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இப்பதுப்பின் குறிப்பு 

இபபதிபபில சிறசில ஒழுஙகுகள செயயபபட€ளளன 

1 சாம தஈதிரம ஈஉடசசடினம குறைத துபபதி! பிக 

சபபடடிருஈத பகிடபிலிருஈது எடுதது ௮றமைகச௪ /) படசிஈ 

ளது 

2 9) Bev நீளமாகஅமை இருகச வாககியஙகள சிபவாக 
பஙகளாகப பிரிசசப டடடுளளன 

8 கீதகால கறபனைக கதைகள ௮சசிவதில எறடடடி. 5 
சகும ஒழஙகிற சே௱ப மதாகு_கள சனிசதனி.பாசவம,பேச 
பவரது டெயா தடிதசு எழுததிலு உ ஓவவொருவா வாததை 
கள௱த எனிசதனிச தொகுஇ.பாசவும அடைசசபபடடுளள த 

1 ஒறறைப படையான பசகஙகளில அடஙகிட முகம 
விஷயஙகள அவவப பககஙகளின தலைபபில காடடப டடி 
ருககினறன 

5 ஷிஷயபாகஙகள கதை கிளைகசகரைகள ஆம 

இவைகளுக்கு பொருததமான பெயாகளும தகுககஎணகளம 
அமைககபபடடு இவைகளின ஸம .ஈதசதை ஈனராக காடடி. 
யிருகசற து. கதைகள கருத துககளையும, பழபொழி் கனாயும 
தடிதத எழுததில அமைககப ப._சிளளது 

0 ப.ஞசதஇசப பெபரசாரா இ, விஷய ௮சராதி, ௮௬௦ 

பதவிளகக அகராதி, வி௨ரமான அடடவணை, ஆடிய இவைகள 
வாசிபபோ ஈனமைககாக அமைககபபடடிருககின றன 

7 பாச) இரவசன நூலாடிரிடா சரி இரமசுருககமாக 
அ௮அமைகசப படடிருககிறது 

8 இதில இரணடு ம௩௱ா£பார£ கதையும அடை 
இடுகிறது அவைகளுககு முன அடடலணையல 355 
குறியிடபபடடிருககிற.து 

0 இல தரதிரம ஓஒனறுககு ஒருபடமும, பமுசபபுப 
படம ஒனறும ஆக ஆறு சதகரபபடககளும அமைககபபடடி. 

ரூகனெறன



 



விவர அட்டவவாஊ 

இந்நூலாசிரியர் வரலாறு (1) 

பஞ்சதந்திரம் வரலாறு (1-8) 

முதலாவது: மித்திரபேதம் (5-19.) 

1]. ருக்கம் 5 

[1. சிங்கம் எருதின் ஒலிகேட்டு மயக்யெது (5-1) 

111. கடக தமனக ஸமவாதம் (7-12) 

(1) தாங்த ஆப்பைப் பிடுங்கன கதை 7 

(கரடசன் தமனகனுக்குச் சொல்வது) 

[/. சங்க தமனக ஸமவா தம் (12-14) 

(1) தோலுங் கோலும் வேறுட்டிய கதை 14 

(ச:மனகன் இங்கத்திற்குச் சொல்வது) 

\V. சிங்கமும் எருதும் நட்பாயிருத்தல் (14-15) 

41. கரடக தமனகர் சதியாலோசனை (15-24) 

(1) நம்பி மோசம்போன கதை அல்லது 
ஸநீயாஸியும் ஆஷாட பூதியும் 16 

(தமனகன் காடகனுக்குச் சொல்வது) 

(2) காகம் தந்திரத்தால் பாம்பைக் 
கோன்ற கதை 19-22 

(சமனகன் சரடகனுக்கு சொல்வ) 

(i) நண்டு கோக்கை ஆசைகாட்டிக் 
கோளன்ற கதை 19 

(ஈரி காகத்திற்குச் சொல்வது) 

(8) ழயல் சிங்கத்தைக் கோன்ற கதை 92 

(தமனகன் கரடகனுச்குச் சொல்வது)



711. கமனசன் கோடசொலவ து! (2 1-28) 

(1) சீலபபேன் ழட்டப்பூர்சியால் மாண்டகதை 27 

(ச.மனசுன் கெகதடற்குச் சொல்வது) 

111. தமனகன -ணடை ஜேட் _ல 28-40) 

(1) காகம் ழகலானவை டடடகத்கை வரு 

சனையால் கோன்ற கதை 30 

(ஸஞஜ்வசன தமனகனுககு௪ சொலவ து) 

(2) சிடடுக்தநவியாஃ் ஸழத்ரம் நுவமானம் 

DO FH HM 34-39 

(தமனகன் ஸஞஜ்வகனுககுர சொல) 

(ப் ஆமை பிடிப்புவிடடு மா ஈடககை ஃ 

(பெண்டுட்டு ஆணக௫ிட்டுகதச் சொல்ல ஐ) 

(1) வககபின் காபபோன் ௧௦௧ 37 

(பெண்டெடி அணடடைடுிக்கா சொல து) 

14. காடகன புகதிகூறக தமனகன் துசு 

BG 5B (40-45) 

(1) ழடர்களுக்தப புத்திகூறியவன் மான்டகதை 11 

(கரடகன் தமனகனுக்குச சொல்வது) 

(2) துஷடபுத்த் திணடாடிய கதை 12-40 

(கரடகன் தமனகனுக்குச் சொல்வது) 

(ப் தீமையால் தீமை விளைந்த கதை 44 

(பிதா துஷ்டபுத்திச்குச் சொல்லது) 

(8) இநம்பை எலிதின்ற கதை 46 

(கரடகன் சமனகனுக்குச் சொல்வ ஐ) 

X. தமனகன் சிங்கக்தைச் தேற்றிய (48.19)
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இரண்டாவ: ஸ்ஈகிர்லாபம் (50-16.) 

1. ஈ௫௪௧ம 50 

17. காகம் புழுக்கள் மூலமாத எலியைந் 

காணுகல (50-58) 

(1) பிராம்ம னன் காப்புக்த ஆசைப்பட்டு 

இறந்த கதை 51 
(சிச்ிரகரீவன் புறாச்சளுக்குர் சொல்ல.அ) 

111. காகம எலிபை Aman » BOD (58-67) 

(1) மான் நரியின் சிநேஷந்தால் aim கதிய 
கதை (58-65) 

(ஹிரண்யகன் லகுபசனணக்கு4 சொல்வ) 

1) பூனைக்கு இடங்கோடூத்துக் கழதுமாண்ட 
கதை 60 

(ஸுபுதீகி மாணுககுர் சொல்வ ௪! 

IV. நாகு ட, எலியும், அபையா மானும் 

கடபாக இருககல (67-73) 

abt omer wel 68 

(ஹிாண்யகன் மகதானுக்குச சொல்வ) 

மா DUG AIO Doo! HAM MIB BIBDO ZH 

(ராமா Shaw (73=76) 

மானின் வாலாறு 73 

(சித்ராங்கன் தோழாகறாககுச் சொல்வது) 

மூன்றாவது : ஸந்திவிக்ரஹம். (171-118) 

1. சுருக்கம் 1111 

ர் 

லோசனை 771-83 

11. காகங்களுக்கு வரத ஆபத்து 06 Bar 

ill. காக்கைகளுக்கும் கோட்டான்களுக்கும் 

பகைவந்த ௧௯ 88-04



(சரஞ்ஜீவி மேசவர்ணவனுககுச் சொல்வது) 

(1) பேரியோர் பேயரால் ஸுகம் வந்த கதை 85 

(சாகம் பறலைகளுக்குச் சொல்வ) 

(8) துஷ்ட ஸிஹவாஸத்தால் ப்ராணஸங்கடம் 
வநீத கதை 

(காகம் பறவைகளுக்குச் சொல்வது) 

17. மரதிராலோசனை,க தொடர்ச்சி (94-97) 
(1) வத்சனையால் காரியம் ஸாதித்த கதை 95 

(QreqQa Cosarorsnsge Oerevagr) 

V. கோட்டான்கள் காக மர்திரியைச் 
சேர்த்துக்கொள்ளுகல (97-110) 

(1). எதிரிகள் ஹிதம் சேயத கதை 100 

(கொடுங்கண்ணன் உருமர்த்தனுக்குச் சொல்வ) 

(2). ரஹலியம் வேளிப்படக் கேடூவிளைந்தகதை108 

(கொள்ளிச்சகண்ணன் உருமர்த்தனுக்குச் சொல்வது) 

(8), விரோதிக்தம் விநநீதீட்ட கதை 106 

(பிரசாரகாசன் உருமர்த்தனனுக்குச் சொல்வ த) 

4] புத்திமானான குரரராசன் Roa 

போனது (110-113) 
(1) தீர ஐலோசியாததால் ழடர்களானகதை 110 

(குரூசகாசன் உருமர்த்தனனுக்குச் சொல்வது) 

(8) ழன்யோசனையால் ஸீ-கம் வந்த கதை 112 
(குரூரகரசன் உருமர்த்தனனுக்குச் சொல்வது) 

711. காகமர்திரி கோட்டான்களை சுட்டுக் 

கொன்றது (119-114) 
VII) காகங்கள் ஸுகமாக வாழத்தொட 

ங்கியது (114-118) 

(1) பாம்பு தவளைகளை அடத்துக் கேடுத்தகதை 115 

(சிரஞ்ஜீவி மேகவர்ணனுக்குச் சொல்வது)
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நான்காவத$ லப்தஹானி (119-147.) 

