதளிக் 

மும், பொருளதாயினு மதனினினியதாயினு மவன் புர்திமூழ்வுற்றி 

டுவனால், புனல் விடுத்திடு முடிமானிற் புணரியிற் பெருகு புண்ணி 

யத்தெய்வ நதிதான், :மரூவலானீர் லிருப்பிலை கினக்கொரு Barto 

மற்றென் மூடியிற் றெறிப்பின், வைப்பன் வானத்தினென வெத்திற 

த்தானு நினைமக்கணினைவுற் அய்ந்திட, லருளினான் முனம்விதித்தல் 
ஞதைலான் மகழ்க்தபிடேச மாடியருளே, யறிவ்ற்றெனங்கைமலர் 

செறிவுற்றமர்க்தவிறை யபிடேகமாடியருளே”', “*கருகிச்செவந்த கடு 

வருடப் பொருக்தமிளிர் களம்வாழ்வு மேவவணிவாய், கடலிற் சிற 

ந்த கிறவுடலீற்றிருந்து மணிகதிர்போலவேயு நெடுமா, லொருகட் 

இசைந்த வடிபிருசட்சணெங்க வறமுடையர் முனோடிவருவா, யுலகத் 
தைவென்ற மனமிலகுற்றமன்றி னிடையுமைகாண வாடல்புசிவாய், 

மருகற்பெரும்பதிபி லொருகற்பணங்கு தொழமணவாளனாலியு தவா, 

மயிலைக்கணென்பினு.பிர் பயில்வுற்றெழுச் தவர வருவாயெனா மூன. 

ழையா, வருகர்க்கணங்கு தருமுருகர்க்குகந்த வசனபிடேச மாடி. 

யருளே, யறிவுற்றெனங்கைமலர் செறிவுற்றமர்க்கவிறை: யபிடேச 
மாடியரூளே'', *ஒகைமலி குருவாளை யுறுவிக்கு மாணையுமுயர் புரா. 

தன சரிதமோ, டொக்குரடை வருவிக்குமுலமையுக் தன்மசகனை: 

யொண்கவத்திக மேற்றுபு, சோகமறு மளமயஞ் செய்தமைத்திடு. 
மொருசுவத்தி காரோகணமூ நால், சொல்லியவிடங்களிற் தாய bm 

ணிதருந் தொல்லிபூதிப்பட்டமு, மாகலசநீராட்டு சலசாபிடேச மூ, 
மருவு கவரோகச்குகிக் கும், லயங்குலிங்காயதமு மன்னு லிங்கு 

முறுவனை சுவாயதமுமெலுமே, ழாகுகெறிதான் மருகியாக மிசையி. 
லகுமரனபிடேச மாடியருளே, யறிவுறறெனங்கை மலர்செ றிவுற்றமசர்
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திலவிறை யபிடேகமாடியருளே'', “போயகுல மொடுசரண ரொடு 
மேவு சமமும் பொன்௮லகம் விட்டமலனார், பூசளைகெளரிய நிச்சஞ் 
சராமுங் கொடியபொன் பெண்மண்ணாசை நெறியிற் பாயமன மோ 
டாத மிட்பிராணமு மெய்ம்முப்பத்தாறு தத் துவமறப், பருதியொ 
டுணர்த் து தத்.துவமு மிறைபஞ்சனீ பாரென்னு மான்மிகமுமே, மே 
்/சடுலிங்ச முடனறுறைங்கமாகுமொரு மெய்யனுக் சரககிலையும், விமல 

மு௮ சச்சொனந்த செவ.மயமென்னு மிக்க os Gus sap, ow 

வெழுவகை கெறியினாவி யிடையிலகுமரனபிடேசு மாடியருளே, யறி 
௮ுற்றெனங்கைமலர் செறிவுற்றமர்ந்தவிறை யபிடேசமாடி யருளே'' 
:இடைத்த செவலிங்கமன்றுணராத வேகரக்கெ சித்தமென்னும் விர 
தங்கெடாத இடவிரதம் விடயங்கள் சவனுக்குதவுகன்ற விக்திரியாசீ 
ப்யித, முடற்றியுயிர் கொளன்றிடா நின்றிடு மஞ்சை செவனுண்மை 

கொளிலிக்க சிசமே, யயர் சவெத்துள மடங்குறுமனோலய மதனி 

லொன்று கின்றுபேதம், விடுத்தலுறு சத்தயோன் முத்தியெனு 

மிவையேழு மிக்ககுருவருள் புரியவே, மேவலரு மெய்ஞ்ஞான பாவ 

கிலை மேலியிமம் வேதமூடியாவுமுணரா, தடுத்தமன மொழியுடற் 
கப்புறப்படுமமல னபிடேக மாடியருளே, யறிவுற்றெனங்கை மலர் 

செறிவுற்றமர்க்தவிறை யபிடேக மாடியருளே””, **ஈல்லதில கெய்யாடி. 

யசனிடத் தைர்தாடி, ஈவையிலை யமுதமாடி, ஈல்குகாண காரியம் 
மூறையினன்றியே ஈறுகெய்பாற யிராடியே, மெல்லமலர் மஅவாடி 
யின்சழைச்சாறாடி. மென்பழச்சாறுடியே,விழையுமிள£ீாடியாரக்குழ 

ம்பாடி விதியினமை ஈபனமாடி, யொல்லைகு வெண்டில்ப் புழையி 

னிடையோடி ஈல்௮த்திகொடுபைத்ததலைய, வுரசநுழை opera 
குழவிமதி பொருபுடையொ தங்க லிடமின் நியசைய, வல்லலற கிறை 
கங்கை பசையா.து நிற்பை$ யபிடேசமாடியருளே, யறிவுற்றெனப் 

சைமலர் செறிவுற்றமர்ந்தவிறை யபிடேகமாடியருளே'', “ஈசர்கட 

மினா௪ரவர் தமினினிய இவலியாழ் sox gp erat spas sr, Hg? 
4வர்தமினமா சந்தருவரவர் தம்மினாடரிய தேவரவரிற், சுராதிபன 

வனியலுயர் சார்குரவனவனினயன் சொன்முறையிலாறு மடிமேத், 

அன்னு சுசமொருதிவலையளவு மின்முக மிருசுகவேலை புகலீகுவாய், 

துைமுதற் பூதங்கள் புத்திகுண தத்.துவர் தகுதிபெ.௮. பகுதிபுரு் 
தத்துவம் வீத்தைமுத லனவெ.னு மிவற்றிலறு சமயசென வெலை 
விடாமலருவினிளை யடைதல௮ மரியபத மருளுமவனபிடேசமாடி 
யருளே, யறிவுற்றெனங்கைமலர் செறிவுற்றமர்ர்தவிறை யபிடேக 
மர்டியருளே'' என்௮.இருமஞ்சனம் செய்து 'அண்டமா ரிருளூடு



69 

கடந்தும்பா, உண்டுபோ௮ு மோரொண் சடரச் ஈடர் ட்கண்டிகிகச ஈறி 

வா ரறிவாரெலாம், வெண்டிங்சட் கண்ணி வேதியனென்பசே'' என் 
௮ம், என்னி லாருமெனக் சனியாரில்லை, யென்னிலு மினியானெ 

ருவன்னுளன், என். லுளே யுயிர்ப்பாய்ப் புறம்போர்தபுச், கென்று 

ளே நிற்கு சின்ன ம்பரீசனே” ் என்றும் பரசிவப் பிரபுவை! ,ஐகவாக 

னஞ்செய்.து, “தோடொருகாதனுகி யொருசாலக்கு சுரிசங்ககின்.ு 

புரசாக், காடிடமாக கின்று சனலாடு மெர்தையிடமா யகாதனகர் 
தான், வீடுடனெய்௮வார்கள் விதியென்௮ சென்று வெறி8ீர் தெளி 

ப்பவிரலா, ஞடுடனாடுசெம்மை யொலிவெள்ளமாரு சனிபள்ளிபோ 
௮! ஈமர்காள்'” என்று அர்ச்கியம்கொடுத்த), “பாவணமேவு சொன் 

மாலையிற்பல, நாவணங்கொள்கசையி னவின்ற செங்கய, சாவணங் 

'சொண்டெமையாள் வராயிலுங், கோவணக்கொள்கையர் கொள்ளிக் 

காடே” என்று கோவணம் பாவனைசாத்தி “பட்டதெற்றியர் 

பான்மதி£ற்றினர், ஈட்டமாடுவர் ஈள்ளிருளேமமுஞ், சிட்டனார் 

தென்பராய்த் துறைச்செல்வனர், இட்டமா யிருப்பாரை யறி 

வரே” என்று சேோபாவனைசாத்தி, “கட்டிட்ட தலைசையேச்திக் 

கனலெரி யாடிச் சீறிச், ஈட்டிட்ட நீறுபூசச் சுடுபிணக் 
காடாக, விட்டிட்ட வேட்கையார்ச்கு வேறிருக் தருள்சுருள் 

செய்து, பட்டிட்டவுடையராகிப் பருப்பதசோக்கனெே'' என்று 

பரிவட்டஞ்சாத்தி, “பாந்தள் பூணம் பரிசலங்க பாலம் பட்டவர்த் 
தனமெருதன்பர், வரர்ந்தசண்ணருவி மஞ்சனசாலை மலைமசண் மூழ் 

பெருந்தேகி, சாந்தமுர் திருகீறருமறை சேஞ்சடைமுடி சாட்டியக் 

குடியா, ரேந்தெழி லிதயக்கோயின் மாளிகையேழிருச்கையு னிருர்த 

வீசனுக்கே'' என்று திருவெண்ணீ௮ு சாத்தி, (ளானவடியவச்ச ட் 

கன்பன்றன்னை யானஞ்சமாடியை கானபயம்புக்க, தாளானைத் தன் 

ஜெப்பாரில்லாதானைச் சந்தனமுங்குங்குமமுஞ் சாச்.துச் தோய்ச்த, 

தோளானைத் தோளாத முத்தொப்பானைத் தூவெளுத்த சோவணத் 
தசை யரையிலார்த்த,) ளோனைக் €ழ்வேளூராளுங் கோவைச்சேடிலி 

யை நாடுமவர் கேடிலா்ே'' என்று சந்தனஞ்சா ததி) (மங்கையோர் 
கூறுடையான் மன்னுமறை பயின்றான், அங்கையோர் வெண்டலை 

யானாடாலம் பூண்கெக்தான், நிம்சளொடு பாம்பணிர்த சிரார் இரு 

மேற், கங்சையினன் மேவி யுறைசோயில் கைச்செமே,'':என்.அு 
இருவாபசஷங்கள் சாத்தி, (முத்தேர் ஈகையாளிடமாகத் தன்மார் 

பில் வெண்ணூல் பூண்டு, தொத்தேர்மலர்சடையில் வைத்தாரிடம் 
போலஞ் சோல்கூழர் ச, வத்தேன்னியுண் களியாலிசை மூரல்வாலத்
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அம்பி, தெ.த்தேயென முரலக்கேட்டார் கினைகெடுக்குக் திருஈணா 

கே'' என்று பூணநால் சாத்தி, 'நின்போலமரர்க ணீண்முடி சாய் 

த்த நிகிர்த்து.குத்சு) "பைம்போ துழக்கிப் பவளர்சழைப்பன பாங்க 

திரா, வென்போலிகள்பறித்திட்ட விலையமூகையுமெலாம், அம்போ 

மென்க்கொள்ளுமைபயனை யாறனடி.த்தலமே'” என்று புட்பாஞ்சலி 

செய்த், *ண்டமா யாதியா யருமறையோ டைம்நசப், பிண்டமா 

புலருக்கோர் பெய்பொருளாம் பிஞ்ஞசனைச், தொண்டர் தாமலர் 

தர்விச் செர்ன்மாலை புனடன்ற, இண்டைசோ சடையானை யென் 

ins BB's வ்த்தனே'' என்றா இண்டைமாலைராத்தி, “போதுகா 

தொடு கொண்டுபுனை* சடன், தாதலிம்சடைச் சங்கரன்பாதகத் துள், 

வரிஞ்தீர்க்கவென் நீரத்திப்பராய்த் தனறச், சோதியானைத் தொழு 
நெழுசர்துய்ம்மினே'' என்,று. திருப்பள்ளித் தாமங்கள்சாத்தி, “இலர் 
தர்லுகந் தழ துசெய்தாரளன யாதிபை யமரர்தொழுதேச்தஅஞ், சீலர் 

துரின்பெரிகம் முடையாளைச் சிர்இப்பாரவர் சர்தைபுளானை, மேல 

வார் ூழலாளுமை நங்கையென்று மேத்தி வழிபடப்பெற்ற, கால 

கரிலீனைக் சும்பனெம்மானைச் காணக்கண்ணடியேன் பெற்றவாறே? 

என்ற இலட்டிகம் அ௮ப்பவர்க்கம், சமபாவரிசி வகையிற் செய்யப் 

பட்டப் பரமரன்னம்,' பாயசம் முதலிய வைகைக் ““தூய்மறைபாடும் 

லாச்ரீர் முன்வக் த ரிவேதித்து அகாக ஈஞ்சண்ட வர்திவண்ண 

ஷர்ரீசலைய மாசணங்கொண்டம் பொற்றோண்மே, லேகாசமாலிட் 

டொனிடறர்தி ஐக்கி3 இருவேபலி யென்றார்க்கில்லே புக்கேன், பச் 

சேத்்சொள்ளார் பலிபுங்கொள்ளா் பாவியேன் சுண்ணுள்் ளேபற்றி 

டூகர்ச்சிப், போகரக வேடத்சர் பூகஞ்சூழப் புறம்பய ஈம்மூரென்று 
பேரி! “என்று ஜாஇக்காய், ஜாதிபத்திரி, இலவங்கம், ஏலம், 

சுந்த, வரல , பச்சைக்கற்பூரம், கு உருமப்பூ முதலியவை Corie 

BOD gr ௮டைக்சாம்பு நிவேதித்து (வெர் குங்கிலியைப் 
புலிச்சிம்மவே ௩ த Ase peo சமிப்பாலையார், அந்தமும் மளவும் 

மறியாததரிர் சர்சமாலவர்மேவியகாஈ ஈமே' 'என்.று தூாபச்கொடுத்த 

cegr Bear Syma typ மாணாப் §Gu யேசும்பமேகி யிருர்தாய் நீயே, ஈல் 

ஷர ஈன்ன்ையறிலாம் நீயே ஞாசச்சுடர்கிளக்காய் கின்றாய் நீயே 

பேலலா்கிகைச "எறுப்பாப் நீயே புசழ்சேவடியென் மேல்வைத் 

ANB. செல்லாய* செல்வக்தரூவாய் நீயே திருவையாறசலாகு 

செரிபோதேட'! என்று. பலவசைய இபாரசசனை சொத, 
அதுதக்புசலல்லா ரூ ' ரிரிசப்பவர் கெஞ்சத்துளானும், Tem 
தேற வகில்ரிஆே Bre புரை மேணியனனு, நாதகரர்ன்தையின றை சாண்
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மறைக்கண்டத்தினாலும், ஆறுசடைக் சரர்சானு wires wb 

மானே” என்று இருகிறு மறுபடியும் சாத்தி, £ பூம்படி மச்சஎம் 
பொற்படி ,மக்கலம் மென்றிவற்மு, லாம் படிமக்சகலமாகி௮! ஒக்ரூரினி 

தமர்ச்தார்; தாம்படிமக்கலம பேண்டுவரேறாரமிழ். மால்சளால், 

நாம்படி, மக்கலஞசெய்து தொழ துயமட நெஞ்சமே” என்று தர்ய் 

புணக் தெரிசிப்பித்து,' “காதலாகிககளிர்து சணணீர்மல?), போது 

வார்தமை நன்றெறிக்குப்ப்பது) வேதகான்கிலு மெயப்பொரு ளா 

வது, காதகாம நமச்சிலாயவே'' என்றும் “சொற்றுணை வேதியன் 

சோதிவானவன்), பொற்றுணை திருந்தடி பொரு சம் கைதொழத்) 

கற்றுணைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாயச்சினு, கற்றுணையாவது ஈமச்சி 

வாயவே'' என்றும ஜெபம்பண்ணிப பிறகு, “இட்டனும் மடியேத் 

அகாரிகழ்கஇட்டராள் மறாதிட்டகாள், கெட்டரசாளிவை வென்ற 

லரற் கருதேன் கிளர்புனற் காலிரி, வட்டலாசி சைகொண்டடிதொழு 
தத்துபாண்டிக் கொடுமுடி, கட்டவாவுனை நரன்மறக்கினுஷ், சொல் 

அசா ஈமச்சிலாயவே'' என்றுமர்க்கிபங்கொடுத்து, “கொக்கிறகோடு 

கூவிளமத்கங்கொன்றை யொடெருக்சகணி சடையர் அச்கினொடசமை 

பூண்டழகாக வனலதுவாடு மெமடிகண், மிக்க ஈல்வேத் வேள்வீயூ 

ளெக்கூம் விண்ணவர் விரைமலர்தூவப், பககம். பலபூதம் பாடிட 

ஒருவார பாமபுரமன்னகராமே'', “er gu) ints mB நீ அமெய்.பூசி, 

யிளங்கிளை யரிவவையோ டொருங்குடனாகிக், கூறுமிமான் ிருளிக் 

கொன்றையக்தாருங் குளிரிளமதியமுங் கூவிஎமலரு, சா௮மல்லி 

கையு மெருக்சொடு (PHF Go மகிழினவனனியுமிவை ஈலம்பகர, 

வரலுடூமோாச சடைமேஉ௨ணிசத வெமமடிக எச்சிறு பாக்கமதகட்டு 

கொண்டாரே”, அம்புய நீலங்கழுகீரணி செய்தல், வம்பகிழ் பூகமு 
மாதவி மார்கம், துமபைவகுளஞ்டுர புன்ளைமல்லிகை, செண் 

பகம் பாதிரி செவ்வந்தி சாத்திடே'' ( வேற்ருகி விண்ணாகி கினறாய 

போற்றி மீளனாமேயாளெனனைக்கொண்டாய் போற்றி, யூற்றாகியுள் 

ளே யொளித்தாய் போற்றியோ வாதஈத்தத் தொலியேபோத்தி, யா. 

ற்று யஙசேயமர்ர்தாய்போற்றி யாறங்ச கால்லேதமானய் போற்றி, 

காற்முகி யெங்கு்கலந்தாய்போற்றி கயிலைமலையானே CurppCud 

ற்றி; என்றும் சவாஷ்டோத்தர சதராமத்தாலம் விருச்சித்கு, 

பகுற்றமறுத்தார் குணத்தினுள்ளார் கும்பிவொர் தடிக்கஸ்பு, செய 

வார், ஒற்றைவிடையினர் நெற்றிக்கண்ணா ௬ுறைபதஇியாகூஞ் செறி, 

கெரள் மாட்மூ, சுற்றியலாசலின் மாதர்விழாச் சொற்கவிபாட் நிதான 

BRey பற்றியகையினர் வாழுமரவூர்ப்புசபதிச்சாம் பாரரவே'?,
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என்று எழுந்து கும்பிடவும், பிறகு । எமதிதருவாய் ரெஞ்சமே யுஞ் 
சுபோச வழியாவதிதகண்டாய் வானோர்க்கெல்லாம், அதிபதியே 

பசாருற்தே யாதிசியன்அ மம்மானே யாரூரெம்மை யாவென்றுக், 

அஇசெப்து துன்றுமலர்கொண்டு தூகிச்சூழும் வலஞ்செய்து தொ 

ண்டுபொடிக், கதிர்மதிசேர் சென்னியனே காலகாலா கற்பகமே 

யென்றென்றே சுதறாநில்கே' என்று பிரசக்ஷணஞ்செய்யவும், “௮ 

இபுஈண்பகறு மஞ்சபதஞ்சொல்லி, முக்தியெழும் பழைய வல்லனை 

மூடாமுன், சிந்தைபராமரியாக் தென்றி நவாராபுக், செர்தைபிசா 

னுபையென்று கொலெய்துவதே'' என்று ஜெபித்.துச் சாத்தவேண் 

டூம், :**இயக்கர் இன்னார் ஞமனொடுவருணரியங்கு தீவளி। காயிறு 

இங்கள், மயச்சமில் புலிவானரகாகம் வசுக்கள் வானவர் தானவ 
செல்லாம், அபர்ப்பொன்றின்றி நின்றிரு வடியகனை யார்ச்சித்தார் 

பெதமாசருள்சண்டு, திசைப்பொன்றின்றி நின்றிருவடி யடைந் 
தேன் செழும்பொழிற் றிருப்புன் கூருளானே'' சான்று SHED, 

வாழ்த்தவாயும் கிளைக்கமட நெஞ்சர், தாழ்க்கச் சென்னியுக் 55s 

stots, Apes மலர்தூளவித் துதியாதே, வீழ்த்தவா வினையே 

னெடுக்சாலமே'', *ஞானத்தாற் ரொழுவார் சிவஞானிகள், ஞானத் 

தாற்றொருவேனுனை கானலேன், ஞானத்தாற் ரொழுவார்க டொழக் 
கண்டு, ஞானத்தாலுனை காலுர் தொழுவனே'' என்று சொல்லி 

ஈமலஸ்சரிக்கவும், “பொய்தொழாது புலியுரியோன் பணி, செய்தெழா 
கெழுவார் பணிசெய்தெழா, வைதெழா தெழுவாரவசேழ்கதிர், கை 

தொழா வெழுமின் கரக்கோயிலே'' என்று துதித்தக்சொண்டெழ 

வேண்டும், Cue, “sry ரீ தர்தைநீயே சங்கரனே யடியேன்: ஆயு 
நின்பாலன்பு செய்வானாதரிக்கிள்ற துள்ளம், மாயமாய காயந்தன்னு 

சவர் நின்றொன்ற லொட்டார், மாயமே யென்றஞ்சுகின்றேன் வலி 

வலமேயவனே””, “அப்பனி யம்மை$ யையனுநீ யன்புடையமாமளலு 

மாமியுரீ, சயாப்புடைய மாதருமொண் பொருளூ$ீ யொருகுலமுஞ் 

சுற்றமுூமோருருறீ, துய்ப்பனவு முய்யப்பனவுந்தோ ற்றுவாய்ரீி.தணை 

யா பயென்னெஞ்சர் துறப்பிப்பிப்பாய்ரீ, யிப்பொன்னீ யிழ்மணிரீ 

யிம்முத், துரி பிறை வனீயே..றாரர்த செல்வனீயே'”, *சங்கானே சகின்பா 

தபி.போற்றிபோற்றி சதாரவனே நின்பாதம் போற்றிபோற்றி, 

பெர்ங்கரவா நின்பாதம் போற்றிபோற்றி புண்ணியனே நின்பாதம் 
போற்றிபோற்றி, யல்கமலத் தயனோடு மாலுங்காணா வனலுருவா 
சின்பாதம் போற்றிபோற்றி, செங்கமலத் திருப்பாதம் போற்றி 

போத்தி திருமூலத்தானனே போற்றிபோற்றி,” "பொன்னார் மேனி
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யனே புலிச்தோலையரைக் சுசைத்து, மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளி 
ச்சொன்றை ஈயர்தவனே, மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணி 

'க்கமே, யன்னேயுன்னை யல்லாலினியாசை கினைக்கேனே:', “உடைய 
காதனே போற்றி நின்னலாற் பற்றுமற்றெனக் காவதொன்றினி, 
யுடையனோ பணிூபாற்றி யும்பரார்தம் பரரீபராபோற்றி யாரினும், 

அடையனாயினேன் போற்றி யென்பெருங்கருணையாளனே பேசற்றி 

பயென்னைகின், னடியனக்ெய் ேே எற்றி யாஇியுமக்தமாயினாய் போற் 
Duster,” “செங்கணாபோர் றி திசைமுசாபோற்றி சிவபுர நத 
ருள். வீற்றிருந்த, அங்கணாபோற்றி பமானேபோரழ்றி யமரர்கடலை 

வே போற்றி, சங்சகணான் மரை.நால் சகஎமுக் கற்றோர் சாட்டியச் 

குடியிருர் தருளும், எங்சணாயகனே போர்.றி யேழிருக்சை யிறை 

வனே போற்றியேபோற்றி,” பாலுக்குப்பாலசன் வேண்டி. யழு 

திடப் பாற்கடலீர்தபிரான், மாலுக்குச் சக்சாமன்றருள் செய்தவன் 
மன்னியதில்லை சுன்னுள், ஆலிக்குமர்தணர் வாழ்சன்ற சிற்றம்பலமே 
யிடமாகப், பாலித்.த ஈட்டம் பயில வல்லாலுக்கே பல்லாண்டு கூறு 

துமே”, ஐய நின்னதல்ல தில்லை மற்ளொர்பற் றிவவஞ்சனேன், 
பொய்கலகர்த தல்ல தில்லைபொய்மையேனெ னளெம்பிரான், மைசலக்த 

கண்ணிபங்க வர தின் சழற்கணே, மெய்கலந்தஙன் பான் பெனக்கு 

மாகவேண்டுமே,” *:அங்கணுபோற்றி வாய்மையாரணாபோற்றிராசக, 

கங்கணாுபோற்றி ஈறலசாரணாபோற்றி நெற்றிச், செங்கணு போற்றி 
wr BAe பரஞ்சுடரேபோத்தி, பெங்கணாபசேே போற்றி மீறிலச 
முதலேபோற்றி,” *யாவையும்படைப் பாய் பாற்றி, யாவையுர் தடை 

ப்பாம்போற்றி, பாலையுமானாய்போற்றி யாவையு மல்லாய்போற்றி, 

யாவையு மறிர்தாய்போற்றி, யாவையு மறர்காய்போற்றி யாவையும் 
புணர்ர்தாய்போற்றி பாவையும்பிரிர்சாய்போற்றி, பழியொடுபாச 
மாதகெடவாசவன்செய் பணிசொண்ட வண்டச£ண_ம், லழிபடுதொ 

ண்டர்கொண்ட நில்சண்டு வெள்ளிமணிமன் நுளாடி சரணஞ், செழி 

யன்விளிர்திடாதபடி. மாறியாட தெளிவித்தசோதிசரண, மெழுகடல் 
கூவிமாமிபுடன்மாம டை விசைளித்த வாதிசரணம்,” **சலர்2ரனுட 
லங் ஊ்டசக்கரப் படையாய்போற்றி, வலக். தருமதனை மாயோன் 
வழிபடக் கொடுத்சாய்போற்றி, யலர்ர்தசெங்கமலப் புத்தேணடுச் 
சிரமரிக்தாய்போற்றி, சிலர்தியை மகுடஞ்சூட்டவசசருள் செல்வம் 

போற்றி” என்ற தோத்திரங்கள் பலவுஞ்செய்.து சிவபூசையை முடி. 
த்து மேல், “தழைத்தசோராத்தியின் 8€ழ்த்சதாபா மணலாற் கூப் 
9, பழைத்தங்கே யாவின்பாலைக் சறரந்துசொண் டாட்டக்சண்டு,
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பிழைத்த! தன்றாதை தாளைப்பெருங்கொடு மழுவால் வீசக், குழைத் 

ததோரமுத மீந்தார் குறுக்கை வீரட்டனாரே”" என்று சண்டேசுர 
பூசையையும் முடித்துப் பணியவேண்டும், 

மேல்மார்க்கண்டேயர் இவ்வகையான சவபூசையை மெய் 
யன்புடன் கனிந்து செய்து முடித்தலும், வெபிரானும் 

அவரது பூசைக்குத் திருவுளமுவக்து ௮வ்விடத்திற் பிரசன்னமா௫, 
சிறந்ததவத்தை ஈம.து வழிபாட்டுடன் செய்கின்றனை, அத்சவமும் 

வழிபாடும் குற்றமற்றதாகலின் கரம் களிப்புற்றோம், இனிமேல் 8 

பெறகவிரும்பி யவற்றைக் கூறுவாயென்னத் தருவாய் மலர்தலும், 

தலைவரே! சின்மலசே! யாவுமாயகிளங்கும் சத்தியமே! மேம்பாடுடை 
ய பரே! மலாகிதரே! மழுவலேர்திய திருக்கரமூடையவசே! €ழ்மக 

ஞெ அடி யேன யமனுடைய சையிலசப்படா தீடேறும் வண்ணம் 

அக்காலத்தில் ௮டியேனுக் கெதிரிலேவக்து தேவரீர் உதவி புரிதல் 

வேண்டுமெனப் பிரார்த்தித்தலும், யமனலுக்காச ௮ச்சமூறாதே, என் 
தமது சலந்ததிருவடிகளிரண்டையும் சிரமேற் சூட்டியவுடன் ௮டி. 

யேன் இனி ஈடேறினேனென்று மார்க்சண்டேயருரைக்க, விடமணி 

ந்த சண்டத்தையுடைய சிவபிரான் ௮திவிரைவிலே கரந்தருளிச் வ 

லிங்கத்திற்சேர்ந்தனர். ௮ம்மாதீரியாகவே இவர் பூசையைத் தினர் 

தோறும் செய்துவந்தனர், இவர் செவத்தலங்தோறும் சென்று 

சென்று பணிச் துவந்து கொண்டிருந்தனர். அக்காலத்தில் இவருக் 
குப்பதினா௮ வருடங்களென்னும் ஆயுணாள் கழிதலும், அகாயத்தி 

லோமிகின்ற மேகத்தைப்போன்ற வேகத்துடனே அதிவீசைவில் 
இடிரென்று ஒர்யமதூதன்வர்தான். அச்சமயத்தில் இவர்தெற்சே 

இவபிரானது ௮ட்டலீரட்டத்தொன்றாகயெ திருக்கடவூர் சேரர் இருந் 

தனர். அ௮ர்தயமதூதன் முற்காலத்தில் திரிபுரங்களை தூத்தருளிய, 

சிவபிரானது தாமரை மலர்போலும் திருவடிகளைப் பூசிக்கின்றவழி 

பாட்டைப் பார்த்தவுடனே ௮ச்சமுற்று, மார்க்கண்டசென்னும் இவ 

மரையான் சமீபிப்பது ௮ருமையென்று ௮வகிடம் விட்டு நீங்கப்போ 

யின்ன், நெருப்புப்பொறி பறக்கும்படிபார்த்,.த நெருர்சிப்போசாமல் 
இத தாரத்திலே சென்ற ஓர் புலியைப்போன்ற தன்மையுடையவன் 

நூலிவ்னாகவச்.து அதன்பின் திரும்பி, தென்றிசைக் கதீபஞகிய இய 

ம்னய திருவடிசளைப்பணிர்து கூறலாயினன், இர்திரர்களாற் 

புகஜப்பிடும் தலைவரே கேட்பீராக, செவ்வானம்போன்ற கிறமுடை 

பசிவபிரானிடத்திற் பொருந்திய மனமுடையவன், அலர். இருவடி.
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சுளிழ் படி.ர்த சொமுடையவன், எக்காலமும் அப்பெருமானுடைய 
€ர்த்தியையே கூறுசன்ற விரதழமுடையவன், சிவபிரான் பூசையைச் 

செய்துகொண் டிருக்கிறான், குற்றமற்ற மனமுடையவன், பேரறி 
வுடையவன், பிராமணோத்தமன், காசியில் வாழ்பவன், மார்க்கண்ட 
னென்௮ கூறத்தக்க சிறப்புடைய பெயர்பெற்று விளங்குபவன், 

அத்தகைய சிறுவனைக் இட்டுதற்கும் ௮ச்சமுற்றேன், அன்றியும் தீரி 

சேத்திரம்களுள்ள எமது பெருமானிடத்தி லிருக்கின்றனன், ஆத 

லால் ௮வளுக்கெதிரிலும் செல்லவில்லை, தண்டநாயகரே! இதனைத் 
தேவரீர் அலோடிப்பீராகவென் று தெளியும்படி யுரைத்தனன். இவ் 

வாறு தாூதுவலுசைத்த மாத்திரத்தில் ௮துகேட்ட இயமன், தணிர் 

திருக்கும் நெருப்பிலே நெய்யையூட்டினாற் போன்று Cand sg 

பெருழச்செறிர் து, சிறுபிள்ளையாகிய ௮வன் ௮ழிவற்றவராகிய சிவ 

பிரானோ வென்றுரைத்தான், என்னுடைய கணக்கர்களைா ௮ழை 

தது வருவாயென்று இயமன் கூற, அங்கிருந்த தாதுவர்கள் ஓடிப் 

போய் உங்களை நம்மிறைவர் ௮ழைக்கின்றார் வாருங்களென்று செச 

ல்ல, உடனே கணச்கர்கள் வரது இயமனுடைய பாதங்களைப் பணிக் 

தார்கள். அட்போது தென்றிசைச்கதீபனாகிய இயமன், யாவராலு் 
சாணவேல॥ த ஒலிக்கின்ற வீரக்கழலணிரந்த சிவபிரானைப் பூசித்துத் 

அதித்தவனாயே களங்கமற்ற தோற்றமுடைய மார்க்கண்ட ener 

னும் பெயருடைய சிறுபிள்ளைச்கு அயுட்பிரமாணத்தைக் கூறுங்க 

ளென்று சுட்டளையிடுதலும, சித்திரகுச்திரென்று பெயர் கூறப் 

படும் சிறட்புடையவர்களும், ஒரே தன்மையான இயல்புடையவர்களு 

மாகியூ௮றிவின் மேம்பட்ட அவர்கள், தங்கள் கையிலிருந்த கணக் 

கைப்பார்த்து, இத்தன்மையைக் கேட்பிராச வென்று கூறலாயினர், 

தலைவரே! நெற்றிக்கண்ணராகிய சிவபெருமான் முற்காலத்திலே 

அப்பிள்ளைக்குப் பதினாறுவருடங்களென்று அயுட்பிரமாணம் கட், 

டளையிட்டனர். அப்பதினாறுவருடல்களுங் கழிர்கன. ஆனால், ௮ப் 
பின் யியற்றிய சிவபூனச புண்ணியப்பகுதி யுடையதாகும், வீசே 
டி.த்தபெருந்தவமுடைய முனிவர்களாயினும், சிறப்புற்ற செல்வத் 

துடன் விள ங்குபவர்க ளாயிலும், விவேகமுடையவர்க on Ti gue, 

வல்லபமுடையவர்க ளாயினும், விதிப்பயனை வெல்லும் தன்மை 

புடையலர்சவ் எவர்கள்? என்னை, “வினைப்பயனை வெல்வதற்கு 

2வதமுதலா, வனை ததாய நாலக த்துமில்லை-யெனைத்தொன்றுங், கண் 

ஹு வதல்லீற் சவலைபடனெஞு சமே, விண்ணு அலார்ச்சில்லை விதி,” 
*ஊழிற்பெருவலியாவுள மற்றொன்று, சூழினுஈ்தான்முர்த௮ம்”
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என்றார் பிறரும், ஆதலாலே தேவலோகமடைதற் குரித்தாயிஞன். 
அச்சமு௮ுதற் 'சே.துவாகயெ நரகப்பிராப்தியையும் விட்டு நீங்கினான். 

இதுதான அப்பிள்ளையின் தன்மையென்று ௮க்கணக்கர்களிருவருங் 
கூற, மேன்மைமிக்க இயமன் மிகக்சோபங்கொண்டான். அப்போது 

இயமன் தன.து மந்திரியாகிய கொரே வல்லபமுடைய சாலனென் 

பவனை யழைத்து, காசிபிலிருக்கிற ௮ந்தணனொருவ னுடைய ஒரே 
புத்தின.து சவனைக்கொண்டு வரக்கடவாயென்றுகட்டகாயிடுதலும் 

நிலவுலகத்திற்கு வர்தான். ௮க்கால னென்பவன் வர் குற்றமற்ற 
சிறக்த தவத்தராகிய மார்க்கண்டேய ரிருக்குமிடத்தடைந்து, கான் 

குவேதங்களை யுணர்ர்த மார்ச்கண்டேய ௬டைய வழிபாட்டையும் 

சோக்கத்தையும் கண்டு, இவர் எவ்வாறு வருவாரென்று இர்தித்து 

ஏக்சமுற்றனன். அம்மார்க்கண்டேயருடைய கண்களுக்குத் தெரி 

யும்படியாகச் சென்று, அப்புத்திரைப் பணிந்தான். அப்போது 
மார்க்கண்டேயர் நீயார் சொல்லக்கடவாயென்று வினவுதலும், நான் 

உலகங்களனைத்திலு முள்ள சிவராசிகளெல்லா வற்றையும் கொல்லு 

இன்ற கட்டளையை புடையவனாகிய இயமராசன.த திருவடிகளுச்சுத் 

தொண்டியற்றுகன்றவன், அதைக்கேட்டு மார்க்கண்டேயர் we 

காலனைப்பார்த்து, மீர் இவவிடத்திற்கு வர்தகாரணம் யாதென்று 

கூறுவிராயின், அடியேன் ௮றிர்.துள்ளதைக் கூறுகன்றனன். அத 

ற்கு ௮க்காலன், முழுமுதற் கடவுளாகிய சவெபெருமான் உமக்கரு 

ளிப வருடங்கள் பதினாறும் ரேற்றுடனே கழிர்துபோயின, ஆத 

லால் தேவரீர் இயமபுரத்திற் சடைதஷ்வேண்டும், இவ்விதிவாம் 

ஒருவராலும் தடுக்குர் தன்மையடையதல்ல, சான்கு முகல்சளை 
யுடைய பிரமலுக்கும் சம்பவிக்கத்தக்கதே, நூதனமாக நேர்ந்தது 

மல்ல, சருட்டிக்க்ற கருத்தியத்தைப்போலும், இரட்டுக்கின்ற Gay 

த்தியத்தைப்போதம், இயமன் சொல்லுஇன்ற கிர்த்தியமும் நீல 

கண்டக் சடவுளருளிய சட்டையே யாகும், ஆதலால், உம்மை 
யழைத்த்னர், அ.துவல்லாமலும் சிவபெருமானுடைய றந்த திரு 

வடித்தாமரைகளை த் தேவரீர் பூசித் துக்கொண்டிருப்பதைப் பலரும் 

கூறுவதால் மனங்களித்து, உம்மைத் தரிசிக்கவெண்ணித தென்: 

றிசைக்கஇபராகய இயமராசன் பேரவாவுடையவராயிருக்கின்றனர். 
கொலையை மேற்சொண்ட தொழிஓடையவ னென்பதனால் அவ்விய 

மைக் கொடரனென்று அறிவில்லாதவர்கள் கூறுவசர்கள். warp 
ந்த 'சிவராசிகளளை த்திற்கும் அவ்வச்சிவன்களியற்றிய விளைகளையேச 
சித்து அசற்குத்தக்க தன்்மையாகச் செய்க் றபடியால், ஈடுவனென்
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பதே அ வளவியமன் பெயசென்று உஉகமெங்கும் கூறும், மனத்தில் 

யாதொன்றும் சிர்திக்கவேண்டாம், தென்றிசைக்சணுள்ள யமபு7 

"த்திற்கு வருவீசாயின், ௮வ்வியகன் எஇிர்கொண்டுவந்று 'இட்டிக்கை: 

களைச் சிரமேற் கூப்பி வணங்கித் அதித்து உபசார வார்த்தைகள். 

கூறி இக்தரபதவியை பருளூவர், ஆதலால் வருவீராக என்றுவைத்த 

கன், இவ்வார்த்தையைக் கேட்டவுடனே, இசா ம்பிறையைச் சூடிய 

இவபிரானைப் பூசிக்கெற மெய்யடியார்கள் இர்திர லோக த்திற்கும் 

செல்லமாட்டார்கள். உங்களுடனே கூடி யமலோசுத்திற்கும் வர 

மாட்டார்கள், மேம்பாடுற்றதாயெ சவபதலீயைப் பெற்று இனி: 
மையுட னிருப்பார்கள். என்னை, புள்ளியதோலாடை புனைர்தாவப் 

பூணணிந்த, வெள்ளிய $செங்கண்விடையா னடிக்கமல, முள்ளிய 

மெய்யன்புடையா ருவருத்துத், தள்ளிய செல்லத்தருக்கெ யென் 

செய்தாய்”, “கற்றுக்கொள் வனவாயுள காவுள, விட்டுக்கொள் வன 

பூவுள நீருள, கற்றைச் செஞ்சடையானுளன் யாமூளோ, மெழற்றுக் 

கோரமனால் முனிவுண்பதே” என்றனர் பிறசான்றோரும், சிவபிரான் 

திருவடி.யார்களுக்கு காலும் அடியவனாயிருக்கின்றேன். ஆகையால் 

நான் உங்களுடைய பமபுரத்திற்கு வரமாட்டேன், பிரமன் திருமால் 

என்லும் இவர்கள் விரும்பி யிருக்கும் பதவிகளையும் 'இச்சியேன்: 

இனி £ சீக்கரத்திற் போசக்கடவாய் என்று கூறுதலும், ஈல்லதெ 

ன்று அவளும் ஒருப்பட்டுச் சென்றனன். என்னை, ::சொள்ளேன் 
புரந்தரன் மாலயன் வாழ்வுகுடி.கெடினு, ஈள்ளேனின தடியாசோடல் 
லானரகம்புகலு, மெள்ளேன் றிருவருளாலே யிருக்கப் பெறினிறை 
வா) அிள்ளேன் பிறதெய்வமுன்னை யல்லா தெங்களுத்தமனே” என 

வும், “படையும் பாசமும் பற்றிய கையினீ, ரடையன்மின் னமதீச 

னடி.யாரை, விடைகொஞூர்திபினா னடியார்குழாம், புடைபுகா.த நீர் 

போற்றியே போமினே” என்று பெரியர் விதித்தாராதலின், அக்கு : 
நின்றும் சென்றகாலனென்பவலும் இயமனைப் பணிர்து ஈடந்த செ 

ப்இபனைத்தையும் கூறுதலும், மனம்பதைபதைப் படையச் சரீரமும் 

மார்பும் வியர்க்கக் கண்களில் தீப்பொறிபறக்க வளைவாய் நீண்டுள்ள 

புருவங்கள் ,மேலேறக் கோபித்தான், ஈமது எருமைக்கடர்னங் 

அழைத்து வாருங்களென்௮ கட்டசையிட்டவுடனேபக்கடர்வக்த,த, 

அக்கடாலின்மீது ததிக்கையோடு கூடிய யாளைமீதே.௮தல்போன்று 
முதிலேதி, சிழல் தருலதாகிய.: ஒப்பற்ற குடையுமீர்சொடியும் மே 

லக்கவும், இங்கசரர்கள் துதித. துக்கொண்டு சூழ்ர்.துவரவும் இயமன் 
வத்தான். யமபுரத்தினின்றும் வந்துமிருகண்டு முனிவர் புத்திரரான
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4 ர்ச்சண்டேயர் இருக்குமிடத்திற் சென்று, சிவந்த தலைமயிரும் 
மேகழ்போற் ச௮த்த சரீரமும் கோபத்தாற் சிலந்திருக்கும். சண் 

கஞம். 94,88 5860 ஒர்பாசக்கயிறும் கரங்களில் தண்டமும் ரல 

மூம் உடையவனாய் ௪ திரில்வர்தான், 

Qiang வரது எதிரிலே கின்றவளவில், மார்ச்கண்டேயரென் 

பவர் யமன்வர்.து சமீபித்திருக்கன்றானென்று திந்தித்தவரரய், ௮வ 
லுடைய குநூரச் செய்கைசுகக் சண்ணுற்று எமது பெருமா 

னுடைய திருவடிகளைத் துதிச்துவணங்கினர், அத்தருணத்தில் யமன் 

மார்க்கண்டரைப்பார்த்து, பிள்ளாய்! நீ என்னை நினைந்து எச்காரிய 

ஞ்செய்பிலும், முற்பட்ட ஊழ்வினை பின் கரமத்தையும் திரிரேத்திர 

ங்களுள்ள சவபிரான் இருவாய்மலர்ச்த முறைமையையும்: அழிக்க 
முடியுமோ? ஊழ்வினையின் வல்லபமும் சற்றேனும் உணரவில்லை, 

யாதோர் சிச்சயத்தையும் ௮றிபவில்லை போலிருக்கின்றஅ. இறப்பு, 

பிறப்பு என்னும் இவை யிரண்டையும் எப்படிப் பட்டவர்களும் 

அடைவார்கள். அதை சான் விரித்துச் கூறவேண்டியதோ? என்னை 

ப“கோற்றமுண்டேன் மரணமுண்டு துயரமனைவாழ்க்கை, மாற்றமுண் 

டேல் வஞ்சமுண்டு கெஞ்சமனத்தரே, சீற்ற சேற்தர் ரீலகண்டர்கிமிர் 
புனளீள் சடைமே, லேற்றர் கோயிலெதிர்கொள் பாடியென்பதடை 

வோமே” என்றது தமிழ்மறை, மேம்பாடு விசேடித்த பெருந்தபோ 
தனருக்காயி.னும் ஈடேறுத இவ்வெண்ணம் கை-கூடுமென் றெண்ணிக் 

கொண்டு, அர்த சாட்டச்அடனே இவ்வாறிருத்தல் நூல்களைக் கற் 

ுணர்ச்த ஆண்மச்கட்குச் சுபாவமாகுமோ? என்னை, “தந்தையார் 

போயினர் தாயரும் போயினார் தாமும் போவார், கொர்தவேல் 

கொண்டொரு கூற்றத்தார் பார்க்கின்றார் கொண்டுபோவா, செந்த 

காள, வாழ்வதற்கே மனம் ஊவத்தியாலேழை கெஞ்சே, யந்தணாரூர் 

தொழு.தய்பலா மையல்கொண்டஞ்ச செஞ்சே”. என்றார் பெரியரிற் 

பெரியரும், இவபிரான் திருவடியின் மீது அன்புள்ள மனமுடைய நீ 

தினந்தோறும் செய்கின்ற பூசையானத, உன்னுடைய பாவச்தைப் 

போத்குமேயல்லது, சான் வீ $ீசகின்ற பாசக்சயிற் ற்றை விலச்சவும் வல் 

லபுமுடையதோ? கடலின்கண் நெருக்கள்ள மணல்களைத் சொகை 

“Gg Ban, ஆகரயத்திற் சஞ்சரிக்கும் ஈட்சத்திரங்களை த் தொகை 
ப்பித்தனம்,, அளவில்லா மல் எனதாக்ளையா லிறக்கின்ற இந்த 

ரைத், தொரைப்படுத்த முடியுமோ? என்னால். இறந்த opine Bear 

களை ம்.ஏன்னால்.மு -வரன அசரர்சளானவர்களையும், முழுமையும்
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'சொல்லலேண்டு மாடின்' முூடிவபெருதாகையால், மற்கரய்வர்சள் 
டெபெல்லாம்சாள்சொலிர்சம்வேண்டுமோ? மாசர்க்சச்ரர்பசையிள்று 

மூழ்சிவ்ட்ட மிசளிற்ள, தாசத்தகலா சேரயுமூன *னச்சினிள்'த் 
நன்சயுளஅ, போகத்தரிந்தன் மிசவுள.து பொன்றலுள ௮ சந்பதி2, 

'டூசாகத்திறந்களிலையுடைய அறக்சத்தென்னை 'ஈசமூளதே'” என்று 

கூறியுள்ளபடி, பிறப்பிறப்பாகெ இரண்டும் மேன்மைமிக்க சாமரை 

யென்னும் அழூபகண்சரூடைய திருமாலுக்கும் உண்டு பிரமலுச் 

குருண்டு எனக்குழுண்டு என்.றுசொல்வேஞயின், உனக்கும் உண் 

டென்று கூறு தக்வேண்டுமோ? மணமிக்ச மலர்களை ச்செரண்டு ௮௫ 

&R F gL) பூசித்தசாரணத்தால், சிவபிரான் முன்னாளில் அடியேலுச் 

கனுக்கரகித்சலைகளாகும், குற்றமற்ற இலலரரசாட்டயும், சான் தா 

ங்கியிருக்கும் பாசக்கயிறும் சூலாயுசமும் மாரவாயுக்யும் கண்டா 

பகரும், தேவர்களே உனளச்குப் பாதுகாப்பாயிருக்கிலும், சிருட்டி. 

தரட்டித் கழிக்கின்ற திரிழூர்த்தகளே உன்னைப் பாதுகாக்க ம், 

இன்னும் லல்லப மூடையோர்களாகிய சாவர்கள்' பா துகாச்ெம் 

காக்க, இன்றையதினத்தில் உனது பிராணளைப் பற்றிக்கொண்டே 
யல்லாமல் திரும்பிப் போவேனே? துயரமென்பகசை நீமனத்இற் 

சொள்ளவேண்டாம், சூலபாணியாராகிய சிவபிீரானடியா ராயினும், 

ஆபுணாள் முடிவு சம்பலித்தால், அவர்களையும் ம்மபுரத்திற் சேர்ப் 

பேன் இ *ச்சயமாகும், ஆசலால், இனி ரீ என் பின்னே செல்வா 

யெனக் சு.ுதலும் மார்க்கண்டேயர் அவ்வார்த்தசையைக்கேட்டு, யம 

ே கேட்பாயாக! எமது பிதாவாகிய சிவபெரூமான் தஇருவடியார் 

கட்கு முடிவென்பதே யில்லை, ௮வ்வா௮ுண்டாயிளம் உன்னுடைய 

யமபுசத்திற்கு வரமாட்டார்கள், இருக்கயிலை லரைச்கச் செல்வார் 
cor, **வான்மதனை நீர்காது வாயுவிலார்,து மகனைப்போன், ஞான 

மியனை நீங்கார்கண் ஞானத்தவரு நடுக்கத்.துு், தேனின்மொழிலமா 

ரிணைச்தோளைத் இளைக்குமபொழு அஞ் செனஞ்செறிய, வனத்தினசை 
யுவர்த்தொறுக்கும் பொழுதும் யாதாமொருபொழுதும்” என்றபட. 

அவ்வடியார்களுடைய தன்மையைக் கூறுனெறேன் சேட்பிீராக, 

அவர்சள் தரய்ஸம யமைக்த பெருந்தவசிகளாயிலும், அழகமைக்க 

இல்ல்றவாழ்க்கையில் வாழ்யவர்சளாயிலும், வினைசளற்றதாகய முத் 

இழின்பமடைவார்கள், பழுதற்ற விளங்குகின்ற இருசடர்களையும் 
பஞ்சபூதங்தளையும் ஆன்மாவையும் ௮ப்பாம் பொருளல்லவென்.று 

தெளிவார்கள், பிறப்பிறப்பை கிவாரணித்தவர்சள், *பூசங்களளல்ல 
பொறியல்ல வேறுபுலனல்ல வுள்ளமதியின், பேதக்களல்ல வினவ
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அன்றி சின்றபிறிதல்லளென்ற௮ பெருரால், வேசம் சிடர் துதடுமாறும் 
அஞ்சவெளியென்ப கூடன் மறுகற், பாதங்கனோ௨ வளையிர்தனாதி 

அக்காவை யாயுமவரே” என்ற பெருமையிளை புடைய இவனடியரர்' 
சளா.த திருவடியை யடைதலே பரமுத்தி யடைவதாகும், **செத்துச் 

செத்துப் மிறப்பதே தேவென்று, பத்திசெய் மனப்பாறைகட்கேது 

மோ, அத்தனென்றரியோடு பிரமனுர், துத்தியஞ்செய நின்றஈற்சோ 
இயே'” எனவும், **வாதசெய்,து மயங்குமனத்தரச) யே.துசொல்று 

அிசாகிது .மமேழைகாள், யாதோர் தேவரெனப் படுவார்க்செலாம், 

'மாதேவனலாற்றேவர் மற்றில்லையே'' எனவும், வண்ளெறுக் தண் 

டுழாய்மாபோனி௮ மாப்பும், புண்டரிகப்போஅறையும் புச்தேளி.று 

கமாய்யு, மண்டர்தொழ வாழுன்னிறுமாப்பு மாலால, முண்டவனைப் 

பூசித்தபேரென் அுணர்ந் நிலையால்" என்று பெரியர் பலரும் கிதித்த 

படி, அத்தசைய சிலபிரான் திருவடியார்கள் உன்னையும் மதியார்சள் 
'இேதலர்களையும் மதியார்கள் அலர்கட்கரசனாகிய இர்திரனையும் மதி 
யார்சள், சதர்.த தாமரைமலராதனமுடைய பிரமனையும் மதியார்கள், 

அதன்பின் குளிர்ர்து அளபமாலை யணிச் தள்ள திருமாலையும் மதியார் 
கள், “எவரேனுக் தாமாக விலாடத்திட்ட இருரீ.றுஞ் சாதனமுவ் 

சண்டாலுள்கிபுவரரதேய வாவரைச்கண்டபோதி லுகந்தடிமைத்திற 

சினைச் தள்குவர் துகோக்கி, யிலர் சேசேவாரலர் தேவரென்று சொல்லி 
யிசண்டாட்டா தொழிர்தீசன் நிறமே பேணிக், கவராதே தொழு 

ம௲யார் ரெஞ்சினுள்ளசோ சுன்றாப்பூர் ஈடுதறியைக் காணலாமே” என் 

வும், சங்சமந்தனக்கொருசாதி யுன்னினா, ளங்கையினமர்தரு மச 

ற்கு மூன்னினான், சங்கரனொடு சரக்தம்மில் வேறெனு, மங்கவ னறி 

வருமளற்றழுங்ககுவான்'' எனவும் விதித் இருக்கெ றபடியால், Pau 
.கூமாளையும் அப்பெருமானுடைய திருவடித்தாமபைகளைச் சேர்க் 

வண்ல்குடின்ற மெய்யன்பர்களையும் வேற்றுமைப் படுத் அதல் அறி 

- வற்ற 'தன்மையென்று, வேதங்கள் முறையிடுகன்ற மேன்மையான 

பொருள் பொய்ப்பம்மோ!! செப்பமாகய மனமுடைபவர்கள், இறப் 
, பந்றவர்சள், சோபமென்பதை அழித்து விளங்குகின்றவர்கள்; தாம் 

ன்னும் அகங்காரத்தையும் விட்டொழித்து மேன்மையுற்றவர்கள், 

.டமிறுமையி லின்பமடைவதேயன்றி இம்மையினும் இன்பமடையத் 
,திச்சுலர்கள், இல்லாமையென்பதை எவகிடத்தினு மில்லாதவர்கள், 
, எஜ்லினை புரிவதே, சபாவகுணமாகப் பெற்றுள்ளவர்சள், அற்பமா 

 இெடஇபாருள்களை அபேட்சியார்கள், அவ் வடியார்களியல்பை யாவர் 
பதான். கூறவல்லவுர்கள். அத்தசைய அடியார்க எியல்பைத்
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தெளிர்சாயில்லை, அவர்களையும் உலகத்தவர்போலவவே Fiera Ger 
னை, அவ்வடியார்களிடத்திற் சேர்ந்திருக்கும் என்னுடைய பிரானா 
லுக்கும் கெடுதி சர்தித்தனை, இவைகளெல்லாம் உன்பிராணனுக்கும் 

இவ்வதிகாரத்திற்கும் அழிவல்உவோ? கொடுமையான வார்ச்தை 
கள் என்காதிற் கேட்கும்படி கூ.றுகன்ரனை, மேல்வினையப்போகும் 

புகழை யறிர்தாயில்லை, பேதையே பேதையே! நீ இங்கு கிந்கவுவ் 
கூடமோ? ஆதலால் நீ செல்வாயாக செல்வாயாக என்று குற்றமற்ற 
மார்க்கண்டேயர் கூறினர், செறுவராகிய மார்ச்சண்டேயர் செரில் 
லிய இவ்வார்ச்தைசளை இயமன் கேட்டான். சுவாலித்தோம்குசின்ற 
செந்கிற அக்கினிப் பொமிகள் பறக்கின்ற சண்சுளை யுடையவளாய், 

நான்வெருளும்படியான வல்லபத்தைக் காட்டுக் ரன, வல்லபமற் 
றவனே! ஈமதுயிரை இயமன் கைப்பற்ற மாட்டானென்றே இந்தித் 

திருக்கின்றனையோ? என்றுரைத்து காயத்தில் முழங்கும் இடி. 

மூயற்றை யொத்.தக்கர்ச்சித்தவனாய், இவ.ளுக்செ திரிற் சும்மாகின்று 
கொண்டிருர்தால் வரமாட்டானென்று கருதி, சிறுவயதடைய மார் 

க்கண்டேயருக்குச் சமீபத்தில் நீண்ட மீலமலைபோன்று கெபி 

யும் வேலேர்திய இயமன் சென்று, பாசக்சபிற்றை வீரவதற்காக 

யோூத்தான், அதன்பின் அவ்வாறே பாசக்கயிற்றைவீசி யிழுக்கத் 

தொடங்கினான், இத் சரணத்தில் இதையுணர்ச்த மார்க்கண்டேயரும் 
சவெபிரானைத் துதித்து ௮வரத திறவடி கீழலைப் பிரியாதிருந்தனர், 

அப்போது தேவர்களு ம இப்பெருமை யமைக்க பாலலும் இறந்தா 

னல்லவா என்று ம.பங்கினார்கள், ௮வர் எவ்வாறு துதித்தாசனில், 

இருக்கடவூர்த் இருவீரட்டம் 

இருசசிற்றம்டல ம். 

சனடடையுடையாலு நெய்யாடலானுஞ் சரிகோவண 

வுடையுடையானு மையார்க்க லொண்கண்ணுமை கேள்வனுபு 

கடையுடை ஈன்னெடு மாடமோயங்குங் கடவூர் களுள் 

விடையுடையண்ணலும் வீரட்டானத் தானல்உனே, (1) 

விரிதருவார் சடையானும் வெளளையெருதேறியும் 
புரீதருமாமலர் கொன்றைமாலை புனைந்தகேத்தவே 
கரிதராகாலளைச் சாடினாஓுங் கடவூர்தலனுள 
விரிசருதொல்புக ம வீரட்டானத் erence ar, (2) 

l
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நாதனு தள்ஸிரு on #19. 8) Spi நளிர்போ இனகட் 

பாதலும் பாய்புலித்தோலிஞுலும் பசவேறிபுக் 

காதலர் தண்கடவூரீனானும் கலர்தேற்றவே 
சே தமதோதியும் வீரட்டானத் தானல்லனே, (4) 

மழுவமர் செல்வனு மாசிலாத பலபூதமூன் 
முழவொலியாழ் குழன்மொர்தை சொட்டம் மு.துசாட்டிடைக் 

சழல்வளர்சால் குஞ்சித்தாடினானும் கடவூர்தனுள் 

விழவொலிமல்கிய வீரட்டானத தானல்லனே, (4) 

சுடர்மணிச்சண்ண வெண்ணீற்றினைனுஞ் ஈழல்வாயதோர் 

ப்டமீணிகாகமரைக் கசைத்தபரமேட்டிபுங் 

கடமணிமாவுரித் தோலினானும் கடவூர்கலுள் 
விடமணிகண்டனும் வீரட்டானச் தானல்லனே, (3) 

பண்பொலி ஈான்மறை பாடியாடிப் பலவூர்கள்போ 

புண்பலிசொண்டுழல்லானும் வானின்னொளி மல்கிய 
சண்பெொலி கெற்றிவெண்டிங்க ளாலும் கடவூர்தனுள் 

லெண்பொடி பூசியும வீரட்டானச் தானல்லனே, (6) 

செவ்வழலாய் கிலனாக கின்றசிவமூர்த்தியு 
முவ்வழனான் மறையைர்து மாயமுனி கேள்வலு ௨ 

'கவ்ழல் வாய்க்கத ராகமார்த்தான் கடவுர்தலுள் 

வெவ்வழலேர்.துகை வீரட்டான ததா னல்லனே, (7) 

அடி பிரண்டோருடம் டைஞ்ஞான்்கருபது தோள்தச 

முடியுடைய வேர்தனை மூர்க்கமித்த முதன்மூர்த்தியும் 
கடிகமழும் பொழில்சூழுமர்தண் கடவூர்தலுள் 

வெடிதலையேர்தியு் வீரட்டானத்தா னல்லனே, (8) 

வரைகுடையா மழைதாங்கினாலும் வளர்போஇன்கட் 
புரைகடிந்தோங்கயெ ரான்முகத்தான் புசிந்தேத்தவே 

சரைகடல்சூழ வையங்சாக்கன் MDE LOTS Dor 

விரைகமழ் பூம்பொழில் வீரட்டானத்தா னல்எனே, 9) 

தேரருமாசகொண் மேனியாருர் தெளியாதசோ 

ராரருஞ் சொற்பெர்ருளா£ச கின்றவெமதாதியான் 

காரிளப்சொன்றை வெண்டில்களாலுல் சடல கள் 

விர்முஞ்சேர்கழல் வீரட்டானத் சானர்உளே, (10)
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வெர்தவெண்ணீறணி வீரட்டானத் துறைவேந்தனை 
யர்தணர் தங்கடவூருளானை யணிகாழியான் 
ச்ர்தமெல்லா மடிசாத்த வல்லமழை ஞானசம் 

பந்தன்செர்தமிழ் பாடியாடக் செடும்பாவமே, 
திருச்சிற்தம்பலம். 

எனவும், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

பொள்ளத்தகாய மாயபொருளினைப் போகமாசா 
வெள்ளத்தைக் கழிக்கவேண்டில் கிரும்புமின் விளக்குத்தாப 

முள்ளத்ததிரியொன்றேற்றி புணருமாறுணரவல்லார் 

கள்ளத்தைக் கழிப்பர்போலுங் சடவூர் வீரட்டனாரே, 

மண்ணிடைக் குரம்பைதன்னை மதித்.து£ீர் மையலெய்தில் 
விண்ணிடைத் தருமசாசன் வேண்டினால் விலக்குவாரார் 
பண்ணிடைச் சுலைகள் பாடியாடிடும் பத்தர்ச்கென்.தும் 
கண்ணிடை மணிய/போதுங் சடவர் வீரட்டனுே, 

பொருத்தியகுரம்பை தன்.ஐுட் பொய்சடை செலுத்துகின் மீ 

சொருத்தளை யுணரமாட்டீ ருள்ளத்திற் கொடுழைரக்சே். 

வருத்தின சளி.றுதன்னை வருத்துமா வருத்தவல்லார் 
கருத்தினிலிருப்பபோலுக கடவூர் கீரட்டனா?ே, 

பெரும்புலர் காலைமூழ்டப் பித்தற்குப் பத்தராகி 

யரும்பொடு மலர்கள்கொண்டாங் சார்வத்தை யுளளேவைத த 
AGH ஈல்வினைக்குத்தூபம் விதியினாலிட வல்லார்க்குக் 

கரும்பினிற் சட்டிபோல் வார்சடவூர் வீரட்டஞுசே, 

தலக்கமே,செய்துவாழ்ர் து தக்கவாறோன்றுமின்றி 

விலக்குவாரிலாமையாலே விளக்கத்திற் சோழிப்போன்றேன் 
மலச்குவார் மனத்திலுள்ளே காலஞனார்தமர்கள்வந்,து 

சலக்கனான் கலங்குகன்றேன் கடவூர் வீரட்டனுே, 

பழியபுடையாக்சை தன்னிற் பாமுக்சே நீரிதைத்.து 
வழிபிடை வாழமாட்டேன் மாயமூக்செளி படல்லேன் 

அழிவுடைத்தாய வாழ்க்கை யைவரரலலைக்கப்பட்டுக் 

கழி.பிடைத் தோணிபோன்றேன் சடவூர் வீரட்டனாபே, 

மாயத்தை யறியமாட்டேன் மையல்கொண் மன த்தனா?ப் 

பேயொத்துக் கடகையானேன் பிஞ்ஞஜிகாபிறப்பொன்தில்கி 

(1H) 

மு 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6)



St 

சோயத்தால் கினையமாட்டே னீதனே நீசனேனான் 
காமத்தைச் கழிச்சமாட்டேன் கடவூர் வீரட்டனாரே, 

பற்றிலா வாழ்ச்கைலாழ்க்து பாழுக்கே ரீரிறைத்தேன் 
உற்றகால் கயவர் தேறாென்லும் கட்டுரை யோடொத்தேன் 

சற்றுளே னென்செய்கேன னிடும்பையால் ஞானமே.துங் 

கற்றிலேன் களைகண் காணேன் கடவூர் வீரட்டனாசே, 

சேலினே ரனையகண்ணார் திறம்விட்டுச் சிவலுக்கன்பாய்ப் 
பா.ஓஈற்றயிர் நெய்யோடு பலபல வாட்டியென்றும் 

மாலினைத்தவிரகின்ற மார்க்கண்டர்க் சாகவன்று 

சாலனை யுதைப்பார்போலுங் கடவூர் வீரட்டனாே, 

முர தருவிருவசோடு மூவருமாயிஞரும் 
இர்திர$னேடு தேவிருடிகவின்பஞ் செய்ய 

வர்திருப,து கடோளாலெடுத்தவன் வலியைவாட்டிக் 

கந்திருவங்கள் கேட்டார் கடவூர் வீரட்டனாரே, 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

எனவும,, 

திருச்சிற்றம்பல்ம். 

மலைக்கொளானை மயக்கிய வல்வினை 

நிலைககெரளானை சினைப்புறு நெஞ்சமே 

சொலைக்கை யானையு& கொன்றிடுமாதலாற் 

கலைக்கை யானைகண்டீர் கடவூரரே, 

வெள்ளிமால் வரைபோல் வதோசானையார் 

உள்ளவாறெனையுள் புகுமானையார் 

சொள்ளமாயெ கோயிலுளாளையார் 

சள்ளவானைகண்டீர் கடவூரரே. 

ஞானமாகிய ஈன்குண ராளையார் 

ஊனை வேல வுருக்கிய வானையார் 

வேனவாளை யுரித்துமை யஞ்சவே 

கானலானை கண்டீர் கடவ, 

ஆலமுண்டழகாய தோரானையார் 

நீலமேனி ரெடும்பளிங் கானையார் 

(7) 

(8) 

(30) 

(1) 

(2) 

(3)
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கோலமாய சொழுஞ் சடராளையார் 
காலவானை கண்டீர் கடவூரசே, 

அளித்தவா னஞ்சுமாடிய-லவானையாள் 
வெளுத்த நீல்கொடி யேறுடை யசனையார் 

எளித்த வேழத்தை யேழ்குவித் தானையார் 

களித்தவானை கண்டீர் கடவூசே. 

விடுத்தமால்வரை விண்ணுற வானையாச் : 
தொடுத்தமால்வசை தாயதோ ரானையார் 

கடுத்தகாலனைக் காய்ந்ததோ ரானையாச் - 

கடுத்தவானை கண்டீர் கடவாரே, 

மண்ணுளாசை மயச்குறு மானையார் 

எண்ணனுளார் பலசேத்திடு மானையார் 

விண்ணுளரர் பலரும் மறியானையார் 

கண்ணுளானை கண்டீர் கடவுாரே, 

இனச்குஞ் செம்பவளத் திரளானையார் 

மனக்கும் வல்வினை தீர்ச்திடு மானையார் 

அனைக்கு மன்புடையார் மனத்தானையார்” 

கனைக்குமானை கண்டீர் கடவூரே, 

வேதமாகிய வெஞ்சுடரானையார் 
நீதியால் நிலனாகிய வசனையார் 

ததியூழி தெரிர் துணசாளையார் 

காதலானை கண்டீர் கடவஷாரே, 

நீண்டமாலொடு நான்முகன்றானுமாய்க் 

காண்டுமென்று புக்சார்க ளிருவரும் 

மாண்டவா சழலாகிய வாளையார் 

காண்டலானை கண்டீர் Siar, 

அடுத்துவர்த விலங்கையர் மன்னனை 

யெடுக்தோள்க ஸிறரெரித்தரனையார் 
கடுத்தகாலனைக் காய்ர்ததோ ராளையார் 

கடுக்கையானை கண்டீர் கடவூரரே, 

இருச்சித்றம்பலம், 

எனவும், 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(1)



86. 

“பாற்கடல் கடையப் படுங்ககுவெண்ணொயைத் 
இருிட.ற்றடக்கிய சவேே யடைக்கலம் 
அடர்சுலு கடக்குமிங் சுடுல்கொலைக் காலனைக் 
கரலெடுத்தடுக்வை கடவுணின் னடைச்சலம் 
உலகடஙக்கலும் படைத்தஅடையவன். றலைபறித் 
கடச்கையி லடக்பை விறைவகின் னடைச்கலம் 
செய்யுடொன்ன ம்பலச் செல்வரின் னடைக்கலக் 
ஐயகின் னடைக்கல மடியனின் னடைக்கலம் 
மணவழியலைத்திடுக் கனவெம் வசம்ச்கையும் 
விழும்பொரு எறியா வழுக்கு wer ae 
ஆணவமலத்துதிக தளைக்கதி ளைக்இம 
ஙிணவைப் புழுவென கெஷித்திடு இர்தையும் 
படி௮ம் பாவமும் பழிப்புறு நினைப்பும் 
தவஅமழுக்காறு மிவனு பொசச்சாப்பும் 
கவடும் பொய்யுஞ் சவடும் பெருஞ்சின 
விசலுங்கொலையு மிழிப்பு௮ புன்மையும் 
பகைபுமச்சமுந் துணிவும் பனிப்பும் 
முச்சூுண மடமையு மைம்பொறி முூயக்கமும் 
இடும்பையும் பிணிபுகிரிக்கிய வசக்கையை 
ews so குருகுவிட்டோடுங் குசம்பையை 
எலும்பொடுகாம்பு கொண்டி டையிற் Goals we 
கெொருர்தரைமேய் 5B மொமுக்கு விழுங்குடிலைச் 

செழும்பெழுவுஇரச் சிறுபுமுக் கு.ம்பையை 

மலவுடற் குடச்தைப் புலவுடத் புட்டிலைத் 
தொலைவிலாச் சோற்றுத் அன்பக் குழியைக் 
கொலைபடைக்கலம்பல கிடக்கு கூட்டைச் 
சலிப்புறு வினைப்பல சரக்குக்குப்பையைக் 

கோட்சரக்கொழுகும் பீறற்கோணியைக் 
கோபத்தியாட்டும் சொல்லன் அுருத்தியை 
ஐம்புலப்பறவை யடையும் பஞ்சா த்தைப் 
புலசாக்கவலை விளைமாரப்பொதும்பை 
ஆலைக்கயிற்றி லாடு பம்பாத்தைக் 
காசிற்பணத்திற் சுழலஓுங் காற்ருடியை 
மக்கள் வினையின் மயங்கு 'இதிரியைக் 
கடுஅவளிபுருட்டிய சகடக் சர் 
பாவச்சரக்கொடு பவக்கடல் புக்குக் 

e108 6199905 s% ous 
'சொடுவமிக் சரைசேர் கொடும்/க் சலத்தை 
இருவினை விலங்கொடு கியல்கு புற்கலனை 
கவன் வந்தழைத்திட கடுக்கடும் பாச்சையைப்
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பிணமெனப் படுத்தியான் புறப்படும் பொழு தகின் 
னடிமலர்க் சமலத்துக்க பவரின் னடைக்கலம் 
வெளியிடை புருமிடி யி௫ த்தன வெறித்தெழு௪ 
கடுகடை வெள்விடைக் சடவுணின் னடைக்க்லம் 
இமையா ரசாட்டத்திறையே யடைக்சலம் 
அடியார்க் கெளியா யடைக்சல மடைக்கலம் 
மறையர் மன்றுணின் ருடிக் 
கருளணைமொண் டலையெதி கடலே யடைச்சலம் 
சேவருமுனிஎருஞ் சென்று நின்றேத்தப் 
யாசிழைக் சொடியொடு பரிர்தருள்டிபுரியும் 
எம்பெருமானின் னினையடிக் சபயம் 
அம்பலத்தரசே வடைக்கல மூனக்கே'' 

எனவும், மனமுருகித் தோத்தரித்த வளவில், இழுத்தற்குரிய பாச்க் 
கயிறான.து தன்கழுத்திற் சேர்க் தும் தயிரிஷ்லாத ' மார்ச் கண்டேயரு 
க்கு முன்பாக, .லைகலையுடைய பாற்கடலிற் ஜோன்றிய சறுத்தளீட 
மணிக்த கண்டத்தினரான நெற்றிக் சண்ணுடைய சிெயிமான் பிர 
சன்ன.ாய், உன்னிடத்திற் சம்பளித்த surges நிவாரணிச்இன் 
ரோம் € அச்சமுருசே யென்ற திருவாய் unis gers, 

அப்போது மூன்று ஈசாக்களென்லும் பதில்களை ஈசைத்சமி 
த்தவராகிய சிவபிரான், இவ்வியமன் அகங்கரரத்தில் சீசேடித்தல 
ஞப், மார்க்கண்டேம னுடைய பிராணனை வாங்குவசற்காசப் பசை 
ப்புற்றனனென்று திருவுளங்கொண்டு சினந்தவராய், தமது இடசு 
பாதத்தால் சற்றுவீசி யுதைத்தகுளினர், உடனே இயுமனென்பவன் 
ஆகாயத்தி ௮லவும் மேசுத்தை யொத்தப் பூமியிற் படியும்படி ,வீழ்ர் 
தான், இயமன் அவ்வாறு பூமியில் விழுந்தகாஎத்திலே பிரமன் 
மு.சலிய தேவர்கள், தாற்கள் வாழ்ச்ற தன்மையை யுடையது எவ் 
வுலகமோ என்று வருர்திஞர்சள், உலகத்தைச் சூழ்ர் துள்ள சடதும் 
மூழங்கலில்லை, மும் மேலுமாகவுள்ள ௮ண்டகோடிக எனைத்தும் 
உடைபட்டன, பூமியும் பிளவுபட்டது, பக்சத்திலே யிருக்க ஷைனி 
யங்களும் ஏறிச் செல்லும் எருமைக் கடாவும் ஏக்சுமூ றப் பூமியில் 
வீழ்ந்திறந்தன, கொடுமையாயுள்ள தீவீனையைச் செய்பவர்சள் அழி 
ந் துபோகும் காலத்தில் அவர்களைச் 'சேர்ர்தவர்சளும் ௮ழிர்த்போ 
கார்களோ! **அல்உளென்செயு மருவினையென்செயுர், தொல்லை. எல் 
வினை த்தொண்டர்தா னென்செயுற், தில்லைகர்ச் Repevege j ர்க், 

செல்லையில்ல் தோரடிமை பூண்டேலுக்கே'' என்றும், “நாளென் 
செயும் வினைதா னென்செயு மெனைசாடிலந்த, சோசென்செயுங் 
கொடுக்கூற்றென்செயுல் குமஃசேசரிரு, தாளுஞ் சிலம்புஞ் சதங்கை 
யர் தண்டையும் கிண்டுணியுந், தோளுங் கடம்புமெனக்கு முன்னே 
வந்து தோன்றிடினே'' என்றும் பெரியர்களருளிபபடி, அப்பொ 

மு௮ ஈமதுபிரைப் பாதுசாத்தற்குச் சிவபிரானிருச்சின்தனர், அல



88. 

லிபமன் வரத என்ன செய்வான் என்று; வடமொழிச் சர்தப்பாவி 
லும் தோத்தாஞ்செய்து ஒப்பற்றவராய் விளங்கிய, சிறுவசாகிய 
மார்க்கண்டேயனாக் கண்ணுற்று எமது சிெவபிரானும் திருவுளக் 
களித்தனர், புதலவே டீ ஈம்மைத் அதித்.துச் குற்றமத்த உத்தம 
தரமான வழிபாடியற்றிய கசரணத்தால், உனக்கு அழிலூறதாகச் 
சிறந்த ஆபுளை சாம் பாலித்து விரும்பீனோமென்று திருவாய் ம௭ர்ர் 
தீருசரினர். இவ்வாறு இருவாய் மலர்த்த தருணத்தில், காலசால 2£ 
Su அப்பெருமான் தமது திறாவடியைத் அதிக்தம் மார்க்கண்டே 
யர் பூசிக்கின்றதற் குரியதாகும் அச்சிவலிங்கத்திற் கரந்தருளினார். 
அவ்வாறெதிரிலே கின்றமார்க்கண்டேயர் சிவபிரான் தருமே 

னியைப் பொருந்திய பேரன்பினாலே தியானிச்து அஃகயத்திற் 
குப்போய், அப்பெருமான் திருவடிகளைச் சிரரற் சேர்த்தக்கொண்் 
டனர். மனம் வருந்தும் படியாகத் _துக்கித்துக் கண்ணீர் பெருகிய 
சடலிலழுந்திச் சோர்க்திருக்கும் மாதாபிதாச்களை ச்சமுவிக்கொண்டு 
பணிர் த, முற்பட்டிருர்சத தயாமளைத்தைபும் ஒழித்சனர், ௮வ்லிட 
த்தில் சிலகாலம் வசித்திருக்து நீங்க, வர்தசண்சளைப் படைச்த 
இடபத்தை வாகனமாகக்கொண்டருளும் வெபெருமான் வீசேட 
மாகச் சானித்தியமா யிநக்கின்ற தலங்களனைத்தையும், அம்மார்க் 
கண்டேயர் பெரப மெய்யன்புடன் சென்று துதிக்கலாயினர், 
முழுதொருங்குணர்ர்த மார்க்கண்டேயர் சிவபெருமான் திருவால 
யங்கள் எவற்றையும், தினந்தோறும் பத்தியுடனே முற்பட்டு வண 
க்கி, மிகுர்த தூப்மைபுடையஙராகி அழிவற்ற Fas மூூதீதியை 

கடைந்தனர். அந்த மார்க்கண்டேயர் தேவலோசத்திலு மிருக்கன் 
ரூர், விருப்பத் துடனே அதிச்சின்றோர் கண்களினு மிருக்கின்றார், 
அத்தகையோருடைய இதயத்திலு மிருக்கின்றார், நிலவுலகத்திலு 
மிருச்கின்றார், ஆதலால் அவருடைய செய்கை நினைக்குர் தகுதி 
புடையதோ, திருமால் காபிக்கமலத்திற்றோன்றிய Gower Gots 
ச்வளகவச் கணித்தாற் பயனென்னை; உஎசத்தை இரட்டிக்கின்ற 
இரால் இறச்கும்படி, அம்மார்க்கண்டுடயர் சண்டிருக்கின்ற கற்ப 
சாலங்சளே எண்ணிற்ர்தனவாகும், 

இத் சசைய பெருமைவாய்க்க அம்மார்க்கண்டேயர் குரோஷ் 
டித்து இம்மார்ச்கண்டேய பாணத்தை விருப்பச். துடன் ஒதியருளி 
னர், சுபம், 

இச்சரித்திரவசனம் ஒருலாறு தொழுவூர் - வெ- இருகாதேசவர 
முசலியாரால் எழுதப்பட்டது. 

மார்க்கண்டேயர் வரலாறு 
முற்றிற்று 

pia,
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லடிவஞாயும் முழுமங்கலையோடு கூடியவனாயுமுள்ள உலகரரயகனாகம 

பெரிய பெருமானை வணங்குகின்றோம், 

பதினெண்புராணத்.துள்ளூம் ஏழாவதாகிய மார்க்சண்டேயபு, 

ணம், மூன்னோராற் பொறித்.துவைக்கப்பட்ட அப்புத்தசத்தைத் நே 
டித் தேவசுவாமி முதலியர்களாற் செய்யப்பட்டுள்ள ,பொழிப்புளை 
களை ஆராய்ர்து உண்மை தவருதபடி, சரியான ௮ தன்பொருளினை 2 
தமிழாற் கூறுகன்றேம், எ-று, 

அவவை (௫) வை 

புராணபடனவிதி, 

380052 00)8706௧ $04752059௦ 

2 6598059703 0ல௧1௦௮706 

மாணாக்கரோடு உலகத்து எருச்சளைச்குரியராய் வீற்றிருக்கும் 

கேச வியாசருக்கு ஈழில்சாாம்செய்த சரஸ்வதிக்கு ஈமஸ்சாரம், செ 

ய்அ புராண பாசாயணமென்னும் லரசிச வேள்வியைச் செய்யத்தச் 
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பாயிரம், 

  

தமெனுஈதாரசப்பொருளாயம்மையப்பனாயுலகையுசலிக்கரச்கும் 
தேமருவும்பேசொளியைச் இருவனை ச் ஐந்தருந்செ.ப்வத் இருவன்றன்னை 

நாமனைச் தண்ணாமேகாமெனைத் தமின்புறவுண்ணயந்துறின்று " 

பூமண த் திலமர்ர்சானைப்பொ துவிருந்தபுண்ணியனைப்போற்றிவாழ்வாம். (௧) 

ஞானமதவாரண தையருட்பிரகாசக்கனியைகயந்தென்னுள்ள் த் 

அனமறகீற்றிருந்சவுச்சமனைச் தினம்பழிச்சியொருபானெட்டென் 

ருனபுராண ச துண் மையருணாடுமைந்தாறிதாச்தென்சொல்லால் 

சனமறவுசைப்பனெனமொழிவிச்சவருள்வாழியினி துமாதோ. (௨) 

ர்ழுல் 

(8)   

மார்க்கண்டேய புராணம், 
தருமபக்ஷி ஜைமினி சம்வா தவாசகம், 

  

முதலாவது, 
ஜைமினிமுனிவர் வினாமுதலிய வுரைத்த அத்தியாயம், 

ஸ்ரீசூதபுசாணிகர், செளனகர்முதலிய மஹாலிருடியர்க்குச் சொல் 

ஐத் தொடங்களெர். 

 இயானயோச விரதத்திலும் வேதமோதலிறும் எப்பொழுதும் 
பீ wis மார்க்கண்டேய மஹாமுனிவசை வணங்கி வியாசர் மா 
சீர்க் நிருத வொளியைபுடையவருமாகெ ஜைமினி முனிலர் 'வின ௨௦? a 
oe ser:



மராக்கண்டேய புராணம், i. 

மார்க்கண்டேயரை ஜைமினிகாண்டல். 
அறுகுணக்குன்றாயெ மார்க்சண்ட முனிவரே ! பாரதிமென் 

தம் இதிகாசம் பெரியோராகிய வியாசரரற்கூறப்பட்டது, குற்ற 

மில்லாமலே புனிதமாயிருக்கும் பலசா ந் இரங்களின் கூட்டத்தால் சிசு 

ம்பியஅ. சொல்வளத்தோடும் கூடிய தெளிவினையுடையது, ல்ல, 
சொற்களால் புனையப்பட்டது. woe பக்கவாக்மெங்களாலும் ae 

தார்தமுடி.வாலும் ஈன்கு அமைக்கப்பட்டது, தேவர்களுக்குள் இரு 

மாலும், மக்களுள் வேதியலும், ௮ணிகளுட் சூடாமணியும், படை௯ 
Eyer GFR IGuUMLW lb, STOMBEERST மனமும் சிறந்திருய்பதுபே௱ 

லும் நரல்களுள் மஹாபாசதம் சிறர்துள்ள.த. இதனிடத்த ௮றம், 
பொருள், இன்பம, விடு என்னும் கால்வசை உறுஇப்பொருளுங் 

கூறப்பட்டன, அவ்வுுதிப்பொருள், ஒன்றுடன் ஒன்றுசேர்ந்தன் 
வாயும், அதனதன் அறுபந்தத்கோடு கூடியதாயும், வேறுவேருயும்,, 

உரைக்கப்பட்டன angie, Qos மஹர பாமதமே இறக்த தரும 

தூறும், உயர்க்த பொருஹூாலும், மேம்பட்ட இன்பலும், ௮வ்வ௱ 

றே மதித்தற்கரிய வீட்டுநூலும், ஆம். நான்கு ஆச்சிரமத்தின் தரும 

கொழுக்சுங்களுக்கும் உணச்ச்சிக் கருவியாகிய “ இந்தப் பராதம் 

அறிவசாகயெ வியாசராற் கூறப்பட்டது. எம்பெறாமானே ! இந்தச் 

சாத்திரம் எந்த விசோதவகையாலும் விலக்கப்படாத.த, எவ்வ EE, 

யாற் பரவுமோ, அவ்வகையாற் செய்யப்பட்டது. வேதமென்னும் 

மலையிலிருந்து கியாசமொழியென்லும் வெள்ளமிழிக்து குதர்க்க 

மென்னும் மரங்களை வேர்பறித்தெறிர்து, சிவத்தில் இசாஜசகுண 

மென்னுக் துகளை யடக்கிவிட்டத. ஈன்மொழியென்னும் அன்னப் 

பறவைகளை யுடையதாய், ஈல்ல. உபசக்யொனம் - கதைகளெளலும் 

தாமரையோடு விளக்க, ௬தைய்பெருக்சென்னு நீரோடு சிரம்பிய, 

தோர்பெரியமடுவா ௪ கிருக்கின்ற.த. அப்படிப்பட்ட இப்பாரதசுதை 

விரிச்ச வேதப்பொருள் பலவற்றோடு சேர்ந்திருத்தலின் அசன் 

'மையிளை அறிய விரும்பின வஞ்ய் நான், ஞானம், வைசாகம், தயி 

வற்றிற் குறையற்ற தேவரீசை அடைர்தேன், ஆதலால், என்லினா, 

வெள்ளை! தை நீ 

மிளிமுனிவர் வினாவுதல், 

தகவ டன் இருத் துபவனும், எல்லலற்றிதுர் 

களிற்முவதும், உலகத்தின் தோற்றம், மி$ர, ஒடுக்சம்இவற்தின் கா



மார்க்கண்டேய் புராணம், 

சண்னுமானவன், மாயைக்குணமில்லா தவனே யாயிலும் ஏன் மானி 
சத்தை யடைர்தனன். 

இரண்டாவ.த.---,தருபதன் ware Bu கிருஷ்ணாதேலி- தோ 
பதை ஒருததியே பாண்டுமச்ச சோவருக்கும் ஏன் பனைவீயாயினுள் ? 
இவவிடயத்தி லெனச்கு ஐயம் மிசவும் உள்ளது, 

கூன்றாவ.அ.--கலப்பையையே படைச்சலமாக வடையவனளும் 

மிகுவலியுடையவ.னுமாகய பலராமன் தர்த்தயாத்திரையின் சம்பக் 

தத்தினால் பிரமசத்திக்கு ஏன் ௮விழ்தஞ்செய்துகொண்டார் £ 

நான்காவது. -மஹாரசர்களாயெ அர்த் திசெளபதையின் மக் 

கள் சிறந்தவர்களேயாயும், பாண்டவர்சளாயெ சார்பிடமிருர் ௪ம். 
மணகினையில்லா தவர்களேயாய்ச் இக்கற்றவர்சகளைப்போல என் மச 

ணத்தை யடைச்தனர் ? 

சுவாமி! தேவரீர், ௮றியாதவர்களை அறிலிப்பவராசலின் இதனை 

எனக்கு விரித்தும் கூறத்தக்கவராக விருக்கின் நீர் என்று வினாவினார், 

அதுகேட்டு, மார்க்கண்டேயமுனிவர் பதினெட்டு ஈற்குணக் கருத்: 

இளை யுடையவராய், (அல்ல, பதினெட்டுச் குற்றமில்லா தவராய்) 
கூறத்தொடக்கெர், இதல் அசானுளைத்த தமைலரக்தொளிலும் 

சாற்கூறல்தை பற்றலஞகும்'” எனவும் “பெரியாரை த்துணைக்கொள், 
பேதமை யகந்று'” எனவும் கூறிய, விதிமொழி கவிளக்கற்று, சை 
மினியே விளவலால், 

தருமப்கஷி கதை. 

இருடி யரிற்சிறக்த ஜைமினிமுனிவரே ? இப்போது உமது விர 
வக்கு தாம் விடைசொல்லத்தக்கதேயாயிலும் ௮.து மிசவிரிவானசாத 

லாலும், சித்திய கருமசாகம் சமீபித்திருத்தலாலும் இச்த வேளை ய௪ 

ற்கு ஒத்ததல்ல, ஆனால், உமச்கு அதனைச் சொல்லத்தக்க்கச்சளைச் 

சொல்துேேன், கேளும். உம்மைச் சர்தேகமில்லாதக சாச்சத்ந்க்ச 

Spare, விபோதன், சபத்திரன், சுமுகன் என்ஸ்ம் பெயரு 

டய அசோண்யுத்திரர்சளாயெ Apisupes வடி.வமுஜில்ர்சள்



மார்க்கண்டேய.புசாணம்., இ 

ஈரல்வர், தத் துவங்களை உணர்ர்தவர்களாயும் சாத்இரங்களைச் சிர்திப் 
பவச்களாயுமுள்ளனர், வேதசாத்திரங்களின் விசேட ஞானத்தில் 

அறிவு மழுக்கத்தை யடையாத பஅம்முனிவர்சள் விந்தசெியின் 

குசைக்கண்ணே யுள்ளனர். அங்கு அவர்களைச் சென்றத௯டர்து, 

வணங்கிக்சேட்பீராக எனறனர், 

இது “பருவத்தோடொட்ட வொழுகறிருவினைத், 8சாமையாச்ச் 

ருங் சயிறு'' என்பதை புணர்த்திற்று, 

ஞானியான மார்க்கண்டேயமுனிவரால் இவ்வா௮ சொல்லப் 

பட்டவராய் ஆச்சரியத்தோடு மலாக்த மனத்தையுடைய இருடிகள் 
தலைவசாகிய ஜைமினி, மறுபடிபுட் வினாவத் தொடங்கினர். 

ஒ ! அந்தணர் பெருமானே ! பக்ஷிகட்கு மானுடலாக்குண்டா 

வத மிகுந்த வியப்பாகவே யிருக்க்ற.து. ௮ளவற்ற அருமையோடு 

கூடிய விசேட ௮றிவை அர்தப்பறவைகள் அடைந்தசத் மிகுர்த ௮இ 

சயம், அவர்கள் திரியக்குயோனியிந்றானே பிறச்திருர் தவர்களானால் 

அறிவு எவ்வாறு வர்தது, அரசப் பறவையானவர்கள் தரோணச் 

மக்கள என்று எவலாறு கூறப்படுகின்றனர். ௮ற்ரான்கு மச்களையும் 

பெற்ற துரோணரும் யர்ர்? குணவான்சளாஏய ௮ப்பெரியோர்சளூ 
ச்கு எவ்வா௮ ஞானம் உதயமாயிற்று ? எனமுர், 

நாரதர் தந்தனவனமூற்ற கதை, 

அ.அகேட்ட மார்ச்கண்டேயமுனிவர் கூறுவார். முன்னாளில் * 

ஏர்தவனத்தில் சாரதா வர்தபோ.து இந்திரனுக்கும் அரமாதருக்கும் 

ஈடர்ததைச் சொல்லுகின்றேன். ஞாபகத்தோடும கேட்பிராக, ௧௭.7 
தர், ஈந்தன வனத்தில் அரம்பையர் ஈடுவே இருந்து ௮வர்முசத்தே 

மயங்குற்ற கோக்கமுடைய இந்திரளைக்கண்டார், சண்டவளலில், 

அங்கிர்திசன் எழுக்து அவருக்கு அன்போடு ஆசனம் தொடுத்தான். 

சேலமாதாகள் வலாசூசளையும் விருத்திராசூரனையுக்கொன்ற , அர்த 

இர்திசன் எழுர்ததைப்பார்த்.அத் தாமும் மிகுர்த பயபத்தியோடும் 
சவ்? கின். ௮ அத்தேலசிஷியைத் தொழுதார்சள். இல்ம் 

ச ந்க்தவனம் megs Be Bide பூர்சோம்டம்; 
 



ஜு. ர்்ச்க்கண்டேபப் புராணம், 

'தனச்சளாற்- பூச்சப்பட்ட அர்த: சாரதர், இர்ிரன் நன்னாசன த்தி் 
*ஜிரும்சகின்பு, சக்சபடி, இனிய வார்த்தையாடி ஈல்லகன் துகள் 
செொன்லிக்கொண்டிருர்கனர், அப்போது, இந்திரன். அம்முனிவரை: 
.இகச்டுச் சொல்லச் தொடங்கனொன், 

சுவாமீ! இவள் அரம்பை, இவள் மிர, இவள். உளர் வச, 
Baw திலோத்தமை, இவள் கருதா) இவர்கள் மேனகை முதலிய 
வர்களாம்., இத்தாசெளுள்ளே தேவரீர்க்கு யாரிடத்து. விருப்பமோ 
அவளைப் பணிசெப்அசற்குச் கட்டளையிட்டருஞம் என்றான், ௮.து; 

கேட்டு முனிவரிற்சிறர்த நாரதர் சிறிது ஆலோ, பயபத்தியோ 
டும் எதிர்ஙிற்கும் அர்த ௮அரமாதர்களை நோக்கி, இதனைக் கூறலாயி! 

னர், நும்மனை வருள்ளும் யசர் ௮ழனொலும்உ தாரமுடைமையாலும், 
நற்குணத்தாலும் தன்னைச்சிறந்தவளாக வெண்ணியிருக்கெறாளேச,,. 
அர்த மாது என்னெதிரே ஈடனஞ்செய்ச. குணம், auger) yer Fel) 

சூச்கு ஈடணச்சிறி, சுவையுண்டாகாது., ஈல்லசார்புடை௰, கூத்தே. 

, கூத்தி, அல்லாதது பகடிக்கூத்துப்போலாம் என்றனர், அக்கனம். 

வர் சொல்லியவளவிலே, ௮வவரமாதரு ளொவ்வொருத்திபு மெழு- 
சதி சாரதரைவணக்க, நான்குணவ௫, சான்குணவதியென்ற ap. 
மற்றொருத்தி நீயல்ல நீயல்லவென்று மறுத்து நிற்கு. Qenpargnaes, 

இர்திரன்' அவர்சள் விரைவைபும் ஊக்கத்தையும்கோக்க, உம்முள் 
யார்குணவதியென்று கூறும்படி ௮ம்முனிவரைசி கேளுங்களென் ஆ: 

கூறினான். கூறவே அலவிர்தரன் கருத்தின்படி. ஈடக்கும் ௮ர்தமாதர். 

களும் அவ்வாறே ராரதரை வினவினர். அப்போது அச்தகாரதஈு 
'செர்சினசெய்தியைச் சொல்கின்றேன் கேளூம் ஹைமினி' முனிவ. 
'சே1 என்று: மரர்ச்கண்டேயர் கூறுவார். 

மலைய சினிடத்தில்: தவஞ்செய் அசொண்டிருச்கும் மூனிவர்க் 

சசசர்ியெ தாருவாசரை அும்மில்யார் மனத்திற் காமமுண்டாம்படி 

செய்து வருத்தவல்லவளோ, அவளே: Gere Guta ரான் கொள் 

Car orators si கூறினர், அவ்வுரைகேட்ட அரமாச்ர் யாங்டும் 

ரே வுள்ளத்தை யுடையலர்களாய் இழு எம்மர்லாவத்ல்லி trier 

சொக்கிப் பின்னிடைர்தனர், அவருள்" வ்பு என்பவள் 0ஆம்முலர 
வலத் ‘ MH OS ge pe அஞ்சாத செஞ்சுடைய களாய், we vgeor "



'சோக்கி, ஐயரே |! ௮த்.துரூவாசமுனிவர் எக்குள்ளாளேோ மக்கு 
இப்போதே போடுன்றேன், உடம்பாகிய தேசின்சண்மேர 'இர்திரி . 
யங்களென்னும் குதிரைகளை மனமென்னுங் கயி௫பூட்டி, :டிழிதி 
'பென்னும் தேர்ப்பாகனால் இறுத்துப்பிடித்.து ஈடத்தம் அப்பேரு 
மூனிலரீமேல் மன்மசன் பாணங்களை விடச்செய்து இந்திரியக் குதி 

ரைகள் பூண்ட ஈமிற்றை ௮றுப்பித்து, சாரதியின் வலினரச்கூயக் 
கெடுத்தச் செறவடி க்கின்றேன். பிரமதேவனேயானறும் விஷ் ஆரி 

'வேயானாலும், முடிவில் சவனேயானா௮ு மாகுக, அவர்களையும், இப் 

போகே, மன்மதபாணத்தால் மனகோகச்செய்வேன் என்று கூறீ 

லிட்டு ஈத வபு என்பவள் இமயமலக்குச் சென்றார். 

வபு தூருவாசரால் சாபமடைதல், 

௮ம்கேதவத்தின்பெருமையால் கொடுமையுள்ளசெர்துக்சளின் 

துன்பமெல்லாம் ஒழிந்திருஈ்க, அம்முனிவர் இருக்குமிடத்திற்குச் 

சென்று குரோசதூரத்தில் நின்று குயில் கூவினற்போதும் இனிமை 
யான கானம்பாடினள. 

அப்போது, சறக்கவளரகமெ அவ்ஹமாது பாடும் இசையைக் 
கேட்டு, ௮ப்பெருமுனிவர் மனத் துள்ளே வியப்பினை யடைந்தவசாய் 

இனிய கூரலோடும் கூடிய ௮ப்பெண்ணிருக்கு மிடத்திற்கு ats, 

மூற்றழகோடும் கூடியிருக்கும் அவளைப் பார்த்து, அம்முனிவர் பெ 

ரூமான் தது நெஞ்சனைச் சலிக்கவொட்டாது கிறு த்தி, ௮வள் தம் 

மை வருத்தவேண்டியேவச்தவளாக அறிந்து பெருவெகுளிகொண்டு 

அவளை சோக்கி யொன்று சொல்லத் தொடங்இஞர், 

அந்தரத்திற்றிரியுஞ் சற்றறிவளை யுடையவளே 1 8 அழகின் 

செருக்கினால் தருக்சடைக்.து, மிகமூயன்று அரி திற்நேடிய என்தவத் 

தைக் 'செடுத்தலிறால் எனக்குத் துள்பஞ்செய்யும்பொருட்டு வர்தா 

யாதலால் உன் இயற்கையான வடினவகிட்டு, என்னெ த்தினாற் பாவ 

முற்றவ்ளாய் சருடன்ம்ில் பிறப்பினயடைர்து" பறனவைவடி.வு 

சொன் யதிஞறியாண்டிருச்சச்சடவை ௮ரமா தருள்இழிர் தீவளே? 

Gare he சால்கர்மச்சள் நி்ப்பர், அவர்சளிடத்திதிம் aaah



«9 மார்க்கண்டேய புசாணம், 

பம் அனுபவியாது ஆயுதத்தாலடிபட்டுச் சத்தமடைர்து, மீட்டும் 

சுவர்ச்சக்தை யடைவை இதனை யினி நீ மறுத்துக் கூறலாசாலு 

என்௮, சேட்பதற்கும் ௮ரிதாய வன்மொழிகளை, கண்டவர், 

கைவரகலிக்க நடுக்கின்ற ௮வ்வரமாதினுக்குக் கூறிப் பின்பு ௮ம் 

முனிவர்கோமான் பூலோகத்தை விடுத்து, அசைவுடைய அலைகளை 

யும், புகழத்தக்க ஈன்மைக் கூட்டங்களையு முடைய ஆகாங்கங்கை 

யை நோக்கிச் சென்றனர், 

இதனால், “குணமென்னுங்।குன்றேறிகின்றார் வெகுளி, கணமே 

பும் காத்தலரிது,” எ-ம் “ஒன்னா ந்செறலு முவந்தாரையாக்கலும், 

எண்ணிற்றவத்தான் வரும்'” எ-ம், “௮டக்சமமாருளூய்க்கு மடங்கா 

மை, யாரிருளுய்த்.துவிடும்."' எ-ம், $யாகாவாராயிலும் சாகாக்க கா 

வாக்காற் சோகாப்பர், சொல்லிழுக்குப்பட்டு'” எனவும் வரும் லிதி 

மொழிகள் விளங்கெ, அ௮டக்கமில்லாமையின் குற்றமும், பெரியோர் 

தவத்தின் பெருமையும் விளங்கலின், 

முதலாவது அ/த்.தியாயம் முற்றிற்று, 

  

இரண்டாவது 

பிங்காகூன முதலிய தருமபக்ஷிகளை வளர்த்த 

கதையுரைத்த அத்தியாயம், 

மாரக்சண்டேயர், ஜைமினி முனிவசைநோக்கிக் கூறுவார், 

ஐயே ! அரிட்டசேமி யென்னும் சஏயப முனிவருக்கு மசுனாகிய 

கருடன் பறவைகளுக்கு அரசனானான். ௮க்கருடன் மைந்தன் சம் 

பாதி மிகு புசழ்பெற்றவனாயிருக்தான், அவலுக்கு வாயுவொத்த ஆற் 

ந்லையுடைய சூரணுகிய சுபார்சுவன் என்னும் புதல்வன்பி ரந்தான. 

