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முதல் பதிப்பின் முகவுரை 

குமிழ்மொழியில் யாப்புகடைபடக கோத்த நூல்களே அடிசாள் 

| ட்டி இன்றுகாறும் விறிநீர்போல விரிந்துள்ளன. மதிவல்லார் 

*.௦.ரீத்த நூல்க£ரின் உரசையேயன்றி உரைநடையான் இயன்ற தூல் 

ள் முயற்கோடும் ஆகாயகாமமையும் ஆயின ஒரு சாட்டின் காகரிக 

'லைமை மிகுகலும் மிகுதலும், அங்காட்டில் செய்யுளான் இயன்ற 

ரல்கள் ப.ரப்பற்று, உரையான் இயன்ற நால்களே பல்கும் என்பது 

ன்ஞட்டு மொழிகளை முன்னாகப் பின்னாக முற்ற ஆராய்ச்சிசெய்த 

(நிவாளர் சண்ட துணிபாம  நஇத்துணிபின் உண்மையை இங்கு 

ட சாயப்புகுசல் மற்றொன்று விரிதகலாகும். வேற்றரையர்க் கொடு 

)மயானும் இருட்பிணியானும கட்டுண்டு இடாப்பட்ட இச்சாட்டில் 

|ஙச்லிஷ் அரசியல் ஏற்பட்டபின் இரண்டொரு தலைமுறையாகப் 

ராணேதிகாசங்களைக கத்தியமாகப் பெயாத்து வழங்குதலே இச்கூறிய 

'ணிபிற்கு ஒருபுடை சான்றாகும் 

இஒ்ச்லிஷ் தமிழ்மொழிகள் இரண்டினும் ஒப்பப் புலமைசான் 
யர்கள், “அந்தோ, பொழுதுபோககாக ஓதுதற்கும், அறிவான்று 

ல்லல் களைந்து சன்மை எயதாகற்கும, இளைஞர் முதலாயினார் சோம் 

கடக்கும் சம்முள்ளம் சள்ச்சிபெற்று ஊககமடைதற்கும், இவை 

ன்றன பிறவற்றிற்கும், இங்சகலிஷில் போலச் தமிழில் வசன 
ல்கள் இலவாயின என் செய்வது” என்று எங்கும் முழங்குவசே 

ஈமி இக்குறைவுபாட்டினை நிறைவுறுத்தற்கு முயறல் செய்வதில்லை, 

பறல் செய்வார் இற்சிலரும் தம்மைத் தாங்குகரின்றித் தாழ்ப்பாராயி 

i. 

இதசண்ட யான் எட்டாப்பழத்தைப் பார்த்துச் கொட்டாவி விடு 

'போன்று ) திமிழில் பெருங்காப்பியங்களில் சதைக்கின்றியமையாச 

றை எடுத்துத் தொகுந்தும், வியாசங்கள் பல விரித்தெழுதியும்,
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இங்சலிஷ் மொழியினின்று சதைகள் முதலாயினவற்றை மொழிபெ 
யர்த்தும், என்னால் இயன்றமட்டில் இக்குறையினை ஒருவாறு பரிக 

ரிக்ச மூயலுதல் ஒருதலை என்றுகொண்டு அறுகா5 சிறுபறவை என் 

னும் பிண்டப்பெயரிட்செ சில புத்தகங்களை வெளியிட எண்ணுவே 

ஞயினேன். அச்சிடாதழிகின்ற அரியநூல்களில் இடைப்பனவத* 

நையும், ஒரு முறை பதிக்கப்பெற்றுப் பின் பதிப்பிப்பாரின்றிப் போ 

யினவற்றில் பதிச்சச்கூடினவற்றையும், இசனடி.யாகவே வெளிட் 

கரு.இியிருக்சறேன். 

இ்கனம் எண்ணியிருந்தேனை ஒருகாள் ஈண்பசொருவர் கத்திய 

மாகத் தமிழில் ஏதேனும் ஒரு கதை எழு அகம்படி வேண்டினார். அடி 

யேன் அவ்வேண்டுகோளை மேற்கொண்டு, குசேலமாதவர் சரிதத்தை 

ஒருவசையான் எழுதி ௮வர்காக் திட்டேன மூலையிற் இடப்பவனை 

முற்றத்தில் வலித்து விபெவராய் அவர் அதனை அச்சிடுதற்கான 

முயற்களைச் Coo Slat ps அ௮சசேறிவருகையில் பிழைச 

புத்துச் கொடுத்த பச்சையப் பன் கல்லூரியில் தமிழ்ப்புலவர் வித்து 

வான் ஸ்ரீ பூ-டுருஷ்ணசாமி முதலியாரவா்களுக்ரும் மேல்சொன்ன 

சண்பருக்கும் வந்தனமளிச்சிறேன் 

பிரமபூர, செனளை 

1891 (ஹூ மார்ச மீ” le தீ. (2௪.



இப்பதிப்பின் முகவுரை 

இல் அச்சிட்டு இருபத்தாறு வருக௩௱சள் ஈழிந்தசன இது 

ல பகுதிகளை மாற்றி 1903 வருஷத்துப் பிரவேச பரீகைஷயின் 

பாடபுத்தகத்தில் ஒரு பாகமாகப் பிரசுரிக்கப்பெற்றது இரண்டு 

மூன்று வருஷங்களுக்கு முன்னே இக்நாலின் முதற்பதிப்புச் செல 

$வாஇவிட்டசனால், ௮சேக பழைய சண்பர்களுடைய வேண்டுகோ 

ளின்படி இப்படிப்பு இப்பொழு; வெளியாகிறது தஇரிபான சில 

mensions இருத்தியிருப்பசன்றி வேறு மாறுதல் ஒன்றும் இதில் 

இலலை முதற்பஇிப்பின் முகவுரையில் சண்டபடியே என் எண்ணம் 

ருவாறு நிறைவேறியது இவ்வித முயற்சியில் முதலில் என்னை 

_. $தய இச்சரிதத் சை இரணடாமுறை பதிப்பது எனக்கு ம௫ழ்ச்சி 

யைத் தருரின்றத. 

பிரம்பூர், செனமச 

1917 @u கொவெமபாமி 1௨ த். சே.





குசேலர் 

கண்ணன் கழலிவண 

ஈ௩ண்ணினர் நற்றுண. 

I 

பூமிதேவிபின் ௮ழகிய முகம்போல் விளங்கும் உத்தரா 
| மதுரை என்பதோர் திருப்பதி உண்டு அம்முகத்தின் தில 
"கம்போல் விளங்கும் அவந்தி என்பதோர் ௮ணிககர் ௮ப் 
பதியின் பக்கலில் உண்டு, ௮ச்ரகருக் கணித்தான பெருங் 
சாட்டில் குறவரும் மருளும் குன்றமொன் அண்டு. ௮ 
நெடுங் குன்றின்கண்ணே _ஒரு முணிவர்சேரி இருந்தது. 

அ.ச்சேரி, HEMT PSD அருமறைமுழக்கும், யாகஞ்செய் 
வோர் உரைக்கும் மகதிரமுழக்கும், அவர் சுரரைக் கூவி ௮வி 
யளிக்கும் பெருமுழக்கும், சுரர் அவியேற்கும் செருமலி 
முழக்கும், அதனை உண்டபின் ௮வர் ஆ? செப்பிடு முழக்க 
மம் ஒன்றியிருக்கும். தருப்பை கொய்வோரும், சமிதை 
*தடுவோரும், மாவிலை பறிப்போரும், பஞ்சகெளவியக் கூட்டு 

|வோரும், பவித்தாம் முடிவோரும், ஈர்சவனத்தில் மலரேடுப் 
போரும், பெரியோர்க்கு உபசரிப்போரும் ௮ங்கே விளங்கி 

,யிருப்பர். இன்னும் ௮ங்கே யோ௫யர் ஐரிடத்தும், ஞானி ' 
யா இரிடத்தும், போதிப்பார் ஓரிடத்தும், வேதங்கற்பவர் 

'ஒரிடத்தும், தத்துவவிசாரம் செய்பவர் ஓரிடத்துமாக விற் 
ஜிருப்பர். 

ச்சேரியில் சுதாமா என்பவர் ஒரு முனிவர் இருச், 
தார். அவர் அந்தண அருங்குலத் துதித்தவர்: த£யாக்குச். 
அயர். அவர் திருமாலின் திருவடிகளைத் சாங்கும் உளத்தராஷ்,. 
பெற்றிகளைத் திச்செயல்களில் சார்வுறு தடக்கி, ஈன்மையே.! 

புரிந்து, அடச்சம் த பொறை கருணை ஈட்பு என்பவற்றைச் 
செயற்கருர் சவ்த்தோ டொருங்குற வளர்ப்பவர். இளமை! 
௮2. இவரும் கண்ணினும் ஒருசாலைமானாக்கர். பரித்தழ
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லவித்துச் சாந்திராயண முதலிய விரதங்களைப் பன்னெடு 
தாள் அறுட்டித்துச் சசைவற்றி என்பொடு ஈர்ம்புகள் தோன்றி 
இவர் இளைத்த உடலினராய் விளக்கியிருந்தார். வைகறை 
யாமத்தில் அயிலுணர்ச்தெழுக்து , விதிப்படி காலைக்கடன் 
முடித்து, நீராடி, சந்தி சபம் தபம் முதலியவற்றை நியதி 
யராது இயற்றுவார். கிழிதுணி பலவற்றை இயைத்துத்தைத்த 
சீரையினையே உடுத்திரு தீதலால் அனைவரும் இவசைக் குசேல , 
சென்று பெயாவ ழங்குவா். 

தானியற்றும் திவத்தினுக்கு உசவிசெய்யுமாறு இவர் ஒரு 
கன்னிசையை மணஞ்செய்துகொண்டார் அவள் 

தணவறும் அன்பும் சாந்தத் தன்மையும் ஈன்மையான 
குணமு மோர்உருவங்சகொண் டோர்குடிப் பிறந்தனைய நீராள்: 

மாசிலாச் குலத்து வந்தாள்: வருவிருந் துவப்ப ஊட்டும் 
சேசமிச் குடையாள்: கொண்கன் நினைப்பறிர் தொழுகும் நீராள்: 
தேசுறு வாய்மை யுள்ளாள்: சினந்திடல் என்று மில்லாள்: 
பேசுநிண் கற்பு வாய்ந்தாள்: பெற்றதே கொண்வெப்பாள்: 

| | P24 என்று பெயர்சொல்லப்பபவொள் அவளிடமாகக் குசே 
லா இருபத்தேழு மைந்தரைப் பெற்றார். அதனால் வறுமை 

மிக்கது, 

பல்லெலார் தெரியக் காட்டிப் பருவால் முசத்திற் கூட்டிச் 
சொல்லெலாஞ் சொல்லி நாட்டித் துணைக்கரம் விரித்துநீட்டி |! 
மல்லெலாம் ௮கலவோட்டி மானமென் பதனை வீட்டி | 
இல்லெலாம் இரத்தல் ௮ந்தோ இழிவிழி வெச்ச ஞான்றும் 

ஆலின், எவரிடத்தும் இரத்தல் செய்யாது, காட்டில் கொள், 
வாரின்றி உ௫ர்ந்துகிடக்கும் Bourn genes கொண்டுவஃ கின 
மனைவிகையில் கொடுப்பார். அதனை அவள் குத்திப் ப பார?” 
செய்து இலைக்கறியோடு mw AGREE, மைச்தர்க்கும் பழ 

அக்கும் பரிமாதி, மிகுக்ததை உண்டு, ௮து பத்ருமல் உட 
மெலிந்து உழன்றுவந்சாள் உள்ளதை உண்டு ,குசே 
ப் இருவடியைத் தியானித்திருப்பார்., | ye 