1. சுருக்கம் 119 

]]. குரங்கு முதலையிடமிருந்து தந்திரத்தால் 
பிழைததது (119-123) 

111. முதலை வானாத்தை வஞ்சிக்க யத் 
தனிப்பது (123-139) 

(1) தவளை பசித்த பாம்பை நீம்பாதிரந்த கதை 124 

(ஸ-மு௫ன் முதலைக்குச் சொல்வது) 

(2) கழதை ழடத்தனத்தால் மாண்ட கதை 128 
(ஸுமுகன் முதலைக்குச் சொல்வ து) 

(3) உண்மையை வேளியிடடூப் பாடுபட்டகதை 
(130-188) 

(முதலை ஸ-*முகனுக்குச் சொல்வது) 

(1) நரிக்துட்டி துள்ளிய கதை 132 
(௮.ரசன் உதிஷ்டி ரனுக்குச் சொல்வது) 

(1) ஸ்திரீயின் மாயம் வெளிவந்தகதை 138 

(ஸுழுகன் முதலைக்குச் சொல்வது) 

(5) ஸ்தீரியால் அவமானம் விளைந்தகதை 137 
(ஸுழமுகன் முதலைச்குச் சொல்வது) 

(6) கழதை புலித்தோல் போர்த்த கதை 138 

(ஸுமுசன் முதலைச்குச் சொல்வது) 

17. முதலைக்கு வந்த அக்கங்கள் (139-147) 

(1) சோரனை நம்பிப் புநஷனைக் கைவிட்டக்தை 140 
(ஸுுமூகன் முதலைக்குச் சொல்வ த) 

(2) மடனுக்த உபதேசித்த தரவிவரநீதியக்தை 143 
(ஸு5ுமுகன் முதலைக்குச் சொல்வ) 

(3) ஆளுக்தத்தக்கபடி நீடந்து காரியம் மடித்த 
கதை 144 

(ஸ ~apser முதலைக்குச் சொல்வது)



(4) பாகேசம்போய பாடுபடட கதை 146 

(ஸ-ு௩முகன முதலைக்கு சொல்வது) 

8ந்தாவத£ அஸம்பிரேக்ஷிய காரித்வம் (145-114 ) 

Lo apse (148) 

1] அமபடடன Pager Tim gi செபசகால 

படட பாடு (148-150) 

11] sar us oun (151-152) 

(1) இரக்ரக்காரி அலமநத்க்தை 151 

(௮சசன ஜுஙகளுககுச சொல து) 

IV ஆகதிரசகா ரிசெபக உபா பாஸம (152-174) 

(1) Gusw ng Sangin & coud ) F445 Mb 

சுழன்ற BOS (154 174) 

(மனைவி மிதவாமனுககுச சொலவ அ) 

(0) கறி மட! கதை 156 

(mr aroman 656 159 ruEIs Fe Csee vg) 

(1) மிகுகக அறிவ விதிபால இணடா 

ஓ யகதை 158 

(சககாததலையன ஸ வாணஹிதசிககக சொலவது) 

(ப)ஹி2தாப?தசப மீறிதணைடாடியகதை 139 

(ஸுலாணவிதக சசகாததலை.பனுககுச சொலவது) 

ம) அதாஷ்டககுறைவால மாணடகதை 160 

(சககயததலைபன ஸ ஈலாண றிததிககுச சொலவது) 

(v) விணமனோசாஜய விஷயகதை 162 

(சச்சாசதலையன் ஸவாணஹிததஇிககு௪ சொல்வது)
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(v1) 2பசாசை பெருஙகேடு விளைததகதை 163 
(ஸுவாணஹிததி:சககரததலை.பனுககுச சொலவத) 

(vu) ஒருவன Bugg வேறு ஒருவனைப 
பறறிபகதை [68 

(ஸுவாணவிததி சககரதகலையனுககுச சொலவது) 

(vil) விதிபால சிபவை நலலவையான 
கதை (110-172) 

(சககரததலையன ஸுவாணஷஹித திககுச சொலவது) 

அரோ tue yw ones 7g 170 

(சோதகிடன ௮ரசனுகதச சொலவது) 

(0) வழிகது.ண பபனபட_கதை [12 

(சசகரததலையன ஸு௩லாணஹிததிககுச சொலவது) 

பேயரகராதி 

விஷய அகராதி ன we 4 

௮ரும்பதவிளகக ௮கராதி... ae OT



சித் தாப்படங்கள் அட்டவவா 

  

1. குரங்கு ஆப்பைப் பிடங்குவது--முகப்புப்படம் 

. எருதும் சிங்கமும் ஈரிமின் ஸஹாயத்தால் ஸந்திப்பது 5 

. புறாக்கள் வலையைத் தூக்கிக்கொண்டு பறப்பது 50 

 காகங்களைக் கோட்டான்கள் தாக்கல் we TT 

. முதலை குரங்கை ஈரலேடூத்துவரக் கொண்ட 
வருவது ees vee w Lt 

. umicnSeoP S Panu சண்ணிர்குடத்தல் 
கோல்வது ன wee 14



இக் நாலாசரிபர் சரித்தாம் 

இஃப் பஞ்சதர்திர வசனத்தை எழுதியவர் வித் 

வான் தாண்டவராய முதலியார் என்பவர். இவர் 
ஸுமார் 100 வருஷங்களுக்கு முன்பாக புஅச்சேரிக் 
கடுத்த வில்லியம்பாக்கம் என்னும் ஊரில் பிறந்தவர். 

இவர் இளமைப் பருவக்திலேயே இவர் தகப்பனார் சரத 

ஸாமி முதலியார் இறக்து விட்ட படியால் இவர் பொன் 

விளைந்த களத்தூரில் இவர் மாமன் குமாரஸாமி உபாதி 
இயாயரிடம் வளர்ந்து கல்வி பயின்று லக்தார், இவர் 

௮க்கம் பக்கத்திலுள்ள ௮0ேக வித்வான்௧ளை அடுத் 

அச் சமது கல்வியை விசாலப்படுச்சிக் கொண்டார். 

இவருக்கு தமிழன்றி வடமொழி தெலுங்கு கன்னடம் 

ஹிந்துஸ்தானி, ஈஹராஷ்டி ரம், ஆங்கலம் முதலிய 

பாஷைகளிலும் ஞானம் ஏற்பட்டது. 

இவர் கல்வியில் தேர்ந்ததும் ராஜதானி சாஜாங்க 

கலாசாலையில் தமிழ் தலைமைப் பண்டிதராக அமர்ந்து 

கொஞ்சகாலம் வேலை பார்த்து வர், பின்னர் செங்கல் 
பட்டில் ஸ்வேதசரியாயாதிபதி வேலையும் பார்த்தார். 

இவர் செய்த மற்றைய நால்கள் திருத்தணிகைமாலை, 

இருப்போரூா திருப்பதிகம், கதாமஞ்சரி, இலக்கண 

வினாவிடை முதலியன. இவர் நால்களில் ip sol ray 

லிருந்தும், இவர் பெயரி லிருஈதும் இவர் சைவர் என் 
பதுவெளியாகும். இவர் சில பழைய நால்களையும் 

பரிசோதித்துப் பஇப்பித்தார். ௮வைகளுள்சில: திருக் 

குறள் பரிமேலழகர் உறை, காலடியார், சீவக சிந்தா 

மணி, தொல்காப்பியம் முதலியவைகளே. இவர் அகப்



பொருளைப் பற.ரி௪ சில DT EVE GHD சில தனிப் பாடல்க 

ஞூம் செய்தனசாம, அவைகள் இப்பொழுதும சிற்சில 

விடங்களில் படிக்க (பட்டு வருகின்றனவாம. இவர் 

2வலை பார்த்து வாத நாலத்தில் லெரோடு வாதப 3பார் 

முதலிய கல்வித்திறன் வெளிப்பமிம் காரியங்களும் 

செய்தனராம. 