அவன் புத்திரன் கும்பி, ௮வன் தாயன் பிரலோலுபன், ods 

லோலுபலுக்குச் கங்கன், கர்தரன் என்னும் மக்களிருவர்பிறக்தனர், 

அவருள் கங்கன் என்னும் புளளரசு, ஒருகாள் அசாயத்திற் சஞ்சா 

சஞ் செய்துகொண்டே கைலைமலைச் சிகரத்திந்குவச்2,, அங்கு குற்ற 

மற்றதாயும் மங்கலகரமாயுமுள்ள ஒரு சற்பீடத்தின்மேல் மனைவி



மார்க்கண்டேய புராணம், ௯ 

யோடு, அடையாபரண மலர்முதலியவற்றால் அலங்சாரஞ்செய்து 

ட, கொண்டு, விரோதமாக சாமலிச்சையுடையவனாகிய எித்தியுத்.தரு 

வன் என்னும் அரக்கன் தாமரைபோலும் சண்களையுடையனப் 

உட்கார்ந்திருக்கையில் ௮வ்வழகனைப்பார்க்கச் சென்றனன், 

இக்கனம் சென்று பார்த்த அளவிலே குபேரன் ஏவலனுய 
அ வவரக்கன் கோபமுடையனாய், ௮ப்புள்ளரசைகோக்கி, இழிக்தபத 

வையே! நீயெங்கிருக்து இங்கேவர்தனை பெண்பாலோடு கூடியி ரக் 
கும் என்னிடத்திற்கு 8 வரலாமா? மிகுந்தவுரிமையோடு தேடிக் 

கொள்ளத்தக்க பொருளினைப் பற்றினார்க்கு இதுதருமமல்ல எண் 

ரன், அதற்கு ௮க்கங்கன், இர்தச்சிறந்தமலை உனக்கெப்படியோ? 

அப்படியே எனக்குமாம். அன்றிமற்றைப் பிராணிகளுக்கும் பொது 

வேயாம். கவே, இங்கு உனக்கென்னை ? சுதந்தரம், என்று 

வினாவினான். 

atria Du அச்கங்கன் என்னலும் கமுகரசை அவ்வரக்கன் 

தன்வாளால் வெட்டி யெறிதலும், உதிரஞ்சோர பயங்கரமரக ear 

ச்சியின்றி விழுந்திறந்த செய்தியைக் கேள்விய்பட்டு, ௮வன் சபி 

யாயே கர்தான் என்னும புள்ளேறுகோபத்தால் மெய்ம்மறந்து தெ 

ளிக்.து, வித்தியுத்துரவன் என்னும் இசாக்கதனை உடனே' கொல்ல 

வேண்டு மென்று எண்ணி, திருக்கபிலாயத்தின் கொடுமுடியில ௧௭௭ 

கன் இறக்துகிடக்கும் இடம் வர்.துசேர்ர்.து, தமையனுக்குக் தன 

கடன் நீர்க்கடன் முதலிய கழித்துக் கோபத்தாலும் மானத்தாலு௰ 

கண்களசிவந்து சுழலமிடப் பாம்பைப்போலும் சீறிக்கொண்டு, நலா 

தமையனைக்கொன்ற அ௮ரசக்கப்பாகி எங்கிருக்கெருனோ, என்று py a 

விடர்கேடிச் செல்லுகையில் சிறகுகளின் பெருக்காற்றினால் மலை 

ககாயெல்லாம் yard sg, பறக்கும வேகத்தால் மேககடூட்டஈ 

களைச் இதறவடிக்.துக்கொண்டு, கணழத்திலே பலக வனை இறகுகளி 

லே பயழிக்கலல்லவஞய் அவ்கிடம்வந்து அங்கே, மதுபான ததியே 

விருப்பள்கொண்டு சிவக்தமுகழுங் கண்ணுமுடையமை, சகதகைகல 

வையணிந்து பூமுடித்.த, பொற்கட்டிலின்மேற படுத்து, 1௦ 

முகையையொத்த பற்களையுடைய கோரமுகந்தோடும் கூடியிருக் 

சூம் ௮ர்சூ இராக்கதனையும், அவனது இடதுதொடைமே லுட்சுார் 
திருக்கும் அகன்றகண்ணினையும் குயில்ப்போலம் இனியகு£லிளையு 

wa



௧௦ மார்க்கண்டேய புராணம், 

மூடைய தமனிசை அல்லது மசனிகை எளலும் பெயசையுடைய 
அவன் மனைவியையும்பார்த்.ஐு, மானமவருத்திய உள்ளத்தினனாய் 
அக்கந்தான் அம்மலை முழையிலிருக்கும் அவவரக்சனைச்கூளி, ஏடா! 

கொடும்பாவி! என்னோேடிபோர்க்குவா அ௮ச்சந்தோன்றாது கவலையற் 

றிருந்த என் தமையனைக் கொன்றனையாதலால் உன்னை உன்செருக் 

கோடும் எமபுரஞ் சோச்செய்கள்றேன், இப்பொழுது என்னாற் 

கொல்லப்படும் நீ, ஈம்பவைத்துக்கொல்லும் பாவியர்க்கும், பெண் 

கொலை சிசுக்கொலை செய்தலர்க்கும் உண்டாகத்தக்க ஈரகங்களெல் 

லாவற்றிற்கும் போகின்றாய் என்று கூறினான். 
¢ 

இதனால், கங்கன் இடனதியாதுசென்று உயிரிழக்கும், வித்தி 

புத்துருவன் வலியறியாது போர்செய்து உயிரிழர்கதும் கூறப்படுத 

லின் “ஆற்றாருமாற்றி பிபலிடனறிரந்து, போற்றார்கட் போற்றிச் 

செயின்” எ-ம், “உடைத்தம் வலியறியா ரூக்கத்தினாக்க, Dos 

கண்முரிந்தார் பலர்'' எனவும்வரும் விதிமொழி விளங்கிற்று, 

இ௫ஈனம், சந்தரனென்னும் சேனரரஜனால் ௮௯௬ற கூவி யழைக் 

கப்பட்ட ௮க்தவிராக்ககன், மனைவி பக்கர்திலிருந்கமையால் உட 
னே பெருஞ்சினம் கொண்டவனாய் அப்புள்ளாசைகோக்கிக் கூ.றலா 

யினான். உன் தமையன் கொட்லப்பட்டனன், ஆயின் அந்த ௮ர்ற 

லன்மே, மூன் காட்டப்பட்டது. இப்போதும், இசேதவாள [ல் உளன் 

னைபும கொல்கின்றேன், கொடும்பறவையே! ஒருகணம் இங்கு தில் 

பிழைத்துப் போசலாற்றாய் என்றுகூறி மைச்குழம்புபோலும் ஒளி 

விட்டுக்கொண்டிருக்கும் தன்வாட்படையை யெடுத்துக் கொண்ட 

ன்ன. 

பின் அப்புள்ளரசினுச்கும் குபோன் ஏவலாளியான வாக்க 

BNE (FO (PM Gh DF Hid இச்திரனுக் கும் ஈடர்தாற்போலும் ஒப் 

பற்ற போர்ஈடக்தது, அப்போது, அ௮வ்விராக்கதன் கருநிறமுடைய 

வாளினை யேர்திக்கொண்டு வேசுமுடைய ௮ச்சேனரரஜன்மீது வந் 

தான், அதுகண்ட புள்வேந்தும் நிலம்விட்டு மேலெழும்பிக் சு 

ழன்பாம்பினை யறைக் துகொண்டு போனாற்போலும் அ௮வ்வாளினை 

மூக்னொற்பற்றி காலினால் முறித்தெறிச்த.௮, இவ்வாறு வாட்படை 

முறியவே அ௮வலிருவர்க் கம் மல்லயுத்தம் நடந்தது, Gor) HSS 
தரன பறவையேறு அரக்களைப்பற்றிக் 8ழ்விடி/ திமார்மேவேறி



மார்க்கண்டேய புராணம், ௧௧ 

மிதித்து கின்று, கால்ஈக த்தால் சகையைப்பறித் செறிந்தனன், உட 
னே உதிரம்பெருக அவவிராக்கதன் இறர்தான். அ.துண்ட அவன் 

மனைவி பயமுற்றவளாய் கான் உமக்கு மளைவியாகின்றேன் சன்று 

அ௮ப்பறவைக்கு ௮டைச்சலம்புருந்காள், ௮வளை SESE SIM SOLD 

த்.துக்கொண்டு, தன் தமையளைக்சொன்ற வித்திய துருவனைக் 

கொன்று பகைதீர்ந்து மனைவற்து சேர்ச்தான், 

இதனால் “தலைவராய்ச்சென்றோரும் ஏனை வினையுலப்பவேருக 

வீழ்வர் தாங்கொண்ட, மனையாளை மாற்றுர்கொள''என்றமு தமொழி 

விளங்கிற்று. அப்பால் மேனகைமகளாகிய அர்தமா.த கினை த்தபடி. 

உருவெடுக்கும் காமரூபியாதலால் கருடப்பேட்டின் உருவர்தரித்து 

அக்கர்தரனென்னும் பறவைவேந்தன் மனையிலிருக்சையில் ௮வள் 

௮வனிடத்௪, தார்கூநி என்னும் பெண்பறவை யொன்றைப்பெற்றாள், 

௮ப்பறவைதான் தூருவாசமுனிவர் சாபத்தாற் பிறந்த வபு என்னும் 

சூரரமாது, 

% பின்பு மந்தபாலன் மச்கரா போறிவினையுடையராய் ஜரிதாரி 

என்பவர்முதல் அரோணர் வரையி லமாக சிறந்த கான்குமுனிவர்க 

ளிருந்தனர். அவருள் சன ட்டராகியும் வேத வேதரங்கமுதலிய கலை 

களை முற்று முணர்ந்தவராகிபும தரும சிரதையராகிபுமுள்ள தரோ 

ணர், கந்தரன் என்னும் பறவையாசனது உடன்பாடுபெற்று, மங் 

சகலவடிவளாகிய ௮ந்தத் தார்க்ரி என்னும் பரவைக்கன்னிகையை 

மணம்புரிக் து வாழ்ர்துவருகையில் அந்தத்தார்க்ஷி கருப்பமடைந்து 

மூன்றரை மாதமானபின்பு ஒருசாள் குருக்கேத்திரத். துக்குப் போன 
போது, அங்கே கெளாவர்க்கும் பாண்டவர்க்கும் கோரமான சண் 

டை ஈட்ர்துகொண்டிருந்த.து, முன்னே சிலகாரியம் ஈடக்கவேண்டி, 

யிருப்பதால் ௮ர்தப் பெண்பறவை போர்க்களத்து நடுவேபோக, 
௮வகிடத்து ௮ருச்சனனுக்கும் பகதத்தன் என்னும் அரசனுக்கும் 

ஈடக்கும் போரைப்பார்த்திருக்கையில் அருச்சுனன் வில்லினின்றும் 

விடுபடும் அம்புகள், வெட்டுக்கிளிக் உட்டம்போல ௮அகாயவெளியை 

மூடிக்கொள்ள, ௮வற்றுள் கரும்பாம்பைப் போலும் வேலொன்று 

  

  

% பநாதம், காண்டவ வன தச௲னக்கதையுட்பறவை வடிவாயிருக்கும் மந் 
அபாலமூனிவர் உபாக்கியானத்துள் அவர் சரிதம் காண்க,



௧௨ மார்க்கண்டேய புராணம், 

(மிகு சேகத்தோடுஞ்சென்௮ு ௮ப்பெண்பறவையின் வயிற்றைக் கிழி 
தீதெறிர்சது. இதனால் “'மூளைமுகத்.து நில்லேல்'” என்ற ஒளவையசச் 

திருமொழிப்பொருள் விளங்கெ.து. 

இவ்வா கருப்பை கிழி தபோன மாத்திரத்தில் சந்தாமண்ட 

லம்போலும் ஒளிபுடைய ரான்குமுட்டைகள், ஆபுள்வலியால் பஞ் 
சுப்பொதிமேல் விழுந்சாற்போலும் கிலச்தின்மேல் மெல்லென வர்.து 

விமுக்தன. படுக்கையிட்டாற் போற்டிதறிக்கெந்த மாமிசத்தின்மீது 

அங்கன மவைகள் €ழ்கிழுககாலத்திற்குச் சரியாகச் % சுப்பிர தீபம் 

என்னும் சிறந்தயானைக்குக் கட்டியிருத பெருமணிபாணத்தா ல 

பட்டுக் 8ழ்கீழுர் து நிலக்தைக் குழிசெய்து அசையாது வலுவாகப் 

பற்றி சடவுள் ௮ரளால் ௮க்தப் பெரியமணி ௮ச்கான்கு முட்டைச 

ளுக்கும் கேடுமுதபடி. மேலேவர்து மூடிக்சொண்டது. அப்பால் 

கெள௱வர்ச்கும் பாண்டவாக்கும் பலகாள்யுததநடந்.து முடிந்தபின்பு 

மஹான்மாவாயெ பீஷ்மரால் தருமமுடிபுகளை வினாவியறியவேண் 

டத் தரமராஜன் ௮லவிட்டும ரிடத்திற்குப் போயிருக்கையில் முனி 

வார்கள் பலர் அங்கு வர்.துகொண்டிருக்தார்கள். அப்போது, மணிக் 

குள்ளே கான்குமுட்டைகள் காச்கப்பட்டிருந்தவிடத்திற்கு ௮ருகா 

சச் சமீசுமுனிவர்வர்தார், அங்கே மணிக்குள்ளே இருந்தமுட்டை 

கள் சிறுபறவைகளாய்ப் பேரறிலினையுடையவர்களா யிருந்தாலும் 

பிறந்தடிறப்பின் சாதிக்குச்சக்ச குரலோடு வீச் வீச்சென்று மழலைக் 

கூச்சலிமிகின்ற சத்தத்தினைக்கேட்டு அ௮ப்பெருமுனிவர் மாணாக்க 

சோடு அந்தமணியை மேலெடுத்துப்பார்த்து ௮ச்சரியமடைர் து, 

தாய்த;தை யொருவருமின்றிச் சிறகும்முளையாது, நிலத்தின்மே லிச் 

Gi piu pen as on &i_ 6 Bier man a, என்று இரக்கி மிகுந்த தயவடை 

யராதலின் அம்முனிவர் தமக்குண்டாகிப வியப்பினைத் தம்முடன் 

வந்த வேதியச்சிறுவர்களுக்குச் சொல்லக் தொடங்கினச், 

ஆ!! 3!! தேவர்களாலடிபட்ட அரக்கர்படை முதுகிட்டோ 

டும்போத, ௮ந்தணர் தலைவராகியசுக்கரன் அவர்களைகோக்கி நன்று 

சொன்னார், என்னெனில், அ௮ச்சமுற்றவாகளே ஏன் ஓடி.ப்போடன் 
  

* நரகாசுரன் மகனானபக,௪,5,சன் சுப்பிர$ீபம் என்னு.ப் யானைமேலேறிச் 

துரியோதனனுக்குப் படைச்துணையாசவந்சான் என்றது பாசசம், இது #65 

டானை எனவறிக,



மார்க்கண்டேய புராணம், ௧௩ 

நீர்சள், ஒடத்தக்கதில்ளை, மீளத்திரும்புங்கள். வீரத்தையும் புக 
ழைபும் விட்டு, எங்குபோனாற்றான் என்னை, சாகாமலொழிவீசோ, 

பிரமன்முசலில் எவவளவு விதித்தாசோ அவ்வளவே ஆயுஞுண்டா 

மன்றிப் பார்த்திருந்தா லென்னை, போர்செய்தாலென்னை, பனத்தி 

னினை ததபடியெல்லாம் அபுள்கிடைக்கமாட்டாது, லர் பிரச 

பயத்தினால் தமது மனையிலிருப்பவர்சளும் சா௫ன்றனர், ெேோடிப் 

போயும் சாகின்றனர். சோறுண்ணும்போசே சிலர், நீர்குடிக்கும் 

போதே சிலர் சாகலில்லையோ, கினைத்தவிடத்திற்குச் செல்லும் ஆற்ற 

அம் கோயொன்று மில்லாதிருத்கலும் எர்தபடைசளாலும் ஊறுபச 

டில்லாமையும், களிப்பினையும் உடையவர்களான பலரும் இறக் 

தொழிந்தனர். ஒழியாச சவத்திலிருப்பவர்களும் எமதாதர்களாற் 

கொண்டுபோகப்பட்டார்கள், விடாத யோகப் பயிற்சியிலிருப்பவர் 

Sond அ௮ர்தமரணத்தைத் தப்புவித்துக் கொள்ளமாட்டாதவர்க 

ளாஞர்கள், தேவேர்திரன் வச்சாப்படையால் பலகாலும் அடித்த 

போதும் சம்பராகரன் சாகவேபில்லை, அந்த வச்சிசாயுதத்தனைக் 

கொண்டு காலம்வந்தபோது ௮வ்விர் தானால் ௮னேகம் சைத்தியரும் 

தானவர்களும் அடிபட்டு உடனேயிறர்தார்கள். இவைகளை ஆராயர் 

தறிர்து, பயத்தினையொழிழ்து, பின் திரும்புவீர்களாக என்று கூறி 

QT. 

அதுகேட்டு, அர்த் திதிபுத்திரர்கள கிபி ௮7 சர்கள் மரணபய 

திதைலிட்டு, மு.துிட்டோடாமம் கிருமப்னாசள, ஆதலால் மாலு 

டர் ஆற்றலுக்கு முடியாத இந்தப் பெரியரமரிலும் இசுதஇருக்தே 

சாகாத பிழைத்திருநத இகதச் சிறந்த பரஷிகவரல், அர்தச்சுக்கென் 

சொன்னடுசால் உண்மையாயிற்று, 

வகுத்தான் வகுத்தவசையஷ்லாற் கோடி, தொகுத்தார்க்கும் 

Husson க, என்பது மழு, ஓ, அக்தணர்மக்களே ! முட்டைகரா 

விழுவதெங்கே, அவற்றிற்குச் சரியாக மணி விழுவதெங்கே, அவற் 

றிற்கு ஒ.த்தப்டி கிலத்தின்மேல், மாமிசமும் புண்ணீரும இசத்தமு 

மாகிய இவற்றினால் மெழுகப் பரப்பிபவரறுபேலச் கிடத்தல் எங் 

சே, எல்லாவகையாஜும் விசாரிக்குமிடத்த, இர்தப்பிராணிகள் யா 

சோ, மசானவீமாக்களாக விருக்கலாமன்றிச் சாதாசணப்பறவைக 

ளல்ல இவ்வரலாறு, உலகத்துள் தெய்வானுகூலத்தையும், பெரும்



SP மாரக்கண்டேய புராணம். 

Cup Stary தெரிவிக்கின்றன என்றுகூறி, அந்தச் சமீகருனிவர், 

int ணாக்சர்களை நோக்கி மறுபடியம் கூறுவாரா | நீவிர்கள் அனைவரும் 

இப்படி பே திரும்பவும்போய் இப்பறைவைக் குள் ஈகளாயிருப்பவை 

களை ஈமது 2ஐச்சரமத்திற் சேர்ப்பித்௫ப் பூனை, எலி, வல்லூறு, SA 

முதலிபவந்றின் உபாஇயில்லாத விடத்நில் வைக்கவேண்டுவத. ஓ! 

வேரியமைந்தர்களே ! அவ்வளவு பெருமுயற்சிதான் செய்யவேண் 

டு௮ தென்னை, பல்லாவுபிர்களும் ௮வற்றவற்றின் கருமபசகப்படியே 

கரச்கப்படுவனயபோல இப்பறவைகளும் காக்கப்படும், ஆயினும், 

மாந்தர்கள் எல்லாத்தொழிலிலும் முயற்சி செய்தலேவேண்டும், ௮வ 

வாறுசெய்கவன், கொடியவர்வரய்க்கு இலக்கு ஆகமாட்டான். “*மூய 

ற்சி திருவீனையாக்கு மு.பற்றின்மை, யின்மை புகுத்திவிடும்.”” என் 

னும் விதிலிளங்கக்கட்டளையிட்டனளர், உடனே இருடி.பாலர்கள், ௮௧ 

தப்பறவைகளை படுத்துக்கொண்டுபோய், முனிவர்களால் விரும்யத் 

தக்க தாசவும் வண்டு மொய்கத்திரையும் கிகாமலர் முதலிய உடைய 

"மரங்களை யுடையவாயுமுள்ள ஆச்சிரமஃதையடைந்தனர், உடனே 

அந்தச்சமீக முனிவரும தமக்கு வேண்டும் காடுபடுபொருளாயெ, 

சனி, கிழங்கு, மலர், தருப்பை, முதலி யவற்றைத்தேடிச்சேகரித்துக் 

கொண்டுவகது, விஷ்ணு, உருத்திரன், பிரமன், இந்திரன், இயமன் 

அக்கினி, வருணன், பிரகற்பதி, குபேரன், வாயு, தாதா, விதாதா, 

முதலிய தேவர்க்கு வேதவிதிப்படி. செய்யும் வைசுவதேவ மென் 

னும் நற் கருமங்களைச் செய்திருந்தனர், 

இதை, “அந்தண ரென்போரறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்குஞ், 

செந்தண்மை பூண்டொழுகலான்,” என்பது விளங்கிற்று, 

இரணடாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

  

மூன்றாவது தருமபக்ஷி கதையுரைச்த அத்தியாயம், 
  

கேட்டீரோ, ஜைமினி முனிவசே ! பின்ட முஸிவர் திலகராகிய 

அந்தச்சமீகர் நாடோறும் அப்பறலைக் குஞ்சு களைப் பால்வார்த்தம் 

தச்சகாப்பில் வைத்தும ஊளர்த்து வர்தார், அவ்வாறு, ஒருதிங்க 

ளாகவே ௮வைகள, சூரியன்தேர் வழியால் உலாவிவுரத் தொடங்கிக் 

சளிப்போடும் சுழலும் விழியோடு முனிமச்களாற் பார்ச்சப்பட்டு,
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சமுச்திரங்களாஓ.ம், வைப்பினாலும் பெருத்த ஈதிகசாலும், பட்ட 

ண்ங்களாலும் கூடியுள்ள கில உலகமெல்லாம் தோவண்டிப் போ 

௮ம் வட்டமாக விருப்பதைப்பார்த்து, மீட்டும் அச்சரமம் வக்.து 

சேர்ந்தன. இனம் பறவையோனியிற் பிறந்த ௮ப்பெரியோர்கள் 

உழைப்பினால் இளைப்படைந்து தெளிவார்கள், இவ்வாறாக, ௮வ்வி 

டதீது அம்முனிவர் மகிமையால் அந்தப் பறவைகளானவர்களுக்கு 

நல்லஞானமும் விளங்கியது. ஆதலால், ௮ந்தமுனிவர், தமத மாணாக் 

கர்கட்குக் கருணையால் தருமமுடிபுகளைர் சொல்லிக் கொண்டிருக் 

கையில் இப்பறவைக ளானவர்களும் ௮வரை வலம் வந்து பணிந்து 

விண்ணப்பிக்கர் தொடங்ெர், 

இதனால், பெரியோ ரருளால் எப்படிப்பட்டவர்க்கும் ஈல்லறி 

வுண்டாகும் என்ற கருத்தினல் மனத்துளது போலக்காட்டியொரு 

வர்க், கனத்துள தார மறிவு'' என்பது வீளங்கிற்று, 

பறவைகள் முனிவர்க்குக் கூறல், 

தவத்திற் இறந்த எம்மையசே ! கொடியமாணத்தி னின்றும் 

தேவரீரால் நாங்கள் காக்கப்பட்டோம். இடமும், உணவும், பாலும் 

கொடுத்துக்சாத்த தேவரே வமக்கும் பிதாவும் குரவனுமாக விருக் 

Ger Pt, தாங்கள் கருவிலிருக்கும் போதே தாபிறந்தாள். தந்தை 

யாலும் வளர்க்கப்பட்டோமில்லை, குழவிகளாகிய காங்கள் தேவரீ 

ராற் பிழைத்சோம். நிலத்தின் மேல் விழுந்து புரக்களைப்போல 

உர்ந்துபோகக் கடர்த எம்மைப் பேராற்றநலுடைய சேவரீர் யானை 

க்கண்டையுணின்று மெடு்துத்துன்ப மொழிவித்தீர் ஐயா! வலு! 

வற்ற கிக்குஞ்சுகள் எவ்வாறு வளரும, இவைகள் சுகமாக விருக்க 

எப்போது பார்ப்பேன், எப்போது இர்தகிலத்தைவிட்டு மாத்திற்று 

வித்திரியப் பார்ப்பேன், இவைகள், என்னிடத்து விள்யாடிக் 

கொண்டிருந்து இறகுகளை அசைப்பதனால் உண்டாகும். காற்றினாற் 

றுகளெழும்பி எப்போது, என்னுடம்பு, அழுச்சடையும் என்று சந் 

தித்த தேவரீரால காங்கள் முழுவதும் வளர்க்கப்பட்டோம். அப்ப 
டி.ப்பட்ட சாரங்கள் இப்போது அறிவினை யடை*அள்ளோ மாதலால், 
தேகரீர்க்கு என்னை கைம்மாறு செய்யப்போகின்றோம் என்றார்கள். 

இ.து, “உதலிஉரைநர் தன்றுதவி யுதவிசெயப்பட்டார் சால் பின் 
வசைத்த.” என்பதனை விளக்கிற்று பனவறிக,
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் இல்வாறு, சன்குசற்றவர்கள் திருத்தமுறத் செளியர் கூ.௮மா௮ 
கூறும் அப்பறகைகளின் மொழீசேட்டு, சமது குமாரனான இருங்கி 

யென்பலனோடும மாணாக்சரோடும் மிசவும் அன்பும் அச்சரியமு 

முடையலராய் மயிர்க்குச்செறிசலால் போர்க்சப்பட்டவசாய், ௮ப் 

புள்வடிவமுடையாரை கோச்சி வகீறாவத்சொடச்னெர், ஒ!! பற 

வைசளே! உக்களுக்குத் திருத்தமான சொல்லுண்டாவழன் கார 

ணம்யாது? ௮சனை யுண்மையாகச் சொல்லவேண்டும், யார்சாபத் 

தால் உங்கள்வாச்கும், உருவமும் பெருவிகாரத்தினை யடைந்தன, 

அவற்றை நீ்களெனக்குச் சொல்லத்தக்கலர்களா கிருக்கின்றீர்கள் 

என்றார். அப்போது அந்தருமப்புட்சளும் கூறத்தொடங்லெ, 

தருமப்பறவைகளுக்குச் சாபம் வந்த வாலாறு, 

முன் விபுலர் என்னும் முனிவரொருவரிருந்தார், அவருச்குச் 

சுகுருசர், அம்புருவர் என மைர்சரிருவர் பிறந்தார்கள், ஈல்ல பெரி 
wr அந்தச் சுகுருசர்க்கு நாங்கள் கால்வர் மக்கள்பிறந்தோம். 

அக்தமுனிவர் தவம்புரிவதில் ஆற்றலுடையராய் பொறிகளை யடக் 

இக்சொண்டிருக்கையில், எப்பொழுதும் அடக்கம், ஒழுக்கம், பத்தி, 

வணக்ச த்திளையு முடையவர்களாய் அவர்க்குச் சமித்து, தருப்பை, 
உணவுக்குரியன முதலியன அவர்க்கு எது எது எப்படி. யெப்படி 

விருப்பமோ, ௮வைகை யெல்லாம் அவ்வாறே சேகரிச.த, உதலிப் 
பணிவிடை செய்.துகொண்டு நாங்கள் காட்டிலிருக்கும்போத, இக் 

இரன், வாய்மை, சுத்தம் ஒழுக்கம் பொறுமை ஈகையையும் உடைய 

அக்தப்பெருமுனிவரைச் சோதிக்கும் பொருட்டும், எங்களுக்கு இக் 

கொடிய சாபபயத்தை யுண்பெண்ணும் பொருட்டும், பெருத்த தேச 

மூடையவனாயும் இறகு மூள முறிந்த, சவர்தகண்ணினைபுடைய ஓர் 

இழெப்பறவையாய்ப் பயர். அகொண்டேவர்.௫, ஒய்! வேதியர் தலைவரே 

பசியைபுடைய என்னைக்காக்கவக்லீரோ, ஆற்றலுடையவசே ! கான் 

உணவினை விரும்பிவந்தேன், எனக்கப்போது ரர் நிலைமையைத் 
தருபவரரச வேண்டும், கான் விந்தமலை யுச்டியிலிருர்.ு, ஒருவன் 

எய்த அம்பினால் சழ்விழுகையில் பெருங்காற்றொன்றினால் நிலத்தி ' 

லறைபட்டு மஏழுகாளவடையும் உணச்வற்றுக்கிடர் து எட்டாகா 

ஞூணர்ச்சி பெற்றேன். உடனே பசி என்னுட் புகுர்ததனால், ௮௪7 

சக்டையாமல் களிப்பற்றுத் துன்பமுறும் மனத்தோடு உணசின் 

பொருட்டு உம்மைச் சரணமடைந்தேன். ஆதலால், மின் மலசத்தசே
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என்ளைக்காப்பதற்கு மனத்தைர் திடஞ்செய்அசொள்ளும். உ யிமைப 

ப்ர.துகாத்.தக் கொள்ளும் வல்லமையில்லாக எனச்ரு, ஓய் ! அர்த 

ணர் தலைவரே ! சிறிதுணவுப் பொருளைத்தாரும் என்றான். 

அப்போது, எங்கள்பிதாவானவர் பறவைவடி வமாக விருக்கும் 

HES விந்திரனைப்பார்தது, உன்னுவிளைக்காபபதற்கு வேண்டும் 

பொருளைத் தருகின்றேன் என்று வாக்குத்தானள் செய்து, மறு, டி. 

யும், ப்பறவையைநோக்கி, ஓய்! அதிதி! உமக்கு என்னையாகராழ் 

ேேண்டுமென்ரா, அதுகேட்ட அ௮ப்பறவை, ஈரமாமிசத்கால் எனக் 
குத் திருந்தியுண்டாமென்றது. அதற்கு அமழமுனிலர், இளமைப 

பரூவங் கடந்தது, யெளவனமும் ஒழிந்து, உனககு வயதப(ுக 

குங் காலமாயிற்று, உண்மையாகயே. ஓ! பறவையே! உயிர்சளச்மு 

எல்லா ஆசையும் ஒழியத் சக்க இந்தக்காலத்திலும் ந பேன் 1? இவ்வ 

ளவு கொடியகொலை நெஞ்சடையையா யிருச்சின்றனை! காமாமிசம் 

எங்கே? இக்கெத்தனமெங்கே? எவவகையானும் கொடிய எண் 

ணமுூடையவர்சளுக்குக் திருத்தியுண்டாக மாட்டாது, யிலும் 

இவ்வுரையால் எனக்கு அரும்பயன் யாஅள்ள.௪. உசொடுக்கிள்றேண் 

என்று உடன்பட்டபின், எப்போதாவது சொடுச்கவே வேணடும் 

என்பது, என்னெஞ்ஈடன் படுகின்றது என்க தி, அச்சமுனிவர் 

அவ்வாறே செய்யத் துணிவுகொண்டு, உடனே எங்களை யமை ட) 

எங்கள் குணங்களைபபற்றிப் புசழ்ச் து, தாம் மனவருத்தச்தோ, 

பயபத்தியோடும் வணங்வ நிற்கின்ற எங்களை பார்த்து, நல்லசோர் 

கிட்ரமொழிகூறினார். Apis அர்தணமாபினரே 1! நீலிர்சள் ௭௨4 
கமற்ற கெஞ்சினை.புடையவர்களே யாதலின் என்னோடு கடன்சழிக் 

கத் தக்கவராகின் றீர்கள். பிறந்தமச்கள் தக்கோரானால், தர தையின் 

கடனையொழிக்கின்றார்கள். நீங்கள் ௮ப்படிப்பட்டவராகே எனக் 

குப்பிறக் ததாக கினைச்சின்றேன். குரூபூசைரெப்வ.து உடன்பாடா 

யிருந்தாலும், தர்தையிலும் சிறந்தகுருவில்லை என்பதும், கீக்களறிக் 

திருந்தபக்ஷத்திலும், உடனே என்வார்த்தையால் வஞ்சகமற்றுப 

பணிசெய்யக்கடவீர்கள், என்று, எங்கள் தர்தை சொல்லிக் கொண் 

டிருக்கும் காலத்திற்றானே, நாங்களும், ஐயா ! தேவரீர் எதனைச்சுட் 

டளையிடவீரேச? அது செய்யப்பட்டதாகவே திருவுளஞ் செய்ய 

வேண்டும் என்று ௮ன்போடுஞ் சொல்லிவிட்டனம். 

3
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அப்போது, அம்மூனிவர் ஐ, மக்களே! இந்தப்பரவை பதா 
கங்களால் வருந்தி என்னை ௮டைகச்கலம்புக்கது, THO 2 OHH 

த்தியடையுமோ? ௮.து உங்கள் சசைகளாக கிருக்கின்றன, அதன் 
தாகமும் உங்களிரத்கத்தாற் றணியவேண்டுவதாக விருக்கின்ற,௪, 

ஆதலால் அதனைவிரைலிற் செய்யக்சடலீர்சள் என்றமாத்திரத்தில், 

தாங்கள், மிசவும் உளைப்புற்றவர்களாய் ஈடுஈடூங்கி ௮ச்சம்வெளிப்பட, 
இ.துமிக அரியது அரியது என்றுசொல்லி, இசைச் செய்யமாட் 

டோம் ! செய்யமாட்டோம்! அறிந்தவன், பிறனெருவன் தேகத் 

தின்பொருட்டுத் தன்னுடம்பினை எவவாறு அ௮ழிப்பன், அல்லது 

கொலைசெய்வன், தான் எவ்வாறோ, அவ்லாறன்றோ மக்களும், 

மக்களாகப்பிறந்ததற்குத் தேவர்சடன், பிதிரர்கடன், விருந்இினர் 

கடன், தீர்ப்பதன்றி தேசத்தைக் கொடுப்பவர் அல்லர். அதலின் 

இதனைசாங்கள் செய்யமாட்டோம். முன்னே பெரியோர்சளுள் ஒரு 

வரும் செய்த.துமில்லை, பிழைத்திருப்பவன் க்ஷேமத்தையே ௮டை 

இன்றான்; புண்ணியத்கையும் செய்கின்றான். சாகின்றவனுக்குத் 

தேகநாசமும், கருமக்கேடும் உண்டாகின்றன. தருமமுணர்ர்க 

பெரியோர்கள் எல்லாவகையாதஇம் சன்ளைச் சாத்துக்கொள்ள வே 

ண்டுமென்று கூறுகின்றனர் என் று மறுத்தோம். 

அதனை அப்பெரியவர்கேட்டு, கண்சிவந்து சுழலமிட வெகுண்டு 

௪1 ௪! என்ற கொடூமொழ்யோடு, நீங்கள் புசல்வசாகப் பிற தும், 

நான் சபதஞ்செய்து சொன்னசொல்லை என்பொருட்மு கடந்தாபற் 

போனதால், என்சாபத்தால் சுடப்பட்டவர்சளாய்ப் பறவைவடி வத் 

தை யடைவீர்கள் என்று எங்களைச் சபித்தனர், 

இ.த, “*தர்தைசொன்மிக்க மந்திரமில்லை” என்றவிதியைக்கொள் 

ளாதார்ச்குறும் துன்பத் நினை விளக்கிய ௪, 

அக்கப்பெரியவர் உடனே தன்னுடைய ேள்விச் தீயில் டி 

இக்கருமவேள்லியை முடித்து நால்லிதிப்படி. மேலானதேகம் வருவ 

தற்கு ஏதுவானகிரியைகளைச் செய்துகொண்டு, ௮ர்சப்பறவையை 

கோக்க, ஓய்! புள்ளாசே! அச்சமின்றி இட்போ.து என்னையுண்டு 
விடு என்னுடைய உடம்பு என்னாலே உனக் க ௮சாரமரகக் கொடுக் 

கப்பட்டது. ! பறவையே! எ.துவரையில் தன் சத்தியத்தைத்தான் 

தவறாது காத்துக்கொள்வதோ, அ௮துவரையுமே, அர்தணனுக் கு
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அர்தணச் தன்மையுண்டு, எனவே சத்தியத்தைக் சீத.துக்கொள்ளு 

மளவே அ௮ந்தணத்தன்மையாம், வேதியர்கள் சத்தியத்தைக் சாத் 

அக்கொள்வதினால் எவ்வளவு புண்ணியத்திளைப் பெறவல்லவசோ, 

௮ப்புண்ணியத்தினைப் பெரிய கொடையினையுடைய. சிறந்த வேள்வி 

யாலும் மற்றெந்தக்கருமத்தாலும் அடையமாட்டார்கள். “மனத் 

தொடுவாய்மை மொழியிற்றவத்தொடு, தானஞ்செய்வாரிற்றலை'' 

என்றபெருமொழியும் அது, 

என்றுசொன்ன முனிவர் வார்க்தையைச்கேட்டுப் பறவைவடி. 

வீமாக விருக்கும் ௮வவிந்திரன் கன்னுள்ளத்தில் அடங்காத வியப் 
பினை யடைந்து, அம்முனிவரைநோச்கி, அந்தணர்பிரானே | நீர் 

யோசசமாதியிலிருச் த தேகத்தினை விட்டுவிடும், ஏனெனில், பிழைத் 

இருப்பவர் தசையை நான எப்பொழுதும் தின்பதில்லை என்ரான், 

அ கேட்டு, அம்முனிவர் யோசுப்பபிற்சியில் வீற்றிருந்தார். ௮த் 

துணிவைக்கண்டு இர்தரனும் தன் உண்மைவடிவோடு எதிர் கின்று 

ஒய் ! முூனிவபேறே என்னைக் தேலேர்இிரன் என்று ரீரறியச்கடவீர் 

உம்முடைய உள்ளத்தினிலைமை யறியவேண்டி. இப்பெருங்காரியஞ் 

செய்தேன், பிழையற்றவரே ! பிணகச்கற்ற பேருள்சாத்தினே | 

நான்செய்த துன்பத்தினைக் கருத்திற்கொள்ளாது பொறுக்கவேண் 

டும். நீர்வேண்டுவன என்னை, மீர் உமதுவாய்மையைக் காத்துக் 

கொண்டமையால் உம்மிடத்த எனக்கு மிகவிருப்பமாயிற்று, இது 

முதல் உமக்கு % ஐக்திர ஞானம்பிறக்கும், இனி, உமதுதவத்திலும் 

தருமத்திலும் இடையூறு ஒன்றும் உண்டாசமாட்டாது. என்று 

சொல்லி இந்திரன் தன்னிடம் சேர்ர்தான். 

பின்பு, வெகுளியோடும் கூடியிருந்த எங்கள் தந்தையை ஈரங் 

கள் மறுபடியும் வணங்க, எம்பெருமானே | சிறியோங்களாகிய எ 

களுக்குச் சிவன் தித்திப்பாயிருர்ததாற் சாக அஞ்சினோம், தேவரீர் 

எல்லா முணராந்தனீர் ததலின், எம்பிழைபொறுத்தல் கடனாகவிருக் 

கின்றது. தேதரீல், எலும்பு, தசைகூட்டமாகச்கூடி, உதிரமும் மல 

மும் கிரம்பி யிருப்பதாயும், ௮ நவருக்கத்தக்க பண்டங்களில் முத 
  

௪ இத மேலான ஐசுவரியம், இக்இரன் எனவே, ஈச்சுரன், ஆசலால், 

ஜு இிரஞானம்-8வஞானம். ௮,சனைப்பெறுதல் சச்இியதீதால் எனபது, ஈண்ட 

இக்.இரன், குருவாயினன் எனக்கொள்க.
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லாலதாய் மிகலிழிர்சதுமாயும் இருப்பது உடம்பென்று தெரிந்திரு 

ந்.தம் ௮தனிச்சை எங்களைலிட்டொழியவில்லை. யாவரும் துதிக்கும் 

பெரியோய்! இவவுலசமே பெருத்த இச்சை வெகுளிப்பசையால். 

உ௫்ஞானச் கழு ர்திப்போகும் நிலைமையைக் திருவுளஞ் செய்ய 

ண்டும். இவ்வுடமயென்பதே ஒருபெரிய பட்டணமாம். ௮த 

ள் அறி 2வன்பதே ௮ரணமாக எலும்பென்லும் கழிபால் ௮ரண் 
(உண அயான் று கட்டப்பட்டுத் தோம்சுவாவைத, இறைச்சி யுதீரச் 

சேறுப௪, ஒன்பதுவாயிலவிட்டு, புண்ணீரகழியால் சூழப்பட்டு உட் 

புகுவதரிப சாய், புருடன் என்னும சவனே அங்கு அரசனாய் உணர் 

ச்ரி றாசசட்டமய செய்துசோண்டு வருகின்றான், அவ லுக்கு புத்தி, 

மனம, என்னும மந்திரிசள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் பகைத் 

தே முபற்கிசெய்து வருகின்றனர், காமம, வெருளி, மயக்சம், இவ 

றல-உலோபம் என்னும் யசைவா நால்வர் ௮வவரசனுக்குள்ளனர். 

௮வர்சள் படை?ளேோர ீக்குணங்களாம், ௮ரசன் எல்லாவாயில்களை 

யும் நூடச்சசொண்டு தன்படைிசருமல் வைத்திருக்கில் அச்சமின் றி. 

யிருககின்றான், வாயில் திறந்திருந்தால் சத்துருக்சள் உள்ளே புகு 

கின்றார்கள், அவருள் இச்சையன்னும் பெரும்பசைவன் கண்முத 

லிய ஜர் ௮மாயில்களிலும் சென்றுலாவி மற்றையமாற்றார் ரூ வரை 

யும் பட்டணத்துள் வரவழைத்துக் கொண்டு பொறியுணர்ச்சியாகிய 

ஈகாலாரிகசளாடும் மனமென்னும் மந்திரியோடும் மற்றவர்களே௱ 

டுஞ் சம்பர்கஞ்செய்துகொண்டு தான்விருததியாய் வலுவுற்று நகரச் 

கோட்டை. வரயிலை த் கன வசமாக்கிக்கொண்டு ுறிவென்னும ௮ரண 

தத நாசஞ்செய்கினள் ரன் “Cay i) avt 99 0 SS (GB கருலிசெறுவார்க் 

குஞ், மூாரளமிக்கலாகாவாண்'' என்பது மூ தமொழி இங்கனம் மன 

மெனலு மதிரி பகைவாபக்கலாக விருபபதையுணாந்து புத்திய 

சிய 'மாகிரி உடனே சன்னா அவிட்டுவிடுகின்னுன், அமைச்சர்க 

OF RAL Na TLE ஈ௪ ரவாசிகளும் கைவிட, பசைவர்கையில் அகப் 

பட்டி HIG நாசக்சை அடைஇன்றுன், இவ்வாறு, காமம், வெ 

ரூளி, இல௮றல், மயக்கம், என்னும் சான்கு துட்டர்களும் ஒருமனிச 

னுடைய நலலுணர்ச்சியை யழித.து விம்கின்றார்கள். சாமத்திலிருர் 

அம வெகுளிபிறககின்றது, . வெகுனியால் இறைலுண்டாகின் றது. 

௮ இல மயககமுண்டாகின்ற து. அதனை ௮றிவழிஈதுபோகின்றது 

அகவே புத்திகெட்டு விடுகிவ்ற. புசதிகெடவே பு௨னுங் கெடு 

இன்னான். சாதாரணமாகவுலகமுறது மிவவாறிருக்க ௮வருள், எழை
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யோங்கள் எவ்வளவு தரமுடையோம். அசைக்கும உலோபத்திற் 

கும் ௮சப்பட்டு விவேசமற்றவர்கள் கெடுவது இயற்கையே, பெரி 

யோரசினம் செடுதிசெய்வதில் எவ்வளவு பெரியதோ, அவர்கள் 

தயவு நன்மைசெய்வதில் அதனிலும் பெரியதாக விருக்கின்ற.து. 

ஆதலால்! குணக்குன்றாகிய எம்மையரே! உயிர்பிழைச்ச வேண்டு 

மென்று கருதியதொழிய வேமொரு குற்றமும் நாங்கள்செய்ததின்று, 

தேவரீர் வெகுளியால் பேரிருளாகிய 8ழ்கலையிற் நள்ளுண்டு போ& 

ன்றோம். ar pots wt Boar | தேவரீர் ஈல்லோர் என்னுமொழிப் 

பொருளாதலால், அவ்வளவு துன்பத்சைப் பொறுக்சமாட்டாத எங் 

களிட்தில் கருணைசெய்யவேண்டு மென்று விண்ணப்பஞ் செய்து 

கொண்டோம். 

அப்போது, அம்முனிவர்சோமான் கருணைவைக்து, என்னாந் 

சொல்உப்பட்டது பொய்த்துப்போசாது, ௮! மைந்தர்களே! என் 

சொல்லிதுகாறும் ஒன்றும் தவறிற்றில்லை, இங்விடயத்தில் தெய்வ 

மேபெரிதென்று நினைக்கின்றேன். இப்படியாம் என்று கீனையாத 

தொன்று வலுவில் செய்விக்கப்பட்டவாறாபிற் ற, சச!! மானுட 

முயற்சியால் அவதொன்றிலலை, அஆபினும், ௪ள் வேண்டிக்கொள்வ 

தால் திரியக்குகளாகப் பிறந்சாலும மேவானஞான த்தை யடைவீர் 

கள. எப்பொழுது, ஜைமினிமுனிவர் உங்களை எனாவும் சாதேகலினுக் 

களுக்கு விடைசொல் ஓர் ளோ, அப்போது என்சாபம் உங்களை 

விட்டொழிபும என்று அனுககாகத்து, நுவலாமு, ஞானத்தால் 

(பிழைக்கும) வழிகாட்டப பட் _வாகளாய்த் துக்கு த்தீசயும் சவலை 

யையும் உதறிவிட்மி, என்னுடைய ௮ணுக்கிரச க்கால் நீங்கள் ஐய 

மின்றி மேலானசதியை யடைவாரகள் என்றருளிச செய்தார். 

உ e (ஆ! » ௪ e 

ஐ.பா! சமீகமுனிவசே! இவவாற செய்வக இயால் காக்சள் தர் 

தை சாபத்தையடைக்து, கெடுககாலர்சுழித் து வேறுயோனியில் 

வரது பிறந்துபோரச்கள ஈடு6வேகிடக்து தேவரீரால் காச்சப்பட் 

டோம், ௮ந்தணரரசே! 0! BS Ohh துப் பறவைவவடிவம் இவவாறு 

இடைக்தது,” பயனற்ற குடிமபளிகா ரக்சாலும, சரூமகதாலும, துன் 

பமடையாதவாகளிக்லை என் றார்கள், சேட்யரோ, ஜைமினிமுனிவ 

மே! பின்பு ௮ச்சமீசமுனிலா அப்பறம் ௪ ஈக்சளின் வார்த்தை 

யைக்கேட்கி, ௮ருகிருச்சும் மரணார்சரைரோச்சு, கேட்டீரகளேச, 

இவை. சாதாரணப்பறவைகளல்ல யாரோ, ஈல்்லபெரியோர்சகளாச
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விருப்பார்கள், இல்லையெனில் மாலுடமுயற்சிக்குத் தப்பமுடியாத 

பெரும்போரில் சப்பிப்பிழையா து, என்றுகான் உங்களுக்குமு தலி 

லேதாளே சொல்லவில்லையா, என்றுகூறிப்பின்பு மிகுந்த அன்புடை 

ய வராய் .நுனுக்கிரகிக்க ௮ப்பறவைமுூனிவர்கள் ௮வவருப்பெற்று 

காரி செடிசளால், அலங்காரஞ்செய்காந்போலுமுள்ள விந்தமலையை 

அடைந்தார்கள். இவ்வாறு, சகுருசமாமுனிவர் புதல்வர்சளாகிய 

தான்குமுனிவரும் பிதாசாபத்தால் பறவைவடிவ மடைந்திருந்தா 

ஓம், தர்சையரூளாலேதானே ஞானம்பெற்றவர்களாய்ச் சமீகமுனி 

வர் கருணையால் வளர்க்கப்பட்டவராய் வி௩தமலைச் சிகரத்தில், புண் 

ணிப தீர்த்த்சக ராடுங்கூடிய ஆரணியத்கில், தவம், வேதமோதல், 

யோகசமாதி, இவைகளில் சித்தமுடையவர்களாய் இன்று மிருக்கின் 

முர்கள். 

மூன்றாவது அத்தியாயம் குற்றிற்று, 

நான்காவது 

ஜைமினிமுனிவர் பறவைமுனிவரிடஞ்சென்று 

அத்தியாயம், 

கேளும், றைமினிமுனிவசே ! தே ரணர்மக்களாகிய அந்தச் 

சேனமுனிவர்சள் ஞானிகளாய் விந்த௫ரியில் இருக்கின்றார்கள் ஆகை 

யால், ௮வர்களையடுத்து வினுவுமென்று மார்க்கண்டேய முனிவர் 

கூறினாரென்று சூதர் செளனகாதிபர்க்கு ௮ப்பால் சொல்லத்தொட, 
ங்கினார், 

கேளும் முனிவர்களே ! ஜைமினிமுனிவர் அதைச்சேட்டு அத் 
தீருமப்பறவைகளாகிய முனிவர்சகளிருக்கும் விர்த பருவதத்தை 

யடைந்து, வேத மோதிக்கொண்டிருக்குஞ் சக்தத்தீளைக்கேட்டு ஆச் 

சரியத்தால் விழ கப்பட்டவாரய் தம்முள்ளே யோ சிக்கலாயினார். 

ஆ!! வேதமொழியிலக்கணங்கூறும் நூலுட்கூறியபடீ எழுத்தோ 
சைப்பிறப்பு மா௮ுபட்டதில்லை. சவாசஈசத்தை விதிப்படி 9 DEB, 
வழுவோரையில்லாமலும் வழுச்சொன்ழாசலிய குற்றககளுமின்றிப் 
பாராயணஞ்செய்யப்படுகின்ற து, பறை வயோனியிற்பிறக் இருந்தாலும் 
இர்தமுனிமக்களைக் கலைமகளவிடாமலிருப்பது பெருவியப்பாகவே 
எண்ணவேண்டுா, “ஒருமைச்கட்டான் சற்றகல்வி யொரறாவற், கெழு
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மையுமே மாப்புடைத்து'” என்பதும.த, சுற்றத்தினரும் ஈண்பினரும் 

பிறவும் விட்டொழிவதன்றிக் கல்வி$ப்குவ தல்ல, (எனவே, எச்செல் 

வங்குறைபிலும் தான்கற்ற சல்விச்செல்வம் என்றும் கீட்டொழியா 
கென்பது கருத்து, இதனாலன்றோ நன்பொருள், விழுப்பொருள், 

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி” எனச் சான்றோர் சறப்படை 

கொடுத்துக் உறியவாறு,) என்௮தம்முள் எண்ணிக்சொண்டே அந்த 

ஜைமினிமுனிவர் ௮ம்மலைக்கணுள்ள குகையிற்புகுந்து, HUB 5H 

கற்பாறையின்மீதுட்காந்திருக்கும்௮ர்தஞானப்பறலைகக்நோக்கிச் 

சொற்குற்றமின்றி ஐ க்கொண்டிருக்கு மதனைக்கேட்டு உலசத்துன் 

பங்களை மறக்து பெரியகளிப்பினால், ௮ப்பறவை மூனிவர்களோடு 

வார்ததை சொல்லத் தொடங்கினார். 

தருமப்பறவைகளுக்கும் 

ஜைமினிக்கும் வார்த்தைப்பாடு, 

இருபிறப்பாளர் தலைவர்களே! நுங்களுக்கு ஈன்னில்மையுண்டாவ 

தாச. வியாசர் மாணாக்கனாகிய ஜைமினி எனபேர். நான் உங்கமாத் 

தரிசிக்கும் பொருட்டு வந்தேன், பெருஞ்செங்கொண்ட உங்கள் 

தந்தையால் சபிக்கப்பட்டவர்களாய்ப் பறவைப் பிறப்பையடைந் த 

நீங்களும் வெகுளி கொள்ளலாகாதன்றோ, “சினமென்னுஞ் சேர்ந் 

தரைக் கொல்லிபினமென்னும், ஏமப்புணையைச்சுடும்'' என்பது 

மத. ஆகவே உங்களுக்கும் கேர்ந்தது, எல்லாவகையாலும் தெய் 

வவசமாகவே யிருச்சின்றது. முன்னாளில் சிலதவசிகள், செல்வமிகு 

தியுடைய மரபிற்பிறர்.து, பொருளெல்லா மழிந்தபின்பு, ௮வ்வந்த 

ணரிற் ற்லைபெற்றவர்கள் ஒர்வேடனால் தேற்றப்பட்டார்களன்றோ, 

கொடுத்துக் கொண்டேயிருப்பவர் வாங்குகின்றவர்களு மாகின்றுர் 

கள், கொல்வோர்கள் கொல்லப்படுவோரு மாகின்றஅண்டு, ஒரு 

வசை வெற்றிகொண்டவர்கள், அ௮வ்வல்லமைக்குக் சாரணமாகிய 

வூழ்கெடுதலினாலே தோ ல்வி யடைவதுமுண்டு, இவ்விபரீதம் அனேக 

மாயிரம் கானேபார்த்துள்ளேன் உள்ளது கெடுவதும் இல்லாதது 

உண்டாவதுமாகிய ௮திசயங்களாற்றானே யிவவுலகம் கவலைப்பட் 

டுள்ளது, என்பதை நீங்கள்இந்தித்து உங்கள துன்பத்தை யொழி 

த்.தவிடுங்கீள். தக்கத்தாலானாலும் சச்தோஷத்தாலானாலும் சலியாம 

லிருப்பதுவேே ஞான த்தின்பயனாக விருக்ெறது, என்றுகூறினர்.



௨௪ மார்க்கண்டேய புராணம், 

அப்போது, ௮பிப.றவையான முனிவர்கள் ௮ருக்கெமு soba pare 

ஜைமினி: முனிவரைப்பூசித் அ, வணக்கி, க்ஷமலாபங்களை வினாகி 

வீற்றிருந்த அர சளியாச மாணாக்கராகிய அம்முனிவர்ச்குத் தமது 

இறகுகளால் மெல்ளெனவீ) யிக்ப்பாற்றினர், 

தருமபக்ஷிகள் வினாவல், 

இப்போது, எற்கள்பிறப்புப் பயன்பெற்றது. தேவரும் வண 

ங்கத்தக்க தேவரீர் இிருவடிககாத தரிசிக்ககேரிட்டால் எங்கள்பிழை 

ப்பும் ஈல்லபிழைப்பே எங்களுடமபைப்பற்றிச் சுட்டுக்கொண்டிருக்த, 

எங்கள் பிதாவின் சகோவத்தியான_.து, தேவரீர் தரிசனமென்னும் 

நீரால் குளிர்விக்கப்பட்ட௫. அர்சணர்பிரானே ! உமக்கும் உமது 

௮ச்சிரமத் துள்ள ப௬, பக்ஷிமுசலிய இயங்கு கணையும், மாம், கொடி, 

புல்முதலிய நிலக்தணையுமாகிய வுயிர்களும் பிறவும் ஈன்றாகவுள்ளன 

வோ, ௮ங்கனம், நாங்கள் வினவியது முறையல்லாமையிற் சரியல்ல, 

என்னை, தம்மையொத்த பெரியோர் சம்பர்தமுடையவற்றிற்குச் 

சுகம் ஏன் இல்லாமற்போம், தேவர்கள் சம்பந்தம்போலக் தேவரீர் 

சம்பந்தம் எங்களுக்கு உள்ளது மிகச்சிறர்ததாகவே யிருக்கின்றது, 

எங்கள் யாதோர் பெரும்பாச்சியத்தால் தேவரீர் எங்களுக்குமூன் 

அழைத்துவாப்பட்டருளினி£, ஐயரே! தேவரீர் எங்களிடத்துக் சுய 

வுசெய்து எமர்தருளும்படி நேர்ந்தகாரணத்தைச் சொல்லவேண்டும் 

என்று லினாவிஞார்கள், 

ஜைமினிவிடைகூறல், 

அப்போது, ஜைமினிமுனிவர் ௮ப்பறவைகளைநோக்கி, ஐயர்க 

ளே! ஈருமதை £ரினாலிறைக்கப்பட்ட இனிய இந்த விர்தஏரிக்குசை 

ச்ரு லர்தகாரணம் சொல்லுகின்றேன் கேளும். பாரதநாலின்௧கண் 

உண்டாகிய ஐயத்சைக் சேட்டு ஒழித்துக்கொள்ள வந்தேன், என் 

எனில், பிருகுவமிசத்திர் பிறந்த மகான்மாவாகிய மார்க்கண்டேய 

ரை ௮ப்பாரத சந்தேகங்களை வினவினேன். அவர் சிந்ததிரியிலே 

துரோணருடைய மக்சளாயமகான்மாச்கள் ௨ மக்கு விரித் துச் சொல் 

வார்கள் என்று கட்டளை யிட்டனர். ௮வர் கட்டகப்படி இப்பெரு 

மலைக்கு வந்தேன், ஆதலால் என்லீனாக்சளை முழுவதும் கேட்டுப் 

பின்பு €8கள வற்றினை விளங்சக்கூரவேண்டுமென்ற ௬ றிஞர்.



மார்க்கண்டே௰ புராணம். ௨௫ 

SH WU ap Kp ad, 

அதுகேட்டுத் தருமபக்ஷிசளாய பெரியோர்கள் நீர்தெரிக்து 

கொள்ளத்தக்க விடயமிருர்சாற் சொல்லுகின்றோம், நீர் கவலையின் 

நிக்சேளும் எங்களறிலிலுச்ருத் சோர்றியகை யெவ்வாறு சொல்லா 

மற்போவோம். ரான்குவேசத்துள்ளும் கரும.நால்சளிலுஎளும் 

அங்கு நூல்சு ளெல்லாவற்றிலும் இன்னும் வேசசம்பக் சமுடைய எல் 

லாழால்சளிலும் எற்சளுர்கு ஐயர்திரிபற்ற உணர்ச்சியுண்டு, அயா 

ஸமிருர்காலும், வினளியலைசளுக் செல்லாம் விடைகொடுப்போம் 

எனனும் சபதம் Os rH Hie TDG ST HE Oh ச்குச் ஈத்திபோதாது, ஆத 

லால் பாரசத்.துள் PLS (Fj GT om sor FES BH முள்ளதோ, அவற்றினை 

ஐயப்படாமல்லினாவும் சருமமுணார்கவரே worn dion am றுவோம். 

இல்லையேல் ௮றியாமைகெடாத௫ு இருரஈ்சுபடியே யிருக்கும் என்று 

சொன்னார்கள். அதுகேட்டு சைமினியானவர் அவர்களை நோக்கி, 

ஐயசே! என்சந்தேகத்தைக் கேளும் என்று சொல்லத் தொடங்கி 

enr. 

)சைமினிமுனிவர்வினா. 

ஐயரே ! முதலாவது, எல்லாவற்றிளையுக் தாங்ருமிடமாயும், 

காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமாபும், எல்லாவுபிர்களையும் தண்டி. 

ச்குமவனும், எல்லாப்பூதங்கஜிலு மிரூப்பவுமானவன், குணமற்ற 

வனா ட்ம மாலுடமதகன பை si Va’ OI அடைக தான, 

2-வது. துரபசன்மசளாகிய சண்ணையென்னும் துரோபதை 

யொருத்தியே பாண்டுமக்கை வர்ச்ரூம் ஏன்மனைவியாயினாள், இவ்வி 

உத்தில் எனக்கு ஐய.பிகவுளளது. 

8-வது, சலப்பையைப் படையாசக்கொண்ட தி! )லவானாகிய 

பலராமள் தீர்த்தயாத்திரையாற் பிரமச த்திக்கு மருந்துசெய்வா 

னேன், 

4-வது, தரோபகை மக்களும் பெருர்சரூம மகான்மாக்சளூ 

மான இளம்பாண்டவரைவரும் மணமில்லாதவர்சளாய்ப் பாண்டவர் 

கள் ஆதரிப்பவர்களா யிருக்கைபிலும் இக்கற்றவர்களைப்போல ஏன் 

கொல்லப்பட்டாரகள,



௨௬ மார்க்கண்டேய புராணம், 

பாரதத்திலுண்டாகிப இந்தச்சந்தேசமெல்லாவற்றினையும் என 

க்குச் சொல்லவேண்டும், இதனால் நான் திருந்திய அறிவுப்பொரு 

ஞடையவனா யென்னாச்சிரமஞ் செல்வேனென்று கூறிய சைமினிக்கு 

அந்தத் தருமப்பறவை முனிவர்கள் ௯ ஐத் தொடங்கினர், 

தெய்வவாழ்த்து. 

விஷ்ணு துதி, 
தேவயைசனய் எங்குமுள்ளவனாய் வெற்றியாளனாப் பழயதலை 

வயை அழிவற்றவனாய் பிரிக்கப்படாதவனாப் நால்வசைத்தாகிய அறி 

விளையுடையவனய், ௮.து என்னு மொழிபபொருளாய், முக்குண 

முடையவளனாய், குணமற்றவனாய், சிறந் தவனாய், பெருமையையுடைய 

வஞய், மேலானவை, முக்திவடிவன புள்ளவனும் யாரினும் சிறிய 

பொருளும், யாரினும் பெரிய பொருளுமில்லையோ, யாரால் இவ்வு 

லகு தன்னுள்ளாக்கப்பட்டதோ, யார்பிறப்பற்றவனே, யார் இவவு 

லூற்கு முசலானவனோ, தோற்றம், ஐடுக்கம், காணப்படுசல், மறை 

சல், இப்படி ப்பட்டதென்லும் சுட்டறிவுக் கிலக்கியமா சாமை முத 

பிய வியல்பினையுடைய இக்தப்பிரபஞ்சம் யாரால் தோற்றுவிக்கப் 

பட்டதெனவும் ௮வவாறே முடிவில் ஒடுக்கப்பட்டதெனவும் கூறுவ 

ரோ, அப்படிப்பட்ட தலைவலுக்கு வந்தனம். 

Wri gD. 

யார் சனத முசங்களால் இருக்கு, சரீமம் முதலியவற்றினைக் 
கூறி மூவுலசுத்திளை பும் புனிதமாக்கின்றனனே, அர்தமுதற் றெய்வ 

மாகிய பிரமாலினை யொத்தமனகிலையோடு வணக்குதும், 

உருத்திர துதி, 

யாரூடைய அர்சத்தினால் ௮ஈரர்கள் வேள்விசெய்பவருடைய 
வேள்விகட்குக் சேரிசெய்வதில்லையோ, யாருடைய அழல்விழியால் 

Rom கொடியினையுடைய மன்மகன் எரிக்சப்பட்டானோ, யார் பார் 

வதிகேளியாசைத் சன்னொருபங்கில் வைச்திருப்பவனோ, குணங்களை 

பெல்லா கடர்துரின்ற உமாபதியான அந்த ஈசானமூர்த்திக்கு நம 

ல்சாரம். என்றுமமவரையும், வாழ்க்தி யாரால் பாரதத்தைக்குறித் 

தத்தருமம் வெளிப்பட்டன வோ, ௮ப்படிப்பட்டவியாசர்கருத்தினை 

எல்லாம் செல் ஓகின்றோம்,



மாக்கண்டேய புராணம். ௨௭ 

நாசாயணனென்பதன் பொருள், 

நீரைராரமென்று உண்மையுணர்ச்த முளிவராற் கூறப்பட்டது. 

அ௮ந்தராரம் ௮வலுக்குழுதலில், அயனம் ஏனவேயிடமாக கிருக்கின் 

PH. HED கா.ரரயணன் என்றுகூறப்பட்டான, அ௮றுகுணனயும் 

பெரியவனாபும், உள்ள அ௮ந்தசாராயணன் எல்லாவற்றையுர் தன்னுள 

டக்கி நான்குவகையாக விருக்கெருன், 

விஷ் ணுவடி. வம் நானகு. 

ஓஒ ௮க்தணரே! கேளும், ௮வன்குணத்சோ கூடினவழயும் 
கூடாதவீனாபும் உளன், ௮வன் வடி.வால் இப்படிப்பட்டவனென்று 
குறிக்கக்கூடாகதாக விருக்கன்றனன். சத்தியையுடையஞானியர் 
அதனைக்காண்கின்றார்கள். எரிதழற் பிழம்பாள் சூழப்பட்ட ௮வன் 
வடிவு யோகிகட்குச் சிறக்க கிட்டையாக விருக்கின்றத. தாரமாயும் 
சமீபமாயுமுள்ள௫. குணங்களைக்கடர்துகிற்பகாக அறியத்தக்கது. 
குறியற்ற வெறுவெளிபிலுள்ளது, இலக்கியபென்பது காணச்சக்க 

தென் றியாவராலும் கூறப்பட்டது. ௮ துதேவர்கட்கும் அடையக் 

கூடாதது. ஓஒளிபுருவானது, அழிவற்றது. வாருகேவன் என்றலும் 
பெயருடையது, எனது எனனும் பற்றற தயால் சரோச்சக்தக்க த. 

அதற்குவடிவு, வண்ணம், முதலிய குறியெல்லாம் கற்பளையாகவுள்ள 
வாறன்றி யுண்மையாகவிலலை, சுத்தமானது, என்றுமுள்ளது. சத்து 

மெய்யொன்றுமே வடிவாகவுடையது. இதுவே மூலவடிவமாம். 

இசண்டாம்கடிவு தாமதகுணத்தினால் தாமச என்று கூறப்பட்டதா 
ய்த்திரியக்கு வடிவினையடை£ு (சருப்பவடிவாய்) சேடல் என்லும் 
யெயசையடைந்து இப்பூமியின் 8ழிருர்.து ௮சனைத் தலையாற்ஈமர்து 
நிற்தன்றது. தூன்றாவ வடிவம், உபிர்களைக்சாப்பதே கருத்தாய் 
தொழில்களை ஈடத்துகன்றத, சத்துவகுணம், ABER S Hog 
தருமத்தை கிலைசிறுத்துவ.து என்று உணரச்சச்ச த, சான்கரவ.து 
வடிவம், 8ர்ஈடுவே பாம்பின் படுக்கைமேற் படுத் துள்ள .த1. வைரக் 
தன், நரசிற்கன், வரரகன், கபிலன் என்னும்பெயர்ககா யுடையது, 

இங்கனம் அவ்வறுகுணச்செல்வன் ரான்குவடிவ முடையவனாயும் 
நான்கு, அணிவகுப்பிளை யுடையவனாயும், எடுத்தச்கூறப்பட்டுள் 
CW, அர்தகரன்கரவது வடிவத்தின்குணம் இராஜதம், அத்தமூர் 
த்தம் என்றுமீ படைப்புத்தொழிலுடையது % 

  

* சதுர்வியூஹ:--கான்கு அணிவகுப்பினையுடையவன் வாசுசேவன், பிர 
தீஇயும்நன், ௮மிருத் சன், சங்கர்ஷணன். இவற்றுள் வாசுசேவன், குணங்கட 

ந் சவுடிவன், அத வேயெல்லாப் பூதங்களிலும் சலந்த பிரமவுண்மை, ஏனைய 
மூன்றும் ஞுணவடிஷ அவற்றுள், ஈத்த வருண ச்சோடு பிரச் இயும்ஈ வியூகம் 
விஷ்ணுவடிவால் உலகச்சைகச் காக்கின்றது.



௨௮ மார்க்கண்டேய புராணம், 

விஷ் ணு௮வதாரங்கள். 

அச்சு அரியின் முன்றாவது மூர்த்தி உலகக்தினைக்சாக்கும் கருத் 

தால் பூமியிற்றவருதபடி தருமத்தை நிலைகிறுத் தன்றது, தருமத்தை 

க்கெடுத்து அசுங்கரிச்த அரக்கர்களை யழிச்ச்றது, தேவர்களை 

யும், ௮வ்வாறே தருமத்தை வளர்க்கும் வழியில் செல்.ஓகின்ற ஏனை 
யர்களையும் காக்கின்றது, ஜைமினிமுனிவரே ! எப்போதெப்போது 

தருமஞ்சுருக்கி ௮தருமம் செழிக்குமோ ! அப்போதப்போ தெல் 

இசாஜசரகுண ச,சால் அரிருச்சவியூகம் பிரமரூப். சால் உலக த்சைத்சோ 
ற்றுவிக்கின்றது. தமோகுண ச் இனோடு சங்கரிஷ்ண வியூகம் உருத்திரரூபத் 

தால் உலக,ச்சை யழிக்கன்ற. அந்தச்சத்துவ eprg9 உலகக்காப்பின் 

பொருட்டு தருமத்தை நிலைரிறுக்சலேண்டி அவ சாரங்களைச் செய்கது, என்ப 

இண்டு குறிக்கப்பட்ட தன்கருச். த. இசனைகோக்கு மிடத்து பாஞ்சராச தி 

சாசம மென்னும் வைணவ சங்கையைப்பற்றி வைஷ்ணவமதச்தின் அணு 

கூலப்படி சிறிதசோன்றுவது ஆயினும் அவ்வாறன்று, அதற்கு மிதற்கும் 

வேறுபாடுள்ள.த, என்னை, அந் சவைஷ்ணவாசமச் தள் வாசுதேவ வியூகச்தி 

ஞற் சல்கரிஷ்ண வியூகமும் அதினின்றும் பிரத இயும்௩ வியூகமும் அனால் 

௮றிரு தீதவியூகழும் பிரந்ததெனவியூசங்களினுக்குச் சோற்றம் கூறப்பட்டுள் 

எத. ௮.சுருதிமிருஇிசட்கு முரண் என்று பிரமசூச்திரம் இரண்டாமத்தி 

யாயம் இரண்டாம் பாதம் ((உத்பத்தியசம்பவாச” என்றசூச் இரத்தில் மறுக் 

கப்பட்டுள்ளது. அ௮வ்வாகமப்படி ஆன்மாவால் சவேன்பிறக்கன்றான். Fagen 

மனமஃபிறச்சன்றகு, மனதினால் அுகங்சாரம் பிறக்கின்றது. எனவும் உரு 

வற்ற பிரமத்தினின்றும் முதலில் சாமதகுணமுனடய சச்துவப்பொருள் 

ஒன்று. அதனாற் சச். துவமுடையத ஒன்று. ௮கனால் இசாஜசகுணமுடைய 

தொன்று எனவும் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமாயின் தமோகுணமுடைய உர 

தி.தானால் ச,ச்துவகுணமுடைய விஷ்ணு பிறந்சதாகக் கூறியவாருயிற்று, 

அது சைவச்துடன்பாடாவசன்றி வைக்ணவச்திற்கு முரணாம். ௮ந்சவை 

ஷ்ண வாசமத்தாலும் சைவச்சாகச வுடன்பாடேயாம், 

எனவும், அங்கு கூறப்பட்டுள்ள ”வோற்பச் இகெருமமுறை வேதவிருச்ச 

மெனவும் பிரமரூச்இரச்தின் பாஷியங்கள் மறுக்கின்றன. அவற்றினை யெல் 

லாம் லைஷ்ணவ பாஷியக்சாரரும் பூர்வபச்சகருச்.து என்று ௮னுவதிச்து 

டன்பட்டனர், இப்புராணத்துள்ளோ எனின், அவ்விசேடம் கூறப்பட்ட 

இல்லை யாசலின்வைணவர்ச்கே ௮னுகூலமென்று ஏனையர் ஐயப்படலாகாது. 

சுரு.திமிருதகளைபோலப் புராணமும் பார்க்கும்போது யார்க்மு முடன்பா 
டென்பறு கருத்து.



மார்க்கண்டேய புராணம், ௨௯ 

லாம் அர்தமூர்த்தி அவதாரஞ் செப்பும், முன்னாளில், சங்கன் என் 

ணம் ௮சரனால் நான்கு வேசங்களுங் கொள்ளையிடபபட்டன, ௮வ 
வசுரன் கடனீரில் ஒளித் துக்கெர்தான் அப்போது மச்ச ௮வதாரங் 
கொண்டு மிகவலியனாபெ ௮ச்சங்காகரளைக்கொன்று மூவுஎக த்திற்கு 
மின்பமுண்டாகும்படி. ௮வ்வேதங்களை மீட்டுவர்சார், அதிகூர்மமாச 

அவதரித்து பெருத்தபாரத்தினஞல் வருந்திக் கொண்டிருச்சப்பட்ட 

பூமி, ஏழாவதாகெ பாதலத்தினின்றும், எள்ளைப்போல மேகெடுக் 

கப்பட்ட, மற்றொருகாலத்தில் வராசவடிவமாய்க் கோரைப்பற்சு 

ளால் மீரைப்பிளர் துகொண்டு காமரை சாளத்தைப்போல இகரரீலவு 

ல்கம் ஒற்றைச்கோசையால் மேர்பறித்து வரப்பட்டது. பெருச்த 

கண்களும், கோரைப்பற்சளும், சடைகளும், பேழ்வாயுமாச பங் 

கரித்தாற் போலும் ஈரசிங்கவடிவ௫் சொண்டன்றோ, இசணியச௫ிபன் 

கொல்லப்பட்டான், லிப்பிரசித்தி என்பவன் மூதலிய மற்றையசுரர் 

களும் நாசஞ்செய்யப்பட்டனர், பிறப்பர்றவனுடைய வாமனமுதலி 

யமற்றை யவதாரங்களைக் கணக்கிடுவசர்ரு நாம் ஊச்சம் கொள்வ 

தில்லை. இப்போது இவ்வவதாரமோ, மிக இனிமையுள்ள ௪, : இவ் 

வர்றாக ௮ர்தச் சத்துவமாத்திப் பிரத்தியும னென்னப்பட்டு உல 

கோமபலில் தலைப்பட்டு ௮வதாரம் செய்கின்றது. தெய்வத்தன்மை 

யிலாவது, மானுடத்தன்மையிலாவது, ௮ஃறிணையாகிய திரியக்கு 

யோனியிலாவ.து இருந்துகொண்டு அவ்வாசுசேவன் இச்சையால் 

எப்போதைக்கும் ௮ர்தலிபற்கையையே கொள்ளும், இது உமக்கா 

சச் சொல்லப்பட்டது, அர்தப்பிரபுவாயெ ராசாயணன் செய்யத்தக்க. 

தொன்று மில்லாதவனேயாயிலும் மானுடத்தன்மையை யடைர்சார், 
இனி அப்புறத்து வினாவுச்கு கிடைகூறுதும் கேட்பீராகவென்.று 

தீ௫பப்பறவை முனிவர்கள் கூறத்தொடங்கெர். 

நான்காவது அத்தியாயம் 

முற்றிற்று, 
Peer,



Bo மார்க்கண்டேய புராணம், 

ஐந்தாவது, 

QoS for பாண்டவராகப் பிறந்தமை யுரைத்த 

அத்தியாயம், 

  

இரண்டாவது வினாவிற்கு விடை, 

தரூமப்பறலைப் பெரியர் ஜைமினி முனிவரைப் பார்த்துக் கே 

ளூம், முனிவரே! முன்னாளில் துவட்டா என்னும் வேதியன் படை 
ப்பவனாக லிருக்தான், அவனுக்கு மூன்றுகலையடைய மகனொரு 

வன் பிறக்கான், அவன் தலைமோகத் தவஞ்செய்து கொண்டிருக் 

கையால், ஐயத்தினல் இந்தான அவனைக்கொன்றான், ஓய் ௮ர்தண! 

Qo meer tp Gos த்தியாலிழிவுபட்ட இர்தரனுக்குப் பெருங்கெடுதி 

யுண்டாயிற்று, அர்தணணனெளி கெடச்செய்த சொடுமையால் இக்த 

சனிடத்திருர்ச அர்தப்பிரமவொளி தருமதேவதையை யடைந்தது. 

இர்திரன் ஒளி யிழந்தவனானான். 

விருத்திராசானை அழித்தது, 

பின்பு துவட்டா, சன்மகன் இக்கிரனாற் கொல்லப்பட்டமை 

யறிர் த கோபமுடையவனாப்த் தன்சகடபு ளொன்றைப்பறித்துக் 

கூறுவான், என்னுடைய அற்றலை இம்சறவுலகும் எல் aT ae gama 

பார்ச்சக்கடவர், கொடுஞ்செய்கையா லென்மசனைக்கொன்ற pal 

வந்தாலும் பார்க்சச்கடவன் என்றுகூறிச் சனெந்தால் சிவக்தகண் 

ஷோ அந்தச்சடையைக் தீ.பில் ஒடீஞ்செய்தான், பின்னர் அத்தீ 

யில் ௮ழல்வட்டத்சாற்சூழப்பட்டவோரசரன்தோன்றியெழுக்தான். 

௮ிவன்பெருத்தயாக்கையைபும், கோரைப்பற்களையு முடையவழையப் 

பிளந்த ௮ஞ்சனமலைபோன்று, இர் இரனைப்பகைத்தவயை, இயற்கை 

யாலும் ஊக்கத்தாலும் அளக்கலாகாதவனாப் அர்த அசாரன் துவட். 

டப் பிரஜாபதிபின் அற்றலால் உபகரிக்கப்பட்ட வல்லமை.புடையவ 

ஞய் நாடோழும் எறிக்தபாணம் கிழுந்தூரம் உ டம்புவள மிகுந்த 

வலிமைபுடையவனாபினன். தித்தகித்தம் வளரும ௮ற்றலுடைய தே 

சத்தோடுங் கூடிய ௮வ்வசரனைசோக்கியிர்தின் பயத்தோடும் நீவ 

சப்பட்டவனாய்ச் சரந்தி-சமாதானஞ்செய்து கொள்ளும்பொருட்டுச் 

சத்தவிரு)களை யனுப்பினான். எவ் ௮பிர்கவிடச் தம் இன்பம் புணர்



மார்க்கண்டேய புராணம். ௩௧ 

கதர் தயவே விரும்பு தவமாகவுடைய ௮ம்முனிவாகள் அவகிருத் 

'திராசுசனுடன் இகஇரனுக்கு ஈட்புண்டாக்க ஒருவருக்கொருவர் 

கெடுதிசெய்யாதபடிச் சபதள்செய்லித்தனர், ௮ங்ஙனமிருக்க சாலம் 

பார்த்திரக் து, அச்சத்தியத்தினைச் கடக், இக்திரன் ௮வ்வசுரனைக் 

கொன்னான், அப்போது, முசலிற்றானே பிரமசத்தியா லொளியிழ 
நக இந்திரன் அற்றலான, சத்தியத்தினைக்கடர்தகுற்ற தினால் மீட் 
மம் உடைபட்டு இர்திரன் யாக்கையைவிட்டு வெளிவர்,து எங்குங்கல 

நதவழைம், கட்புலனாகாதவனாயும், ஆற்றலுக்கே ௮திதெப்வமாகியும் 

உள்ளவாயுவிற் கலந்தது, 

இந்திரன் விசாரித்தல். 

அப்பால், முன்செளசமர் மனளைவியாயெ அகலிகையை Mawr 

651 ‘of செய்தபோதே QDs Boer வடி.வஙசெட்டது, கெளதம முனி 

வர் சாபச்தால் ௮வன் தேகமுழவதும் ஆபிரம்யோனியும் உண்டா 

பின. ௮அதலை அலவிஈதிரனுடைய ௮ங்கங்களினும பிரதியங்கக்களி 

னும் உள்ளமனத்துச்சினிய பேரழகு குற். முடைய ௮/வவிர்திர 

Bi wD GO, ௮சுவளிதேவ ுருவரசையும் அடைக்தன. தருமம் 
ஒளி, ஆற்றல், வடிவு இல்லாதவணாபினு னென்றறிர்தபின் ௮லவிக்தி 

சனை வெல்லுவதற்கு அசுரர்கள் மூயனருர்கள். முனிவசே! கேளும் 

பின் ௮ர்த ௮சாரர்கள் பூவுலகத்தில் ஈல்ல ஊக்கரும வலிமையுமுள்ள 

௮ரசர்கள் மரபில் பிறந்தார்கள், 

தேவாசுரர் ௮மிசங்சகளின் அவதரிப்பு. 

சிலகாலமானபின்னர், அ௮ரசர்சளாகப்பிறந்த ௮சுரர்சளின் பா 

ரத்தால் வரூத்தப்பட்ட பூமிதேவி மேருமலையுச்சிக் கண்ணதாகிய 

தெய்வசபையை யடைந்று, ௮சரர் அரக்கராற் றனக்குண்டாகிய 

பளுவின் வருத்தத்திளைக்கூறி ஒ! தேவர்களே! மிகுந்த வல்லமை 

யபுடையரரபிருக்து முங்களாற் கொல்லப்பட்ட ௮௬ரர் அனைவரும் 

கிலவுலசுத்தி லரசாகளாகப் பிறந்தனர், விரிந்த அகேதாஹிணி சே 

னைகளோடு அகருமங்களை ச செய்கின்றார் ௮தலின் அப்பாவிகள் பா 

ரத்தின ஈரன் £ழ்க்குப்போடுன்றேன், தேவர்களே, இனி அவா 

கள் ஒழிர் துபோகும் மார்க்கமொன்றை நீங்கள்தேடவேண்டும் என் 

றாள்,



௩௨  மார்கீகண்டேய புராணம், 

இத்தி ரனொருவனே பாண்டவரான.து. 

அப்போது, தேவர்களிசைக் து சங்கள் சங்கள் ௮அமிசங்களோடு 

நிஎவுலகத்திற் பிறந்கார்சள். உபிராளுச்கு இன்பமுண்டாம் பொரு 

ட்டும் பூபிபாரம் ஒழிபும்பொருட்டூம் கருமதேலகசை சுன்ளிடத்திரு 

நத இந்திரன் ஒளியைச் குந்சுயிடச்.௪'ளீட்டன. ௮ சனல் மிகுமொ 

ளிபினை புடைப KL Ru கருமா£தன் பிறந்தார், வாயு கள் 

னிடத்திருர்த இக்திரன் ௮ற்றலை விட்டசனால் வீமன்பிறக்தான். இர் 

இரன் வீரியத்தாலே அருச்சனன் பிறந்தான். அசுவனிசேவர்கள் 

தம்மிடத்திருர்ச இர்தரன் வடி.வச்தளை மாச இரி சேளியினிடத்தில் 

சட்டச் மிகுந்த ஒளியையுடைய ஈருலசகாதேவர் என்லும் இர 

ட்டைப் பிள்ளைகள் பிறக்தார்சள். இவாசளுள், தருமரராதனே நிலத் 

இன் சத்துவக்கூறு, வீமன் வாயுதசுத்துவக்கூற, அருச்சுணன் சல 

த்தின்க-.௮, அக்கினியின் வடி.வமுடைய ஈகுலனே தீயின்கூறு, ௪௪ | 

CG guZ an அசாயத்தின் கூறு, இங்கனம் இந்தரன் பஞ்சபூசக்கூறும் 

பஞ்சபாண்டவாரசப் பிறரதன, 

துூரோபதை இந்தரொணியின் அவதரிப்பு, 

பின் இர்திரணுடைய தரமபத்தினியாகய சசியானவள், வேள் 

வித்திக் HUD aah sor pr ev தோன்றிக் அதுரூபதராஜன் மகளென்று கூற 

ப்பட்டு ௮ப்பாண்டவர்களின் பட்டத்தாசி யாயிளை, தன் கணவ 

ணு யெ இந்திரன் ஐர் துவடிவாசப்பிறர்தமையால் அ௮வனைக்களிப்பிக்க 

வேண்டிப் பெருமை பொருந்திய அக்கற்பரசிதாள் இர்திரனொருவ 

னுர்கே மனைவியாதலை யடையளாதலின் சண்ணையாய்ப் பிறந்து தன் 

பபதியொருவளனையே அடைந்தாள். யோெளானவர்கள் ஒருகாலத் 

Boysen பலதேசங்களைக் சொள்கின்றனர். ஆசுலால் இங்கனம் 

ஐவரூக்கும் ஒருத்தியே மனையாளான வரலாற்றினுண்மை உமக்குச் 

சொல்லப்பட்டஅ௫. இனிபலசாமன் சாச்சுவதி நதிக்குச் சென்றவாறு 

சேளூம் என்று சொல்எத் தொடங்கினர். 

ஐந்தாவது 

அத்தியாயம் முற்றிற்று, 
prune



மார்க்கண்டேய புராணம், Gt 

ஆருவது 
பலராமன் இர்த்க யாத்திரை யுரைத்த 

அத்தியாயம், 

  

ஒ ரூ உ டி ட த ஆ 

பலராமன தாத்த யாத்கரை, 

ஐயா | அலப்படையையே படையாக வுடைய இராமன் சண் 

ணலுக்கு அருச்சுனனிடத்தில் மிகுர்சது ௮ன்புடைமையை யறிந்து, 

LIN (LP FAT GND Bi & gg இளியான் என்செய்சால் ஈன்மையாம். 

சுண்ணளைளிட்செசதரியோசனன் பச்சுல் யாள்போ ORD Denn 

ore. அல்லது சண்ணன்பொருட்டுப்பாண்டவரையாவது அடுத்து 

மருசனா!/ம மாணாச்களாயும் உள்ள ௮ச்துரியோசனனை யெவ்வாறு 

சொல்வேன், gaara சான் அவ்லிருவர் பச்சலும் சேர்வதில்லை, 
அக்செளரவர்க்கும் பாண் வர்க்கும் போர்முடியுமளவும் ஈல்லமனத் 

தோடு என்னுடம்பிளைத் தர்த்த்சளா லாட்டுவிக்கின்றனன், என்று 

அணிர்து சண்ணன், அருச்சனன், துரியோதனன் இவர்களுக்குத் 

தன்கருகத்தீனைக்கூறி ௮வர்க ளூடன்பாடுபெற்.று, வசுதேவன் மகனா 

கிய பலராமன் சன்படையோடு களிப்பினையுடைய செல்வர்களா 

லிறைகொள்ளப்பட்ட துவாரசை என்னும்பட்டணத்திற்கு வந்தான், 

அங்கன நிரூக்ச, காளையதினம் தி!க்சயாக்கிரைச்குப் யோகவென்றி 

ருக்கைபில், ௮ர்க அலாயுதன், போகத்தின் பொருட்டுத் இருதி 

யாக மதுபானஞ்செய்து மமக்கினவளும், ௮ரமாதோடொத்த இசே 

வதியென்னும் தன்மனைவிகையைப் (பிடி துக்கொண்டு மாதர்கூட்ட, 

த்தினடுவே களர்ஈடைபிட்டுச்கொண்டு மிசப்பெருச்த இரைவத மலை 

Wore sm oo nor வன விக்£யாட்டுச் செய்வதற்குப் புறப்பட்டான். 

இரைவத பலைச்சிறப்பு, 

பின்பு, ௮௩௧ இணைவதகிரியை யடைந்து மிகச்சிறந்த தும் சளிப் 

பைத்தகருவதுமாகப உய்யான வரத்சைப்பார்த்தான். அங்கே எல் 

லாப் பருவங்களிலும் பாரக்கத்கக்க பழங்களாலும் பூக்களாலும் கிர 

ம்பியவற்றால் குரங்கு ம.கலிய வற்றிற் த விருக் துசெய்வதாக விருந்த.து, 

அதது இருத்தமீரகிய தாம £ாயோடை, கயம், குளம், 'முதலியவற்றி 

னால்'விரயாட்டுக்கு மிகத்தக்கதாகலிரரதது, Hud sg, Qos 

9



௩௪ மார்க்கண்டேய புராணம், 

அளிர்சளையும், பூக்களையும், பழங்களையுமுண்டு செருக்கடைந் ௪, 

வலியவாயும், இனிமையாயும், கேட்பதற்குச் சுவையாயும், மங்கல் 

மாயும், ஈடலோசையாயும், இன்பவிளைவாயும், ஆசையையும் பற்றி 

னையும் உண்டாக்குலதாயும், உள்ளபறவைகளின் துழனிகளைக் சே 

ட்டுக்கொண்டு, வரிசையாயும், கூட்டங் கூட்டமாயும், ௮லங்காரமா 
யும், ஏற்பட்டு ஈல்ல நீழலோடும், பார்ப்பதற்கு ஈ௭ஐ நிறங்களை 

யுடைய தளிரகளோடும் பூக்களோடும, கனிச்கொத்துக்களோடும் 

விளங்கக்கொண்டு கொடிகளால் சூழப்பட்டு, ஈல்லமணம்வீச பறவை 

(ip feu பலவுபிர்களுக்கும் இளைப்பாற்றுவதாய், விரிர் அபரக்சத இளா 

சளை யுடைபனவாயச் செழித் திருக்கும் மரங்களை ப்பார்த்தான், வ 

ற்றில், பலவேறு வகைப்பட்ட மா, புளி, விளா, தெங்கு, கமுகு 

வில்வம், ௮ரசு, பேரீந்து, மாதுளை, ao hss, BRA, கோக்கு, 

பலா, மகிழ், ஈந்து, வாமை, சக்கோலம், நானஜ், பாதிரி, நெல்லி, 

அசோகு, புன்னை, சண்பகம், கோரண்டை, ௪0, சண்டாம், பனை, 

பாரிசாதம், புன்கு, மஞ்சாடி, இலர்சை, பலாசம், சாலம், கூக்சுற 

பனை, அல், இரளி, அத்தி, மூங்கில், தேவதாரம், சந்தனம், முசலிய 

பல்வகைப்பட்ட டீரங்சளும் உண்டாயிருர்தன. சகோரம், சக்திர 
வாகம், ௮ன்னம், கொக்கு, இளி, குரவங்கம், குயில், புரு, வல்லூறு 

கோட்டான், பூவை, தூக்கணான், முதலிய வேடிக்கையான பறவை 

சளும், வேறு வேறு வகைப்பட வொலிசெயயும் செக் அக்களும், 

மல்லிகை, குன்றிமுசலிய கொடிசளும், செந்தாமரை, வெண்டாமரை 

வெண்ணெய்தல், கருகெய்தல், செல்வாம்பல், _நாற்றிசம் முதலிய 

நீர்ய்பூவும், நீடக்கோழி, நீர்ப்பறவை, மீன், யாமைமுதலிய நீர்வாழ் 

வனவும், தேளும், வண்டும் செளிக்தறீரும் பிறவுங்கூடி. இன்பமாச 

வம் குளிர்ந்த இள ங்காற்றினை யுடையதாகவும், காமவிளக்காயும் உள் 

ளன, அ௮ந்தவன.த்தை மெதுவாகப் பார்த்துக்கொண்டே மாதம் 

புடை சூழ்ந்துவப் பலராமன் உலாவியிருந்தரன், 

முனிவர்கள் பலராமனை உபசரித்தல், 

அங்கு, பலா£மன் வேசத்தினைபும் அங்கங்களையும் முற்று 

முணர்ந்கு, விசுவாமித்திரர், பிருகு, பரத்.துவாசர், கெளதமர் முத 

லி.ப மஹா ரிஷிகளின் மாபிற்பிறக்.து தங்களுச்சூரிய தருமந்தவறாது 

அக்தணரிந்நலைமை பெற்றவர்கள் புசாணங்களைக் கேட்பதற்கு மிகு 

ந்த அன்புள்ளவர்களாய், மான்றோல், சருப்பை, தழை, பல்கை முத



மார்க்கண்டேய புராணம். ௩டு 

லிய ஆசனங்களின்மேற் சுகமாக வீற்றிருக்கும் பெதியோர்களையும் 

அவர்கள் நடுவே புராணவாசிரிய பீடத்தின் மேலிருந்து முற்காலத் 

தத் தேவர் முனிவர்களத சரிதங்களைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் 

சூதமுனிவரையும் கண்டான். அப்போது, அவ்வேதிய ரனைலரும் 

தம்மிடத்திற்ரு வந்த பலராமனை நேரக்கி, இவன் மதுபானச்தால் 

சி௮ந்த கண்களை யுடையவளுா யிருத்கலின் இப்போது ஈல்லுணர்ச்சி 

யுள்ள சமயமாபிராது, மசமுடையவளைப் பெருமையோடும் உபா 

யத்தாற் றப்புலித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று கிளைத்து, புராணங் 

Gn. DI Gh சூகமுனிவரொழிய மற்றையர்கணர்க ளெல்லாரும ஒருக் 

கழுர்து'௮ப்பலராமனை யுபசரித்தார்கள். 

பலராமன் சூகரை வகைத்தல். 

பின்பு, கலப்பையை புடைய மிகுபலலானாகிய இராமன், அர 

கக ரனைவரையும் கெடுத்துவன கலால் மிருந்த வெகுளியால் விழுங்கப் 

பட்மி விழிஈழலப்பாரத் று, அச்ரூதமுனிவரைவெட்டியெறிர்து விட் 

டான், பிரமாசனத்தின்மீது லீற்றிருஈக அச்சூசபுசாணிகர் கொல் 

லப்பட்டமாத்திரத்தில், % வற்கலையைபும் மான்பேரல்யுமுடுத்த ஏனை 
பமுனிவர்களெல்லாம் ௮ர்தவனத்தைவிட்டு ஒடிப்போனார்கள். அப் 

போது, அர்த அலாயுதன் தெளிர் த, சன்ளைபிழிக்கப் பட்டவை 

வுணர்க். து, பெரியோனாதலின், இஃதென்னை, என்னால் மஹரபாசகஞ் 

செய்யப்பட்டதே! என்று சிர்தித்தான். இனம் இறந்தவர் சூத 

சாகப் பிற£தவராயிலும் பிரமாசனத்தின் மிது வீறறிருக்கும்போது 

கொல்லப்பட்டார், அதனால் இர்த வேதியானைவரும என்னைநோரக்கி 

ஒடிப்போய்விட்டார்கள், என்லுடம்பிலும், இரும்புமுதலிய உலோ 

சங்களிலுண்டாம் தீராற்றத்தனைப்போலும் தீயநாற்றம் உண்டாகின் 

ற.து. ரான் இழிர்த பிரமகத்திசெய்த பாசுகனாகவே யென்னை னைக் 

இன்றேன், சர்! கோவக்கெட்டது. சச்சி! மதுபானமும் கெட் 

டது, சச்! செருக்கடையலாகாது, சச்சி! அச்சமின்றி நடக்க 

லாகாது, இர்சான்கு குற்றமும் என்னுட் புகுந்தவதனால் இப்பெ 

ரும் பாவத்தைச் செய்தேன், வினைமுடிந்க பின்பு தெளிவும் இரக்க 

மும் வர்ததற்ருப் பிராயச்சிக்தத்தால் சுத்தஞ்செய்து செய்துகொள் 

வதே கடனாம். ஆதலால், இனி ௮ப்பாவத்தை நீக்கெகொள்.£த்தக்க 

தாகப் பன்ஷீ£ண்டி. யாண்டு செய்பத்தக்க பெருகோன்பு செய்யக் 
~-   க்ஷி eee 

ச வழ்சலை ௭-து anise tv.



ப 

௩௬ மார்க்கண்டேய புராணம், 

கடவேன். என்பாவத்தை யானே கூறிச்றர்த பிராயச்சித்தத்தைச் 

செய்து கொள்ளுகின்றேன், அனால், ஈான்செய்யவேண்டு மென்று 

அணிவு கொண்டிருர்த தீர்ச்தயாத்திரைக்சே புறப்பட்டு பிரதிலோ 

மப்பிராயச்சித்தமாகிய சரச்சுவதி ஈதியாட்டுக்குச்செல்லக்கடவேன், 

உண்மையை வீசாரிக்கு மிடத்தில் இச்சிறுபாவம் என்னை வருத்த 

மாட்டாது. ௮யிலும், நான், உலசத்தில் ஈல்ல ஒழுச்சுத்தனை வழ 

ங்கு விக்கவேண்டுவ தாகலின் தீர்த்தயாத்திசைக்குப் போகின்றேன் 

என்று துணிவுற்று, ௮ப்பலராமன் சரச்சுவதி தீர்த்த முழுக்சாட்டுக் 

குச் சென்றான். கேட்டீரோ ! ஜைமினி முனிவசே! ௨மத மூன்று 

agp லினாவின் விடை. இனி உபபாண்டவர் சரிசையைப்பற்றிய 

வினாவுக்கு விடைசொல்௮9ன்றோம், கேளும் என்று பறவை முனி 

வர் கூறத்தொடங்கினர், 

AGUS, 
அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

டே 

ஏழாவது 
விசுவதேவர் இளம்பாண்டவரான கதை யுரைத்த 

அத்தியாயம், 

  

நான்காவது வினாவுக்கு விடை, 

அரிச்சந்திரன் கதை, 

முனிவர் தலைவரே! தீசேதாயுகத்தில் ௮ரிச்சந்தான் என்றொரு 

வன் புசழ் பெற்றிருந்தான், ௮ர்சத் தருமவடிவன் உத்தமனாய் உல 
கோம்பி வருகாளில், உலகத்துள் கருப்பு, சோய், ௮காலச்சாவு, யா 

சையும் துன்பஞ்செய்ததில்லை, நகரத்தவர்கள் பரவவிருப்ப மற்றவர் 

களாயிருந் தனர், செல்வம், தவமிவற்றின் செருக்கால் மயங்கெவ 

சில்லை, யெளவனபருவத்தனை யடையாதமாதர் பிநற்சதிஷ்லை, இம் 
கன மிருக்க,



மாக்கண்டேயபுசாணம், ௩௭ 

அரிச்சந்திரன் விசுவாமி த்திரனிடழ் வருதல். 

அவவரசன் ஒருகாள் வேட்டைச்ருப் புறப்பட்டுப்போய் சாட் 

டி.ஸிடத்து மிருகங்களைத் தர திக்கொண்டு செல்லும்போது, காதீ 

தீருள், சாத்தருள் என்று ௮டி.ச்சடி சொன்னமாதர்சள் சோல்லைக் 

கேட்டாள், உடனே அவ்வரசன் மிருகங்களைத் தாச.துத Corr if) 

SD), கான், சாப்பவனாசை விருக்சையில் CHE sh PTI GFL ONL வள் 

கொடுமை செய்வான் ௮ஜஞ்சற்ச, ௮ஞ்ஈற்க என்று கூறினான், ௮லவ 

ளவில், அந்த மாதர், அரு கொண்டிருக்கும் சாலக்தில், உருத்திர 

சம்பர்க,முடையவரும் சொழிற்கெல்லாம் இடையூறு செய்யும் சலை 

வராயுமுள்ள விச்னெக்தலைவர் எண்ணத் தொடங்கினா, என்னெ 

னில், இர்த விசுவாமித்திரர் ஒப்பற்ற சுவச்சைச்செய்து His Mo 
றஐலுடையவராய் முதலிற் றமச்குச் சித்தியாகாகிருந்ச ௮பவச்துளம் 

(பிறலாமை) முதலிய வித்தைகளைச் சாதிப்பதற்கு விரசஞ் செய்தவ 

ஞை விருக்கின்றான். பொறுமை, மோனம், அச்சம், மனமடக்க 

௮ம் உண்டாகிய இந்த விஈவாமித்தானால் சாதிக்கப்படுகின்ற அர்த 

வித்தியாதெய்வங்கள் ௮ச்சமுற்று மூறையமீடுகின்றன. சித்இச்கும் 

வித்தைக்கும் நாம் கலைவனாதலின் செய்யத்தக்க'தென்னை? (GFR sand 

சத்திற் பிறந்த தலைவனாகிய இந்த விசுவாமிச்திரன் பெருந்தவத்தரல் 

அளவற்ற வொளியினையடையவனாய் அ௮வ்வித்தைகளைப்பற்றி யீர்ச்கி 

ana, அ௮ந்தக்கல்விகள் ௮வன்வசமாக மாட்டாது ஒலமிடுவ௪. 

அவற்றிற்குத் தலைமை ராம் இப்போது ஒன்று செய்யலாகாதவரா 

யுள்ளேம், இரதுன்பம் முடிவற்றதாக விருக்கின்றது, அல்லத, 

இர்தவரசன் அ௮ஞ்சற்க.௮ஞ்ரற்க என்று ௮டுத்தடுத். துச் சொல்லிவக் 

தமையால் இவலுள் ந்னிருக்து செய்யத்தக்கனவற்றைச் செய்து 

விிவேன் என்று ௮ வவிக்கின த்தலைவர் அரி ர்சந்திரலுள்ளத்திற் புகு 

கதனர். உடனே ௮வ்வசசன் சன்நுசந்தப்பி வெகுளிபேரடு வலியஈ 

அம் ஒளியாலம் விளங்கும் கான் அரசனாக விக்க சக்தப்பாவி 

முன்றானையால் தெருப்பை மூடியிடுவன், என் வில்லினின்றும் விடப் 

பட்டுத் திசைகளையெல்லாம் ஒமிரச்செய்பும் பாணங்களால் பேதிக் 

கப்பட்ட. ஆவயவரங்களை யுடையவனாய் யார் இப்பொழுது மீளாவுறக் 

கதை. யடையப்போகி்ற..், என்று தன்னிற் ௩றினாம்.