இலள் ஒரு ! மகவிலுச்கு உணவு ளிச்கும்போறு 2 ௫௦ 

மகவு கைநரீட்டும்; முந்தி unc இழும்கவும் —-
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சீட்டும்; மும்மகவும் கைக்ரீட்டும்: என்செய்வாள். பாவம். 
ஒரு பிள்ளை வஷீறியழும்/ ஒன்று நிலத்தில் விழுந்து புரண்ட 
மூம்) மற்றொன்று கண்பிசைந்தழும். இவற்றையெல்லாம் 
எங்கனம் சூப்பாள். ஒரு சேய் என்வயிறத்றி லெழுர்த ப 
௮டங்கிற்றில்லை என்றமும்; ஒன்று சிந்தாத கஞ்சி எனக்கு 
வாக்கிலை என்று பொய்சொல்லும: ஒரு சேய் உண்ணப்புகும் 
போது அதனை மற்றொன்று பற்றியீர்க்கும் இங்கனமாகக் 

கலாம் விமாக்கும் மை-தரை கோக்க, இரங்கியேங்கி, ௮வர் 
களைச் தன் சைகளால ௮ணைதீதூ மடிமீதிருத்தி ௮வர் சண் 
களினீசைச் துடைத்த, முகம் முதுகு முதலியன தைவக்து, 
முத்தங்கொடுத்து, ஆற்றல்செய்வாள் 

இச்றுவர்கள் விமாயாடி.யிருக்கையில், அடுத்தமனைச் 
இரா னொருவன் *:உமதகததில் ௮ட்டகறி என்னை” என்று 
வினவினால், அதுகேட்டு அவர்கள் ௮ன்னைமாட் டோடி, 
“அன்னாய், கறி என்பதற்குப் பொருள் யாது? எடுத்துரை” 
என்ன, ௮வள் ::௮தனை உரைத்தால் செய்துதரும்படி. வேண் 
டுவசே; என்செய்வாம்” என்று கருதி, “என் கண்மணிகாள், 
யான் அறியேன்” என்றுரைத்து, வறு வார்த்தைகளைப் பேசி 
அதனை மறக்கச்செய்வாள். ,வேதறுமனைச் சிறுவன் உண்ணும் 
சிற்றுண்டி கண்டு ஓடிவந்து அன்னாய், அநதச் கறுவன் என் 
னவோ உண்குிரறான் ௮தனை இப்பொழுதே எனக்குச் செய்து 
கொடு” என்று சொல்லி, உடுக்க உடையைச் தொட்டீர்க்கும் 

பிள்சாயை எடுத்து மார்போடணைத்துச் சிர்தைகோவாள். 
“அயலகத்தார் தம்முடைய குழச்தைகட்குக் குண்டலம் 

மோதிரம் கடகம் முதலியன இட்டனர். , எங்களை கீ ௮ல் 
கனம் அ௮ணிந்துபார்க்கப் பொருத தென்னோ? அவற்றைக் 
சண்டெடுத்து இப்பொழுதே எமச்கிடுவாய்” என்னின், 
பொருளில்லாசவன் கடன் தந்தவனுக்குச் சொல்வதுபோல், , 
நாளைக்காகட்டும் காளைச்காகட்டும் என்று சொல்லிவருவாள். 

ர திறுவர்க்குச் தத. மணிப்பூணன்றி வேறொரு பூணும் இல்லை; 
மரவுரியேயன்றி மத்றோ ௬டையும் இல்லை, இலையுண்கலமல் 
Og உண்சலம்:பிஜிதொன் றில்லை. உள்ளே புகும் எறும்பி. 
‘ganas ergs ௮ந்கு' உணவுகிடைப்ப இல்லை, , விட்டில்



அன்னப்பாலன்றி வேறு பால் இல்லை. பாலர்ச்கோ பரந்த 
பாடில்லை, இவற்றைக் எண்ட முனிவர் எவ்வ்ளவும் மனங் 
கவலல் இல்லை. இது௪ண்ட மனைவியும் இவாமாட்டு வெறுப் 
புலுசல் இலலை. வருவாய் மிக்குடையாமும் தமது Mer 
புடைய ஜஐரொருபிள்ளை எண்ணியவாறு இயற்ற இயலாது 
இடர்ப்பலவெசாபின், இமிமிடியில் பல பிள்ளகளைப் பெற்றவள் 
செய்கை என்னேயென்லோ. இப மிடி யில கரைகாணா syn 
குவாள், தன் ஏகமுடைபபாணையம கெடதுசையாள; அலர் 

மொழிகள் Fla ays செப்பாள பறகது। மைகதர்பால் மனஞ் 

சலியாள இவஞடைய சரணா. இருந்தவாறு என்னே. 
இத்துயாக்கடலை எங்கனம் நு... என்றோ. செண்ணம 
அவள உள த்தில் 67 மூக ரா த்து 

பலவாண்கெள இங்களம் கழிவ சிலை இருநாள் 

அமைய மறிநது, உளாரணிரதா. சணவனை நோக்கி (யசே, 
நம் இறுவர்கள் IGS உண் (றற இல்லாப் இ வாடினர். ]அவர் 

கள் இறெப்புற ௮ருளா தல 2 வரர்: ௧௪ கடனாமன்றே இவ 
வுலகில் மிடியற்முர் raf ர். செலவமுறருூ புண்ணிய 

சன்மோ. 

்... தரித்திரம் மிச்ச வனப்பினை ஒ௫ுக்கச் 
சரீரத்தை உலாச.ர வாட்டும் 

தரித்திரம் ௮ளவாச் சோம்பலை எழுப்பும்: 
சாற்றரும் உலோபத்தை மிகுக்கும் 

தரித்திரம் தலைவன் தலைவியாக் இடையே 
தடுப்பருங் கலாம்பல விளைககும் 

தரித்திரம் ௮லமானம் பொய் பேராசை 
தீரும்: இதிற் கொடியதொன் நிலையே. 

தீரித்தொம் களிப்பாம் கடலுச்கோர் வடவை: 
சாற்றும் எண்ணங்கள்வாழ் இடமாம். 

தரித்திரம் பற்பல் துச்கமும் தோன்றத் 
தக்கபே சாகரம் என்ப. 

தரித்திரம் ஈன்மைசால் ஒழுங்கென்லும் 
திழைவனர் தனக்கழல் தழலாம். 

நீரித்தொம் கொடிய எவற்றிலும் கொடிது. ௮௪ 
திகையதை ஒழித்தல் ஈன்றாமே. ,
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யாதவர் குலத்தில் தோன்றி அ௮சசர்க்காசனாகய ஸ்ரீ கிருல் 
ஊனை உம்மோ டொருங்குகற்றத ஒருசாலைமாணாச்சன் என் 
இன்றனர் எல்லோரும் ஆதலின் அவனரு கணைந்து அரும் 
பொருள் பெற்றுவாது ஈம் சி.றவா.து செல்லனோயைத சவிர்த் 
தில் வேண்டும் உமமைக் கண்டவளவில் ௮வன் உமக்கு 
வேண்டிய பொருளெலாம உதவுவான் யம சிறிதும் இன்று 

பளகறு சேசன் ஒருவனைப் படைத்தல் 
பருந்தனப் பொதிடுபற்ளுற் போன்மென் 

அளமிகச தெளிந்தோர் புகலுஈகன் மாற்றம் 

உண்மையாம், பொய்மையாகாதே 

அ க்கண்ணனும் BEF MBM இன்னாதாரக்கும் இன்புற 
அளிபபவனாகலின, ௮வணிடம சென்று செல்வம வேண்டு 
இர் கொடாது OD BTC, Df UOT திருவடியைக் 

காண்டலே sooo. LADD Fi ௮ஃதோ ரபாய 
மாம் ஆலின் வண்றரிப எண ரியாங் GOK Lo மாயனை 

கண்ணி வருதிர்” என்றாள் 

வவார் தையை, கேட்ட முனிவர் உரைங்கலுற்றனர்' 
சலா, கலலினுட் டேரைக(ம எழுப்பையுண் முட்டைக்கும் 

உணவனளிததுக் காமூம ஒருவன் உன் மக்களை மாத்திரம். 
இது உண்மையே நீ கொண்ட துன் 

அற்றைநாள் பிரமன் விதிதத ஆயுளின்" 
i 

LOPLI IC GD)? மறவான் 
பத்தை விட்டுவிட 
அளவுகாறும் அவருடைய விளைக்குதீதக்க விருப்புணாவும்' 
வெறுப்புணாவும உண்டு | BO IT BOOM 5B DIT ஆதலின், 

உன் மைத்தர்க்கு அயுறாள் வைபரில் இருளினைக்கேற்ப 
உணவுண்டு நீ மனாறுகுல் வேண்டா 

ஏது வரதாலும ஊழால் என நினைஈஇிருத்தல் வேண்டும். 
உலகியல் ஈன்குணராய் உன்னைப பொருட்பேய் பிடித்த 
தோ? பொருள் பெற்றவர்கள் 

ஒருசிறு தருமமேனும் உஞற்றிடார். இசப்போர் வந்து 
தருகிகர் க.ரத்தாய்' என்று சாற்றினும் கொள்ளாரா௫க் 
கருணைக் றின்றி எல்லை கடச்திடச் து.சர்துமீள்வர். 

மருவுபல்" சளையுஞ் ஒம்பார். வளம்படைச் தென்பெற்றா ரால்? 

t 
ர்



குசசலா 

முறைச்விர் கொடுங்கோல் மன்னர் முனிவிற்கு ஈனியும் அச்சம். 
கன்றைகெழு கரவுசெய்வார் கரத்திற்கும் அழற்காம் அச்சம். 
மறைவறு தாயமாச்கள் வெளவுவர் என்றும் அச்சம். 
அறைபொருள் பெற்றாரல்லா்: அச்சமே பெற்றூர் போலும். 

பொருளோ 

பொருவறு பந்தமெல்லாம் புணர்த்திடும்; செய்வசிரதை 
ஒருவ மேலிட்டுநிற்கும்: உறக்கமும் இறச்சச்செய்யும்: 
கருவினுள் புகுத்தும் இன்ன *ரிசுகண் டசனாவன்றோ 
இருநிலத்திடை வெறுக்கை என்மனார் புலமைசான்றோர் 

சிறியசே மதிக்கும் இந்தச் செல்வம்வர் துற்ற ஞான்றே 
வறியபுன் செருக்கு மூடி. வாயுள்ளார் மூக.ராவர்; 
பறியணி செவியுளாரும் பயில்தரு செவிடராவர்; 
குறிபெறு சண்ணுளாரும் குருடசாய் முடிவரன்றே 

பல்கதிர் விரித்துத் தோன்றும் பாடுசெய் கதிரேபோல 
மல்லல்நீர் உலகில் தோன்றி மறைந்திடும் நும்மைவிட்டுச் 

செல்வமென் றுறுவதற்கும் செல்வமென் அசைக்கும் பேர்கன்(று.' 
அல்லலை விளைப்பதாகா தரும்பெறற் செல்வர்தானே 

ஆகவே அன்ப ரகததிலே புகுஈதுவாழும் எம்பெருமானது 
இணையடி. பெறுதலே என்றும் அழியாத செல்வமாகும் & 
aff Gms மக்களை கோக்கு மனம வருந்துகின்ருய் 

மதலையைப் பெறுகாள் துன்பம்; வளர்த்திடு நாளும் துன்பம்; 
விதலைநோய் அடையில் துன்பம்; வியன் பருவத்தும் துன்பம்; 
கதமுறு சாலர் வந்து கைப்பற்றில் கணக்கில் துன்பம் 
இதமுறல் எர்காள் சேயால், எற்றைக்கும் துன்ப மானால்? 

இளமையில் இயற்றும் தண்டம் ஏற்றும் எவ்வெறுப்புய்த்தாலும் 
உளம்நடு ஈடுங்பப் பின்னி உற்றுறப் பற்றி நிற்பார் 
தளர்வறு பருவம் சார்ந்தால் தர்தைதாய் நடுங்கச் சிறி 
அளமரு தம்மனஞ் செல் அவ்வாறே ஒழு) நிற்பர் 

தந்தையரும் தாயரும் அனந்தம், சன்ம வூரும் அனந்தம்; 
வாய்த்த உறவும் அனந்தம்; பெற்ற பேரும் அனந்தம்) சன் 

மப். பெருக்கமும் அனந்தம்; கொண்ட இரும், ௮னக்கம், 
இன்னும் சேர்வதும் அனர்தமாகும். cere மைந்தர் ஆர்? 