இவர் இந்தப பஞ்ச த௩திர வசனம் ஈழ தி வெளி 

யிட்ட விஷபசடை சமது நால் பாயிரத்தில் பின்வரு 

மாறு தாரமீ. வெளியிட்டி நக௫ழர். :'தமிழ்கறகப புக் 

சொர் நமிழில் எழதி வழங்குகின்ற பரசகாதிரக் 

கதையை கறகப | HEBD (HoH GIG OHTA PF NM DL 

பூசிககொண்டற் போல வழுக்களையே கறறுத gd 

மாற மறுதலால், சென்னைச சங்ககதுக கலைவராகிப 

ரர ஸ்ரீ ரிச்சர்ட்டூ கிளார்க்குத் துரைபவர்கள 

உச கரவினால, IP ODT STALL) TS BO MF HLL RoR 

நுக்கின்ற படாத௩திர. கதையை தமிழில மொழி 

பெபாத்துச, சொற பொருளழகுறப பல விடத்துர் 

சில கூட்டியும, நற பார் உலக நகடையம ல செய்யுள் 

நடையுமான தமிழ் சன்குணரவும, ச வையுற இம்மொழி 

பெபாப்புப் பரரதநதிரக்கதை சா லிவாஹன ௪௧ வரு 

ஷம், [710 2மல செலலாசின்ற பார்கவ வருஷகதுக் 

GF சரியான கிரிஸ்து 1495-ம வருஷம் செய்து முற் 

௮ிப பெறறது, ”இகன்பின் ஒருவருஷம கழித்து இந் 

மால் பதிப/பிக்கப்பட்டது. தமது குழநதைகளும் தம் 

ரை சர்கதவர்களும நல்ல தமிம் ஈடை பயின்று 

2தறுவதற்காக3வ இவ் வித்வான் Dis woes Ors 

கதையை ஓ ழங்காக எளிய நடையில் தொடங்கி கடின 

நடைபில் மூடி.த்தனர் என்றும் சிலர் கூறுவர்.



ப௫ர்சதந்துரம் 

வரலாறு 

ஸ்ல்லியிலும் செல்வத்.இிலும் குறைவில்லாதவர்களு 

க்கு உறைவிடமான பாடலிபுரம் என்னும ஒரு பட் 

டணத்தில் ஸகல ஸுகுணங்களோடுங்கூடின ஸுதரிச 

னன் என்னும் ௮ரசனொருவன் இருந்தான். தன்பிள்ளை 

கள்படியாமல் மூடர்களாயிருப்பதைக்கண்டு, ௮வன் 

வெகு விபசனத்தோடு ௮லோ௫ிக்கத் தொடங்கினான். 

கல்வியும் நல்ல குணமும் இல்லாத பிள்ளைகளிருர் 

தாவதென்ன ? பால்கொடாத எருமைகளைக் காப்பாற்றி 

னால் பலனுண்டா? வேத சாஸ் இரம் ௮றிந்தவனாப் ஒர 

பிள்ளைஇருஈதா லும் ௮வனாலே குடும்பமெல்லாம் ஸுக 

மடையும். இப்படிக்கில்லாக பிள்ளைகள் கர்ப்பத் திலே 

அழிந்தானாலும், அழியாவிட்டாற் பிறந்தவுடனே 

இறந்தானாலும் போடுறது ஈல்லஅ. குலத்தில் ௮யோக் 

இயமான பிள்ளை இருக்கலாகாது. ஜன்மாக்தா புண்ணி 

யத்தினாலே, இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஸாக் 

கொடுக்றெ புச்இரன் பிறக்றான். பாபத்தினால் குலத்



2 பஞ்சதந்திரம் 

தைக் கெடுக்றெ புத்திரன் பிறக்கிறான். மேலும், 

இக்தப்பிள்ளையைப் பெற்றவர்கள் என்ன சவம் செய் 

கார்களோ என்று சண்டோர் சொல்லும்படி. ஈடக்கிறவ 

னல்லவோ பிள்ளை, என்று தனக்குள்ளே Boars 

அப் பெருமூசசுவிட்டு, பின்பு சபையைப்பார்த்துச் 

சொல்லுக முன். 

© இளமையும் செல்வமும் பா சஸழும் அறிவில்லா 

மையுமாகிய இஈதகான்கனுள் ஒன்றொன்றுமேகேட்டுக் 

கெல்லாம் GC am Sieur GLb. இந்த நான்கும் ஒருவனிடக்தி 

லிருஈ தால் அவனென்ன பாபெடான் ? அன்மார்க்கர் 

களாயிருக்கற என் பிள்ளைகளுக்கு கீஇசாஸ் கிசோப 

தேசத்தினால் எக மகாபுருஷன் பறுஜனனம் வாப் 

பண்ணுவான் ?” ar am apt. 

அப்போது ஸகல நீதிசாஸ் இிரங்களி இம் வல்லவ 

னாகிய ஸோமசர்மா என்பவனெழுக்து, “: இவர்களுக்கு 

ஸமானமான அறிவையுடையவர்கள் இவவுலகத்தி 

லில்லை என்று சொல்லும்படி. நான் ஆறுமாதத்இல் 

செய்யவல்லேன். அதுவரையிலும், நீர நாளை எண்ணிக் 

கொண்டிரும் ” என்று ௪பதம்பண்ணினான் . 

அ௮தைக்்சகட்்9ி, ஈடுக்கடலில் இசைதப்பி மயங் 

கும் மாலுமிக்கு ஒரு துறை தோற்றினாற்போல, ௮௪ 

சன் மிகவும மனமகிழ்ந்து அவனுக்கு உபசாரஞ் 

செய்து, தன்னுடைய புத்தார்களை ௮வன் வசத்தில் 

ஒப்பிவித்கான். ஸோமசர்மா உடனே அர்தப்பிள்ளை 

களைக் தன் விட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டுபோய்க் 

கருப்பஞ்சாற்றைக் காய்ச்சி ஒரு சர்க்கசைக்கட்டியாகத் 

Sry @pGure, நீதிசாஸ் இங்களைப் பஞ்சதந்திர



வரலாறு 3 

கதையாகக் கற்பித்து சாஜகுமாசர்களுக்குச் சொல்லத் 
தொடங்கனான். 

ஸோமசர்மா..-* ஒ சாஜ குமாசர்களே, உங்க 

ஞக்கு வேடிக்கையாகச் சல கதைகள் சொல்லுகிறேன், 

சளுங்கள்” என்று சொல்ல, அவர்கள் ** அதென்ன 

கதைகள் ” என்ருர்தள். அதற்கு ௮வன் **பஞ்சதந் 

இர கதை”' என்று சொன்னான். அவர்கள் *:பஞ்சதக் 

இசமென்பதென்ன ? தெரியச்சொல்லவேண்டும் ” என் 

ர்கள். அதற்கவன், **அவை மித்திரபேதம், ஸ-ஈகிர்ல்லா 

பம், ஸந்திவிக்கிரகம் ,அர்த்தகாசம் அல்லது லப்தஹானி, 
அசம்பிே ர௯திய காரித்துவம் என்னுமைந்தாம். ௮ வற 

துள் :-- 

மித்திரபேதமாவது : திரேகத்தைக் கெடுத்துப் 

பகையுண்டாக்கல் ; 

ஸ்ுகிர்ல்லாபமாவது: தங்களுக்கு ஸமானமானவர் 

களாடகூடிப் பகையில்லாமல் வாழ்க் இருத்தல் ; 

ஸந்திவிக்கிரகமாவது : பகைவசை யடுத்து உறவு 

செய்து வெல்லுதல் ; 

அர்த்ததாசமாவது: தன் கையிற் கிடைத்த பொருளை 

அழித்தல் ; 
அலம்பி ரக்ஷியகாரித்துவமாவது : காரியத்தைத் 

2தறவிசாரியாமற் செய்தல் ”? 

என்று சொன்னான். சாஜ குமாரர்கள், “ Bur, 

அதக் கதைகளை எங்களுக்கு விளங்கச் சொல்லவேண் 

டும்” என்று கேட்க, 4 உங்களுக்கு மங்களமுண்டா 

குக” என்றா€ர்வதித்து ஸோமசாமா, பின்வருங்கதை 

களை சொல்லத் தொடங்கினான்.



   

  

      mu 5 தால் ஸ்ந் திப்பது, 

_15-ம் பக்கம் பார்க்க,



MAMAMA Dd R. HOmArs பு V. 6. ly MYAYA 

BESANT 
NAGA RADE 

RY 

பஞ்சதந்திரம் 
ழத்லாவது 

மித்திர பேதம் ௮ல்ல௫ நட்புப் பிரித்தல் 

[ சுருக்கம் 

ர காட்டில் ஒரு சிங்கழம் எருஅங்கூடி மிக 

வும் ஒற்றுமையாக வாழ்ச்திருநதன. அர்தச் சிரேகத் 

தைக் கோட்சொல்லுதலும் உலோபகுணமுமுள்ள 

ஒரு நரிவந்து கெடுத்தது” என்று லோமசர்மா 

சொல்ல, சாஜகுமாரர்கள் * அதெப்படி ” என, அவன் 

சொல்லத் தொடங்கினான். 