௩௮ மார்க்கண்டேய புராணம், 

அிரிச்சந்தொனுக்கும் விசுவாமித்தா னுக்கும் 

சம்வாதம், 

பின்பு விசுவாமித்திரன் ௮ர்சமொழியைக் சேட்டு, பெருஞ் 
ஜெம் பூத்கனன், இங்கனம் அப்பெருமுனி கோவங்கொள்ளலும் 

ஒருகண த்தில் ௮வ்ஸித்தை யெல்லாம் கிற்கவல்லமை யில்லாத்தா 

யிற்று, அவவரசனும் தவரிதிபாக விருக்கும் ௮லனாப்பார்த்துப் 

பயர்து, ௮ரசிலைபோலமிக நடரடுக்கொன், அப்போ, அம்முனி 

வன், கொடியவனே கில் என்றார், உடனே பந்த அரசன் வணக் 

கத்தோடும் பணிர்து எதிர் நின்று, குணக்குன்ற மாகிய ௪ம்பெரு 

மானே! இது என்சருமம், பிழையன்று, மூனிவா! என்சருமத்தில் 

யான் முயன்றிருக்கையில் தேவரீர் முனிவுசெய்தல் மாபன்௮, தரு 

மத்தை யுணர்ந்சு வேர்தன் shu gr hug. தானஞ்செய்தல் வேண் 

டும், உலகு காத்தல் வேண்டும், வில்லெடுக்துப் போர்செய்தல் வே 

ண்டுமே என்றாள். அதுகேட்ட விசுவாமித்திரன் யார்க்குத்தானஞ் 

செய்தல் வேண்டும் ? யாரைச்காத்தல் வேண்டும்? யாரோடு போர் 

செய்யவேண்டும், ஒய் ௮ரசனே உமச்குப் பாவபயம் உண்டாயிருக் 

தால் இதனை விரைவிலெனச்குச் ri, என்று வினவ, அரிச்சக்தி 

சன், ௮வனாகோக்டு, வேஇியரிற் சிறர் தவர்க்கும். பிழைச்கும் வகை 

யற்ற ஏனையர்க்கும் கொடுத்தல் வேண்டும், எப்போதும் அஞ்சி வர் 

sums காத்தல் வேண்டும். தன்னை எதிர்ச்த பகைவனோடு போர 

செய்யு வண்டும். என்று கூறக்கேட்டு விசுவாமித்திரர், Cars ster 

சோக்கி, 6 ௮ரசனேயாய் ௮ரசந$தியை ஈன்றாக அறி திருந்தால் இங் 

சே என்வேதியன் வேள்விசெய்ய விரும்புகின்றேன், கான்வீரும்பிய 

பொருளைக்கொடு என்றார். அப்போதவவரசன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி 

யடைர்த மனததனை யுடையவனாய்த் தான் மறுபிறப்புப் பிறக்தவ 

னாக வெண்ணிக்கொண்டு, லிஈவாமித்தாரை நோக்கிக்கூறுவான் அர் 

தணர் பிரானே! தேவரீர் வேண்டுவதை ஐ.பமின்றிக் கேட்டருளும், 

தாம் எதளைக்கேட்பிலும் கடைப்ப தருமைய சே.பாயிலும், ௮. 

என்னாற் கொடுக்கப்பட்ட தென்றே கொள்ளும், பொன்னாபிலும், 

மசுனுபி.லும், மனைவியாயினும், என்னுடம் பாயபினும், உயிராயினு ம், 

அசசாட்ரியாயிலும், ஈக.ரமாயிலும், செலவமாயினும், அத தேவரீர் 

க்கு [வேண்டுவ தெரன்றைச் சகேட்டருளும என்௮ சொன்னான.



மார்க்கண்டேய புராணம், ௩௯ 

விசுவாமித்தார் தானம் வாங்சல், 

௮ அகேட்... விசுவாமித்திரன், ஒ! ௮ரானே! உம்மாற் கொடுச் 

சுப்பட்ட வாக்குத்தானத்தைப் 0.ற்றுக்கொண்டேன், னால் இரா 

Ragu யாகத்தைச்செய்து சொடுக்கத்தக்க பொருளை முன்னே 
கொடுத்து விடும் என்றார், அதற்கு வேந்தன், அவரை நோக்கி ஐய 

சே! அந்தத் த௲௲ணையையும் கொடுக்கின்றேன். அக்கணர் பெரு 

மானே! இன்னும ௨.மக்ஷ வேண்டுவதைக் கேளும என்றார்., ௮ப் 

போது, விஈவாமித்தின் மீட்டும் கேட்கத்தொடஙக்கினார், வேச்தனே 

கடல், சாடு, மலை, நாடு, ஈ௧ரம, காற்படை, குதிரைப்படை, யானைப் 

படை, தேர்ப்படை, பரா, ச.நவூலம்-பொக்கசம், தானியசாலை 

பிறவுமுடைய வுன்னாஈ எல்லாவற்றினையும், உரிய மனைவி, மகன், 

உமத உடம்பு, உம்மைப் பின்தொடரும் தரும மிவை யொழியப் 

பிறபொருளினை.பும் ஒருமிச்சக் கொடுழ்து வீடும் என்று வினாளிஞார், 

கேளும் சைமினி முனிவரே! அப்போ தவ்வரசன் அம்மூனிவர் 

சொல்லைச்கேட்டு முகஞ்ூறிதுஞ் ஈளுச்காமல் மிகுகளிப்போடும் 
இருகரங்கமாயும் அ௮ஞ்சலியாகப் பிடித்துக்கொண்டு, அவ்வாறே 

யென்று சொன்னார், அங்கு அம்முனிவன், ஒய் இராஜ விருடி3ே! 

உமத HIP, நிலம், சேனை, சபாருள் பிறவுமாகிய எல்லாப் பொரு 

ளும் எனக்குக் கொடுக்கப் பட்டசேல், தவஞ்செய்யும், யான் ௮௪ 

சாள வேண்டும், வேண்டினால் தலைமை, யாரது? என்றுர். அதற்கு 

அந்த விறை மகன், ஓய்! வேதியா! எக்தக் காலத்தில் எல்லா சிலத் 

௮ .பும் உமக்குத்தானஞ் செய்தேனே, அப்போதே நீர்தலைவராயி 

னீ. இப்போது, உம்மை இறைவனென்று வேறுசொல்வானேன் 

என்ரூர், அதனைக்கேட்ட விஈவாமித்திரா், எல்லாப்பூபியையும் என 

க்குத்தானஞ் செய்தான்றோ, உம்முடைய காடுமுழுவதும் என் 

பொருளாயிருத்சலின் நீர் வெளிபிற்போக வேண்டும் என்றார், இடி 

யிடி த்தார்போலுங் கூறிய அ௮ம்மொழியை அரசன் கேட்டு, முகூர்த 

தகாலம் அசைவற்றி நஈது, இனி சானென்னாகேன் என்று சிந்தித் 

கின்று பிஷ்தெளிந்து, முனிசாபத்திற்குப் பயர்து விரைவுற்றுத் 

$03 ஐசிரியராகிய வசிட்டர் நீர்மேலிருக்கன்றார் என்று சேளலிப் 

பட்டு, எல்லாவற்றையும் ஒழிக்கவெண்ணி, ௮ரைஞாண்வரையும் 

மேலுள்ள டுவல்லாவற்றினையும் நீக்கிவிட்டு ரார்ச்சீலையைத் தரித்து, 

சிபிவமிசத்தற் பிறச்தமனை யோடும், இள௱மக வாய மைந்தனோடும்



௪௦ ம்ரர்க்கண்டேய புராண்ம், 

புறப்பட்டு, அவ் வாறே Orig, ௮அவளாறே சொல்லி வீட்டு ௮, 

புறப்பட்டுப் போசச் துணிந்தார். 

பின்பு ௮ம் ழனிலன் எழிகு.றக்கிட்டு கன்று, இராஜரூப தக்ஷி 

ளைசசாடாம லெங்குபோசின்றாய் என்றார், அரசன், ஐயோ! ape. 

சளையெம்லாம் முறிச்.து rant oF HF Garb Fe? xr, QiiCur gs, 

இம்முன்றுடலே மிகுர்துள்ளன, என்ன விசவாரிக்தான், அரசனே 

அவ்வாரிபினும், அர்த வேள்ளிக் கொடைப் பொரு?ளக் கொடுக்கக் 

தான் ேண்டம், ரொமணர்சளூ 7 (afi கொுச்கின்றேன் என்று FAS 

ஞ்செய்யப்பட்டத கொடானளிீட்டால் ஈா ரஞ் செய்கின்றது, இராஜ 

சூபயாகத்சில், (ரொமண ர்ச்ளுக் கத இருக்திபம் களிப்பும் உண்டா 

கும்வரையில் கொடுச்சவேண்டு௭.த. அதே. இராதரூயசக்ஷிணை 

யார், கொடுப்பேன் என்றரைச்கெரடுச்சல் கட்டாளோடு போர் 

செய்தல் அடைர்தவரைக்கார்சல் இவற்றைச்செய்பவேண்டுமென்று 

முன்னமே உம்மாற் கூறப்பட் Kae mp, sta pI MENA அவ்வாசன், 

பிரமமூனிஎ! இப்போசென்னிடச் கொன்று மில்லை, காலக்கிாமத் 

இர் கொடுர்தின்றேன், இப்போது, என்னிடத்தில்லாமையை எண் 

ணித் தமவு ண்ணு மென்று வேண்டிக்சொள்ள விஈவாமிக்இரன் 

சேேந்தனே ௭ த௲னை காலம் Nordea கான் எகிர்பார்க்கலவேண்டுவது 

68 30 9 aft சொல்லும் இல்லையேற் சாபக்தர் FBG ww GT OS (IPT. 

௮ கற்சகவவரசன், MFO)! ஓரநமாசத்தள் உமக் சச் சொடுக்கத் 

சச்கசனைக் கொடுக்கின் றன், எனக்கிப்போது விடைகொடுக்க வே 

ண்டு_மன்று கூற அம்முனிவள், ஓயரார்க்காசனே! போம்போம் 

உம தருமத்சைக்சாதஅுக்கொள்ளும், ஈல்வழியுமக்சேயாக, உமகி 

குப் பசைவரிலலையாக என்று வாழ்.ந்தினர். 

கேட்டீரோ சைமினிமுனிலரே! பின்பு, ௮வ்வாசன் மனக்அள் 
ளே பெருவியப்பிளை அடைந்தலராய், விசுவாமித்திரரிடத்தில் விடை 
பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார், காலால் ஈடர்தறியாத அவர்மனைவி 
சணவளனைப் பின்பற்றி ஈடர்சார், இவ்வாறு மனை விமகனோடும் ஊர் 

ஸிட்டூப் போகும் அல்லாசனை நோக்கி, ஈசாவாசிசளும் பரிவாரங்! 
66h" ர அயாப்பட்டு, ௮! சகோ! உறைவ! ஏழைகளாகய ௪ம். 

மைச் ஈமத்இருந்த ரீர் இப்போ ௮ விட்டு லிட்டு எங்குபோ௫ன்நீர், 
87 தரூமத்திலே சானே கிருப்பமுடையீர், த! வேந்தனே! நீர்



மார்க்கண்டேய புராணம், FB 

தருமத்சைக் கடைப்பிடி த்தவராலை எக சாயம் அழைச் அச் செல் 

௮ம், ஒரு முகூர்த்த கா லமாயினு நில்லும், உபத்த திருமுக த்தாம 

ரையின் இனிமைத்தேனை யெற்சள் sarvan® nig கொள்ளு 

மாச, இனி எப்போது, திருமபபபபராபபோம், அச்சோ? உலகத் 

தின்சுணுள்ள அரசர்சளெஉலாம் வணங்கி யேவஷ்கேட்டுப் பின்றொ 

டாச் செஃலவும், பரிரனர்சள் முன்னீருர் து பணிவிடை செய் அவர 

வும் ஈடக்கும் இச்சு ௮ரசர் பெருமான் சனியே சாவல் ஈடக்துசெல் 

லப் பின்சொடர்கது செஏஎளாசொ நவருமின்றி மன வியொருச்தியே 

யினியமகளே Cu 4. aos ஈண்டு செ எப்பே itu g கருமம? ஆ [1 

வேர்தே,! இவவளவு கோமளமும் அமகுமாபிநக்கும் உமது முகம் 

வழிபிலே ஆர (பட கா லென்னவாமோ? (ட சசக்காபபதும அர் 

சர்க்குரிய தருமமன்ேோர? எற்களை Star ne Din, எல்லாவகையா 

அம யாம் ந ௱பவசமாகாதபடி புரக்கவான்்ீர இப்படிப்பட்டவும் 

மைப் பிரீரஇிரக்க மாட்டோம். மூ௱லி, மக்கள், பொன், மணி, 

நெல், (bp body சான்னி ந கரலன்னை! றை வககாயொழித்து உமத 

சிழல்போலவே பிருக்கிள்றோம். இறைவனே! எம்மையேன் வீடுத் 

Hu ups 8ர்? bb He TM Cw wv ws om உ இன்பவிடம், பட்ட 

ணம், ஈவர்க்சருமாம், என்றிவ்வாறு ரொல்லிக்கொண்டு பின்பற்றி 

வரு ௨ ஈகாலாசிகளின் சொற்களைக்கேட்டு, ௮ஈக விறைமகன், துய 

ரச்கடலுண் மூழ்கினவராய் அக்குடிகளிடத்துள்ள கருணையால் வழி 

யில் சற்று நின்றார், 

உடனே வீரவாமிச்திரர், அங்கு வந்து, சினக்சால் சண்ச மல, 
எ! 6! தீயசெய்சையுடையோய் ! உண்மை யற்றவனே! எணச்(ஆச் 
கொடுக்க அரனை மீட்டும் பறித்துக்சொள்ளவோ முயற்சிசெப்கின் 
ரப் என்ருர், அந்கொரிமொழியைச்சேட்ி, அசன் ஈடுக்கமூற்றுப் 

போகின்றோம் என்று செரல்லி உடனே மன விீசையைப்பற்றி பர்த் 

அக்கொண்டு நடச்சார். கணவனிரழக் 5 அபபக்கினி மெல்லியசேக 

முடையலவராயும் இளைப்பாற்றாகவராய கிக்க விரவாமிச்தரன் தமது 

கைத்தண்டர்தாற் புடைத்தார், இங்கனம அவவமமை யடிபட்ட 

மைப் பார்ந்தும் தூபாக்தை உள்ளடக்கிக்சொண்டு போகின்றேன் 
என்று ௮ாசன் கூறிபதன்றி மற்றொன்றும் செய்சனால்லர், 

விசுவதேவசை அம்முனி சபித்தல், 

பின்னர், விருவதேவரில் ஐவர் தயவுடையராய், ஆ!! வேள்வி 

செய்வாரிற்றலைமை பெற்ற இவ்வரசன் இராஜ்ஜியத்சினின் 2ம் வில 
( ்



௪௨ மார்க்கண்டேய புராணம், 

கச் செய்து, இக்கொடுமைசெய்யும் கிசுவசமித்திரன் எர்தக்கசயடை 

வானே? இனியாருடைய சிரத்தையும் பத்தியுமுடைய பெருவேள் 

வியில் மந்திர முன்னிலையாக யாம் சோமபானஞ்செய்.௪ சளிப்படை, 

"வோம் என்று சொன்னார்கள். அதுகேட்டு விசுவாமித்திரன், வெகு 

ண்டு கவிரனைவரும் மானிடமேயாக வென்று சபித்தனர். ௮ப்போது 

அவர்கள் அவரைப்புகழ்ர் து வேண்டிக்சொல்சாவே, உங்களுக்கு 

மனிதத்தன்மை வர்தரலும், மணவீனையும் சக்கதியு மில்லாதொழி 

பும். ஆதலால் காமம், வெகுளி வன்மமில்லாதவர்களேயாய் மீட்டும் 

தெய்வத்தன்மையை யடைவீர்கள் என்று விசுவாமித்தான் ௮ஜுக் 

இர௫த்கார். சேளும் ஜைமினிமுனிவசே! பின்னர் ௮க்த விசுவ தே 

வர் தங்கள் கூற்றினால் குருவமிசத்தில் தொளபதசை கருப்பத்தில் 

இளம்பாண்டவரைவராசுப் பிறந்தார்கள், இந்தக் காரணத்தாலே 

மஹா£தரான அப்பாண்டவ மக்களைவருக்கும் மணமும் சக்ததியு 

மில்லையாயின, இதுவே உபபாண்டவரைப் பற்றிய உமது வினாவுக்கு 

விடையாம். இனி £ர் வினாவத்தக்கதுண்டோ? என்று பறவைமுனி 

வர் ௬ நினர். 

ஏழாவது அத்தியாயம் மாற்றிற்று, 

எட்டாவது 

அரிச்சநீதிரன் கதை யுரைத்த 

அத்தியாயம், 

  

அரிச்சந்திரன் காசிபுகுதல், 

பின்பு றைமினிமுனிவர், அந்தச்சேன முனிவர்களை நோக்கி, 

தருமவடிவரரகிய பெரியோர்களே! என்வினாக்களுக்கு எல்லாம் 

முறையே விடை கூறினீர். ஆபின், சத்தியவிரதரான் அரிச்சந்திர 
மஹாராஜனுடைய மற்றைக்கதைகளையும் கேட்கவேண்டுமென்லும் 

விருப்பமிகவுள்ள ௮. ஆ!! ௮!! அந்தப் பெரியோனுக்கு எவ்வளவு 

பெருந்துன்பம் சேர்ந்தது, முடிகிற் சுசப்பட்டாரோ, என்று வினா 

வக்கேட்ட சருமப்பறலை முனிவர்கள் கூறலாயினர்,



மார்க்கண்டேய புரர்ணம். ௪௩ 

கேளும் ஜைமினியாரே! அவவரிச்சர்தி மஹரராஜன் , விசுவா 

மித்தான் சொல்லைக்சேட்டு துயரச்தை புள்ளடச்சச்சொண்டு இளைய 

மகனை க்காங்கி மனைவி பின்வா எங்குபோவோமென்று ிர்தித்து, 

மளிதர்க்குர் சுகந்தரமின்றிச் சிவபிரானுக்குரியசாகியவா ரணாச என் 

னும் காசிப்பதியை நோக்கிப் பாதசாரியாப் மெல்லப்போய் ௮ர்க 

நகரத்துட்புகுர்போசே எதிரில் விசுவாமித்திரன்வந்து நிற்கக்சண்டு 

aor sa sO gr Bap FTW sg அஞ்ாலிசெய்து நின்று இதோ என்னு 

யிரூள்ளஅு மனைவியும் மகனுமிருக்கின்றார்கள் சேண்டுவசைப் பெற் 

௮ிக்சொள்ளும், தாரைறீரைப் பெற்றுக்கொள்ளும். இன கான் செய் 

யத்தள்க.து எதுவோ, அசைக்கட்டளையிமிம் என்றார். அதுகேட்ட 

மூனிவேக்தன், அரசனே! நீர் சொன்ன மாசவெல்லை கடந்த விட் 

டது. நீரும் சுகமாக விருக்கின் நீர், சொன்னசொல்லுமக்கு ஞாப 

கமிருக்குமாபின் இராதரூபக் கொடைப்பொருளைக் கொடும் என்று 

கூறவே, ஓய் அர்தணு! இன்று மாசவெல்லை முடிவசன் 8, இன்று 

இன்னம் பாஇராள் உள்ளக, அ தூளரையில் எடர்பாரும் என்று 

வேக்கன் சொல்ல அவ்வாறுமாச மீட்டும் வருகின்றேன் வேச்தளே 

அப்போதும் கொடாவிடிற் சபிப்பேன் என்ரு முனிவரன் கூறித் 

தம்மிடம் போனார். 

பின்பு, ௮வ்வேந்தாபிரான் தம்முள்ளேசானே, இம்முளிவ.னு 

க்குக் தருவேன் என்.றுசொன்ன பொருளை யெவ்வாறு செலுத்த 

வல்லேன், றிறைக்த பொருளினையுடைய ஈண்பனயாருளன், எனக் 

குப் பொருளெங்குள்ள து, நான்பிறனிடஞ்சென்று இரப்பதும் பாவ 

மன்றோ, யாரை எதளை யெவ்வானு இர.ப்பேன், உயிரைவிடுவேனு, 

ஏதுமற்றவன:ப் எங்குசெல்வேன், Ca Bu m5 Gs கூறியபடி. செலுத் 

தாது ஈரான் இறந்தாலும் ௮ந்தணன் பொருளை வவவியகுற்றத்தால் 

இழிந்த புழுவாய் சுடையரிற் கடையனுவேனே, இலலை எனில், என் 

னையாருக்காவது விற்று ௮ர்தப்பொருளால் வேதிபன் கடனைத்தீர் 

த்து அடிமையாவது வேன், என்று சகவலைப்பட்ட எண்ணத் 

சோடு தலைகூய்த்து நிற்கும் இலம்படு வேந்தனை கோச்சி, ௮வது 

கற்பின் மனைவியாடுப ரைப்பியாதேவியானவர் கண்ணீருங் கம்பலை 

புடன் சேம்பிக் குறுகுறுத்ச கூரலுமாச, ௮ ரசசேறே! இனிக்க வலை 

யை யொழித்து கீடும். உமத சத்தியத்தீனைக் காத்துக்கொள்ளும், 

உண்மை யில்லாத மானிடன் சகொடேபோலக் சைகிடத்தக்கவ



௪௪ மார்க்கண்டேய புராணம், 

னாம். அ௮ண்மகலுச்கு உண்மையினும் மேலானதருமமிலலை, “யர 

மெய்யாக கண்டவற்றுளில்லையெனக் தோன்றும், வாய்மையினல்ல' 

பிற் என வேதங்கூறும், அண்டலைவசே! தனதுண்மையைக்காத் 

௮க் கொளவரற்குர் சரியான து வேறொரு தருமமிலலை, பூசித்த 

யாகவேளாஈ4, கற்றவேசம், கொடுத்தசசொடை, செய்தகிரியை, மூக 

லிய வெல்லாம சகதியமிலலாவிடீன் வீணாம். உயிர்களைப் பாவக்கட 

லினின் றும் கரையேற்றுவதற் தர் சச்தியமொன்றே தலையானசருவி, 

முழுகடித்தக் செடுப்பசற்டுப் பொய்பே சலையானகருளி, என்பது 

தரூமறாதுணர்க்தவர்சரின் முடிபு அன்றோ? நீர ஜாம அசுவமேத 

வேள்வி (/ரிஈத, இசாஜரூபவேளளிபும செய்து இதுவரையில் ஒரு 

காலத்துள் ஈந்நியந்கவறது சத்நுபக்சைக்சாத்து நிலைபெற்ற சுவர்க் 

கப் று பிறழாதுபெற்ற போரசமுனியா யி நக்கன் நீர், உமக்கு 

மகனும் பிறந்தனன், oro Daa ay மகவாரசையால் துக்கம் சலக் 

கேறிக் கோவெனக்கதறியமுதார,. உடனே வேந்தன், கண்ணீரால் 

நனை.பும் மனவிபைசோக்கி, மங்கலமுடையவளேோ! துயரதந்தினை விடு, 

மகனிருக்க; டீ சொஃலவாததனைரசொல் என்று வினாவ; வேந்தே! 

எனக்கு மகலுண்டாபினன். டலகந்தில நல்லோர் புதலவனென்னும் 

பயன் பொருட்டன்ர, பெண்கள் என்னும கொடியைக் காக்இன் 

றனர், என்னைவிற்று வக்தபொருளை வேதியர்க்குக்கொடும் மான்புரர், 

அ சனைக்கேட்டவுடனே, ௮ரரன மூர்ச்சையடைந்து தெளிஈது எற 

ந்து பெருஈதுயாத்தனை யடக்கலாற்றாது புலம்பி, மஎகலமுடையல 

ளே! ஏன் என்னோடு இவஙாறு கூறுகின்றாய், இது மிழுந்ச gees 

திற்கிடமான து. நீ நகைத்துச்கொண்டே சொன்ன நன்மொழி 

களைப பாவியாகிப நரன்மநரதேனவே, ௮சசோ!! நீ என்னுடன் இத 

னேக்கூறலரகசாது, சொல்லதறந்கே சாவெழாத இவ்வருங்கருமத்தினை 

நான் எவ்வாறு செய்வேன். €ர்சீ!! என்று மறுபடி யும் நிலததின் 

மேல் மூர்ர்சிக்து விழுந்தார், அதளைரநோரக்கி, ௮வர் சுற்பின்கிழத்தி 

இளவிவாலோ0ெ் உடியதயவால் துயாமுற்றவரரய், த!! ,த!! வேர்சர் 

வேந்தே! யார்க்குக் கொடுமை யெண்ணி உமக்கிந்சு வநச்சம் சேரி 

ட்டது, மேல்மாளிகை.பிற் FUP FRR BST Oe GP PB தே, 

கோடி சோடியாகப் பொருட்குவையல்களை வேதியர்க் கக்கொடுகக 

வள்ளலாகிய என்தலைவர் தரையிழ் படிக்கலாமே, அ௮க்கோ! தெய்வ 
மே! இவவிறைமகன், 9 னக்கு எள்னசெய்சார், இகதிரனையுக் o Bry 

நீதிரனையும்' ஒத்த இவ்வேக்தன் eo. npBenmiu Cuan Gms!
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என்று சொல்லிக்கொண்டே, ௮வ்வழூய Orie ages Ruy us களைத்து 

விழுந்தார், இங்கனம் இக்சுற்றவராய் கிலந்தின்மேன் மயக்கி விழு 

ந்த இருமுதுகுரவரையு கோச், பசியு அத்தப்பட்டவனாய் அழுது 
கொண்டே ஐய! உண்ணக்சாரும் அம்மே! அம்மே! சோறிடு பசி 

மிகு*க.௮, BT Oy TG த.து GT AT ௮ச்சிறுமகனும் சொல்லிரின்றான. 

அவ்வளவில், Dat x சுவசியாகிப விஈவாமிக்இரன், சாலமிருத்தியு 

வைப்போலத் தன்பொருளைக் சண்டுவதற்கு வரது, கிலத்தின்மேற் 

களைத்து விழுந்துகிடக்கும் HIF IC KER, Korg Foard Fens 

,ததெளித் த செளியச்செப்து, ஒய் ௮சசர்சிங்கமே! மேலெழுர்திரும் 

மேலெழுர்திரும், இச்சிக்க பொருளைக் கொடும். கடன் சுமந்தரு 

ப்பவனுகருத் துன்பம் நாடோறும் வளரும், என்று கூறினார். 

அப்போது, குளிர்ந்த சண்ணீரால் உபசரிச்சப்பட்ட ௮ல்வர 

சன் சிறிது உணர்ச்சிபெற்றுக் சண்கிறக்து விசுவாமிச்தாரரசை கோக் 

கக் கவலை, பயம், தூயா மிவற்றால் கோய்படுதலால், அறிவு een ar 

மின்றி மறுபடியும் ௮வ்வாறே கத லிழுர்கார், அதனை அவவி 

ருடி நோக்கிப் பெருஞ்சின மடைர்தும், அசான்மிகுக்த இளை ப்பினை 

யடைந்தார் இப்போது, கோபிக்கால் இறர் துவிரிவர் என்று அறி 

ந்து, ௮ர்கணருத்சுமனைஈலின் இனியமொழிகளாற்றேறுதல் சொல்லி 

எழுப்பத்தொடங்கினர், வேந்தனே! நீர் தருமச்தை யுணர்ந்தவரா 

யிற்றே, என் கொடைப்பொருளினை பயெனக்குக் கொடுத்துசீடும். 

சத்தியத்தால் சூரியலும் ஒளிசெய்கன்றான். சத்தியத்தாலே இம்மண் 

ணும் நிற்கின்றது. சத்தியமே மேலானதரமம் என்று வேசம்துள் 

ளும் கூறப்பட்டது. சத்தியத்தால் சுவர்ச்கப்பேறும் தவரு.துள்ள து, 

ஆபிரம் பரிமேதவேள்கவியும் ஒர சத்தியமும் தலையொப்ப நிறுக் 

கப்பட்டபோது, அர்த ஆ பிர அ௮சுவமேசந்தினும் சத்தியமொன்று 

மே துலையுயர்ந்து நின்றது, என்று சொல்லிக் சொண்டிருக்கும் 

போதே, அரசனுக்குச் சிறிது தெளிவுவர்சு த, ௮ஃ தணர்ந்த முனி 

வன், இவ்வளவு இன்மெொழிசொலல எனக்கு கிமித்சமின்று, சகுதி 

யில்லாதவனும, பாவவெண்ண முடையவனும், சொடியவனும, 

பொய்யனுமாகிய மீ ௮ரசசைப் பிறழைசுஇிருக்கின்றாப். உள்ளசருத் 

திளைக் சொல்லுகன்றேன்சேள், சூரியன் அத்சமான இிரிச்குப்போ 

மளவும் பார்த்துப் பின் சபிக்கின்றேன், இஃதுண்மையென் ௮ கூறிப் 

போனார். அப்போ தங்வாசன் பொருள ஈமைபின் அச்சத்தால்



Far மரர்க்கண்டேய் பூராணம், 

கிஸ்£வுற்௮, கொடியசாகெ விசுவாமித்திரர் பொருளினிமித்தம் வரு 

தீதலினால் லருர்தியோ ட ௮வரை நோச்கி மனைளியார் மறுபடியுஞ் 
சொல்லுவார், அரசே! என்சொற்படி செய்க வீணே அம்முனிவர் 

சாபத்தாற்றியவேண்டாம். என்று பலசாலுஞ் சொலலக்கேட்டு; 

விவ்வரான், ஈபவதீ! தயை அற்ற யான் உன்னைளிற்.௮ுவிடுகின்றேன, 

உயிர்க்சொலைசெய்யும் கடிசனும் செய்யலார்ராத தொழிலீனைச் செய் 

Ban per, உவ்வளவு கெ £டுமொழி சொல்வதற்கும் என்வாயிசை 

ந்த தன்றோ? என்று 9சால்லிச்சொண்டே போதுபோகின் தென் 

அம் அச்சத்தோடு லிசைந் த, மனை ரிசையைப் பிடிக் அக்கொண்டு 

காசிப்பட்டணத்தின் செருவேசென்று அ௮ழுசசண்ணாம், சேம்பி 

யடைதத குாஓுமாக, நரகரீகர்களே!! நான்காதசவ் மானுடனன்றட 

அரச்கனிற் கொடியோன் ௮,தலின், பாலம பூண்டேன், யாசையிட் 

டால் கயிர்விடத்கக்கதோ? அப்படிப்பட்ட மனைவியை விற்கவக் 

தேன், என் மனைவியை அடிமைச்தொழிலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள 

யாச்கேலும் சமமசமுண்டாயின் ௪ ன்லுயிரிருப்பதனுள் வர அ விலை. 

சேட்க என்றா, 

அரசன் மனைவியை விற்றல். 

கேளும் ஜைமினிமுனிவரே, பின்பு ஒரு விருத்தவேதியன், ௮வ 

வரசனிடம் வர், இச பெண்ணடிமையை எனக்குக் கொடும் என 

க்குப் பெரும்பொருள் உளளது ஆதலின் வில்ப்பொருளைத் தருகன் 

றேன், என இல்லாள் மெஈலிய சரயலாள் ஆதலின் மனைத்தொழில் 

செய்யலாற்றாளாகவே இவளைச் கொளகின்றேன், பணிசைய்தல், 

ப்ருவம், வடிவம, இயற்சைமுதலிய இக்குணங்களையுடைய நின்மளை 
விக்கு விலைப்பொருளிது ௮ம்மடர்சையைக் கொமம என்றான், அப் 

போழ், ௮வவரசன் கெஞ்ச, நீரிந்பட்ட சுண்ணக்கற்போல இற்றுக் 

கரைந்து” துயரத்தால் மறுமொழி யொன்றுக் கூறிலர், பின் அவ்: 

வேதியன் பொருளை அரசன் முன்றானையின முடிர் தவிட்டு, ௮வ்வர 

சபத்தினி கூந்தலைப்பற்றி அடிமையே வாவென்று, ஈர்த்தான். அப் 

போது, அரசன் மசனன இரோததோசுவன் இன்லு%௩ டக்கச்சிகை 

யோடும் கூடிய சிறுவனேயா மாகலின், ௮ தணனமிழுக்கப் பட்டு 

ள்ளீ தாயைரோச்கி, கையால் சலையைப்பற்றி யீர்த்தழுகான், அங்கு 

அச்சி வனை யச்க்ற்பாடு ரோச்சு தீயைபை யுடையவளாய், பத்த 
விருத்தலேதியனோேடு, சுவாமி! தடா அடியேனை வீடும், குழக்
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ையைப் பார்தது வருகின்றேன், ஐய! மஅபடியும் இச்குழலியைப் 
பார்ப்பது எனக்கு ௮அருமையாம் என்றுசொல்ல, ஆபிற்பார் என்று 

அம்மறையவன் கூறினான். மைக்த, வா உன்தாய் வேறரொருவளுக்கு 

அடிமையாயினாள். கீசிறக்த ௮ரசிளங்குமரன், ௮டிமையைத் தொட 

லாகாது அப்பனே, என்றாள். பின் ௮வவிரு பிறப்பாளன் சாயை 
யீர்த் துச்சொண்டுபோகையில், அச்சிறுவன் ச௪ண்ணீர்வடிய, ௮மமா 
அம்மா என்று சதறிர் சோறிடு என்று முன்றானையைப்பற்றி யிர்த் 

அக்சொண்டே பின்வர்தான், அப்போது, ௮வ்வேதியன் மிகு 

கோகவங்கொண்டவனாய்ப் போவென்று காலாலுதைத்தனன், ௮ங்ங 

ஊழுதைபட்டும் ௮வவிளம் பாலன் கசறிச்கொண்டே. தாயைகிடா 

தொழிய ௮வ்வரசபன்னி, ௮ம்மு.து மறையோனைநோக்கி, தலைகசே 

என்னிடத்திற் றயைவைத்து, இச்சிறுவனையும் விலைக்குப் பெற்றுச் 

கொளளும். நான் உம்மால் வாங்கப்பட்டவளேயாயினும், இவனில் 

லாவழி ரான் உமது பணிக்காகேன், தீவீனையேனாகிய வென்னிட 

த்துக் கருணைசெய்து, பாற்பசவினிடத்துக் கன்றினை வீடுத்தாற 

போறுபிவனை யென்னோடு சேர்ந்துவீடும், என்ன, அப்பார்ப்பான் 

௮ரசனைகோக்கு, ஐய, இப்பொருளினைப் பெற்றுக்கொண்டு, அச்சி 

அவனையும் எனக்குக்கொடும், நாறு, பிரம், இக க்ஷம், கோடி. என் 

ன, ஆடேவுக்கும் மகடே.வுக்கும் விலையென த்தருமநாலோர் வீதித்த 

னர் அன்றோ, எனச்கூறிச் சிறிது பொருளை ௮வவரசன் மூன்றானை 

யின் முடிக் து ௮சசிறுவனையும் வாங்கிக்கொண்டு தாயோடசேர்த்து, 

அழமைக்துக கொண்டுபோனான். அரசன் ௮வவாறு விலைப்பட்டுச் 

செல்லும் மனைவியையும் மைந்தனையுநோக்கித் துன்பத்தால் ஈசுக்கு 

ண்டு, அடிக்கடி. தழல்கொப்புளிச்கப் பெருமூச்செறிர்து அழுதார். 

எந்சுச்கற்புடையாளை! காற்று, சூரியன், சந்திரன், துட்டா், பார்த்த 

றியார்களோ, அப்படிப்பட்ட இல்லறக்கிழத்தி இப்போது அடிமை 

யேயாயினாள். சூரியவமிசத்திற் பிறந்தும், இவ்விளஞ சிறுமைர்தன் 

பொருட்கு விலைப்பட்டான், எச்சி நான்சொடு மெஞ்சன், ஆ!! பிரிய 

முூடையாளே, ஓ? மசனே! என்கொுகீதியால் தெய்வாதின தசை 

யடைவிக்கப்பீட்டீர்களே. அந்தோ! இன்னும் ரான் செத்தேனில்லை, 

என்று ௮ழுதுகொண்டிருக்கையிற்றானே, மனைவியும், மகனும், விலை 

கொண்டவேதயலும், ஊடு, செடி மறைத்தலால் மறைந்து போனார் 
கள். அச்சமமித்தில் விசவாமித்திரன்வக்து என்கொடைப்பொருளைத் 
தாடுவன்றார். ௮ரசலும் மனைவிமகனை விற்றதனால் வத்தடபொருளைக்



HS மராக்கண்டே௰ய.யுமாணம் 

சொக்க, அப்பொருள் மிகச்சிறிதாசலின் இன்னும் கொடுத்தற்கில் 

லையே யன்று வரர் இகின்றார், ௮ப்போது, விசுவாமித்திரன் முனிவு, 

Osram! Cus gh NaF sri! rors gears Gu Caren. 

பொருளிதுவோ, ஆடுன் ௮திசவிலாலில் என்சிறக்தவலிமையைப்பாச் 

நெடுங்காலம் அரியதவத் தனைச்செய் ௮, குர்றமற்ற ேதியஞய், ஈன் 

ரூகவேதமோதிப் பற்ற பலாறிர்சத புசழாறறலைப் பார் எனமருர், அப் 

போது அவ்வரசன், ஐப, இன்லும் வேறுசக்ஷணைபும் சொடுச்கின் 

றேன் சிறுபோது பொறுக்தரளும், மணாலியையும் மகனையும் ஸீற் 

Gow, இப்போது கே௮பாருளொன்.ர மில்லை, என்று செல்லக் 

சேட்... ௮ம்முனியன், வேர்தே, இன்றைய நாள் காலின் நூன்றுபங் 

காயிற்று, இன்னம் ஒருபாகமே யிருக்கின்ற.து, ஆகலின் அவவளவு 

காலர்கான் பார்ப்பேன், மேல் ஒன்றும் நீ கூறலாகாது, என்று 

சொல்லி, இரக்கமற்ற கொடிய கிட்ரோேமொழி-றி ௮ப்பொருளினைப் 

பெற்றுக்கொண்டு கடுகடுப்போடும் போய்விட்டார். 
| 

அரசன் சண்டாளனை Cis Bi Hod, 

இனம் முனிவரன்போன பின்பு ௮வவரசன் பயம், அச்ச 

மென்னும் ச னடுவே கின்று, எல்ல மதுவாகத் அணிக்து தலைவண 

5 BE) ஈர்ண்டு, உ௱சுதொரு மொழிபாச, என்னை அடிமை கொள்வ. 

தறி RSRKE பொருளஞுடையவர்களாய் வேண்டினவர்களிருர் தால் 

இன்று: சூரியன் DY FFD னமாவதறகுள வர் த பெறுக என்று கூறி 

ளர். பின்னர் கரமதேவசை, உடனே, தீகாற்றம், அங்கப்பரு.து , 

கொடியதன்மை, நீண்டசாடி மீச, சயலில்லாமை, கருமை (Lb, 

பெருயயிறு, சுடித்தவுடம்பு, அச்சர்கருமுகம் உரத்ச சத்தமுமுடை 

ய்தாய்க் சைபிற்பறவைகளைக் சோக்க சொத்துக்களை ப்டிபிடித்துக் 

Daw ard, பிணஞ்சூடிய மாலையைச்சூடி, தலையோட்டினைக் கையிற்ரு 

ங்கிப் ேபழ் உய்திறக்று, பாசச்சமுடியாத எடிலோ சாய்க்கூட்டஞ் 
சூத் துலாத் இறர்க மெப்பினை யுடையதாய்க் 'கோலொன் ௮பற்றி, 

பொருசரிப்பறைய வடிவாக. எதிர்வக்தது. 

அர்கனமாக வக்க சண்டாளன், உன்னாற் பணிசெய்வித்அக் 

செசாளும் விருப்பமுடையன், உனக்கு விலை யென்னை, விரைகிற் 

சல், சிறிதேயாயினுமாக, பெரீதேயாயினுமாக எவ்வளவு கொடுத் 

தால் நீ.வருவயப் சொல்லுக என்றுன், கேளூம் தைமினிமுனிவரே,



கார்க்கண்பேப்ப் புசாணம், 

ங்கனம் கொடும்பார்வையோடு கடகடுப்பாசப்பேசும் அர்த ரசனை. 

நோக்க, அரசன் நீ யாரென்று வினாவ, முச்சண்டாளன், கன், இக் 

கரசிப்பதியில் பேர்பெற்ற பிரவீரன் என்னும் பெயருடைய சண்டா 

ளன், கொலைச்தண்டம் விதிக்கப்பெற்றவரைக் கொல்வதும, இறந்த 

வர் முழத்துண்டம் முகலிய பொருளைப் பெறுவதும் என்தொழி 

Oona pnw, gigs, சச்சி, சண்டாளலுக் சடிமையாவது மிகக் 

கொடியது, அந்தணன் சாபத்தால் ௮ழிவசேசாலும், பறையலுக்கு 

அ/டிமையாவ தடன்படத்தக்க தல்ல, எனறு சொகலீச்கொண்டிருக் 

கையில், அருந்தவ விசவாமித்திரன் Df aa Mh gi கண்டுவக்சக்கறுவி 

௮சசகேே, இச்சண்டாளன் உனக்குப் பெராகனம கொடுக்க வுடன் 

பட்டு வர்திநக்கின்றான். தகவே, எனக்குக் கொடுக்கத்தக்க சகு 

ணையைச் சரியாக ஏன் கொடுக்கலாகாது, என்ஞஸ்ரா, 

அசற்கு, அரசன் அவரை நோச்சி, முனிவேகதே சான் சூரிய 

வமிசத்திற்பிறர்த க்ஷக்திரியன் என்பதறி.மீரோ, அபாருள்வேண்டி 

நீசனுக்கு எவ்வாறு அடிமையாவேன், என்ன, முனிவன் வெகுண்டு 

[.] உன்னைவிற்றுச் சண்டாளன் பொ நளயேனும் ரன் காலவெல்லை 

க்குள் கொடாவிட்டால் உன்னைச் சபிப்பபேன் என்பதற்கைய மில்லை 

என்றார். பின்னர் ௮மமன்னவன் சிஈதித்.து ஈடுகடுங்கி, தயவுசெய்யு 
மென்று அ௮வவிருடி காலினைப்பற்றிப் பிரமமுனிவ மிகவருத்தப்பட் 

டுள்ளேன், மிசவஞ்சினேன், உமமிடச்திற் பத்தியுமிகவுடையேன், 

இப்போது உம௰்சே அடிமையாயினேன், ரான் கொடுக்கத்சக்க 

'சொடைப்பொருள எவ்வளவானாலும இனி £ர் வீனாவாதபடி யென் 

னையுமக்கேே கொடையாகக் கொடுத்துவிட்டேன. சான் சண்டாளச் 

கலப்பை ௮டையமாட்டேன். என்னிடத்துக் க டனேசெய்து வேண் 

டும்பணிவிடைகளைப பெற்றுக்சொள்ளும, உமது கருததேபோல 
உமது கட்டகாயைரச் செய்கின்றேன் முனிவரர்சே நான் உன்னடி. 

மையென்று சொன்னார், அப்போது, விசுவாமித்திரன் அவரைப் 

பார்த்து, ஏட 8 என்னடி மையன்றோ? உன்னை நான் ஒரரற்புதம்-ஆ.பி 

ரக்கோடி. மகொன்னுக்காக இச்சண்டாளனுக்கே விற்று விட்டே 

ந்ென்றுகூற, அந்தக்கணததிற்றுனே, ரநாயைழ்தின்பவனாகிய ௮ச் 

க்கன்டாளன் சளித்தமனத்தினனாய் மூனிவளுக்கு அப்பொருளினைக் 

(கொடுத்துவிடிடு, பெருக்கவலையோடு பொறிகலங்கச்சுத்ற நட்பினை 

வெழித்துத் துயரப்படும் ௮வ்லரசனைய ure sere பிணித்துக் 

1/



Re மார்க்கண்டே௰ புராணம்; 

கோலாற்புடைத்அ, பறைச்சேரிக்கு அழைத்துச் சென்றான், அரசர் 

பெருமான் அ௮ங்கிருந்துகொண்டு முச்சந்தியிலும் இங்கனம் புலம்பத் 

தொடங்கினார். 

இளம்பருவப்பெண், வறியனாகிய இளமசவின் முசம்பார்ச்குர் 

தோறும், அ௮ரசன்வர்து கம்மை இச்சிறை மீட்டுச்செல்வார் என்று 

கினைப்பளேபோலும். விசேடம் பொருளைத்தேடி தகணைக்கடனை த் 
தீர்த். த எங்களையும் மீட்பிப்பசென்றும் நளைப்பார்கள். நான் சேடிக் 

கொண்ட ஆபத்தினை ௮வளறியாள், ௮ரசாட்சிபோயிற்று, ஈண்பரும் 

போயினர், ஈல்லெண்ணத்தினசையும் விட்டேன், மனைவிமக்களையும்' 

விற்றேன். சண்டாளனுமாயினேன், .த! துன்பம் வழிவழிவிளைக்த 

Ca **அபத்துள் தருமம் ஆதுரலிதி” யென்று நாலுட்கூறப்பட்ட 

வற்றினை கானே முடி.வுகண்டவாருபிற்றென்று எண்ணிப்புலமபி 

உடம்பையும் அறியாது முற்றும் ௮றிவுமயங்கியவராயிருகதார். இவ் 

வாறு சிலராள் கழிந்தபின்பு, ௮வலரசன் புலையன வசப்பட்டு ௮வன் 

தொழிலிற் பயின்று, பிணத்தின் ஆடையைக் கொண்டுவரும் ஏவல 

னாபிருந்தார். அப்போது ௮ச்சண்டாளன, ஏட ஏவல, 8 ராடோறு 

மிரவும்பகலும் பிரியாது மயானத்ேே குடியாக விருந் த வரும்பிணங் 

களை ப்பார்த்துப்பிணத்திற்கும் சாசுமுதலிய கட்டணம் வாங்கி ௮௪ 

HEISE செலுத்தவேண்டும். ஒரு பிணத்தின் வருவாயாறுபங்காம், 

அவற்றுள் சான்கு கூறு என்னது, இரண்டுனக்குச்கூலி என்று விதி 

த்தான். பின், ௮வ்வரிச்சந்தரன் ௮க்கட்டளைபெற்றுச்சென்று காசி 

யின் தெற்குப் புறத்.துள்ள ஈமப்புறங்காட்டை யடைர்தார். 

மயானச்டிறப்பு, 

அர்த ஈமக்காடானது, கோரமாகய ஓசையும் வடிவுமுடைய 

தாக விருர்தது, அங்கு நரய்கரிகள் குரைத்தாளையிட்டுத் இரிவன, 
பிணத்தனைச் சூடியபண்டத்தால் குப்பை குவிக்கப்பட்டன, பேய், 

பூதம், சாக்கை, கழுகுமுதலியன கூட்டங் கூட்டமாகத் திரிவன், 

எலும்பின் குவையல் விளங்குவன, நீ நரற்றமும் பிணப்புகையும் 

ரூழ்க். துள்ளன, பிணங்களும் ௮வற்கறச் சமப்பவரும் அவற்றினைப் 

பற்றிப் பலவாறு அழு புலம்புவாருமாசக் கேட்கமூடியாத அழுகு 

ரே எங்குமாக, ஐயோ மகனே, அந்தோ ஈண்ப, அச்சோ தலைவ, 

இச்சோ அம்மே, அத்தோ அப்ப, அன்னோ, ஐயா, வென்௮ அழு



மார்க்கண்டேய புரர்ணமி (Oe 

வார் கூக்குரல் செவிக்கு கோய்செய்திருர்தது. சடப்படும்.பிணங் 
கள், ௮0க்.யெ விறகுக்குவையல்கள், பற்றியெரியும் இராசிகள், சாம் 

பல் மலைகள் காணப்படுவன, பிணங்களிற் ல கண்தூடிய, சமு 

சாரம் முன்னும் பின்னும் இருள்மூடியதாக விருக்கின்றது என்ப. 

போலும், இறர்த.த, உள்ளொளி இவ்வழியாற் போய்விட்டதெனக் 

குறிப்பதுபோலும், வெர்துகொண்டிருக்கும் பிணங்கள் ல லாய் 

திறப்பது உடம்பின. கிலைமைபிதுவென ஈகைப்பது போலும், எரி 

தின்றதீயின் உடசடப்போசை யிறந்தவன் பாவத்தைப்பற்றிக் கூறுச் 

தண்டனை மொழிபோலும் இருந்தன, அந்தச் சுகொட்டில் வக் 

கும் சணிடாளர், புற்கசர், சுவபசர்சள் வருலோரழுகு£ல் கேட்டு 

மிகவு மனங்களிப்கடைவர், எரி எருவினிசாசிகளே மலைமலையாகக் 

சாணப்படும், அவற்றைச் ஈட்டுச் சாம்பலாக்குவதே அல்கிடத்திய 

தொழில், பேய்க்கூட்டங்களே வாழும் குடிகள், இறந்தவர் ஆடை 

ஆபரணம், பூ, பலிச்சோறு, எங்குமிறைர் துள்ளன. எப்போதும் 

அயரப்படுவோர் கூட்டமே நிறைந்துள்ளது, அவ்விகொடு, தக்கம் 

வைசாகம், ௮ச்சரியம், பயம், இரக்கம், தருமசிர்தை, மனவூக்கமு.று 

தல், உழைப்பினுணர்ச்சி, அகங்காரவொழிவு, முதலிய பண்டங்களை 

விற்கும் சடைத்தெருவாகவு மிருந்தத, அதனாலே, சிவரசஜஐதானி 

யாகிய ஸ்ரீ காசித்தெய்வப்பதியின் சென்பாலுக்கு ஒரு ௮லக்கார 

கசரம்போ௮ மிருந்து. 

மயானத்துள் அ௮ரசனிருப்பு, 
பின் ௮ந்த ௮ரசன் மயானத்தை யடைற்து துயரத்தால் விரல் 

சப்பட்டவராய் gl! ஆ!! என் ஏவலரே! எங்குசென்றீர்கள், அமை 

ச்சே என்னை சொல்கின்றீர்கள், வேதியரே! எதனை விதிக்கின்றீர் 

சள், எங்சே ௮ரஈ, தெய்வமே! சுகமெவ்விடஞ் சென்றது, சிபிமர 

பின்மகளே! ஓ! இளங்குழர்தாய்! விசுவாமித்திரர் சற்பனையால் வறி 
யனான என்னைவிட்டெங்கு சென்றீர்கள். என்று பலவாறு இந்தத் 

தச்கொண்டு, அப்புலையன் அடிக்சடியிடும் வேலைகளைச் செய்து, 
அழுக்கும் புழுக்கமுமடைந்த வுடம்பினராய் மயிரசழியா,து வளர் 

ந்து கிற்கத் தீபசாற்றத்தோடு சடலைகாப்போன் குறியோடு கையிற் 

நடிபிடித்து மிருத்திபுவைப்போலும் இங்குமங்குமாக வோடிச் 

சொண்டு, இபிபிணத்திற்கு இவ்வளவுகொவ்ஸிக்காசு, இவ்வளவு வச் 

திதி. இவ்வளவு வாத்தக்ச து, இவ்வளவுவரும், இது எனக்கு, இ



௫௨ மார்க்கண்டேய புராணம், 

அரசனுக்கு, இது வெட்டித்தலைவலுக்கு, என்றிவவாறு எண்ணி 
ண்ணி யுழன்றுகொண்டு, ௮வவுடம்போடுதானே வேறு மொரு” 

தேகத்தை யடைந்தவரானார். பிணத்தின் மூழத்துண்டமே Gund 
யன, முடியிட்ட% கவந்திகளைச் சுமப்பது, பிணஞ்சுட்ட சாம்ப 

லின்றுகள் மூடியதோள், மார்பு, முகம் முதலிய அங்கமும், சுடுிபிண 

கிணம் பூசியகைகாறு முடையராய், பிரே தபிண்டமாகிய வாய்க்கரிசி 

யாலமைந்த உண்டியையு முடையராய், பிணவணிகளைகத் தாமணிந்தி 

ருப்பது. இவவாறெல்லாமாக அறிவுமழுங்கி உழைப்பு மிகுதியாலி 

வும் பகலும் கூச்சலிட்டுச்சொண்டும் நாய்போலலைர் து திரிந்து 

கொண்டுமி ருந்தார். இங்கனம, பன்னிரு திக்களும நாறுண்டுபோற் 

கழிந்தன. 

அரசன் கனா. 

பின்பு, அவவரசன் வருத்தப்பட்டு உபசரிப்பாரின்றிர் சுற்றத் 

தினமரைப்பிரிந்த அற்ருமையோடு உறக்கமின்றி உழன்று வேலை 

செய்து வெம்பிய உடம்பினராய் வலிகுறை/ ௮, ஒருகாள் சம்மை 

மறந்து நித்திரைகோனார். ௮ங்னம், படுத் துறங்குமபோ.து சனகில் 

வியக்கத்சக்க பெருவியப்பெஃலாம் ௮னுபளிகசனர், ஈமப்புறங்காட் 

க.லிருந்த பழக்கப்பாவ வாதளையாலும், துய்த்தொழிக்க வேண்டிய 

sot Ala evel மிகுதியாலும், இன்னும குருசக்ஷி்ணைகாடுக்க வேண்டு 

Cun யென்னும் ஞாபகம் வந்ததாகக்கண்டு, ௮வவேறு சேகத்தால் 

குருதக்ஷணைகொடுத்தவாரறாக ௮ர்தப்பாவம் பன்னிரண்டாணடு துன் 

பம் நுகர்ந்து ஒழிக்கவேண்டுவதான கழுவாயுடையதாகவாயிற்று, 

அல்லாக்கால், விசுவாமித்திரன் சகூணையின்பொருட்டுத் தூல 

வுடம்பினைக் கொடுத்து விட்டவழியும் பொருளற்றவர் அகவில்லை.' 

மனமாகிய சூச்குமவுடல் வேறு பொருளாககிருத்தலின் அதன 

நுகர்ச்சி கனவினிடத்ததாகலின் ௮௱்கு குருதக்ஷீணை கொடுக்க 

வேண்டியசடன் ௮ரசளிடத்தி லிருச்தலினலைம், தூலம் புலைத்தொழி: 

ற்செயற்கையசாகலின் உண்மைக்கருமகினை ஞாபசமுறாமையாலும் 
சுனவிற் குருதகூதிணை கொடாதலராயினராகவே யப்பாவத்தின் 

பொருட்டு முச்கனகின்கண்ணே பன்னிருயாண்டு துன்பறுகர்வதே 

. * சவர் தியென்பது சந்தையென மருவிற்று,
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கழுவாய், இக்கெஞ்ச நிலமை சோதித்தற் பொருட்டுப் பலையந்கு 

முனி ௮சசனை விற்றதென்ப.து சரும விரசசியமாம். ௮,சலின் தேச 
மொன்றினற்றானே பறஞ்செய்தல் போதாது, அதனோடு ப்ப 

மனத்தாலும் அறஞ்செய்கல வேண்டும, மனஞ்சிறா்ததாயினும், 

உடல்வினை சுச்தமாகாவிடின் மனஞ்சுத்த மாசகாமை.பின் சருமலழி 

யின் ஈுத்தப்பொருட்டு வருணாச்சிரம தருமங்களைச் கெடுத்தலாகா. 
தென்ற வாருயிற்று, 

பின்பு, ௮ரசன் கனலிற்றான் புற்கசிசாதிமாதினிடத்திற் பிறந்த 

சாகத் தன்னைப்பார்த்தார், அபபிறப்பி லிருச்கும்போது, இரு 

ந்து போனால்தான் தானசருமஞசெய்வதாச வெணெணிக் சொண்டே 

கருப்பயாகனையை யனுபளிச்தார், புற்கசச்சிறுவசைப பிறந்சபின் 

ஏழுவயதாகலும் மயானத்துப்பிணஞ் சுடுதொழிலுகச்கு வதா ர்... 

அங்கு ஈற்குணனாகிய வேரவேதியன் J am x வறியனாயிரூர்திறர்த. 

உடனே அவன்சுற்றத்தினர் ௮ர்சு ஈமக்சாட்டிற்குச் கொடுவக்தனர். 

௮ப்போது அப்புற்கசச்சிறுவனை அரிச்சந்தரன்பொருள்சொடா.த 

பிண த்தைச் சுடலாகாதென்று வேதியரை மறுதசான். அதற்கவ் 

வேதியர்கள் மூன்னாளில் விசுவாமித்திரர் சோவர்சால் அரிச்சந்திரன் 

புற்கசனாகவில்லையோ, ஏடபாசகா! நீ கொடிய ௮மங்கலவீனை செய் 

பவனாகுக, ஏழைவேதியன் பிணத்சைச்சுடவொட்டாத பாவத்தா 

௮ம் வேதியரைத் துன்புறுத்தியதாலும் நீ யிப போதே கோரநரகத் 

தையடையென்று சபித்சுதால் ௮பபோதே பாசதசைக் கையிற்பிடி, 

தீ.து இயமன்றாதுவர் லர் தவலுமையாகத் கம்மைப்பற்றிக்கொண்டு 

போவது கோச்கித் துயாமுர்று, அரசோ, அந்தோ, என்று இரங்க, 

சலசலப்போடு காய்கதுகொண்டிருச்கும் எண்ணெய்க் கொப்பரை 

யில் தலை$ழாச விழுத்தினர், ஈர்வாளாலறுக்சப்பட்டும், டைவா 

ளால் லெட்டப்பட்டும் சீழு ரங்களைக் குடிக்கும் குருட்டி ர௬ுட்டு ஈர. 

கத்தும் இமிசைசெய்யப்பட்டார், இங்கனம் ஒவ்வொருசாளில் ஒவ 

வொரு ஈரகத்தினிடமாக வருஈதும்படி யிடப்பட்டும், தேள், பாம்பு 

காக்கை முதகியவற்றால் கொட்டல், கடித்தல், கொத்துண்ணலாதி 

புரிலிக்சவும் பட்டார், ஒரு புறம்கோய், ஒருபுறம் அச்சும், ஒருபுறம் 

நாய் கவ்வல், ஒருபுறம் சுண்ணாம்புக் காளவாயிற் கிடத்தல், பெருக் , 

குளிர், பெருவெப்பம், பெருங்காற்று இவைகளால் ௮ருச்தல் முத , 

லிய உண்டாகவே ஆற்றலாகாது புலம்பிக்கொண்டிருந்தார். இங்க்.



௫௭  மாச்ச்கண்டேய் புராணம்ட 

னம் அர்த ஈரசங்களில் ஒருதினம் நூருண்டாசச்கழியப் பலகாள் 
த்யாமுற்.ற! மறுபடியும் நிலவுலகம்வர்து நாயாகப்பிறர்து. மலம், 

ள்ச்டில்களை த்தின்று இடர்தபின்னர் ஒரு திங்களில் இறர்.து, சமுதை 

யாகப் பிறந்து, பின் யானை, குரங்கு, மாடு, யாடு, மோத்தை, பூனை, 
கழுகு, பறவை, புழு, மீன், யாமை, பன்றி, கோழி, இளி, பூலை, 

தேள், பாம்பு, ஈரி, உழுவை, மரம், கல்முசலியவாகச்தினமொரு பிற 

ப்பாகப்பிறர்.து ர்ளொன்று தூறுவருடமாகத் தீயயோனிபலவத் 

அள்ளும் பலகாள் பிறர்,து. துன்பப்பட்டார், பின்பு ௮வலரசன் தன் 

குலத்திற்றானே பிறர்சதாசுக்கண்டு அரசனாய்ச் சூதாடி HIP ps go 

மனைவி மக்களைவிட்டுத் தனியே காடுசென்று அங்குவாய்திறர்த 

விழுங்கவர்த இம்கத்தினையும் சரபத்தினையுங்கண்டு புவற்றால் கொலை 

யுண்டு இன்னப்பட்டு, மீட்டும் மனையாளை யெண்ணியமுது, ஒ!! சிபி 

யாசன் வழிமச ளே! என்னைவிட்டு எங்குபோடுன்றாய் என்று வா 

யாற்கூறிப் பின் எவவளவோதேடியும் கண்ணுக்கு அப்யால் ௮கப் 

பட்டதில்லை, பின்பு ௮வவரசன் சுவர்க்கத்தை யடைக்.து தன் மளைவி 

யைக்கண்டார். ௮வ்கு தலைவிரித்து ஆடையின் றிச் சிலராலீர்த்துச் 

செல்லப்பட்டு, ஐயோ! காத்திடு காத்திடு என்று ஒலமிட, எமன் 

ஆணையால் வர என்ற சத்தத்தினைக்கேட்டு அவவிடம்போக; ௮ங்கே 
எட எமனிடத்.து உன்மேல் விசுவாமித்திர்கோள்சொன்னார் என்று 

கூறித் தூதர் தாம்பினாற் கட்டியிர்த்துப்போயினார், எமன் விசுவா 

மித்தாரர் செடுதியெக்லாம் கூறினான். அவவளவாயும் ௮வ்வாச 

லுக்கு ௮க்கனவிலும் விசுவசமித்திரன் விஷயத்தில் வேறுபாடு உள் 

ளத்திலும் பிறக்ததில்லை பாவபுத்தியும் பிறர்ததில்லை, இவ்வாறு பல 

சோதனைகள் பன்னிரண்டாண்டு காலவளவாகக் கனவிற்பட முடி, 

பாத பாகெள்படச்செய்து இக்.துன்பமுனக்கு விசுவாமித்திரரால் 

சேர்ச்ததென்னவும் அவர்விஷயத்தில் பத்திகெட்டதில்லை, மின்னர் 
இயமன் தூதுவரால கொண்டுபோகப்.பட்டு உண்மை வடிவோடுங் 

கூடிய இயம தருமராசனைப்பார்த்தார், அப்போது, இயமன், ஐயா! 

மகான்மாவாயெ விசுவாமித்திரன் கோவம் ஒழிப்பது அருமையாக 

மே யிருக்ெற2. இனி உமக்குப் புத்தரசோகத்தனையும் கொடுப், 

பார், நீ, மனிதருடைய வுலகமே மீண்டுசெல், இன்லும ' ௮லுபலிக்க 
Baume ye அன்ப சேடத்தினையும் ஒழித்.அகிடு, அப்பால் உனக் 
ஈன்ையுண்டாமென்று செசல்லியனுப்ப, கால.தா.துவரசற்றள்ஞண்டு 

நிலவுகஷீம் வந்தார். (இவ்வளவும் கனவு.நுசர்ச்2,



மார்க்கண்டேய புராணம்... HE 

இங்கனம் சனவுகண்டு உடனே விழித்துணர்ச்து ௮ச்சச்தோு 

'இடுக்குற்று, ஒகோ! எவ்வளவு அுன்புற்றேன் என்று எண்ணி இளை 
ப்பாற்றி அக்கனவினை கினைததுப் புண்ணிற் காசமிட்டாற் போலாய 

௮க்தோ! கனவிலுங்கலக்கந்கானா! என்று எண்ணித் தன்னேவலரச 
இய புற்கசர், வெட்டித்தொழிஎரை யழைத்து, ஏட, ரான் படுச்துப் 

பன்னிரண்டு வருடமாயிற்றோ, என்னு வினாவ; சிலர் இல்லை இல்லை 

என்றனர், லா ம் அம் என்றனர், ௮ரசன் அவற்றைக்கேட்டுத், 

தேவர்கஃ வணங்கிப்பழிச்சி எனக்குச் சுபமுண்டாவதாக, தரும 

சிர்)ைக.பும் உண்மை புணர்ச்சியும் கெடாது நிற்க, மனைகிபுமக்களூம் 
ச்சம்பெதுக, அறம் வாழ்க, மாதேவர்சகு வந்தனம், கண்ணனுச்கு 

வர்சுனம், பிரமனுக்கு வ௩தனம, தலைமைபிற் றலைமையவாய், சுத்த 

லாய்; மூதல் முடிவற்றதாயிருக்கும பிாமத்திற்கு வர் சனம், பிரகற் 

பதியே, போற்றி, இஈதானே, போற்றி என்றுகூறி அவ்வரசன் மீட் 

டம், வெட்டித் தொழிலிற்றலைப்பட்டு பிணககட்குக் கொள்ளிக்கரசு 

வாங்கச் சிறந்கவொழுக்கவபி மறக து, அழுக்கடைர்தலராயச் சடை 

மூடி ச௮க் கருமைவடிவோடு கேோலைப்பிடி 5.௫ விசாரவருவாய் மக 

விமக்கசாமறஈத, ஊக்கமின்றி ௮ப்புறங்காட்டில இருகதனர், 

அரசன புத்தி சோகறாறல். 
பின்பு, பாம்பாற்கடியுண்டு இறக்த மகனை யெடுத்துக்கொண்டு 

அவ்வேந்தன் மனைகிமயானத்திற்கு வரது ௮ழுதனா, ஓஒ! மக்னே, 
ஓ! புதல்வ, என்று ௮டிக்சடி கூவியழைத்துச் கோவென்று கதறிக் 

கூர்தலிற் றாசுபடிய கறுததிளைத்த மேனியசாய், த! அ௮ரசபேறே, 

முன்னிலத் தன்மேல் விகாயாடிக்கொண்டிருக்கக்கண்ட மகன் இப் 

போது அரவின் வாய்ப்பட்டு இறர் து கடப்பதைப்பாரும், என்று 

ஒலமிட, அரசன் ௮ம்மொழிகேட்மி, ஏதோ, புதுப்பிணம வர்ததே 

உரிமைக்காசு தண்டுவோமென்று விரைவிலங்குவந்தனர். அங்கு 

அழுதிருர்சு மாதர் தம்மனைலி என்று அறியாதபடி நெடுகாள் வேறி 

டமிருந்ததாற் புதிதுபிறக் து வர்தவாரு.பிற்று, முன் அழகிய கூந்த 

அம் மேனி சலவண்ணமு முண்டாயிருர்தத, பின் சிக்குண்ட மயி 

ரூம் ச௮ுத்தவண்ணமும் அழுக்காடையு முடையராய வந்தமையால் 

அவர், ௮ரசமாதராகத் தோறறவில்லை. கவே, ௮வவரசலும் முன 

னிலைமையொள்றுமின்றி உலர்ந்தமாமபோலும் புலைவடி வரக கிருதி 

தலின் ௮வ்வமமையும் ௮வனரத் தமது சணவரென்றுணர்ச தலம், 

௩



இர மார்க்கண்டேய புராணம், 

அவர் பாம்புகடித்திறர் து சறத்தவாடையின்மேற் கடத்திக்கடெக்கும் 

tne door sa ர்த்.து வியப்படைக்து சிந்தித் த, ௮ழூயெ தலைச்சுழி உயர்: 

ந் வளைந்த புருவம், சிறர்சுதாடை, சுருண்டு மெலலிய சிறுகுஞ்சி, 

தாமரைமலர்ந்தகண்,. கொவலவைவாய், அழகிய பல்வரிசை, மெல்லி 

ளங்சை, பெருத்த நெற்றி, நீண்டதோள், அகன்ற மார்பு, உயர்ந்த 

நாசி, தெளிக்திறையமைந்த லிாலசள், இவ்வாராசு ஈல்ல ௮7௪ விலக் 

கணம் அமைர்துவ்ளன; ஆசலின் நல இசாஜலமிசத்திற் பிறந்த 

மைஈதனே போலும, ௮ஈதோ, பாழான ஊழ் இவலுக்கு இத்துன் 

பக்தை விளைத்சகே என்று அச்சிறுவன் மூகம பார்த்தளவிலே, 

மன்னவன் கெஞ்சுகரைகது சோகம் பிற்கு, இக்தச்சசவை கோக் 

குர்தோறும் சாய்மடியிற படுத்துச்கிடக்கும் இசோகிதாசு வனாகிய 

ன்னிளஞ் சேயின் ஞாபசம் வருகின்றது Magn OT sua 

மூடையவன் இவ்வாறே யிருந்தான். ஆபின் கொடிய மிருத்தியு 

அவளுச்கு இரத கிலையுண்டாச்சு மாட்டாது, என்று ௮சசன் தன் 

னுச எண்ணிக்கொண்டிருக்தான, 

அப்போது ௮வ்வரசமாது, மகனே, எக்கப்பாவ வெண்ணத் 

தால் சொடிய லீப்பெருக்துன்பம OE ES, இதன முடிவு தெரிந்தே 

ரில்லை, ஓ? என்தலைவராகிய மன்னரமன்னரோ, இடபெருக் துன்பச் 

அவலைபுள் தகைத்துக்கிடபபேனை தேற்றாலு எங்கு சுகமாக விருக் 

இன்தீர், அரசுபோபிற்று, அன்புடை ஈண்பர் போயினர், மனைவி 

மக்களையும் விறமீ£ர், ஓ, கொடுர்தெய்வமே, அரிச்சர்திர மஹாரரஜ 

Mig என்செய்தாய், என்று ௮வவமமை புலம்பும்போது, அவ்வ 

சன் சிறி.ஐுதாரம் பின்னுக்குர் சென்றுகின்று, ௮ழமுபவள தம்மனைவி 

இறந்தவன் சம்மசன் என்றுணர்ந்து, என்னி, எந்த வீட்டிலிருக் ச 

என்மனைவித்கு, எவ்வாறு மகனிறக்தான், அவளலலர்போலும், 

என்று ஐயப்பட்டுக்கொண்டு, ௮பபெண்ணரசியின் குரலை நன்றாகக் 

கேட்டுச்தம்மனை வீயேயவர், தம்மைக்கனே யச்றுவனெனத் துணி 

வாசு ௮ணர்ச் ஐ, ஆற்ருத அன்பத்தினராய், ஆ ௮ பகனே மகனே 

ஏன்று -ூவிரர்ச்சத்.த நிலத்தின்மேல் விழுந்தார். ௮க்சற்பரசியும், 
அப்படிப்பட்ட அவத்தையுட்பட்டவரைத் தம்முடைய கணவசாகிய 

அரிச்சந்திரன் என்றுணர்ர்து துயரத்தால் மூர்ச்ச்துச் சேட்டை 

பற்று கிறத்தின் மேர்கிழுர்தாம்



மார்க்கண்டேய புராணம். “(Her 

பின் அவர்கள் தூர்ச்சை செளிர்தெழுர்து துக்கத்சோடு, ஓ, 

மகனே!! கல்ல வுன்முகம் வாடியிருப்பதை கோக்? எங்சள் நெஞ்சு 

இனனநக்தரித்தசே. அ௮ப்பா!! அப்பா!! என்று அழைக்துவரும் 
உன்னைக் குழந்தாயென்று இனி எப்போது வாயார வழைப்பேம்? 

இனியாருடைய தத்தடியிட்ட அடியின் நுகளினல் எங்களாடையும 
உடம்பும் அ௮ழுக்சடையும்? என்னுடலெலா௫ குளி மன ச்தை மகிழச் 

செய்யவர்தமகனே!! உனக்கு நான் சர்தையாயும் கன் றினைவிறராற் 

போல் விற்றேனே! என்னாரைப்பறித்து, என் சுசப்பொரு ளெல் 

லாவற்றையும் சுவரர் தசொாண்ட ஊழானது பாம்பாசவக்து என் 

மைக்கன் பிரையும் வாங்கிக்கொண்டசே! இச்சு றுவன்மூகம் பார்த் 

சால் அர்தலிடம்” என்சண்ணினச்ராம் ஏறிபிரச்சலாம். இப்போது 

குரடனேயானேன்! என்றிவ்வாறு புலம்பி, ௮௪ இளமகவை யெடு 

தீதணைச்த, சம்மியதாலோடு அழசமுது இளைத்து மூர்ச்சித்துப் 

பீணம்போல் கிலத்தின்மேல் விழுந்தார். 

அப்போது, ௮வ்வரசபன்னி, சுணவனைநோச்கி, இவரே சிறக்க 

வென்சொழுசகச்; ஞூலால் வீளங்குகன்றஅ௫. ௮றிவுடையோர் மனத் 

திற்குச் சந்தானே போலும் அரிச்சந்தரபஹா* ஜன் இவசே, ஐய 

மில்லை, இவர் நாசிடீண்டு முனைவளைந்து முள்ளு, முல்லையரூம்பு 

போன்ற பல்வரிசையும் முகச்சாயலும் அவவாறே யிருக்கின்ற. 

இவ்வரசன் மயானத்துக் கேன்வந்தார் என்று எண்ணிக்கொண்டே 

அர்தமாதாசி புத்திசோகச்தீனை யொழிக்து நாயசனையே பார்த் 

தார். அப்போது, ௮வ/கையில் gprs வெட்டி க்தொழிற் புலையன் 

கையிலுள்ள தோர்சண்ட மிறக்கக்கண்மி துயரக்சோடு மறபடியம 

மூர்ச்சித்து விழுக் து பின்செலிர்செழுர்து, கம்மியகுசலோடு, ஓ! 

தெய்வமே! எல்அகடச்து பழித்சொழில் செய்யப்பட்ட, Fee 

என்னை செய்தாய்? தேவரோடொச்ச ௮ரசளைப்புலைய னாச்சனையே ! 

௮. ரசாட்சியைப் பறித்தாய்! சுற்றக்தினரைப் பிரித்சாய்! மனைவி மக் 
களை விற்பித்தாய்! இவ்வளவீற்றிரூத்தி படையாஅ புலையனுமரக்கி 

னையே! ௮ச்தோ! என்னசசே! துக்இத்து நிலக்தின்மேல் விழுந்து 

துயரப்படும் என்னைபெடுக்து இப்போது, சட்டி லின் மீதிருவென்று 

ஏன் சொல்லமாட்டீர்? குடை, கவரிமுதலிய ௮/ரசசின்னங்களும், 
வெள்ளி, பொன் முதலியவற்றாற் செய்யப்பட்ட ௮7௪ செல்லக்கலன் 

களஞ்ம் இப்போது காணப்படவில்லையே. ஏன் இந்தச்தசைவே௮பட்



௫௮ மார்க்கண்டேய புராண்ம், 

உ.த? முன்னம் எதிரே அ௮ரசர்கசொல்லாம் ஏவலராய்த் தமது மேலா 

டையால் நிலம் விளக்கிச் செல்ல, ஈடச்கு மிம்மன்னர் மன்னன், இப்' 

போது இத்தலைமண்டையோடு உருளும் பிணவலங்காரங்களும், 

அவைபூண்ட பண்டங்களும், கலன்கழிமகளீர் கூந்தலும், உ திரமாமி 

சங்களும், வெர்.தும் வேகாதுமான பிரேதங்களும், நெருப்பு, புகை, 

கரி, சாம்பல், காக்கை, கழுகு, பருக்.து, காய், நரி மூதலியவைகளு 

முடையவாய்த் இகோற்றத்தால் சூழப்பட்டு அச்சம் விளைப்பதாயும் 
௮சுக்தமாயுமுள்ள இம்முதுகாட்டில் தன்பப்படுகின்றாரே!) ஐயோ! 

இசனைப்பார்க்கலும் துன்ப முூள்ளதோ? என்றிவவாறு சொள்லிக் 

கொண்டே லந்து, ௮ந்த மஹாபதிவிரசை, ௮ம்மன்னவளைக்கசுட்டிக் 

கொண்டு கோவெனக்கதறி, ஒ! பெருமை பொருந்திய ௮ரசனே! 

ஏனிப்படியானீர், என்னெஞ்சையேதோ! மருள்வந்து கூடுகின்றது. 

இது என்னை, கனவோ, அல்லது கனவோ, ஈனவேயாயின் தருமத் 

தை ஈம்பினவலுக்குத் தருமம் துணைகயன்பது இனியிஈலை, நீ, ௮வ் 

வளவு Ants தேவபிராமணசை உபசகிந்தனையே! வாய்மை ups 

இனையே நபபியள்ளனையே, அப்படிப்பட்ட வுனக்கு இவ்வளவு 

கொடிய ுன்பதசையுண்டான பின் தருமம் எங்குள்ளது, சத்தியம் 

எங்குள்சா து, இனிஈற்குண மென்செய்ய, என்று புலம்பும் ௮ம்மனை 

விமொழிகேட்டு காவலன். வெய்துபிர்த்து, கம்மியகுரலோடும் தனக் 

குப்புலைத்தன்மை வர்தவாற௮ுமுறையே கூறினர், அந்தச்சற்பசசியும் 

கேட்டு மீசவும வருத்தப்பட்டுப் பின்பு, தன்மகன் இறக்ததைபயும் 

முறையேசொன்னாள். அதனைக் கேட்டவவரசன் துக்கத்தோடு விழு 

ந்தெழுகது, இறக்து கிடக்குர் தமது மைந்தன் முகத்தை நாவினால் 

வருடிச் சொல்லுகின் ரர், 

அன்புடையாளே! இனிரநெடுகாழி யிவ்வாறு புலம்பிச்கொண் 

டி ருப்பதற்ு மனமில்லை, பார் என்சொடுமையை, என்னுடம்பு என் 

Ser EN TRON, புலைபன் கட்டளையின்றி கான் தீயில் வைத்தால் 

சீட்டும் /லையனடி மையாகவே நான் பிறக்கவேண்டிவரும், அன்றி 

ஹி வளவில அக்குற்றம் ஒழிவதல்ல. கிருமி£டங்களைத் தின்னும் 

நரகத்திலும் விழுவேன். மலராசிலடிவமாகிய வைதராணீகரகம், 

அண்டர் அண்டமாக வெட்டப்படும் ௮பத்திச ராகம், மிசக்கொடு 

வ்ருச்தமூள்ள இரெளரவ ஈரகமுதலியவற்றுள் பலவேதனைப்படக் 

கடந்து ' பல இழிபிறப்புப் பிறக்கவேண்டும், பிழைத்திருச்சலா



மார்க்கண்டேய புராணம், ௫௯ 

மென்றால் தயரக்கடலுள் ளழுர்.துகன்றேன், இதனில் இறப்பதே 
மேலாம் போலும், அஃதங்ஙனமாக; ௪ துவரினும் வருக என்றிரு 

க்சையில் வமிசத்திற் கொரேிறுவனிருர்தான் ௮வலும் இங்கிறர் 

தான், இனியென்கொடுமை பெரிது, பிறனொருவலுடைமையாகிய 

இவ்வுடம்பினை நான்கெடுத்து எவ்வாறு சழ்கிலைச்குப் போவேன். 

௮ச்தோ! ஆபத்தே! இனி என்ழுயற்சியில்லை, அல்லது, அதிக துன் 

பம் வந்தவழி எவனும் பாவந்திற்கஞ்சான், தாழ்ந்தபிறகியிற் பிற 

க்கிலும் பிறக்கலாம், இத்துன்பம் ஒழிவதே சாலும், எந்த ஈரசுத் 

அன்பமும் இப்புத்திர சோககதோடொக்த சன்று, ஆசலின், நான் 

பிணக்கட்டை வேகும்போ.த, மசலுடம்போடு நெருபபில் விழுந்து 

போகின்றேன், எல்லவளே! என்லுடைப கொடுக்தொழிலாகய 

விதனைப்பொறுத்திடுச, நான் எவ்வளவுகொடுமை புரிபினும் ஈகைத் 

திருக்கும் இயற்கையோய்! கான் என்சொல்லிலும் பிரசாதமென்றே 

கொள்ளும் கொள்கையோய்! இப்போதும் என் சொல்லை இழுக்கா 

தே. என்னால் விதிக்கப்பட்டலளாய் வேதியன் மனைச்குப் போகுதி, 

கணவனையும் மசனையும் விட்டுப்போசலாற்றாுயோ, சாமிதுவரையி 

௮ம் ஏதேனும் தானதருமம் செய்திருந்தாலும், வேள்விக்கருமஞ் 

செய்திருந்தாலும், பெரியோரைப் பூரித்திருந்தாலும், மறுமையிற் 

ரொடர்புண்டாகின்றது, இனி இம்மையிற் கிடையாது, அனால், 

புதல்வனைத் தேடிச்செல்லும் பொழுது, உன்னோடு போவதே முறை 

நன்னகையாய்! கான் ஏகாந்தத்தில் ஈகைத்துக் கொடுமொழியேதே 

னுங் கூறியிருந்தால் அதை நெஞ்சிற் கொள்ளாதே, வேதியன் மனை 

பிலிருக்கும்போது கான் ௮ரசபன்னியென்று நனைத்து ௮வ்வேதி 

யனை ௮வமதியாதே, எல்லா முயற்சியாலும் ௮வமரைக் களிப்பித்தல் 

செய்தி. ௮வரே உனக்குத்தலைவனும் தெய்வமுமாம். என்று கூறக் 

கேட்ட ௮வ்வரசி, ௮ரசரேறே! காலும் உம்மோடு தீயிற்புகுவேன், 

இனியும்மை விட்டு இத்துன்பத்தை ௮னுபலித்திருக்க மாட்டேன். 

சுவர்க்கமேனுமாக ஈரகமேனுமாசு நாமிருவரும் ஒக்க ௮னுபலீப் 

போம். என்றுகூற, ௮வ்வரசலும் அதற்கிசைர்தார். 

இப்புகவேண்டி அரசன் தெய்வம் வாழ்த்தல், 
பின்பு, அவவ.ரசன் ௪௬ விறகுகளைச்சேர்த்.து HEE en al FH), 
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மேற்று, உயிர்ச்குயிர், சசன், அன்பின்வழியன், பாசப்பகை, எங்கு.



௬௦ மார்க்கண்டேய புராணம். 

முள்ளான், சுசேசன், அதி, ௮ங்கண்ணன், பிரபு என்னும் பெயர்க் 

குப் பொருள £ய்த் தம் உள்ள வெறுவெளிப் பெருங்குகைக்கண்ணே 

இருக்கும் முதலி.றில்லாத மெய்ப்பொருளைத் தியானித்தார். 

இதனைப் பிரமசுத்திரம் முதல், ௮5: 8-ம் பாதம் தாராதிகரண 

தீதுட் சாண்க, நதைத்திரியோப மிஷத்து, 0-வது பிரசினம் தகரவித் 

தை பிரணவோபாசனையையும் சாண்சு, 

அரசனுக்குச் தேவர்கள் காட்டிகருதல். 

அங்ஙனம் அரசன் தியானித்திருக்சையில் எல்லாத்தேவரும் 

இக்தர.லும் தருமசேவதையும் முன்னடக்ச வந்து சேர்ந்து, யாவரும் 

ஒரு முகமாக, ஓ கோ! ௮சர்க்கு ௮ரசனே கேளும். இவர் பிரம 

தேவன், இவர் தருமதேவதை, இவர்களோ சரத்தியதேவர், விசுவ 

தேவர், சத்த மருத்துக்கள், உலகபாலகர், சாரணர், நாகர்கள், சத் 

தர்கள், சுந்தருவர்கள், உருத்திரர்கள், ௮சுவனிதேவர்கள் முதலிய 

மற்றைத்தேவரும் வந்தனர். MPM MHS FHT Hw ஈண்பு கொள்ளுவ 

துந்கு யார் அரியவனோ, அப்படிப்பட்ட விசுவாமித்திரனும், உம் 

மோடு ஈண்புகொண்டு, உமது எண்ணத்தனை நிறைவேற்ற விரும்பி 

நிற்தெறார் என்றுகூறி, ஒ; அரசனே! வன்செய்கை செய்யவேண் 

டா, யானே தருமதேவதை உமது பெசறுமை, சாந்தம், வாய்மை 
முதலிய ஈற்குணத்தால் களித்தல் செய்தவனாய் உம்மிடம் வந்தேன் 

என்று அறக்கடவுள் கூறிற்று, பெருத்த புகழ்வாய்ந்த மரிச்சந்திர 

மஹாராஜனே! நான் இந்தரன் உம்மிடம் வந்தேன், மனைவி மச்ச 

ளோடு நீர் x Surg புண்ணிய லோசத்தை வெற்றி கொண்டீர், த! 

மன்னர் பிரானே! நீர் உமது குடும்பத்தோடு சுவர்க்கம் புகும், 

என்று கூறலும், அரிச்சந்திரன், ௮வவிர்தூரனை நோக்கி, ஓய் 

தேவராஜனே! என்னை ஏவல்கொண்ட, நாய்த்தின்னி புலையனது கட் 

டளையின்றி அவனுக்குச் செய்யத்தகுவனவற்றைச் செய்யாது கான் 

சுவர்க்கம்பெறேள் என்றார், 

அதன்பின் சருமத்தெப்வமானது, அவரை நோக்கி, ஐய! உமக் 

சத்துன்பம் வருென்றறிர்து ரானே காய்த்ெலும் புஃயனாய் “பச் 
ச. 

சண் மெனலும் புலைச்சேரியைச் தோற்று சித்தேன் என்றத, அப்



மார்க்கண்டேய புராணம், ௬௧ 

போது, இர்இரன் மறுபடியும் மண்ணின் மேல் எல்லா மனிதசாலும் 

சர்தலிடம் வேண்டுமென்று விரும்பப்பபின்றதோ அப்படிப்பட்ட 

புண்ணியத்தானத்தை நீரடையும் எள்றான், அதுகேட்ட அரிச்சர் 

Bier, ஓய்! தேவரிறையே! உமச்குத்தெண்டன் என்னிடத்து ௮௫ 

ளினால் இன்முக த்தோடும் வந்த உம்மிடத்.துச்செய்யும் என் விண்ணா 

ப்பத்தினைக்கருணைசெய்து சேட்டருளும், என்னெனின், அயோத்தி 

ஈசரத்தின்கண்ணுளளார் என்பொருட்டெழுந்த துக்கத்தினால் விழு 

ல்கப்பட்டவர்களா யிருக்கன்றனர், அ௮வர்சளைவிட்டு யானெருவ 

ஸம் எவ்வாறு சுவர்க்கம்புகுவேன், “ஏல்லைக்கணின்றார் துறவார் 

தொலைலிட௨த்ததுர், தொலலைக்கணின்றார் தொடர்பு” என்பது % ஒத் 

தன்றோ, 

குரூவீனைக்கொன்றதிமை, வேதியளைக்சொன்ற தீமை, பசுவைக் 

கொன்ற தீமை, மாதரைக்சொன்றதீமை என்னும் பாசகத்சோடொ 

த்த பெரூம்பாதசம் தன்னை யடைர்சரனைசக் சைவீடுதலால் வருமெ 

ன! கூறப்பட்டது, தன்னேவல் பூண்டொழுகும் அன்புள்ள அடி. 

யவன் வீடப்படுவோன் அல்லன், குற்றமற்றவனாகிய ௮வனைவிட்டவ 

னுக்கு இம்மை.பிலேனும் மறுமைபிலேனும் சுகமுள்ளவாராக யான் 

கண்டதில்லை. ஓ! இர்திரனே! இங்கனமாக யான் எவ்வாறு சுவர்க் 

கம் குறுகுவேன், தேவர் கோமானே! அயோத்தியா ரனைவரும் 

என்னோடும் வரற்பாலரேயாயின், யானும் ௮ங்குவருசன்ெறேன். இன் 

நேல் அ வசோடு நரகம் புகவம் புகுவேன் er arnt, 

அதுகேட்ட இர்திரன், அவ்விறைமகனை நோக்கி ஐய, Houser 

செய்த ஈல்வீனை தீவினை வே.றுவேருசப் பலவுள்ளன; அங்ஙனம் ௮வ 

ரனைவரும் ஒரேபடித்தாய்ச் சுவர்ச்கர் தூய்க்கவெனக் கூறு வதெங்கன 

மாம் என; அரிச்சக்திரன், ஓய்! சேவர் சோவே! நாட்டின்சணுள்ள 
குடிகளின் உதவியால் ௮ரசன் ௮ரசுசெய்வதும், பெருத்தவேள்வி 

செய்வதும், புண்ணிய மீட்டுவ ௫ம் அதலான் அ௮ச்குடிசளஞுடைய உத 

வியாலே யானும் அ௮வ்வளைத்தினையஞ் செய்சேனாக, இப்பொழுது 

சுவர்க்கவேட்கையால் அத்தகைய நன்றிசெய்தவரை விடலாற்றேன். 
“செய்யாமற் செய்தகவுதலிக்கு வையகமும், வானசமு மாற்றலரித 

ஆதலின், மகவேந்தே! யான்செயத வீனைசளுள் ஏதேனுஜ் &றிது 
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௬௨ மார்க்கண்டேய. புராணம், 

ஈல்லினை பிருக்காலும் தானம், வேள்வி மூ.சலிய கருமங்சளுட் சிறித 

நெடுங்காலம் அதுபகிக்கத்தக்கதா யிருந்தாலும் அவையெல்லாம் 

அச்குடிகளோடு ஒத்தபடி கான் ய்ப்பதாருச, நரீர்கருணை செய்து 

ஒர் போதேயாயினும் யான் ௮வானைவரோடும் சுகமுறும்படி யரு 

ஞூச “சுற்றக்காத் சற்றப்படவொரரசல் செல்வர்தான், பெற்றக்தாந் 

பெற்றபயன்'' என்றிரந்தாரென மேல்தருமப்பறவை முனிவர் கூறு 

கின்றனர். 

பின்பு, ஒய் அரசனே! அ௮வவாறேயாகுகடுவன்று, ரூவுலகராய 

சுறுயெ இர்திரன் களித்துக் கூறினான். தரூமசேவகையும், காதி 

வேந்தன் மகனாகிய விசுவாமித்திர முனிவனும் “*செடாவழிவந்த 

கேண்மையார் கேண்மை, விடார் விழைபுமுலஞ்' என்றூ Maras 

சன் நிலைமையை வியந்தனர். 

அரசன் நகரமாக்களோடு சுவர்க்கம் புகுதல். 

பின்னர் இர்இிரன், ௮ரிச்சர்திர மகாராஜனோடும் ௮யோத்திமா 

நகரமடைந்து, ஓய், மாந்தரே, அனைவரும் வருக, ௮றக்சுடவுளரு 

ளால் அரேகம்சேகடித் தெய்வவீமானங்களுண்டாய் மனிதர்க்கு ௮௬ 

மைமயாயுள்ள சுவர்க்கப்பேறு இர்த மண்ணிலம்போல அம்கட்கெளி 

யதாயிற்று, என்று கூறினன். 

டூச்சனம் இந்திரன் கூறிய சொல்லைக்கேட்டலாலும், அரிச்சக் 

இரமகாராஜன் அன்பு செய்தலாலும், அர்நகரமாக்களனைவரும் தத் 

தம் மனைவி, மக்கள், சுற்றம், ஈண்பர், ஏவலர் முகரியோரோடும், 

௪ வர்க்கம் எறுற்கால் அங்கங்கு வெவ்வேறு விமானங்களில் ஊரச்க்து 

சென்றனர். அப்பொழுது ௮னைகரும் கஸிக்க ௮ரசனான அரிச்சர் 

இரன், உசோகிராசுவனான தன்னாசைமைச்தளை அழகிய அயோத்தி 
நகரத்தில் மகுடஜஞ் சூட்டினான். தேவர்க்களோடு முனிவரனைவரும் 

அவலரசளல்குமரனுக்கு ௮ரசிறைமை யளித்தனர், அவர்களிடத்து 

அன்புள்ள மாந் தனைவரும் “ஊருணி௰ீர்கிறைந்தற்றே யுலகவாம், 

பேரறிவாளன் நிரு'” என்பதுண்மையாயிற்றே! என். கஸலிப்படைச் 

தார்கள், இவ்வாறு ஒப்பற்ற செல்லம் பெற்று, அவவரிச்சர்திர 
மகாராஜன், ஓர் ஈகசம்போலும், % உய்யான முதலியவற்றாலும், ௮. 

ணாதும், கொடிமுசலியவ ற்றாலும் ௮ணிர்,துள்ள விமானம் புகுந்தார், 
  

* உயயானம்- சோலை,



மார்க்கண்டேய புசாணம்... ௬௩. 

அதன்பின், எல்லா நால்களிலுள்ளமு முணர்ந்து, மிகுந்த பெ 

நுமைபுடைய ௮௪7 குரவனாகிய சுக்கிரன், தச்சுத் தொடங்கினான். 

அரிச்சந்தினே டொத்த அரசன் முன்னிருக்ச.து மில்லை, இனி 

யுண்டாவது மில்லை, ஆ! த! எல்வளவு பொ௮௫மை எவ்ளவு ஆழச் 

அணர்ந்த நெஞ்சுடைமை, எவ்வளவு கொடை த! ஆ! அவற்றின் 
பயன் எவ்வளவு பெரியது, மானிடனான அரிச்சந்தன், தெய்வமா 

யினனே “:அடக்கமமாருளுய்க்கும்'” என்பதண் மையே என்றுன்' 

இக்கதையின் பயன. 

என்று தருலப்பறவை முனிவர், சைமினியை நோக்கி, இவ்வரி 

ச்சந்தான் கதை முழுவதும் உமக்குச் சொல்லியாயிற்று, ஒ! வேதிய 

னே, யார் இக்தப் புண்ணியக் கதையினைக் கேட்கின்றானோ, அப்படி. 

ப்பட்ட விவேகி, ஆபுள், கோயின்மை, செல்வம், பகையொழிவு, 

சுகம் முதலிய ஈன்மைக&*ப்பெறுவன். மசப்பேறில்லாதார், மகப் 

பேற்றையும், ஊர்தி வேண்டினோர், ஊர் தியையும், கல்வீயை கிரும் 
பினோர், கல்வியைபும், ஞானக்தை விழைந்தோர், மேலான ஞானத் 

தைபும் பெறுஈ!. ஒருகாலிக்கதையைக் கேட்டோர்ச்குண்டாமும் 
புண்ணியப்பயளைக் கூறுதும் கேட்பீர், அவளுக்கு மனைவி மக்ச 

ளோடு ஒரு பொழுதும் பிரிதலறிபான, அவன்பால் தேவர் ம&ழ் 

ச்சி கூர்வர், யார்க்குர் தருமத்தில் உயாந்த சுவையுண்டாம். பெறும 

அவ்வளவும் சுகமேயுண்டாம், மேலான செல்லம் பெறுவர், செய் 

கையில் மபக்கமுண்டாகா, எப்டோதும் துன்பற்றிருக்கும், இருப் 

Guim pha gr தாயம் பெருகும். எம்முகத்தும் துன்பம ஒழி 

பும். பாவமும் போரும் உண்டாகாது, போரில் வெறறிபுண்டாம, 

சுவாரக்சப்பேறு விரும்பினோர் சுவர்ச்கம் பெறுவர், மணகவிருப்போர் 

கணம் பெறுவர், (எனவே அன்போடு மிக்கதை கேட்கவேண்டும் 

என்பதுகருக்து, அ௮ங்கனம் சேட்டு ஈம்பிக்சைவைத்தவர் சொன்ன 
சொற்றவறுது சடவுளுண்மை யெண்ணிச் சத்தியத்திற் கட்டுப்பட்டி, 
ரப்பர், ௮ங்ஙீனமாதலே பிப்பயன் கூறலின் கருத்து. இம்முடிபை 
மீமாஞ்சை அருத்தவாதாதி கரணகச்துள்ளுங் காண்க.) 

அதனபின்னடர்த சதையைக் கேளும் வேதியனே. இராஜசூய 

யாசுத்தில் உணடாகிய கருமத்தவறினால் உலகத்தை அழிக்கவல்ல 

கூகை கொக்குசளின் பெரும்போசொன்று உண்டாய,



மார்க்கண்டேய. புராணம்; 

என்று, தரமப்பறவை முனிவர் றைினி முனிவர்க் க மேற் 

கூறத்தொடங்கினர், 

எட்டாவதத்தியாயம் 

முற்றிற்று, 

  

டே 

சிவமயம், 
. ° (அ e 

ஒனபகாவது அத்தயாயம், 

வட்ட விசுவாமித்து யுத்தம், 
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ஐப மூனிலரோ, ௮ரசொழித்து ௮ரிச்சர்தர மகாராஜன் சுவர்க் 

கம் புதந்த பின்பு, நீருண்டிழ்கது யோசத்திருக்க பேசொளியுடைய 

இராஜபுசாகிதான வசிட்டர் பன்னிரண்டியாண்டுங்கழித்.து வெளி 

வக்து, விசுவாமித்திரர் செய்த கொடைகளனை த்தனையும், பெருங் 

குணமுடைய அரிச்சக்திரனுக்குண்டாயெ ,இடுக்கண்களையும், சண் 

டாசாரோடுகூடி மனைவிமக்களை விற்றுத் தன்பழுற்றதையுங் கேட்டு, 

அராசனிடத்து மிகுத அன்பிளையும் மானச்தையு முடைய ௪௫ட் 
டர் பெருந்தவமுடைய ராதலின், அவலிசுவாமித்திரமுனிவசை வெ 

கு ண்டி எண்ணத்தொடங்கினர். 

ஆவா ! அவ்லிசுவாமிச்தான் என்மக்கள் நூற்றுவரைக்கொன் 

றூன். அர்சாலகதிலும் எனக்கிப்போதுண்டான கடுஞ்சினம் உண் 

டானதில்லை, ஏசெனில், அரிசசந்திரன் பெருங்குணமுடையன், 

மிக்க பெருமையுடையன், கேலரையும் வேதியமையும் பூசிப்போன், 

வாய்மையேகூறு$ல।ன, சாந்தவியற்கையுடையோன், யகைவரிடத் 

திலும் பகசைமைபில்லா தவன், குற்றமென்பகறியாதவன், கருத்துட 

Gor ஈடப்பவன், சோர்வற்றவன், முற்றும் என்னையே சார்பாக 

வுடைய பவன், அப்படிப்பட்டவன் இகசொடியனான விசுவாமித்திர 

லை மனவி மச்களோடு மிகக்€ழ்கிலைமையிற் றள்ளூண்டானே! அர 

சினின்று மீக்சப் பட்டான், பலவசையாறுிம் வருத்தப்பட்டான், 

கெடுக்கப்பட்டான் என்று நொர்.த, இங்கனம் ஆதலால் அறிவுடை



மார்க்கண்டேய புராணம், ௬௫ 

யோர் ஒழுகுநெறியைத் தடுக்கும் பிமவிரோதமுடைய அுரான்மா 
வாய இவ்கிசுவாமித்தான் என்சாபத்தால் மொத்துண்டு அநிவிழ 

ந். த மூடனாயக் கொக்கென்லும் கொடும்பறவையாசக்கடவன் என் 

Gre 

அதுகேட்டு, மிருமொளிபெற்ற விசுவாமித்திரமூனியும் ஒய்! 

வசிட்டசே ! நீரும் க.சையாகுகவென்று மறுசாபமிட்டார், இவ் 

வாறு அவ்விருவரும் ஒருவர்க்கொருவர் சபித்துக்கொண்டதனால், 

திரியக்காகெய பறவைகளாய் அற்றலும் வீரமுமுண்டாய் விரைவில் 

போர்செய்யத் தொடங்கினர். கூசையானது இரண்டாயிரங் காத 
உயரவளவுடையதரய.ு, கொச்கு நூவாயிரத்துத் தொண்ணாற்றாறு 

காதவுயரமுள்ள தாயிற்று, மேலாயவலிவுடைய அவ்விரு பறவையும் 
இறகுகளினால் ஒன்றினையொன்னு அடி.த்தன் முதலியவற்முல் உலகத் 

துயிர்களுக்கு மிகுபயத்தினை விகாவித்தன், இறகுகளை விரித்து சண் 

சிவப்பச்சென்று கொக்கு கூகையையறைக்கச, அப்போதக்கூகை 
சழுத்தினை நீட்டிக் கொக்கினைக்காலினாற் புடைத்தது, ௮வற்றிறகின் 

காற்றினால் மலைபுரண்டு வீழ்ந்தன, அதனால் தரைரடுங்கிற்று, அக்க 
டுக்கத்தால் கடல்கொதித்தத, சாய்ந்த பக்கத் து!/பள்ளங்களில நீர் 

குத்திச் சென்றது, மலைபுரளுதலாற் வெரும், தனைஈடுக்கத்தாற் சில 
ரும், கடலின் கொ ிப்பினாற் சிலருமாக மக்கள் பலர்பட்டனர், இங 

௩ன முலசமுழுவதும் பாழ்படுத்தப்பட்டு, ௮ச்சமடைந்து, வாய்விட். 