: ) | க
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'8ீ யார்? இஃதுரைக்கும் சான் யார்? மக்கள் மனைவியசைச் 
காக்க நான் இருமாலல்லேன். மைந்தராசையால் கோட் 
பட்டு வருக்துகின்றனை. இது பித்தர் செய்கை பெரியோர் 
இம்மயக்கங் கொள்ளார் எல்லோரும் நல்வினை அடைந்த 
காலத்து, ஈனிஈலம் அய்ப்பர், தீவினை அடைந்தபோது அல்ல 
லெய்தி இடர்ப்படுவர் தோன்றும் அனுபவல்களெல்லாம் 
தொல்வினை வழியவாகும அவற்றைத் தத்தம் புல்லிய வினை 
யால் தோன்றியவை என்றெண்ணுதல் அறிவாளரிடச் தின்று. 

பாற்கடலில் உள்ள மீன் அப் பாலினை விரும்பாது வேறொன் 
றை விரும்புமாறு, எம்பிரான் திருமுன் சார்ந்து காற்கதி 
கடக்கும் செல்வத்தை ஈண்ணிடாமல் அுன்பந்தரும் செல்வத் 

தையோ ஈண்ணுவேன் யான்? 

மானமற் நிழிவுபூண்டு வளமனைக் கடைதோ நெய்தி 
ஈனமுற் றிரந்இரர்நிவ் உடல் பருத்திடச் செய்தாலும் 
தூரகைக் கரிய வாட்சண் சுடா்த்தொடீ! நிலைப்பதன்று:? 
பேனமார் வெள்ளநீரில் பிறந்திடுங் குமிழிபோலும் 

ஆதலால், ஈன்றியில்லாக இவவுடலைப் போற்றுதல் கல்லார் 
செய்கை அன்று யான் இக்குடுமபச் சேற்றில் 
உழன்றிடேன் 

னிவர் உரைத்த இவவனைததையும மு மயமுக 

இவையெல்லாம் உண்மையேயென் ௮ுணர்ந்தனளேனும், மைச் 
தர்பால் வைத்த அ௮சைமயக்கம் அ௮முளாகிப் பின்னும் கண 
வனை நோக்கி உரை பபாளாயினாள்: — எம்பெருமானே, 

கன்முயற்சியைச் செய்யாதவனுக்குச் செல்வம் எ௫்கனம் 
ne )L0 

மானிடன் ஒருவன் தனச் கருஞ்செல்வம் 
வாய்க்கஎன் றது.தினம் ஞ்யற்சி 

தானுஞற்றுவனேல் கடவுளும் அதனை, 
தந்தளிக்குவன் ௮தா லன்றோ 

ஆனபோறிஞர் இருவினை முயற்சி 
“இக்கும்: அம்முயற்சி யில்லாமை 

ஈனமார் இன்மை புகுந்திமொலென்!'. 
Bund சன்குணர்தா ஈவில்வார்.



GGran 

எல்லாம் வல்ல எம்பெருமான் நாம் வேண்டியவெல்லாம் 
எவானென்று ௧௬௫, செய்யததமும முயற்சி ஒன்றும் செய் 
யாது வாளா இருப்பின், ௮பபெருமான் யாங்கனம் ௮ருளு 
வான்? மூற்பவத்தில் செய்க ஈஉவினைப பயனால, ஸூயுற்சி 
யின்சியே மனிதர் விருபபிய எலலாவற்மையம அ௮னுபவிப் 
பாரென்னில, சுவாமி ஈட்டு. ஊடடுமாச் என்பது. உல 

இயல் அரிசியம yf; ey sits உப /ணவ்பளும் பெற்றி Gu 

பிலும், ஒருவா YON NS Dp சேல (Yoo யெ முயற்சி செய் 

யாவிடின் பசிதமமல கணிவ கெங்ஙவம? கஜேநடிராழ்வா 
னும் பிரகலாதாம்வாலு ப முடை [on 1 TA அன்பினேடேத்தி 
அழைத்ததாலன்மோ BBY i Moor பாமனி வது அவர் 
களை ஆண்டனன்? அழுற ( 9) ழனிசடருதத நானே அன்னையர் 
LIT aE EBA மய, பொய் ப்பா வப்துதற் கரிய பொருள 

ஒன்றுளதோ? ல்] ப கிரி? OTALN எண்ணை வேண் 

டன், அவன் நீஙகள் வண்டியை வெண்டியவாறே 
அளிப்பான் புரகதானாரியார். போற்கிக ருறையிசககும் 
அப்பெருமானைச் மில வேண்டு இ பபதில இழிவண் 

டோ? அப்பரநதாமனுடைய அழி பியயன்றி அதரவு ஈமக்கு 
வேறுண்டோ? அன்னிய RWSL HS OSTEO OSU 
வம் என்பர். ஆகலே என்னை புரப்பது உம்மைப் பொறுத்த 

BCID DM புதல்வாக் ௪ தெய்வா தரதையம தாயு மாத 
லால், மக்களைம் காபபது இருவேருகமும கடனாபிந்து 

௬சலையின் வார்கைைரயை, கேட்டும். குசேலர் அதற்கு 
உடன்படுவாராகி, “கண்ணனை ௩ காணப்பெற்றால், கண் பெற்ற 
டேறும் டெறுவோம; நற்கதி உறுவோம, மைர்தரால் உளம் 

நையும் இவளுடைய எண்ணமும் நிரம்பும்” என்றுகொண்டு 
தெய்வம் குரவன் அரசன் இருமுன்னர்ச் செல்வோர் 
மெய்வர்த அன்னார் அருள்வேண்டி. விரும்பெதேனும் 
கைவந்த பெற்றுச் செலீஇச் காண்குவர். 

யான் கண்ணன் முன்பு என்கொண்டு செல்வேன்? 

| தெறுநிரப்புள்ளோர் வாழ்ந்இடு செல்வர்பால் 
செல்வசேல் மதியார்கள்; 

மறுவுறுத் தவமானமும் இயற்றுவர். 

மான நுள்ளவராயின்
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குற்குமவ் வவமானச்தால் உயிர்விடு 
கொள்கையிற் றலைகிற்பார் 

நறுமலர்க் கூழால்! ஆசலால் ௮வரிடை 

தண்ணல் ஈன்றென எண்ணேல், 

இருங்கடற்புவி யிடத்தின் இல்லாரை 
எல்லாரும் எள்ளுவ ரென்னா 

ஒருங்குணாக்த முன்னோர் உசைத்திட்ட2 

நெருங்கு பற்றுறு தாய்தந்தையரு 

நிரப்புறகரை வெறுப்பாரோல் 

சுருக்கு மன்பின்மற் றெவர் வெறுத்திடாதவ.1? 

தூரகை மலர்ச்கொம்பே, 

ஒன்றும் வேண்டல ராயினும் செல்வர்பால் 
உறுமிடியவர் சார்ந்தால், 

இன்று வந்தமை யானைக் ௩௬.இமற் 
மிவொென உளச்தெண்ணிச் 

சன்றுமாறு பல் குறிப்புரை ஈவிற்றுவர்; 

காதலி னவர்பால் போய் 

மன்ற வர்சது சிறுமையே இவர்ச்சன்றி 
மற்றிலை யறி பாவாய். 

யான் இவ்வான௮ுரைக்க௮ என்னென எண்ணிடேல். இது மானி 
டர் சன்மை. பாம்பொருளாரிய பெருமானிடம் செல்வது 
திகாதென உரைத்தேனல்லேன். அவவையன்முன் கையுறை 
யின்றி யான் எங்கனம எருேவேன்? மலையத்களை தெய்வத் 
இத்கு மலையத்தனை மலர்கொண்டு அருச்சிப்பார்களா? இல்லை. 
ஏதாவது கையை கொண்டே மூன்னுறல் வேண்டும்” 

என்றுரைத்தார். 

அ/வ்வசை கேட்டுச் ஈலை ௮கமூம் வெய்இ, கையை 
தேடற்குச் செய்வது யாசென் றெண்ணி, உபாயம் ஒன்று 
செய்தாள். அன்றுமுகல், முனிவர் கொண்டுவந்து கொடுக் 
கும் தானியத்தில் அன்றன்று சிறிது சிறிது சேர்த்துவைத்து, 
காள் சில கழிந்தபின் அதனை ௮வலாக இடிக்துத் சன் கணவ



டைய சந்தையில் ஒருபால் முடிந்துகொடுத்து, இனி இக் 
கையுறைகொண்டு எம்மானிடம் இனிதுபோய் வருக” என்று 

சொல்லி விடுத்தாள். குசேலமுனிவரும் வழிதேடிச் செல்ல 

MPT. 

II 
ன் எப்போதும வழிநடநர்தறியாத மூணிவர், பாவம், 

கட்டுச்சோறு முதலிய வழிநடை யாதரவு ஒன்று மின்றிச் 
செல்கின்றவர், வழிபபோக்களை வினவி வழிதோநது பல 
காவத தூரம் கடந்துசென்றரார் கவட்டை. நெறிகளைக் கண்டு 

கலங்கி, இர்நெறியே சென்னெறியாம் செரகெறியெனத் 
தேர்ந்து சென்று, மலைகள் பல்பல, காடுகள் பற்பல, காடு 
கள் பலப்பல, ஈகாங்கள் பலபல, நன்னதிகள் பலவும் 
கடந்தார். ௮ப்போது வேனிலாதலால் கீமே கால்வைக்௪ 

வும் இயலாமல் மண்ணும நீரும் கொதுப்படைர்திருந்தன. 
காற்று ௮னல் வி௫யது முணிவர் பசியால் மிகவும் மெலி 

வற்றார்; பசிய மரநிழலில் தங்கியிருநதார்; நீர் ஈசையால் 
வாய்புலர்ந்தார். வழிநடக்கும் ஈமக்கு இவவூரில் பழக்க 
மூடையார் இல்லாமையால் உறங்குவதற்கு இடங்கொடுப் 
பார் எவருளர் என்மெண்ணி யிடாப்பட்டு, மாலையில் எதிர்ப் 
பட்ட ஆலயங்களின் எதிரிலே உறக்கியிருந்து உதயகாலத் 
அக்கு முன்னே எழுந்து வழிஈடந்தார். காட்டிலே வேலின் 
முள் தைத்துக் காலூன்ற முடியாமல் இடர்ப்படுகின்றவர் 

ஒரிடத்தில் இருந்து எண்ணவுற்ரார்..- 

செறிதருதன் மனப்படியே செய்த லொருவற் இனிதாம். 
அறிவுறுக்குங் குருமொழிகேட் டாக்க லஃதிலும் சறப்பாம். 
முறிதரு மேதிலர் சொற்கேட் டுஞற்றல் முனிதயர். மனையாள் 
வறியவுசை கேட்டுஞற்றல் மண்ணிறல் கேர் கெடுதியுறும். 