[1 சிங்கம் எருதின் ஒலிகேட்டூ மயங்கியது 
“ தென்னாட்டிலே மகிழாருப்பிய மென்னும் பட் 

டணத்தில் வர்த்தமானன் என்றொரு வர்த்தக னிருந் 
தான், அவனுக்கு வெகுபணமிருக் தம் இனலும் 

ஸம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற அசையினால் பின்வரு 

மாறு ஆலோட௫ுக்கலானான். 

யாதொன்று ஸம்பாதிப்பது அருமையோ ௮தை 

ஸம்பா இக்கவேண்டும். ஸம்பாஇத்ததைக் காப்பாற்ற 

வேண்டும்; காப்பாற்றினதை விருத் திபண்ணவேண்டும். 

விருத்தி பண்ணினதைத் தாலுமனுபவித்து தக்கவர் 

களுக்குங்கொடுத்துச் செலவழிக்கவேண்டும். காப்பாற் 
(2 இரலியம் நாசமாகும்,விருத்திபண்ணாததுகுறையும்,



சி ப் 
் ஒக்க 222 

a [பி ரபர்: 
tt Hav 4s ப் aR ச தொகை   

எருதும் சிங்கமும் ஈரியின் ஸஹாயத்தால் ஸந்திப்பது. 
15-ம் பக்கம் பார்க்க



MAHAMA Dr. V S HOPADHVAYA 
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பஞ்சதந்திரம் 
ழதலாவது 

மித்திர பேதம் ௮ல்ல௪ நட்புப் பிரித்தல் 

1 சுருக்கம் 

ர. காட்டில் ஒரு சிங்க ழம் எருதுங்கூடி மிக 

ம் ஒற்றுமையாக வாழ்ந்திருந்தன. ௮ச்தச் சரேகத் 

6&6  கோட்சொல்லுதலும் உலாபகுணமுமுள்ள 

i ஈரிவந்து கெடுத்தது” என்று லோமசர்மா 

9சால்ல, ராஜகுமாரர்கள் :: அதெப்படி. ” என, அவன் 

)சால்லத் தொடங்கினான். 

[[ சிங்கம் எருதின் ஒலிகேட்டூ மயங்கியது 
“தென்னாட்டிலே மகிழாருப்பிய மென்னும் பட் 

ணத்தில் வர்த்தமானன் என்றொரு வர்த்தக னிருக் 

சான். அவனுக்கு வெகுபணமிருந்தும் இன்னும் 

றம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற அசையினால் பின்வரு 

மா௮ு அலோகிக்கலானான். 

யாதொன்று ஸம்பாஇப்பது அருமையோ அதை 

ம்பா இக்கவேண்டும். ஸம்பாஇத்ததைக் காப்பாற்ற 

2வண்டும்; காப்பாற்றினதை விருச்திபண்ணவேண்டும். 

॥ிருத்து பண்ணினதைத் தானுமனுபவித்து தக்கவர் 

ஈளுக்குங்கொடுத்துச் செலவழிக்கவேண்டும், காப்பாற் 

*த.தரவியம் நாசமாகும்,விருத்திபண்ணா ததுகுறையும்,
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தானுமலுபவித்து ஸக்பாத்தத்திலுஞ் செலவழியா 

தத விணாருமெனச் சாஸ் இர மிருக்குறது. மேலும் 
இன்பமும் புண்ணியமும் சர்த்இியும் மனிதருக்குள்ளே 

பெருமையும் உறவும் நினைத்தது முடித்தலும் யாருச் 

குண்டு ? இரளாகப் பணக்குவித்த வர்களுக்கே உண்டு ; 

இல்லாதவர்கள் உலகத்திலே ஈடைப்பிண மாவார்கள். 

ஆகையினால், மேன்மேலும் ஸம்பா இப்ப யோக்கிய 

மென்று அலோடக்து, தன்னிடத்திலிருந்த சாக்கு 

களை வண்டியிலேற்றி, ௮.இல் ஸ்ஞ்ஜீவகன். ஈந்தகனென் 

னம பெயரையுடைய இரண்டெருதுகளைப் டூட்டி 

நடத்திக்கொண்டு தேசாக்திரம் போனான். 

போகும்போது ஒருகாள் நெருங்கிய காட்டிலே 

மிகுந்த பாரத்தினுல் ஸஞ்ஜீவகனென்ற எருது காலி 

டறிவிழுஈ்து நொண்டியாயிற்று. அப்போது வர்த்த 

மானன் அந்த எருதுக்குப்பதிலாக வேறோர் ௪எருகை 

வண்டியிற்கட்டி. ஓட்டிக்கொண்டு ௮வ்வெருதுக்கு ஒ 

சாகாக் காவல் வைத் தப்போனான். பிறகு அந்த ளேவ 

கன் இரண்டொரு காட்கழித்து வர்த்தகனிடத்துப் 

போய் “ழுந்த எருது செத்துப் போயிற்று” என்று 

பொய்சொன்னான். 

காட்டில் விடப்பட்ட எருதோ, ஆயுஸுபலத்இ 

னார் பிழைத்துப் புல்முதலிய மேப்ச்சலாலே மிகவும் 

பருத்துக் கொழுத்து ஓடிர்தகாலுங்கூடி அந்தக் சாட் 

டிலே யதேச்சையாகச் இரிந்துகொண்டிருந்த௮. 

௮ப்படியிருக்கையில், சாஜ்பபட்டாபிஷேகச் Fw 

குகளில்லாமல் காட்டில் ஸஞ்சரிக்கற பிசாணிகளுக்கெல் 

லாம் தன்வல்லமையினால் இராஜத்துவக்தை அடைக்
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இருர்த பிங்களன் என்ற ஒரு சிங்கமான, தன் பராக் 

இரமத்தாற் ஸம்பா இக்கப்பட்ட ராஜ்பத்தசை ஸாாகமாக 

அனுபவித்.துக் கொண்டிருக்கையில் ஓ. நகாள் தாகமெடு 

த்து தண்ணிர் குடிக்க யமுனைஆற்றங்கரைக்குப் போகும் 

Cura HSS திடீரென்று என்றைக்குங் கேட்டறியாத 

பேரிடிமுழக்கம் போலும் ௮௩௧ ரிஷபம் முக்காசம் 

போட்ட தொனியைக் கேட்டுத் இடுக்கிட்டு : இ?தது 

பு.திதாயிருக்கிறது £ என்று பயந்து கமிநரிங்கத் தண் 

ணீ குடியாமல் சும்மா அசைவற நின்றது. 

111 கரடக தமனக ஸம்வாதம். 

அப்போது ௮வ்விடக்திலிருகத சிங்கக்தினுடைப 

பிரதானமர்திரி குமாரர்களாகிய கரடகன், தமனகன் 

என்ற நரிகளிரண்டும் இரந்த ௮இசபத்தைப் பார்த்து 

ஒன்றுக்கொன்று பேசக் தொடங்கின :-- 

தமனகன் காடகனைப்பார்தது, ஈம் முடைய அர 

சன் தண்ணீ குடிக்கபபோய் குடியாமல் ஏன் சும்மா 

நிற்கின்றான் ??” என்றது. 

கரடகன் : ௮சை விசாரிக்கெகனால் ஈமக்காவதெ 

ன்ன? இசையகபபடமொ? பெருமை உண்டாகுமா? கிணற் 

றுத் தவளைக்கு நாட்டு வளப்பமேன்? சும்மாயிரு. தனக் 

குத்தகாத காரியத்தைச் செய்கிறவன்,கடாவியஆப்பைப் 

பிடுங்னெ கூரங்கு பட்டபாமி பவொன்' என்று சொல்ல, 

“* அதென்ன?” என்று தமனகன் சேட்க, 

கரடகன் சொல்லுகிறது:-- 

111 (1) குரங்கு ஆப்பை பிங்கின கதை. 

“மகததேசத்தில் ஸுதத்தன் என்றொருவன் கோ 

யிற்றிருப்பணிக்காகக் கொண்வெந்து அறுக்கவிட்ட
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மரங்களில், வாட்காரன் பிளக்கும்படி மூகாகளடித்அ 

விட்டிப்போன ஒரு மாத்தின்மேல் அந்தக் கோயில் 

நந்தவனத் இிலிருர் த குரங்குகளிலொன்று வந்அட்கார்ர் 
த்து. ௮ அ௮ம்மாப்பிளப்பிலடி கத முகாயை ௮சைத் 

இசைத்து பிடுக்கின வுடனே பிளப்பு நெருங்கு உடல் 

நசுங்கி இறந்தது. 