டாற்றி, ௮ர்தோ மைக்க, ௮ர்சோ ஐய, ௮க்கோ அம்மே, ௮த் 

Csr ௮ன்னே, மலைவீழ்கிறதே, என்செய்வோம், என்செய்வோம் 

வாருங்கள். ஒடுங்கள், என்று இரைந்து கூக்குரலிட்டிருக்கையில், 
தேவர்களோடு மூவரிலொருவராய் பிராேதவன்வர்.து கோவத்தோ 

டுங்கூடிய ௮ப்பறவைகளை நோக்கி, நீவிர்போரொழித்துச் சுசுமாச 
லிருக்கக்கடவீரென்றார், அவ்வியக்க தத் துவத்தினின்றும் பிறந்த 

அப்பிரமன் மொழியைக்கேட்டும் ஒழியாத வெகுளியோடும் சனத் 

தோடும் கண்சவப்ப ௮ப்பறவை யிரண்டும் போர்செய்திருந்தவே 

யொழிய கின்றவல்ல, பின்னரந்தப் பிரமதேவன், உலகமழிவதைப் 

பரர்த். து, அவ்விருவர்க்கும் கன்மைசெய்ப விரும்பி, அவர்களது பற 
வைப் பிறவியை யொழித்துவிட்டனர். அதன்பின் அவவிருவரும் 

தம்பழப உடிம்பினையுடையராய் கின்றார்கள், அப்போது பிரமன், 

அ ஏர்களைநேரக்கி, உங்கள் தரமசவெண்ணம் ஒழிச்சப்பட்ட௫. ஓ 
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மார்க்கண்டேய.புராணம், 

மைக்க, வசிட்ட, சோபத்தை யொழிச, ௪, விசுவாமித்திர, நீயும் ௪௪ 

நீதமுறுக, “சினமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் கொல்லியினமென்னு, 

மேமப்புனையைச்சுடும்” தாமசகுணததினால் நீவிரிருவரு ௨ போச் 

செய்தீர்களே ௮துறுங்கள் பிழையன்று, அரிச்சுதிரமகாராஜன் 

செய்க இராஜசூபயாஈத்தில் லகருமங்கள் கெ ட்ட்விட்டசனுல் கேர் 

BS பாவத்தினுடைய திபபயன் இங்கனமரக வெளிப்பட்டு, OS OG 

டையபோர் உசகுபாழாலசற்குக் காரணமாயிற்று, அக்சணனான 

விட்ட, இவ்விசுலாமிகதிரமுளிவன், அவ்வரிச்சர்திர மகாராதலுச் 

குத் தீங்கொன்றுஞ் செய்யவிஒலை, சுவர்ககப் பேற்றிற்குக் காரண 

னே யாதலின், உபசாரஞ் செய்தோரிடத்திற்றா னுள்ளான். காமம், 

ருசோதம் என்னும் தீக்குண மிரண்டும் தவத்திற் பையூறு விரைவி 

த்து அரர்த்தத்கை யுண்பேபேண்ணுகன்றன, அதலால், அவற்றை நீங் 

களொழித்து விமிங்கள். “தன்னை த்தான்காக்கிற சினங்காக்சு காவா 

க்காற், றன்னைபே கொஃலுஞ்சனம'” மேன்மையேபுண்டாம், பிரம 

சாதிப்பயனன்றோ மேலானது என்று பிரமதேவன் சொன்ன 

சொல்லினால் ௮வலிருவரும் காணமுற்று, எங்கள் பிழையினைப் 

பொறுத்தல் வேண்டுமெபைபிரமதேவனைபிரந்து வேண்டிக்கொண்டு 

“நகையு முவசையிங் கெரஉஓஞ சீனத்திற், பசையுமுளவோபிற'' 

எனச்சகம்முளிருவரும் தவி கண்பிற் கலந்தனர். பினனர் தேவரால் 

அதிக்சப்பட்ட பிரமன் சம்மிடஞ் சென்றனர். முனிவரிருவரும் சத் 

தமாச்சிரமஞ் சென்றனர், இக்கூகை கொக்கின்போரையும் அரிச்சச் 

திரன் கசையையும் அன்புடன் படிப்போர் கேட்போர் பாவமொழி 

புட்ட அவர்கள் தொழின்முபறசி யென்று மிடையூறடையாவாம் 

என்பு தருமபக்ஷி முனிவர் கூறினர், 

ஒன்பதாவது ௮த்யொயம் முற்றிற்று, 

பத்தாவது அத்தியாயம், 

தந்தை புதலவர் வினாவிடை. 

- றைமினி முனிவரானவர், ஓய், சிறந்த விருபிறப்பாளரே, யான 

வினாுவுசன்றன வற்றிற்குத் தக்ககிடை கூறவேண்டும. அதாவது இப் 
பூசக்கள் எற்கு. தோற்றும், எங்கு ஒடுங்கும், உயிர்சள் எவ்வா
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தோன்றும் எவ்வாறு லளரும்; உறுப்புகளினால் நெருச்டுப் பிழீயப் 

பட்டு' வபிற்றினுள் எவ்வாறிருக்கும், வெளியில் வர்து எவ்வாறு 

வளரும், இறச்கும்பொரழு.து அறிகினல் எவ்வாறுளிடப்படும்; இறச் 

சீவன் புண்ணிபபாவப்பயன்கை எங்கிருந்தலுபலிக்இன்றான், வ 

வரைக் கண்டவனுக்கப் பயரினன்ளை, தாய்வபிற்தினுள்ளிபப் 

பட்ட எல்வசைப் பண்டங்சளும் ெரிக்தொமிக்துபோசவும் இச்சி 

௮த்த மாமிரபிண்டம் எவ்வாறு செரிபாது கிற கம், இவ்விடயத்தில் 

உலகத்தள்ளார் யாரு உ ஒன் று உண ௱ரசவரரயிரச்கின்றனர், தக 

லால் இறலிாக?ிபக்தின் உட்பொருள்ச்சந்தேசமற எனக்குக்க றல் 

வேண்டும் என்றார், 
ச 

அசற்கவர்கள், இவ்வா வொப்பற்ற பெஈம்பாரம் எம் 

மேர் சுமச்தப்பட்டன?வ, இலை பூரங்சளிஈ தோற்ற வொடூச்சம் 

சப்பற்றிபஙாகளின் எவர்க்கும் இவ்வ றிரக்கமென மதிப்பசற் 

கரிபவாயுள்ளள, RH ௪5 Tiss OT OM 5 அவள் மகனுலுணாக் 

தீப்பட்ட செய்தியொன்று பெரியோய், கேட்டி, 

ச e a o . ச q 4 ° முன்னாளில், பிருகுமூனி௰ன் சந்த£பிற் பிறந்த ஈம என்.னம் 

பெரிப oP{ 1D ab 9. 1 GO) TAT வேதியன் GN lank my TAM, அவன் உ பரிய 

ள்ஞ்செப்பப்பட்ரி, சாந்த ஈடையஞய் ௪ _ளைப்போளிருச்சக கோக் 

இ.) போறிமினைபுபைய அறன் சர சொல்லத் சொடங்கலெச், ஓ! 

சுமதி! வதங்களை முதற் ரடங்நி முறையே Bur ge, 

“இம்மைபயக் குமாலியச்குறைவின்றால் 

யம்மைரளச்கு மாற்ருமூளாாக் கேடின் றல் 

எம்மை புலகத்தம் யாநங்காணேக் சல்வியபோல் 

மமமாறுக்கு மருந்து,” 

பலியன்ன மூத்தப் புசிச்.து ஆரியன் பணிவீடைனயப்புரிச, 

“எத்சிறச்தாசாணுவச்குாச்திற, மறத்திர்றிரியாப் படர்ச்சிவழிபா 

டே.” பின்பு இல்லற தரமத்சையடைக் சு “சென்புலத்தார்செய் ஏம் 

லிருந்தொச்சு ரூனென்னார், கைம்புல்சாறோம்பறலை” அசலால் Sp 

ர்க வேள்ளிகளைச்சொய்கு “பெறுமவற்றுள் யாமறிவதிஸ்லை aD arg 

ர்சமக்கட்பேறல்எபிற'' ஆகலின் நல்ல புதலவஉைப்பெ௮ுக, ௮சன் 

மேல் வானப்பிரத்தனாகு, என்னை,



௬௮ மார்க்கண்டேய புராணம், 

“மக்சளொடு மகிழ்ந்து மனையறங்சாத்து 
மிக்கசாமவேேட்கை தீர்ர்.துழித் 
தலைவனுந்தலைவியுர் தம்பதிகீங்கித் 

தொலைவில்சுற்றமொடு துறவறங்காப்ப'' 

என்பவாகலின் அப்பால் மேற்கொண்ட சமுசாரத்தை யொழி 

SBF சந்சியாசியாச்சரமத்தை அடைக, *:பற்றற்றகண்ணே பிறப்ப 

அக்கு மற்று நிலையாமை காணப்படும்,'' என்பது மூதுமொழியன் 

ரோ, இக்ஙனஞ்செய்தால், எ தனையடைர் தவன் அன்பமடையானே 

அப்படி ப்பட்ட பிரமத்தனையடைவாய் என, ௮ங்கனம் விரித்.துரை 

க்கச். கேட்ட ௮ச்சிறுமைந்தன் சடனைப்போல் யாதோர்விடையுங் 

கூறுதிறாக்கப் பிதா, மகன்பால்வைத்த கேயத்தால், அடுத்தடுத்து, 

கண்போடும், அன்போடும், இன்மொழியாக வினாவிவந்தனர். ௮ப் 

போதச்சிறுவன் நகைத்.து, இங்ஙனம் கூறலாயினான், 

தத்தைக்குப் புதல்வன் கூறிய முற்பிறப்பின் செய்கை. 

ஜவா! தேஷிரால் இப்போது உபதேக்கப்பட்ட விடயங்க 

ளெல்லாம், முன்னமே எண்ணிறச்த காலம் என்னால் ௮னுட்டிக்கப் 

பட்டவாயின, ௮வ்வரறே, எல்லநா£ல்களும் பல வேறுவகைப்பட்ட 
சற்பவித்சைகளும் பதினாயிரம் பிறப்பில் பயின்றவாறு எனஞாபகத் 

இற்கு வந்துள்ளன, இனி, “*கற்றாரை யான்வேண்டேன் கற்பனவு 

மினியமைபும்.'' ௮ஓத்த அன்பங்களும் களிப்பும், இறப்பும், பிறப் 

பும், மைந்தரும், மனைவியும், சுற்றமும், உண்டாதலும், அழிதலும், 

அனேகமாக ஞாபகத்இற்கு வருகின்றன. ௮னேகந்தாயரும் தந்ைத 

யரும் பார்க்கப்பட்டனர், பல்லாயிரம் சுக,துக்கங்களை யனுபவித் 

தேன், எத்தனையோ சுற்றம், எத்தனையோமைர்தர் பிறந்தனர். மூத் 

தரபுரீடக்கேணியாகிய மாதர் கருவிற்கிடச்தேன், கொடிய கருநேர 

யனை த்தினையும் ஆபிரமாயிரமாக ௮லுபவித்தேன், இளமை, வால் 

பம், கெளமாரம், இழெத்தனமிவற்றுள் ௮னுபலித்ததுன்பங்களனை ச 

தினையும், இப்போது ஞாபகஞ்செய்து கொள்ளுகின்றேன். பிரம 

க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரசாஇகளிலும், செல்வர் மனையினும் ஏழை 
‘wt இல்லத்திலும், வீரரிடத்தினும் பிறந்தேன், **புல்லாடுப் பூடா
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wes புமுவரய் மசமாூப், பல்கிருகமாடிப் பறவையாய்ப் பாம்பச௫க், 

- கல்லாப் மனிதராய்ப் பேயாய்க்கணங்களாய், வல்லசுரராகி மூனிவ 

சரய்த்தேவராய்ச், செல்லாய நின்றவித்தாவரசங்கமத்து, ளெல்லாப் 

பிறப்பும் பிறந்திளை த்தேன்.” அவ்வாறே உம.துமனையிலும் பிறந். தள 

ளேன், சேவகன், அடிமையென அ௮னேகர்க்கு ௮டங்கிக்கிெடச்தேன். 

தலைவனும் பெருஞ்செல்வலுமாகவு மிருந்தேன். வறியனும் உடை 

யனுமாயு மிருந்தேன். கொன்றேன், கொல்லப்பட்டேன், கொல் 

வித்தேன். கொல்விக்கப்பட்டேன். கொடுத்தேன், பலவாகக் கொடு 

ககபபட்டேன். தாய்தந்தை மனைவிமக்கள் சுற்றமுதலியோர்க்கு 
வேண்டுவன கெகடுத்தேன். களிப்பாற்களித்தேன், துயசாற்றுயர்க் 

தேன், அந்தோ! ஐயா! இடர்ப்பிழம்பான இப்படிப்பட்ட சமுசார 

சக்கரத்திலுழலும் கான் வீட்டுக்கு ஏதுவாகிய இவ்வறிவை யிப்போ 

தடைந்தேன். அதலால், மூன்றுவேதத்திலுமுள்ள எல்லாமக்தண 
மும் ௮றியலாயிற்று, பயனற்ற விக்கருமநெறிக்கவந்திபபோச்வை 

இனி யொத்ததன்று, ஆதலால், ஞானம்பிறஈ்தவனுக்கு வேதத்தா 

லென்னை பயனுள்ள. குரவனருளாற் பெறப்பட்ட அ றிவினால்கிறை 

ந்த வுள்ளம் பெற்ற எனக்கு எந்த ௮சையுமில்லை, ஆன் மசொரூபனாக 

வே யிருக்கன்நேன். அறிவனாகவே யிருக்கின்றேன். அறுவகை 

யான கருமங்களின் துன்பவின்பத் தன்மைகள் சாத். அவிக இராஜச 

தாமசமாயா குணங்கள் இல்லாத பரமபதமான பிரமத்தை யடை௫ 

ன்றேன். காமம், குரோதம், உலோபம், அறியாமை, பகை, ங் 

கா.ரத்தோடு கூடியகளிப்பு, பொய் முதலிய தஇக்குணக்சயிற்றாற் பின் 

னப்பட்டவலை, பலவகைப்பட்ட சறுபற்றுக்களாகிெய பாசத்தோடு 

கூடி, மனிதராகிய மிருகங்ககா அ௮கப்படுத்துக்கட்டி. விடுகின்றன. 

அ; தனாலுண்டாய துன்பங்கள் ஒருபெரிய சந்ததியாக வளர்கன் தள், 
ஆதலின், ஐயா! இதனை நான் விட்டொழிசன்றேன், மூன்று வேது 
த்தினுமுள்ள தருமம், ௮தருமத்தானே நிரம்பியுள்ளன, *உவலைச் 
சமயங்களொவ்வாத சாத்திரமாஞ், சவலைக்கடஓளனாய்க் இடந்து 

தடுமாறுக், கீவலைகெடுத்துச் சழலிணைச டந்தருளுஞ், செயலைப்பர 

விகாக்தெள்ளேணம் கொட்டாமோ,” என்பது மர்திரமொழி முருக் 

கம் பூப்போலும் இருக்கின்றது, முருக்கம் பூபார்வை யொன்றற்கே 

செம்மையதன்றி அனுபவிப்பதற்கு மணமும் சுவையுமில்லாதலாறு. 

(கருமதெறியும் ௮ங்கனமுள்ளதென்பது சருத்து,)



௭௦ மார்க்கண்டேய புராணம், 

சான் அம்நி ஐவன் சொன்ன சொல்லைக்கே ட்டு, அவன்றர்னத் 

ச்ளிப்பாலும் ளியப்பாா 0, உணையாடவசமின்தி நாச்குழறிகுக்த 

௦ ருர்சன்னமயுடைப் சம்மைச் தனைசோக்கிச் சொல்லுகின்றார். மை 

ந்த! எனனை பேசுனேருய், இவ்வசாவறிவு னக்செசுனா ஓாண்டாயிற்று, 

இ.தவரையில் சஉடஷபிருக் சனயே, இப்போ துறந்த அறிவஞுக கின் 

னை ய, முனிவர் சேவ- முரலிபர் சாபத்சால விகாரம பிறந்து, ௮வ 

வபலமொழிசஓும் அறிவுதோற்றியவாமோ, உன்வரலார்றினை 

மேற்துமதிதர்கு ரான் மிகாக ஆவலுடையனபினேன் அவற்றை 

மழூவதும் கூறு இயெனமைர்கன் கூறலா.யினான். 

தந்கசையே, என ஐ முற்பிறப்பின் வரலாறு கூறுன்றேன் சே 

சூம். யான் பேதியஞகப் பிறந்து சர்சியாசக்சிளையடைர்து என்னறி 

ஸைப்பிரமச்இற் செலுக்கி, ஞான நூலாராய்ச்சிபின் மேலான ௮சை 

யா நிலைபை றேன். எக்காலத்தும் யோகத்துளாரந்தியி நத்தலா 

௮ம், சமாகி பழகுஈலாலும், ஈ்லோ£ீணக்கத்சாலும், ஈஃ்லியற்கை 

மிபாசமுடைய மாலும், விதிப்படி யாராப்௩ து சோரித்சலாலும் பிரம 

எனக்கு அப்பி£மர்்இினிடச்ில் மிச்கவன்புண்டாயிற்று, பின்னர் 

UT CHEST MUd TING Fala a A எனப் ஆசிரியத்சன்மையடைந 

சேன், அப்பால் ரெறாள் கழி த மேசை சன்னா சனியனு.பி 

னேன். லரவனேயாபி ஈர்சல், ஒரேமுடபாபிருத்சல், ஒரேமனநூ 

பையளுயிருச்சல், முற்றுமொமிச்சல், இரண்டாவகில் ளாகிருத்சல், 

(மந்சணமாதல,) முடிவில், ௮ த்சசையாக்லியல்பு ௮அறியாமையாலிர்த் 

அச் செல்லப்பட்டு, கிளைப்புமராக்து, செடுகியை யடைர்சேன், ஆயி 

னும் இறச்சதுமுசல் பின்னிட்ட உணர்ச்சி எனக்கு மறச்சதி்லை, 

பதீனபிரம் சாலமாசு நடக்சபிறப்பினுளுளளவெல்காம் உணர்ச்சிக்கு 

வர்தன், ap pF wend gy wrest eg Us பழக்கலவலிமையாளிப்பொழுது 

நரன்புலங்கடந்கவறாபுல்ளேன், “ஒரூமைச்சட்டாள் கற்ரசல்ளியோ 

ருவற், சொரமை।। மேமாப்படைச்ச.”' என்பதுண்மையன் ரோ, 

ஐயா! இளி “வேண்டுக்கால் வேண்டும் பிறவாமை பழ்ற.து, வேண் 

உரமைவேண்டவரும்.”” அ சலால் கான் என்றும் பிறலாசல னாகு 

சைச்கு லேண்டுந்சருமஞ்செய்பு முபற்சிச்சண்ணிப்போதிருச்சென் 

றேள். டப்பொரூசனச் குண்டாயி ரச்சு: need pens om Ghrus 

மும், அறிவும் (nt CR SHS க ஜான சானஞ்செய்சவர்றின் பயனா 

புள்ள, Cpa DIFF SAPs or THUG MT. FOS (PPD! மடை



மார்க்கண்டேய புராணம், எத 

நதலர்க்கும் இது பெறலாம் பேறல்ல, சான் முன்னைய வார்செமத்இ 

(GICs ஞானத்தினசையா வியல்பினையடைந்திருந்தேன். இட்பெராற 

ஹு தன்னஈசனிமை பெற்று, ஆன்மாவுக்கு முத்தியண்டாம் லசை 

யில் முயற்சிக்கிள்றேன், ிறரகசாதையே! உமமுடைய மனத்துர் 

ஐயப்பட்ட வெல்லாவர்றினைபும கேளும், இவவளவிலாயிலும் உ௰ 
க்குத திருதி தியணடாமபடிசெய்து 1. LD pb) கடனை 2௮ [2௮ வீடுமின் 

றேன் என்பான், 

அசனைர்சேட்ட பிதாவளகர் *தம்மிரறமமச்சளறிவுடைமை 
ரு ௩ . . ~ . மாற்லத்து, மன் வ பிர்சகெல்லாமினிது,” என்பதால ௮மமொழிகளை 

நம்பி, மசகனைமிகாககிக ௯ றலாயிஞார் 

ஐய oink 3! உன்னாற் சேள்கீயுற்ற தெல்லா மீச்சமூசாரப் பெ 

ரூங்காட்டைப் பநறி.பவே என. 

உயிர்களின் பாவ புண்ணியங்களின் பயன். 

மைகசனும், அப்பா! இப்பெரும்பாடு எத்தளையோவிசை யெ 

ன்லை ுனுபவிக்சபபட்ட து, இசகுடும்பஞ் சகடக்சரலீனை யொத் 

சீனி, YF NEG பபெரழதம் கிழத்தசா மில்லை, நீரோலேண்டிக 

கட்டை யி9சலால் கூறுகின்றேன். இறக்கும் தருணமுசல் வேளரொ 

ரூவன் எட கொன்றதாகக் தேசுசதீவ pine wap” வேசத்தி 

னையடைய Srp றினால் கூண்டு, ௦ டஉடலப்பாறி இரகசிய eth & 3 

யெஃ்வாம பேதித்து, சிறகு தணையும பர் றியெரிர் ௪, அளச்தொ 

ழிர்சபி னடங்குக சீப்போல அடங் கின்றது, பின்ஒர் உதானன். 

என்னுங்காற்று(மேகொரரத போகின்றது, உண்டசோமந சக 

ணீரும் ழ் ரோக்கவொட்டாது சடைசெய்கின்று. Meera, 
. . ச Me Q ௩ னி பி ச ர ஆ 

WITT, அனனக சணணார முதலிய தாவரறாக WEF OTL D Law YT 

க்ளோ அவாகள் aD! F HT of வலிமையால் அ௮பபோது PSB Ue 

பும்படி நேரிடுகள்ற த, ௮ன்னசானஞ் செய்யாதிரக்தாலும, விடா 

ப்பற்ரோடும் யோடும் wre பொய்கூறுவ இல்லையோ அவரும், 

நட்பின ரைபபிரிவு காணா 5௬% தவரும், ஆஸ்திசரும், (கடவுள, மேது! 

லகம், தருமம், சாத்திர வளவை, உணடென ஈமபி நட்பபோன்,) 
ர ப் ௩ க . tl 

சுசமாக'மரண்த்தினை யுடையவர், யார் தேவர்சளையும் தகேதியரையும



௪௨ எரக்கண்டேப புராணம்; 

பூசிப்பதில் அன்புடைய யிருப்பாரோ, அழுக்காறில்லாதவசோ, 
ஆற்றலுடையாரோ, உதாரகுண முடையாசோ, சாணமுடையாரேச. 

அப்படிப்பட் வர்கள் சசமான மரணமுடையவர்களாவார்கள், யார் 

காமத்தாலாயிலும், ௮ சாச்காலாயிலும், பகையாலாயிலும் தருமத் 

தை விட்டுவிடானோ, பெரியர் விதித்தபடி எத்தொழிலினையுஞ் செய் 

யவல்லவனோ, கொடுமையில்லாதானோ ௮வன் வருத்த மிளைப்பில் 

லாத மரணத்தையடைவன், சரங்கால நேரும்போது, மனைகொளு 

த்தினவளனுக்கு உடம் பெரிச்சலுண்டாம், சோறிடாதானுக்குப் பச 

சோயுண்டாம். பொன்னைத்தானஞ் செய்தவனுக்குக் குளிருண்டா. 

காது, நீரைந்தானஞ் செய்தவன் தாகத்தை வெல்லுவான். யாவர் 

மனத்தினையு கோகச்செய்யாதவன் கடுநோயான . மாணயாதனையை 

வெற்றிகொள்வன். “*தீப்பாலதான் பிறர்கட் செய்யற்க கோய்ப்பால 

தன்னையடல் வேண்டாதான்.'' ஞானத்தை உபதேத்தவன் மோச 

த்தை யறுப்பன், தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின், 

றன்னெஞ்சேசன்னைச் சுடும்.” என்பதனால் கூட்டசாக்ஷியும், பொப் 

யும் கறுவோனும், கெதியான வற்றைப்பிறருக்கு வலிர்.து போதி 

ப்போனும், வேதத்தைப் பழுதுகறுவோலுமாகிய விலரனைவரும் 

மரணகாலத்தில் மயக்கத்தோடொழிவர், மிக ௮ச்சஞ்செய்பவசாயும் 
இராற்றமுடையராயும், பெருக் கடிகொண்டு கூட்டங்கூட்டமாய் வரு 

ப.வராயும், இரக்கமற்ற நெஞ்சுடையவராயுமுள்ள யமபடர்கள் ௮ 

தச்சமயத்துள் வருகின்றனர், ௮வர்ச௯£ப் பார்த்தவளவிலே அங்கு 

சாஇன்றவனுக்கு உடம்பு நடுங்குகின்றது; அழுகின்றான், உடன்பிற 

ச சுவரையும், தாயையும், மை சசையு மற்றவரையும் அழைக்கின்றான் 

சொற்களோ தெளிவற்றவில்லை. எழுத்துக்கள் ஈன்றாகப் புலப்படுவ 

தில்லை. விழிஈழல மிடுகின்றது, பயத்தோடு உயிர் விடுதலினால் 

மூகம் சோடைப்படுஇன்ற ௪. உயிர்மேலெழுதல் கண்பஞ்சடைதல், 

துன்பம், கோய், இவற்றால் கிரம்புற்று ௮வவுடம்பினை வீடுன்ருன், 

காற்நினாற்ற ரப்பட்ட வடிவினையுடைய வேநியாக்கையைப்பெறுன் 

ரன், அவ்வுடல் கருமதுக்கள்களை யனுபவிச்சு த்தானே கோனறிய 

சே யன்றி, தாய்தர்தையராற் பிறந்த தொன்றன்.று, "தன் Dar ay 

OP, HUUAHS MAHL}, இவையெல்லா முன்னையதேக த்தி லெ 

வவாமோ அவவாறும். பின்னர்யமபடர் கொடி ஙபாசத்தாற் கட்டித்சு. 

டி பாலடிக்க, இவனழுது சொண்டிருக்சையில் தென்முகமாக இழுச் 

தச் செல்கின்றனர், அ௮வ்வழியோ, மிகு முருடாயெ அரிசாளின



மார்க்கண்டேய புமாணம்... எ௧ 

இம், பெருமுட்சளாலும், முளிகளாலும், புற்றுச்சளா௮ம், கற்கள் 

முதலியவற்றாலும் ஈடத்தற்சரிய சடின மாகவேயுள்ள் ௮. அ/வவாறே 

எரிெருப்போடுங் கூடியது. சில வீட.ங்கள் அப்பிரகக்கற்கள் மிகுதி 

யுழுள்ளதரய் உச்சிப்போைப சூரியன்கதிர்களால் : மிகக்கொளுத் 

தப்பட்ரிள்ள த. சில லிடங்களில் 'ஈரிகள் ஊளையிட்டிருக்கும், இப் 

படி ப்பட்ட கடுஞ் FIT BS oO, Li BT Db. 6H & or சூழ்க்து பறித்அுத்தின் 

னப்பய௫்கரரரன காலதாதுவரா லிர்க்சப்பட்டுப் பசவகருபமஞ்செய்த 

பிராணி இயமலோகம் புகுவன். குடை, செருப்பு மூதலியதானஞ் 

செய்தவ ப ம், பனை யில்லமுகலியசானஞ் செய்தவரும் ஈன்மார்க்கத் 

இற் சுகமாகச் செக்கின்றனர், பிணம்பட்ட ௮ன்மா பாவத்தா னெ 

ருக்கப்பட்_வழமைக் துன்பங்களை யனுபவித்துக் கொண்டே பன்னி 

cm wr atl Sy யமபுாம் புகுளிக்கப்படுகின்றான், (மனிதருக்கொரு மாச 

காளம் பிஜாருஈகு ஒருகாள்.) சேகம்பற்றி யெரிகையில் பேரெரிவும் 

காகமும் பிறக்கின்றன, அ௮வவுபிர் கன்னுடம்டைப் பிடிங்கித்தின் 

அம், பா இபர்புகளை மு; நித்தம். மிகுகுளிர் பனிறீசிற் றோய்த்தெடுக்க 

வும் விடாக துன்பசசைபே wah sg Ds pio, தான் Ogu ga 

கொண்ட விளை கீதிட் பத்தினால் (செய்கதொழில் கெட்டுமாறாக வெ 

Msstay, விளைக்சிட்ப மெனப்படும்.) **தம்பொரு Carer 

பதம்மர்சளலரபயொரு, . டந்தம். வினையான்வரும்,”' என்பதற் 

(கு அவன மறி நு மய்யினை யடைர்தானாயினும் (pen Bom as பிறப் 

பின்சுண் வாய்த்க சற்றத்தினர், அவனுச்குச் செய்த எள்ளுக் தண் 

ணிருமா சப இவாறிைம், பண்டதானத்தினாலும், யமபுரஞ் செலு 

த்கப்படும் உடபிர் இரு கதியை யடைபம், இறர்காரைநேோரக்கி, யிங்கு 

Oa has எண்ணெய்முருச்சாறுூம் வேதியர், சற்றமிவர்களை யுண்பி 

க்தலாலும் திருத்திபெறும், இறக்கோனைக்குறித்து, இவ்வுலகத்தில் 
அவன் a fh Dom ர், கர்தவேதியாக்குத் Bil 6m (Lp BOW செய்தால் 

AERA RES இளிமைபுண்டாம. சுற்றததஇனர் இக்குசிலக் 

திற் கிடந்தால் அவன், அக்கு சிரு த துயாமடையான், பிணத்தைக் 

கொண்டுபோ தையில ல் கன்னுடம்பைத் தானறியாது, அனால் பிண்ட, 

த்தன யம் எள்ளு i தண்ணிசையுமாத்திரம் அனுபவிக்கின்ற து, (பிண 

மென்றது இவவிடத்து இறர்தவுபிொனச் கொள்க.) பன்னிருராளுங் 

சழிக்தபின்பு ௮லணுக்கு இயமன் நரிசன மாகின்றது, 
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are மார்க்கண்டேய புராணம், 

இயமன் சொரூபம். 

எழுவைப் போன்று, ௮ச்சந்தருமுருலமுடைய இயமனிடத்து 
ர்ர்த்துச் செல்லப்பட்டவு.பிர், சிவர தகண்ணினையும், மைக்குழம்பினை 

யொத்த கா்நீதியையுங்கொண்டிருர்து, மிருத்தியு, காலன், அச்தகள் 

'இவர்சள் ஈடுவே, கோரைப்பல்லோகூடிய பேழ்வாயையும் ஈழல் 

விழியோடு கொடும்பார்வையைபும் பெற்று, பலவகைப்பட்ட விகார 

முடைய சூர்த்தவடி.வத்து, நோய்த்தெய்வங்களோடுங்கூடி த் கண்டிப் 

பதிற்றானே விருப்பமும், பாசர்தாங்கெ கையும் பெருத்சதோள்க 

ளூம் நடுக்கஞ்செய்யத்தக்க பெருத்த வடி.வமுமுடைய அந்த இயம 

ளைப் பார்க்வெரறுன், 

இசெளரவ நரகம். 

பின்னர், ௮ இயமனால் அ௮வவுபிர் புண்ணியபாவ கிலைமைகள் 

விசாரிக்கப்பட்டவுடனே, விதித்த கதியைப் பெறுகின்றது, 

கூட்டசா௯ஷி யானவலும், பொய்பேடினவனும், இரெளரவ 

மென்னும் ஈரக த்தனையடைகின்றான். 

௮க்க இரெளரவத்தின் வடி.வங்கூறுகன்றேன் கேளும். இரண் 

டாயிர யோசனை விசாலமுடையது ௮ரஈரகம், அழமோ, முழங்கா 

லளவிற்று, கடத்தலாகாக,௪. அகனலுண்ணிரம்பி நெருப்பிராசியுள் 

ளன. செம்புமயமான நிலங்கொளுத்தப்பட்டு மிகுமழலாயுள்ள.து, 

இயமன் மாதுவர் பாவியை அ௮தலுட்புகுவிப்பர், ௮வன் ௮வ்9வப்ப 

த்தினை யாற்றாது ஓடியோடிக்கால்வெந்து பரிதபிப்பன், ௮வனை 

யொவ்வொருபகல் ஒவவோ ரிரவுகழிந்தபின் அ௮ர்ஈரசத்தினின்றும் 

சிறுபொழுதெடுத்து வெறுகிலத்.து விட்டாற் றுவிப்பர், (அங்கன 

மில்லையேல் காளைக்சொருகா லொவ்வோரடியெடுத்து வைப்பது 

மாம்.) இக்களனம் ௮ந்த அயிரங்காதமும் ஈடந்தால் பின்னர் அவன் 

அந்த ஈரசத்தினின்றும் விடப்படுவன், அதன்பின்னர் மறஜ்றபாவங்க 

ளொழிபுகிமித்தம் ௮ப்படிவேறொரு ஈரசத்தை யலடகஇிறான், அவ் 

வாறு எல்லா ஈரகத்தினின்றும் வெளியபட்டுவர்த பாவியானவன் 
பின்பு விலங்கின்பிறப்பினை யடைகின்றான், புழுக்கள், தேண்முத 

லிய டங்கள், கொசுமுதலிய பதங்கங்கள், மரமுதலிப தாவரக்கள், 

ஏனைய இயங்குதணை யயிர்களாகயெ யானை, குதிரை, சாய், முதலிய



மார்க்கண்டேய புராணம், ௭௫ 

பலவகைப்பட்ட துன்பயோனிகளாகப் பிறப்பன். முடி.வில் மானிட 

யோனியை யடைர்தாலம், மிகக்குள்ளன், கொடியன், அவயவங்கள் 

குள்தினவனுமாவன், சண்டாளன் புற்கசள் முதலிய பபிதப்பும் 

பிறப்பன், பின்மிக்கிருந்த புண்ணியபாவச் சேடங்களோகடி. 
உயாத்தொடங்குகையில் முறையேசூத்திரன், வசியன், க்ஷத்திரியன், 

வேதியன், தேவன், இக்தரனாகவும் டயர்நிலைமை பெறுவன், ஒரு 

லேளைபாவமே யதிகப்படின் 8ழ்ப்போம் வழி.பில் விழுந்த பாகியர் 

ஈரகங்களில் முன்போலவே வீழுவர். 

புண்ணிபசிலர் எவ்வாறு உயர்நிலை யெய்வ.துரென்னிற் சேட்பீ 

916, கினைவில் விமானமேறி றர, சந்தனம், பூ, ௮ணி தரித்து 

இயமனற்காட்டப்பட்ட புண்ணியசதிக்குச் செல்கின்றனர், ௮௬ 

மையான ஆடல்பாடல் வஃலவரும், பொன்னணிபுளைர்ச பூங்சொம் 

பு ஒத்தவருமாசெப சூரரமாதர் பணிகேட்ப, முன்னுள சனது இக 

மைத் தேகத்தினையடைர் ௪, போகத்தை யனுபகிக்கத்தக்க தேவர் 

பொன்னுலகையேலும், தான்வேண்டிய தொன்றையேதேனு மடை; 

வர். அவர் மனத்தில் விஷ்ணுவுலகம், சிவளுலகம், பிரமனுலகம், 

மற்றைய வுலகமிவற்று ளெதைகிரும்பு ராயினும் பெறுவர், அ 
னால், தாம்செய்த புண்ணியத்திற்குத்தக்க வுலகமெதுவோ ௮.தவே 

இடைக்கும், அதற்குத்தக்க சுகமே அனுபலீப்பர், ஈல்லவலங்கார 

த்தோடும் விமானமேறித் திரிவர், புண்ணியம் முடிந்து அங்கிருந்து 

வழுலிக் £ழ்விருக் தவர்கள், அரசர்மளையிலே.லும், ஈல்லோர் மனையி 
Cogn, கோய்த் துன்பமற்றவர் மனைகளிலேஜும் பிறர்.த, ஈல்லொ 
முக்கத்தினை யோம்பி, சிறந்த வின்பப்பயனைத் அய்த்.து, புண்ணியத் 

தினை யிட்டிப் பின்லுஞ் சிறந்த மேலாங் சதியினையே பெறுவர், ௮ிக் 

காலத்தில் சிறிது பாவமே அ௮திகப்படின் மேற்கூறியபடி €ழ்சிலைமை 

க்கே போவர், இங்கு உயிர்கள் துன்ப நிலைமையைப் பெறும்வகை 

யனைத்தும், சொல்லப்பட்டவாராயிற்று. உயிர் எவ்வாறு கருவை 

படையுமோ அதனை அச்தணோத்தமரே! கேளும், 

பத்தாவதுமகன் தன்முன்வாலாற்றனைத் தந்தைக்குக் 

கூறிய அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

*கட$6ட6டுமை
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பிண்டோற்பத்இிபுரைத்த அத்தியாயம். 
  00006 oat 

சனனமரண சமுசார துக்கம். 

ஐய! கேளும். உயிர் ஈரகச்திருக்சாயிலும், சுவர்ச்சுத் இருக்கர 
பினும், வெளிப்பட்டவுடனே, ப நடசேசம் சேர்ர்து, சுச்லெவடிவச 

ய்ப் பெண்ணுடம்பை புற்று, இரஜசளிற் கலர். உர்தியின் £ழ்க்கிழ 
ங்கில் (கருப்பையுள்) அந்த பெண்ணாண் வித்திரண்டும் கலந்து கின் 
௮, தளதளவென்றசைர்தாடி நீர்க்குமிழி போலெழுக்து, பேசியுருவ 
மடைந்து, (பேச-முளை வெளிப்படாதும் வித்தாகா.து மிருப்பது,) 

விக்இலிருக்து மு வெலிப்பட்டத போலும் ௮/5 தமாமிச பிண்ட 
தீதினின்றும் ஐக்தங்கங்கள் முறையே பிறக்கின்றன, (தலை, மார்பு, 
கை, வயிறு, கால்) அவற்றுணின்றும் உபாங்சங்களான விரல், கண், 
மூக்கு, வாப், காது பிறக்கின்றன, KHDMW ஈகம் முதலியன பிறக் 
கின்றன, அப்பால், புரை, தோல், இறு உரோமங்கள், பின்னர்ப் 
பெருமயிர்கள் பிறச்சொறன, தேங்காய், தன்மட்டையோ டெவ்வா 
௮ள்ளேதானே பெருத்துக் கொண்டு வருமோ அப்படி, கருப்பையி 
௮ள்ள பிண்டம் மேற்பக்க முகமுடையதரய்த் தசைப்பெருக்கத்தை 
யடைகன்றது, இருமுழக்தாளினுளளே யிருகையும் வைத்துக் 
கொண்டு வளர்கின்றது. இருமுழக்தாளின்மேல்பா லிருகை வைத்தி 
ரத்த முண்டு, காலை நீட்டி இருகைப் பெருகிரலையும் முழந்தாள் 
மேல் வைத்து, மற்றைகால் விரலால் அம்முழர்தா எடிப்பங்கைப் 
பற்றி யிருத்தலும், முழர்தாளின் 8ழ்ப் பக்க த்தல் கைப்பெருகிரல் 
வைத்து மற்றைய விரல்களை மேற்பக்கஞ் சாயவைத்து, பார்வையை 
(மூழங்காற் பின்பாகத்து நிறுத்திவைத்திருத்கலும, முழங்காலை மடி 
ச்து மூக்கினை யிருமுழந்தாண?ூ விருத்திக்கைகளை உடுவே நெருக்கி 
வைத்திருத்தலும், ௮ங்கனம் கை கரலாக முகம் மேல் நிமிர்ச்திரு தத 
அம் உண்டு, இடையினிரண்டு பக்கங்களிலும் முன்றோன்றும் கோ 
ரை எ.ம்புகளாதிய சாகினியும் முழக்தா Curse si gure [ம், தோ 
ப. களின பூட்டெலும்பும் மாத்திரம் வெளிக்காணு௮ பிறவெல்லா 
uy. ToT Bes டக்கும், இதிம.ம், பெண் கழுமிலிருக்கும் சச



மார்க்கண்டேய புசாணம்... ௭௭ 

முநையே வளர்இன்ற.௪. ஏனைய யோனியுயிர்சளின் சரூப்பத். அள்ளி 

ருக்கும் உயிர்கள் ௮வ்வவ்யோனி நிலைபையைபும் வடிவ்ளையும் ஒக் 

இருக்கும், ௮ம்மிருதுவாயெ பிண்டம் சடாத்தீயின் சூட்டின்ல் வன் 

மைப் பட்டுக்கொண்டே வரும், தாயுண்ட அன்னச் தண்ணீரால், 

தாரன் இ சீலிக்கின்றது, புண்ணியான்மாவிற்குக் கருலிற் சச நிலை 

மையும், பாபான்மாகிற்குக் துன்ப நிலைமையுமாம், (அட்பியாயனி) 

திருத்தி செய்லது எண்னும் பெயரையுடைய காடி ௮க்குழகியின து 

உந்தியிற் கட்டுண்டு, அப்பெண்ணின் வயிற்றினுள்ள அன்னப் பெரு 

 கீருடலின் புழைபுள்சேர்க்கப் பட்டிருக்கும், ௮வள் புத்த வுண 

வுநீர் ௮ர்சாடிவழியாக ௮ச்சிசுவின் உடலிற்புகுர் து வள௱ாச்செய்யும், 

கருவுள்ளிருக்கும் சிசுவுக்கு முன்னைப் பிறப்பின் செய்கை முற். 

றும்: ஞாபகத்திற்கு வரும். ௮தனால வைராகத்சை யடைந்து, கருப 

பப் பிடைக ளனைத்தனையும் ௮னுபலிதது, இவலிசை இக்கருப்வப 

யை விட்டசன்றால், மறுபடியும் இங்கன மாகப்புமியேன். இனியிர்கு 

வசாவழி தே$வேன் என்றுபலபிறவித்.துயரையும் கினைத்துசினை தது 

“மாய்வ தன்முன்னே வகைப்பட்ட ஈல்வினையை, ஆய்வின்றிச் செய் 

யாதார் பின்னைவழி நினைர்து, கோய்காண் பொழுஇன்றஞ் செய்வா 

ர்க் கரணாமை, நாய்காணிற் கற்காணுவாறு.'' என்றவாறே துயரப்ப 

ட்டுக் சொண்டக்கிருக்கும். 

இன மிருக்கையில் முறையே ஒன்பதாவது இங்களிலாயி 

னும் பத்தாவது திங்களிலாயினும் பெருங் கடலோடு பத்றுண்டு 

இடக்கும் நாடி முனையற்று விபிபட்ட வுடனே மேஹோக்கி யிருந்த 

Gs €ழ்முகமாகத் திரும்பிச் கொள்ளும் அதுதான் தாய்க்குப் பிர 

சவவேசனை பென்று சொல்வப்படும் (சில வுபிர்கள் ௮ருமையாசக் 

சால் சழோகவும் பிறத்தலுண்டு,) செய்வச்செயல்-௮ திர்ஷ்ட முயற்கி 

யால், பிரஜாபதி-பிரமாவைத் தெய்வமாகவடைய வாயுகினால் (இத 

னைப் பிரசூதி வாயுவெனவுப் கூறுவர்.) ௮றையுண்டு, தள்ளப்பட்டு 

ஈாத்துச் செல்ல, அழுது துயரமுற்று, வயிற்றினைவிட்டு வெளிவருக் 

காலத்து, பொறுக்கக் கூடாத மிகுந்த இண ப்பை யடைந்துகெளிப் 
படும். (௮.துவே பிறப்பென்று சொல்லப்படும்.) 

இங்கனம் பிறந்த சேய்க்கு வெளிக்காற்றுப்பட்டவுடனே ௧4 
செனிர்து அறிவு வருகின்றது, உடே மோகவி என்னும் பெய



ஈன மர்ர்க்கண்டேயபுசாண்ம்; 

யுடைய BOLT மாயைவ்ர்து மூடலும், மூன்னிருக்த அப்கிறப் 
பின ஞானமுதலிய வெல்லாம் மறந்துபோம், பின் னிவவுலகஞாபசு 

மூமின்றி , பாலவறின்ல யடையும், பின்னர் வளர்ர்.து கெளமாரப் 

ப நவ்த்தையும், பெளவனப் பருவத்தையும், அப்பால் கிருத்தப்பரு 
வத்தையும் அடைந்து, செத்து, அவ்வாறே மீட்டும்பிறப்பன், இவ 

வண்ணம் குயவன அ மட்சலத்திகரியேபோலச் சமுசாரத்துள் ௧௧, 

வென் ழல்வன், இறக்தகாலோ வொருபோ சுவர்க்கமும் ப்குவன் 

ல நபோது ரசமும் : (கவன், இ.தவன்றிச்சுவர்க்க ர்ரசமிரண்டினை 

Lid DUES GU, ௮ஃதன்றி, இறரந்தவனுடனே யிவ்வுலகத் 
கற் பிறக்து கான் தேடி யகருமப்பயனை அதர்தலுமுண்டு, ஒருக்கால் 

செய்க வனைப்பயனையெல்லாமிங்குத்சானே புண்டுவிட்டுச் இநிதிலுக் 

Gs வேறுலக த்சையடைகலுமாம், மற்றொருக்கால் ௮க்கருமப்பயன் 

முழுவதையும் மேலுலசசகே யனுபவித்தச் சேடமாயுள்ள ' ல 

திமை.ஈன்மையாகிய வினையோடு இங்குவக்து பிறக்தஓமாம். நரகத் 

ிள்ளே பெருக் துன்பமும், சுவர்ச்கச்தள்ளே பேரின்பமும் உண்டு. 

சவர்க்கத்துள் ஒளிசெய்திருப்பவரும், நரக த்தள வீழ்த்தப்பட்டவர் 

களும் உளர், 

ஐயா! இனி சுவர்க்கத்துட்டான் என்னை துன்பமில்லையோ! 

மேலேறினவன் நான் எப்போது லிழுர்துவிடுவேனோ வென்லும் 

பயம் விழுங்குண்டு இடப்பன், நரக.த்துள் வீழ்ந்து கோயு௮ுபவனைப் 

பார்த்து, எமக்கும் இர்கிலைமை வரலாமே, என்னலும்பெரிய ஏக்கம் 

மனத்துள்ளே பாயந்துகிடக்கும், லின், இவவினையுயிர்கட்கு.எல். 

கும் கவலையொழியவில்லை, தாய்வயிற்றுறுந்துன்போ பெரிது, பின் 

யோனி ரநெருக்கத்து வெளிப்படுந்துயரோ, சீச்சீ கெட்டது. ௮ப் 

பால், இளமையும் (முதுமையும் தன் வசமற்றுப் பிறர் வசப்பட்டது 

ஒகோ! அறப்பெரிது. அது டெக்௪, டூனிக்காமம், குசோசம்,பொ 

ரூமை முதலிய துற்குணங்களா லீர்த்.அச்தின்னப்பட்ட யெளவனப் 
பருவமோ, தாங்கலாற்றாத கட்டமான; அம்முதிர்தலோ, துன்ப 

மயமே யாய்கிட்டஅ:: இலையிப்படியர்க, மரணமென்பதோ, மரண 

மென்பதோ, ௮ப்பா!. எவற்றினும்மேலாய தன் பட்பெருக்கடல், இற்: 

ந் தவுடனோ! இயமன் றா துவர் AT HS Op Se HINGES மிடத்து அல்ல 

லென்பது ஒருலாயா, மீட்டும் சருக்குழியில் வீழ்வதும், பிறப்ப அம்,



மார்க்கண்டேய புராணம். ௭௯ 

சாவதும், ஈரகம் புகுவ.துமாகசக்கரத் தளிட்டுச் ip pS ey HS us gr.» 

மூலப்பகுஇிப்பாசத்தாற் பிணிப்புண்டுயிர்கள் ௮ல்மரு சலையடையுப. 
இங்கனமான பலகோடித்துன்பத்தால் அகுலப்பட்டேள்ள சிச்சமுசா 

ரத்துச் சுசுமென்ப கெட்டணையுமில்லை. ஐயனே, முத்திப்பொருட்டு 

முயன்ற கான் இக்க மும்மறைச்சுரும காண்டத்தை மயக்கனம 

பற்றுகேன், எங்கனம் பற்றக்கடவேன், “யானே தம் பிறப்பஞ்சேன் 

இறப்பகனுக்கென் சடவேன், வானேயும பெறிஃ்வேணடேன் மக 

ணாள்வான் மதித்துமிமேன்'' என்றான், 

வதினோ ராவ.து பிண்டோற்பத்தி உரைத்த அக்சியாயம். 

மூ ந் றி ற் ஆ. 

  

a 

பன்னிரண்டாவது 

தரகவியலபுசைத்த அத்இயாயம. 

(9 
மஹா இரெளரவ நரகவியல். 

  

இவ்வா று கூறிய மைக்களை கோக்கித் தந்தையானவர், ஒ ! மை 

த! லிகதையைத் தானஞ்செய்கபெருக்க புண்ணிபவலிமையால, இச 

சமூசாரமென்னும் பெருங்கானகச்சரிதம் ஈன்று கூறிாை. ஆபின், 

AGA FB, QOL oro நாகு த்தியல் கூறியதுபோல மற்ற ஈரசுவயல 
கூறப்பட்டதில்லையன்றோ, பேரறிவ(ள! அ௮வையெல்லாவற்றனையும 

விரித்தென க்குக்கூறுக ௭ ன்முரர். 

அதுலேட்௨ ௮ச்சிறுவலும், இசெளசவம முனக றினேனன 

ஹோ, இனிமஹா இசெள.ரவ 57ச.த்தைக் கூறுவல் கேட்டிடு௪, mut! 

அர்த நரகமெல்லாம் ஐ.௰பத்து நாவாயிர யோசனை விசாலமாம். (௮ல் 

லது, காலாயிர லையாயிர யோசனை.) அதனடியில் நிலம் செமபால!। 

பதாம், அதன் €ழ் நெருப்புமூண்டு, ௮சனால் ௮ சவச்சக்காய்ர் து



௮ மார்க்கண்டேய புமாணம்: 

மின்னேபோல மின்னிக்கொண்டு, பார்க்கவுந் தொடவும் மிகுந்த 

பயமுள்ஈதாயிருக்கும், அசனிடத்த, பாசியானவன் காலபடாாற் , 
க:ப்டி யீர்க்சப்பட்டுக் சையாலும், காலாலும், புரண்டும் ஈடச்இன்ரு 

ன், சாகம், கடுகு, கோக்கு, கோட்டான், பருந்து, சேள், குருட்டிக் 

கள முதலியவற்றால் பிடுங்கி தன் னப்பட்ட டவ்வழீயில் வீரைச் த்ு 

த்.தச் செலுத்தப்படுவன். இங்கனம் வறுக்கப்படும் அப்பாவி, ௮ம் 

மா! ௮ப்ப/! எனப் பயத்தோடிரைக் தகொண்டு சாக்குமற்றவழாை 

பதினாபிரம் யாண்டு கழி.புமளவுங்கிடந் து, மிகு துட்ட சிந்தையனாகி 

ய wast Oma ud are. 

தமோ நரகம், 

அவ்வாறே தமச என்னும் பெயருடைய நரகமும் வேறுள்ள ௮, 
௮.து இயற்சையானே வெகு?ச௪ முடையதும் மஹாரெளசலம் பே. 

அம் விசாலமுள்ள தும், குருட்டிருட்டுச் சூழலுமாம், ௮க்கொடிய 

லிருணரகக்துப் பு தந்தபாவீயர், குசரிரால் வருந்தியொருவரை யொ 

ரூவர் கட்டிக்கொண்டு, ௮வலிருளில் ஒடுவர், குளிராற் பல், படபடச் 

அ விரும். பசிதாகமிஈவுள்ள காம். அவ்வாறே ஏனைய நோயுமுள்ளன 

பனிக்கட்டியோங கூடிய காற்றுவிரும், ௮, வ ஓும்பினையெட்லா ப. 

பிளச்கும், உடம்பிலுதிரம் பெருக் கெடுக்கும், பசி யோடவ்விசத்தக் 

இளை ஈக்குவர். இருளில் ஒருவரை யொருவர் இடீரென முட்டித்துன் 

பத்துடன் நடப்பர், ஒ வேதியருளுக்கமனே! அவர்கள் அப்பாவ 

மொழியுமளவு மங்கிருப்பர். 

நிகுந்தன நரகம், 

கிகுக்தனம் (கத்தரிப்ப து.) என் லும் பேர்பெற்ற மற்றொரு பெ 

ரூநாகமுள்ளஅ, அதனுள் கூபவன் இரிரிபோன்று ஒரு சக்காம் 

விடாது ஈமன்றுகொண்டிருக்குர். பறலிபின் ol ari பாவிகளை 

யமப।சத்காற பிணித்து அச்சக்கரத்தின் மீதேற்றி, சாலினை தொ 

ட்டு தலைவரைபில் சொகதிக்கிக॥ த்தி வெட்டிக்கொண்டிருப்பர். ஒலு 

லள செய்தும் அலர்சரபிர் நீங்காது, நாறுநாறு துணடங்களாச 

வெட்டுண்ட அவரங்க மமிட்டும் ஒன்றாகச் சேர்ச் தகொள்ளும். அவர் 

களிங்ஙனம் தபிரம்வருடகாலமிவ்வாறு வெட்டுண்$டெந்து மில் வ;



மார்க்கண்டேய யுசாணம்..... ௮௧ 
அப்பிர திட்டை நாகம். 

அவ்வாறதனுட் பாவஞ்சிறிது கழிந்து வர்த்பின் ௮ப்பிசதிட் 

டை என்னலும் வேறொரு ஈாகமுள்ள௫. sei sou Duro gp 

முடியாத துயரம் ௮ளுபகிக்கப்படும், அங்குள்ள குலாலசக்க.ச மிஜ் 

குமுள்ளன, பாளைசளாடிய வியர் திரங்களுமுள்ளன, ௮ வையெல் 
ஸாம் பாலியர்க்குச் தன்பஞ்செய்பும் கருவிகளாம், அத்திகிரிமே 

லேற்றப்பட்டுச் சிலர் கொட்பிக்கப்படுவர், ஆபிரமியாண்டாமளவு 

Bada #9 ped, ீர்க்குடங்களைக் கட்டியவாறுபோ லவசை 

யக்குடலியர் திரல்களிற் கட்டிச் ஈழற்றுசையில், அடிக்கடி, உதிசங் 

க்க்குவர்? குடர்வாய்வழிவரும், விழிகள் Dawe வெளிப்படும், 

உயிர்களால் அசர்தற்கரிய தன்பப்பயனை நுகர்வா். 

அசிபத் தரவன நரகம், 

இனி ௮சிபத்தசவனை ஈரகமென்னுமற்றொருவசை ஈரகத்தினைக் 

கேளும், ௮.௮ .ஐபிரயோசனை யளவினையுடையத, எரி நெருப்பு 
கிலமுடைய, த. அதலுள கொடிய சூரியகிரணம் பிரளயகாலத்துச் 

தீப்போல எப்பொழுதும் பாகிசக் காய்கின்றது. அதனடுவே 

துண்ணிப தஸிர்ககாபுடைய குஸிர்ந்தசோலை யொன்றுள்ளதாகக் 

காணப்படும், அதனிலை பழமுதலிபன வாள்முதலிய படைகளாம். 
உருவமில்லாத.து. (அல்ல.தூ.விகரஈவடிவுடையது, உரத்சகுசலோடு 

ஒலிசசெய்வத. பெரும்புலிபோலும் ஈகத்கையும் பெருத்த கோரைப் 

பற்களையும், சாம்பல்ஙண்ணத்தைபுமுடைய பதினாயிரம் நாய்சள் 
குலைப்பதாயுள்ளனு. அர்ஈரகத்.துள் வேதனைப்படும் உயிர்கள் ௮த௪ 

விரை௮ர்சாதாகமும நிலத்தின் சூட்டால் வெதுப்பப்பட்ட கரலுநு 

௯௬_யராய் ஐய! அப்பா! அம்மா! என்றுமிகு அயாத்தோடும் Hp 

அகொண்டேபோய், எஇிசர தோன்றுன்ற குளிர்ந்த நீழலையுடைய 

அ௮வ்வனத்தைதோரக்கிர் செல்வர். அவ்கிடத்திலோ வெனின், சாற் 

ணுவிருமாபிலும் அங்குள்ள தருக்களின் கண்ணவாயெ விலைகள் 

போன்றுகாணப்படும் வாள் அக்காற்றினால் வாரப்பட்டு வர்.து மேல் 

கிழம். அங்கிருந்து நெருப்பின் குமியன்மேல் விழுந்து, சூடு கிலத் 

தின்மேறு நளுவர், அப்போ தர்காய்கள் கிகரர்.து வந்து வீழ்ர்து 

கடித்து, அமசங்கங்ககாக் இழித்செறிபும், ௮ச்சசசத் தழு துசொண் 

டிருப்பலாகளுக்கு மிகுக்த பயங்கரமுண்டாபிருச்கும், இத அதன் 

செய்தி, 
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௮௨ மார்க்கண்டேய புராணம், 

தப்தகும்ப நரகம், 

அப்பால், அதனினும் கொடிய வச்சத்தினைத்தரும் தப்தகும்ப 
ஈரசத்தினைப்பற்றிச் சொல்வேன் கேளும், ஐயா! ௮க்கரசச்துளளே, 
காயப்பட்ட நெருப்புக் குடங்கள் சிரம்பியிருக்கும், எரி சூழ்ந்து 
சகர்ர்திருக்கும், ௮க்குடங்களுள் எண்ணெய், அயத்தினரப்பொடி, 
சிரம்புண்டு காயர்.துசொண்டிருக்கும், யமபடர்பாவஞ்செய்தோனைப் 
பற்றிவர். த, தலை மோக அக்குடத்தினுண்ணுழைவித்.து, வேக அவி 
ப்பார்கள், உடம்பிலுள்ள மேதை, புண்ணீர் முதலிய தாதுக்கள் 
வெளிப்பட்டு, மண்டை வெடி த்.தக் கண்கரைர் த, எலும்பு முறிர்து 
போம், அங்கு இருப்பு முசுக்கமுகுகள் வக்து, அறைக் தெடுத்தப் 
போய் மென்று மறுபடியும் ௮தலுட்டானே கொடுவர்து வீழ்த்தும் 
சலசலவென்று கொதிக்கும் எண்ணெயில் உடட்பின் கண்ணுள்ள 
தா.துக்களெல்லாம், உலோகங்கள் உருகினாற்போலும் உருகும். கா 
லன.றாதுவர் கரண்டி. துடுப்புமு சலிய கொண்டு தழாவிக் குத்திடுவர், 
இக்கனம் கொதிக்கும் எண்ணெயிற் சுழிகளுண்டாய், ௮ச் ஈழியில் 
பாவியர் சுழலமிட்டுலைவர், இவ்வளவு கொடுமை கேர்ந்ததேயாயினும் 
அப்பாவிகட்கு உயிரும் நீங்காது, உடம்பில் மறதியு முண்டாகா.ு, 
அர்த யாதனாதேசம் அடிக்கடி. தோன்றிக்கொண்டேயிருக்கும், அத 
னோட அப்பெருக்துன்பத்தினை அனுபவித்துக்கொண்டே டெச்க 
வேண்டும், கேட்டிரோ தந்தையே! இங்கனம் தீப்தகும்ப நரகம் 
விசேடமாகச் சொல்லப்பட்டது, 

பன்னிரண்டாவ தி நரகவியல்புசைத்த அத்தியாயம், 

மூற்றிற் று, 
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பதின்மூன்றாவது 

விே தகராசன் கதையுசைத்த 

அத்தியாயம். 

0 

அதன்பின்பு ௮ம்ச்மந்தன் தந்தையை ரோக்கக் a. paar, 

ஐயா! நான், இப்பிறப்பிலுக்கு முன் கழிச்த ஏழாவது பிறப்பில் 

வீய குலத்துட் டோன்றி, பசு, நீர்குடிக்கச் செல்லுகையில் போச 

வொட்டாது தடுத்தேனாக! அப்பிறவி முடிர்தபோதே, அப்பாவம் 

பக் குவமானசால் மிருகொடிய ஈ.ரகத்தினை weniger, Heer 

கத்தில் ௮ழற்சிகை அஞ்சத்தக்கதாக விருர்தன, இருப்பு முகப்பற 
வைசள் மிடுங்கெ, அவ்விடத்தில் பாவிகள் இயர் இரத்தால் அழுத் 

தப்பட்டு உடம்பில் ௨ திரம் மிரிட்டுக் சொப்புளித்துவரச் சேறுபட் 

ட.ருப்பா. இரங்குன்ற பாவிகளி னழுஞூால் மேகமுழகச்கம்போல் 

மனம் கவற்படுத்த ௮தில் விழுச். துகடர்த எனக்கு நிரம்ப றுவரு 

டங்கழிர்கன. இங்கனம் பெரும்பாவ ுக்கத்துபலும், தாசம், எரி 

ச்சல், வெப்ப மிவற்றுடனும் வருந்தி நிற்கு மென்மேல், இன்பமா 

கக் களிப்பைச்செய்யு மிளங்காற்றொன்று அப்பொழுதே வீரிற்று, 

௮.த, பனிகிறை குடத்தி னின்றும் வெளிப்பட்டதாம், ௮வ்விளங் 
சாற்றுப் பரிசிச்ததனா லங்குள்ளா ரனைவருக்கும் துன்பஞ் சிறிது 

ஒழிந்த வாறாயிற்று, முன்ரான் சுவர்க்சத்திருர்த ஞான்று எவவாறி 

ன்ப முண்டாயிற்றோ, அவ்வாறே யின்று நரசுத்தினு முண்டாயிற்று 

அப்போது, யாமனைவரும் மிகவியப்பினை யடைர்.து வீழிதிறந்து வச 
ஜோக் நிற்கையில், ஒருதெய்வ புருடனைக் ௫ண்டோம், 

காலூங்கராரும் விதேகராஜனும் வருகை, 

௮ங்கனம், எங்களை நெருங்கி யந்த புருடரிற் சிறர்தோன்வரு 

கையில், அவனுக்கு முன் தண்டமொன்று சையிலேர்தி இயமன் 

or pat! லொருவன், இங்காவா! இங்குவா! என்று ௮வளையழைத்து 

வந்தான், அங்கு அப்புண்ணிய வடி.வன், சொடுர் துன்பமுழர்து 

கிடக்கும் பலீலாயிர ஈரகரையுநோச்ட), பிரக்கமுடையனாய், ௮த்தா 
அவளை கோக்க வினாவலாயிஞன்,



௮௪௪ மார்க்கண்டேய புராணம், 

ஓய்! காலபட! இக்கொடு ஈர£னைப் பார்க்கும்படி வர சோந்த 

தே! யாள் என்னபாதகஞ் செய்தேன், கூறுதி. யான் வீதேக சாட் 

டூன்கண்ணே சனகராசன் மரபிற் பிறக்.து, கலை வல்லோ னென்று 

புகழினை யடைந்அ, நீதியோடு % மன்பசை புரந்.து, பல வேள்கிச 

ளையுஞ்செய் த, தருமத்தோடு முலகை யோம்பினேனே! பயர்து 

போரினை யொழிக்க வில்லையே! ““மோப்பக்குழையுமனிச்ச முகந்திரி 

ந். த, கோக்கக்குழையும் விருக்து'' ஆதலால், என்பால் வந்தகிருர்.து 

முகஞ்சளித்துப் புறம் போந்ததில்லையே! “*தென்புலத்தார்தெயவம் 

விருந்தொச்கருனென்றாங், கைம்புலத்தாரோம்பறலை,' ஆகவே பிதி 

ரர், தேவர், ஏவலர்பால் யான் செலு தசத்தக்ககடன்களில் எட்டணே 

யுந் தவறுரேர்ந்ததில்லையே! ௮யலவன் மனைவி பாலாயிலும், பொரு 

ளிடத்தாயினும் இச்சைகொண்ட, திலலையே! “*ஈலக்குரியார்யாரெனி 

ஞூம$ர்வைப்பிற், பிறரக்குரியாடோடோயாதார்,” என்பது தவறன் 

றே, “காணிற் குடிப்பழியால் கையுறித் கால்குறையும், மாணின்மை 

செய்யுங் காலச்சமாம்-நீணிரயத், துன்பம் பயக்குமாற்றுச்சாரி ந 

கண்ட, வின்பமெனக் கெனைத்தாற்கூறு,"' என்ப.து விதியாயிற்றே, 
ஃதுருள்வெஃகியாற்றின்்௧ ணின்றான் பொருள் வெஃகிப், பொல்லாத 

சூழக்கெடும்.'' என்றது மு.துவர்மொழியாமே. பருவகாலங்களிற் 

பிஇரரும், திதிகாலங்களிற்றேவரும் ஃ% பிபான த்தருகு பசுநிரை வக் 

தரற்போ௫ம் வருகன்றனரன்றோ, அவர்கள் அவ்வில்லறத்தானாற் 

பயன் பெறாது அலைந்து பின்சென்றால் ௮வனத இட்டகருமம், பூர் 

த்த கருமம் என்னும் இருவகைத் தருமமும் ஒருங்கு கெட்டொழி 

இன்றன. பிதிரர்பெருமூச் செறிந்தால், ௮வ்வில்லறத்தோனது எழு 

பிறப்பின் புண்ணியப் பயன் கெடுகின்றது, ௮ங்கனம் தேவர் பெரு 
மூச்செறிக்தால் மூன்று சென்மப் புண்ணியப் பபன் கெடுகின்றது. 

ஆதலால், தேவர் கருமத்தினும் பிதிரர் கருமத்தினும் யான் சோர் 

வின்றி முயற்சியோடும் தவறாது முற்றினேன்; அப்படிப்பட்ட யான் 
டீபருங்கொடுமையுள்ள இர்ஈரகினுக்கு எவ்வாறுவந்தேன் என்றான். 

கேளுக் தந்தையே! இங்ஙனம் யாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் 

போது, அவவரசனால் வினாவப்பட்ட கொடிய காலதூதுவன் அவ்வ 

மபத்திற்குத் தக்கவாறு கூறலாயினான், 
ome அண அத்தம்   

* மன்பசைபுரந்து - மக்களை இரகநித்து. 

** நிபானம் ௩ பசுமே கலிய நீர்குடிக்கு் சொட்டி.



மார்க்கண்டேய புர்ணம், ௮௫ 

கேளும், அரசசேறே! ரீர்கூறியது உண்மையே ௮ங்கே தமைய 
மில்லை, பின்னென்னெனில், ும்மாற் சிறிதே தீவினை செய்யப்பட் 

Carer gg. ௮தனை நுமக்கு ஞாபகஞ் செய்றேன். முன்னம் லிதற் 

பர் கோமான் மகளாகயெபிவரி என்னும் பெயரையுடைய தும்முடை 

யமனைகி இருதுவாக யிருக்கையில் ௮வள.து இரு துகாலம் பயனற்ற 

தாய்விட்டது. அழகுள்ள சேகைய ராசன் மகளிடத்.து விழைவனாப் 

நின்றுவிட்டாய், ௮ங்கனம், ௮ர்த இரு துபரூவ தரூமத்தினைக்கடக் 

தகாரணத்தால் இக்கொடு ஈரகினுச்குவக் நீர், ஒமத்தியோம்பற்கடுத் 

த்சாலம்வாய்த்தபோ.து, ௮ச்னி தேவன் நன்கு திருத்தப்பட்ட 

செய்தன்பால்விழு தலை எவ்வாறு எதிர் பார்ப்பானோ அவவாறே மா 

தவிடாய்க் காலம் வர்தபோ.த, பிரஜாபதி என்.லுக் தெய்வம் சுக்லெ 
விழுகையை எதிர்பார்க்கும், ௮றப்பொருட்டாகவாகத்தக்க அந்த 

கியமத்தீனை எவன்சடச்.து, ஏனைய காமறுகர்ச்சிபால் அலாவுடைய 

னாூன்றானோ அவன் பிதிரருக்குக் கஉடலுடையயைப் பாவத்தீனைய 

டைந்து ஈரசமுறுவன், “பூத்தகாலை புனைபஅ௮ழைமடர்சை, நீராடிய 

பில்னீராறுராளுங், சகருவயிற்றுறா உ௫கலமா தலிற், பிரியவும் பெ 

றான் பரத்தையிற் பிரிவோன்.'' என்றவிதிசோன்றியது மிக்கருத் 

தேபற்றியாம், ரீர் செய்தபாலமும் இவ்வளகிற்றே வேமழொன்று 

மிரா.து. ஆதலால், உம்முடைய பெரும் புண்ணியப்பயனை அனுப 
வித்தற்குமுன் இச்சிறிய பாவப்பயனை ுசர்வதற்குவாரும் வேந்தே! 

என்றான். 

கால்கங்கானை விதேகராஜன் வினாவுதல், 

அப்போது, ௮வ்வாசன் வினாவத் தொடங்கென், ஒய்! தரும 

தூ.துவ! நீ எங்கென்னை யழைப்பிலும் வருகின்றேன். ஆ.பின், யான் 
 வினாவுஞ் சில வினாச்சட்கு நீ விடைத் தக்கவனாகின்றாய், வயிரசூி 

யே போறும் வலியமக்கைபுடைய விக்காகங்கள் இங்குள்ளவர்க 

ளின் சண்க£க்குத்தித் தின்னுகின்றன, மறுபடியும் ௮க்கண்வளர் 
இன்றன, அருவருக்கத்தக்க என்னபாலஞ் செய்தனர் இவர் அதனைக் 

கூறுக. இதுவென்னை, இவர்கள் ஈரவானவைவளரும்தோறும் ஈர்வா 

hae gaa புடிசின்றனவே இவர்களெதனா லீப்பெருந்தன்ப முறு 

இன்றனர். இவாகசோன், மணர்குடத்துள நைலக்கஷாயத்தால் சமை 

க்கப்படன்றனர், இருப்பு மூக்கின் பதலைச்ளா லீர்க்கப்பமவ 

தென்னை, உடம்பு செக்கைச் செக்சைபாயப் பிளக்கப்பட்டு எரிச்சல்



மரர்ச்கண்டேய் புராணம், 

கோய், தாகமிலந்ரோடு விகாரமாக அரற்றுவதென்னை, இரவும் பச 

ஓமாசச் சத்தப்படகன்றனரே! ௮ஃதென்னை, இன் ஐம்பலவிதமான் 

உபரஇசளிப்பாபிசட்கு, உண்டாகின்றது, கவே இவர்கள் என்ண் 

கொடுமை செய்தனர், என்னபாவத்தா லித்துன்பமுண்டாயிற்று 

ஏன்றான. 

காலதாதுவன் கூறிய விடை, 

அதுசேட்ட அர்த யமூங்கரன், ஓய்! ௮ரசனே! நீர் என்னை. 

வினாவும். பாவப்பயளை யுள்ளவாறுமக்குச் கூறுவேன் கேஞ்ம் புரு: 

டன்-௪.து (புருஷம்) புர-தேகம். ௮தனிடத்சு, (சேதே) படுக்இன் 

ரன், (விங்) இப்பகுதிக்குக் கனவு என்பது பொருள். உபலக்க 

orn & FIT சாக்ரெம், aps Hs Go கூறப்படும், உ டம்பின்கண்ணே: 

சனசென்னும் அபிமான பாசத்தாற்கட் ட்டப்பட்டு, யானே உடம்பு, 

என, அடம்பு என்றுகூறி, ஈனவு, கனவு, ௦ _றச்கமென்னு மவத்கைப். 

எட்டு வருகின்ற ஆன்மாவென்று பொருள்படுகின்றத, பாமான்மா 

வென்னுங் கடவுள் எங்கு நிறைக் தள்ளவனுகைவே புடம்பின்சண்ணு 

நிரம்பியிருக்கின்றா னாதலின் ௮ப்புருடனென்னுஞ் சொல்லுக்குப் 

பொருளு மாவன். (அபின் ஒருதலையாக இலிங்சுதேகப்பற்றுடைய 

வனே புருடனெனப்படுவன், கடவுள் புருடோத்சமனென்று 

கூநப்படுவன் என்பாளுமாவர்.) அப்புருடன் புண்ணியச்தினையும் 

பாவத்தினையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாசமுறையே அனுபவிக்கின்றான். 

அப்படிப்பட்ட புண்ணியமேலும் பாவமேனும் அர்ச் ,$ளவில் சமித் 

தொழியும். மனுஷன் செய்த இருவினைகளு மனுபவியாதொழியாது 

வஇன்புள்ளிருத்தி பிருவ்னையை யிடழித்அத் துன்பங்களைந்து தவர் 
அவங்க டூப்மைசெய்்௮, முன்புள்ளவற்றைமுழுதழிய'” என்பதனால் 

சக்சியாசத்தாலாயினும், அனுபவத்தாலாயினும் ௮றம்பால வினை 
ளொழிபும், “வினக்குப்புக விருண்மாய்ந்தாங்கொருவண், றவத்தின் 

முன்னில்லாதாம்பாவம்"” என்றது மிக்கருத்தே, பாவஞ்செய்தவன் 

வறியஞய்ப் பஞ்சத்தினின்௮ம் பஞ்சமும், கவலையினின்று் கவலை 

யும், அச்சத்தினின்று மச்சமும், மசணத்தினின்றும் மரணமும் 

அடைவன். உயிர்கள் கறாமக்கட்டினணுல் பலவகைப்பட்ட கிலைமை 

மைப் பெறுகின்றன, விழாவினின்றும் விழாவும், சிவர்க்கத்தினி 
ன்று. சவர்ச்சமும், சகத்தின்றுஞ் சசமும், தெய்வரெத்தையுடை



மார்க்கண்டேய புர்ணம், ஸர 

யாரும், ஐம்புலளையுக் சம்வயஞ்செய்தவரும், பொன்முதலிய தானஞ் 
“செய்தவர்களும், ஈல்வீனையையே செய்தவர்களும் அடைவர். பாளிக 

ளாற் கொலையுண்டவர்களோ, புலி, யானை முதலியவற்முல் வருக்.தன் 
பத்தினையும், பாம்பு, கள்ளர் மூ.சலிப் சாரணமாக வரும் பயத்தளை 

யும் பெறுவர், பாவத்தினைச்தாமே செய்தவர்க்கு வேறு என்னு 

ரைப்பது, இதனிலும் பெரியதொன்றியா ௫, புண்ணியசலசோவெ 

னில், இல்லாமை மேற்கொண்ட காட்டினிடத்தும் *ல்ல சர்தப்பூச் 

சு, ஈறுமலர்மாலை, இனியலாடை, அறுசுவையுண்டி, அழகிய பணி, 

இன்பப்பாயல் மூதலியவற்றினையுடையரா யாண்டும் புகழச்செல்கர். 

'மானுடரின் அறமும், மறமுர் இன்பர் தன்பமென்னும் முளை 

களையுடையலாம், ஒ! வேந்தே! விச். தமுளையாவதற்கு நீரினை Qua 

வாற. திர்பார்க்குமோ, அறம் பாவங்களும் அவ்வாறே இடத்திளை 

யும் காலத் தனையும் எதிர்பார்த்திருக்கும், அடியெடுத்து லைத்தலி 

னால் நேர்ந்த பாவம் முட்டைக்காம் அன்பத்தினைத்தரும், அதனிற் 

பெரியதொன்று பெருவரியேலும் ௮ணிமுதலியவேளுச் தைக்குக் 

துன்பத்தனைத்தரும், அவ்வாறே கெட்ட வெண்ணமுதலியன தலை 

கோய் மூதலியவற்றினைத்தரும், ௮சுந்தமானவுண்டி சோறுமுதலிய 

வுணவி லருவருப்பினையும், சசத்திளையும், வெப்பத்தனையும், தாபத 

தினையும், ஏனைவருத்தத் இனையும் கொடுக்கும், அவ்வண்ணமே, மற் 
றைத் தீவினைப்பயனையு முணர்ச்.து சொள்ளுக, இங்கனம் பெரும்பா 

வங்கள் இராகோய் மூதலியவற்றினையும், சைவிடுபடைகள், தீ முதலி 

யவற்றால் வரும் துன்பங்களையும், சாவினையுர்தரும், 

திறிதேயாயெ புண்ணியம் ஈறு நன்மைகளையும், ஈன்மணம், 
ஈல்.லுண்டி முதலியவற்றினைக் கொடுக்கும் இன்பப்பரிசத்தினையும், 

இன்னோசையினையும், இன்சுவையினையும், ஈல்லவுரூபத்தினையும் உண் 

டுபண்ணும். பெரும் புண்ணியமானவை நெடுங்காலக்கழியப் பாக 

ப்பட்டுப் பழுத்துப் பெருஞ்சுகத்தீனை யுண்டுபண்ணும், இனம், 

புண்ணியபா வங்களாலுண்டான அனேக சுகதுக்கங்களை WSUS, 
கச் சழுசாரத்தில் அனேகம் பிறவிகேரும், 

சாதிக்கும், தேயத்திற்கும் மாறாக கருமங்களை மனமறிந்து 

செய்பிலும், அறியாத செய்பினும் ௮ப்பாவம் இலிங்க தேசத்தினை



௮  மார்ச்கண்டேய புராணம், 
த்தொடர்ச்து ஆன்மாளின் கண்ணதாம். மனிதன் செய்யுக் தொழி 

லோடும், எண்ணத்தோடும், சொல்லோடும் எப்போதேலும் எவ்கி 
டத்தே.லும், பாவ புண்ணியங்சளூ ளொன்றிளைச் செய்வனே யொழி 

யச் செய்யாதிரான், புருடன் சுசுத்தையேலும், அன்பததனை யே 

னம், பெரிதாகவேலும், சிறிகாசவேவேலும் எதனெதளைப் பொருச்,.த 

Ber? oo, ௮.2 nears sie Cogpurcaé Oewker pg. ௮வ 

வளவிற்றானே அப்பாவ புண்ணியங்களுள் யாதேனுமொன்று ௮ளு 

பவகால மூடியுமளவும் இருத்தலே செய்யும், உண்டவுணவு செரிக் 
கும் பொழு.அ சேர்க். துழி செரித்தொழிர்தாற்போலச் கருமப்பயனலு 

அகர்ச்சிபினு லொழியும். இங்கனம் இவ்வுபிர்கள் ஈரகத்சமுஈதி மிகு 

கொடுமையான கோரமஹா பாவங்களைக் கடிய*அன்பத்தால் இரவும் 

பகலுமாக ௮னுபவித்துக் கழிக்கின்றனர், 

ஓ 1! வேந்தே ! அவே சுவர்க்கத்தில் தேவ கந்தருவ௫த்த ர 

மாதருடைய அடல்பாடலோடு புண்ணியப்பயனை நுசர்சன்றனர், தே 

வத்கன்மையிலாயினும் மானுடத்தன்மையிஞாயினும் ஏனையதிரியச் 

குத்தன்மையிலாயினும் புண்ணிய பாலங்களாலுண்டாகிய நன்மை 

நிமைசளை, எனவே, இன்பதுன்பசகளை ௮வரவரனுபவிப்பர், பாவ் 

கருமததாதுண்டாகின்ற ஆற்றமுடியாத வருத்தங்களைப்பற்றி எவ் 

வெப்பாவத்தால் ௪எவவெத்துன்பமுண்டாமென்று வினாவினீசரன்றோ, 
அவற்றை யுமக்கு முற்றுங் கூறுகின்றேன் கேளும், 

மனிதர் கெடுதியாயெ எண்ணத்தோடு அன்னியன் மனவியை 

நேரக்கினும், கெட்டமன த்தோடு ௮சையுற்றுப் பிறர்பொருளை நோ 

க்கினும், அவர்கள் கண்களை வயிரமுகப்பறவை பறிக்கின்றன, ௮க் 

சண்கள் மீட்டும் வளர்கின்றன இங்கனம் அப்பாவியர் எத்தனை நிமிட 

பரியந்தம் பார்தஇருக்தார்களோ ௮க்த கிமிடம் ஒன்றற்கு தபிரமா 

யிரம் வருடமாக வித்துன்பத்தீளை யனுபலவித்திருப்பர், எவன்பகை 

வனுக்காயினும ஈல்வறிவைக் கெடுப்பசன்பொருட்டு 47 ண்ணாவளேோ. 

செடுதியாகிய நூல்களை ப போதிப்பானோ ழூல்களின் உண்மைக்கருத் 

திளைமாறுபடுகதிக » paGen, ஈன்மைதராதசொற்கள் செல்லுவ 

Ge, அபபடிப்பட்ட பபாவத்தினையுடையவில ர்க்ள்தான் மஃ&யுச்சியி 

னின்றும் பலகாலும்சிழவிழ்பவர். தேவரையும், வேதியரையும் Ae 

ரியனையும் கிர்தைக தினவன சாவானஅ அடிக்கடி புறுக்கப்பம்கின் 

ஐ.அ. அர்ரியர் மனத்தை ரோகச்செய்தவர்சளும், பிறர்ச்குண்டாகும
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நலத்தை மாற்றினவர்களும், விசறி, காற்றுவரும் காளரம், சர் தனம், 

'வெட்டிவேர்த்தடுக்கு இவைகளைக் சளவுசெய்தளர்களும், ஈல்லோர்ச் 

குத்துன்பவே.துகளைச் செய்தவர்களும், உயி/போமளவும் பிறர்க்கு 

இடுச்சண்செப்தவர்சளுமாகெ இப்பாகியர் பனிக்கட்டி மண்ணிலத்தி 

ல் வீழ்த்சப்பட்டுப் பெறுங்குளிரினால் மிகவருத்தப்படுவர், 

எம்மனிகன் பிறனொருவ ஸிலலத்துப் பிதர்கருமத்தழைக்க 
வுடனபட்டாயிலும், தேவர் ஈருமத்தழைக்க வுடன்பட்டாயினுமிரு 

ஈது ௮௱்குசெல்லாத மற்றொருவன் மனைக்குச் செல்வானாயினவன் 

(ஏறலைகளால் இரண்டுபிளவாகப் பிளந்து தின்னப்படுவன், யார் 

சான்றோருடைய விரகசியச் செய்திகளை வெளிப்படுத்தித் தன்னுரை 

களாலப்பெரியர் மனத்தைக் கோறல் .செய்தாற்போலும் அன்பத்தி 

னைச்செய்னெருனோ, அ வனையிப்பறவைகள் மறுப்பிலும் விடாத, 

கொத்துகன்றன. யாவன் உலோபத்தால் சொல்லுஞ் சொல்லெ௱ 

ன்று, எண்ணுிமண்ணம் வேறொன்று அசச்செய்வானோ, sever gp 

ராவினைக்கூரிய வாளாலிருகூ ராகப் பிளக்கின்றனர், யாவர், தாய், தர 

தை சூரலனிவர்கள் முதலிய சான்றோர்க்கு அகங்காரத்தால் ௮வமா: 

கஞ்செய்கின்றார்களோ, அ௮க்ககைய விவர்களே தீலை£ழாக மலத் 

இரங்களின் அழுசக்குழியில் வீ ட்கின்றனர். தேவர்க்கும், வர்தவிரு 

ந்தினர்க்கும், பணிசெய்வோர்க்கும், உண்ணுங்காலத்து வர்தலர்கள் 

முதலியோர்க்கும், உண்டிகளையட்டாதும், தாப், தந்தை, வேள்வித். 
2, தன்பாதுசாப்பிலுள்ள பசுபக்ஷிமுதலிய வுபிர்களையுண்பியாதும், 

தான்முன்பாகச யாவன்புசிப்பனோ அவன்மலர்தின்று, உதிரத்தையும். 

கெட்ட சிழிளைபும், பிரின்போன்றத கபத்தனையும், ஊசியைப்போ 

௮ம் தொண்டையுட்டைச்று வருத்துகின்ற பதார்த்தங்கமாயும் தன் 

பத்தோடும்புசச்.து, மலைப்பாறையையொத்த உடம்பினையுடையனப் 

'என்னதுன்பப் படுகின்றனன் பார், ஒரு பந்தியுள் வேதியனை யாயி 
ம் மற்றெந்தச் சாதியனை யாபினும் சமமாகப் பு9ப்பியானோே 

(தன்னிலுங் குறைர்த வண்டியை யூட்டுவிப்பனோ) ௮வன் அழுபெ 

ஷன்களை ததின்னுகின்றான். யாவன் வழி ஈடச்சையில் வழியிற்றன் 

ஜோேடு வரத பொருளில்லாது பசித்திருச்தானை விட்டுத்தான் றனியே 
புண்பரனோ அலனே யிக்கபக்தின்னுமலன், 

பா, பார்பீபார், வேள்வித் த, இவர்களுக்கு யார் எச்சிலை யூட்டு 

வேர் அவர்கள் கைகளிதோ! இங்கு எரிகின்றதிபில் வைக்சப்பட்டு 

12
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ள்ளன, எச்சிற்கையோடு யார் சூரியன் சந்திரன் உடுமுசலியவற் 
றை வேண்டுமென்று பார்க்இன்றார்களோ, அவர்கள் விழியினை இய, 

மன் ாதுவர் போழ்க்தெடுத்து நெருப்பிலிட்டுத் தீக்கின்றனர், யா 

வன், ,பசுவை, தீயினை, ௮ன்னை தர்கையை, வேதியனை, தமையனை 

தமக்கையை, தமைபன் மனைவியை, கூரவனை, வயதின்முதயோரைக் 

காலாற்.றிண்டுவரோ அப்பாவியர் இயமன் ஸமாதுவராற்கட்டுண்டு, 

௮/க்காலில்: அழலிற்காய்ர்த விலங்குபூண்டு, தணல்்சொளுர் செரியும் 

நெருப்பிலுள் நிறுத்தப்பட்டு முழங்கால் ௨ con gin சுடப்பட்டுக் 

கொண்டிருப்பர், யசார், பாலாற்சமைத்த சோற்றினையும், பயறிட்டுச் 

சமைத்த சோற்றினையும், ஃ யாட்டினூனையும், சேவர்கட்குற்ற வே 

னைய வுணகினையும, மர்திரமுசலியவற்றாற் சு த்தஞ்செய்பயாமலே யுண் 
பார்சளோ அர்தப்பாவியரை நிலத்தின் மேற் கிடத்திக் சண்னிழிக்கு 

வர்களஞ்சுறும்படி தொ ag oo லிழுப்புக்குநடு செலுத்தச், குடர் 

களைவெளியிற் பிடுங்கி ௪ திகின்றனர், யார், தேவர்கள, குரவர்சள், 

வேதியர்கள், வேதங்கள் முதலியோரது கிர்சையைக் காதாற் கேள் 

விப்படுவரோ அவரும், பாவங்களைக்கேட்கெ களிப்பலருமாகிய 

கிவார்கள் காதுகளில், காலதூதுவர், ௮ழன்று கொண்டேயிருச்கும் 

இருப்புச் அணுச்கைகளை /ரபபி ௮ழ வழ அடிக்கடி. நெருப்பிலிட் 

டுத் திய்ப்பர், 

தண்ணீர்ப்பந்தசையும், தேவாகோட்டத்தனையும், Cau Rufio 

னையையும், தருமச்சாலைசளைபும், பொதுமண்டபச்சலத்சிளையும, ஏ 
ழைகளின் ஓஒ.துக்கிடங்களையும், ஆசைபாலாயினும் வெறுபபினாவா.பி 
னும், கெடுதசழிபபவர்களை பபறறி இரங்கவிரங்க வீடாது கூரியலா 

ளால் உடம்பின் ஜோலையுரி த்தெடுப்பார். பசுச்சள், மே தியர், ரி 

யன் இவர்கள் சஞ்சரிக்ரும, வழியில் மலதூத்திரங்களைக் கழிப்பஉர்சு 

ளது குடரையும் குகாரம்பினையும் காக்கைபறிக்கும். கன்னிகை 

யை ஒருவனுக்குச் கொடுத்துவிட்டபின்பு வேறே மற்றொருவளுக் 

குக் கொடுப்பவனைப பலதுண்டங்களாக வெட்டிக் கார உப்பு அற 

றின் வெள்ளத்.துவிமிவர், மனைவி, மக்கள், ஏவஷர், + ops Hons முத 

  

  

அடை 

* ஈண்டுனுணவை யுடன்பட்டத, இறு புராணமாதலால் பூர்வமீமாஞ் 

சகர் மதப்படி செயயும் வேள்வி முதலியவை யிடத்தென்றும், மெய்ஞ்ஞானி 

யர் முடிபு :'௮அவிசொரிந்தாயிர.ம் வேட்டலினொன்றி ஐுயிர்மெகு ச் துண்ணாமை 

நன்று” என்பதெனவுஙகொள்ச. இருத்து பனுமிரு இயுள்ளுங்காண லாம். .



மார்க்கண்டேய புராணம், ௯௧௩ 

லியோர் பட்டினியால் வருக்தவிட்டுத் தன்னையே யோம்புமவனையும், 

பஞ்சத்திலாயிலும், காலவிசேட.த்திலாயினும், தன்னையேயுண்டிமுத 

லிபவற்றால் உபசரித்துக் சொள்வோனையும், பல்லினைப்பறித்துத் 
தன்னூனை த் தான்றின்னச் செய்வர். தன்னையடைக்கல மடைந்தோ 

ளோ மற்றொருவன் கைக்கூலிசொண்டு சைவீபேவனு மிவ்வாறே கால 

தாதுவராற் நுன்புறுத்தப்படுவன், தான் செய்த புண்ணியம் பிறர் 

ச்கு விற்பதனாந்ரானே தன்னாயுள் அளவும் போதக ழிப்பவன் சுடு 

கல்லின் மேலிட்டரைக்கப்படுவன். ௮வ்வாறே ௮டைக்கலய் பொரு 

ளைவவ்வினேனையும் அ வனங்கமுழுவது ,நூறுங்கக்கட்டி யிரவும் பச 

அமாசுத்தேள், கழுகு, காகம், புழு முசலியவற்றாற்றின்னப் புரிவர், 

பிறர் மனைவியின்ப.நுகர்ந்தவனையும், பகற்புணர்ச்சி செய்தானையும், 

பசியே டுகுறைவுற்றும், தாகத்தால் நாவெளிப்பட்டும், தசாடையுலர் 

ஈதடங்கிபும் வருந்த இருப்பு முட்சகாயுடைய மரங்களின் மேலேற்றி 

யுடம்சபல்லாங் கிழிஈறுதிரம் பெருமும்படி வைச்து, சாலதூதரிவர் 

சு எ சியல்லரம் பற்றி, முசை.பிலிட்டு உலோகங்களை யுருக்கினாற்போ 

இ! மூருக் துவர், 

எவன் தன்னுடைய உபாத்தியாயனை த்தன்னிற் குறைந்தவனாக 

வெண்ணி, முறைமைபில் மூடனாப் அத்தியயனத்தையேனும் சிற்ப 

முதலிய பிறவித்தைசளையேனும் உபாயத்தால் ௮றிர் துகொள்பவன், 
சுமக்கலாற்றாக பெருங்கல்லினைத் தலைமேற் சுமர்து இரவும் பசலு 

மாக வழிசடர்து, படியால்வருற்தி, பாரத்தாற் றலையிருத் துண்டு துய 

சமுற்றிருப்பன், நீருள்ளே மல மூத்திரங்களைா யொழித்தவனன்றோ 

இங்கு இக்த மல கழந்திச.் இரர்ற்றக்குழியில் விழுந்து கெடப்போன். 

ats SR Edo முறையே தலில் உண்பிக்சாமல் தாமுன்னராக 

வுண்பவர்களும், தம்முட்டாமே யொருவரை யொருவர் விருந்து 

முதலியவாக வுபசரித் துக் கொள்வோரும் பசியோடும் ஒருவரை 

யொருகர் பறித்துத்தின்பர்கள், வேதங்கஃ மறுத்தவரும், வேள்வி 

புரியா தவரும் பலசாலும் மலைமேலிருக்து லீழ்த்சப்படகின்றனர் பா 

ரூம். கணவனிறக்சு கன்னிகையை மறுமணம் புணர்ந்தோன் (புனர் 

ப்பூபதிய: இரண்டாவது மணம்புணர்ச்தவரின் கொழுகர்) எல்வளவு 

காலம் பிழைத்தருப்பரோ, அவர்கள் தானிவர்கள், கிருமிகளாய் 

எறும்பால் ௮ரித்துத்தின்னப் படுகின்றனர் பாரும். பதிதரால் 

கொடுக்கப்பட்ட தானத்சைப் பெற்றுக்கொண்டவலும், தகாதவ



௯௨. மார்க்கண்டேய புராணம், 

ளூல் வேள்வி செய்வித்தவனும், சல்லின்னடுவிலிருக்கும் புழுவாய்ப் 
பிறந்து தன்பமன்டகின்றான். ஈண்பரும், ஏவலரும் விருந்இனரும் 

பார்த்திருக்கத்தா னொருவனுகி ௮றுகவையுண்டி தின்றவனன் றோ, 

இங்கு எரி நெருப்பினைத் இன்இன்றான். 

கொடி தாகெ எவவகை மாமிசங்களையு முண்டலர்கள் அஞ்சத் 

தக்க கோராயினால் மு.தகைப்பறித்துத் தின்னப்படுகர், தனக்கு 

ஈன்மை செய்தோனை மறந்து செய்ஈன்றி கொன்ற அதமன், குருடு, 

செவிடு, முதலியவங்கவீனனாய்ப் பதொகங்களால் வருச்இிக்கரய்ர் ச 

பானைகளிலிட்டுதிரம் வடி.த்தெடுக்கக் குட்டயாதனை ௮னுபகித்துப் 

யின்பனிக்கட்டி. மணலின் மேற்டெச்.து குளிர் சோயடைர்து இயக்தி 

சங்களில் ஈசுக்குண்டு அபத்த ஈரகமடைரச்து லாளாஒறுப்புண்டு, 

பின் காலருத்திர சாகத்திற நளளுண்டு சதைச்சகப்பட்டுப் பலவேத 

ளைப்பட்டும் தண்டனை முடியாத முடிவில் என்னவாக முடி வனே 

யானறியேன், ““என்னன்றி கெரன்றார்க்கு முய்வண்டா முய்வில்லைச், 
செய்ஈன்றி கொன்றமகற்கு,'” என்பது மது, 

எந்த வேதியர்கள், பிதிரர் சரார்க்ததினத்தில் பெண்புணர்ச்9 

செய்வசோ, அலர்சள், மலமும், உதிரமும் சேர்ந்த றுரைகளை யெல் 

லா வுறுப்புக்களாலும் குடி.ப்பர், பொன்னைக் களவுசெய்தவனும், 

பிரமகத்தி செயதவலும், கள்குடித்தவனும், குரு பன்னியைச் சேர் 

ந்தோனுமாகயெ பாகியர் 8மும் மேலுமாக எரி௫ன்ற நெருப்பில் பல் 

லாயிரம் வருடங்களாகச் சடப்பட்டு, பின்பு குட்ட முதலிய பெரு 
சோயுடையசாசப் பிறர், தயாப்பட்டிருந்திறந்து மீட்டும் அப்படி 

ப்பட்ட ஈரகத்தனையேயடைந்த மீட்டும் கோயாளிகளாய்ப் பிறக், 

அப்பிரமசற்பார்சமட்டி லிவவாறே அலைர்.துழல்வா, பசக்கொலை 
செய்தவன் அ தனிலுஞ்சிறிது குறைவாகிய அுன்பத்தினை யனுபகவிப் 

பன், பின்பு மூன்று சனனத்தில் ௮ப்பாவ மவனை லிட்டொழியும், 

உபபாதகஞ் செய்தவர்களுக்கும் இவ்வாறே பாவத்திற்குத்தக்க தண் 

டனை ஈடவர தொழியாது. இஃதுண்மை, ஈரகத்து எிருக்கும் உயிர் 

களிதனை விட்டொழிர்.து போன எவ்வெப்பாவ சேடங்களா லெவ் 

வெர்தக்கொடும் பிறப்பினை யெடிப்பசோ அதனைக் கூறுனெறேன் 
கேளும், 

பதின்மூன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 
(ne,



பதினான்காவது 

பாவப்பயனான பிறவியுசைத்த 

அதீதியாயம். 
  

பாவங்களுக்குத் தகீகபிறவி, 

பின்பு ௮க்காலதூதுவன் விதேகராஜனை கோக்கக் கூறுவன், 

இருபிறப்பாளன் பதிதனால் தனத்தைப் பெற்றுக்கொண்டால் சழு 

சையாகப் பிறப்பான், பதிதனால் வேள்லி செய்சித்தால் புழுவாகப் 

பிறப்பன், உபாத்தியாயன் விடயத்து வஞ்சித்துத் தவ.றுசெய்தால் 

Brome Guus, உபாத்தியாயன் மனைவியை மன த்தாலிச்சிக்கா 
௮ம் ௮வன் பொருளையழித்தாலும், தாப்தந்தையசை பவமானஞ் 
செய்தாலும் கழுதையாகப் பிறப்பன், தாய் தந்தையரை யிழுத்தலை 

த்தவன் பூவை சாசணவாய்ப் புள்ளாகப் பிறப்பன், தமையன் மனை 

வியையவமானஞ் செய்தவன் காட்டுப்புறவரகப் பிறப்பன், தமை 
யன் மனைவியைச் துன்பப்படுத்தினவன் ஆமையாகப்பிறப்பன், ஒரு 

வுடைய சோற்றைத்தின்று அவனுடைய பசைவனுக்குப் பணி 
செய்பவன் அறிவற்ற குரங்காகப்பிறப்பன், ஈம்பிக்கையால் வைத் 

தீபொருளா வவலினேன் கழுதையாய்ப் பிறப்பன், (பாடபேதம் 
புழுவாவன்) பொறாமையுடையோன் இலாவுசப் பறவையாவன். 
(பாடபேதம் ௮ரக்கனாகப் பிறப்பன்) ஈம்பிக்கைத் துரோகஞ் செய் 
தவன் சாயாவன் (பாடபேதம்--மீனாவான்) தானியம், எள், பவம், 

செல், உளுந்து, கொள், கடுகு, கடலை, சோளம், காராமணி, பயறு, 

கோதுமை, அசுத்திக்ரை, முளைக்கீரை, பிறரை முதலிய வற்றி 

னைத் தெரியாமற்றிருடித் தின்றவன், பெரிய &ரிப்பிள்ளை போலிருக் 

கும் எலியாசப் பிறப்பன், 

அியலவனீ மனைவியைத் தொட்டவன் பயம்சரமான கோராயா 
சவும், சாயாசவும், சரியாகவும், கொக்காகவும், பருந்தாகவும், பாம் 

பாசவும், கோட்டாகைவும் பிறப்பன், கமையன் மனைவியைத் திச் 
காரஞ்செய்த லஹாபாவி அண்கு பிலாசப் பிறப்பன், ஈண்பள் மனை 
வி, * குருமனைவி, அரசன் மனைவி யிவர்க*ளக் காமத்தால் திக்காரஞ்



௯௪... மார்க்கண்டேய பு சாணம். 

செய்தவன், Css penis Purse பிறப்பன், வேளாலிக்கும், தாண 

த்கிற்கும், விவாகத்திற்கும் இடையூ.ரா செய்சவன் இ ரமியாகப்பிறப் 

பன், கந்நிசபை மறு மணத்திற்கு தானஞ்செய்தவன் இருமியா 

கப்பிறப்பன். தேவர்கட்டும் GF 2 hE (HUN Cai Gums HD உண்டி 

கொடாது தானே யுண்டவன்பெண் அன்னப்பறவையாவன், (பாட 

பேசம் காசமாவன்,) மூ.க்கசமைபளை யாவது பிதாவோ டொப்பா௱ 

வாளை யாவது ௮வமானஞ் செய்தவன் இர௮ஞ்சம் பறகையாகப் 

பிறப்பன். சூத்திரன் பபபபினியோடு புணர்கால் புழூவாகப்பிற. 

ப்பன், அவள்பிள்ளா பெ௱றர்செய்சரல் மாகதினும் புழுவாவதன் 

றிப் பன்றி, புரத, மற்கு, தவளை, சண்டாள னமாய்ப்) பிறக்து மனித 

ருள் அதமனாகிய ஈன்றி கொள்றவஞுய்ப்பிறப்பன், நன்றிக்குப்பதி 

லாக ௮பகாரஞ் செய்பவன் இருமி, தேள் முசலிய 8௨ம், உறகுள்ள 

கீடம், முண்மீன், முட்பன்றி, ஆமை, புற்கசனாகவும் பிறப்பன், 

கிராயுதனுபைள்ளவளைப் படைகளாற் சொன்றவன் கழுகசையா 

லான். மாதரையும இளங்குழவிகளையும் கொன்றவன் புழுவாவன். 