இது தெரிந்தும், மனையாட்டி. உரைத்த வார்த்தைக்கு உடன் 
பட்டு, வெயிலால் உடல்வருந்தி மூர்ச்சித்து மெலிகன்றேன். 
யோ, முன்பின் பாராமல் புறப்பட்டுப் பல காவதம் கடந்து 
வச்தவிட்டேன். துவாரகாபுரி இன்னும் நெடுக்தூ£த்திலுள்
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ளது என்இின்றனர் வழிப்பவொர். water, யாறு செய் 
வேன் மற்ற வழியங் கடக்க வலியில்லை ௮க்கனம் கடக் 
தாலும், இடையில் கடலைக் கடத்தல் வேண்டுமே ௮,கனை 
யாருதவி கொண்டு கடப்பேன் அ௮ங்கனம அதனையு௪ கடகது 
செல்வேனாயினும, ,துவாரகைபில என்னை மதிப்பார் எவ 

ரூளா₹? கீயோ, சற்றும் உணராறு வழிதகலைப.பட்டேனே 
என்னே. என்ன சாரியஞ செய்துவிட்டேன். காணக்கடைக் 

காமல் மாமன்னா காத்திருக்கும அசண்மனைவராரிலை கான் 
எங்கனம் சூறுகுவேன்? அ வ்வாயிலில் புருவேளுபினும் பப் 

பெருமானுடைய சேவை ஏல மமேனுக்கு ol ot) Bev இடைக் 

குமா? அ௮ங்ஙகனம கஇடைகூஃப்டெறுவே ஞானும, கற்பகத் 

தைச் சார்கதும காஞ்சிரங்காப். கேடபார். போன்று, நிலை 
॥ரிலலாத செலவரதை எம்பெருமானிடம் GI BI GIT LA வேண்டு 

வேன் 7 

இவ ண்ணா சாணுணியி நுறு. இைபபாறி, “இனி 
எவ்வகைதி நூயர் உறினும முர. இதுமாதாடவாறுவிட்டேன் 

மனையாட்டி ॥ரிப உபை வாறு எண்மரைக் 2 port) வருவதே 

BL LD” GIG» WRG சரண்டு oy 6G ரென்று கில தாளில் 

மேம்கடலின் கரையை அடைநதாா அதமே பதமாருதம் 

வீசுதலால ஒரு புன்னை கிழலில Beth mH) டுமமிகாமனுக் 

குக் கொடுக்? இமமியவம பொருளிலலை அவல் பொருள் 

வேண்டாது என்னை 2 ரலத்கில ஏகுறிகசொண்டு போகத்தக்க 
இறப்பு என்னியா soar pil) wan சண்ணன் சேவைக்கா 

கச் செல்கன்றேன் என உரைப்ப அசை அவன் மெய் 
யென்று கொளளான் டுனி செய்வது வேறில்லை. இவனை 

இன்சொல் கூறி இரப்ப அணி” என்று நினைத் ந, ம்காம 
னைச் சார்ஈது அவன் பனமிப ங்குமாறு பலவார்ததை சொல்லி 

மரக்கலம் ஏறினார் கலமும கடல்கிழித் தோடிக் துவரசைத் 

துறையில் இறுத்சநு இறங்குவாரோ டி.றங்கக் ருசேலர் 

இறுமபூ தெய்துச துவரைப் புதிக்கண் உற்மூர். 

உடனே . மூனிவர் விசைகொண்டு நடக்கத் தொடங்கி, 
மரங்களின் நிழலில் சென்றால் எறும்பு முதலிய சிநறுயிர் 
கள் சிதையுபென் மிரங்கிக் சையை விரித்துக் சலைமேல் 

]
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கவித்து வெயிலில் சென்றார் செல்பவர், புடை ஈகனாயும் 
இடை நகரையும் கடந்து, மதிற் பெருவாயிலையும் கடந்து, 
வசிய வேளாண் மார்தர் வசிக்கும் வீதிகள் கண்டு, பார்ப் 
பனச்சேரியை நோக்கி அசசவீதியில் புகுகசார்.. ௮ரநகரின் 
வளங்களைக் கண்டு அ௮ற்புக மூறுதலால், சேணெடுந்தாசம் 
ஈடர்துவரத இளைப்பும் வருத்தமும் சிறிதும் இல்லையாயின. 
பசியும் பறந்தது. நாவில் நீர் ஊறியது அரசவிதஇியில் 
சிறிதாறு கடநதவாறே குசேல முனிவர் அரண்மனையின் 
தீலைவாயிலைச் சார்நதார் 

தலைவாயிலின் சிறபபெலால் கண்டு குசேலர் உள்ளத் 
தில் திகைப்புக் கொண்டு, உளங்கொளா உவகை எய்தினார். 
“இவ்விடம் எள்ளிதெற்டும இயலாக பெருக்கிரள் கிறைக் 
அளது யாம் ஒரு கற்பகாலம் காக்கினும் உள்ளுறச் சாத 
லான சமயம் வாய்பபது அ௱ரிதாயிராகின்றது.” என நினைந்து 

கன்னல் பல காத்தார் சனததிரள் சூறையலில்லை வருவன 
வருக என்று துணிந்து நெருங்கினார் அங்கே ஐரரசனச் 
சூழ்ந்த அங்கக்காவலர் வாள்கொண்டு துபப்பத தாரத்தே 

அகன்றார் மீட்டு் துணிஈது மற்ஜனோரிடம் மேவினார். அங்கே 
அரசர் கொணர்க கையுறைப் பொருள்கள் தொகுதகிருந்த 
தனால், காவற்சேவகர் பலர் சூழகின்று எவரையும் நெரு 

காதபடி நீக்கிபிருரகனர் அதனால் முனிவா அங்கு நிலைக்க 
முடியாமல் ஐடி. உய்ஈதார் எங்கனம் உள்ளே புகுவகென்று 
ஏங்கியிருந்தவர், படைகள் புடைசூழ மன்னனொருவன் வர 
தடைந்தகைக் சண்டு, படைபின் இடையே புஞுநதார் நெருக் 
ததிசால் உண்டான வருததங்களைப் பொறுத்து மெல்ல மெல்ல 
நடந்தார். சேனைகெருக்கினுட் பட்டு ஒரு சமயம கால் 
நிலத்துருமல் மேலுறச் ளெமபியும், கரங்கள் மேலெடுத்தும், 
கையிடிப்புண்டும வளைந்தும், ஒரு ௪மயம பெருவெழியும் 
வியர்வையில் மூழ்௫யம், இங்கனம் உள்ளுறச் சாரஈது, 
௮ப்பா இது ஈமக்கு இரண்டாம் பிறப்பே என்று நினைத்துத் 
அவாசபாலர் நிற்ின்ற இடத்தினை அடைர்தார. 

அடைந்த அளவிலே குசேலர் அவர்களை கோக்க “மக்க 
ona மிகச், கண்ணனுக் கடியீர், என் ஆசி கொண்மின். 

8)
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உங்களை நோக்குந்தோறும் கண்ணனையே கண்டாற் போன்ற 
உவகை உதிக்கின்றது எளியேன் மறையவர் குலத்து வந் 
தேன: குசேலன் என வழங்கப்பெ.॥வேன். ஏமமான் கண்ண 
னோடு இளனைபில் பலகலை பின்றுளேன் காரனும் கட 

இம் கடந்து வரசேன் இவ்வாாரிலைக் கடந்து சண்ணனைக் 
காண நினைந்தேன். இனி நீர் ௮ச்சுசன்பால் ௮ணைோது ஏழை 
யேன் வரவை அறிவித்து என்னை ௮லஸண் சேர்த்தல் வேண் 
டும்”? என்றுரைததார் 

உரைத்ததைக் கேட்ட -டைகாவலரில் அறிவிலார் சிலர் 
உரசைசக்கலுற்றனா:ஃ... ஓய் பார்ப்பானே, வயறுக்கோ Georg 

தது மயிருக்கோ  நரைக்குறு, உனக்கு. பருத்தறிவென் 

பதே இல்லையோ? கண்ணன் எங்கே நீ எங்கே? மதயானை 
யம் மசகமும் போலும், மலையும் ண்ணங்கட்டியும் போலும், 

சூரியனும் மின். நினிய/ம போலுமா உ _மம்குள்ள எத்றத்தாழ்வு. 

மன்னார் திருவோலககக்தை எனனென நகினைகதாய்? அங்கு 
அடைவார்க்குரிய கன்மை உஃ்பபால ஒன்றேலும் உளதோ? 

பொருள்சனி உளனென்று யாரும் புுலு மோர்வாததை வேண்டும்: 

இருகையும் கடகம் வேண்டும்: இலங்கு ருண்டலங்கள் வேண்டும்: 

வருவிரல் ஆழி வேண்டும்: மார்பிடை மதாணி வேண்டும்: 
உருவ முத்தாரம் வேண்டும். உயர்ந்த பட்டாடை வேணடும்: 

சிவிகை முன் உளர்தி வேண்டும்: செழும்பொருள் செலவு வேண்டும்: 
குவிகை ஏவலரும் வேண்டும்: கோலமார்ச் இருக்ஈவேண்டும்: 

கவிகை தாங்குகரும் வேண்டும், கையுறை றப்ப வேண்டும்? 
௮விகையில் விளக்கம் வேண்டும் ௮ரசவை ப்றுருவார்ககே 

இலகுமோர் ஈகரச்செல்வ ரிடத்தினும் செல்வர் ஈட்பே 
நிலவுந நிற்கும்; ஏழை நீர்மையர் நட்பு நில்லாது 

கேற்றுண்ட. உண்டி. இன்னதெல்ட று இன்று சினைவுவைப்பா 

நில்லை. உன்னுடைய (முன்னாள் ஈட்பை முகுநதன் இன் 
னும் மறர்திடாதிருக்கின்றானோ? அரசவை குறுகுவார் சிறப் 
புறச் செல்வசாகில் அங்குள்ளார் ௮வரைச் இறபபுற உப 
சரிப்பா: பிடைபுற்றவராகில் பிடர்பிடி,ச் துந்துவா.
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கோதறு கல்விசாலூர்ச் குடியிருந் தறியானேனும் 
ஒதரும் செல்வம் மிச்கோன் ஒருவனே சிறந்தோ னாவன்: 
காதலின் வேதமுன்னாம் கலைகள்கற் றுணாந்தோனேலும் 
இீதமை மிடியனாயின் சிறர்திடான் வேச்சவைச்சே, 

கலைபயில் நாள் ஈட்பென்று கூறுகின்முய். கண்ணன் அத் 
நட்பினை நினைகஇிருபபானாயின் இத்தனை யாண்டுகளில் (மூடன் 
கல் இசண்டொன்று போரக்கியிருக்கலாமே: தூதுவரைப் 
போக்கி உன்னை வருசவென் ஐழைக்கலாமே மூந்தைராள் 

நட்பை௪ சார்பாகம்.. கொண்டு. நீ OF MYBO கூடாது, 

அதிஈட்பென்று ௮ ரமிடம் ௮ற்றமோக்கானு செலலினும் அவ 
மானம உண்டாருப... தன் வூட்டு விவமஃகென்று முத்தமிட 
லாமா” பேோரவாக மொண்டு வழஹிஈடந்து இலைத்தனை , பாவம் 

மெய்யும வாடினாப் ஏன் இஙஙனம செய்தாய்? உன் குலத் 
தொழிலைச் செய்து சீவிக்ரலாகாதா* இநதிசன் (குபேரன் ஏன் 
பவர்களே வழிப! மல் இவவாயிலிடம கண்ணன் சேவைக் 
காகக் காத்திரு உனறன 0! மன்னர் மற்றவரைக் ஈண்டிலை 

போலும ரங்கு கின்றவளைக் காணுதி: இவன் மகதநாடா 

ளும் மன்னன் இவனணிர.காக நிற்பவன் கொங்கணநாட்டு 

வேரன் ஊங்கு நிற் கின்றான். வர்ச்ரசநாட்டு வேநதன் 
Anaad அண்டையில் மிற்பான். அங்குதாடாகரம் T அணு =H ட் CHD Y 

சன். வெண்குடை கிழலிலியுபபவன் காமபோசசாடன் அவ 
னயலில் கிற /வவ் அளுவகாடாளும் மனனன் மற்றவன் 

கலிங்ககாடாளும் மன்னன் அவன் சேகுயகாட்டு வேதன். 
மற்றையா் கிங்களம. சோனகம. வர்கா மாரடம மச்சம் 

டகம் காரதாரம் என்ற கரடுகளை அள்வோர். இத்தகை 
மன்னரில் எவரை நீ ஒப்பாய்? முடவன் கொம்புததேனை 

விரும்பினுற்போல் முகுககனைக் காண வநதரய்? சரொததஞ் 
செய்யும் விரிரள்தோறும சென்று உண்டு உயிர் உய்க வந்த 
வழியே மீண்டுபோவது சன்மை. 

மூனிவர் இல்வார்க்தையைக் கேட்டு இவையிவை எண் 
ணுவார்:--மசாணியாம, முத்தாரமாம், பட்டாம, பொன் 
ஞுற்செய்த ஊர்தியாம். இவைகல் இபபோது நாம் எங்கே 

பெறுவது. இவைகளை ஈம் மூதாதையர் நாளிலும் சேட்ட



குசேலர் 21 

௮ண்ணிய கருமமும் எண்ணித்துணி என்பதை 
மறந்து, எண்ணாமல் ஒன்றை இயத்றுதல் என்றும் தீதே 
யாகும். காம் கந்தையிற் பொதிக்துவைததிருக்கும் கையுறை 
யைக் கண்டால் இகழ்ச்சிசெய்து ஈகைப்பசே. 