ஆதலால் தனக்குத் தகாத காரியத்தில் பிரவேசித்தால் 

எவர்க்கும் பிராணச்சேதம் வரும்” என்று சொல்லி ; 

** நேற்று நாம் இன்று மிகுஈதிருக்ள்ற இரையைத் 

இன்று ஸுகமே இருபபோம் வா” என்று காடகன் 

அழைத்தது. 
தமனகன் காடகனைபபார்தது 4 ராஜ காரியஞ் 

செய்யாமல் இரை ேமிகிறதையே பெரிதாக நினைக் 

  

கலாமா ? ஒருவன் மித்திரர்களுக்கு உபகாரமும் சத 

அருக்களுக்கு ௮பகாரமம பண்ண 2வண்டும். அதற்கு 
ராஜஸேவை ய தக்கது. மேலும ராஜாவை அடுத்திருக் 

கையில் வெகு ஜனங்களுக்கு ஈன்மைசெய்வ?த சாஜ 

மஸவைக்கு பிர2யாஜனமாம். நன்மைசெய்வதற்கு 

இடமிலலா விட்டால் உயி பிழைத்திருப்பதனால் என்ன 

பயன் ? காக்கையும் காகபலியையும் எச்சிலையும் மலத் 

தையு௩ தின்று ஆயிர வருஷம் ஜீவித் திருக்கிறது. 

நாயும பசையில்லாத வெற்றெலுமபைக் கவ்விக் கடித் 

துக்கடித்துப் பல்லசைஈதும் பசி தீராமல் awa ar 

ஷத்தை அடைகிறது. மேலும், ௮து தன் யஜமானன் 

கையிலிருக்கிற ஒரு கவளம் எச்சிலைப்பார்த்துக் காலில் 

விழுந்து, வயிற்றை ஒடுக்கக்கொண்டு எளிய முகத் 

தைக் காட்டி முகத்தைப்பார்த்து வாலைக்குழைத்துக்
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கெஞ்சிக் காத்துக்கெர்து கொஞ்ச மெச்சிலை வாங்இத் 

இன்னும், யானையோ பாகனைப்பாசாமலும் அடுக்கா 

மலும் ௮வன் வேண்டி வேண்டி வலியக்கொடுக்கக் 

கர்வத்தோடு வாங்கி காயைக்காட்டி ஓ மாயிரம்பங்கு 
௮.இகம் சாப்பிடும். சங்கம் பசியினால் ஸங்கடப்படும் 

பாது நரி ஸமீபத்திலிருந்காலும் ௮தை அசட்டை 

பண்ணி யானையையேகொன்று இன்னும். ஆதலால் 

உலகத்தில் யார் புகழோடு ஜீவிக்கிரார்களோ வர் 

கள பாக்கியவான்கள். சி றுகுழிகள் கொஞ்சம் தண் 

ணீரால் நிறையும். எலியின் சேங்கை இல தானியக் 

தல் நிரம்பும். அப்படிப் போல மூடன் ஹிசாஹிதம் 

தெரியாமல் அ௮ல்பஜீவனம் பண்ணுவான். ௮வனுக்கும் 

பசுவுக்கும் என்னபேதம் ? ஆகையால் சாஜகாரியம் 

பார்த்துப் பெருமையுடமேன ஜீவிக்கிறதேே நல்லது” 

சன்று இப்படிச் சொலலிற் று, 

கரடகன் இதைக்கேட்டு, தமனகனைப்பார்த்து; 

ஈல்லது, இரதயோசளைகளுக்கும் இதப் பேச்சுக் 

களுககும் இப்போது நாம் ரா ஜகாரியத்தில் இருக்க 

விலலை, இரை தேகிற காரியத்திலிருக்கிறோம். ௮ப் 

படியிருக்க, நீ ஏன் விணான மமீனாராசசியம் பண்ணு 

கிறாய் ? முடவன் கோம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டாற் 

கிட்டுமா? ?? என்று இகழ்ஈதஅு, 

தமனகன் * நல்ல இருக்கட்டும்; பிசதானியங் 

காலத்தினால் அப்பிரதானி யாகிறான். தன் முயற் 

சியாலுங் குணத்தினாலும், ஸாமானியமானவலும் 

ஸமர்த்தனாகிருன். யாரும் மேலான காரியத்தையே 

லோடிக்கவேண்டும். wg கைகூடாகிட்டாலும்
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பெருமை வரும். புத்திசாலிகள் ௮ருமையான காரி 

யங்களைச் செய்வார்கள். புத்தியினர்கள் எளிமை 

யான காரியங்ககச் செய்வார்கள். மலையுச்சியிலொரு 

பெருங்கல்லையேற்றுதல் அரிது ; ௮ங்கருந்து அதைத் 

தள்ளுவ.து எளிது. ஏரியின் நீரைக் கட்டுதல் அரிது ; 

உடைத்தலெளிது. பெருமையும் சிறுமையும் ௮வரவரா 

லேயே வரும். முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சியடையார் 

என்னும் பழ்மொழியைக் கேட்டிலையா ?'"' என்றது. 

கரடகன் தமனகனைப பார்த்து, நல்லது $ 

போய்ச இங்கத்தினிடத்தில் எதைக் குறித்துப் பேசு 

வாய்?” என்று கேட்டத. 

தமனகன் “ஈம்முடைய சாஜார அறிவின த்தால் 

பயந்திருக்றொர். அதை நீ எப்படி பறிந்தாய் என்று 

கேட்றையோ? சொன்ன பொருளைப், பக்ஷி மிரு 

கங்களும் அறிந்து கொள்ளும் : சொல்லாமல் அறிதிற 

வனே பண்டிதன். அப்படி அறியாவிட்டால் புத்தி 

யாற் பிரயோஜனம் என்ன? நான் இஸ் கயிருந்த 

படியே அறிந்தேன். இப்போது நான் இதை முன் 

னிட்டுக்கொண்டுபோய்ச் சிங்கக்தைச் ச3ஈகம் செய்து 

கொள்ளுகிறேன் '' என்றது. 

கரடகன், தமனகனைப் பார்த்து * ஈம்முடைய ௮ர 

சர்கள் மோர்துகொள்வதுபோற் கடிக்கெவர்கள். ௮ 

சரும், நெருப்பும், பாம்புஞ்சரி. அபபடியானால் பழக்க 

மில்லாமலிருக்கையில் ௮வனை எப்படிச் சிகேகம்பண் 

ணிக்கொள்வாய்?”” என்று கேடடது. 

தமனகன், அப்போது *:கான் பேசுவதிற் சதுர 

னென்று ௮றியாயா? ஸமர்த்தனுக்கு எது பெரிது ?
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பறக்கற பறவைகளுக்கு எ.து தூமம் ? வித்துவானுக்கு 

௪௮ பாதேசம் ? பிரிபமாகப் பேசுகிறவர்களுக்கு எவன் 

FEB?” Gor HI. 

கரடகன், “ ௮ப்படியானாலும சாஜாக்களிடத்தில் 

அகாலத்தில் போனால் ௮வமானம் தேரிடும் '' என்ற, 

அதற்குக் தமனகன், “4அவமானம வந்தாலும் 

யஜமானன் ஸமீபத்திலேயே இருக்கவேண்டும். எவன் 

ஸ.ிபத்திலிருக்கிரானே அவனிடத்தில் அரசர்கள் தன் 

கள் காரியங்களாச சொல்லுகிறார்கள். கொடி கள் கிட்ட 

விருக்கிற மாத்திலேயே படரும். அரசர்களும் ow Bt 

களும் தங்களைக் காத்து இங்கிதம் (2பசுஇறவர்களிடச் 

இல் மனமிசங்குவார்கள் ” என்றது. 

கரடகன் “நல்லது; நீ வ ரிடத் இல் எப்படிப 

பேசவாய் ?” என்று கேட்டது. 

தமனகன் “*ஈல்லமழை பெய் இருக்கில், எபபடி 

விரையினின்று முளைகள் புறபபட3மா, அப்படி ராஜா 

வின் கேள்விக்கேற்க என் வாக்னின்றும உத்தாம் 

புறப்படும். ஆயினும் ஒரு வேளை பிருஹஸ்பதியும் பச 

சில் தவறுவானானால் மற்றவர்களுக்குக் கேட்பானேன் ? 

எப்படியும் காலமறிர து பேசினால் யாதோ ஈசவமானமும் 

வராது. அ௮சசர்கள் தங்கள் காரியம் எவனாலே 

ற்தோ, அவனிடத்தில் ஒருவேளை றிது குற்றம் கேரிட் 

டாலும் ௮தைப் பாராட்டாமல், அவனைப் பரிபாலித்து 

விருக்தியடையப் பண்ணுவார்கள்” என்றது. 

போல் அ௮லுசரிக் கரடகன் ““அசசர்கள் மலையைப் 

இறதற்குக் கடினமா யிருக்கிறார்கள்” என்றது. 

தமனகன் :*இயினும் அவரவர்கள் சுபாவமறிஈ்து
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பேசிச் தனக்கு ஹிசம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்” 
என்று சொல்லி கசடகனிடத்திற் செலவு பெற்றுக் 

கொண்டு, சிங்கத் தினிடத்திற்குப் போய்த் தூரத்தில 

கின்று கண்டனிட்டு, ௮சசனு த்தரவினால் உட்கார்ந்தது. 