உண்டிபைக்களவுசெய்தவல் ஈபாசப்பிறப்பன், இவ்விடயத்திற்கிறிது 
வ்சேடமுமுள்ளன, அவைவருமாறு, சோற்றையே திருடினோன் பூ 

னையாவன். எள்ளிட்ட ரோற்றைத்நிருடினேன் “எலியாகப்பிறப்பன் 

கெய்யைச்திருடினோன் 6ரியாவன், மாமிசத்தை அபகரித்தோன் கா 

ச்மாவன.யாட்டினிறைர்சியைந் திருடினோன் நீர் வாழ்வன வாகப்மி 

றப்பான், மீனிறைச்சியை வங்வீனோன் காகமேயாவன். குறும்பாட் 

டிறைச்சிபைக் களவு செப்தோன்। சேனப்பறவையாவன், இழங்கு, 

காய்சறி, ரை, தயிர் இவற்றை எடுக்தோன், புழுவாசப் பிறப்பன, 

பாலைத்தருடினேன் பேட்டன்னமாவன், எண்ணெயைத்திருடினேன் 

அவவெண்ணெ யுண்ணுஞ் சற்றுயிராவன், சேனைக்களவு செய்தவன் 

குருட்மி ஈயாவன். ௮ப்பவருக்கங்களை வவ்மினவன் எறும்பாவன் , 

தேவர்ர்குரிய ௮விசு கிருடினோன் மனைப்படலியாகப்பிறப்பன். மதர்ப். 

பினை புைப கள்ளைகளவு செய்தவன கிர்கிலிக் குருவிடாவன், 

இரும்பு சளவு செய்சால் காரம், வெண்கலம் சளவுசெய்தால் 

ப்ச்சைநிறப்பறவை, Cus st DB களவு செய்தால் புர, பொ 
ன்பாத்திரன் சளவுசெய்தோன் இருகி, i he aan பட்டுப்புடலைச எ 

ல செய்சீகான் சக்கரவாசப்பறலை, Wr rae, கம்பளம்,களவு செ



நார்ச்கண்டேபு புராணம், ௯௫ 

WP? sro கூடு தெற்றும் பறவையும், உலண்டுப்பூச்சியு மவன். பல்ல. 
வாடைய களவு செய்தோன் கொம்பிரைச்சற் பறலை, சார்ங்காவப், 

பறவை, நிறத்தால் மின்னும் ஐடைகளைக் களவு செய்தோன் இளிப 

பறை, பட்டாடை, நயமுள்ள ஈஃ்லாடை யிவற்றைக் களவு ,செய்த 
தால் த, சிவந்த லாடைபைக் சளவு செய்தால் சகோரம் பருததியா, 

muons சள்வுசெய்தால் கிரவுஞ்சம், நாரினைக் களவு செய்சால் சொ 
க்கு, வண்ணங்களைச் சளவு செய்தால் மயில், சித்திப்புபவை + on 

ரெய்தால் ஐபிஓ ர தர வண்ணப்பறவையுமாவன், வாசளைப்பண், 

உங்களைக் சளவு செய்தரல் உண்டெலி, பழயகற்தையைக் சள way ‘our 

Kors, re 9. vipHein s sora OewWG gram Gers esr. of pe 

சள செய்தலன் CT Ip FB 4 FA. (ரீ 7 வோடும் கருகிறப்பூச்சி,) பூக் 

sins களவு செய்தோன் தரித்தரன், வாகனங்களைக் களவு செய்தா 

ல் காலில்லா முடவன், சலத்தைச் களவு செய்தோன் நிலாமுகிப்பற 

வை, கிலத்தைத்திருடினவன் .இசெளரவமுசதலிப கோர கரகங்கள 

யனுபலித்து, புல், பூதர், கொடி, நார், சிறு செடிகளாகவும் பிறர் 

பாவப் குறைக்தபின் பாவியான மனிதனாய்ப் பிறப்பன், 

பு, பொன் முதலிபவம்றைத் இருடின பாலியர் கரகங்களைய. னு 

பவித்துப் புர, டம் பற வப்பாற, பறவை, நீர்வாழ்வன, விலட கு. 

முதலிய பல பிறவிபை! மெடுத்துப் பசுவாய்ப் பின்புலையன், புழுக 

இன்னி, முடஙன், குரூடன், செவிடன், குட்டகோயாளி, கயோக, 

வாய்ப் த தடையோன, கண்ணிரணா முடையோன், ௮சனரோகி 

எனபபிறர்து வேதனையுற்றுப் பித்தனாய்ப் பின்னர்ச் சூத்தாரனாகப 

பிநப்பன், இவவாறேே பாளியர்க்குப் பிறவிகள் உண்டாயிருக்கும், :, 

a om GO or % சளவிற்சுற்றவனும், குற்றதிர்ருக் கக்க யிராயச் 

சிந்தஞ்செய்து கொள்ளாகவனும், விலைக் குழுன் னுடம்பட்டுப் பின 

மறுக்தலனும், ரூரபன்னிக்குத் துரோச ஞ்செய்தவனும், பிறர் மலா 

A corr as) ny “1h MoM | [oor T FTF த இணக்அலைப்போ ரும், மக ரகா 

நரகங்கள் தூய் சது மடி. ட நபுஞ்சரரயும் ஜூடராயும் பிறப்பர், 

பார், நன்றாயெரியாததிபில ஹே மஞ்செய்கிருனோ, அவன் அக்கினி 
மந்தம் ௮சிரண ரோகமுடையவளாவான், | 

, நரகத்தினின்றும் வந்சவர்களின் அடையாளங்கள்... 

அக்கியஜர நிந்திப்பவனாபிருப்பன், செய்கன்றியை மறர்த, லி 

டுஙன், பிரர்பழியையே ஆராய்ந்தெடுத்துத் தூற்றித்திரிவன். படிரை



௬௬  மார்கீக்ண்டேய புராணம், 

பூம் ௯ங.து சகடினகுணமுடையவனாசவு மிருப்பன், தயவிரா.து, பிறர் 
மணகியனையே கீரும்பிக்டெப்பன், அயலவர் பொருளை வவ்வுகன் 
நவ்வைன், அக்கமுற்று அழு துசொண்டிருப்பன், தெய்லரிர்தை 
செய்வன்,  நீதிபற்றுப்பிறரை வஞ்சிப்பன், மிகுந்த உலோபழு்டை 

யவனுவன், பிறவு.பிர்களை வதைப்பன் இன்னும் யெதுவெது செய்ய 

லாகாதனகவோ அவற்றையெல்லாஞ் செய்திருப்பன், இவையெல் 

லாம் ஈரகத்தினின்றும் வெளிப்பட்டுவர்தவர்கரூடைய அடையாளம் 

களாம் : திவினையாரஞ் சார்விழுமியாரஞ் சுவர், தீவினையென்னுஞ் 

செருக்கு!” என்பதனால். 

சுவர்க்கம் புகுந்.துவத்தவர்களின் கு றி, 

எவ்வகை யுயிர்களிடத்திலு மிரக்கம், ஈல்லசொற்கன், மறுமை 
ச இனிமையான தொழில், சத்தியம், உயிர்க்கினிமையாகெயெமொழி, 
வேதப்பிரமாணத்து ஈம்பிக்கை, குரவர், தெய்வம், சத்தராதிபெரிய 
௬॥ப் பூரித்தல், ஈல்லோருறவு, ஈல்வினையிற்சிந்தை, யாவசிடத்.தும் 
ஈண்புடமை, அறிவுடைமை, தெளி௮, தருமவெண்ணம், ஈன்மைக் 

சசைர்த குணமுடைமை, ஈகரம் புகலும் பிறக்கினும் பாகங்களையும் 

உபபாவங்களையும் ஓழிக்கவேண்டு மென்னுக் கருத்துடைமையுமா 

இய விவையெல்லாம் ருவர்க்கத்தினின்றும் வரத புண்ணிய €லரின் 
SONU OF ISSN FLD, 

ஒய் அரசனே! அவர.வர்கருமப்பயனை அனுபவித்திருக்கும் புண் 

ணி.பர்க்கும் பாலியர்க்கும் உண்டாகும் கதிமுறையே கூறியவாருயி 

ந்௮, €ரளைத்தனையும் பரர்த்தீரன்றோ இனிவாரும் கேறோசிடத்திற் 

குப் போவோம் என்னு கூறிய இயமன் ராதுவனை முன்செலுத்தி 

அவ்விதேகராசன் புறப்பட்டுப்போக முயலகையில், ௮ர்தாரகத்தல் 

பெருர்,துன்ப முழக்இருக்குஞ் சீவர்கள் ௮வ்வசசனை நோக்க, ஓய் 

மஹர்சாதனே! எம்பாலருளுடையசாய் இன்னும் முகூர்த்சுசாலம் 
இங்குத்சானே யிரும், உம்முடைய உடம்பிறத்பட்டு வருக்காற்,று 

எங்கண்மேற் படுதலால் மனகச்களிப்பிளையும் கோய் ௮றுகையையுர் 
தர௫ுஇன்றது என்றுகூறதலும், அம்மொழியைக்கேட்டவேர்தன் கால 

தூதனைசோக்கி, கினாவுளனெறான், கான் இங்றொக்தா லியர்களுக்குச் 

சுசகமுண்டாவசற்குக் காரணமென்னை, ௮வ்வளவுபெரும்புண்ணிபம் 

பூவூல௪ த்தென்னை செய்திருக்கின்றேன் கூறுதிஎன; சர்லதா.தவன் 

உடரக்கலாவினான், |
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ஐயா! பிதிரரையும், தேவரையும், விருர்தினனாயும், ஏவலை 
யும், காக்கப்படத்தக்க ஏனையஈற்றத்தினையும், பெரியோரையும் உண் 
டி முதலியவற்றால் உம்முடைய சேசம் உபசரித்தத, உமத மனம் 

அத்தருமத்தி னிடத்தே தங்கிபிருக்க.த. அசலின், புண்ணியமூடைய 
உமதுடம்பின் சம்பக்சமூடைய காற்று இப்பாகியர்மீது படுந்தோ 

றும் அவர்சட்குர் சுகஞ்செய்கின்ற.து, ௮ப்பொழுது ௮க்காகத்திரு 

ப்பவர்க்குத் துன்பமுண்டாகாது, மேலும் நீர் ௮சுவமேத முதலிய 

பெரியவேள்விக ளனைத்தினையும் விதிப்படி. செய்துமுடித்தவர். த 

லின் உம்மைப் பார்த்தலினால் இயமன் நாதுவரும், ஈரகவியந்திரங்க 

ளூம், ஆபதங்களும், தீயும், காகமும், துன்பம்புரிவ.து, வெட்டுவது, 

சுடுவது, மு.சலியஒற்றிற்குரிய கருவிகளும் உமது தருமவொளியால் 
எலிகுறைக்கப்பட்டனவாய ௮ர்நரச த்.துட்டங்கு முபிர்களை வருத் 

தாமல் மெலியவாயிற்று என்ரான். 

அதனைக்கேட்ட அரசன், நான் இங்கிருந்தால் என்முன்னே 
யிர்சரகத். தயிர்களுக்குக் அன்பர் தவறுவதாயுள்ள பக்ஷத்தில், ஒ ஈல் 

லவனே! யான் யிவவிடம் விட்டுிவாரேன். பெரும்பாறைக் கற்பேர் 

லிவ்விடத்திற்றாுனே ௮சைவற இருத்தல் செயச்கடவேன் என்றான், 

அப்போ, அச்சாலதா தவன் ௮ரசனைநோக்கி, வேர்தர்வேர் 

தே! வாரும் போவோம். பிடையாற் சுற்றப்பட்ட சீவபையொழி 

த்தி நீர்வருந்திக்தேடிய புண்ணிய போகத்தினை LIE (Lb என, 

அரசன், சுவர்க்கத்திலாயிலும், பிரமனுலச த்திலாயினும், துன் 

பழு.றுபவர்கள.து அன்பத்தினை யொழிக்க முயலாது தானொருவ 

னே சென்று சுகமுற வேண்டுமென் றெண்ணுவோனுக்குச் FEC) LD 

ன்௮ முண்டாவதில்லை யென்பதென்றுணிவு, ஆசலின், இம்கிப்பெ 

ருர்துயருழக்கும் உயிர்கள் கானிங்கிருப்பதனாற் அுன்ப முருதிருத்த 
லால் இனி யெங்கும் கான் செல்லேன். நீயே திக்கு என அடைக்க 
லம் புகுர்த படபடத்தத்.துயருக்கு ஆற்றாமல் வேண்டி. இிற்குமுயிர் 

கள் பகைவரே ஆயினும் மென்னாம், ௮வரைச்சாவாது விட்டவன் 

பிழைப்பு சச்சி மிக விழிந்த,து. 'இஃனுண்மையானதே யாம். யார் 

க்கு மனம் துன்பப்படுவோர் விடயத்து இசங்கல் செய்யாதோ..௮வ 

னுக்கு வேள்ஜி, சானம், தவம், மறுமையிலாக்கத்ைதத் தராவாம். 
எவனுடையகெஞ்சு இளக்குழவிகள், அச்சமுறுபவர், விருத்தர்.முத 
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ஜியோர்பால் வலிமைப்பட்டு இரச்சமற் நிறுக்கின்றதோ ௮வனன் 

இரு, அரக்கன். :இவரிடத்.து ரானிருர்தால். கெருப்பழற்டுத் துன்ப 
மூம், கொநொற்றத்்தன்பும், ஈரகவேதளையும், பசிதாக துக்கமும், 

மூர்ச்சிச்குர் அயரும் இவைபோன்ற மற்றைய பெரும்யாதனை யெல் 

லாமென்னை வருத்தலுஞ் செய்யாது, யானும் வருர்தேன். இனி 

யிவர்கள் உயிர்க்கு உறு திதேவெதே யெனக்குச்சுவர்க்ச சுசமுண்டா 

வதற்காயினு மேலானதென்று தோன்றுன்ற.து, சான் இவலிடத் 

திலிருந்தால் தக்ச€வர்கள் பலர் சுகக்தையடைபவரானால் அந்தப் 

பயன் எனக்கு எதனைத்தான் தாலாற்றாது. ஆதலால், விரைவில் நீ 

சென்று விடு என்றான், 

அறக்கடவுளித்செ னாசனைக் காண்டல், 

அதுகேட்ட சாலதாதுவன், ஒய்வேர்தே! இதோ! ௮றக்சடவுள் 

இதோ! தேவர் கோமான், இவ்விருவரும் நின்னை யழைத்தச்செ௨ல 

வந்திருக்னெறனர். நீர்மறுக்காது செல்லவேண்டும். ஆதலின், டர் 
போம என்றான், 

அங்ஙனம் அறக்கடவுளும், ஐயா! வேந்தே! நீர் ஈன்சுறம்புரிர் 

தீராதலின் உம்மைச் சவர்க்சமபுகுவிப்பேன். இகத விமான ததேறும் 

போது போக்கல வேண்டாம், வருக, என, 

அரசன், ௮றக்கடவுளே! இந்நரகத்துப்பாலிய்களான மார்சர் 

கள் பல்லாயிரவராய்த் துன்புறு ச்தப்பட்டு, என்னை நோக்கிக் காசுக 

வேண்டுமென இரந்து அழுகின்றனர், ஆதலின் யான் வருதந்கசை 

யேன் என்று கூறினான். 

௮; தன்பின் இதிரன், ஒய்! இறைவனே! இப்பாவஞ்செய்த வுயிர் 

களுக்கு அவரவர்வினைப்படி. ஒரு தலையாக ஈரகமேயுண்டாயிற்று, 

நீர்செய்த ஈல்வினையால், ஒசே.துணிவாக நீர்சுவர்ச்கம் போகல வே 

ண்டும் என்றான். 

அப்பால் ௮ரசன் ஓய்! தருமதேவதையே! ஓய் நூறுவேள்லி 

புரிந்த தேவர்கோவே! உங்கட்குத் தெரிந்திருந்தால், எவ்வளவு சுப 

மெனக்குண்டாமோ ௮தனை யெனக்குத் தெளியவுரைக்கத்தக்கவ ரா 

யிருக்கிள் றீர்கள் என்றான்,



மார்க்கண்டேய புசாணம், ௬௯௯ 

அச்சமயத்துத்தருமன் கூறலாயினன், ஜயா! சமுத்திரத்தில் 
நீர்த்துளி. இருப்பதபோலும், ஆகாயத்துள் ஈக்ஷத்திர மண்டலம் 

போதும் மழைபில் நீர்த்தளிபோலும், கங்கைக்கஸ்ரயின் மணற் 
குவியலைப்போலும், யோனிபேதங்களுள் உயிர்களைப்போலும் நீர் 

செய்த புண்ணியங்களுக்கும் அளவில்லை, இந்ஈரசத்துத் துன்புறும் 

பாகியரிடத்.த.ச் தயவைச்செலுத்தியதால் உமக்கு முன்னுண்டாயிரு 

ர்த புண்ணிபம் நாறுபிரம் பங்கதகமாயிற்று, ஆழலால், ௮சசருட் 

இறர்தோய்சுசத்தையலுபலிக்கும் பொருட்டுத் தேலருறையுளடைக 

இர்கரகப்பிராணிகளோ அவரவர்செய்ச கருமப்பயனை நுர்சந்தொழி 
க்க, என்றான், 

அப்போதாசன் அதனைக்கேட்டு, கான் ௮வர்களிடத்திருக்கும் 

போது, அவர்களுச்கொரு ஈன்மையண்டாகாதொழியின், காஷ் இரு 

க்கவேண்டும் என்னும் எண்ணம் அ௮வர்கட்கேன் பிறக்க.த, ஆகவே, 

ஒய் தேவர்கோவே! யான் இதுவரையினும் ஏதேனும் சிறிது புண் 

ணியஞ்செய்திருப்பேனாயின் ௮தனால் இர்ஈரகத் தத்துன்பவேதனைப் 

படும் பாவியரெல்லாம் தன்பத்சணின்றும் விடப்படுவராச வென் 

முன். 

அ. தற்கிந்தான், ௮ரசனை கோக்கு, ஓய் வேந்தே! இவவாறேயன் 

மே நீர் பெரும்புண்ணியர் தேடிக்கொண்டீர், ஈரகத்தினின்்று நீச 

கிப்பாவமொழிக்து சுகழுற்றிருக்கு மிவர்களைப் பாரும் என்றுன், 

கேட்டீரோ தந்தையே! பின் பவவாசன் மேற் பூமழை பொழி 

ந்த.து, உடனே இர்திரன் ௮வ்வரசனை விமானத்தேற்றிச் சுவர்ச்சம் 

புகுவித்தனன். ௮ப்போது யானும், மற்றையரும் ௮ந்த ஈரகத்துள் 

,வேதனைப்படுத்தி யிருர்ச பாவத்தினின்றும் விடுவிக்சப்பட்டவராய் 

மேல் யாம் அடையத்தக்க மற்றொரு பிறவியை யடைற் 

தோம், கேளும் ௮ர்தணருளுத்தமனே! எவ்வெப்பாவத்தா லென் 

வெப்பிறப்பினையடைதல் வேண்டுமோ, அவைகளெல்லாம் நேரே 

அனுபவிச்தவெள்னுலே கண்டவாறே யுமக்குக் கூறப்பட்டன, என 

க்குச்செல் பிறவியுணர்ச்சி யுண்டாயிருப்ப,து வீணல்ல ஓய் தொழுத 

கு சிறப்பிற் றர்தையே! இனியுமச்கு யான் கூறத்தக்க தென்ன்ள் 

எதி என்றான். 

பதினான்காவஅ அத்தியாயம் முற்றிற்று
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பதினை நீதாவது 

தத்தாத்துரேயம் அவதாரம் கூறிய 
அத்தியாயம், 

Home, weer கூறியனவெல்லா முற்றுங்கேட்ட பிதாலான 

வர், மைந்த! இதுவரையும் சமுசாரத்தனிலைமைபும் சாழிசையளக் 

கும் சன்னல் வட்டில்போல விடாஅ சுழலும் இவ்வுடம்பினிலைமை 

we கூறினை இவையெல்லா மறித்தேன். ஆயின், இனியான் செய் 

யக்கடவது எதுவோ அதனைக்கூறஉ்வேண்டுமெை Ls gua & Pour 

யிஞன், 

ஐய! ஐயமுறு.௪ என் சொல்லினை 8ர ஈம்புவ தண்மையா'மிருக் 

தால், இவவில்லற ஒழுக்கத்தினை விட்டு, வானப்பிரத்த கிலைமைபுரி 

தல் வேண்டும், அங்கதனை விதிப்படி யலுட்டித்.த, வேள்வித் முத 
லியவற்தினை முறையே வீடுத்து, நுமது கருத்தினைத் தன்னிலை சிற் 

கப்புரிக்.து, சுக.தக்கமுதலிய துவர்துவம்களை (இரண்டு படுமவை 
களை) வீடுத்து, எனது என்று எழும் புறப்பற்றையும் யான் என்றெ 

முமகப்பற்றையபும் ஒழித்துத் தனியேபிர௮, மன த்தினையும் பொறி 
களையும் வயஞ்செய்து கொண்டு, “நெடுரீர் மறகிமடி துயிலிச்சான் 

குக், கெடுகீசார் காமக்கலன்,”' என்பது PSST OO sar இச்கான்கு 

பெருக்தடைகளையுமொழித்து விழிப்புள் எவரரய்ப்பீச்சையேற்றுண் 

ணும் அறகியாகுதீர். அ்துறவற ஒழுக்கத்தில் நின்று யோகமே 
பொருளெனக்கொண்டவராய், வெளிப்பரிச முதலிய விடய சம்பர் 

தங்களை விட்டொழிகர்தாற் பின்னர் யோக நிலைமையைப் பெறுவீர், 

இனி அர்தயோக மெத்தன் மைத்தெனில், துன்பத்தொடக்கா 

கிய கோயகளுக்கு மருந்தேபோல்வ.து, முத்திக்கு விததாயுள்ள௮. 
தன்னோடொப்ப சொன்றில்லாக.து, சொல்ல வெட்டாகது, யர 

தொன்றின் பற்றுமில்லாதது, அது ௨ மச்குண்டாயின் நீர் செய்யும் 
யோகப்பழக்க மீட்டும் உமக்குப் பூதங்களோடு கூடும் கூட்டுரவினை 
யொழிக்கின்றது என்றான், 

அப்போது பிதாலானவர், குமார! எந்தயோகம் முத்திக்குக் 

சாரண:*ஈகுமோ, எதனால் யான் பூதங்களினின்றும் பிரிர்து இனி
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என்று மித்தகைய துன்பத்தினைப் பொருந்தேனே, எதனால் சமுசா 

சக்கட்டனைத்து மற்றுவிடிமோ, எ தனால் இரண்டு படுந்திறமுண்டாவ 

இல்லையோ, அப்படிப்பட்ட யோகத்தினைக் கூறுதி, சமுசார மென் 

“ங் சோடை வெயிலினால் மிசவும் உலர்ந்து பசையற்றவுடம்பினை 

யும் மனத்தினையும் உடைய என்னைப் பிரமஞான மென்னுங் குளிர் 
ந்த சொல்லமிழ்தத்தினால் ஈளைப்பித்திசிதி, அவித்தை ௮ஞ்ஞான 

மென்னும் கொடுவிடப் பாம்பினால் கடியுண்டு விடக் தலைக்கேறி, உற 

ங்ச் சாகக்கிடக்குமென்னை யுன்மொழிமருந்தால் மீட்டும் பிழைப் 

பித்து, மனைவி, மக்கள், மாடம், பொருள் முதலியவெனது என்னும் 

மமகார விலங்குபூண்ு கடக்குமென்னை, ௮வாவத்தக்க வுண்மைப் 

பொருளுண்டு என்னும் ஈல்லறினவ வீளக்குதலினால் விடுவித்து என் 

றார், 

அசுசேட்ட அச்சிறுவன், ஐயரே! சேளும் முன்னம் ஞானியா 

னசுத்சாத்திரேயர் ஈன்றாகக்காணப்பட்ட ஞான அனுபவத்தால் ௮ல 

ர்ச்கன் என்பவரு 5G யோகத்தினை எவ்வாறு கூறினரோ ௮தனை 

விரித்துமக்குக்கூறு வல் என்றான், 

அங்ஙனம் அவ்வேதியன் மைந்தன் மூகநோக்கி, சிறுவ! அந்த 

சுத்தாத்திசேயர் என்பவர் யாமகன், அவர் சங்கனம் யோகத்தினைக் 

கூறினர், ௮லர்க்கன் என்பவன் யார், அச்சான்றோன் எவ்வாறு 

யோகஙிலைமையைப் பற்றிலினாவினர், அதனை கிளங்கக்க.றுதி யெ 

னத் தாயன், கூறலா,பினான். 

கெளசிகன் மனைவியின் கற்பு நிலைமை, 

அப்பரே! பிரதிஷ்டானம் என்னலும் ஈகரத்தில கெளசிகன் என் 

னும் பெயரையுடைய ஒருவேதிபன் இருந்தான், அவன் முற்பிறவி 

களிற் செய்த தீவனைப்பயனான குட்ட நோயால் மிசகோதலையடைச் 

தானாக, ௮வன் மனைவி ௮த்தசைய கொடுகோயுழச்கும் கணகளைத் 

தெய்வமாககே நீனைத்து, கரஉகழுவல், வருதேல, உடம்பினைத்சை 

வரல், எண்ணெய் பூசுதல், ௮அடைபு௦்ப்பிததல், உண்டிய தவல், சுபம், 

உதிரம், சீழ், மூத்திர புரீடமுதலியவ றின் பெருக்கனைப்பல்கா லுல் 

கழுவ்ல், ௮ர்தரல்கமான வுபசார மனைத்தினையும புரிதல, அன்போ 

டுசையாடல், மிசுவடக்கி யொழுகுதல் முதலிய இத்தகைய வகைமை
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யால், பொறுமையுடையவளாய்ச் இறி.தும் மனம் கூசாமற் சிர த்தை. 

யோடும் பூசித்துவக்சாள். அர்த சோயாளியோ ௮றச்கொடிய னெ 

குளியனாய நிட்டரவாரத்தைகளால் வைத, ௮ச்சமுறுத்திவருவன். 

அக்கற்புடைபாசோ கொழு garnet or us goer வணங்கத் 

தொழுது, அவனைக் ஈடவுளும், மிசச்சிரந்தோனுமாகக்கொண்டு ஈம 

பிப பணிபுரிந்திரு£தாள், 

பின்பக்க ௮க்கணன், உலாவித்திரியா திருந்தானாபிலும் மனைவி 

யை கோக்ு யொருராரள், ஏடி பெண்ணே ! இராஜமார்க்கத்திலுள்ள 

கணிசை.மாதொருத்தியை இன்று காலையிற் சண்டேனாக, இப்போ௮ 

மாலைபும் வர்த௫, அர்த ரோயோ என் மன த்கனை ALO fis 

ல்லை," தருமமுணர்ச்தவளே ! என்னை அவளிடஞ் சோப். பண்ணுதி. 

கண்டது முதல் ௮வள் என்னெஞ்சை யொழித்தகலாள். ஆவா! 

அவள வடி.வமுற்றும் எத்துனை மேன்மைபது, ௮வளென்னையனை 

யா தொழியின் ஒழியாசழியு மென்னாலியாச வுடம்பொன்றினையே 

பின்னர் கோக்குவை. மானுடர்க்குக் காமமென்பது மிசவினிமையா 

வது ஆன்றே, ௮ம்மாதோ பலராலும் வேண்டப்படுபவளாகின்றன 

சா. அவள்பால் யான் செல்வ முடி வுரதே யாயிலும் எண்ணமாத் 

இர மென்னைவிடாது துனபுறுச்துகின்றது என்றான். 

௮ங்கனம் காமத்தால் வருந்திய தலைலன் கூறிய சொற்கேட்ட 

௮க்௫ற்பினளாகயெ ஈற்குலமா து, தன் ஆடையை ஈன் டுத்தி, அவ்வி 

லைமாஇனுக்குச் கொடுக்கத்தக்க பணயத்தினையுங்கொண்டு, தோளிற் 

கொண்சனைத்தாஙகி 9மல்லஈடந்து, ௮ஈ.த விராயமார்க்கமாகச் சென் 

paren, அவ்லிரவு மழைக்காலிறங்க கருகிருள்சகா£டி மின்னலால் வழி 

சரணலாயிற்று, இ்ஙனமாக, அவவழி.பில் முன்னமே களவு என்ப 

அ சற்றுமறியாத மாண்டவ்வியர் என்னும தொழுகுலச்செல்வர் கள 

வுக்குற்றஞ் சார்த்தப்பட்டுக தண்டனையாகக்கழுமூனையேற்றப் பட்டி 

ருந்தனராக, அவர்மாசசவிருடி, இவ்விருளிற் செல்லுங்கற் புடை 

மனைவிதோள்மேற் செஷ்லஓுங்கணவனான செள்டிகன் சால்பட்டு ௮ம் 

மாண்டவ்வியமுனிவர் ௮சைவுற் அவ ரர் திகூறலாயினர் அரியரயமாச 

இவவாபத்துட் Hee வருந்திக்கெடக்கு மெனக்கு மிகுகோயுண்டாம் 

படியச.சால் காரணமின்றியான் ௮சைக்கப்பட்டேனோ அ௮ப்படிப்பட் 

டபாலியாகிய அதமன், சூரியனை கோக்குதலும் ராசத்திரே ௨டைக் 
வென்றது ரபித்தரை,
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சற்பினலம் வெளிப்படுதல், 

அப்போது, அர்நகோயாளனை செளூிகன் பனைலி, ௮ம்மாண் 

டஉவியமுனிவரிட்ட கொடுஞ்சாபங்கேட்டு வருததமுற்று, அங்கமா 

Gp சூரியனுதயமாகாசொழிகவென்று தாலுஞ் சபித்தனள், ஆக 

லே, ௮ப்பெருங் கற்பினள் சொல்லினுண்மை புறிதியாற் பின்சூரிய 

ன் குணகடல் குளித்செழுதலை யிழந்தான், உலகமெல்லா பிருள்சூழ் 

ந் அ என்றுமிரவாகவேயிருக்த.த. ௮ல்விரவில் பலபகந்போதீறாசோ 

Diss. அதனால் ௮மாரும் அச்சமுற்றனர், வேகமோத யொழிக் 

த்து, (*ஐஷூட்டு, சுவாஹா, சுவதா,' எனலனுமக்திரங்களைக் கூறக் 

கடவதாய கருமங்களொன்று மின்றாயது, ௮க்தோ! இவ்வுலசமெல் 

லாம் எவ்வாறு காசமுரு.த நிற்கும். இரவி, பகலிது என்னும் வே 

தி ௮மையில்லையாயிற் பக்கமெங்குள்ள.து, மாசமே.து, இரு அ எவலா 

றம், இனிதகூணாயனமெங்கே, உத்தராயணமெக்கே, யாண்டு என் 

பது யாண்டு கிடந்தது, அப்பால் காலவுணர்ச்சிக்கு கூலமுண்டோ, 

டிக்கற்பினள் உமையால சூரியன் புறப்படுதலிகலையாயிற.று, BS 

சகுதிரவனெழாவிடின் மன்பதை ஸ்ரானதானங்களைச் செய்யார். தீச் 

கருமமும் வேளவியு கிகழாபோலும், வேள்வீயில்லா வழி எமக் 

குத் திருத்தியுமுண்டாமே, மாந்தர் தக்கவாறு வேள்வியிலுரிய பா 

கத்தைக் கொடுக்கினவற்றாற் கனிபபுற்றுப் பைக்கூழ்விளைய மழை 

பெய்வித்து மக்களைப்புரத்தல் செய்வேம். விளைவுண்டாயின வற்றான் 

மகனிடரெம்மைப் பூசிப்பர், ௮ங்கனம் பூசித்தார் எண்ணத்தனையும 

யாம்முற்றுவிப்போம். யாம் நீர் பெய்விப்பேம், மாச்களெமக்க 

விமழை பெய்விக்கின்றனர். 

எந்தமனிதன் எம்மைகோக்கி நித்தகருமமும் நசைமித்திசகரும 

மும் பிறகருமமுமதொடங௩கி எமக்குரிய அவீர்ப்பாகங்களைக்கொடா 

னோ, அல்லத தானே நுகர்வானோ, ௮வளையழித்தற் பொருட்டே 

யாம் நீர், இரலி, செருப்பு, காற்று, நிலம் இவற்றைக்செடுத்து விடுக 

ன்றேம். தனது தருமத்தினைத் தவறும்படி விட்ட ௮ப்பாவிச்குக் 

கெட்ட நீர்காறிறுமுதலியவற்றால் கோய்முதலிய வேதனைகள் பிறக் 

இன்றன. கொடியவக்குற்றங்கள் அவர்கள் மரணத்தினுச்கு 7 par 
இன்றன. எங்களைக் களிப்பித்தல்செய்து முறையேகருமங்களைச் 
செய்து, மிக்குசேடத்தினை அனுபவிக்கின்ற பெரியோலுக்குப்: புண் 

ணிபமும் போகமும் யாமலிக்கின்றனம். இங்கனமாக, ௮வைக



ne மார்க்கண்டேய புராணம், 

ள் த்திற்கும் காரணனணான பசுலோனில்லாமையால் மழையின்றி 

மேற்கூறிய வனைச்தும் கட்டோடுசாய்ர்தத. அந்தோ! இக்கனமா 

யிற்.ரக வினிபகத்போ செவ்வாறுண்டாம், வேள்வியற்நதேபோலும் 

என்றிவ்வாறு ஈரர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசு, ஏச்சமுற்றுச், 

சிர்தித்திருஈ்களர், 

௮ங்கு ௮அம்மொழிகளைப் பிரமதேவன் கேட்டுரைக்கலாயினர், 

ஓய்! தேவே! ஒளியாளிபானே யடங்கல் வேண்டும், தவம்தவத்தா 

லே யொடுங்குன்ற த, ஆதலால் என்னுரையைச் கேட்பீர்களாச, 

கற்பினள து கற்பின்) பெருமையாலினி வேறுசூரியன் காணப்படுத 

லில்லை. அதனாலுங்களுக்கும் மானுடர்ச்கும் Baars ger uO ine if) 

யாது, ஆயின், அ௮த்திரிமுனியின் பன்னியும் பெருங்கற்பினளுமாய 
'அனுசூயையை றீவிரனைவருஞ்சென்று வழிபட்டு ஞாயிறெழுச்சியின் 

பொருட்டுப் பிரார்த்திப்பீர்களாக வென்றேவஓர் தேவர் சென்று 

அவவம்மையைத் அதித்தனர், 

சேளும் தந்தையே! பின்பவ்வாறே தேவராற் பூசிக்கப் பெற்ற 

வவவனுசூயையாசவர் £லிர் வேண்டிற்றை வினாவுதிசெனத் தேவ 

ரும் முன்போல ஏற்பாடுண்டாகவென்று வேண்டினார், வேண்டலும் 

aarp யுற்றுநோக்கிக் கற்புடையாளது பெறாமை கெடுவதல்ல 

ஆதாலின், நீலிரனை வரம் ௮வ்வமமையாஷரரஈன்று உபசரிமின், முன் 

போலுமுறையே பிரவும் பகஓ முண்டாதல் வேண்டும் ௮க்கற்புடை 

யாள சணவணு முபிர்பெற்றிரத்தல் வேண்டும், ௮ங்கனம் பகலை 

ய/க்ஞுகின்றேன் என்றுகூறி அ௮னுசூயையார் அக்கற்பினள் மளைச் 

குச் சென்றனர். 

௮னுசூயைக்கும் கெளசிகன் மனைவிக்கும் சம்வாதம். 

அனுசூயையார், அச்சகற்புடையாளது மங்கலததிருமனைக்குட் 

புக்கு ௮வாரலுபசரிக்கப்பட்டு கேமங்களை விசாரிக்கனசாய், செல் 

வத்திருமசுளே! நீயும், உன்சணவனும், உன்னநமும் ஈன்று வாழ் 

இன்றனிரோ, செளபாக்கியவஇ! உன்சணவன் முகத்தனைச்கரண்டன் 

'மாத்திரையாற் களிபபடைகின்றனை யன்றோ, தேவரனைவரினும் கின் 

'கொழுஈன் சறக்தோனகை ரீ ஒம்புதன்றனையன்ரோ, வான் ஏன் வின 

‘ey av தென்பையேல், மாதர்க்குக் கற்பொன் றினலே யெல்லா மேன்



மார்க்கண்டேய புராணம், எட 

௯மபு'முண்டாதற் வேண்டும். என் தலைலசை ரான் பூசிசசலாமின 

. பெரும்பயனை யடைர்தி நக்கன்2தன், மாசர் தங்களுகிகுரிய தரும 

த்தினை ஈன்குணர் $/தொழுசல் வேண்டும் என அுசெவ்வாற்ன்னையே 

பென வக்கர்பினள் விலும் ௮லுசூயை கூறலாயினர். 

மாதராடவ ரொழுக்க வியல், 

சற்புடைமாசே! மனிசளுக்கு ஐவகைக் கடனுள்ளன. அவை 

தேலர்கடன், பிதராகடன், மானுடர்கடன், முதலியவாம், இல்லறத் 

கான் அத்கடனை எப்பொ Cp gs தீர்த். தவரு கல்வேண்டும். தள வரு 

ணாச்சரம தருமத்தினுக்கு முரணா து பொருளினைத்தேதெல் வேண் 

டும், ௮ங்கனம் சேடி ப பொருளினைத் தக்க வழியிற் செலவழித 

தில் வேண்டும், என்றும் சத்தியும், செவ்வனொழுகுதல், தவம், 

கொடை, அருள், இவற்றோூ கூடியே யிருத்தல் வேண்டும், விருப்பு 

வெறுப்பினை யொழிக்து நாலா ஓரைக்கப்பட்ட ஈல்வீனையை கா 

டோறும் ஒரு கலைபாகத் தன்னாலியன்றளவு செய்தல் வேண்டும். 

இங்கனம் ௮றங்சோணா தொழுக மாண் மகன, தன்சாதிச்குத் தக்க 

புண்ணிப வுலகத்தனையே பெறுபன், பின்னர் பெருமுயற்சியால் பிர 

மலோக முதலிய வறறினப் பெறுவன், இவ்வண்ணம் அரிது முய 

‘ear pI ஆண் மகன் தேடிய வெல்லாத திருமத்திலும அரைப்பங்கு 

பயனை அவ்வாண்மகறுக்கு வாழ்ச்கைத்துணைபாய் நின்று பூசித்து 

வரும் மனைவி கொள்ளை கொள்கின்றாள். மரதர்க்கு வேறு வேள்வி 

Gam, Cup ரர் கடளில்லை, வேறளொ ந விரதநோனபும் இல்லை, 

இவ்வகைய மாதர் கொழுகனை Piers sev செய்யவேண்டு மென்னும 

சத்தியமாகிப எண்ணம் ஒன் நினுலே தானே தாமிச்சிதத வுலகத்தி 

ளைப் பெறுகின்றனர். ஆகலால், ஒ பெருங் கற்பின் மாதே! கணவ 

னை வழிப$தலைப் பற்றி சினக் த ஞாபசஞ் செய்தனன். உன்க்கு மே 

லானக தி உன் கொழுரன்றான். ௮வனிடத்தே நின்னெஞ்சு. எப்பொ 

மு.௫ஞ் சென்றிருத்தல்வேண்டும், ஈரயகன் புரியுர் தேல யாகத்தி 

லூம், பிதிரர்ட முகலியோர்க்குச் செய்யும் ௮ நச்சனையிலும் மற்.று 

முள்ள எவ் வகைப்பட்ட கற்கருமத்திலும் சரி யொத்த பாகத்தினை 

மனங் சலங்கா நிலமை பெற்ற சுற்புடைய மனைவி, ௮ர்த கொண் 

னைப் பூரித்தல் என்கிற வொந க ருமத்தினையே பெனுகின்றனள் 

எண ருரர், 

14



௬ மார்க்கண்டேய புராணம், 

3 கேட்ட அ௮ச்சகெளசிகன் மளைகி யன்போடு, அன்னையே! 

கின்று கூறினீர் என்று மிகுர்த வடக்கத்துடன் கூறத் தொடங்க 
னள், இயற்கை மங்சுலக் சகருவூலமாகய என்னம்மே! எனக்குச்சிறி 
தே யுண்டாயிருந்த பதி பத்தியை வளர்க்கன்றனையே! யான் புண் 

ணிப முடையவளாயினேன், அ௮ருளப்பாட்டையும் பெற்றவளாயி 

னேன். கசேவராலும் ஈன்றருள் செயப் பெற்றேன், தேவரீர்கூறிய 

செய்தி யானு மறிவேன். உண்மையே! மாத!ச்குக் கணவனோடொ 

த்த ஈற்கதி சத்திய மாகவே வேறொன்று மில்லை, கொழுகலுச்கு 

௮ன்புண்டாகச் செய்வது இம்மைபிலும் மறுமைபிலும் செய்க மனை 

விக்கே துணைபாகின்றது, எந்த மனைவியி னிடத்து அவள் கொண் 

கன் அ௮ருளுடையவனா யிருக்கின்றானே, ௮ம்மா,து உயிரோடு கூடி. 

வாழு காளினும் இறர்9?தொழிர்த சாளினும் சுகக்தனையே பெறுகள். 

ஆதலால், மாதர்ச்குக் சுணவனே யன்றோ பெருச்செய்வம், தொழத் 

தகும் ௮னுசுயைத்தாயே! நீரும் ௮ததிறத்துப் பெரும் கற்புடையவ 

சே யன்ரோ, யாவரும் தொழத்தகும் நர், என் சிறு குடிலுக்கு எழு 

ந்தருளியவா றெ.துவோ, என்னாலாயிலும், என்சாமியான தலைவரா 

லாயினலும் தேவாீர்க்கு ஆகவேண்டுங் கருமம் யாதோ, என்று வினா 

கினாள். 

அப்போது ௮லுசுயை யானவர், இத்தேவர்கள் இர் திரனோடும் 

௪.ன்பால் வந்து குறைபிரக்தனர்., உன்வாய்ச் சொல்லினால் இராப் 

பகலும், ௮வ்லிராப் பகலிலுண்டாம் ஈற்கருமமும் இழந்தோராய 

வருந்தி, முன்போலப் பகலிரவு உண்டாகப் பெறுதல் வேண்டி கிள 

னை யிரக்கின்றனர், ௮வர் பொருட்டாக யானும் சின்மனைக்கு வர் 

தேன், யான் கூறுமொழிகளைச் சற்று நெஞ்சிருத்திச் கேட்பாயாக 

பகற் போதின்மையால் யாவர்க்கும் வேள்வி முதலிய கருமங்கள் 

இன்றாபின. அதனால் வானவர்சக ளனைவரும் உண்டியற்றவர்களா 

யிளைக்கன்ஜனர். ஆதலால் தவமுடையாளே! பகலே யிகஃ்லாதொழி 

ந்தால் எத்தொழில்தான் ஈடக்கும், சூரியன் சாணாவிடின் மழை 

யும் பெய்யுமா; மழையின்றாகில உலகம் பிழைக்குமா, உன்சொல் 

லால் உலகமே பாழ்படுகின்றது, உலகமனைத்திற்கு முண்டாயிருக் 

கும் பேரிடரை ஒழிக்கவேண்டு மென்லுங் கருணையுனச்குண்டாகு 
மாலின் கற்புடையாளே! முன்போலச் சூரியோதயமாம்படி அனுக 
இர.சி.த்தலைச் செய்யென்றார்.



ம்ரரீக்க்ண்டேய புராணம், ௭ 
அக்கனம் அக்த பார்ப்பனியும், பெரும்புகழ்க் ௪ற்பபின் ௮னுளு 

பையாசே! மாண்டலிய முனிவர் பெருஞ்சினம் பூத்தவராய்க் கதிரவ 

னுதயமானால் நீயிறந்தொழிவாயென்று என் தலைவரைச் சபித்தனசே 

யான் என் செயச்கடவேன் எனறாள், 

அ.தற்கனுசூயை, ஒ கற்புடையாய்! யான்சொள்லுஞ் ore gy 

னக்கு இனிமையாயிருப்பின், யான் என் மொழியால் உன்கணலன் 

முன்போல ஈல்ல யாக்சையுடையனாய்ப் பிழைத்திறாக்கச் செய்கின் 

ஜேன். யான் கற்புடை மாதரிடத்துப் பெரும்புகழையும் மமை 

யையும் சறப்பச்செய்தற் பொருட்டே எப்பொழுதும் முயல்வ.அ, 
ஆதலால் இங்கனம் யான் கின்னையிரக்கின்றேன் எனருர், 

பின்னரக் கெளசிகன் மனைகி, அனுசூயையார் மொழியைக் 

சேட்டு, அவ்வாறேயாக வென்றாள், அப்பால், பெருர்தவமுடையா 
ளாதலின், அவ்வனுசூயையார் பத்திரவுமோரிரவாகிய அ௮வலிரவில் 

௮ருக்யெ சலத்தைக் கையிலேந்திச் இந்தித்து மார்த்தாண்டனை வரக் 

கூவினள , உடனே அ௮ச்சூரியனும் ௮ன்றலர்ர்த ௮யிரக் திசழ்த்தாம 

சை மலர்போலும் செம்மண்டல முடையனாய் உதய௫ரியிற்றோன்றி 

னான், பின்பக்கணச்திற்றானே ௮க்கற்புடையாள் கணவன் அவி உட 

ம்பினை விட்டது, அவலும் நிலத் துவிழுந்தான், விழுசையில் ௮க்கற் 

புடையாள் தாங்கிக் கொண்டனள். 

அப்போது அனுசூயையார், ௮வளைநோக்கி, ஒ செளபாக்கிய 

வதி! 8ீவருந்தவேண்டாம், ௪ன்னாற்றலைப்பார். யான் நெடுங்காலமாக 

என்கணவரைத் தொழு௮ சிறுதவமுடையவளா யிருக்கின்றேன். 

என்மனமானது எனதுரசாயகரோடு, கல்வி, ௮றிவு, ஒழுச்கம், வடி.வு 

அழகு, இயற்கை, சொல்லினிமை, ஆற்றல், தவம், பெருமை, செல் 

வமு தலியவற்று ளொன்றாதும் லத்தவேறொருபுருடன் உள்ளானசைக் 

கரணமைலிருப்ப.து எவ்வாறு) சத்தியமா யிருக்கின்ற அப்படிப் 

பட்ட சத்தியத்தால் இல்வேதியனும் நோயொழிர்து மீட்டும் இள 

மைபெற்று, உயிர்பெற்று எழுந்து மனைவியோடு நா௮வருடம்பிழை 
த்திருக்கக் கடவன்!! என்கணவனுக்கு ஒப்பானவே௮ தெய்வத்தினை 

சான் பாராத.து எவவாறு சத்தியமோ; அச்சத்தியத்தினல் இவ்வே 
தியன் மீட்டும் பிழைத்,த் சோயற்றவனாய் வாழ்க! ரான் எ.ப்பொழு 
அம் என் கொழுஈரைப் பூசிப்பதற்கு, மனம், வாக்கு, சாயம் இவை



அ மார்க்கண்டேயி பாரணம், 

களால் வழுவின்றீ முயடப்பது எல்வாறு சத்தியமோ, அர்தச்சத்தி 

யத்தால் இவ்லிரு பிறப்பாளன் பிழைக்கக் கடவன் என்று பிரமாண” 

த்தோடும் இங்கனம் முச்சாலுங் கூறினர். 

கேட்டீிரோ தந்தையே! பின்னரக்கெளசிகன் என்னும் வேதி 

யூன் பிழைத்தெழுக்க, கோயொழிக்து, இளமைபெத்நவனாய்த் துன் 

தேகவொளியால் மனைமுழுல.தும் பிரகாசிக்கச் செய்தவனாய் அமரர் 

களைப்போலும் மூப்பற்றவன யிருக்தான். பூமழை பொழிந்தது. 

தேவதுர் துமி முழங்கிற்று. தேவர்க எளைவரும் பெருமகழ்ச்சி 

யடைர்,து ௮வவனுசூயைத் தாயைகோக்க, ஒய்மங்கலப் பெருச் 

குடையீர்! உமக்கு என்னை வேண்டுவதோ அதளைக்கேளும், வான 

வர்கட்காகத்தக்க பெருங்கருமத்தினை முடித்தனீராதலால் அவர்கள் 

வரக்தரலாயினர் என, 

அ.னுசூயையாரும், பிரமதேவன் முதலிய சேவர்யாரும் வர. 

அருள் செய்பவர்களா யிருர்,த, யான்வேண்டும் வரத்திலுக்குயான் 

தக்சவளோ யென்ப ஐம் உங்கள் © stor FED GS தோன்றுமாயின் பிர 

மா, விஷ்ணு, மசேச்சாரன் என்கிற மூவரும் என்மகவாகப் பிறக்கச் 

கடவர், ௪ன்சணவரோடும் யான் துன்பவொழிலின் பொருட்டு யோ 

சத்தினைப் பெறுக, அவித்தை, அஜ்மிசம், இராகம், துவேஷம், 

௮பிரிவேசம் இவ்வைர் தும் இலேசமெனப்படும், கிலேசம்- துன்பம், 

என்றார், 

அப்போது பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரர் முதலியதேவர் ௮வ்வர 

றே யாகுசவென்றுகூ.றி, தவமுடையவராயெ அ௮வ்வனுசூயை யாரு 
க்கு குறையே அனுக்கெடுத்துப் பழையபக. தத்தமிடஞ் சென்றனர், 

பன நீதாவது அத்தியாயம் மூற்றிற்று, 

 



a. 

பதினாருவது 

சந்திரன் FS SUS PHOT தூர்வர்சர் 

அவதரித்த அத்தியாயம். 
தீர்தையே கேளும், அப்பால் Rasrer கழித்தபின்பு பிரமலு 

டைய விரண்டாவது மகனாகிய ௮த்திரிமுனிவர், பூப்படைந்து நீரா 

டியவளும், மனதுக்கெனிய வடிவமுடையவளும், விழைவீனை விளைக் 

கும் ஈலலுமுடை. யவளும், பழிபடா தவளுமாகிய ௮னுசூயை பென் 

னும் பெயரையுடைய தன்மனைவியை நோக்கிக் காமத்தனையுற்று 

மனத்தாற புணாக்தனார, | 

சந்டிரன் தத்தாத்திரேயர் தார்வாசர் அவதரித்தல். 

அங்கன மவ்வனுசூயையைக்கருதிய அப்பெருமூனிவரனுக்கு 

வீரியமானது தரைமேற்செற, ௮தனை ௮திக விரைவோடு வாயுலா 

னது €ழ்மேல் பக்கமுங் கவர்ந்து எடுத்துக்கெரண்டது. உடனே 

அப்பிரம தேஜசான.து வெண்ணிற முடையதாய் எல்லாக் தெறித்து 

விழுஈ்து செந்தூளியோடு கூடிச் சர்திரன்வடிவாயது, அதனைப்பத் 
அத் இசைக்காவலரும் பெற்றுக்கொண்டனர். அவவத்திரியென்னு 

மிரண்டாவ.து பிரமாலின் மனதிடச்திருந்து பிரமதேவன் கூறுபாட் 
டால் பிறந்த சோமன் என்னும் ௮ம்மைரதன் எல்லாவுயிர்களின் 

ஆபுளுக்கு மாதரமாயினான், 

பின்பு விஷ்ணுவெளிப்பட்டு ௮வ்வத்திரி முனிவருடைய வுடம் 

பினுட் புகுந்து சத்துவகுண மிகுதியுமுடைய வேதியனாகப் பிறது ' 

௮லுசூயா தேல்யின் பால்குடித்துத் தத்தா த்தீரேய ரென.லும் பெ 

யரையடைர்து இருந்தனர், இங்கனம் ௮த்தீரியின் இரண்டாம்'மக : 

கை விஷ்ணுவே பிறச்தனர், 

அப்புறம், தாயலயிற்றிருந்து வெகுளி கெ ரண்டதனால் ஏழு ரரளில் 

வெளிப்பட்மி ஒருவர் வந்தனர், ஏன் எனில் ஹேஹப தேயத்தாசன் 

செருக்குடையனய் அ௮த்திரிமுனிவர் பால்செல௨உலும், ௮வர் ௮வ்வர 

சனை யப்பொழுதே சாம்பராக்கும் சோபத்நினை யடைந்த] (௪, ௪௬



WwW மார்க்கண்டேய புராணம், 

வினிடத்திருர்க சசமானமும் சனமு முடையராய் சருகிருச்தசை 

விட்டு, ஏழாராள் வெளியில் வர்சனர் ௮வேே தாமதகுணமிகு உருத் 

இரசகர்த்தியின் ஒர கலையாற் பிறந்த துருவாசராம், 

இவ்வண்ணம், பிரமன், விஷ்ணு, உருச்திரன் இவர்கள் கலைகள் 

அவவனுளசூயைக்கு மூன்று மக்சளாய்ப்பிநர்கன, சேவாகள் கொடு 

as வரத்தின் Prue cg oN (9 ow? ar சோமலும், வில் ணு? 

தத்தாத்தரோ பலனும், உருத்சானே தாநவாசனுமாகப் பிறந்தனர். 

அவருள்சோமன் கன குளிர்க்ச சொணர்களாற் கொடிகளையும், மற் 

றைப் பயிர்களையும், மனிகராயும் தருக்கசெய்லித்து எப்டொழு சம் 

வானசக்துள்ளான், ௮வனே பிரஜாபதி தேலவசையாம், தத்தாதீசே 

வன் கொடியராகிப சைத்தியர்சகளை அழிக்தலாலும் உத்சமர்சளைக் 

காத்தலாலும் உயிர்களை யோம்பும் விஷ்.ணுவின் கூறுபுள்ளாள், பக 

வனாய்ப் பிறப்புற்ற தாரவாசன் உருத்திர கோக்கத்தினை யடைர் த, 

பார்வை, எண்ணம், சொல் என்னுமிம்மூன் றிலும் உயாக்தோனாய் 

அவமதித்தல் செபலாரைச் கூட்டொமிச்கன்றனன், அத்திரி மசனா 

கிய பிரமனார் உ சோமத்துவத்தினைச் செய்களர், தத் சாத்திரேயனார் 

யோசத்திருர்.து வித்ணுவாசலின சசலவிடயபோகங்களையே அலு 

பவித்திருந் சனர். தாரவாசஞர் தந்தையாசையும் இறந்த கோன்பினை 

புடைய தாயாரையும் விட்டு, பித்தனை மேற்கொண்டு பூமீமேற்றிரிவ 

தாயினர், 

தத்தாதிரேயாது தவமூம் மடமையும். 

தத்தா௫ரேயர்பின் யோக மிட்டையராயிருக்கையில் அதற்க 

டையூராக, இருடிகள் புதல்வர் பலர் ௮வரைச் சூழ்ந்து பணிசெய்து 

காலம் பெறவொட்டாது பின்பற்றி நின்றனர், அவர் ஒருவர் தொ 

டர்புமில்லா.து சனியிருக்க வேண்டுமென்றெண்ணி பெரியதோர் மடு 

வில் மூழ்ச செடுக்சாலம் வெளிபபடாமலிருஈசார். அங்கனமாயும் 

விழைதகுசிறப்பின் ௮ப்பெரியோனைத் தரிசித்தலில் மிகுவேட்கைய 

சாய் ௮ம்முனிமைர்கர்கள் ௮ல்மடுக்கஹாயைக் காத்திர்ந்சனர், இங் 

ஈனமாகத் தேவர்கள் ௮ளவையால் நாறுவ நடக்கழிக்து சிட்டதே 
ee     

« Ceron-gMit gi. WS சுவர்க்க துள்ளது. வவெசொருபமான 2. 
அதனைச் காயத்திரி நிலவுலகிற்தக் சது. அ,தர்கு பிரஇ நிதி ஒமமே சோமயா 
சம்சு. இ௱வ்ணயுக.



மார்க்கண்டேய புமாணம்; ஈட்க 

வரயிலும், அர்த சுத்தாத்திரேபர் பாலுள்ள அன்பினால் . அவ்வந்த 

.ணச்ரிறுலர்கள் ௮ம்மடுக்கரை விட்டுப்போயிஞாகலிீலர். அப்பால் த.ச் 

தீர்திரேயனார் யான் மாதர் தொடகச்கஇலிருக்தால் நான் தகாதவனென் 

றெண்ணி இவர்ச ளென்னை யொழித்துப்போவா! அசன் (ன் யான் 

தொடர்பற்றவனாபிருப்பலென (வெண்ணி, ஈல்௨தோர்மா நினைப்யற்றி 

க்சொண்டு ௮ரகீரினின் ௮ம்வெளிப்பட்டார். ௮வ்வாருயும அம்முனி 

மக்க ளஉரைவிட்டொழிந்தவரல்லர். ௮ட்போ தவர்களை வஞ்சக்ச 

வேண்டித் சததாச்திரேயர் ௮ம்மாதினோடும் லீசேடமாக LD LITEM Gh 

செய்யத் தெடங்களெர், பாடுதலும், னாத்தியங்களை முழக்குசலும் மா 

தரைபபுணர்தஅம், சன் சடிக்சலூமாகிப குற்ரமுூணடான பிள னர் 

அவரைகோக்கி௮ழ்முனிமசாரளைலரும்வெ.று ச்சொழிர்தனசாய்இனி 

இகர் ஈம்மோடு சரியொக்க கிருக்கதசச்சவ ரஉலரென்று புறம்படு 

தீதிகிட்டனர். அனால், ௮க்த சச்தாத்திரேயயோகெகுப் பாவத்தொ 

டக்கில்லை, மதுபானஞ்செய்பவனரைப் போலவே யிருந்தார். புலையர் 

வேடம் பூண்ட வேதி.பனை காய் பற்றிச்கொண் டி ரஈ.தார்போலுமிரு 

ந்தனர்: வெறியைத்கருபவைகளைக் குடித்து மனைவீபோடும கூடினா 

சரயினும் யோசத்தினை யுணர்ந்தவராதலின் தவஞ் செய்ருந்தார், 

அக்தயோசமுதல்வன், வீட்டினைவிரும்பும் யோகிகளாற் நியானிக்கப் 

பட்டிருந்தார். 

கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் வரலாறு, 

பின்னெருகாலத்தில், கிருதவீரியன் என்னும் ௮சசனுக்கு ௮ 5, 

ச்சுனன் என்னும் மசனொருவன் பிறந்தான். ௮க்கிருதவிரியன் சுவர் 

க்கம்புகுக்சுபின் மந்திரி, புரோகிதர், அர்நகாவாசியர் முசலியோர் 

அவ்வரசமைக்சளைப்பட்டாபிடேகத்திற்குவாவழைச்சும ya or 

டு அருச்சுனன் கூறலாயினன், ஒய் ௮மைச்சசே! மேலும் பேது 

நரகவிளை வா௫ப இவ்வாசனை இனி யான்கிரும்பேன், எதன்பொரு 

ட்டரசிறை வாங்கப்படுகின்றதோ அக்கருமத்திளைப் புரியாது ஏன் 

வீணே யசசாடிச செய்யவேண்டுப, வாணிபஞ் செய்வோர் சங்கள் 

லாணிக வூதியத்துப் பன்னிரண்டி கொருகூறு ௮சனுக்குக் கொடு 

க்கின்றனர், பக மேய்ப்போர், நெய், தயிர், பால் முதலிய 'லிலாபத 

தள்ளும், உழுத பயிர் செய்வோரும் தமதபயனுள ளே யாறிலொரு 

கூறும் அரசுக்குத் சருகின்றனர், அவர்கசா யெல்லாம் கள்ளர்



௪௨ மார்க்கண்டேங் புராணம், 

*முகலியோராற் ௮ுன்புரவண்ணங் காப்பது ௮ரசன்சடன், பொறு 

மையில் மச்கள் 'யாவரும் அறிலொருகடமை அரசனுக்குத் சருகன் 

றனர், அதிசம் பெற்றுக்சொண்டால் அரசனே பக்கள்ளனாணெற 
னன், அ௮ள்ளனம் பெற்றுக்கொண்ட இரைப்பொருளால்ஃ.௮சசன் 

உலசோம்புசலையும், ஈற்கருமங்களைபுஞ் செய்தல்வேண்டும், வே 

இறு நகருமத்தினை மேற்கொண்டு ஒழுகுபவனால் உலகுபரிபாலிக்கப் 

படமாட்டா௮ு, இவ்வரசன் ஊதியத்தனை உலகோம்பலின் வேச 

'னம (கூலி) ஆச முன்ஜோல் கியமிக்சப்பட்டுள்ள த, இப்படிப்பட் 

டகாவற்கூலியபைப் பெற்றுக்கொண்டு, துட்டசாலம், கள்ளராலும் 
வருந் தாதபடி உலகைப் பாதுகாவாவிட்டால் ௮ப்பாலமூழுவ.தம் 

௮சசன் பாலாம், அசலால் யான் தவஞ் செய்து யோகூத்தியைப் 

பெற்று, உலகோம்பத்தக்க ஆற்றலுடையனாய் இங்கிலவுலகத்திற் 

இவனெருவனே இறைவன் சன்று சொல்லும்படி. படைக்கஸங் சை 

யிற் பிடிப்போன் இனி வேறொ நவ.ு மில்லை பென்லும்படி உாற்றற் 

பெருக்கததனை யடைர்தால் அப்பொழுது ௮ரசாட்சியைச் செய்வே 

னே அல்லது, என்னை நான் பரவத்துள்ளாகச் செய்யவிசையேன் 

என்றுன். 

கருக்கர் கார்த்தவீரியன் வினாவுரை, 

இச௫்கனம் கூறிய ௮வனது கருத்தினை யுணர்ர்.த, ௮மைச்சர் 

ஈடுவுளளிருக்கும் பேரறிவுடை முதியோனாயெ கருக்கமுனிவர் ௮ர 

ளெ மைக்தனோடு கூறுவான். ஒய் இராஜகுமார! இக்கனம் நீர் ஈன் 

கரசு புரிதல்வேண்டுமென்னு மெண்ணமூடையவனு யிருந்தால் என் 

னரைகேட்டு ௮வவாறுபுரிதி, ௮சாவத சையகிரி கெருக்கக்து தர் 

இிரமஞ் செய்திருக்கும், பெரியோனான தத்தாத்ரேய முனிவரைச் 

சென்றடைந்து பூசைபுரி, ௮வர் மூவுலசத்தினையும் ஓம்பவல்லவர், 

யாவரிடத்தும் ஒத்த பொதுநோக்குடையவர், எப்பொழுதும்யோக 

நிட்டைபிலிருப்பவர், உலசைப்பா துகாக்கும் பொருட்டு ௮வசரித்த 
கிஷ்ணுகின் கலையேயவர், துட்டர்களாகயெ இதிபுசதிரர் தன்னரசி 

ளைக்கவார்து கொண்டபோது, அயிரங்கண்ணுபடையான் யாரைச் 

ச்ரணடைர்து தன்று அரசாட்சியை மீட்டும் பெற்றுக்கொண்டன 

னோ அவரே யிக்ததத்தாத்திரேய மூனிவர் என்றான், 

அப்போ கார்த்தவீரியன், அவர்! அவ்வள்வு பெருமையை 

யனட்யரோ அத்கத்தாச்திரேயமுனி, அவரைத் தேவர்கள் எவ்லாறு!



மார்க்கண்டேய புசாணம் ௮௧௩ 

சுரணடைர்தனர், சேவாகளிராச்செயத்தனை எவ்வா௮ அசசர்கள், பறி 

த்து்கொண்டனர், அசனை மீட்டும் இந்தான் எவ்வாறுபெற்றனன், 

என்று வினாவீனன். 

௮கற்குச் கர்க்கருர், சேலர்சட்கு இஈதிரன் ௮ரசன், அசுரர்க் 

குச்சம்பாசான்சலைவன் இ௱்ஙன சக ஞாதியர்பகையால் தேவாசுரர் 

க்குக்ககொடிய போரநேர் ஈசு. தேவமானத்தால் ஓர் வருடபரியர் 

தம இங்கனம் போர்ச்கழ்கையில தேவாதோற்றனர். அசுரர்வெற்தி 
பெற்றனா, விட்பிாசிச திமு சலிய RIOTS முறியடிக்கப்பட்ட ஊக 

கநிழஈத முதுக ட்டோடிவக்க வானவர்சள் Qos hu Fw were Bi 

அ ரப்படையை ௩ .சஞசெயயும்பொருட்டு லாலூல்லியர் என்னும 

முணிவரசைக்கூட்டி மகதராலவோசனை செய்யலாயினர். அவ்வாசாய்ச்சி 

யின் முடி.வில பிரசற்டதிரானவா, அத்திரிகுமாரலும் மீகச்சிறப்பு 

டையலுமாகயெ தகசாச்தரோய ரெனனும் சவபபேழை யாவாசொரு 

வரி நக்க டனா. வெளிச்கு அவர் செய்தி ௮ருவருக்கத்தக்கனவா 

யி நக்கும் ஆபினும் அவ 9 நீங்களடைகது Ug BOF gi & MCU a 

தலைச் செய்மீரகளாக, ௮ ஈரரையழிக்கும்படி அவருங்களுக்கு வச 

தனை பளிபபர். பின்னர் Bb oS Got UH DG. Df HI DI சாசஞ்செய்வீர்க 

ளெனக்கூறினர், 

தெவர் தத்தாத்திரேயரை படைதல், 

சேளும் HIT HOTS | அப்பால் தேவர்கள் தத்தாத்திரேய/ 

ஆச்சொமத்தையடைர்து, அங்கு, பொறுமையுடையராய், இஉக்கு!! 

யோடி , கந்த நவர் புடைசூழ்ந்து கேதஞ்செய்ய, மதுவுண்டு கள£ 

திருக்கும் பெரியா யெதத்தாத்திமோய முனிவனை த்தரி௫த்து வணங் 

FO SYS, DEES, சுறுவினையும், மிருச த்தினையும், நீர்முதலியவர் 
றையு கையடையாகக் கொடுத்து, தங்கள் பகைவரை யொறு 
தொழிக்கவேண்டு மெனப்பிசார்த்தித்து, அவர்கிற்ககின்றும், இருக்க 

விருதும், ஈடக்க ஈடக்தும், இங்ஙனம் அ௮வ்வமரர் ௮லரைப் பின் 

தொடர்ந்து வழிபாடுசெய்ய, ஈல்விருப்பின சாயெ அந்த த.த்தாத்தி 

சேயர் ரர் வேண்டியதயாது, ஏன் என்னைவழிபடுகின் நனிரென விஸ 
வினர். 

அப்போது ௮வ்வானவர்கள், முூனிவமேறே! ஜம்பாசரன் மூ 

லிய வசுரர்கள், பூவுலசமுதலிய வுலசுங்களை வஅலிற்சைப்பற்றிய ே 

lo
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ஜ்ஙியி லெமக்குண்டாம் அகிர்ப்பாச மெல்லசவற்திளையும் பறித்துக் 

சொண்டிருக்ளெற்னர், ஓஒ ௮னசே! எம்மைக்காக்கும் பொருட்டு 

அ வவ௪ரசை யழிக்க த்திருவுளஞ் செய்யுக் தேவரீருடைய அருளால் 
காக்கள் சுவர்க்கத்தைமீட்டும் பெறவிரும்புகின்றோம் என்றிரக்தார் 

Gar, 

அசேட்ட பாறீத்தோர் பெருமான், ஐய ௮மாரே! யானோ. 

மீதபானப்பிரியன, எச்சின்மயக்சமூடையேன், ௮ன்றிப்பொறி௮ழி 

யுழல்வ.தன்றிப் புஸனெடுங்கனேலுமல்லன் இக்ககைய வென்னைலைஞ் 

சத்துருக்களை யொழித்தல் வேண்டுமென் நெவ்வாறு நீகிரெண்ணன் 

கொண்டீர்கள் எனமுர், 

அதற்குத்தேவர்கள், ஒ உலகநாத! உம்மைப்பாலம்பற்றாஅ. ஞான 

வித்தையால் மனமுதலிய அ௮ர்தக்கரணங்களை ஈன்று சழுவிவைத்சி 

ருக்கப்பட்ட ஞானப்பேரொளியாயிருக்கன் நீர், அப்படிப்பட்டவும 
க்கு யாதொரு பழு.துமில்லை என்றனர், 

௮ங்ஙனச் தத்தாத்திரேயர், வானவசே 1 இஃதுண்மை, எல்ல 

வற்றினையும் ஒப்பநோக்கும் எனக்கு ஞானவித்தையுள்ள.த, ஆபின் 

இர்சமாதரோடு கூட்டுரவு செய்தால் கான் எச்சிற்பட்டவனாயினேன் 

எப்பொழுதும் பெண்களோடு தொடர்புற்றிருப்பவனுச்குப் பெரும் 

பழு.துண்டாம் என்றார். எனவே அச்சுரர்சள் மீட்டும் விணணப்பிக்க 

லாயினர், 

ஐயசே ! இம்மாதுஉலகமாதசவானவர், குற்றமற்றவர், இவர்க் 

சோர் பிழைபுமில்லை, முற்றுமுணர்ந்த தேவரீர் உள்ள த்தின்சுணுள்ள 

வித்தையின் வடிவமே இகர், ரூரியன்கதிர்த்திரள் வேதியன் மேற் 

பட்டாலென், சண்டாளன் மேற்பட்டாலென், என்றுஞ் சு த்தமுள்ள 

னவாக்வே யிருக்கும், எனக்கூறினர், 

கேளும் ௮7சமைந்தவென அப்பால் கர்க்கர் கூறலாயினர். இல் 

நன ந் தேவாகளால் கிண்ணப்பிச்சப்பட்ட த.ததாத்திரேயர் ஈகைத்து 

வாணிவரை ரசோக்கிக்கூறுகர், உங்கள் கருத்திவ்வாருயின் அசர் 

அனைவ்கையும் போர்க்கனழத்து, என் கண்ணிற்படும்டடி அவர்க 
யிங்ரு கொண்வோருல்கள், என்பார்க பட்டவளவீல் அப்பரீர்



மார்ச்சண்டேய புசாணம், ma 

வைபிலுண்டாம் நெருப்பினால் ௮லர்சள் வலிமையும் ஜீரமுங்கெட்டு 
'ஈாசமுறுகர் என்றார் என்று அவ்வாம் குமாரனுக்கு அப்பால் 
ஈடர்தவற்றை கர்க்கர் கூறத்தொடங்கினர், 

பின்பு தத்தாத்திரேயர் மொழியைக்கேட்டுச் சென்றதேலர்க 

ளால் அழைக்கப்பட்ட அசுரர்கள் கோபத்தோடு சரர்களைக் அரத் 
இவர, வானவர்களும் ௮௪ஈரரால் மொத்துண்டுபயத்தோடும் விரைந்து 

புசலிடந்தேடி, தத்தாத்திரேயர் ஆச்சரமத்தை வந்தடைந்தனர், இரா 

க்கதர் பின்பற்றித் தொடர்ந் துவர்.து தத்தாத்திரேயர் ஆச்சரமத் தள் 

புக்கு உதுபானஞ்செய்து தமதுமா தினோடும் படுத்தின்புற்நிருக்கும் 
பெரியோனாகிய அதத தத்தாத்தரேோயைப் பார்த்தனர், 

அசுரர் இல்க்குமியாரைக் கவர்தல், 

அப்போது ௮ந்த தத்தாத்திரேயர் மனைவி எவ்வுலகமும் வீழ் 
இன்ற விலக்குமியே, பெருமக்கலமும், கிரம்பிய வழகுமுடைய மா 

தர் வடிவமாய் ௮ வர் இடதுபக்கம் நின்றிருந்தனர், ௮ வாமுகம் சற் 

இரனோடொத்துக் கண்களிரண்டும் நீலோற்பலம் போதும் ௮வயவ 

பூரணமாய் நோக்கற்குப் பேோமைதியாய் இனிய்சொற்களைச் கூறி 
அழகுடைமாதர் குழுலால் சூழப்பட்டிருந்தனர், . ஆகவே, அக்குவ 

ந்த தைத்திபர்கள் ௮ம்மா.துல்லவரை கோக்க விழைவுற்று உட 

ே காமகோயால் நெஞ்சுபொருதவராய் densi gs தேவர்களைகிட்டு 

மிகுக்த ஆற்றலோடும் ௮வ்கணங்கொலைச் சவர்தற்குத் தீயவெண்ண 

த்தா லேவப்பட்டு, உணர்ச்சியை அம்மாதர் பால்விட்டு இவ்வாறு 

எண்ணத் தொடங்கினர், இப்பெண், மூவுலகத்து முள்சாமாதருள் 

வடித்தெடுத்க மணியேபோலும், இம்மாதனை நாம்பெற்றுக்கொண் 

டால் செய்வன வெல்லாஞ்செய்து முடித்தவரரயினோம் ஆவோம், 
ஆசலால் சாமனைவரும் எழுர்து இம்மங்கையைச் சிவிகையிலேந்றி 
சாமனை வருக்தாகக ஈம்மிடஞ் செல்வோமென்று அணிவுற்றனர். 

என்று &ரக்கர் மேற்கூறுகனெறார், இக்களம் அ௮ம்மடர்தை 

பாஓற்ந பெருவேட்கையோடும் ௮சுசரிராச்ச தர்கள் ஒருவர்க்சொரு 

வர் பேசிக்கொண்டு காமவேதனைப்பட்டவராயப் பெருங்கற்புகடய 

ளான அம்மாஹரைப்பற்றி வந்து பல்லக்கிலேற்றி அதனை ச் தலைமேற் 

கம்க்தெடுத்து, தம்மூர்முகசோக்க ஈடக்தனர், . அப்பால் தத்தாத்



௧௭ மார்க்கண்டேய புராணம்; 

திசேயர் அதனைக்கண்டு பெருஈகைசெய்௮, தேவரை கோக்இக் கூறு 
வார், தெய்வசதியால் இலக்குமி அரக்கர்தலைமே லேறலர்யிற்ரற, 
அவர்கள் எழடிவைத்தபின்னர் மறைர் அபோவள். நீங்களனைவரும் 
இனிச்சுகமுற்று வாழுமென்றனார, 

இலக்குமியின் தானமெட்டு, 

அ௮தகேட்ட அமுதாசனர் ௮ம்முனிவேர்தை வினாவலாயினர், 

எம்பெருமானே! இலக்குமியார் ண் மகனுக்கு எவ்வெவ்விடங்களி 

லிருக்கும்போ.து எவ்வெப் பயனுண்டாகின்றது, பின் எப்பொழுது 

அவனைவிட்டு 8ீம்குவத. இதனைக் கருணைசெய்து அடியோங்கட்குக் 

கூறவேண்டுமென்று வணக்கி கின் றகர், 

அப்போது ௮ம்மூனிவேர்தும், பனிதர்ச்குக் சரலில்லர.த நின் 

ரூல் மனை பிடல் கூடும், தொடைபிசே றினல் ஈல்லாடை பலவுந்தரும். 
குப்பத் தானத்துச் சேர்ர்தால் மனத்துக்கனிய மா தரைப்பெறலாம். 

€ழ்வயிற்றில் வந்தால் மக்கசைப்பெறுவர், மனத்நிலடைக்தால் எண் 

ணிப வெண்ணமெல்லா முற்றிச்செல்வசே யாவர், கண்டத்தில் வந் 

sre Apts (ps sen id, இனியரண்பருஞ், ஈற்றத்தினரும், மனைவி 

யும், மக்சளும், பிரிந்து கெடிர்தாஞ் சென்றிருக்துவந்த இனிய 
வொக்கறுமாகத் தழுளிச்களிக்கும் பேறுணடாம், வாயுட்புகுரதால், 

௮அறுசவையுண்டி, ஈல்லுரை, ௮மக, ஆணை, சொற்செலவு, வீணாகாத 

ஆராய்ச்சி, முதலியவர்றினைத் தரும, அன்றிகவிஞனுமாக்கும, சமூ 

த்திரீராஜன்மகளான இவகிலக்கு ிதலை மீசிதறினணல் உதைத்துத் கள் 

ளிவிட்ி வே9றாரூவனிடம புகுவள். ஆவ இப்போது ௮-ரர்தலை 
யிலேறினுள் ஆகையால் இப்சீபாதே அவர்களை விட்டொழிவள். 

இவர்களுங்கட்குப் பகைவரரதலால் படைகொண்டுசென்று இக்கண 

மே ௮வவைக்கொல்லுதிர் அஞ்சத்தக்கதல்ல, என்பார்வையாற்றா 
னே அவர்களது கழிமரமுங்கி விட்டது, அ௮யலவன் மாதினைப் பரிச 

த்ததனாற் புண்ணியமும் வலியுக்தீயக்.து கரிந்தொழிச்தது என்றுகூறி 
னர். 

'கேளூமரசமைக்த! பின்னரவ்வசுரர் வண்ணவரோடு படையெடு 

த்துப் போர்புரிந்து, ௮ழிக்துகிட்டனர் என்று யாங்கேள்வியுற் றனம், 
அத்திருமாது அச்சர் தலையினை மிதித்துத் துவைச்சொழித்தமே



மார்க்கண்டேய புராண்ம. AH 

செழும்பி பெருமுனிவனான தத்தாத்திரேயரை யடைச்தாள். ௮7 
ஏழிர்தமையாற் களிப்பினையடைர்த தேவர்கள் afi x தாக்கணங்கி 

ளைத்துதித்து, தத்தாத்திரோய வடிவ.ரரகிய விஷ்ணுவினைப்புகழ்வாசா 

யினர். 

அஞ்ஞானபாவங்களை யுழுஅு சுத்தஞ்செய்வோனே! உலகமனை 
த நினைக்கும் தலைவனே! அசுரர் நாசத்திற்கு முகற்காரணனே! எல் 

லாமுடையானே! நாராயணனே! நீரிலுள்ள வனே! அழியாதவளே! 

பதம்விட்டொழியானே! மூடிவற்றவனே! எதனுள்ளூங் கலந்து நின் 

னே! ஒழிதலில்லாதானே! மூப்பிலாதானே! உன்கருணையால், ௪௧ 

த்தினையும், ௮ரசிளையுர், திரூவையுஞ், சவர்க்கத்தினையும் பெற்றோம் 
சார்ங்கம் என்னும் வில்லையுஞ் சச்கரப்படையினையுங் சையிற்பற்றி 

அடியவரிடத்து என்றும் ௮ருசாளனாய் துட்டரை ஒழிப்பவனே! 

உனத கிருபையால் எம்பகைவர் முற்று மொழிக்களர். என்றிவ் 

வாறு அமரர் அம்மூனிவர்பிரானைத் துதித்துக் சுவலையற்றவராய்த் 

தம்மிடஞ் சென்றசார். கேளு கார்த்தவீரியனே! அவ்வாறே நீயும் 

உன் னெண்ணத்தினைமுற்றி ஒப்பறற செல்வக்னைப் பெறவேண்டு 

மாயின் விரைந்து ௮மமுனிவரை வழிபடுதி என்று கருக்கர்கூறினர். 

பதினாறருவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

பதினேழாவது 

கார்த்த வீரியாரச்சுனனுக்குத் சத்தாத்தி 

சேயர் ௮னுர்கிரடுத்த அத்தியாயம், 
 அடணிட 

நவ வடை 

  

அப்பால் தர்தையைரோக்கி பகன் கூறலாயினான், கேளும் 

ஜயா, ௮ரசனான் கார்த்தவிரியன் கருக்கமுனிவர் சொல்லைச்கேட்டுத் 

தத்தாத்திமீரயர் GIF IMG OD IVES? UT MMII GAS HEH sy 

வருடல், உடம்புசைவரல் முகலியபணியாலும், மனமு சலியவற்றைச் 

தீருசலாலும், பூ, சர்தனப்பூச்சு, நீர், சனி, வெற்றிலைப்பாக்கு முசலி 

யவை சேகரித்தலாலும், மற்றும் வேண்டுவனவாகிய போகத்தினுக் 
    

* சாச்சணங்க-இலக்சுமி,



Way மார்க்கண்டேய் புராணம். 

குரிய பொருள்சளை ச திருத்திவைத்தலாலும், எச்சில்முதலியலற்ஜை. 
கெடுத்து சுத்திசெய்கலாகிய ஏனையகுற்றேலலாலும் ௮வசை புபசரி 
த்.துவர்தான், வருகைபில் *ரூகாள் விர்சமுனிகன் குதத்துண்ணி 

ன்றும் அழற்காற்றுவர்து ௮அவவரசனதிரண்டு தோள்களும் வெர். 

தொழிச்தது, அத்அன்பத்தினையும் பெரறுத்துக்கொண்டு அவவர 

சிளக்குமரன் பத்தியேசெய்துவர்தான், அ.துசண்டு முனிவேக்.து 
இருத்தியுற்றுக்களித்து அச்கார்ச்சவிரியளை கோக்கும் கூறலாயினார், 

மைந்த? முன்னாமில் அமரர்கள் வக்து பணிசெய்திருக்கும்பேோச 

சே கூறியிருக்கேன், ஈரன்கட்குடியன், இதோ ஒருமாதம் ஏன். 
பக்கம்பிசியாள். இலவீரண்டின் ஜொடர்பால் எப்பொழுதும் குற்ற. 

முடையவகைலே பழிபடம்தக்கவனு ருக்இன்றேன், என்னையேன் 

வீணாக நீயநித் துமுபன்௮ு வருந் துகன்றனை உனக்கு எவ்வகை. உப: 

காரஞ்செய்வதற்கும் யான, அஆற்றலிக்லாதவனாக விருக்கின்றேன்.. 

ஆற்ற்துள்ளவரை சுதேடி யடுத்துப்பணி புரிர்துன் னெண்ணத இனை. 
முடித்தஅக்கொள்ளு5 போச என்ருர், 

அதுகேட்ட சார்த்சவீரியலுங் க.நக்கர்உறரிய மொழிகளை சனை 

த்து, தத்தாத்திரேயர் திருவடிகளில் விழுந்து பணிர்து தொழுதி 

Bory விண்ணப்பிபபானாபிறன். எம்பெருமானே, என்னையேன் 
மயக்கி மறைக்கிவ்றிர். தேவர் ௮னசகசேயாப, நரீர்வஞ்ச ஈடிப்பிளை 

மேத்கொண்டிங்கனம் நகிறகின் நீர, இவ்வன்னையானவர், எத்திறத்த 

வருடைய, பர்ததுக்கக் காடுகளையுஞ் சுட்டழிக்க வல்ல நியிசையுண்டு 

பண்ணும் ௮ரணிய। இன்றனர் என்று கூறலும், அர்த தீத்தாத்தியே 

ய்முனிவர் கருசேகூர்ந்து, அக்கார்த்தவீரியார்ச்சுனனைநோக்கிக்கூ௮ 

வாரசயினார். | . 

ஐப, அரசிளங் தமா நீ பெருவலிபுடையன், இப்பூவுலக முழு 

வதும் உனதுவசமாம, என்னிசகசியத்தனைச்கண்டு பிடித்தசைத்த 

னை யாதலால் உன்னிடத்தெனக்கு மிகுகளிப்புண்டாயிற், ௮. உனக்கு, 

வேண்டுவனவற்றை வினா௮ தருகின்றேன்! திருமளோம் கூடிய 

என்னைப்பத்தியோடு ம சசமுஞ்சர்சகனம, பூ, தூபம், நபம், மாமீசம், 

கள், அறு வைபுண்டி, கெய், பாள்முசலிய கீவேதனத தீரவியங்க் 

ளோடிஞ் Ante பண்டங்களைக் சாசமிக்கையாகக் கொடுத்து ஆடல் 

பாடலாலும், வீணை, சூழல், சக ரு, மிருதங்கம், பேகிழு தலிய வாத்தி 

யாமமக்கங்சளாலம் களி..பிமஃப பண்ணி, ேதியரை உபகிரித்தலால்,



மார்க்கண்டேய் ராணம், ௬௧௯ 

ஊனமுலப்பித் தம் என்னை யா£பூசிச்கின்௫ர்களோ அவர்களுச்ரத் 
 இருத்தியான செல்வத்தினையும், இனிய மனைவியைப், ஈல்ல.மக்களை 
யும்கொடுக்கன்றேன, இந்த yous sur Se sree என்ளைய(த்த 
வர்சளின் ௮வமானத்தனைப் பொறுக்கேன் அவர்களுடைய அபச௮ 

க்களையெல்லாம் ஒழிப்பிப்பேன், ஓ லேர்த! உன்க்கு பேன்னமைபுண் 

டாகுச, ரீ வேண்டியதைத் தரச்சித்தனா யிருக்கெறேன். உள்மன 

தீதில் கிறைக் தவற்றினை யெல்லாம் விைலைச் செய்பெனறார், 

அதுகேட்ட கார்த்தவீரியன், மனமூவக் து, எம்மிறைவ! இஈ௱ 

ன்மானால், யாவர்ச்கும் மேலான நிலைமையை யெனச்க்ருளும், யான 

இவ்வுலக மன்பசையனை ச்கனையும் புரச்சேண்டும், பாவம் என் 

ளையுருதொழிக, யார்யார்செயலினையும் யானுணர்தலி வேண்டும், 
போரில் என்னெதிரில் ஒருவரும் கிற்றலாசாது, ஆயிரந்தோனினை 

யான் பெறவேண்டும், அணிமாதி சித்த ளென்பாலத்கு௪, கான் 

எவ்வாறு ஒழுகினும் ௮சனால் ஒருபழுதும் என்னையுராதிரு கசல் வே 

ண்டும், மலை, அகாயம், நீர், நி௨ம, பாதலம் மூ.தலிய எவ்வெவ்கிடங் 

களிலஓஞ் சஞ்சரிக்ச எனக்குத்தடையின்றி யிருக்தல்சேண்டும். மனி 

நீருள் பிழைத்திருந்தா ரளை வரினும் மிகப்பல்லரீண்பொன் பிழைத் 

இருத்தல் வேண்டும், உந்த புருடனால் எனக்கு மரணமுண்டச 

தல் வேண்டும், நான் தலறுற்று ஒழுகுங்காலத் தெல்லாம் என்னை 

நன்னெறி செலுத்தவல்லவர் உண்டாதல் வேண்டும், புசழத்தச்சு 
'பெரியானைவரும் என்னிடத்து உபசாரம் பெறவேண்டுப, எனக் 

குலவாத பெரூகிதிம முண்டாவதாக, என்னரசாகிய வுலகத்துள் 

ளென்னை நினைத்சார்க்கு கேடில்லா தொழிவதாக, பொருளிழந்தேச 
'ரென்னைக்கருதில் ௮வர்க்கப்பொருள் கடைச்தல்வேண்டுப். என் ப 

த்தி பிறர்பாற் 'செ.ஞ்லா,த கின்பாலேயிருத்தஷ்வேண்டும் என்றுவிளு 

ச் கொண்டனன். 

கார்த்தவீரியன் பட்டாபிஷேகம். 

அப்போது தத்தாத்திசேயரும் கேட்டுக்களிப்புற்று, ஐயா! நீ 

வேண்டியவசமனைத்தனையும பெறுனெருய், ஓ ௮ரசனே ! என்னரு 

ளால் ரீ சக்கரவர்த்தியேயாகன்றாய் என்று வாழ்த்தியருசரினர், இங் 

ஐனம்*௮ம்முனிவேச்தால் அருள்செய்யப் பெற்ற அவ்வருச்சுனமகா 
மாதின் தன்னகசததினை யடைர்து ௮கமச்சகர விளிக்து மகுடாபி



MWe மார்க்கண்டேய பு. காணம், 

டே சனாகும் கருத்தறிலித்தான். ௮ப்போது விண்ணுலசத்திலிருந்து 

கந்தருலர், ௮7.ம்பையர், வசிட்டர்முகலிய வீருடியா, மேருமுதலிய' 

வ்ருப்பதங்கள், சக்சைரதகிய யாறுசள், ௮ரதனங்களோடு கடல் 

கள், ௮/சுமுதலிய மாரஸ்சள, இந்திரன்முசலிய தேவர், வாச் முத 

லிய காகங்கள், வர். துபட்டாரவஷேகளஞ் செயயக்கூடி னர். ஞானமயனா 

௮ நாராயணனே சத்தா த்திரேயாரதலால் பீரமன்முசலிய தேவசோ 

டுக் தாமவ்விடம்வர்து, ஓமாச்கினிவளர்ததி, பாவமோழ்யவும், ௮ற 

ம்வளரவுமாச மகுடாபிஷேகஞ் செய்தனர், இங்ஙனம் ஹேஹபகா 

'ட்டின் பட்டாபிடேச சத்கனாகிய அக்கார்த்தவீரியார்ச்சுனன் பூம 

ண்டலத்தில் பாவமென்பகின் பேரொழியவும தருமரூந்றும் நட 

க்கும்படி பறைசாற்றுவிர தான், இவவாறு தத்தாத்திரேயாருளால் 

Cuore Qu hes SEIT ஆற்றலையும் அடை தவனாய் உ௨கோம 

பினான். 

இன்று மூசலாக யானெருவனெழிய யாரோலு மினியொரு 

வன் கையிற் படைக்கலர்தொட்டாலும் அந்நியவுபிர்கட்சுத துன்பம 

புரிபினும், ௮க்கள்வன் என்கையாற் கொலையுண்பான், என்று ௮ணை 

யிட்டசனால், ௮௱னரசாட்சியுள் ௮வனொழிய guy smears obs 

யாற்றொட்டவ னெருவனிஎல், அவனே சிறர்தவல்லபமுடையோன், 

ஆவா !! அ௮ப்பெருயோகி.பின் அரசாட்சிபிலுளள ஒவ்வோரிடத் 

தினும் ௮வ்வரசனொருவனே ஊர்காவலனாயும், பசுக்கரவலனாயும், 

நிலங்காஉலனாயும், வேதியர் முதலிய குலபாலகனாயுர், தவக்காவஎனா 

யும், பொருட்சாவலனாயும், வழ்ஈடப்போர்க்கு வழிச் தணைவளுபு 

மிருர் த புரர்தனன். யார்க்சேயாயினும் சன்ளர், பாம்புமுசலிய கொ 

டிய செர்துக்கள், தி, படைக்கலம், பகைவர், நோய், சமுத்தீரமுசலி 

ய நீர் ஆதியால் எவவகைப்பட்ட, அன்பம் நேர்ந்தபோதிலும் அக் 

சார்த்தவீரியனை நினைத்த மாத்திரத்திலே அ௮வ்வாபத்செல்லாம் வில 

குவதாயின, ௮வன் அரசிஃயாருக்கும் எவவிதபோருணட்டமு மு 

ண்டானதில்லை, ௮ப்பேரரசன், இருத்துவிக்குகளுக்கு அவரிச்சகக 

பொருள்சகளையெல்லாம் தஷணையாகக்கொடுது எ ஷ்லாளேள்விக 

ளையும் ஈன்குமுடி த்தனன், ஈல்லதவஞ்செய்தான். போரில் அவன் 
(pups wth gnc, Apis Riss. ௮வன் செல்வதசினையும் பெருமை 
யையும் சோச்சி, அங்கிரசுஎன்னு மூனிவன் கூறியசாவ.த, வேள்வி, 
சொடை, தவம், போரிஷ்சிறர்தவெற்றி இவைசளால் எவ்வாசலும்



காக்கண்டேய புராணம், ௬௨௧ 

சார்த்தவீரியன.த கிலைமையையடைர் ச தில்லை, இஃது உண்மை.1இவ் 
விறைமகன் தத்தாத்திரேயரரூளால் இவ்வளவு பெருச்சுத்தீனையடை 
ந்தான் என்பது. மேலும் ௮வ்வாசன், எர்செக்சுகாளில் சீத்தா த்தி 
சேயருக்கு எவ்வாறு வேள்கிசெய்துவந்தனனோ அர்த நாளிற்றானே 
அ வவரசனுக்கு ௮வலவ்வளவு பெரூக்கமுண்டா வனனை கோச் உல 
கத்திலுள்ள மக்களனை௮ருஞ் சமாதியில் shee GBC cums cine der 
செய் த வேள்விகச்செய்.து எல்லாப்பயளையம் பெறலாயினர், 

இர௫்கனமாக ஞானமுடைய ௮்த சக்காத்திசேயருடைய பெரு 
மை கூறப்பட்டது. எங்கும்சுலந்திருக்கும் வீவ.ணுசாசரப்பிரபஞ் 
சமனை த்தினக்குங், குரவனா பினோல், சகு, சக்கரம், சதை, சாரங் 
கம், என்னும் படைசளைக்சையிகேச்சிய அ௮ப்பெரியவலுடைய war 
தாரந்களைப் புராணர்சளுட் கூறுகின்றன, இக்க சத்தாத்திரேயரு 
டைய சிறந்த வடிவத்தினையாவன் மனத்துள் தி.பானிக்கின்றானோ 
அவள் சுகமுடையமயச் குடும்பச்சினின்௮ும் சரையேறுவன். மார் 
eer | விரைந்து வம்மின்கள், உமச்குப்பக்தியுண்டாமாயின் யான 
எளியனபிருக்கென்றேன், பூ, தமை, பழம் இதனாற் பூசிப்பிலும் மூதி 
தியைத்தருகறேன் என்று யார்மொழிபிளை மசீகளனைவரும் கேட் 
டனரோ ௮ப்பெரியவன் பாவங்களை யொழிப்பதற்கும் அறத்தினை 
நிலைபெறச்செய்வதற்கும் உலகச்தினை ஈன்னெறியில் நிறுவி, பாது 
.காக்ன்றனன். முதன்முடிவில்லாக ௮.்தலைவன அ பிறப்பிள 9... 
சாலுங் கூறப்பட்டது, இனி அலர்க்சனைப்பற்றிய கதையினை உமக்கு 
க்கூறுகின்றேன். தந்தையினிடத். அப் ப.ச்திபுண்டாயிருக்த பெரிய 
னான அ௮லர்க்கனென்லும் இசாஜிருடிக்குத தீதீதாத்திரேோயர யோ 
கத்தனைக்கூறிய வரலாற்றைக்கேளும் என்று மைந்தன் கூறலாயி 
ஞான. 

பதினேழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

 



6... 

பதினெட்டாவது 

இருத்தி. துவசனென்னுங் குவலயாசுவன் 

வாலாறுரைத்த அத்தியாயம், 

கேளும் பிதாவே ! முற்காலத்தில் மகாவீரனான சத்துரு9த்து 

என்னு மரசனொருவ னிருகதான். ௮வன் வேள்வியிற் சோமபானஞ் 
செய்து இர்தரன் மிகுதிருத்தியடைக்தனன், ௮வன் மகன் ஒப்பற்ற 

வீரனான சத். துருநிபா தகனாகும், அறிவு, சாமர்த்தியம், உருவம் முத 

லிபவற்றால் பிரகற்பதி, சுக்கிரன் ௮சுவனிதேவரிவுர்ஈுட் சகொப்பவன், 

அவ்லரசகுமரன், அறிவு, ஆற்றல், தொழின்முற்றல், ஆயுளிவைக 

ளால் தன்னோடொத்க ௮ரசஞூமசரோடுகூடி நாடோறும வீளைமாடிக் 

சொண்டிருப்பான், சிறுகாளின் பின்னொருகால், நால்களனைத்தினைபு 

மோதி அறிவோடு கிலைமைபெற்று நிற்பன், மற்றொருகால் காப்பி 

யம், சாடகம், ௮லங்காரம, நகிருததம, சதம், சரசசல்லாப முதலிய 

வற்றால் களித்து மிருப்பன், சூகாடுதல் முகலிய வீனேதததிலும், 

படைக்கலங்கள் பயிறலினும்,மற்போரிலும், குதிரையேற்றம், யானை 
பேற்றம், தேரேற்றம் முதலிய வேற்றங்சளிலும லஃலமையடைந்து 
சிறந்தவனா பிளான். பகற்போதில் வெளிபிடத்திலும் இரவுப்போதில் 

உள்ளடக்கத்திலும் எப்போது களிட்பினாுவே நாசா பபோக்கக் 

கொண்டிருப்பன், அவனோடு ஒத்த பிரம க்ஷத்திரிய வைசியமக்கள் 

பலர் ௮ங்குவந்து நயமாக விளையாடியிரு* தனர், 

இவ்வாறு சிலராள் கழிந்தபின் காகருலகதத, ௮சுவதரன் எள் 

லும் பாம்பரசின்மக்களிருவர் நிலவுலகம வந்.து, கா மரூபிகளா சலால் 
அந்தணர் வடிவினையடைர்து தமதுண்மை வடிவினைமறைச்த, யெள 

வனப்பருவமும் அழகும் உடையராய்ச் காண்பதற்கினியராய் இவ் 

வரசகுமரனிடம்வர்து அங்குள்ள பிரம க்ஷச்திரிய வைசிய புத்திர 

ரோடும் ௮வ்வரசகுமாரனோடுஞ்சேர்க் து 8ீராடஷ், ஆடையாபரணம், 

பூசாந்து முதலியசூடல், உண்டல், விளையாட்டு முதலியவர்றில் மிகு 

த்த சுலந்தவன்போடு வேடிக்கையாய் ௮லரவரிச்சித்தலா..ற செய்து 

தக்கசுகட்.துப்த்திருக் தனர், இங்கனம் அர்த சருப்பவேந்தின் மக் 

கள் நாடோறும் இவ்வண்ணமாகவந்து போவரராயினர், ௮ிவர்சட்



மார்க்கண்டேய் புசாணம், ஈ௨௩ 

ம் அவ்வர்சமைந்தனுச்கும் நண்பும் அன்பும் மிகுதியாயிற்௮. அவி 

pa Bor oO Hadorgyusese Casas புரியான். இனிமையா 
சப் பேசான், உண்பதுஞ் செய்யான். நீசாடான். குடிப்பன குடி 

யான், கிளையாடான், தன்னுடைய ஈற்குணங்களை வளர்ச்சும்படு. 

யான நாூல்சளை யோதுவதஞ் செய்யான், அந்தகாககுமாசரும் இச 

வுப்போதில் பாதலவுலகஞ் சென்றிருக்கையில் அவவிறைமகன் தம் 

மருகிலிராமையால் எசனிடக்றும் விருப்பமின்றிப் பெருமூச் செறி 

த்து காலம்போக்கி போதுவிடி தலும் அவன்பால் வந்தவிவச். 

இங்உனமாக வொருகாளிரவு சருப்பவேச்தன் பூவுலசத்தினின் 

௮ம் வந்த தன்மை$தரை கோக்கி அன்புடன் கூறுவான், ஓ மைந் 

தரே! « என்னை, உங்களுக்கு பூவுலக த்திற்றுனே .நசையுண்டாயிருப்ப 

துபோலும், நெடுகாளாக இப்பாதலத்துப் பகற்போதில் நம்மை 

யான்கண்டதில்லையே யென்றான். அதற்கம்மைந்த ரிருவரும், வண. 

ங்கி ௮ஞ்சலியத்தராய் கின்று விண்ணப்பிக்கலாயினர், தந்தையே! 
களும், சத்துருசித்து என்னு மரசன்மைர்தன் இருதத்துவசன் 

என்பவன் பூமிமேலிருக்கின்றான், ஈல்லழகுடையான், ௮வன்மன 

மும், ஒழுக்கமுஞ் செவ்வனேயுள்ளன. மிகுமானுபரணன், பெரு 

வீரன், மிக்ககினிமையோடும பேசவல்லான். எம்பால் எவ்வகைப் 

பட்ட தொன்றினையு மறையான், ஈல்ல சொல்வல்லான், பெருக்கல் 

விமான், ஈட்புசெய்தற்குவேண்டிய எல்லாகுணமுமுடையான். யார் 
ஈன்கு மதிக்கத்தக்கவரோ ௮ வரை ஈன்குமஇப்பவன், அவ்வவ் விட 

ய்ங்களிலுர் தக்க நுண்ணறிவு, கலங்காமை, நாணமும் உடையவன், 

அடக்கமே அணியாகவணித்தவன், அவன் செய்யும் உபசாரங்கள், 

அன்பு, அவ்விடத்திய சுசம இவற்றாற் கவரப்பட்ட எங்கள் மனம் 

இந்காக வுலகமேயன்றி மற்றெவ்வுலகத்தினையும் கிரும்பலாந்றா.து 

௮ வனில்லாமையாற் குளிர்ந்தலிப்பாதலமும் வெப்பக் தருவதாயுள் 

ள.து ௮வனேடுவெ.ிலிலிருப்பிலும் குளிர்ந்இிருக்கின்றது என்றார்கள், 

அதுசேட்ட அ௮வ்வரவரசு உங்களையொத்த குணவான்களும் 

காணுகிடத்து அவனைப்புகழ்வதானால் ௮வன் புண்ணியமுடையவ 

னென்பதே தேற்றம், ஆகவே அப்படிப்பட்ட மகனைப் பெற்றோனே 
சான்றோன், உலசத்.துள் நூலினை யுணர்ந்தோர் பலர் உண்டு, ஆபி



MOF மாரத்கண்டேய புராணம், 

ஜும் ஈல்லியற்சைபுடையார் அகுகல் ௮ருமை, சிலர் மூர்ச்சுரேயாயி, 

னும் ஈள்லியற்சையுடையரா யிரூ த்தலுமுண்டு, நூவறிவும், இயற்கை. 