இக்கனம் எண்ணியிருக்கையில், ௮வ்வறிவிலிகளை நோ 
க்கி ௮றிவான்ற வாயிலாளர் கழறியுரைத்தனர்.-.-இத்தபோ 
தன்ரை யாரென நினைத்தா? இவர் பொய்மமையில்லார். 
இன்சொல் உடையார்: பல விரதங்கள் காத்தவர். மறை 
தான்கும மற்றும வல்லவர் இக்கண்ணன்மாட் டன்றி 
இவர் மற்றியாண்டும் செல்வரால்லர். இவவேதியசை மெய்ஞ் 
ஞானியென்றே கொள்ளல் வேண்டும். மெய்ஞ்ஞானியசாவார், 
மணியாலும் பொன்னாலும் மன்னசாலும் பயன்வேண்டார்; 
இழங்கோ சனியோ அ௮டகோ ப௫வேளை கடைதததை உண் 
ut சிறிதேனும நாலாக்கு வேண்டுமெனச் சிகதைசெய்யார். 
புகழ்ந்தாலும் இகழ்ஈதாலும் விருப்பும வெறுப்பும் கொள் 
ளார். உலகம் நிலைகலங்கினாலும் தம்கிலை கலங்கார், அவர் 
கட்குப் புண்ணியமென்பதும் இல்லை, பாவமென்டனும் 
இல்லை: பொய்மமையென்பதும இல்லை, மெய்மமையென் 
டனும் இல்லை. அவர்கள் இன்றிருந்சு இடத்தில் காளை இருக்க 
விரும்பார்: உன்மத்தர்போல் இரிதருவார். கக்தையன்றி 
வேறு உடார் அவருடைய பெருமையை இற்ென இயம் 
பல் எவரால் அகும்? பொய்ஞ்ஞானியரோ தலையினை முண் 
ose செய்திருப்பர்; தாமே பிரமம் என்பா; மெய்ஞ்ஞானி 
யர்போல் பேசுவர், சற்கருமம் செய்வாரைச் சாரார், சைவ 
வைணவ வேடங்களை உண்மைவேடம்போல் புனைஈதுகொள 
வர். இவர்கள் தாம் கெவெதன்றி மற்றவர்களையும் கெடுக 
கும் எண்ணம் பூண்டிருப்பர். பார்ப்பவர்க்கு மிக்க ௮றி 
வுடையார் போல் நடிப்பா, முற்றத்துறக்த முனிவர்போல் 
காட்டுவர். வழக்கினிடக்து இவர்கள் சமயகோக்கி உயர்திணை 
வினையை ௮ஃறிணை வினையாக உரைத்தும், படர்ச்கைப் 
பெயசை முன்னிலையிடமாக உசைத்தும், பக்குவமில்லாத 
மடையரைப் பொருள் பறித்துக் சாலங்கழிப்பர். இம்மூனி 
வார் முழுஞானியாயிருந்தும் சற்கருமம் இழதந்தவால்லர்,
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அ௮வவகைக் கருமத்தினாலே இவர் சரீரமும் இளைத்துள-து. 
இது. திண்ணம். எம்மை ஆண்டருளுமாறே இவர் இங்கு 
எழுந்தருளினார் என்று நினைக்கிறோம். ஆதியில் கண்ண 
னோமி கலையுணருராட் பழக்கம என இவர் உரைத்தது 

உண்மையே அகற்பாலறு இவா அ௮ரசரிடம கருமமாக வக் 

சவரலலா/; உண்ணன் கழமலிணையைக் கண்டு பணிவதே க௫ம 
மாக வராதவர் ஈமழமூடைய தீவினை தீயும காள் இன்ருத 
லின் இப்பெருமானைந கரண।பபெற்றேம அ அ, இப்பெரி 
யரைக காண்டெ.ராறும நாண்டொறும PMS WMD பொகங்கா 

நின்றது, உடல் (ழுது ம புளவர் சழாகின்றது? கண்கள 

நீர் சொரியாகின்றன நா இவபைக அு௫ிரகற்ளுச தூடிதுடில் 
இன்றது இப்பொழுதே நரம விரைநதுபோய், இரகவரா 

சன் வரவை மகராசனுக்கு. விண்ணப்பிரகல வேண்டிம் 
அதன்மேல் ௮வவரயிலகாவலர் ரூசேல மணிவரை கோர்இ 
இச்சிரியா. மடமையாற்.. வறரினவற்றைத  நஇிருவுள்ளங் 
காள்ளவேண்டா  நுமைகொட்டு மரம 44 இவ்விடம் கொள்ள? நமைகொட்டு செம 14 இ 

இருத்திர். யாங்கள் கண்ணனைச் சார்சூ. உமது வரவை 
உணர்ததிக் காற்றினும ஈடு௩ வருவேம” என்று சொலலி 
அவவிடமவிட் டசன்றனர் 

அன்று சென்றவர் இடைவாயில்களை விரைவினிற் 

கடந்து திருவோலககஈ மடை.நதரா.  அுச்சுதனை அங்கே 
காணாராகி அங்கு நின்றவர்களை வினி, ௮வன் அந்தப்புரக 
அளன் எனக்கேட்டு, ஷெரோலென ஒடு. மாதர்கள் காவல் 
செய் வாபிலை சண்ணினர். ௮௩ 3/ப15இல் ரேடி யரில் ஒருததி 
கவரிரிரட்ட, ஒருத்தி மாடகந நஇிரிதது உணின் ஈரம் 

பொலி எழுப்ப. கற்பூரம் எலம் இலவங்கம ட்டி. ஒருத்தி 
பாகடை உதவ, ஒருத்தி பொற்படியகம் ஏந்த, ஒருத் 
கண்ணடி. காட்ட, ஒருத்தி பூஞ்செண்தெவ, ஒருத்தி பொற் 
இரகறீர் ஏந்த, பாதுகை ஒருதடு கையிற் முங்க, உருக்கு 
மணிபிராட்டியின் மடிமீது முடித்தலை வைத்து, சத்தியயாமை 
யின் மடிமீது அடி.மலர் வைத்து, 8ீக்தணை அடுக்கிய அமளி 
மீது யன் படுத்திருந்தான். துவாரபாலர், காவல்செய் 
மாதரை அரசனுக்குத் தம்வாவை உணர்த்தும்படி வேண்டட
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அவர்களும் உட்சென்றுணர்த்து விடைபெற்றுக் கூற, உள்ளே 
சென்று சிரமிசைக் கரங்கள் கூப்பி எட்டுறுப்பும் கிலக்துறும். 
படி. வணங்கி யெழுஈதனர். வந்த செய்தி என்னென்று கண் 
ணன் வினவ, அவர்கள் “மன்னர் மன்னனே, துவாரகை 
சாதனே போற்றி, அதிகாள் உமமோடு கலைகள் சற்றவராம், 
மிக்க: நட்பும் கொண்டவசாம பார்ப்பனக் ருலத்கினராய்க் 
குணத்தின் மிக்சவராய் ஒரு முனிவர் வரறுளார். குசேலர் 

என்று பெயர் சொலலபபமிபவராம், அவ வாராரிலில் வர 

gor விண்ணபபம் இதுனேோ என்றவர். அசசெய்தியைக் 

கேட்ட கண்ணன், கருணைபொங்கி, “வி விற் சென்று அந்த 
மாதஙரை அழைனது வம்மின் நுழைக வமின்” என் 
அியம்பினான் 

Blas riser ஓட்ட (பாகு இடு, + IT sb FOI ECOL) நண் 

உராமுடைய வாலை ௨௮ 7பிசபோது/ புடைய வரே போற்றி 

என்னென் கண்ணன் கொண்ட களிபபின் மிராதியை 
அரைப்போம்.. 

ஈன்னர்கெஞ் சடைய நீரார் ஈட்பினிற் சிறந்த தண்டோ 

தாயைக் சண்ட சேயைபயபோல தேயம் (பிநகவனாகி அமைத்து 

வம்மின் அழை ாுவமமின் என்பான். நீர் விரைவின் 
சென்றணுகாவிடடால் அவனே மழுகது வ௱துவிவென். 

எமுகதருள்க” என்றனா 

உடனே குசேலர் உழுத நடகறு அஈதபபுாத்திற்கு 

௮௬௫ழ் சென்மூர். செல்லுமபோது, உண்ணனும கிரவன் 
வரவு பார்க்கும் கமலமலாபோலவும், (athens) வரல் பார்க் 

கும் குழுகமலாபோலவும், மஙகுலின வரவு நேரக்கும் 
மஞ்ஞைபோலவும், கண்ணிமையாத குசேலருடைய வரவை 
கோக்கியிருந்தான். முனிவரும், அதிட்டவினன் அட்டைச் 
சுவரியக்கைக் கண்டாற்போல், சண்ணனைக் சண்ணிற் கண் 
டார்) காண்டலும், கால் விசைகொண்டு ஈடந்தார் முனி 
வசைக் கண்ட முகுந்தனும் படுக்கைவிட் டெழுஈது ஓடிவகது 
மாதவருடைய மலரடியை வணங்கினான்; பின் உடலெல் 
லாம் புளகம் போர்ப்ப இறுகச் தழுவிக்கொண்டான்; “கான்



ச்ச் 3 ட் ‘en “a . os 5 | ey 

செய்த ஈல்லறங்கள் பலித்தன. Biren பாச்யெம் உற்றது. இம் 
மனையும்யோக்யெம் உற்றது” என்றுரைத்துக்கொண்டாடினான், 

ப்பால் கண்ணன் ஏஅம்முனிவரை அதக பீடத் 
தெழுநதருளப் பண்ணினான். பொத்குடத்தில் பூரித்த புதிய 
மஞ்சனநீ சாட்டி, ஈரம்புலர்த்திப பட்டாடை சாத்தினான்; 
சாந்தம் பூசிப் பூமாலை வேய்ந்தான் பின்பு தீஞ்சுவை 
யுணவு உண்பித்துக் கையும் வாயும் பூசினான். அடைக்கசாய் 
உதவி அமளியேற்றினான்; அருகிருகது (PEI Gon Sah Brox; 
கவரி யிரட்டினான். மலாடி. யிரண்டையும் மெல்ல வருடினான். 

சேலா ஒனறும் செய்யாமலும ஒன்றும் பேசாபலும் லயன் 

திரு ருவுருவைத் இயானஞ்செய்து அசைவத்றிருநதார் குளவி 
யின் ஒசையன்றி மற்றொன்றும தேராத புழுவினைப்போல 
இருக்கும் தன்மைபூண்ட இமமாதவசோ மனையாள் சொற் 
படி. வறுவிதான செல்வதகை வேண்டுவார்? சண்ணனுடைய 
உருவினைக் சண்கள் காண, துளபமாலையின் மணத்தை 

க்கு மோக்க, உரைக்கும் முகமச் செவிகள் கேட்ப, 
அவன் திருமேனியைத் தமழமாடல் பரி௫க்க, அவனுக்குரிய 
ஆயிச நாமஙகளைத தமது நா உருவிட்டுச் செபிக்க, லம் 
புலன்களாலும அடையலான ஆரரதத்தைக் குலேசமூனி 

வர் ஆச அதுபவித்திருஈகார் இங்கனம சண்ணனிடத்துத் 
தம்மனம் கலந்திருப்ப, ௮வர் தம்மையும் மறந்இருந்தார். 

முனிவர் இங்கனம் இருக்க, ௮வசை நோக்கிக் 
கண்ணன் உரைக்கலுற்முன்.-.- உன்னைக் காண்டலால் யான் 
உடம்பு பூரித்தேன் இந்காள்வரையில் என் மனத்தை 
விட்டு நீ ௮கன்றிலை சந்ததமும் உன்னை நினைத்திருப்பேன். 