[7. சிங்க தமனக ஸம்வாதம். 

உடனே, சிங்கம் *கெரொளாய் உன்னைக் காணே 

மே” என்று கேட்டது. 

தமனகன் :: இப்போது தேவரீரிடத்துற்கு வரத் 

$65 காரியம் கேரிடடதனால் தங்களிடம் வாலானேன். 

இல்லாவிட்டால் வர்ததற்குப் பிரரோஜனமென்ன ? 

சாஜாக்களுக்கு ஒருவரா லும் பயனில்லாவிட்டாலும், ஒரு 

வே சிறுதுரும்பும் பல்லுக்குத்த உதவும், மற்றவை 

களுக்குக் கேட்பானேன் ? மேலும் ஒருவேளை அரசர் 

கள் குணவானை ௮சட்டைபண்ணித் தள்ளிவிட்டாலும் 

அவன் ஸதகுணம போய்விடுமா ? நெருப்பைத் தலை 

உழாகப பிடிச்தாலும் ௮தன் ஜ்வாலை &ீழாகுமா * அத 

லால் அரசர்கள் பரிசோதித்தறிநது யோக்கியனை ஈல்ல 

காரியத்தில் வைத்தால் அவன் ராஜாவுக்குக் சரத தியைப் 
பெருகப்பண்ணுவான். ஆகையால் என்னைத் தாங் 

கள் சிறுகரியென்று ௮வமானம் பண்ணலாகாது, மஹா 

விஷ்ணு எடுத்திருஈ்௪ வராகவடிவை உலகத் இல் பூசிக்க 

வில்லையா ? ரபத்தைப் பாராமற் குணததைப் பார்க்க 

வேண்டும். மலைபோலிருக்கறெ தேர் சிறு சுள்ளாணி 

யால் நிலைபெறும். நானோ தங்கள் காரியத்தில் பற் 

அள்ளவன். கருவியுங் காலமும் ௮றிஈது கருமமுடிக் 

கும் ஆற்றலுள்ளவன். இந்த வல்லமையெல்லாம் உமது 

சார்பிருக்தால் பிரகாசிக்கும். வாள் முதலிய ஆயுதங்க
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ளும், விணை மு.தலிய வாத்தியங்களும், பூமியும், ஸ்இரீ 

களும், யோக்கயெர்களும், சாஸ் இரங்களுமாசய இவை 

மெல்லாம், பரிபாலனம் பண்ணு றெவர்களாற் பிரகாசக் 

கும். ௮ண்டையில் ஸமர்த்தனில்லாத ராஜாவுக்கு ௮ப 

£ர்த்தி வரும்” என்றிப்படிச் சொல்லி வந்ததா. 

இதைக் கேட்டு, சிங்கம் 4: தமனகா நீ என் பிர 

தானி புத்தன் ௮ல்லவா'' என்று கேட்டது. 

தமனகன் சுவாமி” என்று வணஙஈடிச் சும்மா 

இருந்தது. 
சிங்கம் * ஏதாவது சொல்லவேண்டுவ திருக்தாற 

சொல்” என்று உத்தரவு செய்தது, 

தமனகன் “* தேவரீர் தண்ணீருக்குவந்து குடியா 

மல் மெய்ம்மறந்து சும்மா நிற்கிறீர்களே ” என்றது. 

சிங்கம் “மெய்தான், கானிந்தக் காட்டில் வெகு 

நாளாய்ச் சுகமாக இருஈதேன். இப்போது இதை 

விட்டுவிடக் தக்ககாக ஸம்பவிக்இருக்கிறது. என்றைக் 

குங் கேளாத மேக முழக்கம்போன்ற ஒரு தொனி 

இன்றைக்குக் கேட்டேன் ; அத முழக்கக்தைப் போ 

லவே இருக்குமல்லவோ அந்தப்பிராணியும். ஆதலா 

லிதைக் குறித்து நீ என்ன சொல்லுகறராயோ அதுவே 

எனக்குப் பிரமாணம் ; இப்போது நீ, வழுக்கி விழுகை 

யில் ஊன்று கோல்போற் இடைத்தாய் ” என்றது, 

தமனகன் :* சுவாமி, தொனியினாலே பயப்பட 
லாகாது, முன்னொருவன் ஒரு தொனியைக் கேட்டுப் 

பயந்து பிறகு நெருங்கப் பார்த்தவுடனே அங்கே: 

கோதுங் கோலும் இருக்கக்கண்டான் ” என, சிங்கம் 

அன்ன” என்.று கேட்க,
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தமனகன் சொல்லுகிறது :-- 

[7 (1) தோலங் கோலும் வெறுட்டிய கதை 

“ஒரு ஈரி பசியால் வருதி இரைக்காகத் இரிந்து 

இரிந்து ஒரு போர்க்களத்தில் வரும்போது ௮ங்கே 

அ௮சதிபிலுண்டான ஒரு பெரிய சத்தத்தைக் மீகட்டு 

மிகவும் பபர்து நான் செத்2தினன்று அிடுக்கட்டது. 

பிறகு சற்று மன்னே போனவுடன் அங்கு ஒரு பெரிய 

பேரிகையைப்பார்த்து, ௮ ருகிலிருந்த மாத்தின் கலா : 

காற்றிலசைர்து ௮திலடிக்கக் தொனி உண்டாயிற 

றென்று ௮றிர்துகொண்டு, அதனருகே போய்ப் 

பார்த்து, ங்கே பேரிகையின் தோலும் கோலு?ம 

அன்றி வேரொென்று மில்லையெனச தெளிந்து ws 

சொஷமடைநக்குது. 

ஆதலால சத்தத்தினாலே மாத்திரம பயப்படலாகாது. 

“: தாங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால இதச் சத்தத் 

இன் காரணத்தை அறிந்து வரு வன்” என், சிங்கம் 

அப்படியே செலவு கொடுத்தது. 

7 சிங்கமும் எருதும் நட்பாயிருத்தல் 
பிறகு தமனகன், ஸஞ்ஜீவகனென்னும் எருதி 

னிடத்திற்போப்ப் 2ப9 ௮கைச சி3ேகம் பண்ணிக் 

கொண்டு, இிங்கத்தண்டை வற்து தண்டம்பண்ணி 

மன்னே நின்றது. 

சிங்கம் “நீ ௮ர்தப் பிராணியை இன்னதென்று 

அறிந்து வந்தாயா?” என்று 2கட்டது. 

தமனகன் ** தங்கள் கட்டளைப்படியே போய்ட 

பார்த்தேன். முன் தாங்கள் எப்படி கினைத்தீர்களோ
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அப்படியே புஷ்டியாயிருக்கறான். அனால், ௮வன் 

தங்கள் ஈட்பை விரும்புகிறான், உத்தரவானால் இரும் 

பிப்போய் அ௮மைக்துக்கொண்டு வரு$றேன் ”” என் 

ற்து. 

சிங்கம் “* ஈல்லது, அப்படியே ஆகட்டும்” என் 

1 து. 

மறுபடியும் தமனகன் எருதினிடத்துப் போய் 

PUFITESET டமைக்அவரந்து சாஜாவைத் தரிசனம் 

பண்ணுவித்தது. பிறகு பிங்களலுக்கும் ஸஞ்ஜீவக 

னுக்கும் வெகு சிரேகமண்டாப் ராஜாவுக்கு மற்றயா 

ருமவசியமில்லாமல் இபபடி வெகுகாலங் கழிந்தது. 

அப்போது, பிரதானி புத்தராகள சிய காடகன் தமன 

கன் என்னும இசண்டு ஈரிகளும் இரையொன்றும அகப் 

படாமையால் அலோசிக்கத் தொடங்க : 

7] கரடக தமனகர் சதியாலோசனை 
சமனகன்--4 நாம காட்டி 2ல தனித்திருந்த இங் 

கததுடனே இந்த எருகைச் சிேகம் பண்ணுலித் 

தீது, யானையானது தன் மத்தகத்தைக் கொத்துறெ 

தீற்கு ௮ங்குசத்தைத் தானே யெடுத்துப் பாகன் 

கையிற் கொடுக்கெதுபோலாயிந்று. மேலும் முன்னால் 

ஆட்டுக்கடாச் சண்டையில் ஈரி செத்ததும், ,அஷாட. 