& gem pot Bu விரண்டு ஈன்றாசவுள்ள புதல்வனே சீரியோருட் சீரி 

யோன், நல்லோவைக்களத்து யாருடைய ஈட்புறுகுணத்தினை ஈட் 

டோரும், வீரத்தினைப் பகைவரும், எப்பொழுதுங் கூறுவரோ அப் 

படிப்பட்டவனால் ௮வன் தக்தைமக்களைப் பெற்றவனாகின்றான், ஓ 
மைந்தரே, அவ்வகைச்சான வுபசாரஞ் செய்யும் ௮ண்மசஆனுக்கூ 

வேண்டியது யாகானுமொன்றினைச்செய்.த, களிப்பித்தீரோ, இரர்.து 

லந்த இரவலரை வீணே போக்காதவனும் ஆற்றலற்றவர்க் கெல்லா 
நண்பாவானுமன்ரோ சிறந்தோன். ௮வன் பிழைபபே பிழைப்பாம் 

அவன் உடம்பெடுத்ததுசா ஐுடம்பெடுத்தபடி, ஈமதுமனைச்கணுள்ள 

இரத்தினங்கள், பொன், ௮தனம், ஊர்திமுதலியன வெல்லாவற்றுள் 

ளும் எத அவனுக்குக் கொடுத்தால் திருத்தியாமோ ௮வற்றையெல் 

லாங் கொண்மயபோய் கொடுத்துவிடிங்கள், இதுவிடயத்தில் சங்கை 

வேண்டாம். ஈண்பருக்கும், தனக்கு உபகாரஞ் செய்தவருக்கு 

கைம்மாறுெய்பாமலே தான்மாத்திரம் பிழைக்கவேண்டு மென்னு 

மெண்ணங்கொ௱்பவன் பிழைப்பு மெ £ரூபிழைப்போ! சச்சி! கெட் 

ug கெட்டது! மனிதன் என்னும் வானமானது ஈட்புப்பயி/க்கு 

உதவியென்னு மழைபினையும், பகைப்பபிர்க்கு இகன்மழைபினையும் 

பொழிபாமநிர்கும், போறிவினையுடையோர் ஈட்பின் விளவீனையே 

லேண்டுகினறனர் என்ரான், 

அதுகேட்ட அப்பணிமக்கள், ஐயா! அவன் செய்தச்கனவெல் 

ent SF; செய்து முடீத்தோன், அவனுச்குக் கைமமாறு செய்வதற்கு 

யார்த2ம். அவனிடஞ் சென்றவர்களனைவரும் கேண்டுவனவெல்லாம் 

பெற்று உபசரிக்கப்படிகின்றனரேயன்றி ௮ வன் விரும்பத்தக்க 
தொன்று எங்குமில்லை. ௮வன் பாலுள்ள மணிகளை ப்போலும் ஈம் 

மிடத்து இபபாசல வுலகத் துள்ளு மிருக்கக்காணோம், ௮வ்வண்ண 

மே ஊர்தி, ஆதனம், ஆடை, ௮ணிமுதலியன ௮வன்பாலுள்ளன 

$ேபோல் வேறெவவிடத்துமில்லை. ௮வன் பெரும்புலமையை யுடை 

யோர்க்கும் உள்ள ஐ.பமு.தலியவற்றை யெளிதில் உணர்த்தியொழிச்ச 
வலஓதிறமையு முடையன், அனல், அவலுக்குக் குறைவாயுள்ள 
தொன்றுண்டு, அதனை மூடித்துக் கொடுப்பதற்குப் பிரம விஷ்ணு 
உருத்திரசென்னு மூர்த்திகள் மூவருக்சன்றி எம்மால், முடி.வ.தல்ல 
"வெள்றெங்சட்டுத் தோன்று p தென்ரார்கள்,



மார்க்கண்டேய புராணம், ௨௫ 

அதற்கு அப்பணியரசும், ௮ல்வாசிளங் குமரனுக்கு வேண்டும் 

கருமம் அத்துணைச்சிறர் துளளதேபோலும், அப்படிப்பட்ட சருமம் 
ஈமச்கு இயஓலதேயாயினும், இயலா சதேயாயினும் ஆச, ௮ சனையறி 
ந்துகொள்ளவேண்டுமென்பது ஒர கலையான என் எண்ணம், உலக' 

த்துள் அறிவுடையோர் ர்க்கு முடியாததொன்்றில்லை . மக்கன், sae 

Cpuph yocwataar GRIT ALPS Opes VIPS 

தில் தேவர்கிலைமையையே யேனுர், சேவர்சோமா னிலைமையையே 

யேலும், ௮தனினுஞ் சறர்த தொன்றிளையேயேஸம், இன்னும் ௪த 

னைவிழைர்சானா.பினும் ௮தனையும்பெறலாம் என்பது &ீச்சயம். மனி 

si மனக்தினையும் பொறிகக்£.புஞ் ஈக்கம Bg தன்வசஞ்செய்து 

கொண்டு தக்கயேரகத்தில் மூபல்பவர்களாயிருர்சால் ௮வர்களறியர 

ததொன்றுள்ளதா, இம்மையிலாயினும், மறுமையிலாயினும் அவர் 

செல்கீலாகாச இடங்களுமில்லை, அவர்கள் ௮டையகாகாத பேறு 

மில்லை, *அலசாது அங்குலிபும் நடவாது” முயர்சியுடையார்க்குச் 

செல்லத்சச்சு விடமிது, செல்லலாகாத கிடமிதுவென்ப இல்லை, பூமி 
யெங்குள்ள.த, துரவமண்டல மெள்குள்ளது, உத்தானபாதன் என் 

னும் ௮ரசன் மைந்தனாகிய துருவன் என்பவன். துருவமண்டல ௮தி 

காரபதத்தினை யடையவில்லையா, ஆதலால், ஓ! மகீகளே! சாதுவான 

அந் தகெர்திளஞ் ருவன் பெரியோனா யிருத்சலின் ௮வனுச்கு ௮௪ 

த்தக்க கருமத்தினைக் கூறுமின், அவனால் உபகரிச்சப்பட்டிருக்கு ந 

விர் ௮வன் விழைந்த வற்றைச்செய்து முடித்,த, ஈன்றிக்கடனைக் கழி 

தீதுக்கொள்ளலாற்றுவீரோ, ஆற்நிரோ, ௮தனை அ௮றிவேம் என்று 

கூறினன், 

அப்போது, அவர்கள் தந்தையாகிய பாம்பரசைநோக்கிச் கூற: 

லாயினர். ஐயா! பெரியோன்ன அவ்வசசகுமாரன் ஈல்லொழுக்கு 

முடையோனாயிருந்தும், ௮வன் இளஞ்சிறுபாலனாயிருந்க காலத்து 

ஈடக்த செய்தியொன்றினை யெம்பால்கூறியுள்ளான் ௮தைச்சொல்து. 

வேக்கேளும் என்று சொல்லத் தொடங்கினர், ் 

காலவமு நிவர் மகிமையுள்ள குதிரையை . 

சத்துருசித்து மஹாராஜஸனுக்குக் கொடுத்தல், 
அம்மைந்தள் தந்தையான சத்.துருசித்து என்னும் இறைமசன் 

பால் முன் னொருராளில் அந்தணர் திலகனான காலவனென்லும் பே



௨௬. மார்க்கண்டே ம் பு.சாணஸ் 

சறிஞன் ஒருவன் கல்ல குரை யொன்திளைப்பற்றிக்கொண்டு வர்.௮: 

கூறவன், ஒய்! வேர்கனே! யாரோ கொடியோனான அரக்க aim 

வன்வர்.து எங்கள ச்சி: மங்களை யெல்லாமழித் தப் பெரும்பாலியா 

இன்றான், சங்கம, யானை, காடிமு.தலிய சாட்டுமிருகங்களும் ஏனைய 

சி௮விலங்குகளுமான பவவடிவத்தோடும் வந்து இரவும்பகலும் ஒழி 

யாது காரணமின் றியே பெங்களை வருத்.தகன்றான். சமாதிரிட்டைக 

ளில் வாய்பேசா, லிரதம்பூண்டு இருக்கையில் ௮வன்வர்து என் 

மனங்கலங்கும்படிசெய்து என்தவத்தினை யழிக்கனெறான், அப்போ 

தெனக்குண்டாரும வெகுளியென்னும் நெருபபினால் உடனே அவ 

னைச்சாம்பராக்கி விட&கக்க ஆற்றலெனக்கிருக் தம, மீசமூயன்று 

அரிதிற்றேடிய விபபெ நந்தவத்தினை இவ்வாறு சனந்து' போக்க்டித் 

தக்கொள்ள என் மனம ௨ டன்படவில்லை, ன த்தைப்பேணிற்றவ 

த்திற் சழிவு'' என்பது மு௫ுமொழி ஒவ்வொரு காலத்.௫ ௮வன் 

கையிற்சிக்கி வருந்தி யொன்று,தோன்றாது மனம்பொறுத்திருஈ௪ 

எனது வெய்,துபிர்ப்பு பொறுக்கலாற்றாது வானக்தின்௧ண் விடப் 

பட்டது. உடனே அ௮வ்விண்ணினின்றும் இக்குறை Hog Bors ay 

நீறு. அப்போது ஒர் ௮சரீரிவாக் கெழுர்சது, கேளும் ௮ரசமேறே. 

இப்பூவுலசமுரவதும் ஒரே சுற்றுகச்சூழ்க்துவரினும் இளைப் 

பையடைய த இ!தக்குநிகா சூரியனால் கொடுச்சப்பட்டஅ. பாதல 

த்திலும, விண்ணிலும், Fi gio மற்றெவ்விடத்திலு மாயினுமாக இத . 

னது ஈடைக்குச் கடைபிலலை, எங்கும் ஈடக் கும், எத்திசையும் செல் 

அம், மலைகளிதற்குத் தடைசெய்வனவல்க௪, கு என்பது மண், வலயம் 

என்பது மண்டலம், அ௮சனை யிளைப்பின்றி விரைவிற் Kips gas ae 

லதாதலால் இக்குதிரையின் பெயர் “குவலயம்'' என்றுகூறப்படும், 
ப்! வேதிபர்தலைவ! சத்தரு9த்து என்னும் ௮ரசன் கனை இரு 

தீதி.துவசன் என்பலன் இக்குதிரைமீதேறி உங்களை வருத்தும் ௮ரச் 
கனைக்சொன்௮ புகழ்பெறுவன் என்று கூறிற்று, 

கேட்டோ கரவலோய்! அதலால் நான் உம்மிடம் வர்தேன் 

என் தலச்திற்கு இடையு,௮ செய்பவனை நீ விலக யொழிச்கவேண் 

டும். oer aia, சரருமத்தோடும் உ௨கோம்பும் ௮ரசன், முனிவர்கள் 

தவத்திலும் பாக தகைக்கொள்ளுகின்றான், இதோ! அக்குதிசையுள்ள 

ன பெற்றுக்கொள்ளும் என்று கோடுத்து, உன் மசனை அனுப்பியும்,



மார்க்கண்டேய் புராணம் 72௭ 

ஆ.மக்குத்தருமம் வளசக்கடல. என்று கூறிய காலவர்மெழியை 

'ககேட்டு ௮வ்லரசன் தன் மைந்தனை யழைப்பித்து, 'அக்குதிரை மீதே 

ற்றி, அவனுக்கு மற்சலக்காப்பு ௮ணிக்து ௮க்காலவமுனிவரேசடு 

அனுப்பிவிட்டான். அ௮ம்முனிலன், அர்த அ7சபுதல்வளை அழைக் 

க்கொண்டு தன்னாச்சிர்மஞ் சேர்ந்தான், 

பதினெட்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

a 

பத்தொன்பதாவது, 

குவலயாசுவம் பிலநீதுட் புகுந்த 

வராலாறுரைத்த அத்தியாயம், 

சருப்பவேக்சன் பின்பு மக்களை வினாவலாயினான், ஐ! ப ,தல்வ 

1 நீங்கள் கூறுங்கதை மிகுர்தவியப்புள்ளது, அக்காலவசேசடு 

அவ்வரசமைந்தன்சென்று யாதுசெய்தனனோ அ௮தனைக்கூறுமினென 

மக்களுரைக்கலாயினர். அ௮வ்வரசருமாரன் பின்பு” காலவமுனிவர.து 

ஆச்சிரமத்திலிருக்.துகொண்டு, அங்கு மோதுவார்க்குண்டாம் இடை 

பூறுசளனைத்தினையு மொழித்துவர்தான். ௮ச்காலவராச்சிரமத்திருக் 

கும் வீரமுள்சா குவலயாசுவத்தை யறியாது கருவந்தால் கவாப்பட் 

டுள்ள அவ்வசக்கன் பன்றியுருவெடுத்துச் சச்திகருமம் புரிக்திருக்த 

அக்காலவமுனிவரைத் துன்பமுறுத்சவர்தனன், உடனே இருடிகண் 

மக்கள்வர். துகூறலும். ௮வவசசிளம் புதல்வன் வில்லம்பேர்தி அக்கு 

இரையேறி ௮க்கொடு லிலங்கனைத் தாத்இிச் சென்றான், பிறைவடி. 

வாய் விளங்குமோர் அம்பினை வில்லிற்பூட்டி வலு வாககவிழுத்.துப் பிர. 

யோடத்து விட்டான், விடலும் அவ்வடிபட்ட ௮க்கருங்கேழலான.து 

தன்னுபிரைத் தப்புவித்துக்கொள்ள மாம், குன்.று, மலைநெருங்கிய 

பெரியதோர் கானகநோக்கி யோடியது, தந்தையின் கட்டளைப்படி 

ஈடப்பவனை அவவிராஜபுத்திரனால் செலுத்தப்பட்ட ௮க்குதிரை 

மனவேகமுடையதாய் அம்மிருகத்தனைப் பின்றொடர்சக்து சென்றது, 

அவவேனமும் அதிகவேகத்தோடு பல யோசளை தாமும் 9.880 

ந்து முடிவில் நிலத்தின்கணுள்ளதோர் பிலத்துட் புகுர்்துபோ தலும், 

அக்குதிரையும் மைந்தனும் ௮தனைவிடாஅ உடனே பின்பற்றி உளை



Wow காரிக்கண்டேய புசாணம், 

ுூழைர்து சென்றனர், son Comedie rdw ௮ப்பிலத்,துள் 

அவ்கிலங்கு ,கண்ணிற்பட்டதிவ்லை, பின்பா தலம்புக்குதீ தேடியுங் 

காணாது ஒழிர்ச.௪. 

அசரசமைந்தன் மாதொருத்தியைக்கண்டு மயங்கல், 

அப்பால் ௮வ்வேந்தன் மசன், பல்லாயிரம் பொன்மாடநெருப் 

இபெதாய்ப் பெரிபமதில்களார் சூழப்பட்டு, இர்திரன் ஈகரம்போதும் 

விளங்கும் பட்டணமொன்றினைநோக்கி பதனலுட்புகுக்து தேடியும் 

ஒர் ஆண்மகனை புங்காணாது இரி* துபார்த்.து வருகையில், திருவிளங்கு 

முரமுடையசோர் மாது புலப்பட்டனள், ௮வளை நோக்கி நீயார், 

எங்கு செல்சன்றனை, என்றுவினாவலும அம்மாது பிறிதோர் விடை 

யுங்கூறாது மேல்மாளிகைக்குச் சென்றனள், ௮வவரசமைரந்தளும் 

உடனே தன் குநிரைபை அ௮ங்கொருசேலையுட் கட்டிகிட்டு விழித்த 

பார்வையஞய் வியசர்து ஐபப்படாது அவ .எப்பின்றொடர்ற்து அவவு 

ப்பரிகையை யடைந்து, ௮ல்லிடத்து எலணாம பொன்மயமாயிருகி 

கும் பெரியதோர் கட்டிலின்மேல் ஒருத்தி தனியாக வுட்கார்ர்திருக் 

கும் மங்கையைக் சண்ணுற்றான். ௮வளும மன்மதளைப்பிரிந்திருக் 
கும் இரதியைப்போலு மி நசனள். ௮ திதமூகம் முழுமதிபோ 

௮ம் விளங்கி நின்றது, வடிவும், உருவும, அழகுச் தேகமுற்றும் மிக 

ச்சிறந்திருர்தது, அதுகண்டு, இவளென்னை, இந்த ரசாதலத்துத் செ 

ய்வமோ என்று Wham rar, ௮மமடரதையும் ௮அவவரசசிளங்குமர 

னது அ௮மிய போழகினை முற்றுசோக்கி, காமமுடையளாய்/வியப்பி 

ளையும் சாணத்தினையும் ௮டைந்து திமரென்று எழுந்திருந்து, இவர் 

யார், தேவனோ, இயக்கனே, கக்கருவனே, காசர்வேர்தோ, வித்தி 

யாதரனோ, என்ன புண்ணியமுடையவனோ, என்றெண்ணியிளைத்து 

விழுந்து ஈறர்ச்சித்தாள். ௮வவரசகுமரனும மமைகவேதனையுடைய 

ஞய் அமமாதிடத்துச்சென்று ௮ஞ்சாதேயென்று தேற்றியிருர்தான். 

பின்பு முதலிற் கண்டமாதானவள் ஒரு விசிறியைக் கையிலேந்தி 

வந்து களைத்து விழுஈதவளுக்குக் காற்றுண்டுபண்ணிச் தெளிவித்து 

மூர்ச்சையுண்டானதற்குககாரணம விசாரித்தலும், ௮வ்வணங்கு சிறி 
அராணததோடு முற்றும் ஒதினள். அதனளையுணர்க்து ௮ங்கு சாந்தாற் 
நியால் வீசிக்கெரண்டிருக்த பெண், ௮வ்வரசமைந்தனைநோக்கி, உம் 
மைப்பார்த்த.து இவவனிதைபின் மோகத்திற்குக் சாரணமாயிற் றெ 
er pin Dé சிலவிடயங்களை யு (pom tg Sen ai, அ௮ஃதென்னெனில்?



மார்க்கண்டேய புராணக், ௨௯ 

மதாலசையின் வாலாறு குண்டலை கூறல். 

தேவருலகத்து, விசுவாவச என்று புச ழ்பெற்ற GR RTH EM DIF 

ஜொருவனுளன், மதாலசை என்னும் பெயரையுடைய இவ்வணக்கு 

அவன்புதல்வி. பாதலத்துவச்சரகே.து என்பவன்மசனான பாதாள 

கேதுவென்லும் பெயரையுடைய கொடிய ௮. ரக்கனொருவன், இவள் 

உய்யானவனத்திருக்சையில், இருணிரத.த மாபையால் வஞ்சித்து 
கெடுதியெண்ணத்தோடும் இவளைக்சைப்பற்றி யிஐகுவர் துகிட்டான், 

காளைவரும் திரயோதசிதினத்தில் ௮வ்வரக்சனிவளை மணம்புணர் 
வானாம். சூத்திரன் எவ்வாறு வேசுமோதுவசர்ருகதி தக ரசவனோ, 

அப்படியே விழை க்கு சிறப்புருவத்து இம்மாதனை மணப்பதற்கும் 

அவன் தகாதவனாக விரக்கறொன், சழிகத பகற்போதிஞ் தற்கொலை 

புரிர் ற சொள்ளவேண்டுமென்று இவள் முயலுகசைபில் சாமதே.லு 

இவளைநோக்கி, ஒஓமாதே! கொடியவனான அவலவாக்கன் உன்னைப் 

புணர்வதில்லை. இவன் மண்ணுலகத்தை படைர்தபோ து யார் பாண 

ஸ்களாற் பிளந்தெறிவனே ௮வனே யுனக்கு விரைவிற் கணவனாவன் 

என்றது, 

என்பேர் ரண்டலை என்று வழங்கும். நான் இம்மதாலசை 

யின் ஈண்பி, மஹாவீரனான விர்தியவந்தன், என்பவர் என்கணவர், 

சும்பன் என்பவன் என்கொழுானைக் கொன்றுவிட்டபின், நான் 
மறுமைக் கேதுவான தெய்வதிர்த்த யாத்திரை செய்திருந்தேன், 

பாதாள கேதுவெளும் ௮தேகொடிய அரக்கன், முனிகர்களுக்கு 

துன்பு செய்யப்புகுஈ்து யார்பாணத்தாலோ அடிபட்டு ஓடிவந்தான். 

அதுகண்டு அவளையடித்தவன் யாவனோ அ௮வனைத்தேகி வருகி 

றேன், ஏனெனில், இம்மாதுக்கு ௮வனே கணவனுகவேண்டுவ 

தலின், இவள்கூர்ச்சித்த காரணத்தினை பினி கேளும். இக்சந்தருவ 

சாஜன் மகள் மிக்காற்குணழமுடையாள். உமமைப பார்த்தளவில் 

உம்மிடத.து விருப்பமுற்று மூர்ச்சித்தனள், இவள்நெஞ்சு உண்மை 

யாக்வே உம்மை மணஞ்செய்துக்கொள்ள விழைக் துள்ள து, நீரிவகா 

மணவாவிடில், இவள்பிழைத் துள்ளவமரையிற் றுயரமமே யனுபகிப் 

பள். ஆயின், காமதேனுமொழிவேறு வீணாசாதன்றோ? ௮ங்ஙனமார 
கூல் பன்றிவடிவெடுத்து ஒடிவந்த ௮வ்வரக்கனை அம்பினாலெய்தவ 

னெவஹனோ ௮வனே கணவஞசல் வேண்டும், அதலால் ௮வனெவ 
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ர்௩௰ மார்க்கண்டேய புராணம்; 

ளென்று கிசாரித்து வருகின்றேன், ஈண்பியின் தேசத் திலுக்கு 
மென்னுடம்பிலுக்கும் பேதமிக்லையன்றோ? ௮வள தச்சசணவனைப் 

பெற்றாலதுே யெனக்குப் பெரும்பேறாம். களின் மறையாது 

உண்மை கூறினேன். கீர்யார்? ஏன் இங்குவர்தீச, உம.து உண்மை 

வடி.வுபாது? உமதுசரீர மேன்மையைப்பற்றி விசாரித்தால் மானிட 

ராகத் தோன்றவில்லையே? என்முயத்ச விணாகாதபடி உள்ளதைக் 

௬௮ம் என்றாள். 

குவலயாசவன் தன்வரலாறுகூறல், 

அதனைக்கேட்ட குவஎயாசுவன், கருமமூணர்ந்தமாதே ! ரீ வி 

ஞாகிபதால், என் வரலாற்றினை மூறையே கூறுவல்கேட்டி, நான்சத் 

அருத்த என்னும் அ௮ரசன்மகன், முனிவர்களைக் காக்கும்பொருட் 

டுக் காலவ முனிவர் ஆச்சொமத்திற்குக் கர்தையாற்செலுத்சப்பட்டு 

நரன எனசடமையை முடித்து வருகையில் பன்றிவடிவுள்ளான் 

யாசோ ஒருவன் அவர்க்கு இடையூ௮ செய்யவச்தானாக, ௮வனைகான் 

பிறைலாயம்பிறால் அடித்தேன், ௮க்கணை ௮திககிரைவோடும் ஒக. 
ப்போசையில், மிரூவகமுள்ள என்குதிரையைக் துரத்திப் பின் 

ஜொடர்க்தேன், பின்பு ௮ப்பன்றி பெரிய பிலவழி யொன்தினுட்புகு 
அ இருளிற் செல்ல என்குகிரையும் அதனைவிடாது பின்பற்றி யுண் 

ணுழைச்கபடியால் ௮வவிருளிலே திரிக் துழன்.று வெளிச்சஙகா. 

£ணா௮ கடைமூறையிங்குவந்தேன், இவ்கிடத்துன்னைக்கண்டுன்பின்னா 

கவே இம்மாடத்தினை யடைர்சேன், இதுதான் என்வாலாறு, நான் 

தேவனுமல்லன், ௮க்கனுமல்லன், மானிடனேயாம். தேவசெல்லாம் 

என்னால் பூசிக்கப்படுபவசாம் என்றுன், கேட்டிசோதக்தையே யெ 

ன்று காகமைந்தர் மேற்கூறலாயினர், — 

இக்கனங் குவலயாசுவன் குண்டலையோடு தன் வரலாற்றினைக் 

கூறுமிடத்து, ௮க்கன்னிகை மூர்ச்சை தெளிக் திருந்தாளாயினும் கா 

ணமுடைமையால் ஒன்றும் கூறலாற்றாதவளாய் ஈண்பியின் முகத்தி 

ஊனை மடஒழ்ச்சிக்குறியோடு கோக்கினள். அப்போது, அந்த ஈண்பி 

யான குண்டலை, அ௮ரடிளல்குமரனைசோக்கிமீட்டும் கூறுவாளாயினள். 

5 வீரனே! சீர்கூறியதுண்மையே! இஇில் ஐய்மில்லை! ஏனே 

'இவவுத்கமியான இவள்செஞ்சு வேவிடயத்திற் சலியாது



மார்க்கண்டேய புராணம், ஈந்க 

உம்மையே ராடிசின்ற து, நிலவு சந்தானையம்,/வெயில் சூரியனையுஞ் . 
செல்வம் புண்ணிபமுடையோனை பும், கவலாகெஞ்சு தைரியமுடை 

போனையும், பொறுமை உயர்க்தோனையும் ௮அடைவ.து இயற்கையே! 

யன்றோ, ௮அவவாறே இவள்கெஞ்சம் உம்மையடைந்தது, அதலால் 

அர்தபாவியான வரக்கனே ௮ப்பன்றியாய் வந்திருக்சலாம், அதனை 

யடிக்ச வல்லவர் $மேயாமாசலின் அடித்தீர். அங்ஙனமல்லாக்சால் 

காமதேனுவும் பொய்கூதுோ, ஆகவே நீரே இவள் தலைவராக வே 

ன்டும், இவள் உம்மைச்கூடிப் பயனுற்றவளாகுக, பலசொல்லி 

என்னை, இவன் ஈல்ல தவச்செல்வ முடையவளேயாம் என்று கூறி 

ளை. 

பின்பு ௮அவலாசமைந்தன் குண்டலைமொழிகேட்டு, சான் கே் 

ரொருவருள்ளே யடங்ெவனு யிரூச்கின்றேன், நீவீர் ௮வவாறன்று 

சுதர்தரநூை _யராகின் மீர் என்றான். ௮௪ற்கு ௮ச்ருண்டலையான வள், 

த்ங்கள் (GOs Gr aug Siu அம்பு மமுனிவரைச் தியானித்து நினைத்த 

சாவில், ௮வர் அம்மதாலசையிடத்துவைத்த ௮ருஃரினா ஓம், குண்டலை' 

யின் மேம்பாட்டினாலு் தருப்பை சமித்து முதலிய கொடுவரக்.து, 

அம்மணமகன், மணமசளிருவர்க்கும் மங்கலரீசாட்டுவித். துத் திவளர் 
த்தி ஓமஞ்செய்து விதிப்படி. மணவினை முடித்துத் தம்மாச்சிரமஞ் 

சென்றனர். பின்னர் அக்குண்டலையென்லும் மாது தன்னண்பியை 

க்கி, அம்மே! ஈல்ல அழகு, குணம், வீரமூடைய விராயோன் 

உனக்கு ராயசனாகக் கடைத்தனன் அன்றோ, இனிரான் சவலையற்ற 

வளாய் தீர்த்தயாத்திரை முதலிய சுவத்திற்குச்செல்கனெறேன் என்று 

கூறி, ௮அவவிராஐகுமாரனை நோக்கி, ௮ன்போடும் கூறலாயினள், 

குண்டலைகூ.றிய நீதி 

ஐய! பேரறிவுடைய பெரியரும் உமக்குப் போதிக்கத்தக்க 
தொன்அமில்லை, பெண்பாலாயெயான் கூறத்தச்ச தென்லுளத, 

பினும், என்னண்பிபிடத் துள்ள ௮ன்புமிகுதியால் என்மனமீர்க்ச 

ப்பட்டகாலும், ் சீரும் என்னிடத்த மிருக்தரம்பிச்கையுடையராயிரு 

த்திலாலும், ௨மக்கு ஞாபகம்வரும்படி சிலவற்றை யிங்கு சு.றிப்பிக் 

இன்றேனன்றி, உமக்குக்கற்பித்தல் என்கருத்தல்ல, கேளும், மனைவி 

யை உண்டி முதீலியவற்றா ஓபசரித்தத் திருத்தி யுறுவித்தலும், சாத்' 

குதம் எப்போதும் கொழுஈன்கடனாக விருச்சின்றது, அறம், பொ



res. மார்க்கண்டேய புராணம் 

ரூள், இன்பங்களை த் தேரிவதற்கு மனைவி கொழுளுக்குத் தணைபா 

யிருக்கின்றாள். அதனானே, பனைவிக்கு *வாழ்ச்கைத் துணை!” யெ. 
ன்ற பேருமாயிற்று, தம்பதியர் சம்முள் ஒருவர்க்சொருவர் தொடர் 

புரிமையும் ஒருமனப்படுசலும் இல்லையாயின் தருமஞ்சித்தியாத, 

தேவர்பூசனை, பிதிராகடன், அ௮டிமைகளையோம்பல், விருர் துபசரித் 

தல் இவற்றை மனைவியில்லாத ௮ண்மசன் செய்யலாற்றான், பொரு 

ச ததேடிக்கொண்டு வர்தாலும், மனைவியில்லாதவளுக்கும், ஈற்குண 

ஈற்செய்சையில்லாசு ஈனைவிக்கும் இன்பத்தைச் செய்யாது துன்ப 

மே விளைச்கும், எவ்வசையாலும் அப்பொருள் வீணாகவே யழியும், 

மனைவியில்லாதவலுர்குச் செய்கருமங்கைகூடாதென்பது கண்ணெ 

இராகக் கண்டபடியாம், ௮சுவே தருமம் எவவாறுசித்திக்கும். புதல் 

வளைப்பயர் து பீதிரர்கடனைக் கழிக்கவேண்டும். ௮ன்னமீடுதல் 

முதலியவற்றால் விருந்தினனா உபசரிக்க வேண்டுவ௮. பூசனைமுத 

லிய வற்றால் தேவரைக்களிப்பித்தல் வேண்டும். இவை உத்தமமான 

ஈற்குணமு5ு சுற்புமுடைய மனைவியில்லாதவனுக்குக் கிடைக்குமோ, 

இடையாது கடையாது!! அதலால் இல்லறத்தாலுச்கு உள்ளசெல்வ 

மெல்லாம் மனைவீமேயயோதலின், இக்கருத்தை யுள்ளத்துவைத் துத் 

தக்கவன்பேரடும் பனைவியைக் காத்தல்வேண்டும், மனைவிச்கோ 

வெளில், சணவனையொழித்து இம்மையிலாயிலும், மறுமையிலாயி 

னும் யாசோர் பயனுமில்லையாம். ஆதலின் எல்லாவகையாலுக் தன். 

னைக் கொண்டவன் கருத்தை யளுகரித்து, அத்தலைவனுடைய செல் 

வத்தினையுஞ் சுகத்தினையும் சாச்சகவேண்டியபாரம் மனைவிக்கு ௮௧ 

மாகவே யிருக்இன்றது, அவள் ஈல்ல ௮றிவுடையவளாகத்தச்ச மார் 

க்கத்திற்தருவ.த கொழுூரன் தொழிலாகவேயிருக்கின்ற2த. ஆதலின் 

மனைவிக்குத் தக்க கணவலுங், சகணவனுக்குத்தக்க மனைவியும் இயை 

யப்பெற்றால் இருவர்க்கும் சன்மையே விள்யும், அவ்வகைப்பட் 

'டோர் சந்ததியும் மிகசிறந்த ஈல்லவாம், ஆகவே நீவிரிருவரும் ௮2 

நஇசையாமேயாம். இம்மனைவிகோடு, செல்வம், மக்கள், இன்பம், 

ஆபுள் மிகப்படைத்துப் புகமுடையவமயை வாழ்கவென வாழ்த்தித் 

தன்னண்பியைத் தழுவி ௮வள்கணவளுக்கு வந்தனஞ்செய்து மறை 

ந்.து சான் விரும்பிய விடஞ்சென்றனள், ப



மார்க்கண்டேயபுராணம்; WRG. 

குவல்யாசுவனுக்கும் அரக்கர்க்கும் நடந்தபோர். 

பின்னர், அந்தசத்துருசித்சென்லும் வேந்தன் மகன், மதாலசை 

யென்னுச் தன் மனைவியைக் குதிரைமே லேற்றிக்கொண்டு ௮ப்பாத 

லத்தைவிட்டி வெளிவரும்படி. புறப்பட்டான், அச்செய்தியை HIG 

கர்களறிர்து, ஏட! நமதுாண்பன் பாதாளகேது கொடுவர்.து லைக் 

திருந்த பெண்மணியையா வனோ மனிதனோருவன் வவ்லிச் செல்சன் 

ரன் என்றுகூவ, உடனே அரக்கரெல்லா மொருங்கு சேர்க்து அப் 

பாதாளகே.து வென்பவனோடு கூடிவந்து, அம்பு, வாள்முசலியபடை 

மழைகளைப் பொழிர்து சூழ்ர்தார்கள். அபபோதக் குவலயாசுவன் 

நகைப்பவன்போல, தெய்வகப் படைகளைவிட்டு, ௮வ்வாக்க மேவிய 

பாணங்களை யெல்லாமறுத் அ, சிலபோது போர்செய்து முடிவில் 

மக்திரசித்தியுள்ள துவட்டாலின் படையை விட்டான், (துவட்டா 

சூரியன்) ௮தனால் உணடாகிய தீயினால் பாசாளகே துழுதலிய வரக் 

கரெல்லாம், எலும்பின் சேடமே சேடப்படூம்படி, கபில முனிவர் 

லவெகுலியால்மாய்ந்த சசரர் அ௮றுபதினாயிரவலரட்போஜற் சாம்பரா 

யொழிக்தனர். பின்பு ௮வ்வரசமைந்தன் குதிரையோடும் ௮ம்மாத 

ரசியோடுர் தன்னகரமடைந்து தர்தையை வணங்கி நடர்தவரலாஅ 

முழுவதையுங்கூறினன். அப்போது அச்சத்துருசித்தரசன் முழுவ 

அங்கேட்டு, களிப்படைர்து மசனிடத்துப் பேரன்புடையனாய ௮வ 

னையணைத் ௮ச்ிமோர்.து கூறலாயினன், 

சத்துருசித் து த௲்மகனுக்குரைத்த நீதி, 

_ ஐயமைர்த! மசனாலொருவனடையச் தக்கபயனை யடைர்தபின 
en Bp பிதாவென்பவன் புதல்வனைப் பெற்றோனாவன், பிள்ளையைப் 

பெற்ற ௮ளகினாலேதானே யொருவன் மக்கட்பேறுடையனாசான். 

பிறர்சாற்றானென்ன பிழைக்கவேண்டாவா, பிழைத்தாற்ருனென்ன 
சல்வியறிவுடையோனாக வேண்டாவா, சல்கிகர்ரர்மு னென்ன தரு 

மத்தையடைய வேண்டாவா, தருமியானாற்றானென்ன தன்னைக்காத் 

அக்கொண்டு” தன்ர தாசைமுதலிய பெரியோர்ச்குப் புகழுமின்பமூ 

முண்டாம்படி செய்யவேண்டாவா, ௮ங்கனம ஒனாலன்றோ புசல்வ 

னைப் பெற்றவனாவன், மைக்த1' த இவ்வளவினையும் எ திர்பார்த்திருக்ச 

யான் இப்போதுதான் மக்கட்பேறுடையே னாபினேன், உன்னால் 

யான்கடைத் சேறினேன். என்னையடைர்ச மூனிவர்சள் அச்சத்



௬௩௪. ' மார்க்கண்டேய் புசாணம், 

இனை 8. மொழித்து, என்னாதுக் முடி. த் தற்கரிய கருமத்தினைச்செய்து 
முடித்த ரீ என்ன் புறுதிபெறப் பண்ணூவித்தாய், என்முன்னோர்' 

ஈல்லபுகழை யடைர்தனர். ராலும் அப்புசழைக்குறைவறவே காத் 

துவந்தேன், நீ தோள்வலீபயால் அப்புகழைப் பெருகவளர்த்துப் 

போர்வேய்க்தாய், தர்தைசேடிய கல்கி, பொருளு, புகழ், வீரம். 

இவற்றினைப் போக்கடிக்சாபேே காப்பாற்றிக்கொண்டவன் இடைப் 

பட்டமகனாம், தன்பன் ஆற்றறுடையனாய்த் தச்சமுயற்சி செய்து 

தந்தையிலும் ரூனம், சகம், புண்ணியம், சீர்த்தி இலைகசாத் தேடு 

வானாபின் ௮வ*யே புந3...ஈ்சமன் (மக்களுட் சிறந்தோன்) என 

ப்பெரியர் கூறுவர். தன்னுற்செய்லு முடிக்கக் கூடுமான விடயம்க 

ளில் தந்தையின் னிரு௯மயிலூங் குறைவாகவுல்டயோன் மக்கட் 

பதடி. என்று கூறப்படுவன். இக்கனம் அற_நால் கூறுவதால், இவ 

வசாவுன்மையைத்தாத்தச்சபேருழப்புழைக்க 8 சிறற்சோனே;யான் 

இறந்சோனே, இச்சுசசய புக்தரனைப் பெற்றுக்கொண்ட பெருர்தவ 

மூடைய யானேசிறக்தோன, கான அறிவறிந்த துமுதல், crear 

முயற்சியோடும், மஹாலவிருடிசகளான அச்தணர்கள் அச்சமுறாதபடி” 

அவர்சளைச் காப்பதிற்றாுனே ஒழியாது உழைச்சன்றேன் அல்லாது 

வேதியர்பொருட்டுத் தனிவேபாத௭ம்புகுர்து பலவசக்கரோடு போர் 

புரிச், அவர்கள் யாரையும் கொன்று, துட்டரை யொறுத்தலுஞ், 

சிட்டரைக் சாத்ததும் என்னும் ௮ரசதமுமம் வழுவுராது காத்துச். 

சொண்டு, அச்சான்டோர் நூர்வாதத்தினுக்கு ஏற்றவுரிமையுடைய 

ய் சமது மரபினுக்கு ஈல்லபுகழ்படைத்தாய், தந்தபடைத்த புக 

மின்மறைலிலே சான் புகழைப் பெகின் தமைத்தன் பெருஞ்சக்ததி 

புடையவனே யாயினும் பயனில்லை, மைர்தனுல் மாபினுக்குக் குடி. 
க்ரும் புசந்வருமாயின், ௮த்திறத்துப் புசல்வளைப்பெற்ற தர்தையின் 

பிறப்பே. முழுப்பயன்பெற்றதாம், 'மகனணாற்புகழைப் பெறுவோன் 

உ .ச்தமன, தன்னாற்றானே புகமடைபவன் தன்னியனேயாயினும் மழ் 

திமனோயாம், தாதையின் தந்ைத, பாட்டன், கூத்தப்பன் pad 

யோசாலாபிலும், தாய்முரபு முதியோராலாயிறும் புகழ்படைப்ப்: 

வன் ௮சமவனேயாம். மசனே! உன்பாலெனக்குப் பெருச்சயை புண் 

டாயிற்று, ஆதலால் முருமனத்தோடும் உன்னை ஆரர யச் ன்றேன். 

கீ, வலி, வெற்றி, செஷ்வம், இன்பம் உடையலாய் வாழ்க, இக்கர்தரு 

வராஜன்மகள் உன்னோடு நீடுவாழ்க என்று கூறிப்பல்ய அ. கலை



மார்க்கண்டேய புராணம்.  ஈ௩இ 

Seopa, மகனையும், மருயையும் அவர்கள் இருப்பிடஞ்செல்ல வீ௫ 

'த்தனன், பின்பு அவவாசிசங்குமரன் தந்தை சகரன் சுண்ணும், 

உய்யானச் தண்டலைகளிடத்தும், மளைமுசலிய சிடங்களிலுர் தன் 

மனைவீயோடுஞ்சென்௮ு மனஞ்சென்றவழி பின்பதுசர்க்திருர் சான். 

அம்மாசாசி நாடோறும் உசயசாலந்துக் தன்மாமி மாமனிவர்கள் 

பாதங்களை வணங்கி, அவர்சள் கட்டைக்கு மாறில்லாமல் ஈஸ்லொகர 

கசமுடையளாயக் கண்வன் கருத்தீன்படி தருமச்தினைஈடக்கி மூழ்: 

வோடும் விளையாடி. வாழ்ர்தனள். 

புத்தொன்பதாவது ௮்இயொாயம் முற்றிற்று, 

இருபதாவது அதி. இயாயம், 

தாலகே.து மாயை புரிந்தது. 
  

இங்கனம் பலகாலங் கழியலும் அச்சத் தருசிச்தென் லும் ௮ர 

சன் ஒருநாள் தன்மைர்தனையழைத்.து, வேதியர்களின் சாப்பின் 

பொருட்டு உலகசஞ்சாரஞ் செய்யும்படி கட்டளையிட்டு, சாடோறுங் 

காலையிலெழுஈ்த, அர் தணர்ச்கிரக்கண்செய்வாரைத்தேடி தண்டிக்க, 

'சொடியசெய்கையுள்ள பாவியராகிய அரக்கர்கள் அரேகர் முனிவர் 

தவத்தைக்கெடுக்கன்றனர் ௮தனையொழிததி என்று கிதிக்கப்பட்ட 

அவவேந்திளங்குமசன் நிலவுலகெங்குஞ்சுற்றிக் தந்தை அணையின் 

வண்ணம்புரிக் துவர் து பிதாவைவணங்கினான். ஒவ்வாருபசலிலஞ் 

சூரியன்கொடுத்த தெய்வப்புசவியின் றுணைஅலியால் ௮ரைப்பகலுக் 

குள் ஞூலகமூழுவதுஞ் ஈற்றித்துட்டலை யொடுக்கி ஈல்லோரைக்கா 

த்த, மற்றைப்பொழுதிற் றன்காதலியோடும் இன்ப,நுசர்ர்திருப்பன், 

இங்கனமிருக்கையில் ஒருராள், யமுராநதிக்கரையில் சஞ்சரித்து 

௮ம்கு ஒர் முனிவன் ஆச்சிரமத்திலேக் கண்ணுற்றனன். ௮தன் வர 

லாறென்னெனின், முன் இவனால் கொல்லப்பட்ட பாதாளகே.தவெ 

ன்னும் அரக்களக்குத் தம்பியாகிய தாலகே.து வென்பவன் பழைய 

பகையை மனத்திலெண்ணித் தன்மாயையால் ஓர் முனிவேடம்பூண்டு 
ஆச்செமஞ்செய்து கொண்டிருந்தான், அங்கு இவவரசகுமான் செஷ் 

லும், ௮வ்வஞ்சமுனி pare a,



Gis. மார்க்கண்டேய புசாணம்.. 

தாலகேதுவின் மாயையால் மதால்சை யிறத்த.து. 

அரசிளங்குமர! யான்கூ.றுமகைச் கேட்பாயாச, பின் உனக்கு 

விருப்பமுண்டாயின், அவ்வாறுசெய்தி, இரந்தோர் இரவைச்செடுத் 

தில் செ.ப்யாதே உன்சபசத்தனை புண்மையபெறச் செய்தி, நான் தரு 

மத்தின்பொருப்டு வேள்விசெய்கின்றேன். அவற்றுள் ௮னேகஷஞ் 

இிறுகீவள்விகளைச் செய்சல்வேண்டும், அசற்கு மிகுந்தபொருள் வே 

ண்டும், வேதியர்ச்குக் சகணைசொடுப்பகற்கு என்பாற் சாலுமான 

பொருளில்லை. ஆசலால் உன்சண்டத்திற்கிடக்கும் பொன்னாரத்து 

ளைச்சொடுக்கி, நான் இக்நீருண்முழுகி உயிர்களுச்கு ஆக்சத்திளை 
யுண்டாக்கும்படி வருணனைக் தெப்வமாசுவுடைய மர்திரத்தால் ௮ர் 

சநரக்கடவுளத்துதித் அ வெளியில் வருகின்றேன், Ly HFT Dd or oot 

ஆர்சிரமத்தினைக் SIF BREE என்ரான், 

அதுகேட்ட வேர்தன்மகனு:ந வணங்கி, சன்சாழத்சணியைக் 
கழற்றிக்கொடுத் து, ஒவேதிய! நீர் ஈஈமேசெல்லும், நீர் செய்யத்தக்க 

கரமமனைக்கினையும் விரையா.துசெய்ச, நரன் சாக்தலால் உன்னாச்ச 

ரமத்தினை யொருவருக செடுச்தல்செய்யார் என்று கூறினன், உட 

னே, அவவஞ்சகமுனிவன் யாற்றுநீறாள் மூருகினான். 

பின்பு ௮ங்குமுழுசெவன் மாயையால் மறைந்தோடி அவவர 

சொமைந்தன் நகரத்தினையடைர் து, அவன் மனைவியாகிய மதாலசை 
யெதிேகின்று, ““சுத்தவிரனன குவலயாச்சுவன் என் ஆச்சிரமத் 

திற்குவர்து இருடிகக்காத்திருச்கும்போது அந்தணர் பகைவரான 

அரக்சரேோரடு போர்செய்சையில் சொடியனை அரக்கனொருவன் மா 

யஞ்செய்து சூலக்தால் மார்பிற்குத்தினன். அவன் இறக்கும்போது 
தன்சமுச்சணிபினை யென்காத்திற்றர்அ இறந்தான். அத்திரர்களாகிய 

தவத்தினர் சாட்டிலவனை த் தகனமாற்றினர். தலைவளையற்று வருந்து 

மவன் குரையிளைக் கொடியனான ௮வ்வாக்கனே கொண்டுபோயி 

ஞான். பெரும்பாவியாகிய சான் இச்கொடுமையைச் கண்ணாற் கண் 

மீம் இவவளவுதாரர் உயிர்தரிக்.துவர்து சொல்லலிரைச்தேன். இனி 

ஈடத்தத்க குங்கருமத்தினை ஈடத்துக, இக்கழுத்தணியைப் பெற்றுச் 

கொண்டு அக்குவலயாச்சுவளைப்போலும் ௮தனைப்போற்றிக் கொள் 

ஞூதிர்., தவம்புரியும் எங்களுக்கு இப்பொன்னணியால் ஆவதென்ன 

Gua gy கூறிப்போனான்.



மாரிக்சண்மோோப் புசான்ம்.. ௭௭ 

கேட்டீரோ தந்தையே! இவ்வாறு அந்த வஞ்சகமுனிகூறி s ப் 

பொன்னணியினை நிலத்தின். மீதெறிஈ 2: தன்னிச்சைவழி மறைக்து 

சென்றான். ௮ங்கனம் ௮வ்வுமைகேட்டலும், அ்குர்ளாரனைவரும் 
மூர்ச்சித்து விழுந்தனர். ௮ரசமாதர்கள் ௮னைவரும் சிறுபோது சட 

ர்.து கூர்ச்சைதெளிர்து ௮சசனோடு பெருங்குரலோடூம் ௮ழத்தொட 

ங்கினர். மதாலசை யக்கழு த் தணியை சகசோக்கிக் கணவன் மரணத்தி 

னைக்கசேட்டுப் பிரிவாற்றா.து தன்னுபிஐா உடனே யிழந்தாள், ௮௪ 

ணமே ஊர்முழுதும் ௮ழுகுரலாயின், அவ்வூரிலுள்ள ஒவ்வொரு 
மனையும் ௮ரசன் ௮ரண்மனைபோஎவே அக்கமனையாயிற்று, De 

பொழுதவ்வரசன் உயிர்பிரிந்த தன்மருகயையும், அழு. துகொண்டு 

இருக்கும் மற்றையரையுநோக்கி மனத்துள் சவற்சியடைந்தவனாய், 

அ௮றிவாற்றேறிச் சொல்லலாயினான். 

சத் தருசித்தாசனுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் 

நடந்தசெப்தி 

யாரும், அழத்தச்கதொன்று பில்லை, நீக்களும், யாழும், பிறர் 

யாரும் ௮னித்த உடம்பிளையுடையோமே, நான், இளிமக௨லுக்கு 

அிமுவதோ! மருகிக்கு அழமுவதோ | விசாரிச்குமிடத்து, ௮வ்லிரு 

வரும் செய்து முடிக்கத்தகுவனவெல்லாம் செய்துமுடி.த்தவராமாத 

லின், அவ்விருவர் பொருட்டும் வருஈதவேண்டுவதில்லை. எவ்வாறெ 

னில், மகன், தந்ைத பணிபுரிபவனாபும, பிதாவின் சுட்டனை ப்படி. 

௮ர்தணரைக்காப்பவனபு மிருந்தானாகவே ௮த்தகையோன் மாணத் 

இதனைப்பற்றி ௮றிவடையோர தச்சப்பயவத முறையன்று, சரீசம் 

என்றெடுத்தபின் எபபோதாயினும போசவேயவேண்டும். அப்போ 

க்கு சேவதியர் பொருட்டாகத் சருமக்திறகழிக்தால் பயனுடையதா 

கவே முடிகின்றது, என்மகன் வேதிபா பொருட்டியிரைக் கொடு 
த்தது, எங்கள் குடிக்கு ஆச்சஞ்செய்தவாராயிற்று, நற்குடி ப்பிறற் த 

விம்மருகியாகெயெமா துர், தனக் சரிய தருமப்படி கணஏன் பணிபுரிர 

தனள். மாதர்க்குக் கணவனொழியத் செய்வம் சே௮யா.துள்ள அ, 

அப்படிப்பட்ட அறங்காத்தமாலு துறகதால் ௮ழுவானேன், ஆயின் 

எமக்குஞ், சுற்றத்தினர்ச்கும், மற்றுமுள்ளவர்க்கும் இவள் 'சணவன் 

போனதற்கு இவளாலது சிலபே திறந்து சென்றால் வருந்தக்கடக் 

தாயுள்ளது, ,௮அக்௩கனமொன்றும் சேர்ர்ததில்லை, சணவன். மரணத்த 
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ity மார்ச்கண்டேய புராணம், 

க் கேட்டவக்கணமே உயிரையிழர் தாள், இவள் ஒருங்கு இப்பா 
ய்ச்தவளேயாயினள். இப்பதிகிரதையின் மாணம்பற்றி இரங்குல.து 
பேதைமையாம். கணவனிறந்தபின் உயிர்வாழும் மங்கையர்க்கே 

விரங்குவதுகடனன் நி, இத்தசையார்க்கு இரங்கல் சடனன்௮. இதத் 
இனை எண்ணுவோன், சொல்றுலோன், கொடுப்போன், இம்மைக் 

சண் மாத்திமேயன்றி மறுமைக்கண்ணும் இன்பம்புரிவோன் கண 

வன், ஆகவே ௮வனை மனிதனென்௮ நீனைப்பவள்யார், ஆதலாலே 

இம்மாது ஒருகணர்தானுங் கைமையை அ௮லுபவித்திலள்! அதலால், 

மைர்தனைப்பற்றியால.து, ௮வன் மனைவியைப்பற்றிய/வது தக்இக்க 

வேண்டுவதில்லையன்றோ, இனி அப்படிப்பட்ட புதல்வனை விழந்தத 

னால் அவனைப்பெற்றதாய் சர்தையரான எம்பொருட்டே யாகம்கள் 

வருர்தலேண்டுவ௫. ஆராயின் அதுவுமுரையன்று, என்னை, அந்த 

ணர் பயன்பெறும் பொருட்டு எம்மைக்தனுயிரைக் கொடுத்தால் 

யாம் அனைவரும் சடைத்தேறினோம், அந்தணர் தருமததீனைக்சாத்.து, 

வே.றுகோயின்றிப்போரில் வீரத்தோடும் உயிரைவிட்டான்.ஈர்குடிப் 
பிறந்தோன், ஈல்லகற்புடையாள புதல்வன் என்ற சொல்ளீனையும் 

தேடிக்கொண்டான். ௮கவே தர்சைதாயிருவரும் ௮வனால் பெறத் 

தச்சபயன் இத்தணையேசாலும், என்றான். 

தாயானவள், தன்புதல்வன் சாவீனைக்சேட்டு, டன் கணவனது 

நிலமை கோக்கெ கூறலாயினள், ஓய் மன்னர்மன்ன! எனக்கு என: 

தாய், என்னுடன் பிறக்தார் முதலியோரால இச்.துணை ஈயம்பிறர் த 

இல்லை, முனிலரைக்காக்கச்சென்று இறக்தவனைப்பற்றிச் சுற்றத்தி 

னர் இத்,துணைக் கவலையடைந்து பெருமூச்செறிந்து ஏன் இரங்குசின் 

றனர், கோயுழந்து இறந்தவர்களின் தாய்மார்க்கு மாச்திமே புதல்வ 

ரை யிழக்தமை யுண்டாமன்றி, வேர்தரமரபிறபிறக். த, போரில் ௮ஞ் 
சச.துசென்று, பசுகினையும் பார்ப்பாரையுல் காக்கும்படி சென்று, 

பகைவர் வஞ்சனையால் வெ:ட்டுண்டு இறக்தால், ௮வன் தாயும் மந்த 

னையிழந்தவளாவளோ காரச். கையாள், அத்தசையமார்தரே உல 

கத்தில் வருஈதக்கடவராவர, யார், நண்பருக்கும், இரக தவாக்கும, 

LISTE (Gib மூகத்தனையும், கைஏயயும் சுருக்கக்கொள்ளானளே 

அவன் யாராயிலும் இறாதாதும் பிழைததுள்ளவனே யாகன், அவ 

ளைப்பெற்றோனே புதல்வரைப் பெறறவனாவன், அபபடிபபட்ட பிள் 

ஆணவக் வம் கடத



மார்க்கண்டேய புர்ணம்,... ௩௯ 

'சம்பாதித்த குமாரன் யுத்த்சிள த்தில் சத்.தருக்களால் இறக்தாலும், 
அல்லது அவரைவென்ருதும் பெருமையே யடைவன், அவனைப் 
பெற்றெடுத்ததாய் கருப்பத்தில் பத். துமாதஞ்சுமர்,த பட்டபாடு 
ளெல்லாம் அப்பொழுது தான் பலனைத்தர ம௫ழ்வாள், என்று கூறி 

னள். இவ்வாறு தர்தைதாயர்களிருவரும் மனதைத் தேற்றிக்கொண் 
டதின்மேல் பிதாவாகிய சத்துருசித்தரசன் பட்டணத்திற்கு வெளி 

யேபோய், ஸ்கானஞ்செய்.து குமாரனையும் மருகியையுங்குறித்து வீதி 

ப்படி. செய்யவேண்டிய ௮பரசரியைசக ளெல்லாவற்றையுஞ், செய்.௪ 

மூடி.த்தனன், மாயாமுனிவடிவறங் கொண்டுவந்த தாலகே தவென் 

லும் சாக்ஷதன் யமுனா*இ.பிலுள்ள மடுவிலிருக்.து மேலெழும்பிவந்து 
ஐயா, அரசருமாரீனே நீர் எனதாச்சிரமத்தை விட்டுவிலகாமல் என 

க்கு வேண்டிய சகாயத்தைச் செய்தமையால் வருணதேவர் நிமித்த 
மான யாகச்சடங்கையும், வெகுகாலமாய் ரூடிக்கவேணுமென் Op 

ண்ணிபிருந்த என தபீஷ்ட்டத்சையும் பூர்த்திசெய்தனன். இனி நீர் 

பருச்குப்போகலாமென்று விசுவாசத்தையுடையான்போன்ற மது 

ரமான வார்த்தைகளைச்சொல்ல அதைக் குவலயாசுவனென்னும் ௮ 

சகுமாரன் உண்மையாகவே ஈம்பி, அவ்வஞ்சகழுணியை சரஷ்ட்டா 

ங்கமர்கவணங்கி ௮துமதி பெற்றுக்கொண்டு வாயுதேவலுக்குக் திரு 

மால்வாகனமான கருடதேவலுக்குஞ் சமானமான வேகபராக்கர 

மங்களைய/டைய தனது குதிரையின்மேல் ஏறி, தன்னுடைய பட்ட 

ணத்தைச் சேர்க்தனன, 

இருபதாவதஅ அத்தியாயம் முற்றிற்று, 
டெ 

இருபத்தோராவது ௮த்.இயாயம். 
மதால்சையென்னும் மனைவி மரணமடைந்தபடியால் 

குவல்யாசுவன எனனும் அரசகுமாரன் தன 

மனதை தேற்றிக் கொள்ளுதல், 

குவலயாசுவனென்னூம் இராஜகுமாரன் தன் தாய்தர்சைகம்£ 
வணங்கவும் தன் மனைவியைப்பார்க்கவும் கருத்துள்ளவஞய் விரை 
வாகத் தன் பட்டணத்திற்குப் போய்ச்சோர்தான். ௮ப்பட்டணத் 
தில் தயரச்குறிப்புள்ள சிலரையும் சந்தோஷக்குறிப்புள்ள சிலரை



சகி மாரச்கண்டேய.புசாணம், 
இம் ஆசசமியகர மான முசச்குறிப்புள்ள சிலரையும், அடங்காமஇழ்க் 

யால 5 ஒருவரை“யொருவர் தழுவிக்கொள்பவர் சிலரையுமாகக் கண்: 
ணன், அவரக -ளெல்லோரும் வந்து அ௮/சகுமாரளைப்பார்த்துஐயா 
(இசாஜகுமா னே. உம்முடைய பகைவரெலலோரும் மாண்டுபோ 

ஞர்கள் 8ர் நெடுங்காலம் வாழ்ர்திருக்கவேண்டுவ துமன்றி தாய்தச் 
"தைசன்யும், ஈசரவாசிகளாகிய எங்களையும் சந்தோஷப்படுத்திச் 
'சொண்டிருப்பீராக என்று சொல்லக்கேட்டு ஏதோ புதுமை ஈடந்இ 
ருக்கலாமென் றெண்ணி பட்டணத்திலுள்ளவர்களால் சூழப்பட்டவ 

னாகி அரண் மனை பிலுள்ளோர் சல்லோரும் பெருங்களிப்படையுமாறு 

தம்தையிடக் திற்குப் போனான். தாய்தக்சையரும் மற்றுமுள்ள பர் 

துக்களுங்கண்டு தீர்க்சகாஉம் வாழக்கடவாயென்னு ஆசீர்வதித்தார் 

கள், அன்பின்னர், பிதாவைவணங்கி இசாஜகுமாரன் அச்சரியய் 

சொண்டு இவவிடதக்து என்ன வீசேடமென்று வினவ நடர்த Furs 

சரசமுழுவதும் பிகாதெரிலித்தார். கன் பிரியமனைவியாகய மதா 

லசை சோசக்கால் இறர்தபோனசைக் கேள்வியுற்று தம்முன்னிரு 

க்கின்ற மாகாபிதாக்கபபார்த்.து ரான் இறக்ததாகக் கேள்வியுற்ற 

அ௮க்தடபதிவிரசையாகிய என்மனைவி, பிராணனை விட்டுலிட்டனள். 

ஆதலால். என்னை நிரதிக்கவேண்டுமெள்று கறி நாடகனாகயெ என்னி 

மித்தம பிரணனைபபோககடித்த மதாலசையைப்பிரிரஈ் து தயையில் 
லாத நான உயிர்வாழ கிறேன் நான் குராமுடையேன், பாவச்செய் 

கையுள்ளேன் என்று செல்லி தன்னைப் பகைவன் வஞ்சித்தமை" 

யால் சேரிட்ட இலச்ரையும் குணவதியான நாயகி மாணத்தால்வர்த 

வியசனமுமாகிய கடலில கூழ்கிக்கிடர்கனன், பின்னர் பெருமூச் 

செறிந்து ஒ௱லாறு தெளிர்த அப்பால மயக்கத்தை விலக்கி மன 

தைத்திடமாக சிறுத்திக்கொண்டு தன்னுள்ளே யோடிக்கலாயினான். 
அம்மதாலசை என்னிமித்தம் இறர்தாளென்று கான் உயிர்வியவேனா 
னால், அககுணவதிக்கு என்ன உபகாரஞ்செயதவனாவேன்.௮வவாறு 
௮வள்செய்தது பதி இறக்கக்கேட்டிறந்த பத்தினியென்பதை விளக் 

ருகின்றது, அச்செய்கை மகாபதிலவிரதைகளுக்கு இயற்கையாகு 
மென்று திடப்படுத்தக்கொண்ட பின்னரும் ஓஒ! பிராணகாயகயே 

ிசாணராயகிபே ன்று பெருஙகுரலிட்டமைததனன், பின்பு தெளி 

ந்து கான் விடாதழுதாலும் யாது பலலுண்டாகும் அன்றியும் தேச 
aut BA ait நகைப்பதறகிடமாகும் ௮௮வுஞ் சரியன்று இலேச த்தினால் 
மெலி தி ஈல்லுணர்ச்சி யிக்றிச்சோர்ர்து ஆபரணம், மலர்மாலை மூத



ESET CL UFLET TORT MFR 

லிபுவைகளைத் siursa@me suceenre Carag geen Guus 
HN பகைவர்செய்யும் அவமானத்திற்கு உடனீபடுவேன், இப் 

பொழுது என்தக்தை பெருக் துயரக் கொண்டிருக்கின்றார். அத்திய 

சம் எவ்வரறு தணியப்போகின்றது. இச்சமயத்தில் யான்செய்யத்தக் 

௧.து யாதெனில் உபசாமத்தால் என்பிதாவைக் களிப்பிக்கவும் யாவ 

ருக்கும் பெருந்,துயரங்கம்£ விளைவித்தபகைலனைத் தண்டிச்கவும் வே 

ண்டுவதேயாகும். மாதர் இன்பத்தை முழுவதல்வீட்டால் இவ்விரண் 

டெண்ணமும் நிறைவேறும், மாதர், இன்பத்தை விட்டுவீடிலும் என் 

பிராணரரயகிக்கு என்ன பலலண்டாகும் என்னிமித்தம் பிரா 

னானைவிட்டொழிர்தவளுக்கு நானியபொழுது மாசர் இன்பச்தை 

விட்டுவிடுவே னெள்பதுமாத்திரம் சரியான உதவியாகாது ஈன் நியதி 
தலாகிய சரியானகாரியத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று உறுதியாக 

எண்ணிக்கொண்டு அம்மனை யவட்குச் செய்யவேண்டிய நீர்ககடன் 

முதலிய ச ரமக்கிரியைக ளெல்லாவயறையும் விதிவழியாகச் செய்து 

முடித்தனன், அதன்பின்னா எனக்குப் பிரியமுள்ளவளும், இல்லற 

தருமத்தைஒமு எசாசநடத்துபவளும, லமுடையவளும், பெண்யானை 

போல நடையுடையவளும், மான்போலமருண்ட பார்வையுடையவ 

ளும், கந்தருவகுமாரியும் மதாலசையென்னும், பெயரையுடையவளு 

மாகிய என் மனையாள் இப்பிறவியிற்றுனே எனக்குப் பெண்டீரரக 

சேரிடாதவனர்யில் மற்றொருமாதரை யான்விவாசஞ்செய்வ.தும் கூடு 

"வ.தமில்லையென்று சபதஞ்சொல்லி மடவார் சுகத்தைநீக்கி ஈண்பர்க 

ளூடன் நல்சலாழுக்கத்திற் காலங்கழித்து வருகின்றனன்,. கேட்டி, 

ரோ காகராஜராகிய தர்தையே ௮க்குவலயாசுவன் செய்த சபதம் 

கடவுளருக்கும் முடிப்பது ௮ருமையாகுமே! மற்றையர் முடிக்குக் 

தரமுடையரோ இது ௮ரிதானசெய்கை என்றுரககுமாசர்கள்கூறக் 

சகேட்டபிதாவானவர் தீர்க்காலோசனைசெய்து புன்னகைகொண்டு 

குமாசர்களைகோக ௮ஈவத ராகிய பிதாசொல௨கன்றார். யாதொரு 

காரியத்தை முடியாதென்றெண்ணி மு.பலாம௰் மனிதர்கள் Gam 

செனில், அவர்கள் விவேககெளால் இகழபபடுவார்கள். (புருடப் பிர 

யத்.தன ததை விடாமல் ௪ எப்பொழுதும் முயதசி செ ய்சலேவேண்டும், 

ஒரு சாரியமான து தெய்வாதீனச்திலும புருடப் பிரயத்தின ச்திறும் 

முடியவேண்டி, யிரு,த்தலின் ௮ச்குவலயாசுவன் செய்த சபதம் நிறை 

சேறும்படியன சவச்தசை BE Sa ரத்தில் ரானேசெய்து முடிக்க



reo. மாக்கண்டேய புராணம், 

தேனென்றுசொல்லி தமையனாய சம்பளனைத் தணையாச அழைதி 

தக்சொண்டு இம௰மலக் கடுச்ச,தம் கல்லாரை டிசங்கள் நெருக்க 

சூழச். துள்ள துமாபெ ஒரு புண்ணிய ரத்தக்கரையைச்சேர்க்து காலை 

உச்சி மாலை என்னும் மூன்றுகாலங்களிலும் ஸராஈஞ்செய்து ௪ரண 

பரிசு த்தஞ்செய்கிக்கும ஆகாரத்தை கியமமாசச்கொண்டு பிரமன் 
மனைலஙியாகயெ சரஸ்வதிதேளியாரைக்குறித்துத் தவஞ்செய்துசொண் 

டிருர்து ௮ர்தத் சலச்கிற்குப்போதுமான சாதனங்களா யரூள்பவ 

ளும் உலக மா தாவுமரயெ ௮க்கலைகக£த் துதிசெய்யத் தொடக் 

இனர், 

கலைமகள் துதி, 

பர்தத்திற்குக் காரணமாகிய பிரகரு தியையும் முத்திக்குக் ௧॥ர 

ணமா௫ிய சத்கெள்ளும் புரூஷசுச்.கவதசையும் கலர் அம் கலவாமலு 

(பிருக்கின்றனை, சர்வ வேதாகமாதி சலைகளில் நீடைபெற்றுள்ள முததி 

யின்பமாகிய பொருளும ஒலிவடிவழும் வரிவடிவமுமாகிய pape 

களும் நீயாக விளங்க கின்றனை. மாததிலடக்கிய தீயையம் மண்முத் 

மிய பஞ்சபூசுங்சளிலடங்கிய பரமாணுக்களையும் நிகர்த்து நானாவித 

நாமரூபமான சகசசையும் அச்சகத்தை விளக்கும் பரமான்மாறை 

யும் உனஅன திருமேனியில் வேற்றுமை யில்லாமற்கொண்டு மூன்ற 

லை மாச்டிரை ஒலிசெய்யும் ஒங்காரமென்னும் பிரணவாக்$ார வடிவ 

மாக விளங்குகின்றளை, விஞ்ஞானகலர் பிரளயாசலர் சகலர் என்லும் 

மூலகை ஆன்மாச்கள வாழும் திரிவிசுபுவனம்சளும் இருக்கு, எஜுுர், 

சாமம் என்னும் சூன் றுவேதங்களும், கர்மக்கியான பத்திசளென் 

அம் மூன்றுவித்சைஈளும், சட்டிணாக்கினி, சாருகபத்தியம், சவ 

ரீயம் என்னும் கறன்றக்கிளிகளும், சூரியன், சந்தன், அக்கினி என் 

அம் மன் ௮ஒளிகளும், ௮சார, இகார, உகாரமென்னும் மூன்றுகா் 

ணககளும், அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் மூன் ௮ுவர்க்கங்களும் 

சாச்லிசம், இராசசம், தாமதம் என்னும் மூன்று குணங்களூம், இரு 

பொருள் ஒன்றுபடும்பொழு.த உண்டாகும் ஒலிபும், ஒருபொருள் 

இசண்பெடும்பொழுது உண்டாகயெ ஒலிபும் ஒரிடத்தில் தோன்றி மலை 

முதலிய மற்றோரிடத்தில் பிரதித்தொனியைப்போலசாணபபடும் ஒலி 
யுமாயெ மூன்றுவித ஒலிகளும், பிரம, விஷ்ணு, 2 உருத்தினென்னும் 
மும்தார்த்திகளும், பிரமசரியம, சார்ஹஸ்தியம, வானபபிரஸ்த்தம 

என்னும் மூன்று தசசிரமங்களும, இறந்தசாலம, நிசழசாலம், எதிர்



மார்க்கண்டேய புராணம், ௱௪௩ 

கலம் என்னும் அமன்றுகாலங்களும், ஜாக்கரம், சொப்பனம், சுழு 
தீதி என்லும் மூன்றவஞ்தைகளும், வச, உருத்திர ஆதித்சர் ன்னும் 

மூன்றுபிரிவான பிதிர்தேலர்களும், இரவும் பகலுமாகிய காலங்களும் 

உண்டு என்று வாதிப்பவர்களுக்கும் இல்லையென்று வாதிப்பவர்ச் 

ளுக்கும் போதுமான ஆதாரங்களும் மற்றுமுள்ளவைகளுமாக மே 

ேசொன்ன மூன்றரைமாத்திரை ஒலிபுள்ளபிரணவத்தின்சண் மூன் 
மாத்திரை யளவில் யே விளங்குகின்றனை, அடியேனாலும் சர்திர 

சூரியாக்கினிசளாலும் பிரமன் முதலிய விண்ணவராஓும எடுத்துசை 

க்க முடியாததும் மனத்தால் சிந்திக்கப்படாச.தும் மேறுபாடில்லாத 
அம் காசப்படாததும் ௮றி௮ மழுங்காததுமாகிய உன மெய்ஞ்சூ 

னவடிவம் மற்றை, ௮ரைமாத்திரை யளவாகப் பிரகரிக்கின்ற.து, 

உலகமாதாவே உனது கரரணசொருபம் உலகிற்குள்ளடங்கிய தென் 

௮ம் புறம்பானதென்றும் பிரபஞ்ச வடிவாகவே உள்ளதென்றும், 

என்றும் இல்லாசதென்றும், உளதிஈ தென்றும் ஒன்றெனதும். பல 

வென்றும் ஒன்றுமல்ல வென்றும் சாத்விக, இராத, தாமதம் என் 

னும் நூன் அகுணத்திற் கும ஐ வரியம, வீரியம், சீர்த்தி, இரு, ஞு 

ஊம், வைரசக்கியம் என்னும் ஆறுகுணத்திற்கும் ஆதாரமென்றும், 

சக் இிகளுக்குள் முக்கிய சக்தியென்றும் ருகம்னஷம, சுசமுண்மை, 

சுகாதீதம என்னும் சதன்றும் உடையசென்றும இவவாறு வேதங்க 

ளிலும் உபரிஷத்துக்களிலும் பிரகிருதியே உலகத்திற்குக் காரண 

மென்னும் சாங்கியசத்தாக்தத்திலும் சொலலப்படும் பலவாகிய வாத 

விகற்பங்களும் உன்னிடத்கிற்றுனே விதம்விதமாய் பாவிக்கப்படுகின் 

நீன, அல்லாமலும் சசகளமெனனும், ரீஷ்சள மன்னும், ௮ச்வைத 

மென்னும், அவைதமென்னும் சப்தங்களோட பூமி, வானம், என் 

னம் இரண்டிலும் நித்தியம், அநித்தியம், ஸ்தூலம, சூக்குமமாகச் 

கரணபபடும் பொருள்களின்' தோறறமெல்லாம் உனது வல்லமையா 

லே விளங்குகின்றன, தனித்தனியும் கூட்டம் கூட்டமுமாகிய விய 
ஷ்ட்டி, சமஷ்ட்டிகளுக்கு சமபர்தப்பட்ட திரிசியமான உருவக்க 

ளூம் அதிரியமான அருவங்களும் உன் ஈரங்களாதும் ௮வைகளின் 

௮ வயவ விசேஷங்களாலும தோன்றினவைகளாகும, ஓ! மாதாவே 

உலூன்கண் கர்மகாண்டவழி நிற்பவர் சோமல தையென்னும் வனக் 

கொடியைக்கொண்டும் ௮கவிஸ் என்னும் பரிசுத்தமான முன்னத் 

தைக்சொண்டும் பாகமென்று சொல்லப்படூம் வேறு பதார்த தங்களை 

க்கொண்டும் முடிக்கும் பலவிதயாகங்களும் அவைகளின் பிரயோத 
௮௪ ஹின்டை வ செ வடு வமாக ஒல



௭௭ மாரீக்கண்டேய புராணம்; 

னங்களும் பெரியோர்ச ளடைந்துவரும் மாயாரதிதமான மிர்மலக்கி 

யானரூபப் பிரயோஜனமும் உனனுடைய உச்சாரணைபின் மூனம் 

யால் விளங்குகின்றன, இவ்வாறு ௮ஈவதானென்னும் காகராஜன் 

செய்த துதிபைத் திருமாலுக்கு ளாச்கே* திரிய வடிவமாயுள்ள ௪7௭ 

தேகியார் கேட்டருளி அந்காகராஜளைநோச்டிச் சொல் ஓுசன்றனர், 

ஓ! சாகராஜனே, உமச்குவேண்டியலரம் யாது, சொன்னால் தருசன் 

றேனென்று கட்டளையிட... ௮ல்வாசன் வணங்கு, ௮ன்னையே, சம்பள 

னென்லும் என்தமயனை, கானலித்சைச்குத் துணையாகச்சேர்த்து 

அடியேம்களிருவருக்கும் சகல ஈரஉக்ஷணர்சளுடன், சங தவிததை 

பூரணமாக அ௮மைபுமபடியான வரப்பிரசாதத்சைத் தர்.தருளலேண்டு 

மென்று பிரார்த்தித்தனன், அசனம் பிரார்த்தித்த அசுவதானைக் 

சுடைக்கணித்துத் திருவருள்புரிந்து, ஏமுவிதசரமும் கிராமம், £தம், 

தானம், மூர்ச்சனையென்னும இராகலக்ஷணபேதங்களும் *நரன்குவித 

பதபேதமுள்ள சாளலக்ஷணங்களும், மான்றுவிதமான, சியையும் வா 

தீதிய விசேஷத்தொனி லக்ஷணங்களு முடைய சப்€தவித்சையைத் 

தரிலோகத்திலும் இதுவரையில் யாரும் ௮டையாத பெருமையோ'ி 

நீலிரடைவதுக் தவிர அச்சங்”ி௪ TT EW FM GB & ma Car பிரவர்த் 

தீகர்களாக இருக்கக் கடலீரசகளெனகிற வாப்ுதாதர்தருளி BFF 

வதிதேளீயார் அந்தர்த்கசானமாயினார். அவ்வண்ணமே த, தாள, 

சுராதிகிசேவஷ ஞான சதையடைக்து ௮ககரசசாஜர்களிருவரும் மகிழ் 

ந்தனர். அதன்பின்னர், நாசுவரசனாகிய ௮௪ வதரனும அவன் சமைய 

னாகிய சுமபளனும் சுர உச்சரிபபுடன் இலக்கணக் த௮(.து பாடும் 

வல்லமையைக் கலைமசஎருளாற பெற்றுககொண்டு லயைபபொருத்் 

தமான சத்தசகர ககங்களினாலே இருக்கபிலாயமலையில எழுச்கருளி 

யி ருப்பவரும் காமனையெரித்தல நமாகிய செவபெருமானைக் காலைஉச் 

சிமாலையெனனும மூன்றுசஈதியாகாலதஇலுப இராத்திரியிலும் ஆரா 

தனைசெய்யச் கருகதுடையராய் இடைலிட TP முயன்று பூசிச்.அவர் 

தனர், இவவாறு கெடுங்காலம இவளிரூவஞ செய்த கானபூசை : 
பை அங்சிகரிக்சுகயிலைசாயகா இருவளளங்களிச.து எ முகதருளிவர் 
சாட்சி கொதெதருளினர். 

சவபெருமானிடத்து வரம் பெறுதல், 

பார்வதிதேவி SC wg Hw நீலசண்ட சீதையுடைபரும் மஹாதே 
வரூமாயெ அக்சகடவுளை, அவவிருவருர் தரிசித்துவணக்கி, மனங்



மாாக்கண்டேய புர ரணம்... ரா௪௫ 

கனிர் துரக, சோமரூரியாக்கனியென்னும் மூன்று கண்களையடை 

யோரே, தேவதேவரே, அடியேங்களிடத்துத் தேவீீர்கருணைசெய்து 

எழுந்தருளினமையால் ot mace an amin ten pC ap sf வரத்சைத் 

தந்தருளவேண்டும் ௮வ்வரம்யாசெனின், பூலோகத்தில் குவலயாச* 

வனென்னும் அரசனுக்கு மனைவியாபிருந்து இறந்துபோன மதால 

சையென்னும் பெண்ணாசி மரித்தபோதுள்ளவயதும், உருவமும், 

அழகும், குணமும், செய்சையும், முற்பிறப்பின்ஞானமும், சாதியா 

சாரவியற்கையும் பேற்று யோகதந்திரர்களை ௮றிர்தருக்கும் உபாய 

த்தோடு எங்கள் வீட்டின்கண் எங்கள் இருவரில் தம்பியாகிய ௮சுவ 

SI DEE குமாரியாகப்பிறப்பதேயாகும், என்_று பிரார்த்தித் தூர 

கரதிபர் இருவரில் ௮௪ வதானை சலபிரான் கடைச்சுணித்து, நீ சே 

ட்டபடியே எல்லாவகையிலும் மிபம்பிய வரத்தைக்கொடுத்தோம். 

உனதெண்ணம் முடிவதற்கு, ஐயமொன் று மில்லை ௮ப்பெண்ணரசி 

உனக்கு மகளாசப்பிறக்கத்தக்க, முயற்சியை நரம் தெரிலிக்செறோ 

ம். ராகலோகத்திற்குப்போய் பிசிர்தேவர்களை ச் எ .றித்து விதிவமியே 

சரார்த்தம் புரிவாயாக, ௮ச்சிரார்த்கக்தில் நடுவே வைக்கும் பிண்ட 

மாய அன்னத்தை நீ உண்டால் அப்பொழுதே நீவிடுகிற'சுவாசத் 

இனின்றும் ௮ம்மதாலசை, முன்னிறர்சகாலக். தள்ள அழகுமுதலிய 

வற்றோடு உனது நடுப்படத்திலே பிறப்பாள், என்று இருவாய்மலர்ந் 

ததைக்கேட்டு ௮அவகிருவரும் சிவபிசானை அட்டாங்க ந்தோடு வண 

ல்ி மனமகிழ்ர் ௪, துதித்து அறுமடுபெற்றுத் தமதிருப்பிடமாயெ 
சாகலோகத்திற்குச் சென்றார்கள், அதன்பின்பு சம்பளன் பின்னோ 

கிப ௮ஈவதரன் விதிப்படி ரொர்த்சஞ்செய்து ஈடுவேவைத்திருக்கும் 

பிண்டான்னத்தை உண்டி உமாசமேகர் தந்தருளிய வரத்தைச் சரத 

த்திருக்கும்போ.து ஈடுப்படத்தினுடைய சுவா FF BOT gn முன்னு 

ள்ள உருவ முதலியவற்றோுி அம்மதாலசை பிறர்காளாச, அம்மா 

சரசியைக்கண்ட ௮ஈவதரன், பெருமகிழ்ச்செடைர் ௫, இவலற்புதத் 

சை அன்னியருக்குத் தெரிவியாது, தனது அரண்மளையுள் தக்க 
மாதரைத் துணையாகவைத்துப் பாதுகாத்து வர்தனன், பின்பு அர்த 

அசவதரனுமைய குமா ரர்சளிரு வரும், சத்தியத்சையே கொடியாக 

வடைய குவலயரசவசன்னும் இராஜஐகுமாரனிடத்துக்குத் தினர் 

தோறும்வர்து அவலுடன் ஈண்புபாசாட்டிக் தேவர்களைப்போல 
சுகவிநோதஞ்செய்துவந்தார்கள்.' ௮க்குமாரர்களை ௮சுவதரர்கோக்இ 

உங்களிடத்து நெரொளாக அன்புவைழ்து உபசரிச்துவரும் குவல 
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Wes மார்க்கண்டேய புசாணம், 

யாச்வனை ஈமது மனைக்கு அழைத்துவரும்படி நான் முன்னமே உல் 

களுக்குச் சொல்லிபிருந்தகனே இ௫வலாயில் ஏன் அவ்வாறு செய் 
யாமற்போனீர்கள்? இப்போது அழைக்துவர்தால் ஈம்மாற்கூரிமான 

உபகாரம் செய்தனுப்பலாமென்று கூறிய பிதரவார்த்தையைக் 

கேட்டு ஒருமைமனதுள்ள சகோதார்களிருவரும் தங்கள் ஈண்பனா 

கிய குவலயாரசுவன் வாழ்கின்ற பட்டணச்திற்குப்போய் ௮வனைக் 
கண்டு குதுகலமாகக்கலர்திருந்து வேறுவேருயுள்ள சுதைகளைச் 

சொல்லி நாகலோகத்தில் எங்களரண்மனைச்குத் தேவர்வரவேண்டு 

மென்று பிரரர்த்தித்தனர். அதைக்கேட்ட குவலயாசவன் நானுங் 

களை வேருக கினைக்கவில்லையே ! சான் விக்கும் அரண்மனை தங்க 

ஞூடையதேயாகும். ௮.தவன்றியும் எனக்குள்ள திரலியமும், வல் 

தரமும், வாகனமும், ஆபரண முதலியவைசளும், த௫்சளுக்குரிய 

தல்லவா? கான் இவ்வாறு சொலவது வார்த்தைமாத்தி/ மன்று 

வேண்டிய பொருள்களைத் சமசெண்ணம்போற் செலவுசெய்யலாரம். 

உங்களுடைய ஈண்பை, என்னிடத்து வஞ்சனையாகச் சிரேகஞ்செய்த 

தாளகேதுவென்னும் தயிச்தியன் ஈகட்பீனைப்போல் கனையேன், எ 

இடைய பொருளெல்லாம், தங்சளஞுடையதேயாம். தங்களுடைய 
பொருள்களும் ௮வவாறேயெனக்காம். இதை நீங்கள் உண்மை 

பென்றுமதிப்பீர்கள் .6விரிருவரும் எனக்குப்புறம்பே சஞ்சரிக்கின் ற 

பிரரணனாக விருக்கின் றீர்கள், ஐதலின் சான்மேலே சொல்லிய 
arg ஒப்புக்கொல்வீர்கள். ௮வயெம் அப்படியே ஈடத்தவேண்டு 

மென்ற ௮ரசகுமாரன் பிரமாணஞ்செய்தனன். பின்னர் நாகராஜ 

குமாரர்சஸிருவரும் உள்ளே பெருமகிழ்ச்சிகொண்டு சறுகோபத்தை 

முகத்திலே சாட்டி சத்திபச்கொடியுடையோே தேகர்கூறிய வார்த் 

தைபில் ஐயமொன்றுமில்லை எங்கள் பரிசாவாகிய AFM EIT தேவ 

சைப் பார்க்கவேண்டுமென்று உடனுக் கடன் சொல்லுவதால் ௮வ 

செண்ணத்தை முடிச்குகிமிக்தம் சாகலோசத்துக்கு வரவேண்டு 

மென்று ராகங்கள் முன்னமே கேட்டுக்கொண்டோம் ௮வ்வாறு செய், 

வீராக வென்றனர். அதைக்கேட்ட இராஜகுமாரன் என்னைப்பார்க் 

சவேண்டுமென்று உங்கள் பிதா எண்ணிய ரான்செய்தக புண்ணிய 

பலனாகும். அம்மஹானுபாவர் ௮வவாறு இக்தீத்தமையால் எனச் 

இணையாவ ரெொருவருமில்லை, அ௮ப்பெரியவர் திருவடி. சாக்ஷியாக 

ஒரு கணகாலமாயிலனும் தாமதியேன். இப்பொழு? போசலாம்



மார்க்கண்டேய புசாணம், ie er 

ணன், " இவ்வாநெழுந்தபின் சாககுமாரர்களோடும் ,பிசயாணப்பட்டு 
பட்டணத்திற்கு வெளியே Aa groweunre. ad, கோமதி.என்னும் புண் 

ணிய ஈதியை யடைந்தபோது அர்ஈதியிலுள்ள பிலத்.துவாரவழியாக 

நாககுமாரர்கள் குவலயாசுவனை யழைத்துக்கொண்டு சென்று பாதா 

ளலோகம் போனார்கள், 

குவலயாசுவன் நரகலோகத்தையடைதல், 

. அதன்பின்பு ௮ரசகுமாரனைப்போல் உருவங்கொண்டிருக்ததை 

மறைத்து சர்ப்பரூபங்கொண்டு ௮திக பிரகாசத்தையுடைய இசத்தி 

னந்சளோடு விளங்கும் படங்களையுடையவர்களாகிய காககுமாரர்க 

ளைப்பார்த்து வியப்படைர்து இவர்கள் தெய்வீகமுள்ளவரென்று 

மதித்அப் புளகமூற்று ஆ, ௮, ஆச்சரியம் என்று சொல்லிய இராஜ 

குமாரளை நோக்கி இவ்விடத்துள்ள நாசகக்கூட்டங்களுக்கெல்லாம் 

எங்கள் பிதா ௮ரசராகவும் தேவர்களாலும் மதிக்கத்தக்கவராகவும் 

சரந்த?லராகவும் வீற்றிருக்கன்றார் என்றனர், அதைக்கேட்டு ௮ப் 

ப[ற்செல்லும்போது அர்நகரத்தில் திவயசுந்தாமுள்ள பாலரூப 
மான சர்ப்பங்சளும் யவ்வனலக்ஷணங்களையுடைய சர்ப்பங்களும் 

விருத்தப்பருவமுள்ள சர்ப்பங்களும் அலங்காரமாகச் சூழ்ந்திருக்கப் 

பார்த்த துமன்றி ஈக்ஷத்திரங்களால் விளங்கும் ௮காசத்தைப்போல 

நவரத்தினமயமாகிய குண்டலம் அரம் முதலாகிய பல ஆபரணங்களை 

ததரித் துக்கொண்டு சஞ்சரிக்கன்ற காககன்னியர்களையும், வீணா 

சானத்துக்கும், புள்ளாங்குழஇச்மாம், ஒத்ததாக பலவாயுள்ள, 

கானலங்களையம், மத்தளமுதலிய வாத்திய பேதங்களையும் உடைய, 

இரத்தினசசிதமாயெ, பலவித மாளிசைகளையும், கண்டார், 

குவலயாசுவன் தாகேந்திரனாகிய அசுவதரனைக்கண்டு 

சன்மானம் பெறுதல், 

அப்பாற் போகும்போது ௮சுவதரன் திருமாளிகை காணப் 

ப. அ௮தினுள்ரோபோய் கோமேதசம், நீலம், பவளம், புருடராகம், 
மரகதம், மாணிக்கமுதலிய மணிசளைச் சுவர்சத்தின்மீ௮ இழைத்துப் 

பளபளவென்று ஒளிவிசுன்ற சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருப்பவரும், 
வாசனைவீஈம் புட்பமாலை, பிதாம்பாம், குண்டலம், முத்துமாலை, 

தோளணி முசலியவைகளை ௮ணிந்தவரும், புண்ணிய£லரும், பேச 
ழகுடையோரும் பெரியோருமாயெ காகராஜனைப்பார்த்து, இவர்



ஈ௪௮. மாக்கண்டேய புராணம், 

எம்பிதாவென்று நாகருமாரர்கள் காண்பித்தனர். ௮க்கணமே குலி 

யாசனன் அ௮ம்நரகிராஜஸ் திருலடிசளில் வணங்க, வணக்கெயரொதகுமா' 

சன் பூலோகா இிபதியாகிப கு௮வலயாசுலனென்பதைத் சனத புதல்வ 

சாலறிர்து நந்தபரவசராய் விரைந்தெழுர்து ௮வரை எடுத்துத்த 

முவி உச்சிமோந்து 8ர் பசையரசரைவென்று தாப்தந்தையருக்குப் 

பணிபுரிஈ் து நெடுங்காலம் சுகஜீவியாய் வாழச்சடவீரென்று அ௮ர்நாக 

ராஜர் ஆசீர்வதித்தனர். பின்பு குவலயாசுவனுடனிருக்து, அசுவதரர் 

கூறுகின்றனர். இரசஜகுமார, உம்மை கான் பாராதிருந்தபோதி 

அம், தருமவடிவங்கொண்ட ௮மது செய்கைகளியாவும் Baer Buy 

றிருக்கின்றேன், நதலின் மனம், வாக்கு, காயமென்னு மூக்கரண 

மும், சுத்தமடைந்து, சுபகாமான செய்கைககாச்செய்.து பொழுது 

போக்குவீரென்று மநிக்கின்றேன், gre. தூணமுள்ளவன், ஜிவித் 

இருர் தாலும் இறர்சவனுக்கொப்பாலான், குணவான், பிழைத்த 

ருப்பது எல்லாருச்ரும் ௨ உபசாரமாகும், தனக்கு ரன்மையைத் தேடு 

இறவன், தாய் சர்சையுக்கு உபசரரமும், பகைவருக்கு மனோவே: 

தனையும் பெபீமபோரிடத்தில் விசவாசத்தையுஞ்  ெய்யக்கடவன்! 

தேவர்களும் பிதரர்சளும், பிராமணோததமரும், ஈண்பரும், யாசிப்ப 
வரும், அ வயலவப்பு துடையவரும், உறவினரும், குணவானான 

புருடன் வாழ்ர்திருக்கவேண்டூமென்று விரும்புறொாரகள், பழி 

வார்த்தை வராமல் தப்பித்துக்கொள்பவரும், ஏழைகளிடத்தில் இச 

க்கம்வைத்துக் காப்பவரும், ஆபத்தை யடைந்தவரைச்கண்டால்,, 

அயரசப்படுங்குணமுடையோரும் அகிய விம்கூன் ௮ பிரிவீனையுடை 

யோர் எடுத்தபிறல், புண்ணியரூபமென்று புகழப்படும். இவ்வா 

ராகிய கியாபங்களைக் கூறியபின்னர் ௮சுவதரர், தம்முடைய புத்திர 

ரைப்பார்த., இச்குவலயாசுவனென்பவருக்குப் போஜனபானாதிக 

சச்செய்லிச்.த ௮ தன்பின்பு வீேனோேதமாகக்காலம்போக்கலாமென்று 

கூறினர், அவ்வாறே. எல்லோருமெழுக்து ஸ்காரஈம் பூஜைமுதலிய 

நியமங்களை முடித்தபிறகு சுற்றத்தார் ஈண்பினர்ரூழ விருந்துண்ண 

அலுசலையயோடுக் கூடிய கறிவர்க்சங்களையும் அன்ன த்தையும் சிற் 

ண்டிகளையும் சந்தோஷகரமாக உண்டிருந்தார் என்று, பிருகு 

வம்ச மூகிவர் மாபிற் பிறக்சு பிசாவுக்குச் சுமதியென்னும் பெயர் 

சொசண்டவரும் பரஞானப் பிரசித்தருமாகிய குமாரர் சொல்லிமுடி. த் 

தனர். 

ப இருபத்தோராவது அத்தியாயம் மேற்றிற்று,



a 

இருபத் துரண்டாவது அத்தியாயம். 

அசுவதர னுகரும் குவல்யாசுவனுக்கும் நடக்கும் 

சல்லாபப்பிரகாணம். | 

கவா ுகாகளை களைகளை Semen meen 

ne (plus சர்ததிபிற் பிறந்த ஈமதியானவன் பிதாவை 

Carre ஐயசே, கேட்டருஎவீராக ௮ஈலதானாகிய நாகலோசாதிப 

னும், குவலயாசவன் முசலாஜோர்களும், சுகபோஜனஞ்செய்க 

பின்; அவரவர்தகுந்த அசனங்களிலிருந்தனர். ௮ச்ராகராஜன், 

குவலயாசுவனாதியர்க்குப் புண்ணியரூபமான சதைகள் சொல்லிக் 

கொண்டிரு, அ/ பபால், பூவுலகாதிபளைப்பார் தது இவ்விடத்திற்கு 

அருமையாகவற்திருக்கின்ற உமக்குக்சருந்த சன் மானஞ்செய்யலா 

மென்று நினைத்துளேன், உயர்ர்த சுவர்னம் ஈவமஎி லீசிக்தாபூஷ 

ணம், சிறந்தவாகனம், வஸ்திரம், ஆசனம், டுவள்ளி முதலாகிய 

அரியபொருள்சள் எலைவேண்டினும் சுத்தாமாகப் பெற்றுக்கொ 

ள்ளலாம் என்ற DRM BIT வார்த்தையைக்சேட்மி ஐயரே, சகலசம் 

பத்தும் என் தகப்பனாருக்கி ரக்கின்றன, என் பிதா அசேகமாயிரம் 

வருஷமாக நீதியரசாளுகின்றமையால் அகண்டசம்பத துள்ளன, ஆத 

லின் எனக்மு வேண்டுவதொன் இுமில்லை, siog ஈுகஜிவீயாயிருக்க, 

புத்திரருக்குப் பொருள் முதலிய யாவுர் தரணமல்லவா, வேண்டிய 

பொருள்கள் அதிகரித்திருப்பதால் இய்விடத்திற் பெறவேண்டுவ 

தென்னையுள, தந்தையின் புஜபலமாகிய மர நிழலை அடுத்திருக்கும் 

குமா ராகம் இன்பமுடையோரல்லலா, இளபைப்பருவரு சல் தர்தை 

யை இழு திருப்பவர் பிரமதேவராற்செட்யும் வஞ்ரனைச்குட்பட்டு 

பொருளின்றித்துன்புறுவர், என் பிதாவின் அனுச்சரகத்தினாுலே 

௮/9) யேனும் மரிம்பத்திலுன்ள எல்லோரும் வேண்டி பபொருள்களை 

யாசிப்ப வ நக்கக் கொடுத்துவருலோமாச, சேவர் பாசுதாமரையில் 

அடியேன் கரீடம்படும்படி, பணிர்சதபோது தேகரீர்பாளித்த அசர் 

வசனத்திற் கச் சரிசான சம்பத்து உலகத்தில வேழேபுள்ளதோ, 

எண்று சொல்லிப குவலயாசவனை கோக்கி கான்சொல்லிப இரத்த 

சுவர் திரில் உமக்கு இஷ்ட்டமில்லா திருர்சாலும் வேறே. எர்தப்



ஈ௫ல் மார்க்கண்டேய புராணம், 

பொருளில் கிருப்பமுள்ளதோ, அதை வெளியாகச் சொஃலவேண்டு 

மென்றுகேட்க ஐயா, தேவரீர்பாதாம்டோ ரஈுகச்தை அடிக்கடி தரி௫க் 

சவேண்டிய பிரிய தை ச.த்சவிர மற்றொென்றுமில்லையாயிலும் புண்ணி 

'யத்தையே கிர௩்காஞ்செய்யும்படியான எண்ணம என்னை விலகாதி 

ருக்ச ௮துக்கரகஞ் செய்வீராக. மேலும் ஈலரத்சம், வாகனம், மாளி 

கை, ஆனம், மாசர், அகாரம், பானம், மக்கள், புட்பமாலை, சர்தன 

முதலிய வாசன திரவியங்களை வுணிதல், 8தவாத்தியங்களை யனுபகீத் 

தல் இன்னும் பலவகையான ஈசாரனுபவங்கள், யாவும் புண்ணியசர்ம 

மாய விருக்ஷத்தின் பலமாகவேயுள்ளன புண்ணிய புருஷாளுக்கு 

எய்படிப்பட்ட சுகங்களும் எஸிகாசுக்கிடைக்வொறனவாகலின் வீவே 

கியாயுள்ளோன் அப்புண்ணீய விருஷத்தின் வேரை நற்டுந்தனையா 
இய தீர்த்தத்தால் நனை ச்துப் பாதுகாத்து வரவேண்டும் என்.று கூறி 

ய பூவுலகாதிபனை கோச்கி இராஜ ரமா நீர்செ1ல்லியவாறே உமத 

எண்ணம் தரமத்தியேயே & Ms ப்போகிறது FSG) FEI MUMBE 

ளும், தர்மபலனென்று Boe TA OW BD வாஸ்தவமாகும் நீர் பக்ஷம். 

வைத்து, என் மாளிகைக்கு வந்தமையால், பூலோகத்தில் இடைச்தற்। 

சரிய ஒருபொருளை இவ்விடத்திலி ராத பெற்றுக்சொண்டு போக 

Caan dO wei gi என்சருத்து என்ற நாகராஜர் வார்த்தையைக் 

கேட்ட ரவலயாசுவன் புத்திமான்களாகெய அ்நாகடாஜ குமாரர் 

இருமுசங்களைப்பார்ச்தனள். அவ்லிருவரும் எழுது, Geared 

அடைய, பாதங்களில், வணங்கி, துமசான்மாவாகிய, இராக்ஷதன் 

செய்தமாயையால் மாணமடைந்த மசாலசையென்னும் மனையவள் 

ஜிவித்துவர்தாலன்றி வேஜழொருமாசைக் கலியாணஞ்செய்யவாவது 

பரிசிக்கவாவ௫, சம்மதியேனென்மு சத்தியக் கொடியையுடைய' 

இம்மஹாராஜர் பிரதிச்களை செய்திருக்கின்றார், அந்த சபதத்தைச் 

லககூடும்படிசெய்வதே இவருச்சுச்செய்யும் சன்மானமாகும், எண் 

லூபைத்தனர். அதைக்கேட்ட அசுவதார், புத்திரர்சசே Coane 

உ.த்தையடைர்த பிராணிகள, பின்னர் அத்தேகத்தோடு வருசலை, 

அம்பாரசாரன்செய்த மாயாளித்தையிலும், சொப்பன த்திலும் பார்க்க 

லாமேயன்றி உண்மையாகச் காணுதலருமையன்ோ என்றனர். 

அன்சக்கேட்ட குவலயாசுவன, வழுத்து ஈபமல்கரிதத, நரணமும் 

ம௫ழ்ச்சியுகொண்டு, மதாலசை வடிவத்தை, மாயாவல்உமையாற் 
சாட்டி மறைத்தாலும் அடியேலுக்குப் பமோபசரஞ்சேய்ததாக 

மதிப்பேல் என்றுசசால்ல ௮ வதார்புகலுவார், தமத வீட்டுக்குச்



Tre sorGr wi Lyre. ahs 

8 pant avs gr gyi பெரியசாசப்பாகித் து உபசரிக்கவேசண்்டியத அல 

சியமாகலின் உமதெண்ணம்போ௫ அ௮ம்மதாஉசையை மாரயரவல்ல 

பத்தாற் பாருமென்றுசொல்லி, தமதுபுத்திரரும், குவலயாசுவலும் 

அர்ரகரத்தினுள்ளோ ரெல்லகோரும் அச்சரியமும் மாருமகிழ்ச்சியும் 
அடையுமாறு, தம்முடைய, ௮ரண்மனைபில், இாசசயமாகப் பாது 

காக்சப்பெற்றிருர் ச மதாலசையை வரவழைச்சார், மாளிசையிலிரு 
கத, யாவரும்பார்க்கும்பட மின்னற்கொடிபோன்று வர்தமதால 

சையை ஈாகராஜர்பார்த்து இம்மாதன்றோ உமதுபிராணநாயூயென் 

காட்டி ஞர். 