ஆயின்மறை முதல்கலைகள் ௮னைத்துமுணரார் தறமறம்பாத் 

தே,இனித சன்றிது£ தென்றுணர்த்தும் ௮வர்ஈட்பை 
வீயினுஈ்தான் மறப்பர்களோ மேதையோர்? மறப்பசேல் 
நாயினும் சழ்ப்பட்டவர்கள் ௮வர்காண் இர்சானிலத்தே. 

ஈல்லார்சொல் விரும்புவதும் ஈல்லாரைச் காண்பதுவும் 
நல்லார்ச்கொன் றுதவுவதும் ஈல்லாரைப் புகழ்வதுவும் 
நல்லார்சன் நென்றுரைப்ப ஈவிற்றியஇவ் வெலாமடங்க 
கல்லார்ஈட் பென்று முறல் ஈன்ழறென்றே ஈவிலு மழை.
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பொன்னுள்ளான்' பூமியுள்ளான் புர்தியுள்ளா னாயிடினும் 
என்னுள்ளா 'ன்வன்௮வன் இருந்தவர்தம் ஈட்பிலனேல்? 
பொன்னில்லான் பூமியில்லான் புந்தியில்லா ஞாயிடினும் 
என்னில்லா னாவன்௮வன் இருந்தவர்தம் நட்புளதேல் ? 

பேயோடு பழகுறினும் பிரிவதரி தரிதென்று 
தூயோர்கள் மொழிவரால் தூயோரும்' புசழ்தாயோ 

சாயோர்கள் பெருகட்பை அருந்தவத்தாற் பெறலன்றி 
ஏயோ எண்மையிற் கடைப்பின் இகழ்வரோ இகழ்வில்லார்? 

சமையம்வரின் இடித்ரைப்பார்; தக்கவழிச் செலச்செய்வார்; 
இமையவர்தம் உலகுறவும் இருளுலகம் பகையுமாய் 
அமைய அறிவுறுசதுவார். ௮ந்தோ நூல் கற்றுணர்ந்த 

கமையுடையார் ஈட்பெவர்க்குச் சாண்டுடைக்கும் அரிதறிது 

கூடுதற்குக் கூடாக கூட்டத்துப் படுமநட்பு 

வீடுதற்குத் தக்கசாய் நாடோறும் மெவிர்தொழியும் 
நீதெற்குத் தச்கதுன் னெறிரின்றோர் ஈட்பொன்றே. 
தேடுதற்குச் இடையாத இ.ரவியமும் அஃதாமால் 

மத்திக்கு விததாகும்: முழுதுணர்ர்தோர் பெருநட்பே 
இத்திச்கும் ராடோறும: சேவர்பெறற் கருந்திருவும் 
இத்இிச்கும்படி. அருளும்: செப்பரிதால் அதுகிற்க 

உன் மனையாள் உததமகுணம வாய; தவளதானா? எவனத 
வறுமையற்றுலும வெளியில் எடுத்துரையாக இயல்பினள் 
தானா? நாயகன்மேல் பஹி சிறிதும எதெதுத தாற்றுதவள் 
தானா? சொற்காக்கும் சோர்விலா மாண்பினளதசானா? தன் 
னுயிராக உன்னுபிறைப் போத்றுகின்றவள் தானா” உன் 
னுடைய வருவாய்க்குச் தக்க செலவு செய்பவள்தானா? 
சொன்ன காரிய மனைத்தும் சொன்னபடியே செய்கின்றவள் 
தானா? உனக்கு மைந்தர் எத்தனை பேர் பிறநஈதுளார்? அவை 
யத்து ௮வர்கள் முகதியிருபபச் செய்வனவற்றைச் செய் 
தனையா? உபநயனம் செய்சாயித்மு? அவர்கள் அருங்கலை 
கக் கற்ன்றனரா? மைந்தர் வேண்டுமவற்றைக் குறை 
வின்றி நடத்திவருன்றனையா? நானம் சந்தி தபம் முதலிய 
நியதிகள் ஈன்கு நடக்துவருகன்றனவா? இவற்றையெல்லாம் 
குறைவமச் செய்ய உடல் உரமூற்றிருக்கின்றகா? நாம் 
இருவேமும் இத்தனைகாள் கழிந்தபின் இன்று கூடினோம்;



கள்ளார்கள் ௮ண்மைக்கண் இருந்தாலும் ஈட்புறுத்தார்: 
விள்ளார்கள் சேய்மைக்கண் இருந்தாலும் விருப்பொழியார்: 
தள்ளாத பல்பொருள்கள் தனைச்சூழ இருச்தாலும் 
உள்.ஆதவன் கிரை உறகோக்கும் நெருஞ்சியே, 

மடமையார் உறுநட்பே மறுவுபெருஞ் சுகங்காணும். 
உடனுறைதல் ஒருவுமிடக தொருதுன்பும் உறலின்று); 

படர்தலும்இன் ஜரொருவேளை பகர்தலும்இன் ரகுமால், 

ஓய நி குடியிருக்கும் அணிசாட்டில் வெள்ளக்கேடு வறட 

கேடின்றி மாத மும்மாரி பெய்கின்றமா? கிளி விட்டில் முசலிய 
வற்றால் கேடின்றிப பைங்உழ் விமாகின்றதா? கள்வசாலும 

காட்டு மிருகங்களனும துன்பமின்றிக் கடிகள் இனிது 
வாழ்கென்றனரா? 

இகஙனம சுசயோசக்ூமங்ரமா 2 சாவில் கண்ணன் பின் 

னும் உரைமாலும் ரன? - இளமை ரில ராகதீப முணிவரிடம 
ஒதுநாளில BTL அஒருவ்போடொரு வர பேசுயிருநத பேச்செல 

லாம் கினைவிருக்கினறதா? ஒழுமுறை கூரூபததினி ௮ழுதடு 
தற்கு எரிகமுபபினறி இடாபபமிவார், நமமிருவரையும அனு 

கொண்டுவருக வெல்று வேண்ட, காம காட்ளொ சென்று 

விறகொடிகனும் திரிககனமே.. அப்போது காற்றுமழை கலந 
தடிக்கவே நாம குருகு மரதநின் வஅூடிாரில் தங்கியும் 

கொன்றை மாதின் அருகில (ூறுகியும செய்வதுணசாது 
இகைத்து கின்றனமே அபபோது கம்முடைய தலை ஈனைந்தும், 
மூகமும கையும காலும் நனைகதும, உடல் ஈனைகது விறகும் 

நனைந்ததே மழையும் விடாமல் மேலும் மேலும் சோனா 
மாரியாகப் பெய்யவே, வுடிபில் புறங்கா லளவாய்ப் பின் 
கணைக்கால் முழங்காலகளி னளவாயப்ப் பெருகும் வெள்ளம் 
அரையளவும ஆயிற்றே ஊற்று மாரியும் ஒழிதலின்று: 
இனிச் செய்வது என்னென்று இருவேமும் இடர்ப்படுகை 
யில் ஒரு கொடிய குளிர்காற்று வந்து கடுகிச் சுழலவே, 
பறவையெல்லாம் தத்தம் குடம்பைபுக் கொளிப்ப, விலங்கு 
களெல்லாம் போத்தொளிப்பக் கதிரவனும் குடபால் 
மறைந்தனனே, பின் காரிருள் கம்மிக்கொள்ள, நாம் ஒருவர் 
கரம் ஒருவர் பற்றி, மேடுபள்ளம் உணராமல் குளிர்காற்றால்



நடுங்கி மயன்கஇச் காலால் வழி தடவி, இருள் புலருமளவும் 
ஓரிடம் உற்றிருந்தோமே. கதிரவன் குணபால் எழுந்த 
வளவில், குருகஈசரான சாஈதீப மூனிவர் :8யோ பிரமசரியா் 

எங்குற்றனர். கொல்? என்னுற்றனர் கொல்?” என ஈம்மைத் 
தேடிக்கொண்டு காட்டில நண்ண, காமும அவளைக் கண்டு 
பணிநதோமே பணிநதுநின்ற ஈமமைக் கண்டு அசிரியர், 
'தொண்டுபுசியம மாணவரிற் றார், உபமைப. போல்வார் 

வவருளா? என் பொடழுட்டாக மழையில நவைநதர். இர 
வெல்லாம் நித்திசையின்றி வழுகஇயிருகதர். கற்ற கடனும் 
இறுததீர் உமக்குக் Hwee vest ions srs» செல்வப்பொரு 
ARID LOVED. 6 wad ஈன்மனை விய/ வரு ௩ மைகதர்சள் 

பல்குக. IO MLD பெருகு. வாழுகாளும னளாீம” என்று 

AiO, நாமைக்மொண் டேட௫ினாரே. ஈமெல்லாம நினை 
விருக்கின்றதா? 

மேறும முசேவரை நோக்கும் கண்ணன், :“இகதனை காள் 
கழித்து இங்கு வநனையே எனககு என்ன கொண்டு 
வராய்? அகளை இப்பொழுதே கரு, இனிய இற்றுண்டி. 
ஏதேனு மின்றி நி வருவாயோ? உன் பணைவியும உன்னை ஒன்று 
மில்லாமல் வெறு;கையாய் விலவொளோ? இனிய இறெறுண் 
டியை எனகமன்றி எவர்க்குக். கொணார்ததனை? அதனை 
அளித்தி” என்று தன் கரங்சமா மலர்ததி நீட்டினான். 
குசேலரும், பாலுண்பான்பால் புஸிங்காடியைக கொடுத்தது 
போல, அதனைக் கொடுத வாளா இருக்கனர் 

குசேலருடைய உள்ள,சதை அறிக கண்ணன், கஈதையிற் 

கட்டிய ௮வலை வாங்கிப் பக்கலில் வைத்து முடியவிழ்தது, 
ஒரு பிடி. யெடுத்து அதிக ௮வாவுடன் வாயில் போகட்டுக் 
கொண்டான். (இது இனிய சுவை யுடையது, இல்லின் 
அமைத்தது, பழைது மன்று விலைபபாலிற் கொள்வது இவ் 
வளவு இனித்திராது”' என்று கூறி ௮வவொரு பிடியைத் தின் 
னன். '*இவவவலில் ஒன்றேனும் மூனை முறறிந்ததுவும் இன்று. 
மேட்டையும் இன்று. இது பட்ட கையும் மணக்கும். இதனை 
வாயில் போகட்டால், ௮ம்ம, ஒரு சிட்டிகைச் சருக்கரையும் 
வேண்டா” என்று களிப்புற்றான் இரண்டு கொடிந்றிலும்



— 

அதனை ஒதுக்கிப் பதமுறச் சற்று ஊறவைத்து, மென்று 
மென்று, சிரம் பலமுறை அசைத்து இன்பமாக அதைத் 
Bama. எனக்கு ௮வலின்மீது மிக்க விருப்புளதென்று 
கேட்ளொயோ? கான் உன்னிடம் முன்னெப்போதும் உரைத 
தீதும் இல்லையே” என்று சொல்லிக் குசேலருடைய அன்பை 
யுங் கூட்டி ௮வ்வொருபிடியைத் தின்றான். 

அரிய வன்பினிற் கொடுத்தல் இழிந்ததாயினும் சிறந்த 
,திரியு மன்பினிழஜ் கொடுத்தல் இழிச்ததே சிறர்ததேனும் 

மற்றொரு பிடியெடுதது வாயிலிடப் போகும்போது, 
உருக்குமணிப்பிராட்டி பொருக்கென வெழுந்து ஓடிவந்து 
கணவன் கையைப் பிடிததுகசொண்டாள். அவன் தின்ற 
ஒரு பிடி ௮வலுச்கே ௪கம கொள்ளாத பெருஞ்செலவம் 

இடைக்கும்; ௮ஃதன்றி மீட்மிம ஒருபிடி எடுத்துண்டால், 
கண்ணன் குசேலருக்முப் பலகாளும அடிமையாய் அமர்தல் 

வேண்டுமே என்றஞ௫ியே அநதப பிராட்டி ௮வன் கையைப் 
பிடித்துச் சதெசாள் உண்ட xh Dy. அவலோடு மிக்க 
மகழ்ச்சிகொண்டு ஏதிகதுப பல மாமன் சொன்னான், அன் 
றிரவு கண்ணன் YH BN] FHM pH படுபகை பிட்டு அதில் 
முனிவரை சண்படைகொள்ள ப பண்ணினான் 

வைகறையில விழிததெழமுகறு ஈடன் பலவும முடித்துக் 

கொண்டு, குசேலர் சண்ணனணை வாய்திறந்து ஒன்றுங் கேளா 
ராகி நிதியம மிகப பெற் ருர்போன்று உவகையோடு விடை 
பெற்று, ஊர்க்கு வழிககொண்டார் கண்ணன் வாயில்வரை 

யில் வழிவிடுதது, ஆர்வததோடு அ௮டிபில விழுந்து வணங்க 
மீண்டான். 