பூதியின் கூட்டுறவால் ஸு*்கியாஸி பெ ருளிழர்ததும் எப் 

படி ௮வரவர்கள் குற்றத்தினாலேயே லம்பவிக்தன2வா, 

அப்படியே ஈம்முடைய தோஷத்தினாலேயே ஈமக்கு 

இரை இட்டாமற் போயிற்று ” என, கரடகன் 4 ௮தெப் 

படிச்சொல்” என, 

தமனகன் சொல்லுகன்றஅ :--
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71 (1) ஈம்பி மோசம் போனகதை 

“ஒரு தேசத்தில் தேவசர்மாவென்ற ஒரு ஸக்கி 
யாஸி, தான் பிச்சையெடுத்து ஸம்பாஇத்த இரகியக் 

தைக் கந்தைக்குள் வைச்.அ யார்க்குக்தெரியாமல் தைத் 

அப் போர்த்துக்கொண்டு பின்னும் பிச்சையெடுத்துச் 

சாப்பிட்டுக்கொண்டு திரிய, ௮ச்சூதையறிர்த ஆஷாட 

பூதி என்னுமொரு இருட்டுப் பிராமணன், **இந்தக் கர் 

தையை மாத்திரம் எப்படியாயினும் இருடிக்சொண் 

டால், பிறகு எப்போதும் இருட்டு வேலை செய்யவேண் 

டுவதில்லை, ஈம்முடைய தாஸிக்கும் வெகு காளைக்குப் 

போதும்” என்றாலோ௫ித்து ஒரு பிரமசாரியைப்2பால 

வேஷம் போட்டுக்கொண்டு அர்த ஸர்சியாஸியினிடக் 

இற்போய் ௮வன் காலில்விழுந்து ** அடி Cu MSG 

ஞானேபைசேசம் செய்து இரத நிஸ்ஸாசமாகிய ஸ மூஸார 

ஸாகரத்தில் சான் இன்னும ௮லையாமல், சிறிது கடைக் 

கண்ணாற் பார்த்து என்னைக் கடைதமதறப் பண்ணும் ; 

ஓம ஹானுபாவா! பரதுக்கம் ஸ ஹியா தீ பரம புருஷா! 

என்றிப்படி. அ௮ழுதகண்ணும் சிந்திய மூக்குமாகக் 

கலங்கி நின்ஸ்ரன். 

௮தைப் பாசாங் கென்றறியாத 265 nes 

யாஸி, இவன் தலைமேற் சையை வைத்துப் (பயப் 

படாதே” என்றான். ௮ன்று முதல் ஆஷாடபூதி 

வெகு பயபக்தியடனே ௮வன் காலாலிட்ட மேேலையைக் 

கையாற் செய்துகொண்டு, கந்தைக்கு ஸமயம் பார்த் 

துக்கொண்டிருக்கு காளில், ஒருராள் ஒரு பிராமணன் 

விட்டில் இருவரும் விலாப்புறம் விங்கப் பிக்ைபண் 

ணிக்கொண்டு வெகு தாரம் வந்தபிறகு, ஆஷாடபூதி
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ஒருவரும் அறியாமல் ஒரு அரும்பை யெடுத்துச் தன் 

தலைமேலே வைத்துக் கொண்டு, அந்தத் அரும்பைக் 

குருவுக் சகெடுத்அக்காட்டி, “8 யோ / ஈமக்குப் பிக்ஷை 

கொடுத்த பிராமணன் விட்டுத் துரும்பு என் தலையி 

லொட்டி வர்துவிட்டதே, அன்னமிட்ட வீட்டில் கன்ன 

மிடலாமா ? உப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை sre gy 
பழமொழியும் இருக்கின்றதே ” என வாய்பதற நடு 

நடுக்க “ Qos 265 அ௮ன்னதாதா விட்டில் போட்டு 
விட்டு கொடியளவில் வருகிறேன்” என்றுசொல்லி, குரு 

பார்க்கும்படி, பரபாப்பாகச் சிறிது தூரம் காலடி பிட் 

டத்திற் படும்படியோடி ஒரு செடிமறைவி லுட்கார்ர் 

இருச்துவிட்டான். 

பின்பு இசைக்கவிசைக்க ஓடிவந்து ஆசாரியன் 

காலில் விழுந்து எழுர்அ, “சுவாமி, உம்முடைய ௮றுக் 

சரஹகத்தினால் இக்தப் பாபத்திற்குத் தப்பினேன்” 

என்றான். இதைப்பார்த்து ௮௫ எழை ஸர்நியாஸி தச் 

சரியப்பட்டு இவன் பாரஸொத்துக் காசைப்படாத பா 

மாத்துமா என்று நம்பி, தன் உயிர்க்கு ஸமானமாக 

நினைத்திருந்த கக்தையை ௮வன் கையிற்கொடுத்து, 

ஒரு குளக்கசையில் இருக்கச்சொல்லித் தான் காலலம் 

பப்போனான். 

௮விடத்தில் இரண்டு ஆட்டுக்கடாக்கள் ஒன்றோ 
டொன்று முட்டிச் சண்டைசெய்ய, அவைகளின் 
மண்டையிலிருந் தொழுகும் உஇரத்தை உண்ணலா 
மென்னு ஒரு கரிபோய் இரண்டுக்கும் ஈடுவிலகப்பட்டு 

இறக்க. அர்த அனர்த்தத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு 

ஸக்நியாஸி சிறிது கேசமிருந்தார், 

2
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அ௮ப்போதந்தச் சிவன் “Og தான் ஈல்ல 

ஸமயம், இது தவறினா லினிக்கட்டாத, காற்றுள்ள 

போதே தூற்றிக்கோள்ள வேண்டம்” என்று கினைத்துக் 

கந்தையைச் சுருட்டிக்கொண்டு ஒடி.ப்போனான். 

உடனே ஸர்கியாஸி வர்தபார்த்துச் ஷனைக்கா 

மைல் : ஒஹோ! ஈம்மை ஆஷாடபூதி ஏமாற்றிவிட் 
டானே, காம் மோசம் போனோமே” என்று BAD 

பட்டு உப்புக்கண்டம் பறிகொடுத்த பார்ப்பாத் இியைப் 

போல் ஒருவருடனலும் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டார் ” 

என்று சொல்லிற்று. 

  

இதைக்கேட்டுக் கரடகன் :: இதற்கு நாம் செய் 

யத் தக்கதென்ன ?” என்று கேட்டது. 

தமனகன் யாதொன்று போயிற்றோ ௮சை மறு 

படியும் சேகரிக்கவேண்டும், எது கிடைக்கவில்லையோ 

அதை ஸம்பாதஇக்கவேண்டும், எதிசாகவரும் விக் 

னங்களைசத் தடுக்கவேண்டும், என்றிவ்வானு ஆலோசித் 

அச் செய்கறவனல்லவோ மந்தஇரி, இப்போது ஈமக் 

குப் பிங்கள ஸஞ்ஜீவகர்களுடைய சிகேஹத்தால் எல் 

லா ஸங்கடமும் சேரிட்டது. இவர்களுடைய ஈட்பைப் 

பிரித்தாற்றான் ஈமக்கு இவ்வளவன்னம் கிடைக்கும்” 

என்று சொல்லிற்று. 
கரடகன் :: அந்தப் பிங்கள ஸஞ்ஜீவகர்களுடைய 

உறவைக்கெடுக்க யாராலாகும் ? மணியினின்றும் ஒளி 

பிரிக்கப்படுமோ ? இது முடியாத காரியமல்லவா ?” 

என்றது. 

தமனகன் “* என்ன சொல்கிறாய் ? உபாயத்தா
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லாகிற அ பராக்கிரமத்தாலாகுமா? ஒரு காகம் Pau avr 

மாலையால் ஒரு கிருஷ்ணஸர்ப்பத்தைக் கொன்றது 

அறியாயோ ?” என்றது. 

கரடகன் :* அதெப்படி ?"” என்று அவலோடு 

கட்க, 

தமனகன் சொல்லச் தொடங்கிற்று :-- 

41 (2) காகம் தந்திரத்தால் பாம்பைக் கோன்ற கதை 

“ஒரு பெரியமாத்தில் கூகட்டிக்கொண்டு 

ஆணும் பெண்ணுமாகிய இசண்டு காக்கைகள் கெடு 

நாள் வாழ்ந் இருக்கும்போது, ௮ம்மாப்பொர்தில் ஒரு 

நாகம்வநது அந்தக் காக்கை இடும் முூட்டைகளையெல் 

லாம் குடிக்கக்கண்டு, இதற்கு என்னசெய்யலாமென் நு 

மிகவும் வியசனப்பட் டுத் தனக்குச் சினே ஹமா௫ய ஈரி 

பிடத்திற்போப் நடாத சங்ககிகளைச சொல்லி ** இனி 

யாகிலும் முட்டைகமாக் கரப்பாற்றுகறதற்கு என்ன 

செய்யலாம் ?” என்றது. 

நரி ஒரு நண்டானது, வெகு ஈண்டாசையைக் 

காட்டிக் கொக்கைக் கொன்றுற்போல ௮தை ஒரு உபா 

பயத்தால் கொல்லவேண்டும்” என்றது. 

காகம் ஈண்டு கொக்கை எப்படிக் கொன்றது £ 

சொல்லுமையா ” என, 

ஈரி சொல்லுகின்றது :-- 

91 (5) (0) ஈண் கோக்கை ஆசைகாட்டிக் 
கோன்ற கதை. 