குவல்யாசுவன் மதால்சையைக் கரண்டல், 

, மூவலயாசுவன் கண்களிகூாக்கண்டு சரைகடக்தசந்தோஷூ சமூ 

த்திரத்தில் முழுகித் தன்னைமறந, மோகாவேசமுற்று எதிர்சோச் 

இச்சென்று நாண மின்றி, எனதுபிர்போன்ற நாயக்யே பெண்ணமூத் 

மே, இதுவரையில எவ்வாறுபிரிஈ* ச, எனச்சொல்லி, சமீபிக்ச, 

அவதார், ஓய், ௮ரசகுமார, சான்முனனேதானே மாயாவடிகமே 

ன்று சொன்னேனே நீர்கொடுவீரானால் அச்சுணாமே Bevery anh 

மறைற்துவிடுமே, அதலால் சமீபத்கிருரக ரேக் சாசார்சமண்டாசய் 

பாருமென்றனர், இசைக்கேட்டு ௮௮, பிரியரயகியே பிரியகாயகியே 

யென்று பெருங்குரலிட்டழைத்து, பின்பு மெய்ம்மறந்து கழேகிழு 

ந்.து மூர்ச்சையானார். உடனே மசாஉசையேள்னும் பெண்ணா௫ழூர் 

ச்சிச்ச பிராண நாயகனைப்பார்த்௪, ௮. ஆ, அர்சரியம் பஞ்சபூசுகாரி 

யமான தேகேர்கிரிய சாணங்களுடனே சான் (ரி க்கியக்ஷமாயிருக்க 

மாயையென்று சொல்லியசத்சு விசுற்பச்சாஎன் ர என்னிடத்தில் 

மட்டுக்கடங்கா ' மோசசசைய/டையோரும் ஈக்கருக்கள் நடுங்கி 

அயுதங்சளையெறிர் து மெய்ம்மறகஅ SBipAays a ஏழர்ச்சிக்குமாறு 

செய்யலலல விரருமாகிய என் பிரியகாயசர், பசைவருமின்றி ஆயு 

தங்களுமிலலாமல், ீழ்லிமுக்து apitAtanin Fhudsses 

யென்று வியசனங்கொண்டனள், யகார்ச்சர்சை வெளிப்படுத்தி 

'குவலயாசுவளைச் சளிப்பிச்சளேண்டுமென்ன காகராஜர் நீளத் 

அக்குவலயா ஈவனை எடுத்துச்காரலி மனதைசத்தேற்றி மசாலசையிறச் 

ததைக் குமாரராலறிர் ஐ இமயாலைக்க௬௫ல் தங்ஞ்செய்து சரஸ்வதி 

தேவிபினால் கீனவித்தைபெற்று இவபிரானைத் இதத, ௮க்சடவுள் 

பிரசன்னராய்த் இருவாயமஉர்ர்த வண்ணம சிரார்த்தம புரிந் த முன்



mma. மார்க்கண்டேய புராணம், 

ARs aU Hd, குணமும், அழகும், பூர்வஞான முதலியவற்றோடு 

மதாலரை உண்டான சரித்திர முழுவதுஞ்சொல்லீச் சரதேகத்தை 

aurea ss, சமாது னஞ் செய்லித்தனர், இதையறிஈத குவ்லயா ௬ 

வன் புளகங்கொண்டு மனமகிழ்ந்து நாகராஜர் பாசங்களிற்பணிக்து 

மின்னர் மதாலசையோடு பி[திபாராட்டிப் பெருமகிழ்ச்சியால் விள 

ங்க சிலகாலிருக்து ௮. நுமதிபெற்று மகிமையுடைய தனது குதி 

ரைமேலேறி மனையாளுடன் தன்னுடைய பட்டணத்சைச்சேர்ந்து 

தாய் தந்தையரைவணங்கி அஆரர்வதித்த பிதாமாதா முதலாயினோர் 

க்கு நிகழ்ந்தசமாசார மெல்லாவற்றையுஞ் சொலலினன், 

மத।;லசையை மாமன்மாமி முதலாயினோர் 

கண்டுகளித்தல, 

மரணத்திற்கு முன்னிருக்தலாறே வீளக்காகின்ற விஞ்ஞான 

தலையாகிய ௮ம்மதாலசை, மாமனார் மாமியாருடைய பாசக்களிற் 

பணிர்து மற்றையோராகிய பர்துக்சளுக்குத் தச்சபடி உடதமான 

வந்தனை உபசாராதிகளைர் செய்கனளாக, அப்பால், எல்லோருக்கா? 

அும்படி இறந்து தசனத்சையம் அவவலாசாயடைர்த மதாலசை 

வக்க வரலாற்றை ௮ரண்மளையிலுள்ளோ நம ஈகரவாசசேளுமறிந்து 

ஆஈந்தபர வசராய் தக்கமக்குரிய பரமமித்திரர் மரித்துப்பின்னர் வந் 

தால் எவவா.று அடங்கா மகழ்ச்சியடை.வார்சளோ, ௮வ்வண்ணங்க 

ளித்து புளகங்கொண்டு ரலாரத்தோடு ஈசரத்தை mien srs 

அலங்கரித்துக் கரைகடர்த சச்தோஷூத்தாலும, அச்சரியச்தாலும், 

கலியாண மகோற்சவம்போலக் கொண்டாடினார்கள். அதன் பின் 

னர், கு௨லயாரவன் மலையடி வாரங்களிலும, நதியின் கண்ணுள்ள 

மணற்குன்.றுகளிலும், உத்தியானவன முதலிய இடங்களிலும் ௮ந்த 

கார்தர்வ குமாரியான மதாலசையடன் இலகாலம் ௯ டி.யிருந்தனன், 

அிம்மாதும், ௪ திர்சாலததில் ஞானசமாதியடைக்து பேரின்பவாரி 

யில் முழுகபபோகின்றவளாசளால் புண்ணியபகனை, சிக்ரெத்தில், 
காமரூபமாக அுபவித்து, ஒழிச துவிடவேண்டிய எண்ணத்தினால் 

மனதுச்கு இன்பங்கொண்ட சணவனுடன் உஉஎரசமாகச் சேர்ந்தி 

ருக்தனள். சிலகாலமானபின் குவலயாஈவனுசகுப பிதா வசகய, FS 

தருசித்.து வென் லுர்மன்னவன், நெடுங்காலம், ௮ரசாண்டவனாடுத் 

கூலதேசுத்தை வீடுத்துப் புண்ணிய பதவியைப் பெற்றனன், அப் 
பால், மர்திரிமுதலிய தேசவாடிகளியாவரும் நீதிய/சாளும் வல்லமை



மார்க்கண்டேப புராணம், ITE, 

$ேசடு பசைவனாயழிக்குர் திறமுமூடைய குவலயா* லக்கு மர 

உாபிஷேகஞ் செய்கித்தனர். விதிஎழி?ய மகுடர்தரிக்கப்பட்டு og 

நீஇ விளள்ருமரறு ௮ரசாண்டுவரும் அவ்வாசன், குணலானாயுள்ள' 

பிதா தன் இஷ்டபுத்தரனைப் பாதுகாப்பதுபோலத், தனது சாட்டி, 
அள்ள எல்லோரையும் பா.துசாத்து வரும்போது பட்டத்தசசியான 

மதரலசை வயிற்றில் பிரதமபுத்சோன் பிறந்தான். ௮ரசகுமாரன் பிற 

ந்த சந்தோஷத்தால் வினாருசலாகிய தானங்களைச் செய் அ, அன்ன 

வஸ்திர பூஷணர்களால், வதியோரைச்களிப்பிச்அ, புக்திரோற்சவள் 
சொண்டாடி, யாவரு மகிழ்ந்திருர்களர். பின்பு ஜாதகர்மம், முதலிய 

வைகளை ஈடத்தி, அச்குமாரனுக்கு, ஒவியா *வனாகிய பிதா i) 

ராக்தனென்னும் பெயரிட்டமைக்க சகலரும் சந்சோஷிக்கையில் 

மாதாவாகிய மதாலசைமாத்தரம் சந்தே! ஹிய। மல் பரிகாசக்குறிப்பு 

டன் பீன்னகை செய்தனள். 

தாயார் குமாரனுக்குத் தத்; வோபதேசஞ் செய்தல், 

கேட்டிரோ பிதாவே, மு௫கு&£ழும் மார்புமேலுமாகப் படுத்தழு 
கின்ற தனது குழச்தையாகிப விக்கிரார்களை, மதாஜசைபார்த்து தா 

லாட்டென்னஞ் சீராட்டு முன்னிலையாக, சிலவார்ததைகளைச் சொல் 
லத்தொடங்ளெள். அப்பா குழந்தையே நீ இப்போது சுத்தா 

யிருக்கின்றனை உனக்கு லாஸ் தவத்தில் பெயரில்லை உன்பிதாவினால் 
வைத்திருக்கும் காமம் கற்பனையே, பஞ்சபூத காரியமான உடம்பு 

உனக்கு வேருபுள்ளது, ௮அவவாறிரநக்க நீ ௮ழவேண்டிய தென்னை, 

உண்மையாசப் பார்க் த ரிடத்தில் வியசனமு.றுபவன் ரீயாகத்தோற்ற 

வில்லை உன்னிடத்துண்டாகிய ரோதனமும் ௮சற்குக் காரணமாகிய 
வேறுவேருன குணங்களும் :குழர்தை வடிவைப்பற்றிப சரியாவி 

காரங்களேயன்றி உள்ளே விளங்கும் பரமான்மாலான உன்னிடத் 
தில் பாதொரு வே.றுபாடும் இலலை, பூதகாரியமான சிறுமீனே பூத 
'காரியமான பெருமீனுக்கு ஆசாரமாய் வளரச்செய்வதுபோல Jor 

னம், நீர், பால்நூதலிய உணவுப் பொருளாலே. உடலுக்கு ஆனிலி 

ருத்தி கூறவேண்டுவதனிறி சுத்தசொரூபறாயெ தசை, மதம்முத 

லானவைகளால் செய்யப்படும் 'ஈல்கினை தீகினைகளாலே சட்டையை 
யொப்பாகிய உ டல்டைத்துள்ள து ௮ச்சட்டையை நீக்ி உனது 

வடிவை சோக்குலையாயின்' நீ 'ரின்மலனாக விளக்கும் ௮துபவம், 
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௱௫௪ மார்க்கண்டேய புராணம், 
உனக்சேதெரியும் ஆசலின் ஜிஞ்ஞானமயமாகய உடம்பை உனது 
வடி.வென்று கருதவேண்டாம், அப்பனே கண்மணியே குழந்தாய் 
என. என்னால் ௮ழைச்கப்படும் தேசத்தை யானென்றும் அகாரா 
இகளை, எனதென்றும் எண்ணி உலகரோக்கை விரு க்திசெய்யாதே 
அஞ்ஞானி அயரங்களை விலக்காமல் போகங்களை யே இன் பமென் 
றெண்ணி, மேலுமேலும் சலேசங்சளையே சம்பாதித்துக்கொள்ளு 

இன்றான். புருஷருக்கு வீடயசுகத்தைக் கொடுக்கும் மடவார் ரிச் 
கும்போது சாணப்படும் பல்வரிசையை முச்துக்களென்று இர் 
ஹிலங்கரித் துக் கூறினாலும் எலும்பின் வேறுபாடேயாமென்று உண் 
மையில் அறியவேண்டும், ஈவரசாதி ௮பிஈயக்களைப் பிறருக்குச்சா 
டி, மயச்குர் தாமுடையது கண்ணென்று கெ சொன்னபோதி 

னும் கெருப்புப் பொறியைப்போற் குராச்சைக்சொண்டு மலாதி 
தோஷ ச்சோடு கூடியதென்கிற உண்மையை உணரவேண்டும். (Herm 
களைத் தஙகக்சுலசமென்று Ame கற்பித்துரைத்தாலும் on wv & nr 
மாமிசசண்டமென்றே உண்மையில் அறிபவேண்டு, ஆதலால் 
போகத்திற்கு காரமானமாகரை இம்மையில் ஈரசமென்றே யெண் 
ண்வேண்டும். வா.சனத்தின்மேற்செல்லுசன் 2 புருஷணானவன் சுனக் 
சாதாரம் தேகம் தேசத்திற்காசா£ம் வாகனம் லாகனச்இற்காதாரம் 
பூமியென்று தத்.துவத்தை உணராமல் பூமியையும் வாகன ச்தையும் 
வேருக்கு உடம்போடு தன்னை ஒனருகக்காண் கரன், அவ்வாறு 
காணு பூமியையும் வாகனததையும் நீக்குவது போல உட மபையும் 
($வராக்கித் தன்னைக்காணவேண்டும, இவவாருக உடம்புக்கும் ஆன் 
மாவுக்கும் உலசா பேதவிலக்கணஙகளைச் சொல்லி குழந்தையைச் 
சிராட்டிவந்தனள, 

இருபத் தாண்டாவ_து அத்தியாயம் முற்றி ற்று, 

 



உ 

இருபத்து மூன்றாவது 
மதாலசை தனகுமாரர்சளுக்கு நீதி உபதேூத்த। 

அத்தியாயம், 

பிதாவே, கேட்பீராச குவலயாசுவனென்னும் மஹாசாஜன் பத் 
இரியாப மதாலசை தன்குமாரனான விக்கிராந்தனென்லும் குழச் 
சைச்குத் தினர்தோறும் வேதாச்த ரகசியங்களைச்சொல்லிச் ரோட்டி, 
வந்தனள். ௮ச்குழர்தை$ வளரவளர உலகப்பொருளில் வெறுப்பும் 
தலத்திலும் (போசுத்திலும் ஞானத்திலும் விருப்பும் கூடவே வளர் 
ஈ.ஐ, இசாசகுமாரரசளுக் குரிய தந்திரங்களிற் பழகா.து யாவும் ௮மித் 
திபமென்றுணர்ர்து ஞானசாதனங்களிழ் பழகியது. அதன்பின்பு 
அம்மதாலசைக்கு இசண்டாவது புத்திரன் பிறக்க ௮க்குழக்தைக் 

குப் பிதாவாகிய7குவலயாசுவன் சுபாகு என்ற காமகரணத்தை 

வைத்து ௮ழைத்தபோ.து, முன்போல மதாலசை ஈகைத்து, சீசாட் 

Cian காரணத்தினலே சேகான்மபுத்தி நீங்கவும் ஞானான்மபுத்தி 
ஓங்கவும் போதித்து வர்தனள், அக்குழந்தை வளர்ந்து விஷயவின் 
பங்களைப் போக்கு உலகவாசளையைறீக் ௮றிவைவளர்த்து வந்தது, 

௮ப்பால்ழமதாலசைக்கு மூன்றாவ.ஐ பிள்ளைபிறர்ச.து அதற்குக் 

குவலயாசவன் சத்துருமர்த்தனன் என்ஜும் பெயரிட்டு அழைச்சு 
மதாலசை பூர்வம்போலரகைசெய்து ௮க்குழர்தைச்கு இர்திரியகரண 

வியவசாரக்களை ௮டக்குவதற் கேதுவாகய வேதார்தத் திண்னப் 

யைப்போதித் துவரவர ௮ச்சிறுவலும் போகத்திற்குச் காரணமாகிய 

காம்மல்களைப்போக்கி, முத்திக்சே துவாயெசா தனங்சளிற்பழனென், 

அதற்கப்பால் நாலாவது குமாரன் பிறந்தனன், பிதானான குவல 

யாசுவன் விதிவழியே சாமகரணஞ்செய்ய எ த்தனித்தகாலத்தில் ௮ன் 

ஊையாயெ மதாலசை புன்னகைகொள்ளக்கண்டு ஓ மாதாசே இதற்கு 

முன்னுற்பவமான மூன்றுகுமாரர்களுக்கும் க்நத்திரியகுலத்தின் 

வீசமூதலிய குணங்கனைக்குறிப்பாற் ற் காட்டத்தக்க விக்ரொந்தன், 
சுபாகு, சத் தருமர்த்தனன். என்டெற பெயர்சம் முறையாக சான் 

இட்டசமயத்தில், ரீ கனசத்தகாரணம், எனக்கு இப்போது சந்தேசு 

SGP Gurr அதை வெளிபிடுல துமன்றி இக்குமாரன் ௮௪



௬௫௬ மார்க்கண்டேய புராணம்: 

சாஞசைக் குபயோசமாகத்தக்க ராமத்தை, நீயே வைப்பாயென்றா 
Borers தனாயெ' குவலயாசுவன் வார்த்சைபைக்கேட்டுத்  தேவரீர்' 
கியமித்தப்டியே .செய்கிரேனென்று அச்குழர்சைச்ரு MOTE SE 

என்கிற பெயரைவைத் து இவன் புத்தமாஞாகவும், பிரசித்திபுள்ளோ 

ளசுவும், வாழப்போடன்றானென்று கூறினள், ௮வ்வதானத்தைச் 

செட்ட:: 'மஹ்ாராஜன் மதாலசைகனயரேரக்கி சம்பந்தமற்ற காமத்தை 

வைத்தளை, இப்பெயருக்கு அர்த்தம் யாது கூறுகவென்றனர். . ௮௪ 

ற்கு மதாலசை பிராணகாயக பெயர்வைக்கிற தென்றால், உலசலிவ 

காரம் .ஈடப்பதற்கு ஒரிடுகுறியேயன்றி வேறேயா௫, மூத்தபிள்ளைகு 

ஞூக்குத் தேவரீர் வைச்தபெயர் வீரமாதிகுணங்களை, வெளியிடும் 

பெரும்பிரயோசனமென்று செரிலித்தீர். அப்பெயர்சள் உபயோக 

மில்ண் தன வென்பசை அடியேன் வெளியாச்குகிள் றேன், மன்னித் 
தருள்வீராச, சராரதாரியான தள்மா எங்கும் வியாபித்சவனென்று, 

பெரியர் மொழிகின்றாரவலவா கிராந்தி என்பது ஓரிடத்திருர்து மற் 

ரோரிடத்.அக்குச் செல்.ஓுசல், சர்வவியாபியான ஐன்மாவுச்குச் தங் 

குதற்கோரிடமுஞ், செல்லஓதந்கோரிடமு மில்லாமையின், கிச்சரொல் 

தினென்னும் பெயருச்குப் பொருள் பேதிக்கின்றது, அது.கிற்சு 

இசண்டாவ.௫ குமாரனுக்கு வைச்ச சுபாகு வென்னும் பெயரே௪ு 

ஆன்ம வானவன் வடிலமிஃலா ச௨னாபிருக்க ௮வயவ வீசேஷச்சைக் 
குறிக்குஞ் சுபாகுலென்னும் பெயர் பவ்வான் மாவுக்கு எவவகையச 

சப்  பொருச்சமுறும் அ.துகிற்க, Ape pal gi தனயனுக்குவைச்த 

சத்தருமர்த்கனன் என்னும் பெயரோ ஏசனாகிய ஆன்மா சர்வசரீச 

க்களிலும் வியாபிர்இருக்க அல்வான்மாவுச்குப் பசைவன்யாவன் 

ஈண்பன்யாவன் பஞ்சபூக காரியமாகிய தேகாதிகளுக்கு மர்ச்சனமே 

gear, வடி வமற்ற றன்மா எவ்வாறு, மர்த்இிக்கப்படும் எல்லாப்பிரச 

ணிகளையுள், சீர்வசமமாகப்பாளிக்க வேண்டியதைவிட்டு சத்துரு 
மித்.தருலாகப் பேதபாவளைசெய்வது பயனற்றதாகும் இம்மூன்று 

பெயர்சளும் இவவிதமாசு முடிந்தன. . நான்காவது ois grag 
அடியேன் : இட்டபெயர் பிரபோஜனமில்லாததென்று. தேவர் தெரி 

வித்த pes கரரணம்-யாத, சொல்லவேண்டுமென்ற மதாரலசை 

வைப்பார்த் து ஓ பெண்ணமுதமே, 8 சொள்லியவைசளியாவும் வண் 
மையேயென்சம்மதித்தகசாராக, அப்பால் ௮லர்ச்கனென்லும் சான் 

தாவன மைந்தனுக்குத். சாயார் ஜரானபோதனைக்,கே.த;வான இலலரர் 
forse *ாச்சொல்லிச், சீராட்ட எத்தனிக்கையில் குவலயா வடின்ன.



மார்க்கண்டேய புராணம்; ௪௫௭ 

வள்றிர் p sige விரு இரில்லாமமே போறெசென்னுங் சவளைச்சட 

ஓளனுப் ஐ பிராணசாயகயே என் ஓ டைய இஷ்ட்1ப்படி போதிய 
மல் உலகாசாரத்சிக மறிர்துபோச தச்சு போசனையைச்செய்து 

முன்பிறர்தி' புசலீ வரும வரும் மெய்ஞ்ஞான சாதனச்சளி ற்பழகு 

மா௮செய்சனை இச்குமாரலுக்காபினும பிரவிர்த்தி தருமநென்னம் 

படும் இம்மை, மறுமை இன்பங்சளுங்கு தொடர்புடைய மன oe 

வழிபிலேசெல்லும் போகனை பைசர் செய்மாயாக, பிதிர்2தவர்சளுக்கு 

வைச்கும் பிண்டங்கள் ஆனியாகாமற் செய்புங் சர்மவழிககு $ ஒத 

க்சாலும் வீரோசம் செய்யாதே யாதெனில், புண்ணிப நிறைவல் 

2 சவசாசிவும் பிதிரரரகவும் புண்ணிபச்குறைவினால் வில 51, பறவை 

சலசசம், ஊாவன, நிறபனவாகிப திரியக்கு உயிர்களாகவுப, மளிக 

ராகவும் பூசப்பிரேத பிசரசா திகளாசும், வடிவங்கொண்டு, பீ௫தா 

கங்கள்£ல் வருந்துகின்ற பிதிர்தேவர்களைக்குறிச்து ஒநவன் பிண்ட 

த்தையும் தீரத்தத்தையும் கொடுபபானனால், yous Foi PHO Bw. 

ஈ்.து' அவர்கள்செய்பும் பலலகை உதவியையும் பெதூன் ரன் என்று 

கூறிப பிராணராதன் வார்த்தையை மதாலரசைகேட்டு சாலாவது 

பிள்கரக்கு இம்மை மறுமையின்பங்களை விளச்சும் ௮ரசரீ யைச் 

சீராட்டு கரலமாகப் போதித்துவர்தனள். அப்பா குழந்தையே ஈண் 

பர்களுக்கு உபகாரஞ் செய்தற்பொருட்டு.ம், பகைவசை காசஞ்செய் 

தற்பொருட்டும் நீவாழக்கடலை, ஈான்சொல்லும் 8ீதியை 8 பாது 

காத்து வருதலினே உ௨ன்பிதாவைச் சந்தோவப்படுசசப் போனெ் 

றனை. ரீ புண்ணிபசீலனாக நீதிதவருதிருர்த பகைவராற்றுன்பம்வசச 

SUG பூமண்டல த்தை கெடுமவ்காலம் ௮ ரசாளப்போகனறாய், of SOY 

லே இம்மைபில் இர்திபோகத்திற்குச் சமானமான சுகச்தையும் 
ம்றுமையில் தேவபதத்தையும் ௮டைபப்போகின்றாப், சகுச்தசால 

களில் பிசாமணர்முதலிப பெரிபோலாக் களிப்பிப்பாயாக, பச்தக் 

களுடைய இஷ்ட்டத்தை நிறைவேற்றுவாய், பிறருச்கு இன்பத்தை 

விளைவிப்பாய், பரதாரகமனத்தில் மனஞ்செ௨லாதுதடப்பாய், அனே 
கமான யாகங்களாலே தேவர்களையு, திரகியங்களாலே பிசாமண 

லயும் அடுத்தோணயும், களிப்பிப்பாய், காமத்தாலே சொக்தயின் 

வியரையும், போரினேசத் தருக்ககாயும் வெல்லக்கடவாய், ரீ பாலி 
யப்ருவத்தில சற்றத்தாமையுள் குமாசபருவச்தில, பணிவிடை இயற் 
அதலால் ஆசாரியர்களையும், யபவ்வனபருவத்திள் குலம்ளைவியணாழ் 
அயோதிகபருவத்தில் தவமுதலிப செப்டவசையுஞ்,' சந்தோலுூப்படுத்



௩௫௮ மார்க்சகண்டேய:புராணம், 
அலவ.துர்தகிர சாதுக்களைப் பாதுகாத்.தும் அஷ்ட்டர்களையும். பசை 

வரையும் தண்டி த்தும் வரச்சடவாய், பசுக்களையும் பிராமணனும் 
பாதுகாப்பதில் பிராணனை ஒரு பொருசாசக கினையாமலிருப்பாயாச,' 

இவ்வாறாகிய தருமபோதனைகளைச் செய்து சான்சாவழ குமாரனை, 
Bers 5 ச் தன்ன, 

இருபத்துமுன்றாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று. 

இருபத்து நாலாவது 

அலாக்கனென்னும் அரசகுமார னுக்குகத், 

ட தாயாகிய பதால்சை இராஜ மீதியைத்,தெரிவி த்ச 

அத்தியாயம். 

பிதாகே கேட்டருரவிராக, தாமாகிய மதாலசை ௮லர்க்கனெ 

ச.னும் குழர்சைக் சத் இனஈகதோறும் இரசதூதியைப்போதித்துவர 

சரீரமும் விவேகமும் வளர்ந்து குழந்தைப்பருவம் PBT BI LOO rep 

பருவத்தைப்பெற்று வேதப்பொருளை கினவுதற்குரிய உபஈாயனழ் 

கிறைவேறியபின்னர் அவ்வலர்க்கன் அ௮னனையைப்பார்த.த, மாதர 

வே அடியேனுக்கு இம்மைமறுமை யின்பம் BE yp on puss கேரிட 

த்தகுங் கிரியைகளை நீ கட்டசையிடுத வென்றனன், அ௮ஃதுணர்ர்த 

அன்னை அப்பாகுழந்தையே அவைகளை உணர்த்துகின்றேன் சேட். 

டறிவாயென்று சொல்லத் தொடங்கெள், ம௫ுடர்தரித்து ௮ரசாட் 

இசெய்கன்ற பஹாராஜன் தனதாளுகைக்குடன் .பட்டவர்ச ளெல் 

லோரையும் தருமந்தவரறாது பாதுகாத்தவருவதே கடமையாகும். 

அரசாக்ழியாகிய மாத்தின் வேர்களைக்களைர்து அவகிருக்ஷச்சைக் 

இழேதனளுதற்குரிய சத்தவியசனமென்னும் ஏழுவிதகாரியங்களை. 

லிட்ுத்தான்செய்யும் மந திராலேசனையை ஒருவருக்கும் வெளிம் 

படுத்தாமல் சத்துருபாதைக்குத் கப்பியிருக்கவேண்டும், சயம். 

என்று  சொல்லப்பமுர் தன்னசசாங்கத்தைச்சேர்ந்த மர்திரீமுதஜிய 

அ(இகாரிகளுங் குடிகளுஞ் செய்யுர்.துிமாக கர்த்தியத்தால், ௮. சன் 

சாஷவூ்டத்தை. யடைவதுபோல மந்திராலோசனையை வெளியிட் 

உரன். ௮வவசதே கஷ்டமுண்டாகும.. பசை முரசருக்குத் தன்னு 
டிக். மமக்திரிமுதவா யினோச் உ. வாயிருக்கின்றா சென்பசையும், 
திரோதித்இிருக்வெறு | சென்பதையுர் தனக்சந்தரங்கமான சாரரென்



மார்க்கண்டேய புசாணம், ௬௫௧ 
bu வேவுசாரசால் ௮ரசன் தெரிர் தவாரவேண்டும், நண் அப் 

தர் சுற்றத்தகாராகிய இவர்களிடத்தில் அரசன் முழுஈம்பிக்கைகய் 

வைக்கலாகாது, காரியவசத்திற்காக ஒருக்கால் பகைவயும் 

ஈண்புபாராட்டவேண்டும், 

பகைமன்னருக்குத் தான் குறைந்திருப்பதும், அதிகசித்திருப் 

பதுஞ், சமமாயிருப்பதுமாகிய விசாரணைகளை ௮றுபலமாகத் தெரி 
ந் துசமாதானம், போர்,கண்டெடுத்சல், ஆசனம், அவிதம், ஆ௫ிரயம், 

இவைகளைச் சமயங்களில் உபயோகப்படுத்து நிமித்தம் அலைகளி 

னியல்பை ௮ரசன் செவவையாகத் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும், மச் 

திரி, சேனாதிபதி, சனை, சேசவாசிசளாகிய இவர்கள் தனச்கு வீசேச 

தஞ் செய்யமாட்டார்களென்பசை, முன்னேதெரிக்து ௮ரசனானவன் 

பசைவரை வெல்லவதற்குப் பிரயச்கனம் பின்னேசெய்யவேண்டும். 

மு.கலிலே தன்னாலும் மக்திரிமுசலாயினோராலும், வீரோதம்வசராது 
யார்துகாத்து யுத்தஞ்செய்யும் ௮ரசன் வெற்றியையடைவன், இவலி 

இியை *மாரிலங்காவலனாவான் மன்னுயிர்க்காக்குங்ச சலைத்தானதனுத் 

கிடையூறு தன்னாற் நன்பரிசனத்தா லூனமிகும் பகைத்திறச்தாற் 

கராவராலுயிர் சம்மாலான பயமைச்துந் தீர் ததறங்காப்பான ல்லனே. 

வென்பது விளக்குகின்றது, 

இவ்வாறு செய்யாது யுத்தஞ்செய்ய மூயல்பவன் ௮பஜெயத் 

தை யடைவன் வாசீனானவன் ௮ரசாட்செபச் கெடுக்குர் தர்க்குண 

ங்களுச் கிடங்கொடாமல் ௮வைகளை வென்றிருக்க வேண்டும். 

காமமும், குரோதமும், உலோபமும், மதமும், அசக்சாசமும், 

௮லிவேக சந்தோஷமும, ,௮ரசளைகச் கெடுக்கும் பகையாயுள்ளன. 

சமம் ஒன்றினலே பாண்டுமகாராசனுமக், குசோதம் ஒன்றினாலே 

அனுஹிராதனென்னும் மன்னனும், உ.லோபம லன்றினாலே ஐள 

Qin sx gp! ib புரரவேர்கனும், மதம் ஒன்றி wee வேனனென்றலும் 

இறைவனும், அகங்காரம் ஒன்றிலே அனாபுவின் குமாரனாகிய 

பார்த்தலும், ௮வீவேக சந்தோஷம் ஒன்றிலே பாஞ்ச;பன் என் 

னும் மகபதியும் ஈஷ்டமடைந்தார்களாகையால் ௮ரசனானவன் இத் 

அர்க்குணங்களை ஒழித்து இவைசளுக்குச் ' சம்பக்தப்படா பலிருர்த 

மஹான் மாவீரகிய மருத்து என்னும் இர.ஜனைப்போலிறாஈ.து efter’ 

சவேண்டும், மேலும், பன்ரியானது பூமியைத் தோண்டி. வீடுவது



SEO மார்க்கண்டேய. புமாணம், 

போசள, -சாலமறி* த. சரூர்ச சாகாங்களால் பசைவனாக்களேக் த 

சிடவேண்டும் குிளென்லும் பறவைச்குஞ்௪,கனச்குள்ரோகமுளள 

சச்சைக்கூண்டிலிருக ௫ சன்சாதியை வெளிப்படுத்தாமல் pers ds 
இற் குரியவைகளை அர்சாக்சையாற் பெற்றுக்கொண்டு, பறக்கும் 

சருவம்வர்சபோது அப்பாரபோய் விடலதுபோல அாசலுங் சால் 

பேசர்சால் ச். கூட்டத்ரிலிருக்சானுபினர் தனது சுபாவத்தை 

வெரி பபடுக்சாமல் அவர்களால் பரிபாலன ச்சை யடைர்து சேண் 

ஓய அதுகூலங்களை முடத்துச்கொண்டு சன நிலைமைக்குக் தவறு 

சாத இருப்பிடத்திற்கு வர் துவிடவேண்டும், வண்டானது, சுடின 

க்சங்களையும் உபாயமாசத் துளைத்துப் பின்னப்படுத்.தல,குமன் றி, 

சிரு துத்தன்மையுள்ள புஷ்பங்கள் ஈலங்கா.து சேனைக் இடிப்பது 

Bure அரசனும் மர்திரிமுதலாபினோரிடத்தில் ஒருமைப்பாடாச 

விருக்கும் பசையரசரையுர், சுகுர்சு உபாயசாதனங்களால், பெதப் 

$ிக்க காலமறிந்து வெற்றிசொள்ளுக் சிறமையோடு, பரிசனக்ச 

ஞூச் ௧௫ குடிசள்:முசலானேருக்குக் அன்பக்கேரிடா.து, அலர்சுளாலச 

சவண்டிய சுகங்களை அருபலித்துவா வேண்டும், சொக்கான௪ 

ஜீவகரணையோடு அசைவற்றுக சஞ்செய்வதுபோலச் சாட்டிப் 

ஆசய சிறுமீன்சளைவிட்டு உக்சேசமான ஒரூ பெரியமீளை ௮ 

திவாலில் இரகிப்பசையொக்து, அரசனும், பலசேசங்களையுக் தள் 

வ௪ப்படுச்திக் கொள்ளுசல் அரசரீதியாயிருக்காலும் அன்னியர் 
போருளில் விருப்பரில்லாசுவனைப்போல உதாசின பாவத்தைக் சாட்' 

அ.க்கொண்டிருக் து பசைவன் சகாயமற்றிருக்கின்ற சமயம்பார்த்து 

Csr sean Matis சன் வசஞ்செய்யவேண்டும், அல்லாமலும் 

சாசசர்ப்பமானது எஉலோருக்கும் அச்சத்தை விகாலிப்பது மன் 

றித் தானீன்றமுட்டைகளைக் தானே உண்ணுதல்போல HIF gD 
யரவரும் கெருங்சச்கூடாச பயங்கரசொருபகை லிருந்து தான் சம் 

பாதித்த திரலியங்சளை அவயம் செலவுசெய்யவேண்டிய விஷயங்க 

ளிஃ் செலவுசெய்து பின்பு வேறொருவழிபில் சேர்த்துக்கொல்ள Cw 

ண்டும், 

மபிலானது மழைபில் ஈனைக் துபோகுக் சலாபங்களைச் சுமக்க 

மாட்டாது வ நர். துதற்கு மேசங்கராணமானாலும் yews ray 

திரைக்கண்டபோசு களித்தாடுக்கன்மைபோல ௮சசனும் பின்னால் 

Bays தன்பம்களை எண்ணிலருந்தா* களிப்படையத்தக்க கிஷ



மார்க்கண்டேய புராணம், Fw 

ங்ங்க்ள் வந்தபோது தைரியச் அடன் மஇழ்ச்சியாய் முயலவேண்டும், 
BY GBT BOT LOT COT BD LITTON குண்ணிரையும் பிரிதி பாலடைடண்ணும் 

விசித்திர்சக பைப்போல அரசனும் ஈல்லோர்போன்ற! தியோ wae 

தியோர்போன்ற நல்லோரையும பலவாகிய செய்சைகளாலறிக்து 

கொள்ளத்தக்க வல்லமையைப் பெற்றிருக்கவேண்டும், கோழியச 

னது விடியற்காலமுகலிய சாலங்களைத்கொனியாற் சாட்டுவ துபோல் 
அரசனும், ஒவ்வொரு தொழில முடிக்குங்காலகதையறிஈ து BOS ge 

தும் மந்திரி மூதலாயினோருச்குச் சி இிபபித்தும் வரவேண்டும், பா 

லியர்கள், தமதகுடும்பத்திலுள்ள FE BIER OE OE (HEF சம்பர்சமில் 

லாமலே சதாகாலமும் லிசாயாட்டி லே எண்ணமுடையோரா யிருப் 

ப.துபோல அரசும் தன.௫ அபிரிர்ச்திக்குக் காரணமாகிய இராச் 

சிய தர்இரலியவசாரங்சளில் சோம்பலின்றி நிரந்சாரம் உற்சாசத்து 

டன் *மூயற்சி செய்௫கொண்டே யிருத்தல் வேண்டும். புழுவானது 

'பச்சிலைமூசலியவைகளை எளிகாச அரித்து விரலத போல அரசும் 

பகைமன்னருூடைய பலங்சளுஞ்செல்லங்சளூம நாளுச்குகாள் குறை 

ச் துபோகும்படி. செய்துவாவேண்டும். சிலகாலத்தில் ௮னேச எறும் 

புகள் ஒருமிக்கக் கூடி தே காய் மு நவியவைகளை நபமின்றி மா ரிச்சா 

விடுவதுபோலவும் பஞ்சுப்பொதியை நெருப்புப்பொறிசகித்து விடு 

வ துபோலவம் மாறுபடாத எண்ணமுள்ள சேனைசளை அதிகமாகச் 

சேர்த்துப் பகைவரை அடியோடே சாரஞ்செய்யவேண்டும். ௮௪. 

னானவன, சந்தர்ப்பங்களை ௮றுசரித்து சூரியனை ப்போல வெப்பமும் 

சந் தாளைப்போல குளிர்ச்சியும் உடையனாதல்வேண்டும், வியபிசாரி 

ணிபானவள், மோசகரமான அசையைசக்காட்டி பரபுருவனை த் தண் 

னிடத் த வருவித்சல்போலுர், தாசியானவள சங்கதசாகித்திய ஈடன 

முதலியவைகளால் ஜாரபுருஷனைமயக்கி சபடபோசத்தினால் ௮வளை 

ஈபும் அவன் பொருளையுர் தன்வசப்படுத்தல்போலுநர், காமமைப்பூலா 

னது தன்னிடத்திலுள்ள. பரிமளத்தை வெளிப்படுத்தி, வண்டுகளை 

'வரவழைத்துக்கொள்ளு தல்போ லுங், கருப்பமுடையவள் பிரசவித்த 
பின்னர் பாலின் ஆசையைக்கா ட்டி குழந்தையைச் சதாகாலமுர் தன் 

னைவிட்டுப் பீரியாமலிருக்கச் செப்தல்போலும் ௮7சனானவன் ௪ப் 

பொழுதுக் தன்தேசசனங்களுக்கு 5 ஒல்லொருவிஷயத்திலும்' பிரபோ 

சனகரமான பலவித அசையைக்கா ட்டி அவர்கள் அன்பும் விசுவாச 
முங்கொண்டுமீவண்டும்போ து தனக்கு உதவியுஞ் செய்துவீட்டு ரி 

ஸி 
அ. 

J 

சாதிருக்குமாறு பாதுகாத்து ௨ வரவேண்டும், அன்றியும், எதிர்கார) 
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தீதிலே பிறச்சட்போகிற குழந்தை பாலுண்ணும் பொருட்டுக் காப் 

பிணியான வள் தன்னை ௮காராதிசளால் ரக்ஷித்துத் தனங்களில் பாலை: 
திறைத். துக்கொண்டு சமயம் வாய்த்தபோ.து பால்கொடுத்து ௮க்க.. 

ழச்தையைப் போஷிப்பதுபோல ௮ரசனலும் பெளஷியகாலத்தில் ஈட 

ததவேண்டிய அவசியமான பெருத்தகாரியங்கள் கிமித்தமாக முன் 

டையே பெரும்பொருளைச் சேகரித்து ௮வ்வலுவல் நிறைவேறுங் 

காலத்தில் தீச்சவாற௮ு செலவழித்துக் காரியபூர்த்தி செய்யவேண்டும். 

பிராமணன் நினைக்கவுங் கண்ணோக்சவுஏ் கட்டநெருங்கவு் 

கூடாத மகாதாஷிதையான சண்டாள ஸ்திரியுடன் சேசசம்பர்தப் 

படுவதினால் மசாபாதசமென்றுச் தாருணமான பிராயச்சித்சத்திற்கு 

அருகனென்றும் ஏற்பட்டிருப்பதுபோல ஒருவரும நீளைக்கவுங்கண் 

ோக்கவுங் சட்டநெருர்சவுங் கூடாகதான Doce Br Aw goes Hu 

கரிப்பது மகாபாதகமென்றும் மசாதூவியமென்றும் பிராணாந்திய 

மான தண்டனை கிடைக்குமென்றும் ஜனச்சளுக்குக் தோன்று 

மாறுசெய்து பொருளைப் பத்திரமாய்க் காப்பாற்றி வரவேண்டும், 

தேவேக்தரல் மேகங்களாள் சார்காலத்தில் மழைபெய்லித்துச் 

சகலபதார்.த்தங்களையும் விரூத்தியாக்கி எல்லாச்சிவர்சளுக்குந் திருப் 

திசெய்விப்பதுபோல ௮ாசனு:ஈ பூரி, பொருள் முதலாகிய பல பிர 

யோசனர்களால் சனங்கள் சுகித்து வாழும்படிசெய் தவரவேண்டும். 

சூரியன் எவவாறு தன.துகாணங்களால் பூகதமான சலகணங்களை: 

சஎட்டுமாதகாலஞ் சிறிது சிறிதாசக் கா௫௪.து வருசல்போல ௮௪ 

ணுக், குடிகளை ஏகசாலத்திலே அயசத்அச்குட்படுச்சாமல் சனச்சூ 

வரவேண்டிய பொருளைக் கா௫கிபர்தளையின் மீது பெற்றுக்கொள் 

எக் கடவன். இயமன், உயிர்களிடத்து: ரகத்துவேவூங்களிலலாமல் 

| சமமாகத் தண்டனை புரிவதுபோல HF Ws, தாகணியமுதலிய 

'வைகளால் பக்ஷபாதத்சைப்பாராட்டாமல் சர்வதனங்களையஞ் சம 

மான நீ தி.பில் ஈடத்திவர வேண்டும். பூர்ணசந் திரனைப்பார்ச்.து எல் 

லோரும் ஆரர்தத்தை யடை௮துபோல ௮ரச.ஓு.ஞ் சகலலிதக்திலும் 
இன்பத்தை யனுபலிக்கும் பிரஜைகளால் அ௮வ்வா.று பாவளைப்படு 

மாறு நட் துவரவேண்டும், வாயுவானத, எல்லாப் பிராணிசுளிட 

sag கண்ணுக்குப் புஎப்படா மல் சஞ்சரிப்பதுபோல ௮7ச.னுஞ், 

la@ seb அன்னியதேசங்களைப்பற்றிப சசலசமாசா2ங்களையுக்தகுக்த



மார்க்கண்டேய புராணம், ௱௬௩ 

வேவுகசர.சால் எப்பொழுதும் இரகசியமா யறிந்.துவரக்கடவன், 

தனது சவுக்பெத்தையும் பொருள்வரவையுமே முக்கியமாகக்கொள் 
“ளாமல் பரோபகார சாதனார்த்தமாய் முயற்சிக்கும் ௮ரசலுர் தரும 

ஒழுக்கத்தைச் சரியாக நடத்தாமற்றவறினவர்களையும், பாவவழியிற் 
செல்லுகன்றவர்களையு், தவருமலுஞ் செல்லாமலும் நிலை சிறுத்தும் 

அரசனும் இரந்திலோக த்தையடைவன். எந்த தேசத்தில் ஜாதிதரும 

மூம், ஆச்சிரமதருமமும் ௮ழியாமலொழுங்காய் ஈடக்கன்றனவோ, 

அ.த்சேய மன்னனுக்கு இசபரவின்பங்கள் நீடித்,து விளங்கும், சகல 

விதத்திதும் அரசர்களுக்கு எல்லோரையுஞ் சவசகூதித்துவரும் பாச 

ததைத் தாங்குவதைவிட வேறொரு தருமம் அதஇிகமில்லாமையால் 
அதை ஊச்கத்துபன் முயற்சித்து நடத்திவரும் ௮ரசன்' பலராலுஞ் 
செய்யக் தருடமெல்லரவற்றிலும் பாகத்தைப் பெற்று புண்ணிய லே 
ஞா வாழ்வான். 

இருபத்து தாலாவது அ.க்தியாயம் முற்றிற்று, 

மார்க்கண்டேய புராணம் 

முதற்பாகம் மூற்றித்து,



உ 

சணபறி ணை, 

இந் நூலாசி ரியர் வாலா, 

  ௫9 
மீ வழமுடைத்து மலைராடு மேதக்க 
சேோழவளகாடு சோறுடைத்துப்--பூழிய/கோன் 

தென்ன முச்துடைத்துக் தெண்ணீர்வயற் ரெண்ட 
நன்னாடு சான்றோ ௬டைத்து,"' 

என ஈமது ஒளவைப் பிராட்டியாரால் புகழப் பெற்றதும் உத் 

தரசோன: மென்ப துமாய சொண்டமண்டலத்தில் கொடுங்கோல் 

செலுத்தின கு௮ம்பரசர்சளைக் களைந்தாண்ட ஆதொண்டமான் 

சக்கரவர்த்திச்குக் துளுவசேசத்தினின்றும் படைத்துனையாய் வந்தி 

கற்குடி ராற்பத் தெண்ணாபிரவராகிய வேளாண்வைய % றாள் ஆறு. 

நான்கு கோட்டத்துப் பகுப்பில் மூன்றாவதாம் ஈக்சாட்டுக் கேஈட் 

டத்தைபும் எழுபத்தொன்பது நாட்டில் காக்கஞூர் சாட்டடையுஞ் 

சார்ர்த தொழுவூர்-ரிரொமத்தில் பூவிருர்தவல்லி மரபு, *சதாசிவ மகா 

Paar aso ம்” “போதாயன சிவசூத்தா'” முடையராய் டே. கரா 

மத்தில் வாச்கியொர் வீடென்று சிறப்பிக்கப்பட்ட குமிம்பத்தி ற்ப 

வித்து வியாபார நிமித்தம் சென்னைவர்து சாகப்பமுதலியா ரென்ப. 

வர் நிலைத்திருந்கனர், இவருக்கு குமாரசாமி முதலியார், வேலாயுத 

மு.சலியார், சபாபதிமுதலியாரென மூவர் புத்திரர்ச ஸிருர்தனர்; 

அவருள் மூன்றாவது புத்திரா சபாபதி முதலியாருக்கும் ௮வர் 

தர்மபத்தினி தனச்கோட்டி. யம்மாள் என்பவருக்கும் “*செங்கல்வ 

ராயமுதலியா'' ரென்பவர் ஏகபுத்திரரா யவதரித்தனர். மெ. செய் 

கல்வரரயமுதலியார் பலஈற்குணங்களமைர்த ஏலவார்குழலியம்மை 

யென்பாரை தர்மபத்தினியாராக மணந்து இல்லறதருமத்தை யா 
தொரு குறைபாடுமில்லாது வாணிபமேற்கொண்டு ஈடத்திவக்தனர்... 

இச்செங்கல்வராய முதலியாருக்கு, ஸ்ரீ தக்ஷிணாமார்த்9ி, சட்டாரப் 

பரதேசி, சட்டிப்பரதேசி முதலிய பெரியர் சேசம் கேரிட்டுச் இறப்ப. 

வாழ்க்தருர் தனர், இவருக்கு இர் நாலாசிரியாகிய தொழுவுர்-வேலா 
யுதமுதலியார், சாலிவாகன சகம் க௭ரு துஃபக்கு மேற்செல்லாரின்ற. 
  னமன்கையாக்வைகது, 

* வேளாளர் துலசராபெ ஐவஏபரென்பலச வேளாண் மாபியலுட்சாண்ச,



9 

நந்தன. ஹம் ஆவணிமி” 9-௨, அஸ்வனி ஈட்சத்திரங்கூடிய Gens 

ததனு, இரண்டாவது புத்திரராக, அம்மரபிற்கும், சுற்றத்திற்கும் 

குடும்பத ற்கும் பெருங்கர்த்தி விளைக்கச் சிறுகடல் என்னும் கிராம 

த்தில் உதிக்தனர். இவரது பெரியபாட்டனாரும். இவா தீரதையை 

தன் சொந்த புத்திராகப் பாவித்துச் சீராட்டி வந்தவருமாகிய 

வேலாயுகழாசலியார் சிவபதம் பெற்றதினத்திரவு திருவவதாரஞ்செய் 

சசாரணங்கருதி இவருக்கவர் பெயரிடப்பட்டது, இவருச்குப்.பின் 

சபாபதிமுதலியாரெனச் சகோதரா ரொருவரும், அம்மணி யம்மா 

ளெனச் சசோதரி யொருவ௱முண் டாயினர். இவளிருவரும் இவர் 

அகு சேர்முரணாளகுண ஈஉனுடையவர்களென்ப.த இக்குடும்பத்தின் 

நெருங்கிய உறவினர்க்கும், சிரேகர்ச்கும் வெள்ளிடை மலைபோலக் 

தெரிந்த விடயமே, 

இவர் ஜர் துவயதில் முறையே வித்தியாரம்பஞ் செய்யப்பெற்று 
தம்மனையிலேயே :தசப்பனாருக்குகந்தநேசரான வோர் சர்ஸ்திரியஈ 

ரிடம், தெலுங்கும், வடமொழியும் கற்றுவந் தனர். பின்னர் தமிழு 

பாத்தியாய சொருவரிடம் தமிழ்கற்றனர், இளமையிற்றானே, விக 

யும் பமிர்முளையில்'” என்றபடி, அன்பு, ௮டக்கம், பொறை; லாய் 

மை, தூய்மை, பத்தி, ஆசாரம், இரக்கம், ஈல்லோர் கேண்மை, பெரி 

யாபைத் துணைக்கொள்ளல், சிற்றினஞ் சேராமை, பேதைமை யகற் 

றல், சுருக்கச்சொல்லல், விளங்கச்சொல்லல், மடியின்னம, மானமு 

டைமை, ஆறுவத சனம், ௮றஞ்செ.ப விரும்பல், குறிப்பறிந்தொழு 

கல், முதலிய ஈற்குணங்களையே யோம்பி, வெறுபபு, இறுமாப்பு, 

பொச்சாப்பு, ஐரஞ்சொல்லல், சோம்பல், ௮ரறாச்னெம், பிணக்கு, 

கடிஞ்சொல், கடுஞ்சினம், வெகுளல், மிகைபடச்சொல்லல், கெற்றெ 

ளச்சொல்லல், மற்றொன்று விரித்கல், மயஈ்சச்சொல்லல், தமொறு 

ஈம் முதலிய தீக்குணங்களைக் கடிந்தேவந்தனர், இவ்ரால் இவர் 55 

தைமானவர், “RACED மாற்றவினிதே தம்மக்கள, சிறுகை ளர் 

Away’ எனவும், *மக்கண் மெய்தீண்ட ஓடற்செபமற்றவச், 

சொற்கேட்ட லின்பஞ்செசிக்கு'' எனவும்  கம்மிற்றம்மக்க on Sey 

டைமை மாரிலச்.௪, மன்னுயிர்ச் செல்லாமிளித'' எனவும்' சேவர் 

கூற்றின் படி.க்களித்து *சர்த மசுற்காற்று non Dusen ans $B. முக 
தியிருப்பச் செயல்'' என்றபொய்யா மொழியின்படி.ஈடத் திவர்தனர், 

இவரும். சமது தந்தைகளிக்ச “மசன்றச்சைக்காற்று, முதலி யிவன் 

(தந்தை, யென்னோற்றுன் கொல்லெலுஞ் சொல். என்னலும் முப்பச
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தூலை மெய்ப்படுத்தி வர்தனர். இவர் தமது 91-ம் வயதில் தர்தை 
யால் முடிசூடப்பஃட்டு அவருடன் அவர் ஈடத்திவந்த (இராணுவ) 
கம்மிஸலேரியட் சுண்டிராக்ட் முதலிய வேலைகளை, அவருடைய கும 

ஸ்தாக்களாபெ, த வசதாச்சாரியர், துரைசாமிசாஜுஈ முதலியவர்ச 

ளுடன் பார்த் துவக்சனர், அக்காலையில் இவர் “ஒழுக்கம் விழுப்பர் 

தரலரலொழுச்க, முபிரினு மோம்பப்படும்'” எனத்தேவர் கூறியபடி. 

ஒழுக்கத்தையும், *யாகாவாராயிலு காகரக்சகாவாக்காற், சோகாப் 

பர் சொல்லிழுக்குப்பட்டு'' எனச்செர்சாப்போதார் விதித்தவண் 

ணம் காலடச்சுச்சைப் போற்றியே வர்தனர், இவரும் இவர்தர் 

ையாருமாச, பீரங்மெருர் ௪ செய்வதற்காக அக்காலத்தில் கம்மி 
லேரி ஜெனரலாசலிருந்த, தெனரல்டல்லோ வென்பவசால் சாட். 

டுக்கரி கண்டிராக்ட் கொடுக்கப்பெற்று அதைச்சேகரிக்க,) வடக்கே 

இருவேங்கடமென்னும் திருப்பதிக்கருலெருச்கும் பூடிக்ரொமத்திற்: 
கூச் சென்றனர். அவ்விடம் ஒருபக்சாலம் தாமதிக்கும்போ.து. 

இவர்தந்தை இராதபிளவையால் சவமதமடைக்கார், அவர்க்கு ஈமக் 

கடன்களை Senn a pS Oe sw dor as gp சோர்தார், ௮ப்போ.து இவா 

தர்சயின் பெரிபதச.ப்பனார் குமாரசாமி முசலியாரு க்கு மூன்றாம் 

மளைவியாகிப மீனைட்சியம்மை என்பவரும், சிலபக்காளிசளுஞ் சேர் 

ந்த சண்டீாராச்ட் கணக்குகளைக் தீவாய்ப்பெய்து இக்குடும்பத்திற் 

குப் பெரிபாட்டத்டைச் செய்கனர், இப்படிக்கு கணக்குகள் மோ 

சம்போசேோ வருமானம் முட்டுப்பட்டது அதன்மேல் சண்டிரா' 

கட் வேலைகளை நிறுத்தித் தமக்குத் தெறிர் தள்ள சில்லரைப்பாக்கெ 
னில் சேர்ர்சவனையில் பாக்தொரர்சள் தயாவிடயமாகச் கொடுப்ப 

வளைகளையும், வ தயர்வீ SIH Dos gp பெரியபாட்டனார் வேலாயுத 
முதலியார் பெயரால்வாங்கியுள்ள இல்லமொன்றே இவர்கையிற் செ 

ட்ட சென்னையிலுள்ள அலிபக் தகுடம்பப்பொ.துச் சொத்துக்கள் 

பெசியபாட்டியாராகிய மீனுட்சியம்மைவசம் சக்கிவஞ்சத்திற் குள் 
ளாக, ௮வ்வில்லக்தில் கடைக்கும் குடிக்கூலிவசூல்களையுஞ்சேர்தத, 

அறுவர் சோர். துள்ள குமிம்பத்தைப் பாதுகாத் துவர்தனர். ௮ வவ 

சையாக லறுமைகேோ, வறுமையிற் செம்மை என்ன்முரையையும் 

**ற்கைனன்றே சற்கைனன்றே, பிச்சைபுலுங் கற்கைனன்றே, 

கல்லாலொருவன் குலஈலன்பேசுகல், நெல்லினுட் பிறந்த பதராகும் 

Gia? என்பதையும், “எண்ணென்பலேனை யெழுத்தென்ப விவ்கிர 

onde, சண்ணென்பவாழு (parse “தொட்டனைத்/தூ௮ மணற்



கேணி மரந்தர்க்குக், கற்றனைத் தூழுமறிவு'? 4 ஒருமைக்சட்டான் 
*ற்றகல்லி யொருவற், கெழுமையுமேமாப்புடைத்து'' சேடிலகிழுச் 

செல்லட் கல்வி யொருவற்கு மாடல்ல மற்றையவை,” “கல்லாதான் 

'சொற்காமுறுதன் முலயிரண்டு, மில்லாதாள் Cus snips pm pi” 

நல்லார்கட் பட்டவறுமையி னின்னாதே, கல்லாரகட் பட்டதிரு “மே 
ற்பிறக்தாராபிலும் சல்லா தார் சழ்ப்பிறக் தஸ், கற்றாரளை த்திசர்பாடு! 
என்னு தமிழ் மறைப்பொருள்களையுஞ் சிந்தித்து தமிழை செகிழ 

விடாது தமக்கு இலவெள?ச வேலைகளில் லாக்காலதலுதாமே புழைத் 

தும், அப்போது ஜீலக தாாயிருஈசு தொல்காப்பியம்-வாதராஜ முக 
சியார் முதலிய இபரியார்களை படுத்தும் “மெய்வருத்தம் பாரார் பசி 

கோக்கார் சண்டுஞ்சா, செவ்வெவர் தீமையுமேற்கோள்ளார் செவி 

யருமையும் பாராரவமதிப்புகி கொள்ளார், கருமமே கண்ணாபிஞர்'” 

என்ற நீதிநெறி விளக்கத்திற்குச் சான்றாகத்தமக்கு கேர்ர்தவமாயி 

லும், பொழுதிலும், “கல்வியுடைமை பொருளுடைமை யென்றிர 

ண்டு, செல்வழுஞ் செல்வமெனப்படு-மில்லார், குறையிரர்.த ச ம்முன் 

னர் நிற்ப போற்றாமுர், தலைவணங்கித் தாழப்பெறின் எனவும் 

எத ற்றோர்க்குக் கலகிஈரலனே சுவனல்லான், மற்றோரணிகலம் வேண் 

டாவா-முற்ற, முழுமணிப்பூணுக்குப் பூண்வேண்டாயாசே, யழருக் 

கழகு செய்வார்'' எனவும் “அறம்பொரு ஸின் பமும் வீடும் பபச்கும் 

புறங்கடை ஈல்லிசையுகாட்டு-முறுங்கவலொன், .ுற்றி.றுழியுக கை 

கொடுக்கும் கல்வியினூங்கில்லைச், சிற்றுயிரக்குற்றதுணை'' எனவும் 

“தொடங்கும் சாற்றுன்பமா யின்பம் பயச்ரு, மஉடங்கொள்றறிலாற் 

றுங் சலவி- நெடுங்காம, முற் பயச்குஞ் சன்னீர வின்பச்தின் 

முற்றீழாய், பிற்பயக்கும் பீழைபெரித'' எனவும், “தஞ்ச 

யழகும் கொடுந்தானைக் கோட்டழகு,. ம்ஞாளழகு மழகல்ல-கெஞ் 

சத்து, ஈல்லம்யாமென்னு நடுவுகிலமையாற்!” கல்கியழசே யழரு, 

எனவும் “இம்மை பயக்குமா லீயக்குறைவின்றாற், றம்மை கிச்சு 

மாற்றாமுளராக் சேடின்றா, லெம்மையுவாக்கம் யாங்காணேர் கல் 

விபோன், மம்மரறுக்கு மருந்து” எனவும் “*களர்சி £லத்துப்பிநக்க வுப் 

பிளைச்சான்றோர், Mr bog நெல்லின் வீழுமிசாக் கொள்சர், சடை 

கிலத்தோராயினு கற்றறிந்தோரைச், தலைகிலைத்து வைக்ச ப்படும்” 

எனவும் .வருவனவற்றா லுள்ளுறுத்தப்பட்டாராயத்: தமிழ்க்சல்கி 

யைப் போற்றிவர்தனர்,
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அக்காலதஇல்' “பூவுலகலிது: கவெலோகமென்றே. மெயத்தவத் 

சோ, Gorges தி. ரவொற்றியூர்” என்று நமது திருவெண்காட்டடி 

சுளுண்மைபிற் கண்டு பேறுபெற்ற இரவொற்றியூரில், ஆகதாண்ட 

மான் சக்கிரலர்த்திபின் பொட்டு வரிபிளக்செழுதி “எழுத்தறியும் 

பெருமானான'” தியாகராயப் பிரபுவிற்குப் பத்திசெய்யும் ஊழ்வலி 

யாலூச்சமேற்கொண்டு, பத் நிவலையிற் பட்வோனை நாடோறுஷ் 

சென்று .சரிசிதது. வருவாராபினர், அப்போ இவர் தந்சையின் 

ஆன்மரசேயர்களி லொருவரும், இவரை மகமைபாராட்டிவர் தவரும், 

'தமிழ்க்கல்விபிற் பற். றுடையவருமாகிய, காளவாய்-குப்பண்ணமுதலி 

லாரென்பவர் இவர் ௮றிலின் விளக்கத்தை யறிந்து, அவவிளக்கம் 

டூமலும் மேலும் விருத்தியடைய வெண்ணங்சொண்டு, சென்னையில் 

மு EKG டவள் வரப்பிரசாதமும், சிவானுபூசிச் செல்லமும், குல 

னருமெய்வங்9சகாள்னசமேன்மை, சலைபயிறெளிவு கட்டிரைவன்மை 

அில்மலைகிறைசோன் மலர்சிகர்மாட்டுபம், உலயெலறி வோடுயர்குண 

மினையவும், அமைபளனாஇுரை பா௫ிரியள்னே'' என்றபடிசதாசிரிய 

ீலக்கிணமும், ஒருர்கே பமையப்பெற்று, முச்சி, சித்தி, Mus Buy 

பாயர்களை விளக்க வெழுர்சரூளிய குருகர்க்கமாகிய, திருவருட் 

பிரகாச வள்ளலாசென்னும் சிதம்பரம் இராமலிர்சசுவாமிகளிடம், 

சமயமறிர்தறிலிக்க அக்குருமர்த்திபும் இர் நாலாசிரியர் வரலை 

எ திர்பார்த்திருர்தவரான படியா லெப்பச்சேர் த்தா ர். ஷே. குருமூர்த் 

இயாரிடம், ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரியார், காயா நு-ஞானசுக்கர ஐயர், 

இறுக்கம்-இரத்தின முதலியார் முகலிய லித்தியார்த்திக ளிருந் தனர், 

'இப்படி. இவர் வரவே அவர் கற்றாவெனக்கனிஈது ௮27 வதித்து மக 

'மையர்ராட்டி, “புதியவனல்லன், என் பிள்ளை எனக்குக்கடைத்தத' 

என்றனுக் கரசத்தனர், ஆனால் இர்,நாலாசிரியர் தமக்கு ஆசிரியரா 

வார் ,எத்தகசையின ரென்பதை யறியவோர் பாசுரமு மதந்கைவசை 

உரையையு மவதானித்.துக்கொண்டு, ஒர் ரோலை நறுக்கலெப் பாசுரத் 

தைத்திட்டிக் தமதாசிரியரிடங் கொடுத்த, இக்சவிச்கு ஐந்துவசை 

யாய் உரைசெய்கின்றனர். அசைத் தாங்களடியேனுச்குத் திருவுளம் 

ப்ற்ற வேண்டுமென்றிரந்தனா, ஆசிரியரும் அதற்குப் புன்னனச 

லோட்டி ஒன்பணசிதமா யுரைசெய்தார். ௮தைச்சுண்டு நடுங்க we. 
ங்கி யாரரீயபத்தியிலும் பணிவிடையிலு மீடுபட்டனர், அப்பாசுரத் 

wor we Guar எழுதிவைத்திருந் ஓம் ௮துகைக்செட்டவில்லை, இடை 

க்குமமேல் வெளியிடப்படும், அன்றுமுதல் நாடோறும் இலெளக
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டேலையொழிர்த வேளைக்ளில் இவர் அசரியரிடஞ்செள்ல எவர் இவ 
ரிடம் “தன்மகனாசான் waar wm Maar, பெர்ருணனி கொடுப்” 

ேபோன்* வழிபடுவோனே, புரைகோளாளனென வெடுத்தோதிய, ் 

ல். ௮ுவசை யவருளொருவரா௫ச், செவ்கிதிற் றெரிதன் Cut peer 

ண்ட, ௮ரைபல கேட்டஓுு பெருங்காத, றெய்வத்தின் மதித்தநிரி ' 
பொன்றின்மை, யன்னங்கிளிய ஈன்னிற கெய்யரி .யானையானே! 

றென்றிவையோற, ஓுடையர।இ ஈடையறிக் தொழுகுரர், சற்பிச்ச்ப்.. 

படும் கடப்பரட்டாமே'' எனனும் ஈன்மாணாக்க் ரிலக்கணம் கிரம்பி: 

பிருப்பசைக் கண்டு இவாக் து “ஈசலியல்பே யியம்புங்காலச் 

சீரலரு பிடனும் லாலிதிசீனோக்கிச் சிறக்.தழி யிருந்து தன்றெய்லம் 

வாழ்த்தி, உரைக்கப்படும் பொருளுள்ள த்சமைத்து சிரையான் வெ 

குளான்: விரும்பி மூகமலர்ர்து கொள்வோன் கொள்வகை யறிந்தவ 

னுளல் கொளச்சோட்டமின் மனத்தினூல கொடுத்தலென்ப'' எனச் 

கொடுக்க, இவரும் “கோடன் மரபு கூறுங்காலைப் பொழுதொடு செ 

ன்று வழிபடன்முனியான். மூனனும் பின்னு மிரவிலும் Lid of gor, 

ஓகலானாடியன்போடு கெழீஇச், குணத்தொடு பழகிக் கு GPG wand 
கின்றளாசறவுணரக்சோன் வாவென வந்தாக, கிரவென af HC we 

லிழென வலிழ்ச்து.ச், சொல்லெனச் சொல்லிச் செல்டலெனச் சென்று, 

பருகுவனன்ன வார்வத்தனாூச், சித்தாிப்பாவையினத் தகவடங்கிச்,. 

செலிவாயாக நெஞ்ஈகளாசைக், கேட்டவை கேட்டவை Sorgen ge 

தமைத்துப், போற்றிக்கோடலத வசன்பண்பே”' என்றபடி. பாடம் 

போற்றிக்கொண்டு “அழலினீங்கானணுசான ஞ்சிகிழலினீககானிறை 

ந்த கெஞ்சமொ டெத்திறமாசா னுவக்குமத்திற, மறத்திற் நிரியாப்ப: 

டார்ச்சீவமிபாடே'' எனவாடிரியவழி பாட்டிலொழுகி, எவ்வரியவிட 

யங்களையும், மற்றையவொருசாலை மாணுக்கருடன் sist Amarin sy 

பெரும்பாலும் உபந்நியாச ' வாயிலாசவே தெளித்து வர்சனர், இவ: 

'ரொருவ ரொழிய இவருடன் கற்கும் மறிறையர் தம்மாசிரியரைப் 

ரின்பற்றினரல்லர். இவரை டை. சுவாமிகள் பலவகையிலும் சோதி: 

ச்.௮, இலய பிள்ளையார் உபாசனை ிதஇிக்சச் செய்தார். இதற்குண்: 
பஎன ஒலை ஈ.றுீக்கொன்னறு அடியேன் வசமின்று முள்ளது, இகரும் 

YH DLP HESS Of aT YMGAreE வன்மையால் சகலவரிய .விடயன் 

களையும் தம.தாசிரியரிடஞ்செல்லுமுன்னசே யவதானித்துக்கொண்டு. 

ஆசிரியர் சுட்டிக்காட்ட அவைகளை மிக வெளிதாகவும் சூட்சுமமா, 

க்ஸ், மூணர்ந்து HUT மாணாக்கர் பலருளளும், , விசத்தியருச்மு த: 

29
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சொல்காப்பியரைப், போலச் சிறந்தனர், இவர் பாடங்கேட்டமுகறி:. 

யை விரிவஞ்சி விடுத்தனன், ௨ சுவாமிகள் இவரது இலக்கயெ விலகச் 

கணமுதலிய வற்றின் றேர்ச்சியை யறிந்து இவரை வாதில் வெல்லவல் 

ல்ராக்கக் கருதி, கக்ஷிப்பிரதி கக்திகளை வகுத்.து இவருடன்தானே 

சேரில், வாதம், சர்ப்பம், வி.தண்டம் முதலியவைகளில், வாதித்தும்,. 

மஹாவாதப் பிரசங்கவிதிப்படி, சொற்போர்க்களத்தினை வகுத்து, 

மூசசார்ப்பு, கொடியேற்றம், தவரைவரிச்தல், பிரமாணக் கோட்டி. 

வகுப்பு, முதலியவாகச் செய்வனசெய்.த, வாதித்தானம், பிரதிவாதி 

த்தானம், ஈடுநிலைத்தானம், சிறர்தசாகூி வரிசை, பிரசங்கவெழுத்.௪ 

மூறை, இவைகளையும் வருத்து, வாதவிலக்கணம், இருபத்திரண்டு 

வுசை தோல்வித்தான விலக்கணம், சமயக்கட்டுப்பாடு, தோல்வி 

வெற்றிக்குறிட்பு, வாகவொட்டம் முதலியவையும் வகுகது, பிறரை 
யிவரிடம் வாதிக்கவும், இவரைப்பிறரிடத்து லாதிச்கவுஞ்செய்.து 

அவ்வகசைய வாசுத்தில் இவர் வெற்றி யடையும்படி தேர்ச்சி யடை 

வித்தார். இவர் இவ்வளவு சேர்ச்சியடைக்திருந்தும் “இடக்கம 

மரருளுய்ச்கு மடரக்காமை, யாரிருளுய்ச்.துவிடும்'' எனவும், “யாகா 

வாசாயினு நாகாக்ககாவாக்சாற், சோகாப்பர்சொல்லிமுக்குப்பட்டு”” 

எனவும், ததங்காத்துக் கற்றடங்கலாற்றுவான் செவவியறம்பார்ச்கு 

மாற்றினுழைர்து'” எனவும், “காக்கபொருளா வடக்கத்தை யாக்க, 

மதனி.னாய் கில்லையுயிர்க்கு'” எனவும் வழங்கப்படுபவைகளை த தெளி 

ந்து அடக்கமுடைமையைத் சுமச்கின்றியமையாவணிசலனாகச் . 

கொண்டார். அனால், வாய்பேசாத மூகை, சபைக்கோழையோ வெ 
னில், அற்றன்று, “எத் துனையவாயிலுங் கல்வியிடமறித் தய்த துணர் 

வில்லெனினில்லாகு - முய்த்துணர்க்துஞ், சொல்லன்மையின்றெனி 

னென்மைஃதுண்டேற், பொன்மலர் காற்றமுடைத்த'' என்றபடி 

வாக்கழுத்தமும், “கற்றா உகறிந்தடங்கிததி தொரிஇ ஈன்றாற்றிப், பெ 

ற்றதுகொண்டு மனந்திருத்திப் பற்றுவதே, பற்றுவதே பற்றிப்பணி 

ப்பு நின்றொன்றுணர்ந்து நிற்பாசே டீணெதிச் சென்றார்” என வண் 

மையை புணர்ந்தவராயினர், | 

6 aso gs DINE, இவர் சமது குலகுருலாகய வயனெள்லா நெல்லூரி 

இரத்தினகுருக்க ளென்லும் ஆதிசைவ வேதியரீடம் சமயம், வீசே 

டம், கிருவாணம் முதலிய தீக்ஷைகளைப்பெற்று, “அப்பனை நந்தியை 

பாராவமுதினை, யொப்பிவிவள்ளலை யூழிமுதல்வனை, டுயப்பரிசாயி.லு. 

மேத்துமி னேத்தின, லப்பரிசச னருள்பெறலாமே,' “என்பேசிறகா



8 

Gapeh upse Od GuraCurp serdn Qurdua gid gr, 
மன்போடுருகயெகங் குழைவார்க்கன்றி, யென்போன் மணியினை 

சியய்த*வொண்ணாதே'' *இணக்கி நின்றானெங்குமாகி கினறுலும்; 

'ணங்கி கின்றான் பின் முன்னா கின்றானு, முணங௫  நின்ரனமர.ச 

Borger, வணங்கி நின்றார்க்சே வழித் தணையாமே'' “அன்புசகு 

மிரசண்டென்பரறிவி லாரன்பேசிவ மாவதாருமறிகலாரன்பேசெ 

மாவதாருமறிர்தபினன்பே சவமாயமர்ச்திருந்தாசே'' என்றமர்திசம் 

களை ச்சிர்இத்.௪, “பத்திவலையிற்படுவோன்காண்க'' எனவும், “இன்னி 

சை வீணைபிலிசைந்தோன் காண்க'' எனவும், “:பிறப்பறுக்கும் பிஞ் 

bas” எனவும், “மெய்ஞ்ஞானமா? மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடர்' என 

வும் “ஒராதாருள்ளத் தொளிக்கு மொளியான்' எனவும், “*ஈள்ளிருளீ 

ணட்டம் பயின்றாடு நாகன்'' எனவும், “யா துமனரினையு மந்த நினை 

வுக்கு நினைவாகி யாதின்பாலும், பேசுமற நின்றுயிருக்குபிராகி யன் 

பருக்கே பேரானரந்தக், கோதிலமுதூற்றரும்பிக் குணங்குறி யொன் 

றறக் தன்னைச்சொடுத்துக் சாட்டு, திதில்பராபரமான அசிக்தாஈதப் 

பேரொளியைச் சிக்தைசெய்வாம்'” என்பனவற்றைச் இந்தித்,து “க 

தீதலம் விளல்குமொரு நெல்லியங்கனி யெனக்கண்ட வேதாசமத்தின் 

காட்சி புரஷார்த்கமதின் மாட்ச்பெறு முத்தியத் கருதினனுமான 

மாதி, யுத்திபலவா நிருவிகற்பமேலில்லையா லொன்றோடி.ரண்டென்ன 

வோவுரையுமிலை நீயுமிலை நானுமிலை யென்பது முபாய நீயுண்டு கா 

னுஞ், சித்தமுளனா னில்லையெலும் வசனநீ யறிவை தெரியார்க டெ 

சியவசமோ செப்பு கேவலநீதி யொப்புவமை யல்லவே சின்முத்தி 

சரங்கமரபிற், சத்தமறவெனை யாண்டகுருமெளனிகையி ஸாந்நமிய 

சேற்குதவு பொருளே சர்வபரிபூண வசண்டதத்துவமான சச்சிதா 

னர்தசிவமே'' என்றும் “பானெனல்காணேன் பூரணமிறைவில் யாதி 

ணுமிருந்த பேரொளி£, தானெனகிற்குஞ் சமத்துற வெள்ளைத். தன் 

னவனாக்கவுர் தகுங்காண், வானெனவயங்கி யொன்றிரண்டென்னு 

மார்க்கமா நெறிதற்து மாருத், தேனெனருடித்.து என்பரைக்கலர்.த 

செல்வமே சிற்பரசிவமே'' எனவும் “*தாயுந்தந்தையமெனக் Sper 

வதுஞ் சாற்றி, ஞயுநீயு கின்னருளு கின்னடி, யருமன்றோ பேயனே 
ன்றிருவடியிணைத்தா மசைபிடி த்தே னாயனே யெனையாளுடை முச்சு 

ணாயகனே'' எனவும். '*சல்லாலெறிந்துங் சைவில்லாலடி த்.துங் சனி௰ 

தரச், சொல்லாற்றுதித்து. ஈற்பச்சிலை தூவிபுர் தொண்டரின, மெல் 

ஐர்ம் பிழைத்த னரரன்பற்ற சானினியே௮ செய்வேன், சொல்லாவிச
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இயர் கேர்ின்றமுக்சட் குருமணிசீய'' எனவும் “நர்டசத்தாதுன்ன. 

ஒயார் போனடி த்து கானடுவே, 'வீடசத்சே புகுர்திடுலாள் மிகப் , 

பெரிதும் விரைகன்றே, னாடகச் சீர்மணிக்குன்றே பிடையறாவன். 

புனக்கென், ஜாடகத்தே தின்றுருசத் தந்தரு ளெம்முடையானே””, 

ஏனவும் :*மாறுன் திருவடிக்கே யகங்குழையே னன்புருகேன், 

பூமாலைபுளைந்தேத்தேன் புகழ்ர் துரையேன் புத்தேளிர், சோமா னின் 

நிருக்கோயி. றாசேன் மொாகேன் கூத்தாடேன் சாமாறே விரை 

கஇன்றேன ச.துராமேசார்வானே'' எனவும், “*வர்னுகி மண்ணாக வளி 

யரகி யொளியாகி, யூனாடியுயிராகி யுண்மையுமா யின்யையுமாய்ச், 

கோனா யானென தென்றவாவரசைக் கூத்தாட்டு, வானாகி கின்றாய் 
வெள்சொல்லி வாழ்ச் அவனே” எனவும் “தரிக்கிவேன் காயவாழ்க் 

கைச் சங்கரா போர்றிலான, விருக்சனே போற்றி யெங்கள் கிடலை 

யே போற்றியொப்பி, லொருத்தனே போற்றி யும்பர்தம்பிரான் 

போற்றிதிஸ்லை, கிருச்சனே போற்றி பெங்கணின்மலா போற்றி 

போற்றி'' எனவும், வாழ்த்து வாயுரினைக்க மடகெஞ்சும், தாழ்ச்சச் 

சென்னியுர் தந்கதலைவளைச், சூழ்க்கமாமலாதூலித் ததியாதே, வீழ் 

ததவா வினையேன் நெடுங்காலமே'' எனவும், “கற்றுக்கொள்வன 

வாயுள் நாவுள, இட்டுக்கொள்வன பூவுளறீருள, கற்றைச்செஞ்சடை 

சதுசாணுமுளோம், எற்.றுக்கோ ஈமனால் முனிவுண்பதே'' எனவும் 

ஏக தித்தவற்றா லாராமைகொண்டு பலபடத்.துதித்துப் பரமசவத்திற் 

இடையருப்பத்தியும், '(இயல்பென்றுந் திரியாமலியமமாதி யெண். 

ருணமுர்சாட்டி, யன்பாலின்பமாகிப், பயனருளப் பொருள்கள் பரி 

வாசமாடிப் பண்புறவுஞ் செளபான பசீஷங்காட்டி, மயலறு Lo’ Bn Gr 

Feng Cer Burs uppws grey worpaQucarcnCurd, wwrane 

'சென்னியில் வைத்து ராசாங்கத்தி லமர்ர்தது வைதிக சைவமழகதக் 
தோ என்றும், 'வேச.நால் சைவ நாலென் றிரண்டேழால்கள் வே. 

ஹூரைக்கு அாலிவற்றின் ' விரிர்தநால்க, ஏாதி.நர்ல ௩ தியமலன் றரு ' 

நாலிசண்டு மாரண,நால் பொது சைவமருஞ் சிறப்பு நாலா, ரீதியி 
தலகர்க்குஞ் ஈத்திரிபாதர்க்கு நிகழ்த்தியது ரீண்மறையி னொழமிபெொ 

'ருள் வேதாரர்.ததீதில் பொருள் கொண்டுரைச்கு ,நாம்சைவம் பிற 
ஸரூறிகழ் பூர்ஸஞ் சிவாகமங்கள் சித்தார்தமாகும்'' என்றும் பெரு 

ஸுஜும்க்ர்ய்க்த. ஓசவசக்தாக்தக் கொள்கையுமுடையரானார், அக்கால 

த்தில் இருவொற்றிபிடங்கொண்டபடம் பக்சுவாணரஈய ஈதூய்மதை 

'பர்டம் வர்பார்”ஆஞ்னடல்' ஈம்பிதளுக்கு அன்பிற் பெருபெ சிறப்
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பின்மிக்க- அருச்சனை பாட்டேயாகும், ஆதலால் மண்மேல்: கட்மைச் 
௫5 ‘ பச ய் ‘ 1: 

* 6 99 ௪ ° a உ உப க ௩ 9 

சொற்றமிழ்பாகெ'' என்றனுக்கிரகித்ததைச் .சர்இத.தச் கலரர்னு 
ச ° . e ம் » a ஏ fy ௪ 5 ௩ ப் 

அத்தேவர் பிராளுரைச் செர்தமிழ்ப்பரக்களாற் றுதித். துவர் தனர், 

இவர் செய்கை Damen மாச, மைசூர் ராஜ்ஜிய த்தைச்சார்ச்ச 

பெக்சளூரில் இலெளகோர்த்தமாய்ச் சென்று நிலைத் இருர்ச. இவர் 

குடும்பத்கிற்குப் பழைய சம்பர்திகளாகிய, அரிமஹாரிஷிகோத்தி 

சம்-இருக்கலசை (தொட்டிக்கலை) கிருஷ்ணசாமி முதலியாரென்பவ 

ருக்கும். அவர் சர்மபத்தினியார் இலட் சமம்மாளுச்கும், லெகுசாள் 

புக்சிரசர்தானமின் றிப் பிறகு தலப்பேறாச, என சருமைக் smut Bus 

மாஅஸ்ரீ இரங்கம்மாள்”' அ வகரித்திருர் கனர், இம்மாத ஈல்லாளுக் 

குப் பருலம்வாய்க்க், டை. சகருஷ்ணசாமி முசலியார் சல்லிச்செல்வம் 

பொருட் செல்லவமமென்னு (பிரண்டுசெல்வங்சளூள் கல்விச்செல்வத்சை 

யே முச்கிபமாசக்சொண்டு சுகுகியான வரளை சசேடிச்மசன்னைக்(குவர் 

தளர், அக்காலத்தில் இல்லிரண்டு குடும்ப சுக்கும் குலகுருவாகிய 

வயலெல்லாசெல் லூர்-இரத்தின குருச்சள்ரஎமாய் இர்_நால tah wen x 

தீ திருொற்றியூர் Le ang வாம்பிகை சச்கிதியில் பார்த ga wR ibs go 

மக ட்கொடுக்க மூ. அசிரியரிடம் auréaal g os Curent, ழை. 

குலகுரூவாளர் தன்சிஷ்ய குடும்பற்கள் தழைச்துப் பெருசவேண்டு 

மென்ன மெண்ணக்கிளராய் இலாத காத்தாரிடம் இவ்சிடய ச்சை 

ச்செப்பிச் சம்மதிக்சச் செய்தனர், அனால், அக்காலத்தில் இவ்வா 

சிரியருக்கு சிறியதகப்பனாரிருவரும் வேறுபட்ட சரு.தினராயினர், 

அப்படிக்கிருக்தும் சடவுளனுச் காகத்சால் மணம் தீர்மானிக்கப்பட் 

டத. ஆனால், அம்மணம் பெங்சளூரிலேயே நிறைவேற வேண்டிய 

தாயிற்று,  ௮தற்குபணச்செலவு ௮திசமாஞுமன் Seren Ghar o gn 

பஈட்டியாராய மாது ஸ்ரீ தனக்கோடியம்மாள் warner 

* ட்டமுற்றன. . இதைக் குலகுருலா எறிந்த மே. இருஷ் ணசாமி 

, மூதலியார்கான் சன்னிகாதானம் செய்யமுடி வு செய்திருச் கிர படி 

் யால், வரனும் வரனுக்குண்டான நெருங்கயெ வுறவினரும் தம்மிடம் 

'கரப்போகப்புட்டுப்படி யாகும் செலவுகளைத்தாமனுப்பலதாகச் ( குல 

குருவுக்குத். தெரிகித்து அதற்குண்டான தொகையைக் sog vg” 
காளியும் சென்னைவாசியுமாகய தொட்டிக்கலை-தர்மசிவ முதலியாரு 

சகனுப்பி, இகர்களைப் புறப்பட்டு வரும்படி திட்டஞ்செய்தளுப்பி 

Le இவர்களும் அவ்வாறே, அக்காலத்தில் ரெயில்மார்ச்ச மில்ல
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திபடியரல்  மாட்டுவண்டிகம்லமாய் பதினைர் துதினம் பிர்யாணஞ் 

செய்த பெல்சஷரைச் சேர்ந்தார். பிறகு சுபமுகூர்ச்தத்தில் என 

தருமைத் தாயாகியமா த ஸ்ரீ 'எரங்சம்மாளை'' மணமுடித்தார், ௮ம் 

போது சென்னைபில் பெத்துராயக்களன் பேட்டை வ.ரதையர்வீ தியில் 

பிதிரார்ச்சித ' வீட்டை இங்கே சிலகாரியஸ் தர்ச்ள்கலம் விட்டுப் 

போயிருர்தார். மணமுடிக்ச.தும் இவர் த மாமனார் இவசைத்சம்மி' 

டத்திலேயே வைச்தக்சொள்ள விருப்பங்கொண்டு மெ. பெங்கர 

ரில் பிரதான சோர்ட்டில் துவிபாஷி வேலையொன்றைக் தஇிட்டஞ் 

செய்து இவருக்கு வேண்டிய விடுதிமுகலிய சவசரித் து மனையறம் 

படுத்திவைத்தார். அவ்விடத்தில் இர். நாலாடரியர் அ. த்தேயபாடை 

யாபெ கன்னடமும், இர்துஞ்தகானியும், மகராஷ்டாமும், ஆங்கில 

மும், கற்றறிந்தார். னல், அங்கிலேய பாடையை மற்றவர்களைப் 

போல கிருத் செய்யாது அக்காலத்துக் கேற்றவரையில் கிற்றறிர் 

தார். [இவருக்கு சேவராகர எழுத்து பரிச்சியமின்றாணாலும் செலு 

ககுபாடை வருமாசையால் ௮தனுதவியால் மம்ஷ்கிருதம் வா௫ிக்கத் 

தடையில்லை. அவ்வாறு வாசித்து ல குறிப்புகள் எழுதியது அடி 

பேனிடத்திப்போ.து முள்ளஅ.] அப்போது “*தயங்ணெர்க்கோதை 

தன்னொடுதருக்கின வயங்கிணர்த்தாரோன் மகிழ்ர்து செல்வுழிராள், 

வாரொலி கூர்துற்பேரியற் கிழத்தி, மறப்பருங்கேண்மையோடறப் 

பரிசாரமும், விருது புறந்தரு உம்பெருந்தண் வாழ்ச்கையும் வேறு 

படு திருவின் வீ௮பெறக்காண வுரியைச்சுற்றமோடொருதனிபுணச் 

க்க'* யாண்டுசிலகழிர்தன. தூமப்பணிகளொன்றித் தேய்க தசலென 

கொருவர் காமர்மனைவியெனக் சைசலக் து-ராமர், தொலையாத வீன் 

பமெலார் துன்னிரைமண்மே னிலையாமை கண்டவர்போனின்௮, 

எனவாழுசாளில், மசப்பேறின்றி மனத்தாங்கலோடு, “படைப்புப் 

பலபடைத்துப் பலரோடுண்ணு முடைப்பெருஞ் செல்வரசவிலு 

மிடைப்படக்,' க௮கு௮ sig சிறுகைடீட்டி, யிட்டுக் சொட்டும்: 

'கெளகியுக்.துழர் ௪, செய்புடையடிசன் மெய்பட்சிதிர்ச்,த, மயக், 

கு௮மக்களை Gave, பயக்குறவிலர்தாம் வாழுகாளே”” எனவும், 

“*“குழலினிதியா மினி தெள்பர்தம்மக்கண், மழலைச்செரிற்கேளா sera” 

என்வும், “தம்பொருளென்ப தம்மக்களவர் பொருடர்தம் வினையான் 

வரும்” எனவும், “எமுபிறப்புர் தயவைதீண்டா பழிபிறங்காப்பண்பு 

கேடட்ச்கட்பெறின்'' எனவும் வருவனவற்ஷைச் இர்தித்து: தம்நூடை 

வரிட்மும், உபாசனாமூர்த்தத்தினிடமும் விண்ணப்பித் தப் பலவ
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கை ததவலகளை மேற்கொண்டொழுகினர். என்னை? கடவுளருளானே 
செடைப்பதல்லது பலதவத்தான் மூடியுமோ ? wp ps gy, “Cates 

காலாசாதெனினு முயற்சிதன் மெய்வருக்தக் கூலிதரும்'” “pupa 

யுடையாரி:ழ்ச்சி யடையார்'' என்பதுண்மையன் றோ, ௮ள்வசையில், 

சிலவாண்டு தவங்கெடர்து ஒராண் மசவுண்டாயிற்று, அதன் பினனச், 

ஒர் பெண்மக வுண்டானதும் அல்வாண் மாசவு மரித்கது, AN LILY De, 

ஆண்மசவில்லையே யெனக்;கறைவேண்டி நின்றாராக, அக்காலத்தில் 
வயற்றிமீலயே வோசாண்மகவு செத்துப்பிரக்ஈப் பின்னும் வரூத்ச். 

(மற்கொண்டுத் தம்மிட்ட தெய்வமாகெ இளைய பிள்ளையாரிடம். 

குறைகூறிலர் தனர், அப்பால் ஒராண்மக வுண்டாயிற்று, இவவாண் 

மகவின் பின் ஒர் மகவுமரித௮ப் பிறர்க.து, இம்மக்கள் மூத்தாளுக் 

காம், இவர் பெங்களூரிலும், வழுக்கி, நந்திமுதலிய விடம்களில், 

அலுஎலாகப் பதினெட்டு வருடகாலமிருக்தார், ௮வரிடையிடையே. 

சென்னை சென்று தம்மாரிரியரையும், திருவொற்றியிடங். கொண்ட 

படம் பக்கவாணரையும் தரிசித்து வந்தனர், இப்பதினெட்டு வரு 

டம் கடந்தபிறகு சென்னைதிரும்பி வேறுவகையான உத்தியோக 

மனுகூலப்படாதபடியால் ஒர் தையல்ஷாப்பில் ௮.றுரூபாய சம்பளத் 

திற் கொப்புக்கொண்டு மிகுந்த கஷ்டத்துடன் சுமார் எழுவருடன் 

ஜீவித்துவர்தனர். அக்காலத்தில் தாம் வசிழ்திருர்த வீட்டைத் ,ன.2. 

தங்கையும் மைத்துனரும் ஆக்கிரமிக்க ௮தை உபாயமாய்த் Prd 

$£வற்பாடு செய்து சிக்கறுத்தார். அப்போது தனதாசிரியரும், பாளை 

யம்-சோமசந்தரசெட்டியார், த-வாருதேவமுகலியார், கோ-ஐயாசாமி. 

முதலியார், ப-விஜயரங்கர தலியார் முதலியர் மதுசையாத்திரை செய் 

யும்போது தாலும் அவர்கள் வேண்டுகோளின்படி உடன் சென்ற 

னர். அங்கிருந்து திரும்பி சென்னைவந்ததும் தமதாசிரியர் தென், 

னர்க்காடு ஜில்லா, கூடலூரில் சலகாரிய நிமித்தம் கின்றார். சென்: 

'*னையிலிருச்த இர் நாலாசிரியர் தமதாசிரியர் தமது பத்திப்பேன்பிற். 

றதும்பித தோத்தரித்துப் பொறித்துவைத்த செக்கமிழப்பாக்களில். 

” ஒரோர்பகுதிக ளச்சாகிட் பலரோ துவதைக்கண்ட இறுக்கம்-இர த்தி. 

னமுதலியார், மயிலை-சிக்கட்டி-சோமசுந்தர செட்டியார், பு.தவை- 

ேலுமுதலியார், சிலானக்தபுரம், செல்வராயமுதலியார் முதலிய திரு 

வருட்பிரகாசவள்ளலாரது அபிமானிகள் வேண்டுகோளின்படி அப்: 

பாக்களையெல்லாம் திரட்டித் திருமுறைசளாகவகுத்து முதல் கான் கு 

இருமுறைசளுக்கு ஒர் வரலாறு எழுதி சென்ற அ௮ட்சயவருவும் ௮ச்
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இட்டுப்பரிபசகிகள் முற்றுமோ இயுய்யும்பட அப்.,ததக த்திற்கு இரு: 

லிர௫ட்பா வென்று ௬ ந£மமிட்டு வெளிபிட்டனர். ஸ்ரீ es Derr: 

ஆரயார் பரப்கிய பதிகங்களும் இளைய பிள் எயார் பரமாயெ பதிகள் 

களையும் சேப்டி அதற்சோர் வாபுறைவாழ்க்அ சேர்த்து சென்றபிர்: 

பரிதி .வருஷம்' ௮ச்ிட்டு வெளிபிட்டனர். பிறகு முகல் கான்கு;திரு 

மூறைசரின்' காபிகள் சராளடைவில் செலவாயலிட்டைமையாள் செ. 

ன்ற சர்.வஜிக்துவருஷம் இரண்டாம் பதிப்பொன்.று ௮ச்சிட்டுவெளி 

Gti, Cope Hig திருமுறைகளின் கதையிற்றாக இர்.நாலா 

இரியர் தானெழுதிய வரலாற்றில் “ஆராவ துமுறை யாரியனார் தம்மரு 

சார்னே வேறோர்சார்சே முற்றன் றெம்விளைவிளை பாகம், தேருப்பரு 

வ்க் தேர்ர்சென்றி னோருது கிற்ச, விரார்மற்றை, முறை வெளிவக்த' 

op ANOS ae Ly” என்றபடி ஆன்மாக்சள.த பரிபாகனோக்கி அரு 

ou திருமுறைவெளிபிடா௪ காலம் தாழ்த்தனர். அ௮ந்ராயிலுல், சே: 

ன்றதர்ரண்ல்ருமம் வேலூர் பச்மராபமுதலியார், பெங்களூர்-ராகவ 

ுராயகர், வேலூர்-மாலொ மணி முசலியார், திருசொபுரம்-லோகநாச்' 

'செட்டியார், ஸ்ரீமான் வேணுசோபால் பிள்ளை முசலியோ ௪ழுயற்ச: 

ய்ல் காலஞ்சென்ற மகாளித்.தவான்-சோடசாவதானம் திருசிரபுசம்: 

சுப்பரரய்செட்டியார் ௮வர்சளைக்கொண்டு அச்ட்டு வெளியிடப்பட் 

Lp. ஆனால் அப்பதிப்பின் பதக அடைவு சுவாமிகளின2 கருத் 
அக்கும், மேற்படி சுவாமிகளினஅ பிரதமமாணாக்கஈஈகிய இந்.நூலச். 

சரியாத கருத்துக்கும், அக்குரு பரம்பரைகருச்துக்கும் பலவகசையி ' 

லிலும்'பிறழ்ச்.து: விட்ட, 'அதைப்பின்பற்றியே ௮சேகம் பதிப்பு 

கள் வெளிவந்தன. [ திருவருள் கூட்டினைத்தால் சரிவரபதிக௮அடை 
வப்ரடுசெய்து வெளிிடப்படும] இதுகாரணமாக ௮க்சாலத்தில் செ' 

ன்னையில் சழகாட்டிலிருந்து வந்து வஇர்த யாழ்ப்பாணம்-ஈல்லூர் 

த் றிமுகசாவலரவர்கள் ௮பிமானிகளுக்கும் திருவருட் விரகாச வள்' 

andro g அபிமானிகளுக்கும் பலவகையில்லாதம், ““ஈடந்தவண்ணம்' 
உரைத்தல், ஈடந்தவண்ணம் அறிவித்தல் இருவருட்பா தூஷணபரி . 

ச்ார்ம் 'லிஞ்ஜாபனப் பத்திரிகை அரார்த்தனப்பத்திரிகை மு. தலர்ன் | 

கூலம்ாம்' ஈட்கிசமுடி.கில் “போலியருட்பா மறுப்பு'' என்னும் குதர்் 

கீக்ம் நிறைர்த' புதககமொன்று மேற்படி நாவலரவர்கள் எழுதிமா. 

வேண்டூர்.இபாகேச் மூதலியசரவர்கள் இயற்றியதாக (psu spr gs 

தேரடு'வெலிமிட்டனர்.' * அதைக் கண்டு சமாசவேசு சன் மார்க்க ச்து' 

சிங்க த்தின் அபிமானிகள் பலரும் வருத்தமூற்று , இர். நாலாரரியசை
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வச்தவேண்ட ASPET அதன்மறுப்பரச. “போலிபருட்பா மப் 

பென்னும். குதர்காரண்ணிய A FDOT LTH. என்னும் புத்தக மெ 

முறி சமசவேத சன்மார்க்கத்.து சங்கத்தார் பெயரால் . வெளியிட்டு 

மேற்படி. குதர்க்கங்களுச்கு சமாதனங்களையும் திருவருட்பாகின். 
உண்மையினையும் யாவரு முணர்ர்துய்பும்படி. செய்தனர், உடனே. 

மேற்படி. நாவலரவர்கள் தம் சொந்தராடெய்தினர். அதோடு அவ் 

வாதம் முற்றுப் பெற்றது, | ட்ட. 

தி பிறகு திருவருட் பிரகாசவள்ளலார் தெற்கிலுள்ள சிவஸ்தல யா: 

த்திரைசெய்து கூடலூருக்கடுத்த பார்வதிபுரம், உத்காஞான சிதம்' 

uth om பெயர்வாய்ர்த வடலூரில் சல ஞானசாகனங்களின் 

பொருட்டுத் தங்கியபோது இவர்சென்ற சுக்கலெவருவம் கடையில் 

குமிம்பத் துடன் அவ்கிடஞ் சென்று எத்திறத்தாசா னுவக்குமத்திற' 

மறத்திற்றிரியாப்படர்ச்சவழிபாடே'' என்றபடி, ஆரிய பணிவிடை 
யிற் றலைநின்றார். ௮ப்போஅ இவர் தமதாசிரியர் உபாசனாழூர்த்தம் 

பெரியபெருமான், கூத்தபிள்ளையார், இளையபிள்ளையாச், உலகமாதச' 

வாகிய பார்வதியார் நால்வர்மு தலியர்விடையமாச ௮ரியபலசெர்தமிழ் 
ப்பாக்களால் தோத்திரங்களியற்றிப் பொறித்துவைத்தனர். ஷே. வட் 

தூரிலிருச்கையில் சிலகாரியங்களைமுன்னிட்டு இவர்குடியிருக்கு மிட் 

த்தை தீவர்த்கித திருடர்கள் ஒர்கூட்டமாக கோரிரவுவர்.துவளை த். 

மேற்கூரையைப்பிடுங்கிக் கொளுத்தி இவரையும், அடியேனையும், 

ஹடியேன் தமைக்கையாமரையும், இவர் தம்பியாரையும், அடியேனது 

அருமைத்தாயாரமையும் இன்லுஞ் இக்குமி ம்பத்திளைச்சார்ச்த சிலமை' 

யும் உலக்கைகளைக்கொண்டு புடைத்தாறு பாடுசெய்தனர். அதில் 

இவர்க்குண்டான ஊறுபாடுகள் இலர்காலமாகும்வரையில் தலையில் 

கின்றிருந்தன. அப்போதில/ பிழைத்தது அடியேனுடைய பூர்வ 

புண்ணிபமும், த.மிமுலகு செய்த பெரும்பாக்கியமுமேயாம், ஏனெ 
"னில், ௮வ்வாக்கால் தமிழில் இலர் பல.நால்க எளி.பற்றவும், பார் 

வை:பிடவும், மொழி பெயர்க்கலும் முடியாமையாய் வீடும், அப்பு 

் றம் சிலராள் சென்றபிறகு இவர் தமதாசிரியருடன் மேட்டுக்குப்பஞ் 

சென்றிருந்தஷர். ௮ப்போது இவர்ச்குப் பித்தபாண்டு வியாதியும் 

தேகத்தில் கர்ப்பகாரக விரணமுமுண்டாய ARS SRW 

தமத சிரியர் கருபையால் ஒருவரது சவுக்கியப்பட்டனர், : அக்காலத் 
இல் திருவருட்பிரகாச Gen aT OTT தரிசனார்த்தமாச சாதக்களூம், 

வித்துவான்களும், பண்டி தர்சளும், யோகிகளும், தவத்தர்சளூம், 

9
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ஜோதிடாகளுமாகப் பல்லாயிரம்பேர் வர்.ஐ குழுமியிருச்தனர்,. அடி 

க்க தெற்தொன்ன சைவமடங்களி னின்றும் தம்பிரான் மில் 

வருவதுண்டு, ஒருகாலத்தில் இச். நூலாசிரியர் பத்தியினால் பொறித் 
அவைத்இருக்கும்பாக்களை, தர்மலிங்கபிள்ளை, வெங்கடேச அய்யர்) 

அடுர்குருக்களென்லும் சபாபதி சிவாசாரியர் மூதலியர் மூலமாகச் 
கேள்விபுற்௮ு ஜே. சுவாமிகள் ௮வைகளை வரவழைத்து: அவ்விடன் 

கூடியிருந்த சமாசவேத சன்மார்க்க சங்கத்தினராகிய ஆனந்தராத 

சண்முக சரணாலய சுவாமிகள், கல்பட்டு-இரா மலிங்க சுவாமிகள் 

முதலிய மசத்தக்கள் முன்னிலை.பில்தாலு முடனிகுக்து அவைகளின் 

சொற்சுவை, பொருட்சுவை முதலியவைகளை யாரரய்க்து, வியா, 

ஈமது முதலிபாரப்பா .மதுரலாக்கிது, வித்துவான் பாட்டிது, என்றி 

டை.யிடையே.யருமைபாராட்டி, மலர்வாய் மலர்ர்த மணிவார்த்தை 

யிது, என்று தமது திருக்கரங்கொண்டே வரைந்தும் உபயகவலா 

நிதிப் பெரும்புலவர், என்னும் பட்டமளித்துப் பொறித்துவைத்துங் 

களித்தனர், இதற்சான வாதாரம் அடியேனிடம் தற்காலத். துள்ள ௮. 

இவர் சதபங்கியும் இயந்றினர், ௮து. எனத சிறியதர்ரையாரது 

பாதுகாப்புக் குறைவினால் சென்னையிலிருந்த அயுளவேத பண்டிசர் 

திதம்பரம்-தளவசிசை-சுப்பிரமணிய பண்டி.தர்கையிற்சிக்க, பீன்ன 
ரதத மனேஎ்மணிபம்மா ளென்பவர் வசமாக, ௮வ்விடத்தினின்றும் 

கைதப்பிவிட்டதாகவும், ௮து ௮ச்தம்மாள் வசமிருக்குவ் காலையில் 

நேரில்பார்த்த சித்தார்தசரபம்-௮லஷ்டாலதானம் ம-ஈ£-£-ஸ்ரீ முதலி. 

யாரவர்கள் பூவை-கலியாணசுந்தாமுதலியாரவர்கள் ௮டியேலுக்குத். 

தெரிவித்து மிகவும மனவாட்டமூற்றனர், எல்லாம்வல்ல விறைவன் 

கூட்டிவைத்தனராயின் ௮தை வெளியிடச் சித்தமாயிருக்கின் னன்; . 

மேட்டுக் குப்பத்தில் இவர் நீறுபூத்த நெருப்புப் போன்று. 

கற்றுணர்ச்தடங்கல், என்பதைக் கடைப்பிடித்து, மற்றவைகளைச். 