கண்ணனுடைய செய்கையெல்லாங் கண்ட மடமாதர்கள் 
ஒருவரோடொருவர் பலபடப் பேசுவாசாயினர், அவனுடைய 

மாயச்செய்கையை உணரார் அதலின் தாயைக் கண்ட 
சேயென உள்ளந் தழைக்சான்; எதிர்கொண்டழைக்கான்: 
காலில் விழுந்தான் நேயமுளானென்று ஊர.றியச் செய்தான். 
ஆயினும் அம்முனிவருக்கு ஒன்றும் கொடுத்திலன். ஈன்று 
ன்றிது” என்றனர் சிலர். அவரைக் கட்டியணைத்தான்:
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புகழ்ர்தான்: தொழுதான்: பள்ளிமீ தமர்வித்தான். ஒன்றும் 
அளிததானல்லன். உதயத்தில் ஊருக்குச் செல்ல விடை 
கொடுத்தான் இது ஈன்று நன்று” என்முர் லர் சல மாதர் 
எளியோர், பாவம. இததனை தூரம் ஏன் வந்தார்? 
கண்ணனோ தேனொழுகப் பாலொழுக,ப பேக் களியாநின்று 
ஒரு காசுங் கொடாமல் கழிச என்றான் நல்லோர் இவன் 

வார்த்தையைச் தெளியார்” என்றனர். “ஏத்துணைச் செல்வம் 
மிக்கிருகதாலும, ஈத்துவக்தலென்டது இவன்பா லில்லை ௮ம் 

மறையவரும் இவனுடைய ஈயமொழிகளால மயங்கி, ஒன்றுவ் 
கேளாது சென்றனர். இவனும் மகிழ்ச்சியுடனே வழியும் 

விட்டுப் பெயர்க்தூவரகான் இளர்கள் நட்பிருகதபடி. நன் 
முயிருககது இவ்வகை நட்பு இருநகென், இராவிடின் என்?” 
என்றனர் சிலர் இவபெலலாம இங்கனம இயமபச் இலர் 

“அவர் என்ன நினைத்து. வரதனரேோர? டுவன் யாறு நினைத் 

இருக்கின்றனனோ? இவன் மாயையை உணாவார். எவர்? 
வாயில் வரதவா௮ நாம வார்சகைசொலவது நன்றன்று” 

என்றனர். 

Ill 

Ge சலமூனிவரும், அவரை தெருக்கள் பலவு 

கடந்து, கடலைக் கடனு, கன்னூா£ககுச் செலலும வழியைக் 

Ag Hows ipo gi wii Hur, கொக இவுடமபு கண் 

ணனருளால பூரித்தது பழஙாகசகதை பட்டாடையாய்ச் சமை 
655 துளபமணிமாலை முத்துமாலையாயிற்று தருப்பைப் 
பவித்தாம் தமணியமாய் விளஙற்று, வழிகடை யிளைப்பு 
முதலியன சற்றும் இலவாயின வெயிலும் குளிர்க்தது; பாலை 
யும் பசாதது இளமென்காற்றும் இன்புற வீசியது மன் 
னர் மன்னர்க்குரிய பல சறபபுக்களும் தோன்றின இவ்வதி 
சயமெல்லாம் எதிருறக்கண்டு *;இவையெல்லாம எம்பிரான் 
அருள்” என்று இறும்பூ தெய்தினார். அரசர் முதலாயினார் 
அடுத்து ஏவலர்போல் பின்படர்க்து வசக் குசேலர் தம் 

ஊர்ப்புற மடைந்தார்.
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ஊெருட் புகுங்கால் ஊரிலுள்ளவர் ௮ழகய கையுறைக 
ளோடும் ௮ட்டமங்கலங்களோடும் ஆர்க்கும் பல வாச்சியங்க 
ளோடும் எதிர்கொள்ள வக்தன/ மறையவர் மங்கலம் பாட, 
மாதவர் விதி சார்ந்தார் முனிவருடைய வைபவத்தைக் 
கண்ட மாதர்களில் பலர், ((இம்மறையோர் செய்த புண்ணி 
யம் எத்தன்மைக்தோ? இவ்வித வைபவங்களைப் பெற்ருரே” 
என்பர். கள்ளிப் பற்றுதற்குக தானும் தசைரயில்லாத 
உடலில் பழங்கர்தையைச் சுற்றிக் இரிபவர், மழமழதீத 
மேனியோடு வருவதைக் காணீர்” என்பார் சிலா, :*கந்த 
மூலம் புசித்தும் கானில் வசிதம் பெருகதவம செய்வா 
களில் இவர் பெற்ற டேறு எவர் பெற்றவ?” என்பர் சிலர் 
“மனமொழி மெய்களைக் கண்ணன் கழலிணைக்கே யாக்கி 
சன்னெறியில் கி/கும இமமூணிவர் பெறலான செல்வம் இவ 
வளவேயோ? இன்னும உண்டு” என்பா சிலர் சிலர், 

“சான்றவர் திருவுற்றாலும் தகுதியில் மிடியுற்றாலும் 
ஆன்றதம் நீர்மை குன்றார் அடல்வலிச் சனகனென்பான் 
ஏன்றசெர் தண்மைவெம்மை இடைச்சமம் சொண்டாற்போலத் 
தோன்றுவர் மயக்சம் பூணார் துடியிடை மடவீர்”என்பார். 

மாதர்கள் இங்கனம வகுத்துரைப்ப, முனிவா தன் 
£வாயிலை ௮டைநதார். சிற்றிலைக குடிலும முன்னைநிலை 

பெருமாளிகையாய்ப பல வள.ங்கள் நிறைஈகது விளக் 
சக் கண்டார் மனைவியும மணிகுயிற்றிய ௮ணிக ளணிகது, 
அழகிய ஆடை உடுதது, முன்னிலும் இளையளாய்க் காணப் 
படுவாள், கணவனைக் கண்டு ஈஇர்சொள்ள வாது நின்றாள். 
குசேலர் உடனே திருமாளிமையனுள் ளே {hogar ௮ணி 
கலப் பெட்டிகளும் அடையடுக்கிய பேழைகளும் தனித்தனி 
வகுத்து நிரல்பட ௮மைத்திருந்தனவற்றைக் கண்டார. 

பொற்கலங்களை எதிரில் வைத்து, அறுசுவை உண்டி 
படைத்து உபசரித்தாட்ட, வேண்டா என்போரும், ௮த 

னைத் இரும்பிப்பாராது செல்வோரும், பசியில்லை என் 
போருமாய்ச் செல்வப்பிள்ளாகள் செருக்கியிருப்பதைச் கண் 
டார். வயிரச்சுட்டி நெற்றியில் விளங்க, மார்பில் மதா — 
அசைய, கரத்தில் கடகமும் காதில் குழையும்
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அசைமிசைப் பொன்னாண் ௮விச, அடிகளில் Ro இலம் 
பொலிப்ப இளஞ்சிரார் விளையாட்டயருதல் கண்டார். அட் 
டி.ர் சாலையில் உப்போடொன்பதும் பருப்பொடு பததும் பல 
வகைக் கலங்களும் பொலிவதைக் கண்டார் 

காணுங்காலையில் சுசீலை அவர்முன் விரைந்து போது 
செய்யிட்டு நீராடுகவென்று வேண்டிஞள் அதற்குள் ஆசனம் 

அமைத்தாள் ஒருத்தி முனிவர் ௮ன்மீ திருஈ;தனர் ஒருத்தி 
ஒரு பொன் வள்ளத்தில் கெய்யிட்டு வைசுதகாள் ஒருத் 
AAD வீசினாள் கெய்யைத் தலையிற் பூசி அங்கததும் ௮ப் 
பினாள் ஒருத்தி பின் முனிவர் மஞ்சனச்சாலையை அடைக் 
தார். அங்கு மாதர் பலர் கூடி, நெய்யகற்றி வெரநீர் வாக்கிட 
Cpp@, wri போக்கி அடையுடுதது நியதிக்கடன் முடித்து, 

உணவுகொள்சாலையை அடை ஈதனர் 

உணவுகொள்சாலையில சுசீலை தலைவாழையிலைகளைப் 
பாப்பி நீர் தெளித்து, அவைகளில் கருனையும், வறையலும, 
தீங்கறியும, புளிங்கறியும், கூட்மெ, ஊறுகாயும், கோலையும், 
அடையம, சிதிரான்னமும், பாற்சோறும, சோறும் இலை 

மழறையப் படைதது, பருப்பிட்டு கெய்விட்டு உபசரிப்ப, 
வேதியர் கூட்டத்துடனே முனிவ உட்கார்ஈது உண்டார். 
விருந்தினர் விலாப்புறம் வீங்க உண்டெமுஈதனர் குசேலர் 
கையும் வாயும பூசிக FOG பூசித தாமபூலங் கொடுத்து 

அவர்களைப் போசவிட்டார். உடன் வநத மன்னர் முத 
லானவர்ச்கும இங்கனம விழுஈதிட் டனுப்பினார் இங்கனம் 

முனிவர் இல்லறமியற்றி இன்பதுகர்ஈது லெசாலம் போக்கி 
யிருந்தார். 

பின் ஒருகாள் ஓரறையினை ௮டைஈது, மக்களும் மனைவி 
யும் உருதபடி தாளிட்டுக்கொண்டு, ஒருததசாயிருந்து திர் 
'ச்சலானா 

இம்மைதனில் மற்றிரும் பொருளை ஈட்டல் காத்தல் அழித்தலென | 

லெம்மைபுரி மூவகைத் துயரும் விளையாநிற்கும் பாவச்தால் 
அம்மை நிரயத் துயரும் உறும் ௮ர்தோ 82 இப்பொருளைச் 
செம்மையுடையோர் வேண்டுமெனச் ிந்தித்திவெரோ மறந்தும்?
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ஊழின் வலியால் பெருஞ்செல்வம் உறினும் சாலம் உண்டாக 
வாழும் கருத்தராய்ச் தூணிவுற் றடங்கத் துறப்பர் அறிவுடையோர், 
தாழும் அஞர்போய் ஒழிதலன்றித் தகு மிம்மையிற் கரண மூன்றும் 

. வாழி இலக்கிற் தெறாமை மருவப் பெறுமபே ரின்பத்தால். 

உடல்முற் பொறிகள் தமக்குரிய ஊறுமுூத லைம்புலங்களையும் 
அடல் ஈற்ரொழில் அப் புலனிமித்தமாசப் படைத்த அனைத்தினையும் 
விடல் மிக்கதுவால் எவற்றினுக்கும் விருப்பிற் சில உள் னவேனு! 
படரும் மனம் மற்றவ்வழியே பயக்கும் அளவில் பவுத்தொடர்ச்சி. 

தானல உடலை யானென்றும் சன்னோ டுரிமை யல்லாத 
ஈனம்உறு பல்பொரு எனைத்தும் என்னசென்றும் உறறினைத்தும் 

ஆன வயர் பற்றினுக் கேது மயக்கம் அதனை மாய்ப்பவனே 
வானவரும் செல்லரு மூலகம் புகுவான் என்னும் மறைழால்கள். 