சுவனியாராய் ஆரியபத்திபி லீடுபட்டு ௮தை முட்டற முடித்துவர் ' 

தனர். இப்படி நிகமுஈரளில் சென்ற ஸ்ரீ மூகவருடம் gah ul திரு: 

ஞ்ரைபதறங் சஞ்டி,இதயும், சதய.ஈகஷத்திரமும் கூடியதினத்தல் அடி 
யேனது அருமைத்தாயும், இவரது உயிர்த்துணையும், வாழ்க்கைத் 
அணை ஈலலுமாகிப மா.தஸ்ரீ சிரங்கம்மாள் சுமார் அளுமாதகாலமாக 

கரொணிக்கழிச்சில் கோய்வாய்ப்பட்டு நோயுளார் வாயுளான் ஆயெ 

பரம்சிவத்தின் திருவடி. மீழலைச் சேர்ந்தா ஈந்தமூற்றனர், ௮தேகால 

SP HLTH ஆறுமாதகாலம் சர்ப்பசாரசு விரணரநோய்வரய்ப்பட்டு,
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இலவச ஏச்புத்திரியும் அடியேனஅ அருமைத் தமைச்கையாருமா 
கிய சிவகாமி யம்மையாரும் அடுத்த ,ஐவணித்தில்கள் . திரிதியை 

இதியும், ௮ஸ்த ஈக்ரத்திரமுங் கூடிய தினத்தில் வெபதமுற்றனர். 
அர்த ஸ்ரீமுகவருடத்தில் இக்குடும்பத்திற்குத் தணையாயிருக்சத் சகு 
ந்தவர்கள் ௮ரநேசர் காலமாய் விட்டனர், அடியேலும், அடியேனது 
இருத்தர் தீயாரும், இர். நூலாசிரியராகியவிவருமே மிகுந்திருர்தன ம். 

பின்னர்மேல் வருங்கருமம் கோக்கு கெலகாலம் நாம் தேசுத்துடன் 

ஒருவர்க்கும் புலப்படாது மறைந்திருப்போம் என்றனலுக்கெகத்திரு 

ந் தபடி திருவருட் பிரகாசவளளலார் இக்நிலவுகத்தார.து ஊனக்கண் 

Gas கெட்டாது மறையவுத்தேசக்கொண்டு இர்நூலாசிரியமை; 8 

Bacio மிற்கவேண்டாம் உனக்குத் தெரிவிக்கவேண்டியதை ஆண் 

டவர் அவ்வப்போது தெரிவிப்பர், சென்னை செல்வாயாக, என்று 

ஆக்கியாபித்து, ஸ்ரீமுசவருடம், சைமி” பெளர்ணமி திதி, பூச ஈக்ஷத் 

இரங்கூடிய தினத்தில் தாமிருந்த ஒடுக்கவறையைத் தாழிட்டு மூடி. 

னர், இவர் தம்மாசிரியர் சொற்கடவாது தாழிட்ட திருக்சதவைப் 

பூட்டி முத்திரித்து திறவுசோலை ஷே. ஒடக்கவகையச் குள்ளேயே 

ஊரச்கிவிட்டனர். | 

மேலவ்கிட மிருப்ப தரமையாக முடிய இவர் அடியேனைக் 

கைகற்றி செதம்பரம், வைத்திச்சரன்காயில், சீகாழி, திருவதிசை 

வீரட்டானம், திருமுதுகுன்றம், திருவண்ணாமலை முதலிய திருப்பதி 
சளைத் தரி௫த்.து, இராயவேலூர் பிரபுக்களில், கூடலூர்-சுப்பி.ரமணி 

முதலியார், சூரசக்காரமு தலியார், முத்தையாமுதலியாசென்னு சகோ 

தரர்களுடைய ஆதரவில் ௮வவிடத்திலேயே சிலகாலம் வதிக்தார், 

அப்போது இவாது இளைய சகோத.ரராகய தொழுவூா-சபாபதி முத 

கியாரென்பவர், மே. மேட்டுக்குப் பத்தினின்று மிடடயிற்றங்கா.து 

சென்னை சேர்ச்தார், அப்படிச் சேர்ந்தவர் இர் நூலாசிரியர் வேலூரி 
லிருப்ப தறிர்த ௮வ்விடம் வர்.து பிரயத்தசன பூர்வமாகபிதிரார்ச்சத 

இராமங்களி லொன்றாகிய சிறுகடல் சரொமத்திற் சழைத்து வர்தனர், 

விக்கிர மத்திற்ரனே தம்வாழ்ராள் மூழு.துங் கழிக்கவேண்டி. இக்.நா 
லீரகிரியர் தம.து சீறிய தகப்பனாரயெ சண்முகராய முதகியாருடன் 

ஏககுடும்பமாக பயிரின் மேல்விசாரணையையும், ஓர் சிறுரொமச் கல் 

விச்சாலையையும் மேற்படுத்தி றுவர்களுக்குத் தமிழ்க்கல்வியைத் 
திறமாசப் போதிப்பதும் செய்துவந்தனர், இவா.து இளை யசசோதர' 
சர்சிய சபாபதிமுகலியார்சென்னைபிற் அபுள்வேக பண்டி.சத்தொழி'



7 
லையும், பெத்துராயச்கன் பேட்டை வாதய்யர் வீதியிலுள்ள பிதிரார் 
ச்சி ச இல்லமொன்றனையும் பார்த் தவர்தனர்.' ௮ப்போது' ரொ.மத்தி 

அள்ள சண்டமுகராய முதலியார் தமத சமையன் மக்களாகிய இர்.நா. 

லாசிரியர், இவரது தம்பியார் சபாபதிரு தலியார் யெ விருவர்க்கும். 

மணகவினையை மேற்கொண்டனர். அப்போது இர். நூலாசிரியர் தமச் 

குமறு மணம் வேண்டாமென்று கிரரகரித்துத்தாம் தமதிச்சை வழி. 

ச்செல்ல உத்தேரிச்திருர்தனர், ௮க்சாரணம்பற்றி தமதிசாய சசோ 

தாருக்கு , விவாகம் மூடிக்க வேற்பாடுகளைச் OF! gent, guy 

சகோதரருக்கு விவாகம் முடித்.து சென்னையிலுள்ள பிதிரார்ச்ச 

வில்லமொன்றினையும் அடியேனையும் அவரிடமொப்பித்து இல்லறதரு 

த்தை வழுவாது நடத்திவரவேண்டு மென்பதிவர்கருத்,௫. அனல், 

இவரதிளைய சகோதரர் இர்ஈன்றியை' யுட்சொள்ளாரா௫ச் தமக்கு 

விவாகம் முடிச்சதும், “ஊழிற் பெருவலியாவுள மற்றொன்று. சூழி, 

ந்தான் மூந்துறும்'' என்ற தமிழ்மறையின்படி வினைவயத்தசாய்த் 

இம்மனையாளும், மாமிமாரும் மற்றைய்வச்சார்பானவர்கள௮ வஞ்சச் 

சூச்சிகளிற் சிக்குண்டு, மெ. பிதாரார்ச்சி இல்லத்தையும், மற்றைய 

பொருள்களையும், என தன்னைக்குக் கொடுத் துள்ள. ஸ்ரீதன் சொத் 

துக்களையுங் கைப்பற்றி, ௮வைகளைக் கெடுத்தும், மாற்றியும், விற் 

றும் இன்னும் பலவகையான கெடுதிகளையும் புரிர்,த, அடியேளையும் 

இச் நாலாசிரிய்ரையும் ௮ராதாணைசெய்து, தானுஞ் சரிவர வனுபகிக்: 

காது தமையனார் குடும்பமு மனுபலிக்க வொட்டாத சந்ததி கிருத் 

தயின்றி வறுமையால் பிடிச்சுப்பட்டு, ௮வ்கில்லத்தினை மோச யா 
யட்கும் விற்றலுஞ்செய்து தான் வேறிடம் குடிபுகுந்து சென்ற 

1905-ம். ஐடலைமி” 1-௨ சிவபதம் பெர்றார், “தமக்சன்னாசெய் 

தாரையொறுத்தலவர்காண, ஈன்னயஞ்செய்அவிடல்'' என்றபடி அடி. 

யேனும் அடியேனது திருத்தம்பியாருஞ் சேர்ந்தவாது இறுதிக்கட 
ன்களை ஒருவாறு நிறைவேற்றினம், 

் இவ்வாறு தமதிளாய சசோதரரால் வஞ்சித்துத் துன்புறுத்தப் 
பட்ட இவ்வாசிரியர் தண்டலம்-.ஐ.றுமுக முதலியாரவர்கள் தொட்டி. 

க்கலை-சின்ன தம்பி முதலியாரவர்கள் கோளட்பஞ்சேரி-பாலகருவ்்ண 

மூதலியர்ரவர்கள் சேமர்கலம்-இரரஜராம்பிள்ளை யவர்கள் முதலியு 
சத: முயற்சியால் ஒருககையாச விலகி இவர்களாதரவாலும் * கூட 
  

a . ௫ இப்பிரபு தற்காலம்: உபகாரச் சம்பளம் பெற்று மூச் தியாலுப்பேட் 

ை-) இராமரசாமிச் தெருவில் சிவ.ச்தியான,ச்இற் காலங்கழிஞ்து சுசஜீவியாக 
வரித்.து. வருன்றனர். . இவர்மித்க புண்ணிபலேொன்றே சொள்ளப் .6யர்.
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லூர் -சனகசபை பிள்காயவர்சள் ௮அதரவாலும் சென்னையை we sz 

அருணுசலேச்சுரன் பேட்டையில் முத்துகிருஷ்ண பிரமமடத்தில் 

சிலகாலம் தாமே சமைத்து ௮டி.யேனுச்கு மிட்டுக்சானுஞ் சாப்பிட் 

நிக்கொண்டு கரர்துறைந்தனர், ஒருகாள் இவ்வாசிரிய/ அம்மடத் 

தில் இவ்விதமாக வருக்க,க்அடன் லசிப்பதை இவசு சகபாடியாகிய 
வரும் இருவருட்பிரகாசவள்சாலார் தாம் தென்னாட்டிற் கேகும்போ 

27 தமக்குப்பதிலாக பாளையம்-சோமசுந்தர செட்டியார் வீட்டில் 

சாண சிரவணஞ்செய்சலுச்கு மியமிச்சப்பட்டவருமான சாயாறு. 

ஞானசுந்தர ஐயர் கேழ்வீப்பட்டு ஷே. பாளையம் சேசமசுந்தா செட். 

ரீயாரவர்களுக்குச் தெரிவிக்க அவரது தூண்டலால் இவ்வாசிரிய 

ரிடம் வரது இவரை Cag. செட்டியாரவர்சுஸிடம் அழைக் துப் போயி 

னர்; டை செட்டியாரவர்கள் பழைமைபாராட்டி ஆகரிக்தனர், அது 

மூதஷ் இவரை அச்செட்டியாரவர்கள் தாம் சரவணஞ் செய்துவந்த 

பெரியபுராணப் பிரசங்கத்தினை இவரைக்கெசண்டு நடச்இவர்தனர். 
இவவிடயத்தை அ௮ம்மடகத்திற்கு ௮02௧ பங்களாவிலிருக்கத நாகை- 

ண்ணு- -இராமலிக்கபிள்ளை யவர்களறிர் தபிர திநினமும் காலைவேளை 

களில் இவரிடம்வர்.து அளவளாலிப்போவார். இவ்வாறாக இவர் செ 

ன்னையிலிருப்பது வெளிப்படவே இவர் ஈண்பர்கூளெல்லோரும் வக் 

துகலக்க வாரம்பித்தனர். அக்காலத்தில் இலங்சைரேசன் என்னும் 

பத்திரிகையின் அசிரியசாகெய யாழ்ப்பாணம்-ின்ன ததம்பி பிள்ளை 

9யன்பவர் இவரிருப்பிடம் விசாரித்து பரிச்சயம் செய்துசொண்டு, 

மறுபடியும் யாழ்ப்பாணத்தில் அறுமுக நாவலரவர்கள் சில்வீடயம் 

£ளில் மாறுபட. ஈடக்கன்றாரென்றும், ௮வரைக்கண்டிக்கத் சகுர்சு 

வர்கள் ௮வ்விடத் தில்லையென்றும், அ௮க்காரியத்தை இவே செய்து 

மடிக்கவேண்டு மென்றும், அதற்காகவே இவசைச்தாம் நாடி ag 

நப்பதாகவும் பலகாளாக -வற்புறுத்திவர்தனர், Mev, Qader, 

பங்களை எவவகையாகவோ, ௮க்காலத்தில் ௮கவுன்டான்ட் ஜென.ச 
றாபீஸால், சீப் சூப்பரின்டென்டென்ட் ௮லுவல் பார்த்துவர்த யாழ் 

பபரணம் ச- -வை-தாமோதரம்பிள்ளை யவா்கன், பி-ஏ, பி-எல். கேழ். 

மிபுற்னு Cag கூடலூர் கனகசபைபிள்ளையகர்சள் உதவியால், கேரில் 

ம்டத்திற்குவந்து இவருடன் கலந்து அ௮க்காரியத்தி லிவ்வாசிரியர் 

9ரேவே௫ச்காது தழ்.துவிட்டனா, ௮ப்படியிருச்சையில், பசளையம் 

Berns i em செட்டியாரவர்கள் அடியேன்மீது இரக்சமுற்று, அடி 

ஊனையும் இவரையும் சென்னைமுத்தியாலுப்பேட்டை, பவ்ழச்சசார்
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தெருகில், டை. sm sp-Qrodwas பிள் எயவர்சள் இளையசசோ, 

தர. ராய காகை-வீசாசாமி பிள்ளையவர்கள் சிருகத்தில் மேல்பாகத் 

தைக் குடிக்கூலிக்குத் தீர்மானித்து, நீலைக்கச்செய் ௪ அதன்மேல் 

தாம் ௮சீசிராசனுிபதியாக வீற்றிருந்த முத்தியாஓுப் பேட்டை, 

தங்கோ வெர்னாக்கிபுலர் ஐஸ் உலில், சம்பளமில்லாமல் ஆங்கிலேய 

பாஷை யைக் சற்கும்படி யாக்கியாபிச்.து, அடியேனுக்கு வேண்டும், 
துணிமணிகளையும், புத்தகங்கள் முதலியகல்லிக்குரிய கருவிகையுஞ், 

சவதரித் ௫, an யேன் விருததிக்குவரும் மார்க்கங்களை யெல்லாம், 
தன்னருமை மக்ககணாபபோல் பாவித்து ஈடத்தினந் இக்ஈன்றிக்கு 

அடிமேனும், அடியேன் குரிம்பமும், அவரையும், அவர் குடும்பத்தி 

ளையும் எந்நாளும் வாயாரவாழ்ச்தி, ௮க்குமிம்பம் விருத்தியடையும் 
படி ஆண்டவன் இருபை புரியவேண்டுமென்று, திரிகான சுத்தியக 
அப் -பிரார்த்திப் பதேகடனாம். Cry கல்விச்சாலையில் அடியேன், ஆங் 

இலமும், தெலுங்கும், வடமொழியும் கற்றுவர்தனன், ௮வ்வமயக் 

Sars pun நண்பர்களி லொருவரும், இவரிடம் குருவிசுவாச 

முள்ளவரூமாகிய, : தென்னேரி - அமிர் தலிம்க சோதிடரில்லத்தின் 

கண்போக்கு வரத்தாயிருக்குங்காலையில், பெங்களூரிலிருர்.து வர்.து, 

சென்னை, பிரஹி௦_ன்வி காவேஜில் கன்னடபண்டி.தராயிருர்த பெ 

ங்களூ/-சித்தாச் தி-பிரமஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார் சேசமாயி, 

னர், இவ்விருவர்கள.ஐ நேசம் வலுவாக, இவரும் சேர்ந்து, இக்கலி. 

புசத்திற் கடுத்த தர்மசால்திரமாகயெ ஸரீபராசாஸ்மிருதியை, ஸ்ரீமா. 

தலாசாரியருரையுடன் வடமொழி.பி னின்றும் தமிழில் மொழி பெ 

யர்த்.து சஞ்சிகைரூபமாக வெளிபிட்டு வர்தனர், Cho நால் QED 

சாண்டத்தில், இரண்டச்தியாயம் முடிர்தது, அசாரகாண்டத்தில், 

முதல் அத்தியாயம் மாத்திரம், முதல்வால்யமாக விற்கப்படுஇன்ற து, 

மிகுதிப்பாசம் முடி ப்பாரின்றி முட்பெட்டிருக்கன்ற.து, குருவருள். 

கூட்டிவைத்தால் முடித்து வெளிபிடப்படும், 

௮௮ அப்படியிருக்க, இிருவம்லிச்கேணியில், விஜயாசாம் மகா 

சாஜாவினா லேற்படு*கப்பட்டிறார்த, இந்துபாலிகா வரடசரலையில் 

பீர தம உபாத்திபாயரா யிருந்தவரும், இவரது உறவின்முறையாரு 

சொருவருமாபெ ம-£-ா-ஸ்ரீ நம்சம்பாக்சம்-சர்திரசேகரமுதலியார் 
இவரிடம் தமக்கொழிவான சாலங்களை யெல்லாம் கழசிச்துவர் தனர், 

ஒருதீனம் ௮ம்முகலியரவர்சள், சென்னை பிரஹிடென்ஹிசா.மேஜில்
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மாதமெடிக் புரொபொல்ராக (கணிச.நாழ் புலவர்) இருக்து காலஞ் 
அன்ற இசராயபஹதார் பூண்டி-௮ரங்ககாத முதலியராவர்கள் எம்ஏ. 

ஈன். பவரிடம் கலந்திருக்குங் காலத்தில் சில சந்தர்ப்பத்தினுல் இவ் 

வர்சிரியர த அருமை பெருமைகளைப் பாராட்டி இருவரையும் Meares 

சாக்கர், அதனால், “தக்கவனொருவன் வாழத் கன் கொயெல்லாம் 

வாழ”: ,வென்பதுண்மையாபிற்று, | இம்முதலியா ரொருவர்தான் 

இவ்வாசிரியர் சிவபதம் பெற்றதும், இவர.து கேஷ்டகுமாசனாிய 

அயேனுக்குத்தாம் மேற்பார்த்துவர்த தமிழ் டிரான்ஸிலேட்டர் 

ஆபிஷில் உச்தியோசஞ் செய்வித்து ௮தன்மூலமாய்க் குடும்பத்தை 

தீதன் ரண்பறைட்போற் பாலித், உஎகங்களைக்காக்பங் கடவுளச 

கிய அரங்ககாதகன் சான்றானென்பதை மெய்ப்பித்தனர். அர்சன்றி 

யென்றும் ௮ஏயேனால் மறச்கற்பாலதன் ௮, ௮ம்மசான்பின்லுஞ் லெ 

காலமிருந்து அடியேலுக்குக் கொழுகொம்பாகும் பாக்கியம் அடி: 

பேபன் புண்ணியக்குறைவினாற் பெறவில்லை, ] 

இ.௪ இப்படி: பிரக்ச, சென்ற 1879-ம் ஸ் ஆசஸ்டுமோதத்தில் : 

சென்னை பி Dac od sari காமேதில் தமிழ்ப் தலைமைப்பண்டி தாரி 

ருந்த ஈர்ரம்பாடி. - ஸ்ரீனிவாசராகவாச்சரிய சுவாமிகள் உபகாரச். 

சம்பளம் பெற்று விலயெகாலக்தில், ஷே சோமசச்காம் செட்டியார். 
மரலினியு போர்டாபி.ஸில் முதல் அிஸ்டென்ட் வேலைபார்த்து 

வச்ச, இிவரங்கரம சலியார், 6 ஷூ அ.ரங்ககாசமுதலியார், ஸ்ரீ சுப்பிர. 

மணிய சாஸ்திரியார், கும்பகோணம்-இராவமுது ஐயங்கார், பி-ஏ.. 

பி-எல். இசரங்கோன்.இருஷ்ணசாமி முரலியார், டய இவர்கள். 

தூண்டலாலும், முடற்ரிபாலும், இலர் இரண்டாவது பண்டிதரர்க 

சியமிக்கப்பட்டார். அர்த ௮லஓுலஓக்கு, சென்னைகிரில்டியன் காலே 

ஜில். தமிழ்ப்பண்டிதராயிருர்௪, இரு-சன்னசாமி பிள்ஃ£யவர்கள்,.. 

நரர்மலிஸ் உலில் பண்டி.தராயிருர்த, சோடசாவதானம்-சுப்பசாய செ. 

ட்டியாரவர்கள், ஸ்ரீ பச்சையப்ப முதலியார்காமேஜில் தமிழ்ப்பண் 
தசாயிருந்த மபிலை- முருசேசமுசுலிபாரவர்கள், ந பிரவடென்ஹி 

காகேஜிற்றுனே பண்டி தராயிருந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணா ச்சாரியார் முசலி 

யார்கள் விண்ணப்பஞ்செய்து பரீக்ஷைச்குள்ளாக அவர்களெல்லோ 1 

ஓம் இக் நாலாடிரியர், அக்காலேஜில் பிமின்ஹிபாலாயிருக்து சாலஞ் 
சென்ற, மில்டர், எட்மண்ட் -தாம்ஸன் எம்-ஏ Daur ear cag. அங் 

கராத முதலியவர்கள் டெ. காலேதிற்றானே ஸமிஸ்கிருத' புசோப 
ஸுாசாககிருர்து காலஞ்சென்ற பிரம ஸ்ரீ ம ட்டாதார்.சேஷூரி சரீல்
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இரியாரலர்கள் எ.ம்-ஏ, ஆய இவர்கள் முன்னிலை.பில் இிறப்பாககொப் 

பெறினர், இவர்க்கு டே. எட்மண்ட் தாம்ஸன் துரையவர்கள் ஆங்கி 

சேய  ஈாட்டிற்குச் செல்லும்பொழுது கொடுத்த நற்சாட்சிப் பத்தி 

சம் தற்காலம் அடியேனிடமுள்ள.௮. 168)-ம் ர த்தில் இவர் முத் 
தியாதுப்பேட்டையி னின்றும் தண்டையார்பேட்டை கொல்லவார் 

அக்கிராரம் ரோட்டில் ஒரில்லம் வாங்கியஇற்குடி புகுந்தார். 

சென்ற 1881-ம் வருடத்தில் தனதிளைய மாமனாராகிய தொட் 
டிக்க்லை-சுப்பிராயமுதலியாருச்கும் காமாக்ஷியம்மாளுச்கும் ௮வதரி, 

த்தமாதுஸ்ரீ சுவர்ணம்மாள் என்பவர் தமது மூ.த்தமனைவிபோன்ற 

ஈற்குண நற்செய்கை யமையப்2 பெற்றவென்று சுண்டு மறுமணம் 

முடித்தார். இந்தம்மாள் தற்கால 6 தர்பதநிலையை' வழுவாது நடத்தி 

க்கொண்டு, ஏககுடும்பத்தினராக ௮டியேன்வசமாக சிவத்தியானத் 

தோடும் ஜீவர்தராக விருக்கின்றனர், இக்கம்மாள் உண்மையாய் 

அடியேனுச்கு மாற்றுந்தாயாகவே ஈடந்து அடியேனைக் காப்பாற்றிக் 

கொண்டு ஈர்த்திபெற்றிருக்கின்றனர், Bins Dou அடியேனும் 

என்குடும்பத்தினரும் என்றும் மறக்கற்பாலதன்று, தண்டையார்ப் 

பேட்டையில் வூக்கும்போது அடியேனுக்கு இல்லறவியல்பு ஈடத் 

திக்காட்டியும் ௮டியேலுக்குர் சசாயமாக தனதிரண்டாம்மனைவி 

யஈர்பர்ல் தொழுவூ!-வே-செரம்கல்வசாயமுதலியாரென்லும் சண்ம 

ணியைப் 'பெற்றுவைக்தும் ஷே. காலேதில் சுமார் பத் துவருடகா 

லம் தமிழ்ப்புலமை ஈடாத்தியும் வந்து தமது 57-ம் வயதில் இராஜ 

பிளவையால் 1889-ம் (ல பிப்ரவரிமி' 38உக்.கச்சரியான சர்வதாரி' 

(aj) wid 1-௨ கரஷ்ண பக்ஷம் சப்தமிதிதி விசாக ஈக்ஷத்திரங் 

கூடிய ஈக்கிவாரதினம் சனதான்மார்த்தமாகிய ஸ்ரீ படம்பக்சவர 

ணரது இநவடி. நீழல் சேர்ந்தனர், இவரது அருமைத் திருமேவி 

திருவொற்றியூரில் சேமித்துப் பூசிக்கப் படுறது, 

இவர் தண்டையார்ப்பேட்டைபி லிருக்கும்போது ஷே அரங்க 

ராதழுதலிபாரவர்கள் ஆசகலியாகச்சொல்லச்சேட்டுச். கொண்டபடி 
*மதிழ்மாக்கலம்பகம்'” என்னும் பிரபந்தமும், மற்றுஞ் சில ஆசு 

சலிப் பதிகங்களும்பாடி. அரங்கேற்றி ஜே. முதலியாசைக் களிப்பித் 

தனர், இவவாசிரியர் வசனநடையிலும், செய்யுள் நடையிலும் 

ஏறுளாமாச நால்களியற்றி யுள்ளனர். அவற்றில் “பட்டினத்ப்
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பிள்ளையார்” என்று வழங்கும் ““திருவெண்சாட்ட்டிகள்”? சரித், 
வசனத்திற்கும் சங்கரவிஜயம் என்று வழங்கும் “சல்கராச்சாரியா 

சரித்திர”* வசனத்திற்கும் இரண்டாம்பதிப்புவெளிவந்திருக்கின்ற து; 

இடநூலும் இரண்டாம்பதிப்பே மற்றவைகளை ஒவ்லொன்றாக வெளி 

யிட உத்தேசம் கொண்டுள்ளேன். ' அவைகளில் முக்கெயெமானன்ங்க 
ளினட்டவணையொன்று சேர்த் தள்ளேன், இவருடைய சரித்திரம் 

ஒருவாறு சுருக்கிக்கூறப்பட்டது, விரிவு பின்னர் சனிப்பூத்தகமாக 
வெளியிடப்படும், சுபம் 1 

இங்கனம் 

(தொழுவூர், வே, திருநாகேண்வான் ©



©). 

கணபதி தனை 

மேற்கோள் விளக்கம், 
உடஏ9ஜு$ஷய (8) ௨௮9 

ஆசானுரத்த தமைவரச் கொளினும் 

காற்சு. றல்லது பற்றல னாகும், நன்னூல், 

ஈன் பொருள்.) தனதாசிரிய ுரைத்த பொருளைச் தள்ம 

னத்துள் சடனானவன் ௮மையக் கொள்வானாயினும் அவ்வாசிரிய 

னது புலமைத்திறத்திற் காற்கூறு பற்றினவனாவதன்றி யொழித்த 

முசிகாற்கூறும் பற்றாதவனணாவன், 

பெரியாரைத் துணைக்கொள் ஆத்திசூடி, 

(இ-ள்.) அறிவானு மநறுபவத்தாலும் கூத்தாரது துணையை 
யொருவன் கொள்ளற்பாலது. 

பேதைமை யகற்று, ஆத்திக த 

(இ-ள்.) சிறந்த கல்விகளைக் கற்றறிர்து இயற்கைத் திரிபாகிய 

அறியாமையை யொருவன் நீக்கக்கடவன். 

பருவத்தோ டொட்ட வொழுச நிருவினைத் 

தீராமை யார்க்குங் கயிறு குறள். 

(இ-ள்.) ௮ரசன் காலத்தோடு பொருந்த விளைசெய்்.து ஒழுகு 

தீல் ஒருவர்சண்ணும் நில்லாது ீங்குஞ் செல்வத்தைத் தன்சண் நீம் 

காமற் பிணிக்கும் கயிறும், 

குணமென்னு.் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 

சுணமேயுக் காத்த லரிது ருற்ள், 

(இ-ள்.) துறவு மெய்யுணர்வு ௮வாவின்மை முதலிய நற்குணக் 

களாகிய குன்றின் முடிவின் சகணின்ற முனிவரது வெகுளிதானுவ்ள 

அளவு கணமேயாயிலும் வெகுளப்பட்டாராற் நடுத்தலரி_து, 

ஒன்னார்த் தெறலு முவந்தாசை யாக்க 

மெண்ணெற் றவத்தான் வரும், ட குறிள், 

(இ-ள்) தம்மறத்திற்குப் பகையாய் ௮ழிவுசெய்தாரைக் கெடு 
த்தலும் அதனை உவந்தாரை உயர்த்தும் ஆகிய இவலிரண்டையும் 

தவஞ்செய்வார் செப்பரரயின், ௮வர் தவவலியான் ௮வை அவர்ச் 
குளவாம்,



24. 
அட்க்ச மமாரு ளுய்க்கு மட்ங்காமை 

யாரிரு ளுய்த்து விடும், குறள், 

..... (இ-ள்.) ஒருவனை ௮டக்கமாகய ௮றம் பின் தேவருலகத்துய்க் 

ரும்; அடங்காமையாகிய பாவம் தங்குதற்கரிய இருளின்கட்செலுக் 

கும். 
யாகாவாராயினு நாகாக்க கரவாக்காற் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு குறள். 

(இ-ள்.) தம்மாற் காக்கப்படுவன எல்லாவற்றையும் காக்கமச 

ட்டாராயிலும் ராவொன்றனையுங்காக்ச, அதனைக்காவாராயின் சொற் 
குற்றத்தின் கட்பட்டுத் தாமே அன்புறுவர். ண் 

ஆற்றாரு மாற்றி யமுப விடனறிந்து 

போற்ருர்கட் போற்றிச் செயின் Gper, 

(இ-ள்.) வலியர் ௮ல்லாதாரும் வலிபராய் வெல்வர், அதற்கே. 

ற்ற இடத்தினையறிர்து தம்மைக் காத்துப்பகைவர்மாட்டு விளைசெய் 

வீராயின், 

உடைத்தம் வலியறியா ரூக்கத்தி ூக்க 
பிடைக்கண் முரிந்தார் பலர், குறள். 

(இ-ள்.) கருத்தாவாதலையுடைய தம்வலியின் ௮ளவறியாதே 

மீனவெழுக்சியால் தம்மின் வலியாரோடு வினைசெய்தலைத் தொட்டு 

அவர் ௮டர்த்தலான் ௮துசெய்து முடிக்கப்பெறு.து இடையே கெட் 

ட அரசர் உலகத்துப் பலர், 

யானையெருத்தம் பொலியக்குடை நிழற்&ழ்ச் 

சேனைத் தலைவராய்ச் சென்றோரு-மேனை 

வினையுலப்பவேறா௫ வீழ்வர்தாங்கொண்ட : 

மனையாளை மாற்றார் கொள. ஈாலடியார், 

(௫-ள்.) யானை: பெருத்தம் பொலிவு பெறக்குடை கிழற்£ழ்ச் 

சேனைத்தலைவரரய்ச் சென்றாருர் தீவினையுலப்பவே௮ு பட்டுத்தாங் 

சொண்ட மனையாளைப் பசைவர் கொள்ளக் செவெர், 

முனைமுகத்து கில்லேல். ஆத்திசூடி, 

ப (9- ள்.) போர்முகத்தொருவன் காரியமேம்படாவிடத்து ஈன் 

மை பயவாது தீமையைச் செய்யுமாதலால் ௮ஃதொழிப்பானாச,



தல் 
வகுத்தான் வகுத்தவகை யல்லாற்கோடி. | 

தொகுத்தார்க்குர் துய்த்த லரி.து. குநிள். 

(இ-௭.) ஐம்பொறிகளான் அகரப்படும் பொருள்கள் கோடி. 

பை முயன்று தொகுத்தார்க்கும் தெய்வம் வகுத்தவகையான் Bes 

லது நுகாதலுண்டாகா.து, 

முயற்சி திருவினையாக்கு முயற்றின்மை 

யின்மை புகுத்தி விடும். per, 

(௫-ள்.) அரசர் மாட்டுளதாய முயற்சி ௮வர.து செல்வத்தினை 
வளர்க்கும், ௮ஃதில்லாமை வறுமையை அ௮டைலவித்து விடும், 

அந்தண ரென்போ ரறவோர்மற் நெவ்வுயிர்க்காஞ் 

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான், குறள், 

(இ-ள்.) எல்லாவுயிர்கண் மேலுஞ் செவ்விய தண்ணளியைப்: 

பூண்டொழுசலான், ௮ர்தணரென்று சொல்லப்படுவார் துறவறத்தி 

னினருர், 

மனத்துளதுபோலக் காட்டி. யொருவற் 

கனத்துளதாகு மறிவு, குறள். 

(இ-ள்.) ௮ திவானது ஒருவற்குமனத்து eo HA uM vss rey 

நீத இனத்தின் கண்ணே உளதாம். 

| உதவி வரைத்தன் Bs | gel 

செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து, குறள். 

(இ-ள்.) கைம்மாறான உதவிகாரணத்தானும் பொருளாலுப்: 

காலத்தாலும் ஆயெமுவகையாலும் முன்செய்த உதவியளவிற்றன் ௮ 

௮) தனைச் செயவித்.துக்கொண்டவர்தம் ௮மைதி யளவிற்மா, 

தந்தைசொன்மிக்க மந்தரமிலலை, கொன்றைவேந்தன் 

(இ-ள்.) ஒருவற்கு தர்தையாவன் தெய்வத்தோ டொப்பானாவ 

ளூதலாலும், முற்படவெவற்றையும் ௮றமல்ல.து மறக்கருளையால் 

புகட்டுபவனாதலாலும், அத்தர்தையின் சொல்யாதொரு ut Rone 

ஊைப்போன்று காரியசித்தியைச் செய்யுமாதலால் வேறுமிச்கதொரு 

மந்திரம் வேண்டாவாம், 

மன த்தொடு வாய்மை மொழியிற் றவத்தொடு | 

தானஞ்செயவாரிற் றலை, குறள்.
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)-ள்.) ஒருவன் தன்மனத்தோடு பொருந்த வாய்மையைச் 

சொல்வானாபின், ௮வன் தவமுச் தானமுர் ஒருங்கு செய்வாரிலுஞ். 

சிறப்புடையன், 

அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கு. 

மூள்ளழிக்க லாகாவரண், குறள். | 

(இ-ள்.) அரசர்க்கு ௮றிவென்பது QoGartup #16 qe 

கருவியாம், அதுவேயும் அன்றிப் பகைவர்க்கு ௮ழிக்சவாசாத உண் 

ளரணுமாம், 

ஒருமைக்கட்டான்கற்ற கல்வியொருவற் 

ககழுமையு மேமாப் புடைத.து, சுறள், 

(இ-ள.) ஒருவனுக்குத் தானொரு பிறப்பின் கண்கற்றகல்வி 

எழுபிறப்பினுஞ் சென்று உதவுதலை யுடைத்து, 

கேடில்விழுச்செல்வங் கல்வியொருவற்கு 

மாடல்ல மற்றையவை. குறள். 

(இ-ள.) ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத சீரியசெல்வமாவது சல்லி, 

௮ஃதொழிர்தமணியும் பொன்னு முதலாயின செல்லமல்ல. 

சினமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக் சொல்லியினமென்னு 

மேமப்புணையைச் சுடும், குறள. 

(இ-ள்.) சினமென்லும் நெருப்புத்தனக்கு இடமானவமையே, 

ன்றி ௮வர்க்கு இனமாகிய ஏமப்புணையையுஞ் சுடும். 

யாமெயயாக்கண்டவற்றுளில்லை யெனைத் தொன்றும் 

வாய்மையி னல்லபிற குறள். 

(இ-ள்.) யாம் மெய்ச் நால்களாகச் கண்டநூல்களுள் யாதொரு 
தனமையானும் வாய்மையின் மீக்கனவாகச் சொல்லப்பட்ட பிறவற 
ங்க ளில்லை, ப 

Bus Her How gos. 

(இ-ள்.) ஒருவர்க்கு இடுக்கண் நேர்ந்தவழி தருமத்தைத் காத்த, 
லென்னு மேற்பாடு கோயாம், 

எல்லக்க ணின்றார் துறவார் தொலை விடதறுச் 

தொல்லைக்க ணினருர் தொடர்பு, குறள். 

(இ-ள்.) ஈட்பு வரம்பிசவா.து ௮கள்சுண்ணே நின்றவச் தம் 
மொடு பழமைழிற் நிரியாது சின்றாரது நட்ப்னை ௮வராற் ஜொலைவு 
வந்தவிடத்தும் வீடார்,



at 

செய்யாமற் செய்த வுதவிக்கு வையகமும் 

வானகமூ மாற்றலரிது. குறள். 

(இ-ள்.) தனக்கு முன்னோருதவி செய்யாதிருக்க ஒருவ்ன் பிற, 

னுக்குச் செய; வுதவிக்கு மண்ணுலகும் விண்ணுலகுங் கைம்மாறு 

கக் கொடுத்தாலும் ஒததலரிது, 

சுற்றத்தாற் சற்றப்பட வொழுகல் செல்வந்தான் 
பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன். குறள். 

(இ-ள்.) செல்வம் பெற்றவதனால் ஒருவன் பெற்றபயனாவ௪ 

தன் சுற்றத்தால்க ஈன் சூழப்படும்வகை அதனைத்தமீஇ லாமகுதல், 

கெடா௮வழிவந்த சேண்மையார் சேண்மை 

விடா௮ர் வீழையு முலகு. .. குறள். 

(இ-ள்.) உரிமையறா.து பழையதாய் வந்த நட்பினை யுடையா 

ச.து ஈட்பினை ௮வர் பிழைநேசக்் விதெல் செய்யாசாசை உலகம் 

கட்புக்குறித்து விரும்பும், 

ஊருணி நீர்சிறைச் தற்றே யுலகவாம் 

பேரறிவாளன் நிரூ, குறள். 

(இ-ள்.) உலக ஈடையை விரும்பிச் செய்யும் பெரிய அறிவினை 

புடையவனது செல்வம், ஊரின்வாழ்வார் தண்ணீருண்ணுங் குளம் 

மீர்கிறைந்தாற் போலும். 

தன்னைத்தான்காச்கிற் சினங்காக்க காவாக்காற் 

porn Cu சொல்லுஞ் சனம், குறள். 

(இ-ள்.) தன்னைத்தான் துன்பமெய்தாமற் காச்சு நினை த்தானா. 

யின், தன்மனத்.துச் இனம் வரராமற்கரக்க, காவானாயின், ௮ச்சினர் 

தன்னையே கெடுக்குக கடுந் துன்பங்களை யெய்துவிக்கும். 

ஈகையுமுலகையுக் கொல்லுஞ் சினத்திற் 

பகையு மூளவோபிநத, குறள்... 

(இ-ள்,) தறந்தார்க்கு ௮ருளான் உளவாய.மூகத்தின்கண்ஈகை- 

யையும் மனத்தின் கண் உவகையையும். கொன்று கொண்டு எழு. 
இன்றளெமே அல்லது ௮தனிற்பிறவாயபகைசளும் ௨. வ வோ ட இல்லை, 

இமமை பயக்குமா லியச்குறைவினருற: . 

ற்ம்மை விளக்குமாந்றா மூளசாக்கேடினரு 
லெம்மை புலசத்தும்' யாங்காணேங் ses rev 
மம்மரறுக்கு மருந்து. நாலடியார்
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.(இ-ள்.) இப்பிறப்பின்கட்டமக்கின்பத்தைப் பயக்கும் பிறர்க் 

சீக்கொடுத்தாற் குறைவுபடாது தீம்மையிப் பெற்றிப்பட்டாரென்௮ 

எல்லோரு மறியகிளக்ருஷ் செல்வம்போலத்தாமூளராகச் கேடு 

காணப்படாது மனத்தின் கண்ணுள்ள மயச்சத்தைக் கல்விபோல. 

அ்றுக்குமருந்து எவ்வுலக த.தும் யாங்கண்டறியோம்., 

௮ழலினீங்கா னணுகானஞ்சி 

கிழலினீங்கானிறைர்த நெஞ்சமோ 

டெத்திறத்தாசானு வக்குமத்திற 
மறத்திற்றிரியாப் படர்ச்ச வழிபாடே, நன்னூல் 

(இ-ள்.) அழல்காய்வோன் அ௮வவழலைப்போல, அசிரியனை 

விட்டு நீங்காகவனாயும் ௮ஞ்சி நெருங்காதவனாயும், ௮வன் சென்ற 

விடத்தெல்லாம் அள்னிழலைப்போல நீங்காது பின் செல்பவனாியும்,. 

அன்புகிறைந்த மனத்துடனேகூடி, எ வவகையா லாசிரியன் மகிழ்வா 

னோ, ௮வ்வகை புரிவதும், தருமத்தினின்௮ம் மாறுபடாத wear 

யும், தசரி.பளை மாணாக்கன் வழிபடும் வழிபாடாம். 

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருக்தொக்க ருனென்றாங் 

கைம்புலத்தாறோம்ப றலை, குறள். 

(இ-ள்.) அிதிரர் தேவர் விருந்தினர் சுற்றத்நார் தானென்று 

சொல்லப்பட்ட ஐர் திடம் தஞ் செய்யும் ௮றகநெறியை வழுவாமற் செ 

ய்தல் இல்வாழ்வானுக்குச் சிறப்புடைய ௮றமாம், 

பெறுமவற்றுள் யாமறிவதில்லை w Dev D5 x 

மக்க ட்பே றல்லபிற, குறள், 

(இ-ள்.) ஒருவன் பெறும் பேறுகளுள் ௮றியவேண்டுவன ௮றி 

தற்குரிய மக்களைப் பெறுதல் அல்லது பிறபேறுகளை யாமதிப்ப 
இஃ, 

மச்களொடு மகிழ்ந்து மனையறங்காத்து 

மிக்ககாமவேட்கை தீரர் துழித் 

தலைவனுக் தலைவியுக் தம்பதிநீங்கித் 

தொலைவில் சுற்றமொடு துறவறங் காப்ப, 

ஸ்ஷ-ள்.) ஒராடவன் இல்லறத்திற் பயனாய நன்மக்களையின்று 

அதனால் நெஞ்சமகிழ்ச்சி யடைந்து, இல்லறதருமத்தை குறைவற 

நடாத்தி, அதனால் புலனாஓம் மற்றுள்ளவையாலு முண்டாமோர் 

விரும்புதலைத் துய்த்தொழித்து, அவ்வில்ல த்திற்கு தலைவனாயதாலும்
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அதற்குத் துணை பாய்கின்ற பன்னியாய தலைவியும், தாமில்லற ஈடா. 

Bass பதியைவிட்டு வில, விட்டுரீங்காத சுற்றத்தினசொடு துற 

வறம்பூண்டு, அதில் யாதோர் குறைபாடும் நேராதவாறு, சாடுமுத: 

லீப் வெளிபிடஞ் சென்று காப்பதே அுறவறத்தின் தருமவொழுச்ச 

மாம், | 

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கு மற்று 

நிலையாமை காணப் படும். குறள், 

(இ-ள்.) ஒருவன் இருவகைப்பற்றும் அற்றபொழுதே, அப் 
பற்றறுதி ௮வன் பிறப்பையறுக்கும், ௮வையராக பொழுது ௮ வம் 

pp பிறந்திறர்.து வருகின்ற நிலையாமை காணப்படும். 

கற்றாரை யான்வேண்டேன் கற்பனவு மினியமையும், திருவாசகம், 

(இ-ள்.) பல்வகைய கலைகளைத் திறம்படவும்।பலபடவும் கற்று 

வல்லாரை விரும்புதல் செய்தலெனக் சாகவேண்டா, *மேலவவகை 
யரசு ௪ற்சத்தகும் கல்விகளும் IDC nur (வேண்டாதொழிக என் 

றவாறு,) 

புல்லாடப் பூடாய்ப் புழுவாய் 

பல்விருகமாஇப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக் 

சுல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய் 

சால்லகரராகி முனிவராய்த் தேலராய்ச் 

செல்லாஅசின்ற வித்தாவ.ா சங்கமத்து 

ளெல்லாப்பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன். திருவாசகம், 

(இ-ள்.) ஈர்சானாுற் ரொன்றுதொட்டு படைச்சப் பட்டுள்ள 
புல், பூண்டி, பார, மிருகம், பறவை, பாம்பு, கல், மனிதர், பேப், 

EBM HET, வலிமைமிக்கவசசர், முனிவர், புண்ணியமேலீடுள்ள சே 

வர், ஆகிய பல்வகைத்தாய கிலையியலும் இயங்யெலுமாய, வளர்வன. 

ஈடப்பன, இருப்பனமுதலவாம் பிறப்புக்கடோறும் பலநாளும் பிறந் 

து பிறந்து ௮ப்பிறவிகடோறு முூளதாய அவனிடச்சண்களேத்தும்த்து 
அிலந்தேன், 

உவலைச் சமயங்களெவ்வாத சாத்திரமரஞ் 

சவலைக்கடலுஎனாய்க்கிடந்து தமாறுங் 

கவலைகெடுத துக் கழலிணைக டர்தருளுஞ் 

செயல்ப்பரலிரார் தெள்ளேணங்) சொட்டராமோ, திருவாசசம்,
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ட (இ-ள்) சமயக் கோட்பாகெளெல்லாம் சுத்த ஞானிசட்குப் 

பொய்யாகு. மாகையா லலைகளும், ஒன்றுக்கொன்று. Cp! Sy DER 

சா த்திரங்களெல்லாம் ஞானிகளுக்கு மனமொருமைக் கிடர்தரா.து 

மெலிவு செய்வதனா லவவகைப்பட்ட கடலுளமுந்தி துறைசெரியா௪ 

மயங்குவதைத் தனத ஞானேப தேசத்தாற் செடுத்தொழித்௫, ௮ 
னண்மைப் பயனாகிய தன்றிருவடியைத் தர் தருளூம்படி த்தாய வோர் 

காரியத்தைக் கூட்டுளித்சத பரமசிவத்தைப் பணிந்து, தோழிகளே 

நரம் தெள்ளேண மென்னும் விளையாட்டைச் செய்வோம். 

ஒருமைக்கட்டான் கற்றகல்வியொருவற் 

கெழுமைபு மேமாப்புடைத்து, குறள், 

(௫இ-ள்.) ஒருவனுக்குத் தானொரு பிறப்பின்கண் கற்றகல்கி 

அழுபிறப்பினுஞ் சென்று உதவுதலை யுடைத்து. 

தம்மிற்றம் மக்களதிவுடைமை மாகிலத்து 

மன்னுயிர்க் கெல்லா மினி.து. குறள், 

(இ-ள.) தம்மக்களது அறிவுடைமை பெரியகிலத்து மன்னா 

நின றவுயிர்கட் கெல்லாச் தம்மினும் இனிதாம், 

தீப்பால தான்பிறர்கட் செய்யற்க நோயிப்பால 

தன்னை யடல்வேண்டா தான். குறள், 

இ-ள்.) அன்பஞ் செய்யும் கூற்றவாகிய பாவங்கள் தன்னைப் 

பின்வந்து வருத்துதலை வேண்டாதவன், தீமைக் கூற்றலாகெ விளை 
களைத்தான் பிறாமாட்டுச் செய்யா தொழிக, 

தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் 

றன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும், குறள். 

(இ-ள்.) ஒருவன் தன்னெஞ்சறிவ தொளன்றனைப் பிறர் அறிந்தி 

லென்று பெய்யாதொழிக, பொய்த்தானாபின், தன்னை அதன்பய 

COM MTU SE யெய் தவிக்கும், 

தம்பொருளென்பதம் மக்களவர்பொரு 

உந்தம் வினையான் வரும், குறள். 

(இ-ள்.) தம்புதல்வரைத் தம்பொருளென்று சொல்லுவர் ௮றி 

ந்தோர், ௮ப்புதல்வர் செய்த பொருள் தம்மைகோக்கி அவர் செய்யு 

கல்கினயானே தம்பால் வரும் ஆதலான், 
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மரய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட சல்வினையை 
ஆய்யின்றிச் செய்யாதார் பின்னை--வழிகினைக்து 

சோய்கசாண் பொழுதினறஞ் செய்வார்க்காணாமை 

.ராய்காணிற் கற்காணாவா.று, பழமொழி 

(இ-ள்.) ஒருவன் தனக்கு இறு திராள் சமீபிக்க முன்னரே 

தருமவொழுக்கங்களைச் செய்யாது தாழ்த்தானாபின் அவன் பின் 

தனக்குயிறு தராள் நேரும்போது, ௮யலாரைக்கொண்டு தன் நிமித் 

தம் அறத்தைச் செய்விக்க, உத்தேசித்தானாயிலும், ௮க்காலத் தெவ 

ரும் கேராதொழிய, நரயினைக்கண்டவிடத்,து ௮சனா.றுபாடு தன்னை 

யடையாவண்ணம் கல்லாலெறிய வெண்ணியும் கற்கிட்டாதொழிர்து 
துன்புறுவாரைப் போலாவன்,. 

யானேதும் பிறப்பஞ்சே னிறப்பதனுச் கென்கடவேன் 

வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள் வான் மதித் தமீரேன் 

றேனேயு மலர்க்கொன்றைச்- சிவனே யெம்பெறாமானெம் 
மானேயுன்னருள் பெறுகாளென்றென்றே வருர்.துவனே, 

(இ-ள்.) அடியேன், தேவரீரது திருவருளைப் பெறுமாறு: 

இடைக்கப்பெற்றேனாயின் ௮வ்வனகத்தாயபலபிறவிகளெடுகக ௮ஞ் 

தனேனல்லேன். ,ஒனால்,தேவரீரது திருவருள்பெரு.து வருக்தியிறப் 

பேனாபின் ௮ந்தோ, அதற்குச் செய்வகையறியேன் காக்கக்கடவீ 

ராக, அடியேன் தேவருலகச்.துப்போகத்தை வேண்டேனல்லேல் , 

இக்கிலவுலகத்.து ௮ரசுரிமைபூண்ட ௮சசச் செல்வத்தையாயிலும் 

அரசையாயினு மொருபேராகக் கொண்டேனல்லன், பின்னையாது 

வேண்டினே னென்பீராயின், தேன் நிரம்பிய கொன்றைமாலை வேய் 

ந்த வனே, எம்மிறைவனே, எந்தலைவனே, உ௱அ கிடைத்தற்கரிய 
தண்ணருளை எக்ராளைக்கு யான் பெறுமாறு என்று சிந்தித்து, ௮.௮ 

சிக்சரம் கைகூடுமோ வல்லதுகாலர் தாழ்க்குமோ வென்னு மொன்' 

றனையே இந்தித் து மனவாட்டங் கொண்டுள்ளேன். 

மோப்பக் குழையு மனிச்ச முகந்திரிர் து 

_ கோக்கக் குழையும் விருந்து, குறள். 

(இ-ள்.) ௮னிச்சப்பூ மோர்துழி யன்றிக்குழையாது, கிருர்தி 
னர் முகம் வேறுபட்டு நோக்கக் குழைவர், 

ஈலக்குரியார் யாரெனி னாமரீர் வைப்பிற்' 
பிறற்குரியா டோடோயாதார்.
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(இ-ள்.) ௮ச்சந்தருங் கடலாற் சூழப்பட்ட உலகத்து எல்லா 

ஈன்மைகளும் Twp Sp Shuai யசவசெனின், பிறஜெருவனுக்கு, 

உரிமையாகியாளுடைய தோளைச் சேராதார். 

காணிற் குடிப்பழியாங் சையுறிற் சால்குறையு' 

மாணின்மை செய்யுங்காலச்சமா---நீணிரயத் 

அன்பம் பயக்குமாற்றுச்சாரிநீகண்ட 

வின்பமெனக் கெனைத்தாற் கூறு, நாலடியார், 

(இ-ள்.) ஒருவர்காணிற் குடிப்பழியாம் கைப்படிற்றன் கால் 

குறைப் புண்ணும் மாண்டகைமையை யழிளிச்கும் அச்சமிகவுண் 

டாம் நீண்ட நாசத்திடிம்பையையுர் தருதலாற் பொல்லாத செய்கை 

யை யுடையாய் நீயாராய்ந்த வின்பமெத்தன்மையா யிருக்கும் எனக் 

கதனைச் சொல், 

அிருள்வெஃகி யாற்றின்க ணின்றான் பொருள் Devs 

பொல்லாத சூழச் செடும். | குறள். 

(இ-ள்.) அருளாகிய அறத்தைவிரும்பி அதற்கு வழியாகிய இல் 

லந்த்தின் கண் நின்றவன் பிறர்பொருளை ௮வாவி ௮தனை வருவிக் 

கங் குற்ற நெறிகளை எண்ணக் கெடும், 

பூத்தகாலை. புனையிழை மடர்தை 

நீராடியபின் னீரா.று நாளுங் 

கருவயிற் று மாஉங்காலமா தலிற். 

பிரிபவும்பெரு௮ன் பர ச்தையிற் பிரிவோன். 

... (இ-்.) ஒரில்லச் தலைவனுக்கேற்ற தருமீமாவகது, தனது tana 

யானவள் பூப்படைந்து மூழுெ பிறகு பன்னிசண்டுதினமும் ௪ரு 
வுண்டாங் காலமாதலால் ௮த்தினங்சலில் அவளை யில்லத்திருத்இத் 

ஜான் பிற தாசி வேரிமனைக்குச் செல்லா தொழிதலாம், 

என்புள்ளுருச்கி பிருகீனையை மீடழித் சச் 

துன்பங்களைச் ஐ. தவக் துவங்க ட€ூேபப்மைசெய்து 

முன்புள்ளவற்தை முழுதழிய திருகாசசம் 
(இ-ள்.) சேவர்ரோமான.து பத்தியானது என்பை உள்ளாச 

வே யுருகும்படிசெய்.து ஈல்வினை Faller sallow இட்பத்ததக் கெடு 

த்து, அதனாலுண்டாம் பிறவித் துன்பு்களையதவே Our ih se, பந்த 
ங்களையும் விலக்கி பரிசுத்தஞ் செய்௫ு, முன்பாகவே யமைந்துள்ள 

கெடுதளை முற்று மொருக்கே செட்டொழிபுமர௮ செய்து
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விளக்குப்புசு விருண்மாய்க்தாங் சொருவன் 
றவத்தின் மூன்னிள்லாதாம் பாவம், 

(இ-ள்.) பிரகாசத்தைச் செய்யுந் தீபம் வந்தவழி யடியோடு கெ 
ட்டொழியும் இருளைப் போன்று, ஒருவனீட்டிய பாவமானது இண் 
பை.யசன் தவத்தைச். செய்வானாயின டியோடு கெட்டொழியும். 

அலவிசொரிந்தாயிரம் வேட்டலி னென்ற 
னுயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று, குறள். 

(இ-ள்.) தீயின்கண் நெய்முதலிய ௮விகளைச் சொரிர் து. ௮யிரம் 
மேள்விவேட்டலிலும், ஒருவிலங்கின் உயிரைப்போக்கி அதன் 
ஊனை உண்ணாமை ஈன்று, டட | 

| எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முயவுண்டா முய்வில்லை. ட 
செய்ச்ஈன்நி கொன்ற மகற்கு, ... கூறன். 

(இ-ள்.) பெரிய அ௮றங்களைச் சிதைத்தார்ச்கும் பாவத்தில் Sa 
கும் வாயில் உண்டாம், ஒருவன்செய்த நன்றியைச் சிதைத்த மக 
அக்கு அதில்லை, 

தீவினையாரஞ்சார் விழுமியாரஞ்சுவர் 
தீவினையென்னுஞ் செருக்கு, குறள், 

(இ-ள்.) திவினையென்று சொல்லப்படும் மயக்கத்தை முன் 
செய்த தீலினைய/டையார் அஞ்சார், ௮ஃதிலராகிய உரியார் ௮ஞ்சுவர். 

நெடுநீர்மறவி மடி துயினான்குங் 
கெடுநீரார் காமக் கலன், 

(இ-ள்.) மடியும், விரைந்து செய்வதனை நீட்டி த்துச் செய்யும் 
இயல்பும், மறப்பும், துயிலும் ஆகிய இந்நான்கும் இறக்கும் இயல் 
பினையுடையார் வீரும்பி யேறும் மரக்கலம், 

௮லசா.து ஈடக்கும் எறும்பும் ஆயிசல்காதமுஞ் செல்லும். 

,  (இ-ள்.) ஒர்கிலையாய்ச் செல்லும் ௮ற்ப ஏறும்பும் யாதொரு 
சளைப்பின்றி மெல்லென அயிரங்காச;தூரம் போகும், 

அடிபெயர்க்காத கருடன் ௮ம்குலியும் நடவாது, 

(இ-ள்.) வானத்திற் பறக்க த்தலிர தன்னடியைப்பெயர்க்சவழி 
யறியா தநிற்கும்பறவையாகியகருடன் ஒர் ௮ங்குலிதாரரமும்ஈஉடாவ்.தி 

ஆ.தலால் ஈல்லறம் முடியா தாயினும் ௮தை முடிக்க முயற்சி செய்தல் 
வேண்டும். | | 

சின் த்தைப்பேணிற் |றலத்திற் கழிவு. கொன்றைவேந்தன். : 

். (இ-ள்.) யாசொரு தவமேற் கொண்டான் ௮வன் தன்னறிவை 
க்செடுச்'சொழிக்கும் சினத்தைப் பேணா தொழிவர்னக. ' 

மேற்கோள் சிளச்ச முற்றிற்று, :
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அ௮ணிமா-அன் மாப்போலாதல் 
அணிவகுப்பு- படைவகுப்பு 

௮ தமன்- -சகடையானவன் 

அதிகரண்ம்-இடம் 
அதிரிசியம்-காணப்படாகு தன் 

மை 
அதீ.கம்-எட்டாத.த, மேற்பட்ட 

BT, 

SOU SD-O)rour. nos, (us 
மாத்மாவும் ஜீவாத்மாவு மொ 

ன்றென்சைபலவென்றும்பொ 
அிறுபர்தம்-பின் வருவது, (ர௬ள் 
௮ந்தரங்கம்-இரக௫யம் 
அர்தரக்தானம்-அகாயகிலை, 

அபரக்கரி ப-இறந்தபின் செய் 
யுங் சாரிய௩ூள் 

அழிதானம்-பெயர் 
அபிரயம்-சைமெய்காட்டல்               

௮ிபிரிவேசம் - மாணபயத்தால் 
சரீரத்தை ரகூழித்தலிலுண்டா 
கும் ஆக்காசம் 

அப்பிரகம்-ஒர்வகைலோகக்கல் 
௮மயம்-சமயர் 
௮மரர-வானோ் 
அமுதாசனர்-சேவர், பிரபன் 

அமைகல்-பொருந்தல், நிறைதல் 
அம்போருகம்-சாமரை, 

அயனம்-வருடப்பாதி 

அரக்கன-இராட்சசன் 

௮ாணம்-காவல், கோட்டை 
அ௮ரணி-சீச்சடைக்சோல் 
அரண்-காவல், கோட்டை 
௮ரதனம்-ஈவமணி 

௮ரமாசர்-தெய்வலோகத்துப்பெ 
ண்சுள், 

அரற்றல்-ஒலித்சல், அழுதல் 
அரி-விஷ் ணு, ௮ழகு 
அரிதாளி-பொன்னரிசாரம் | 
அருக்கியம்- மர் திரரீடிறைச்தல் 

அருத்தவாகம்-டேசஞானச்ரீன் 
நி௩சைவடிவினவும் அபேசஞா 
னத்தின் ஸ்.துதிவடி.வினவுமர 
ன வாக்கியங்கள். 

௮ருவம்-உருவின்மை 

அ௮ருளப்பாடு-௮னுச்கிரகம் 
௮ருளாளன்-தயையடையவன், 

சிவன் 
௮ிலப்படை-கலப்பையாயுதம் 
௮லமருதல-௮சைசல் . 
அலாயுதன்-பலபச்திரன் 
அல்லல்-துன்பம் 
௮ வதாரம்-பிறப்பு ௮மிசப்பிறப்பு 

அவதாதி-முற்றச்.துறர் தவன் 
௮/வீ-வேவி, தேவருணவு 
௮வி*-தேவருணவ
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அவித்த அஞ்ஞானம். 
அவீர்ப்பாக ம்-பரக'த்தில் தேவராக 

ளுக்குக் கொடுச்கும் உணவு, 
ன்லீழ்கம்-ரூர்.த 

அவலியக்கம்'- விளங்கச்காணப்ப 
படாதது. 

அழல்-நெருப்பு .. 
அமுக்கா௮ு-பொரறாமை 
அறக்கடவுள் தருமதேலதை, 2 

ன: 

றம்-த ருமம் 

அறுகுணம்-,த.றுளித குணங்கள் | 

 இராஜசம்- மச்குணத்தி Oeysir அிறைகூவுதல்-போருக்சுழைதல் 
௮. சர்-பாவமில்லாசவர் 

அலுட் ப த்தல்-ஆசரிழ்தல் 
அ௮னுவதித்தல்-சொன்ன நியாயத் 
தையே திரும்பச்சொல்லல் 

ஷீ 
சவ£யம்-தேவாக்கனி 
ஆகுலம்- துன் பம் 

அக்கம்-செல்வம் 
ஆசிரயம்-இடம் 

ஆஸ்்.இிகச்-செய்வ முண்டென்னு 

wm கொள்கையர் 

ஆண்டு. அவ்விடம், வருடம். 

ஆதித்தர்-வானோர், சூரியர் 
அதுரம்- அவா, நோய் 
ஆராதனை-பூசனை, வணச்கம் 
ஆரியன்-அ.திவுடையோன் 

அறிறல்- வல்லமை 

அனி-டகடு. 

இ 
இகத்தல்-விட்டுகிடுசல் 
இசல்-பகை, போர் 

இசை-புகழ், பாட்டிசை . 
இச்சை-எிருப்பம் 

'இடுகசடு-சடுகாடு 
இடக்சீண்- aire ni, o! 2) en lb 

இடையூ௮-இடர்,சடை 

| 
1/௧ டன்பாட-சம்மதம் 

  

  

இணக்கல்-சம்மதித்தல் 
இதிசாசம்-பழங்கதை 
இர்திரியங்கள் பொறிகள் 
இயங்குதிணை-ஈடையுள்ள த. 
இயலல்-பொருக்தல் 

இயற்கை-சுபாவம் 
இயன்றளவு-கோர் தவரையில் 
இரளி- கொன்றை 
இசதச-மனவுக்கம், ஞானம் வீர 

ம், சவம், தருமம், தானம்,கல் 
லி, கேள்லி மென்னுக் குணம் 

Sor 

இசாகசூயம்- அரசர்கள். செய்யும 

யாகம். | 

இருடி-முனிவன் 
இரு அகாலம்-கருப்பந்தரிக்கத் த 

குக்தராள். 
இருத். அலீச்கு-பாசத்தைச் செம் 

விப்போன் 
இருபிறட்பாளன்-பிர மாணன் 

அருமூதகுரவர்-தற்ைைத தாயார். 
இரெளரவம்-ஒர்ஈரகம் 

இலக்கு- குறிப்பு 
இலம்பாம-வறுமை 
இலிங்கம்-அடையாளம். 
இல்லாள்-மனை வி 

இழிதள்-இறங்குதல் 
இளிவரல்-குறைவு 
இறைமகன்-அரசபுத்திரன் 

ஈகை-கெொரல.ட 

ஈண்டு,இவ்விடம் 

ஈமம்-சடுகாடு 

ண 1 

உ.சிதம்-௨ ததமம் மேன்மை. 
உச்சாரணை-உச்சரிக்தல்
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கூதயகரி-உதயமலை 
உதாசீனம்- தூஷணம் 
கதானன்-சரபியில் நிற்கும்லாயு 
உதாரம்-தாராளம், 
உத்தராயணம்-சூரியன் வடக்கிற் 

சஞ்சரிக்கும் ஆறுமாதகாலம் 
உர்தி- சொப்பூம் 
உ பரிஷத்-வேதசாரசாஸ்திரம் 
உபாக்கயொனம்-கதை 
உபாதி-வருத்தம் 
உபாசனைஃவழிபாடு 
உபேர்திரன்-விஷ்ணா 
உய்யரஈவரம்-சிங்கரரவனம், பூக் 

தோட்டம் 
உ ரிமை-சுதர்தாம் 

உலண்டுப்பூச்ச-கோரற்புமு 
உலவாத-கெடாத 

உழத்தல்-வருக்கல் 
உளைப்ட-வருத்தம் 
உறல்-பொருக்தல் 

உறங்கல்-கித்திரை செய்தல் 
உறுதி-வலி, உண்மை, 

ம உள் 

உஊதியம்-இலாபம், பலன் 
ஊர்தி-வாகனம் 

ஊழ்-பூர்வகன்மம் 

er 

எச்சின்மயக்கம்-உச்சிட்டதோ 
ஷம் 

உட்டுணே-எல்வளவு 

| ஏ 
ஏகாக்சும்-சனிமை 
ரது-நிமித்தம், காரணம் 
ஏவலன்-வேலைக்காரன் 
ஏனம்-பன்றி 
ஏனையார்-மற்றையர் 

மெ 

GF ws ம்-சர்தேக ம் 

  

  
  

  

a 
ஒக்கல்- உறவினர் 
ஒருங்கு-எல்லாம் 
ஒருதலையாக-ஒருபக்கம); ௫ 

ஒலி-௪த்தம் 
ஒலிவடி வம்-சத்தரூபம் 

சி 
ஒம்பல்-பா.துகாத்தல் 

ஓலம்-அ௮பயமிட்டழைத்தல் 

க 

கசிதம்- துடுப்பு 
கடிகன்-ராழிகையளப்பேோன் 

சுடு-ஈஞ்சு 

கடைமூறை-சடைசிமுறை 
சட்புலன்-சேத்திரேந்திரியம் 
கணாசகள்-கூட்டங்கள் 
கணம்-கூட்டம், திரட்சி சான்சு 

& Nay wp 
aomtlens - 578) 
கண்-இடம் 
கண்டம்-சழுத்து 

கண்டை-வீரக்சழல் இராபசணம் 

கண்ணு- இடச்சத. 
சு திரவன்-சூரியன் 
சுதிர்- திரணம், சூரியன் 

சுபடம்-தர் தீரம், வஞ்சகம் 
சமனம்-சுதி, போதல் 

கம்பலை-ஒலி, துன்பம் 

கரணம்-அ௮ர்தரிந்திரியம், உபக7 
னம் 

கருவி-.ஐயு.தம், உபகரணம் 
கருவலம-பொக்கசம் 

sine rained gp செக 

ல்௮..நால் 
கலசம்-ர௬ுடம் 
கலன்-அபரணம 

கலித்தல்- -சத்தித்தல் 
குழன்- கருடன் 

கலைகள்-சாஸ்இரங்கள்
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| குணகடல்- 2ழ்சமுத்ரம். 
. குதம்-மலவாயில் 

| குதர்க்க ம்-முறைகெட்ட தருக்கி 

கலைமகள்-சரஸ்வதி 

கவலல்-வருக்தல் 
கவற்டி-வருத்தம்,விருப்பம் 

கழி-மிகுதி. 
கழுவாய-புற்றரை 
கற்பம்-உலகமுடியுற்காலம், மூப் | 

புவா£மற் செய்யு மருந்து 

கனி- பழம் 

கனிட்டர்-இளையவர் 
கன்னல்-கரும்பு, சர்க்களை 

கா் 

காடுபடு பொருள்-காட்டினிடசத் 
அண்டாகும் இரவியங்கள் 

காதிவேந்தன்-விசுவாமித்தான் 
காமம்-.ஆசை விருப்பம் 
காரறுகபத்தியம்-வேதாக்கினி ஐ 

ன றிலனொன்று 

கார்காலம்-அ.றுபருவத் தொன் 

அ 

கார்ஹஸ்தியம்-வேதாக்கின் 
ஜிஜனென்று 

கரலக்கிரமம்-கரலாட்சம் 
கானகம்-காடு, குறிஞ்சிசிலம் 
கானம்-காடு, வனம் 

இ 

இரணம்-ஒளி, கதிர் 
இரணம்-தொழில் 
இருமி-புழு 

ந தனல அம பதத 
Ts தியம்-சடங்கு, தொழில் 

இேேசம்-கவலை, துன்பம் 

$ 

ஈடம்-புமு, எண்டு 
கீதம்-இசை, பாட்டு 

கு 
குசம்-நீர், மூலை 

குஞ்சி-குடமி 
Ord Som, Appar 

    

| gi -அபானவாயில் 
குரவன்- - ஆசிரியன் 

குரவங்கம்-ஒரவகைமரம் 

G5 ம்-கொடுமை 

குரோசம்-கூடப்பிடுதாரம் 

குசோதம்- -தினம், பகி 

ுரைத்தல்-சத்தத்தல் 
குலரலன்சகசூயவன் 
குழளி-ஞூழறாகத 
குன்று-சி.று மலை 

கூ 

கூர்மம்- அமை 

கூ௮-பங்கு 

கேணி-குளம், கிணறு 
சேழல்-பன்றி 

கை 

கைமை-கைம்பெண்டன்மை 

கைம்மாறு-பிரதியுபகாரம் 

கையடை.-௮டைக்கலம் 

கொ 

கொடுமுடி -மலையினுச்சி 
கொண்கன்-கணவன், தலைவன் 

கோ 

கோனடை-வேனிற்சகாலம் 
கோமளம்-இளமை 

. ரேசமான்-௮ரசன், தலைவன 
கோரண்டை-ஒர்வகைமரம் 
கோரம்-அ௮ச்சம் : 

கோறல்-கொல்லல், 
கெள 

கெளமாரம்-இளம்பருவம் 
தப 

சகலர் - மூவசை' யான்மாக்க& 

கொருவர்
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PRT d= LOT UIT Ue, ஈர சர ணுதிக 
ளுடன் கூடிய உருவம் 

சங்கிதை-சரித்திரம் 
சங்கை-அ௮ளவு 
௪9-சர்திரன், இந்திராணி 
சடனீ-டன் 

சட்டை-௮ங்க, மேற்றோல் 
சத்.துவம்-சாத் தவிசு குணம் 
சர்தப்பூச்ச-சந்தனம் 
சந்தனக்கலை-வாசனை கூடிய ௪ 

தனம் , 
சர்தி-இரைப்பு, கூடல் 
சபதம்-பிர இக்கினை, வாக்கு நிண் 

ணயம் 
சமர்-போர் 

சமஷ்டி-ாமுகம், சருக்கம் 
சமிக்தல்-சேோணிக்கல் 
சயணம்-படுக்கை 
சர்பம்-எண்காரற்புள் 
சரரசரம்-ஈடையுள்ளதுமில்ல.௪ம் 
சருப்பம்-மாம்பு 

சற்பனை-சதி 

சன்மானம்-வெகுமானம் 

oT 

சாடினி-௪.ற சை 
சாதனம்-பயிற்சி 
சாத்தியதேவர்-வியாசா 
சார்தாற்றி-லிசிறி,சற்றுலவட்டம் 

சாயல்-அழகு, நீதம் 
*ர.ரணர்-புலவர், ஒற்றர் 
சார்ங்கம்-விஷ் ணுவின்வில் 
சார்த்தல்- அடைதல், கூடுதல் 
சாரீபிடம்-௮அடைக்சலத்தானம் 
சாலம்-கூட்டம்; மாயலித்சை, வி b iii De த்தை, 

சாளரம்-சன்ள்ள், பலகணி 
சான்மோர்-௮றிஞா் 

A 

சிகரீம்-மலையுச்சி, மயிர்முடி.               

சிகை-௫டுமி, மயி [முடி 

திட்ட*-ஈஃ்லேோர், பெரியோர் 
சித்தம்-உட்சரணம் நரன்கசி ஜெ 

ன்று, உள்ளம், 
சித்சர்-சிக் சபெற்றவர்சள் 

சித்கார்சம்-சருகிசமுடி பு 
சிக்தித்தல்- ஈளை த்தல் 
சினம்-கோபம் 

ச் 

சிரியோன்-சிறப்பானவன் 

சசலெம்-வெண்மை, இக்தீரியம் 

ஈண்ணாக்க&-சக்கான்கல் 

ப *தாம்-_ரிமை 

ஈத்தமம்-குற்றமறற அ 
77 ( 1Fagie-O uy Tah RS Hird SD 

உரம்-இரை, ௮ருநெறி, காடு 
ஈசர்-வரேேர் 

௫ .£-௦ே வசம், ஒளி 

ஈசோசன்-இந்திரன் . 

ஈமுத்தி-மயக்கமானகித்திசை, நூ 
GBT (AP LOM GF OH Fi 

ஈளுக்கல்-கோபித்தல் 

டூ 
சூக்குமம்- அணு 

சூடாமணி-முடி மணி 
ரூரரமாது-தெய்வப்பெண் 
ரூர்த்தவடிவு-௮ச்சங் கொடுக்கும் 

ரூபம் 

செ 

செருக்கு-இனைவம், களிப்பு 

சே 

சேடம்-மிச்சப்பொருள் 
சேனப்பறவை-பருக்து 
சேனமுனிவர் - கழுகுரூபமுள் எ 

இருடிகள் 
சொ 

சொப்பனம்-க்னா
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சோ 
சோகட-விடாய், இளைப்பு 

ஜா 

ஜாக்கிசம்-விழிப்பு, வத்தை 
ஜாசபுருஷன்-கள்ள புருஷன் 

ஸ் 
ல்தூலம்-பருமை 

ஞா 
ரரதியர்-தாயத்தார், பல்காளிகள் 
ஞாபகம்-ஙினைவு 
ஞாயிறு-சூரியன், அதிவாரம் 
ஞான்று-சசலம், நாள் 

த 
தகரவித்ை-பிரமவித்தை 
தடித்தல்-சீரணித்தல், சுடுதல் 
சகைய7-தன்மைபுடையவர் 
aCe £லம்-வால்மிளகு 
தை ர..௪ள் ள் 

தீட்சணுக்கினி-தேவாக்கினிமூன் 

நின்று, 
தணல்-தழல், நெருப்பு 
தணிதல்-அறு தல், குளிர்தல் 

தண்டம்-தடி, சிகை, வணக்கம் 
தீண்டலை-பூர்தோட்டம் 
தத். தவங்கள் தத். துவத்திரயங்கள் 

தாயன்-புத்திரன் 
தமோகுணம்-தாமசம் 

தருக் த-௮கங்காரம, எழுச்சி 
தலைப்படல்-௪ இர்த்தல் 
தீவகிி-முனிவர், தவத்திற்குவை 

ப்பிடமானவன் 
தளிர- தழை 
தச்ணுபனம்-சூரியன் pains 

வீதியினொன்று 
கணை -காணிக்கை 

த்ரீ 

தாபம்- உஷ்ணம், தாகம் துன்பம் 
காமசம்-இருள், தாமதம் 

தாருணம்-௮ச்சம், கூச்சம் 

  

  

தீவரம்-மரம் 
தான்ம்-இடம், ஈகை 
STOO Wit DI RD 
தாகுணியம்-இரக்கம் 

தி 
இகிரி-சக்கரம் 

திக்சாரம்-நிச்தை 
இர்சள்-சர் திரன், மாதம் 
தியானம்-சித்திப்பு, அலனுட்டான 

ம் 

தியானயோசம்- -அட்டாங்க யோ 
க்த் சொன்று 

தி £ணம்- “அற்பம் 

தரன் -கூட்ட ம் 

திரிசியம்- காணப்படுவது 
திரியக்குயோனி - குலச்குயோ 

னி, Geass 

திருத்தி-பூரணம், மனரம்மியம் 
திலசர்-மேம்பட்டவர் 

& 
நீக்கடன்- ஈமக்கடன் 
தர்க்சம்-ரீளம், தாரம் 
தீவரம்-விரைவு, சடுதி 

ஆ 

 அய்த்தல்-௮னுபவித்தல் 
அய்த்தொழித்தல்-௮லுபகித்து' 

தீ தீர்த்தல் 
அர்ப்புத்தி- செட்டகுணம் துன் 

மதி 
துலை-தராசு, துலா 
துவேஷம்- -பகை, வெறுப்ட 
அவைதம்- இரண்டு 
துழனி - ஒலி, பறவைக்கூட்டம் 
தொலி 

செ 
தெய்வசதி-தேவன்சசளின் லமி. 

தெய்வா சீனம்,
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சே 
தஜக-பிரகாசம் 
சேவமாஏம் - தேவதைகளின் வ 

ரூடம் 
சதற்றம்-தெளிவு, கிச்சயம் 

தை 
ைத்திய-௮சரர், திதிமைந்தச் 
தைவரல்-தடவல் 

தொ 

தொடக்க கட்டு, AE (a; 

தொழுராலம்-பிரமவருணம் 

ந 

ஈட்டக்-கேடு, சேதம் 
சல்ம-பயண, உபசாரம் 
நறுமலர்-வாசனைபுள்ளபூ 

நா 

சரகர்-சற்பசாதியார், தேவர் 
ராடகம்-ஈடனம் 
ஈரயசன்.எசமான, புருடன், ௮ 

சன் 
ராசம்-௮ன்பு, தண்ணிர் 
எளம்-பூர்தண்டு, வட்டம் 

மி 
ர்த்தல்-ஒப்பாதல், பொருதல் 

9ட்€ோம்-இடையூறு, கொடுமை 

சிட்டை - சாதக்ம், முடிவு 
நிணம்-கொழுப்பு 
கிதியும்-இரலியம் 
ரித்தியசருமம்-சியமகிட்டை, 
நிபர்தனை-ஏற்பாடு, சட்டு 
கியமம்-எழக்கம், நிச்சயம் 
ரிசர்தரம்-எப்பொழு.தும் 
நிசீயு தன்-அயுதமில்லாதகன் 

நிருத்தம்-கூத்து 
நிலத்தினை-ஈடையில்ல.து 

சின்மலம்-அமுக்கின்மை 

நின்மலன்-சடவுள், சுத்தன் 

  

  

    

ன
   

சிஷ்களம்-உறுவின்மை, கலப்பின் 
மை 

நீர்க்கடன்- திலதர்ப்பணம் 

JI 

அகாதல்-௮லுபவித்தல்,பு9ித்தல் 
அண்ணறிவு-நுட்பமான அறிவு 

சே 

கேயம்-சிரேகம் 

ரை 

சைமித்திகம்-வீசேடாராதளை 

ப 

பகடிக்க.த்.ஐ-விசடக்கூத.து 
பகலோன்-சூரியன் 
பசவன்..கடவுன், ரி, பிரமன், 

௫ 

பச்கர்சிகை-சிலப்பா 

பசுிசை-பசுலின்்கூட்டம் 
பஞ்சடைதல்-கண்பஞ்சாடுதல் 
படாவேலைக்காரச் 
படை-சேனை 
பட்சபாதம்-ஓரவாம் 

பணயம-பணம், பொருத்தப்பண் 
ம் 

பணி-வேலை, ஆபரணம் 
பணிவீடை-வேலை, உபசாரம் 
பண்டம்-பொருள், தானியம் 
பதங்கம்- பறவை 
பதடி -பதர் 

பதார்த்கம்-கறி, போசனவல் ௪, 
பாக்கெம் 

பதிதா-குலஞ்சமய முதலியவற் 
ற் றவறினோன் 

பயிறல்-சொல்ஓ) சல், ஒலித்தல். 

பரமபதம்-மோட்சம் 
பரவசம் மூர்ச்சை, தன்வசமற்றி 

ருத்சல் 
பரமான்மா-சடவு எ்இசாபதார்



ததா வச்சினனவானமா 
பரிசனம்-வேலைச்சாரர் 
பரிசனர்-வேலைச்கரசர் 
பரிமேத வேள்வி-௮ஸ்வமேதயா 

கம் 
பருவம் இருது, காலம் 
பலாசம்-பலாமாம், முருக்கமாம் 

பழுஅ-குற்றம் 
பதித்தல்-பறிக்குதல் 
பன்னி.மனைவி 

பா 

பாகம் பங்கு, சமைத்தல் 
பாசம்.கயிறு, கட்டு 
பரஞ்சசாத்திராகமம்-விஷ்ணு பிர 

மனுக் குச் செப்பியது 
பசதலம்-பாதாளலோகம் 
பாயல்-படுக்கை 
பாலகர்-சிறுவர், குழந்தைகள் 
பானம்-குடி.த்சல், பரு கும்வஸ்,த 

க்கள் 

, பி, 

பினக்கு-சண்டை 
பிண்டம் - சருப்பம், உண்டை 

சோறு, 
பிஇரர்-தந்தவழி மூசாக்கள் 
பிரஜாபதி-பிசா, பிரமன், ௮சன் 
பிரகிரு £-பஞ்சபூகம் 
பிரணவம்-றல்காம் 
பிர தீக்கனை-சம்மதிபொருத்தனை 
பிரதித்தொனி-௪ திரோலி 

பஞ்சம் உலரம் 
பிரலசாசியம்-கற்றுகிரதற்சாத்.த 

விவாசமின்றி யிருத்தல் 
பிர வர்த்தகர்-,தக்கியேர்க்யாபரி 

aw 

பிசளாமாகல/-மாயைநீ த்தோர்- 
பிசாயச்சித்தம்-தண்டனைரிகிர்ச்தி 
பிசக/ணாக்சியம்-உபிர்முடி வு, மர 

ணம் 
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பிேசம்-சபம் 

பிலம்-வளை, 8ழ்றை, குகை 
பிழம்பு-இரட்சி, தம்பம். 

பீ 

பீடம்-தசனம் 

ப 
புகலிடம்-அடைச்கலச்தாளம் 

புடைச்தல்-அடி FSH 
புண்ணீர்-இரச்சம் 

புரத்தல்-சாத்தல் 
புரீடம்-அமுக்கு, மலம் . 

புருஷதத்துவம் - ஆண்தன்மை, 
தைரியம் 

புலம்-அ.றிவு, இடம் 

புலன்-அறிவு 
புலையர் - 8ழ்மக்கள், சண்டாளர் 
புலையன்-சண்டாளன் 

புளகம்-மழைச்சி, மபிர்சிலிர்த் கள் 

புள்-பறவை 
புறம்காடு-சுகொடு 

பூறவ-புழூீ 
புறம்பு-சனியான.து 
புறம்போதல் - வெளிபிற் போகு, 

தலீ 
புற்று-வசா, வனமீசம் 

புனிதம்-சு த்தம் 
புனைதல்-அலக்கரித்தல். 

 புன்கு-புன்சமாம் 
புன்னகசை-புன் சிரிப்பு 

& 
பூகீதம்-பூமிச்குவருகல் 
பூகம்-பூககணம், ஐம்பூதம் 
பூத்தல்-மலாதல் 

பூப்பு-மா தவிடாய் 
ருவபக்கம்-வளர்பிழை, தருச்- 
சத்தில் எதிரியின் கோட்பாடு 

பூவை-தாகணவாய்ப்புள், பெண், 
பூஷணம்-தபாணம்  



ண 

பே 
படுத்தல் - பதைத்தம், வேற்று 

மப்படுத்தல் 
பேரீர்.து-பேரீச்சமரம் 
பேழை-பெட்டி, 
பேழ்வாய்-திறந்தவாய் 

பை   பைர்கூழ-பயிர் 
Our 

பொதுமை-பொதுத்தன்மை 

பொருள்-பணம், பொன், வஸ்து 

போ 

போழ்தல்-பள த்தல் » 

பெள 

பெஎஷியசாலம்-எ.திர்காலம் 
(௦ 

மபெதி-௮ரசன் 
மமை-கனம், பெருமை 
மகுடம்-சரீடம் 
மகேச்சுரன்-சிவன் 
மஞ்சாடி -ஓர்வகைமரம் 
மணம்-விவாகம் 
மணவீனை-விவாசகாரியம் 
மண்டலம்-வட்டம், தேயம் 
மதர்ப்பு-இறுமாப்பு, செழிப்பு 
மதுபானம்-களகுடி த்தல் 

2. 2 

| மதறுமை-வருபிறப்பு 
° ௫ 

மறையவன்-பிராமணன் 
மற்போர்-மல்லகித்தம் 
மனைவி-ராயகி 

மன்டதை-மக்கட்பாப்பு 

மன்னவன்-அரசன் 

மஹாசர்-பதினேோராயிரந் தேரு 
GE சலைவர் 

பஹான்மா-௮.றிஞன் 
. மா 

மாடம்-உப்பரிகை 

மாணாக்கன்-£டன் 
மா தர்-ஸ்ரீகள் 

மாநதா-மச்கள' 

மாயாரகிசம்-மாயை நீங்கின து 
மாயை-பொய் 
மார்க்சும்-வழி 

மார்த்தாண்டன்-சூரியன் 

மாலை-அந்திப்பொழு.து 
மாறு-விரோதம் 

மாறருர்- பகைவ 

மானாபரணன் - மானி, லெட்க்மு 
ள்ளவன் 

மி 
| மிருதி-சருமதால் 
முகை-மலரும்பருவத்தரும்பு 
 முச்சக்தி-முத்தெருச்கூடுமிடம் 

மந்தணம்-கடைதல், இரகசியம் |, மு.துசாடு-ஈுகொடு 
மமகாரம்-௮கரதை 
மயானம்-சுடுகாடு 

* 8, e e ச் 

எ -தேவ மரத்துக்கள்-நேவசா இயர். 
மருள்-மயக்கம், உன்மத்தம்   மர்த்தனன்-வென்றவன், கெடுத் . 

தவன் 
மலர-பூ 

மு. அகிடல்-சோரிறல் 
முஅவர் - வயது சென்றவர், ழெ 

வர் 
.மூ௮அமொழி-பழஞ்சொல் 
முயலல்-முயற்சிசெய்கல் 
முரண்-ன்சோரம் 
முழை-குசை, துடுப்ட 

மலையரசன் - இமையபருவத.ரஜ | முளிகள்-குளசுசள் | 
ன் 

மழுக்கம் - /சஙிகல், தோற்றமின் 
மை 

மமுங்கல்-பொலிலழிதல் 

ச் 
மூசை-மட்குகை , 
மூர்ச்சனை-நனை வுமயக்சம்.
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மோ 

மோகம்-துசை 
மோத்தை-வெள்ளாட்டுக்கடா 

ur 
யாச்கை-தேசம்' 
யாசனாசேகம்-.ஆக்கனை ws we 

ச்சத்தக்க சரீரம் 
யரதனை-துன்பம் 

யோ 
பயோகி-ரிஷ்டைசெய்வோன் 

ச் 

சசாதலம்-பாதரளலோகம் 
| சோ 

சோதனம்-௮ழமுசை 

| « 
லபை-அடங்கல் 
ல௯௲ணம் - முறைமை, அடையா 

ளம் 
வ 

வசம்-£ழ்ப்படிதல் 
வசி-இருப்பிடம், weg, ஈூர்மை 
வக்சரப்படை - தேலேர்தானது 

ஆயும் 
வஞ்ஈம்-கபடம், கொடுமை 
வடி.வம்-உருலம் 
வட்டம்-வளைவு 
வட்டில்-கண்ணம் 
வண்ணம்-டிறம், வடிவ 
வண்டில்-பண்டி. 
வ். ரலா௮- ஒழுக்கு, மூலம் 

வரிவடிவம்-எழுத்தின் உருவம் 
வருக்கம்-வகுப்பு 
வருடல்- தடவல் 
வருணாச்சரமம்-சாதியொழுக்கம் 
வருவாய-வரும்படி 
வலம்-இடம், வலி, வ௫ப்பக்கம் 
வல்லமை-சாமார்த்தியம் 
வவவுதல்ஃபிடி த்சல்' 
வழிபா0- ஆரா தனை 

வழு-குற்றம். - 

| வளம்-௮ழகு, மாட்சிதும 
- | வனிதை-பெண், மனையாள். 
வன்செய்கை-கொடுமையான் ar 

ரியம் , 

வன்2மாழி-கடுஞ்சொல் 

வா 

வரக்கியம்-வசனம், 
. வ £க்கு-சொல் 

| வாய்மை-சிசம், உண்மை 

வாழ்க்கைத் துணை- மனைவி 
வானப்பிர த்தன்- -வனத்திற் சென 

௮ தவஞ் செய்பவன் 

area ம்   

௪ 
லிகாரம்-வருத்தம், கோய் 
asa gang - fiCurss Gsas 

ணத்தர் 
' விசுவாசம்-கிருப்பம் 
| விஞ்ஞானகல ர்-கு.வகை யாத்மாக் 

களி லொருவர் 
| விஞ்ஞானம்-௮றிவு 

லவிடயம்-௮ தியப்பட த்சச்சது 
விடை-உந்தாம் 
கிண்ணப்பம்-சொல்லுதம், ர 

ட்டம் 
விண்ணவர்-தேவசைகள்' 
விசித்தல்-கிய நித்தல் 

aff Bo) wa Lf) பிக் கும்வார்சைத் 

வித். த-விசவழி, வினத் ் 
விபரீதம்- அ திசமயம், “மாறுபாடு 

விப்பிரசித்தி-ஓரகரன் 
வியபிசரரிணி-ே௫ 
வியப்பு- ஆச்சரியம். 
வியூக ம்- -படைவகுப்பு 

வீரதம்*தவம் 
விராயம்-களபாடம 

  

  விரித்தல்- விளத்குசல்: 
விருத்தம்-வீடர ரதம் 
விழி-சண் 
வீழுப்பொருள்-மேன்மைப் பொ   ருள்
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ob ani se -வீரும்பல் 
விழைவு-கிருப்பம் 

வீனா-சேள்வி ் 

வினை-சாரியம், தொழில் 
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கணபதிதுணை 

இத நாலாசிரிய ரியற்றிய நூல்கள். 
வசன நடை, 

பாாசரஸ்மிருகி ஆசாரசாண்டம் | கேளாண் மாபியல் 
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மார்ச்சண்டேய புராணம் ஆயிரம்பிறை சண்டகத்பம் 
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ஸ்ரீ பாதத் இரு ப்புகழ் மாலை ் சக்கி இருறையிட்மொலை 
இருவடித் இருப்புகழ்மாலை. ஒலமாலை 
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மூலமும் - உரையும். 

சகேதெர்களே, இவ்வுலகத்திலுள்ள சகல ஜீவராசெளிலும் மே 

லான ஜென்மத்தைப்பெற்ற நாம் பயன்படும் 8ர்த்திபெற்ற பதினெ 

ண்டித்தர்கள் நமதுபேரில் கிருபைவைத்து, சரியை, கரியை, யோசு 

ம், ஞானம், மணி, மந்திரம், வயித்தியம், சோதிடமென வகுத்து 

தேசத்திலுள்ள இரேகைகளைப்பார்த்து பலாபலன் சொல்லக்கூடிய 
சாஸ்திரங்களை ஏராளமாக எழுதியிருக்கிறார்க எல்லவா, அதில் கமல 

முனிவர் இரேகசைசாஸ்திரம் ஏழுகாண்டமும் இதுவரையில் மூலபா 

டமாகவே யிருந்தது அதில் பெடுத்துச்சொல்லும் கிஷயங்கள் ஈம் 
மதும் ஈம.து தாய் கப்பன் புத்திரவர்க்கங்களின் பிறப்பு, இறப்பு 

வயது, யோகம் மற்றுமுள்ள பலாபலன்கள் சிலருக்கு இரூளாகவே 

யிருந்து வியார்த்தமாய் போவசைக்கண்டு பரிதபவிக்கு சீல வெளி 

யூர் உள்ளூர் நேசர்களின் வவேண்டுகோளால் சாமுத்திரிகா இலட்ச 

ணத்தை எடுத்தோத வல்லவர்களைக்கொண்டு ௮திபிரயாசையடன் 

இசர்தமிழ் உடையில் உரை எழுதியும் கற்றோரும் தங்கள் தங்கள் 

பலாபலன்ச* உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபோல் தெரிர்.துக்சகொள்ளு 

ம்படி. எழுதி உயர்ந்த கடிதத்தில் குறைர்த வலைகள் அச்சிட்டு வெளி 

யிட்டிருக்கறோம். வேண்டியவர்கள் எமது விலாசத்திற்கு எழுதி 

பெற்றுக்கொள்ளவும். 

இதன் விலை ௮ணா 8. வி. பி. தபாற்கூலி ௮ணா 8, 

௦ ௦ 

முத்தி முடிவு உரையுடன். 
இஃதோர் அருமையான வெதாந்தழால். 

Bin gn bgp கூறியபடி ஈடக்கும் ஒவ்வொருவரும் மேலான: 

மோக்ஷசாம்சாஜ்யத்தை அடைவது திண்ணம் ஒவ்வொரு செய்யு 

ளுக்கும் பொழிப்புசையும் பல நாலகளினின்றும் மேற்கோள்களும் 

அடங்கி யிருக்செறன, 

இதன் விலை ௮ணா ௫, வி, பி, தபாற்கூலி ௮ணு 2.



மருத்துவசாஸ்திரம். 

இந்ச மருத்தவ சாஸ் ரமானது பெரும்பாலும் நம்முடைய வீட்டும் 

பெண்களுக்கு (வேண்டுமெனக் கருதி சஞ்சைமாககரம் வைத்தியர் சருணாசிஇ 

'ப்பிள்ளை அவர்களால் uma gs Mus .நால்களில் இருக்ததைபெயர்த் து எழுதி 

மாதர்களைக்' சார்க்சப்பட்டசால், இதற்கு மரு,த்துவசாஸ் திரமெனப் பெயரிட. 

ப்பட்டது. ஆதலால் அவர்கள் பழிம் கஷ்டமான த சொல்லிமுடியாது. பிள். 

ளைகள் பிரசவிக்கும் காலங்களிலும். மற்றக்காலங்களிலும் அவர்களுக்கு Qué 

தனையோ வியாதி சம்பவித்கின்2ன, .அசாவது மாலாயிரத்தி நா.ராற்று நாத். 

பத்தெட்டு வியா தியென்ற ஆயுர்வேத சாஸ் இரம்: கூடுகின்றது; தவிர் ௮ம். 

நீந்தி வியா இகளுக்கு சிகச்சையு:்,. குழம்புகளும், நைலங்களும், மாத்திரை 

களும், அஞ்சனக்களும், சலிக்சங்களும், லேகியங்களாம, சூரணங்களும், எண் 

ணெகளும், பஸ்பக்களும், கவிக்கங்களுய், இியாழங்களும், சன்னங்களும், மெ 

முகுகளும் இன்னும் இங்லீஷ் முறைகளும் yoo! முறைகளும் மாதர்களே , 
தங்களுக்கு உண்டாகும் புத் இரர்களுக்கு வரும் தெச சாஷங்களுக்கு சக்கசங் 

களும் சேர்த்து. அச்சட்டிருக்கின்றன. இப்புத்தகம் 'ஒல்வொரு வீடுகளிலும் , 

யிருந்தால் வைத் தியலாச்'சேடவேண்டிய அவியம் கெடயாது. 

1. கு.ககக்சட்டு' 10. நகரலாம் மாசத்தில் சோணும் 
2. தீட்டுக்காலங்களில் வவி குறிகள் 
3. உ இரப்பெருக்கு , - 11, ஜந்தாம் மாததிஇில்உண் டாகும் 
&, பிரசோர் ous 5) குறிசள், 
5. சுபமும் பலமுமுள்ள. பிள்ளை 12. agenesis செய்யும் குறி 

சளைப் பெருவ,சற்கானவழி, 

  
6. கருதரிக்கும் விவரம் | 18. எழாம் மாதத்தில் சாணும்குறி ' 
1. கருத்தரிக்க. மூ.சல் மாததீதில் கள் 

பிண்டம் இன் கிலமையம் இரம 14, எட்டாம் மாதச்தில் அடையும் 
ons Cs ham wep குறிகளும்சொ குறிப்பு 

ல்லப்படும், 15, ஒன்ப,சாம் மாதத்தில் சோன் 

8. இரண்டாம் மாச ச்நில்காணும் றும். Gh sce: 
குறிகள். 10, பதாம் மாத்தில். செய்யும் 

9 மூன்றாம் மாசகு;இில் காணம் al 5.0 
குறிகள். சு 17. கர்ப்பகாலம் 

'பிரசலவேதனை மூ சலிய இன்னும் அளவிருந்துள்ள வியாஇகளுக்கு சூட் 
சையும் சேர்த்து உயர்ந்த கடி சத் இல் அச்சிட்டு குறைக்,5 விலைக் விச்செயம் 

செய்யப்பட்ட pi. விலை பர்: 1-8-0, விச பி, தபாற்கூலி ௮ணா0-8-0



போகார்பஞ்சபட்சி சாஸ் இரம், 

மூலமும் - உசையும். 

லஃது மிக்க மேன்மை தங்கிய சோதிட சாஞ்இரச்சளில் ஒன் 

அறன்பளை பூர்வீக சோதிடர் களரிந்தவுடன் இக்சாலச்அச் சோதிடர் 

கள் பலரும் அறிவார்கள். 

இதுவசையில் வடமொழியிலிருந்க இந்த சாஸ்தீரத்தை (சோ 

திட்மணி) தேவேந்திரன் என்பவரால் லோகோ பசா.மாகும்படி பா 

ட்டும் உசையுமாக மிக எளிய தமிழ் ஈடையில் எழுதித்சா எம்மால் 

HFA LUG. (HEB DB. 

.இச்சாஸ்தரத்துள் பஞ்சபட்சிகளின் தொழில் மூறைகள், சச்சு 

ம௫்கள், பாடங்கள், அரூடங்கள, இதன்பலனகள, நிமிஷ பஞ்சபட்சி 

வெஷ்னும் சுருக்குபஞ்சபட்சிகளின் பலாபலன்கள் நனித்தனி விவ 

காரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிற து, 

இதைச் சாமான்னிய சோதிடர்களும் கையாண்டு வருவார்க 

ளானுல் சோதிடம் வல்ல .மகா பண்டி.தர்களுக்கு நிகராக ஈற்பேரெடு 

ப்பார்களென்று இக்.நால் மொழி பெயர்த்தவரின் கருத்து. | 

இத்தமிழ் பேருலகில் சோதிடம் தெரியா தவர்களும கமிழ்சடை 

அறிபாதவர்களுமா யுள்ளவர்கள் இதை ஒருமுறை சுண்ணோட்டமிடு 

வார்களாணால் சோதிடங்கற்கு உபாயத்தை OFT jis: ரனில் தாமே 

பணர்வார்களென்பஅுண்டு. இதன் விலை அணு “13. வி. (9, அனு 3 2. 

கண்டகத்தி கதைக ளென்கிற விஃட. 

அதிவினோத கதை. 
ஐயா என் அன்பும் பிரிபமுள்ள சினே௫தர்சள், இவ்வுலகத்தில் 

அகேக சுதைகள் வா௫த்திருந்தாலும் இந்த (அதிவிஷதைசதை) என் 

Bo அபயர்வாய்ந்த சரித்திரத்தை வாசித்தால் வேடிக்கையான 

விஷேதைகதைகளும், எல்லா அரிப்பு, எல்லாம தமாஷ், எல்லாகிகட 

ஆமம் இல்லறமார்க்கத்தியல்பும், விபசாரத்தால் வரும் கேடும், விப 
ரீதமானகலகமும், கற்பழியாத லக்ஷணங்களும் பாவபுண்ணியத்தால் 
வரும் நன்மை தீமைகளும் மூன்சென்மத்தில் செய்க விஷேசகாட்டு 

களும் அ திலிஜேதமாயெ அகஸ்யங்களும் உத்தமஸ்திரீகளை கலியா: 

௯-ஞ்செய்.து கலக்கமில்லாமல் ித்தியானந்தத்தில் மூழ்கி இவவுலக த 
-தல் ஈல்லபெயரும் அவ்வுலகத்தில் சாலோபதவி அடைந்தும் இன் 
ஸம் அடுக்கடுக்காய் சொன்னால் பேடும் ௮டங்காதென்று இமமட் 

உல் விடப்பட்டது. 199-பக்கங்கொண்ட து. 

் இதன் விலை ரூபா 1, வி, மி, தபாற்கூலி ௮ணா 8,



விளம்பர 

மார்க்கண்டேய புராணவசனம், 
  

இப்புத்தகம் வேண்டியவர்கள் சென்னை -(சூள - ஆண்டியப்ப 

காய்க்கன் தெருவு 44-நெம்பர் வீட்டில் ஸ்தாபித்திருக்கும். அயுர் 

வத அச்சுக்கூடத்தலைவர் சறுமணவுர் - ௮ண்ணாமலை முதலியா 

சிடத்திலும் டெ. அரிமுத்து மேல்திரி தெருவு சி. ௮, சண்ணபிரான் 

முதலியா ரிடத்திலும் சென்னை தம்புசெட்டி தெருவு 01-வது ரீப் 

பன் புத்தகசாலை]லும் டெ. லிங்கப்பசெட்டி தெருவு 988 - வதி 

நெம்பர் ௮, மஹாதேவ செட்டியாரிடத்திலும் யெல்லா புத்தச 

கடைகளிலும் ரூபா 1-0) கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

இப்படிக்கு, 

சிறுமணவூா, 

அண்மைய மு தலியார் 

சூசை போஸ்ட், மதராஹீ 

ந் 
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