பற்ற லாகா இருவேறு பற்றை இறுகப் பற்றினரைப் 

பற்ற லாகா என வர்கள் பரிது கண்ணோட்டஞ் செயுமே 
பற்ற” எல்லாம் அறத்தறந்ச பண்பினோசே தலைப்பட்டார் 
பற்ற லுடையார் எஞ்ஞான்றும் காண்பர் நிலையில் பல்லவையும் 

அன்றே யுள்ள அவித்சைெ பனல் அஞ்ஞானம பல் பிதமதித்(து)யான் 
என்றே யெழுதல் அசங்காரம். இதுலவேண்வெ தென்றெழுசல் அவா. 
சென் ற அதபற்றதல் ஆசை, மறுப்பின் சேறல் சினம் வீந்தும் 
நின்றேகிட நோய் ஒழியுமென நிகழ்த்தாகிற்கும் நிரம்பிய நால் 

எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும் எழுமைப் பலமும் ஈன்றிடும் வித 
தொல்லா அலாவே அப்பவத்தின் உற பன் பறிந்சோன் உதியாமை 
யல்லால் மற்றும் வேண்டுமோ” வேண்டானால் ௮ல் வுஏயொாமை [ம் 
சொல்லார்ர் இலங்கும் வேண்டாுமதன்னை வேண்டத் துனைவின்வரு 

அற்று னென்று சொலப்பவொன் ஆசையத்றான் ஒருவனே. 
மற்றாச.ரவின் அ்தொன்றும் வைத்துப் பிற Cargiée எலாம் 
செற்றா னெனினும் அலையாக்கும் செயிர்த்துன் பசன்றா னேயன்றி 

உற்றார் வணங்கு மவன்போல ஒழிந்சான்கொல்லோ உறுபிறவி. 

மெய்யை யுணர்தல் முடிவாக வேண்டும் கருவியெலாம் பெற்றுச் 
செய்ய முத்தி அடை வதற்குச் சிறந்துளோனை மறவிவழிப் 
பைய அழைந்து பவமீட்டும் பாய்த்திச் கெடுக்க வல்ல தவா, 
ய அதனுச் குளஈடுங்கி அஞ்சிக் காச்சல் அதிஞர் தொழில், ர்
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எகலா லிம் மனைகாழ்க்கை யகத்தே யிருர்து முத்திதனைப் 
போத வடையத் துணிவதுசான், புணையா மஞ்சுதுயில் பொருப்பைத் 
சாதன் மிகுதியாற் பெயர்த்துக் கத்தும் சரங்கச் கடலிடையிட் 

டேச மகல அதுபற்றி ஒருவன் கரையேறுதல் போலும், 

னையில் பெருஞ்செல்வத் துறைவோன் மருவுதியானம் உறச் சிறிது 
நினையின், காண வருவாசை நகேர்சென் றழைத்துத் தழுவிடவும், 
வினையத்தினும், வினோ தத்தினும், விரும்பிப் பேடடவும், அவர்கள் 
நினையப்பட்ட தளித்திடவும், பொழுது கழியும், நினைப்பழியும் 

ஒன்றும் பெறுதல் இலரெனிலனும் உற்ற பெருஞ்செல்வத்தினாபால் 

சென்று கொளுஈட் புடையரெனத் தேயம் சொலற்கே *-வர் குழ்வார், 
மன்ற என்றாயினும் தர்பயன் வழங்கலாகும் என ஞூடல் 

துன்று ஈறுகெய்கருடச் தெறும்பு குழ்தல்போலும் சிலர் சூழ்வார். 

பொறையின்றேனும்பொறையுடையாய்,புக, தின் னும்புகழுடையாய் 
நிறையின் றேனும் நிறையுடையாய், நீதி யுடையாய் இன்றெனும,நல் 
துறையின் றெனுகல் துறையுடையாய், என்று சூழ்வர் கேட்டவர்கள். 
அறைகின்றனா பல்லோரும் நம் ௪௯. ந்சவெலாமென் றகங்களிப்பர் 

களியின் தெய்வ சிந்தனையும் கழிர்தே நிறகும். அது கழிய 

அளியின் சிறந்த ஈல்லறமும் அசன்றே நிற்கும் ௮ஃ்தகல 
ஒளிபிற்நிடவர் இிருளடைக்தாங் கூட PM பாவம் வந்தடையும். 
விளியின் கொடிய நிரயமெலாம் புகுந்து இடச்கும் வேலை மிகும். 

அந்த நிரயக் கொடுந்துன்பக்தைப் பவொர் எவர்? அதனை 
உள்ளினும் உள்ளம உளகின்றது இவையெல்லாவத்றுக்கும் 
காரணம் செல்வமே 

இங்கனம் சிர்தித்து அச்செல்வத்திற்கு ௮ஞ்சினாா௫ச் 
குசேலர், “*இவவருத்தமெல்லாம் ஒழியும்படி எமபிரசாளை 
ஏத்திக் துதிப்பேன்” என்று கரத, அவகாச வைபவங்களை 
வைத்தப் போற்றுதல்செய்து, கண்கள் கீரரும்ப இரண்டு 
சைகளும் தலையின்மேல் ஏறிக்குவிய கெஞ்ச கெக்கு௬௫ 
மனக்கசிவுற்றார் ௮ப்போன துந்துபி முழங்க, அ௮மார் அலர் 

மழை பொழிய, பக்தவற்சலனான பகவான் பிராட்டி. Cw 
s@Qu மனத்தினுங் ௧௫௫ வெளிவர்து நின்றான். அவ்வள 
விலே : ௮வனடியில் அட்டாங்கதண்டம் பண்ணியெழுந்து, 
முடிமேல் கரங்களைக் கூப்பி, மும்முறை வலம் வந்து, அடி.மீதூ
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அன்பு பொங்க, ஆரர்தக் கண்ணீர் வார, இருந்தழலிட்ட 

இழுதுபோல் உருரகின்ற முனிவரை நோக்கிக் கமலக் 
கண்ணன், மாதவ விரும்பிய வாம் என்ன? விளம்புவாய்” 
என்றனன். 

அதற்குக் குசேலர் “இச்செல்வம் இன்பர் தருவது 
எட்ணெயும் இன்று மனம் மொழி செயல்களை உன்னடிக்சே 
செலுத்தும் சாயடியேன் இந்தக் கனவெலும் செல்வத்தில் 

அம்ச எத்தனை காள் கழிப்பேன். நான் மேற்கொண்ட விர 
தங்கள் ௮ழிவுறுகின்றன 

உடலமழுச் ககற்றத் தூநீர் உற்றவன், அள்ளல் வாரி 
இடனுறப் பூசிக்கொள்வான் கொல்? இருகாலும் யாத்த 
தொடர்செய் பொன்நிகளம் சீக்கத் துணிந்தவன், இரும்பால் செய்யப் 
படு பெரு நிகளம் பூண்டுகொள்வனோ பாரிடத்.த? 

ஆதலால் ீயனே, அ.கிததியமாகிய செல்வத்தை வேண்டு 
இன்றிலேன் முன்னிருஈத மிடியே இன்னும் வேண்டும. 
இவ்விருப்பினை நீ நிரப்புக” ஏன்றுர் 

மாயவன் அதுகேட்டு (முறுவலித்து *நற்பொருள வேண் 

டாது நல்குரவை ஈல்குமபடி. வேண்டும காரணம என்னை?” 

என்று கேட்ப, முனிவர் *-காரணகஈதான் முன்னர் அடியேன் 

செய்த விண்ணப்பத்தால் வெள்ளிடை விலங்கல்போல விளங் 
இக் இடப்பவும், ஒன்றும் அறியான்போன்று நீ இங்கனம் 
வினவுதல் தகுதியாமோ? நின்னடிகளைப் போற்றி காள்கரேச 

கழிக்கும் எனக்கு இச்செல்வம் இடையூருயிற்று அதலின் 
எம்பிரானே கருணை செய்க” ஏன்றிரந்து அடியில் விழுந்தார் 

அமலன் அது கண்டு ::வெம்புறேல், கவலை யொழிக” 
என்று சொல்லி, முனிவருடலைத் தடவி, :“நீ உம்பர்க்கும் 
அரிய இன்பம் பெறுவை உனக்கு முன்னே இருவளித்தது 
உன்னைச் சேர்ந்தவர் பொருட்டாக உன்னைச் சார்ந்தவர் 
துன்புறுவது தகுதியன்று. ஆதலின் ௮தளை யெண்ணி மன 
மயங்கல் வேண்டா.
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மெய்ப்பொருள் உணர்ந்த தூயோர் மேவி எல் குறைவ ரேனும் 
பொய்ப்பொருள் பற்றுவாரோ? பொய்ப்பொருளேலும் வந்து 
சைப்படப் பற்றுங்கொல்லோ ௮வரை ௮ஃ தசத்துச் சண்டாய். 

மருந்தும் மந்திரமும் உள்ளாரைப் பாம்பின் விடம் என் 
செய்யும்? ௮ச்செல்வம் உன்னை என்ன செய்யும்? 

சாற்றுமெய் யறிவினோர்கள் தகுசொழில் இயற்றுங்காலை 
மாற்றுத லின்றாய்த் தாம் சாமரையிலை நீர்போல் நிற்பர். 

உனக்கு இந்தப் பதம பொருஈதாதாயினும, நீ நீரிவொழ்க்து 

இறுதியில் நஈம்முலகஞ் சேர்ந்து இன்புறக்கடவை நீ மீட்டும் 
திருவை வேண்டுவ இன்றெனின், யாம் காதலிக்கும் இருவை 
£ இகழ்ந்தா யாவாய். நீ இகழ்வதற் கஞ்சி ௮வள் உன்னிடம் 
தங்காது நீங்கினால் காமும் அவளோடு உன்னைவிட்டு நீங்கு 
வாம் ' இவ்வார்ச்தையை இனிது கொண்டமைக” என்று 

உறி மாயவன் மறைந்தமுளினான் | 

மறைதலும், முனிவர் -*இவன் திருவுள்ளம் இருந்தபடி. 
இதுவோ” என் றண்ணி. நீரிலிருந்தும் அரநீர் உள்ளுருத 
“டையேபோல், இல்லதத்திருந்தும் எதிலும் பத்றிலாசாஇ, 
yaw ; ணையடிமறவாது இன்புற்று நெடுங்காலம் 
பாழ்க்திருக்கார் 

ஒப்பிலா முனிவன் பின்னர் ஒருதினம் வான காடர் 
வெப்பிலாச் கற்பகப்பூ விரைகெழு மாரி பெய்ய 
வைப்பின் மெய்யடியார்ச் காய வைகுந்தவுலகஞ் சார்ந்து 
இப்பிய உருவ மாயன் சேவைசெய் தின்புற்றானே.
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சேறு பல்வளனும் செறிந்சதோம்கும் வடமது ர 
செய்தவக்தால் 

பாரேறு பல்லரசும் பணிந்தேத்சச் தனிக்குடைக£ழ்ப் 
பயமைந்தோட. 

நீசேறுங் கோலோச்சுங் சண்ணபிரா னொரடேட்பு 
கோந்துவாமும் 

ஏரேறும் குசேலனெனும் இருர்சவச்தோன் பெருங்கதையை 

கற்றவாகட் கன்றிமற்றை யோர்மகளிதாய் விளங்கசயங் 

சனியியற்சொல் 
சொற்றதிரி சொல்கருன்ற கத்திய ரூபமாகத் 

இிதைர்தசெய்யுள் 

உற்றஈடை போலியற்றி பவருமுளங் sell gras 
உைத்தான்கல்வி 

துற்ற சுப்பராயனெனுங் கலைலல்லோன் செய்தவத்தால் 
தொன்னீர்வைப்பில் 

கங்கைகுலந் சனில்வந்தோன் கலைபயிலு மாணவருள் 

கனிர்தமேலோன் 
பொங்குமங்கு லேயபா டையினுமிகப் பயிலுவோன் 

பொலியுமர்தத் 
தங்கமிகு பாடைஈடை துகளிலாத் தமிழ்சடைமுற் 

றஜொருங்குதேர்வோன் 
புங்கமுறு சவிவல்ல செல்வகே சவராயப் 

புலமையோனே. 

சோடசாவதானம் தீ. ௧. சுப்பராய சேட்டியார், 

at. Tamil Pandtt, 

Government Normal School.