“மீன்களையே மிகுதியுந்தின்று வளர்ந்த ஒரு 

கிழக் கொக்கானது குளக்கசையில் வரது விசனமாய் 

கின்றுகொண்டிருந்தது; அப்போது oY BAGS Sex
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கள் கொக்கைப்பார்த து, 8 உன்னாகாரத்தைவிட்டுச் 
சும்மா இருப்பானேன், சொல் ”” என, கொக்கு நான் 

மின்தின்பது மெய்தான். ஆயினும் இன்றைக் இங்கே 

செம்படவன்வந்து எல்லா மீன்களையும் பிடிக்க இருக் 

இற, தினால் என்னுடைய இரசைகளெல்லாம் கிர்மூலமாய்ப் 

போகுமேயென்று ஏங்ிச் சும்மாவிருக்கறேன்”” என் 

pg. 
இதைக்கேட்டு மீன்களெல்லாம் கூட்டங்கூடி 

எவன் ஈமக்கபாயஞ் சொன்னானோ ௮வனே உபாயஞ் 

சொல்லு வானென்று ஆலோடத்துப் பிறகு கொக் 

கைப்பார்த்து, நீயே எங்களை இப்போது இசக்ஷி ” 

என, கொக்கு நான் செம்படவனோடு சண்டை 

பண்ண ஸமர்த்தனல்லேன் ; மேலும் கான் கிழவன் 

ஆனால் உங்களை வேரோரிடத்திற்குக் கொண்டுபோ 

வேன் ; அ.சகனால் எனக்கும் இந்தக் தள்ளாமையான 

காலத்தில் பசோபகாரியென்ற பெயரும் வரும் ; நீங் 

களும் வெகுகாலம் பிழைத்திருப்பீர்கள்'” என்றது. 

Cur gs ௮ந்தப் பேதை மீன்களெொல்லாம் பிரா 

ணனைக்காப்பாற்றும் அசையால் அதன் பேச்சை ஈம்பி, 

: நல்லது அப்படியே கொண்டு போகவேண்டும் ” 

என்றுகெஞ்ச, ௮ர்தவஞ்சனையுள்ள கொக்கு, ஈடைக்கு 

ஒன்றாகக் குளத்திலிருர்த மீன்களை யெல்லாம் மூ£க்இ' 

னாற் கவ்விக்கொண்டுபோய்ச் ல மீன்களைத்தின்று, 

மற்றவைகளை ஒரு பெரிய பாறையின்மேல் உலாவைக் 

தத. 
பிறகு ௮ந்தக் குளத்இலிருந்த ஒருஈண்டு அதக் 

கொக்கைப்பார்த்து ஐ ஜீவகாருணியனே .! என்னை
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யும் ௮வ்விடத்திற்குக் கொண்டு போக வேண்டும் ” 

என்று வேண்டிக்கொள்ள, கொக்கு, ** வருங்காலத்தில் 

எதுவும் வலியவரும் ” என்று உள்ளுக்குள்ளே ஸந்தோ 

ஷித்து அப்படியே ஈண்டையும் கவ்விக்கொண்டு 

போகும்போது ஈண்டு, வழியில் மீன்கள்செத்துக் கடக் 

கிறதையும், மீன்ுட்கள் சிந் திக்கிடக்கிறதையும், மீன் 

கள் பாறையின்மேலுலருகறதையும் பார்த்து, 8 யோ ! 

பலமீன்களையுங் கொன்று, இது ஈம்மையும் கொல்லவற் 

தணு; இதுஈம்மைக் கொல்வதற்கு முன்னமே காமிதைக் 

கொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு உபாயம் நினைத்துக் 

கொக்கைப்பார்த்து, ரீ என்னை வருத்தப்பட்டு எடுத் 

அக்கொண்டு வந்தாய்,௮ங்கே என்னுடைய பரிவாசங்க 

ஏிருக்கின்றன. sacs என்னை நீ மறுபடியும் 

கொண்டு போனால் அவைகளையும் காண்பிப்பேன் ” 

சன்று, 

௮தசைக்கேட்டுக் சொக்கு பேராசையால் திரும்பி 

அந்தக் குளத்திற்கு சேர வருகையில், ஈண்டு கொடுக் 
கினால் அந்தச் கொக்கின் கழுத்தை இரண்டு துண்டாக 

நறுக்கித் கான் குளத்தில் விழ்ந்து ஸுகமாய் வாழ்ச் 

கீது, 

ஆகையால் ௮ந்தக் கொக்கைப்போலப பாம்பை 

யும் கொல்லவேண்டும்” என்றது. 

காகம் :* அப்படிப் பாம்பைக் கொல்ல கான் செய் 

யத்தக்க உபாயமென்ன ?” என்று கேட்டது, 

நரி ** இப்பட்டணத்து இராஜகுமாரி குளிக்கிற 

மஞ்சனச் சாலைக்குபோய் ௮வள் ஸ்கானம் பண்ணும்
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போது கழற்றிவைக் திருக்கும் ஆபரணங்களில் ஒன்றை: 

யெடுத்து ஜனங்கள்பார்க்கும்படி கொண்டுவந்து அந்த 

மாப்பொர்திற்போடு ”” என்னு சொல்லிற்று. 

காக்கையும் அப்படியே செய்கது. உடனே அந்த 

இசாஜனுடைப வேலைக்காசர்கள் போய் அ௮ம்மாத்இன் 

பொர்தைப் பிளக்க நாகம் சீறிவர்தஅ ; வரவே அதை 

அவர்கள் இண்டு துண்டாக வெட்டி. ot Os grt wan. 

இப்படிக் காகத்தின் காரியம் நிறைவேறிற்று. 

  

ஆகையால் உபாயத்தால் எல்லாம் கைவசப்படூம். 

எவன் புத்திமானோ ௮வன் பலவான். எவனுக்குப் 

பு.ததியில்லைபோ ௮வனுக்குப பலமேது? முன் புத்தி 

பலத்இனால் ஒரு முபல் ஒரு சிங்கத்தைக் கொன்றது * 

என்றது, 

கரடகன் :: அதெப்படி 7?" என்று கேட்க, 

தமனகன் சொல்ஓகின்றது :-- 

71. () முயல் சிங்கத்தைக் கோன்ற கதை 

“ஒரு நெருங்க காட்டில் மதோன்மத்தன் 

என்னும் சங்கமானது அ௮க்காட்டி லுள்ள மிருகங்களை 

யெல்லாம் கொன்றுதின்று கொழுத்து வெறிகொண்டு 

இரியும்காளில், மிருகங்களெல்லாம் ஒன்றாகத் இரண்டு 

போய், **ஐமிருகேந்திரா! உம்முடைய காட்டிலிருக்கிற 
மிருகங்களையெல்லாம் இப்படிக் கொன்றால் மிருகங்கள் 

கிர்மூலமாய்ப்போம். ஆதலால் நாங்கள் இனமொவ் 

வொன்று உமக்கு இரையாகக் கொடுத்துக்கொண்டு 
வருகிறோம். அதை நீர் பக்ஷித்துக் கொண்டிருக்க 

லாம்?” என்று பிரார்த்இக்க, சங்கம் (அப்படியே செப்
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இறேன் ” என்று ஸத்தியம் செய்து கொடுத்தது. 
இவ்வாறு தினம் ஒவ்வொன்றாகத் தின்றுகொண்டு 

வருகாளில்,ஒருகாள் ஒரு சிழமுபலினுடைய முறை வர் 

தீது. அப்போது விலங்குகளெல்லாம்கூடி (இன்றைக்கு 

உன்முறை போ” என்றுசொல்ல, முயலானது :*இன் று 

நமக்கு மாணகாலம் வந்து விட்டபடியால் இதற்கோர் 

உபாயம் யோசிக்கவேண்டும். புத்திமானுக்கெதுதான் 

கைகூடாது! ஆகையால் காமிப்போதுஉபாயத்தால் சங் 

கத்தைக் கொல்வோம் என்று லோத்து, மெள்ள 
மெள்ள அந்தச் இங்கத்தின் பசிவேளை தப்பி வந்தது. 

சிங்கம் அதைப் பார்த்து, 4 முயலே / யானையானா 

௮ம் என்னுடைய பசிவேளை தப்பிவருகற இல்லை யே, நீ 

எவவளவு பிராணி ? இப்படித் காமஸமாய் என் வக் 

தாய் ?? என்று மிகுக்த கோபத்தோடு கையைத் தரை 

யிலே ௮றைந்து கேட்டது. 

முயல் ““8யனே! இ௮ என் குற்றம் ௮ன்று ; உம் 

முடைய ப௫வேளைக் 2௧ வஈதேன்; வரும் வழியில் ஒரு 

கொடிய சிங்கத்தைக் கண்டு பயந்அ ஒளித்திருந்து ௮ 

தச் சிங்கம் போனபின்பு இர்கே வர்தேன் ” என்று 

சொல்லிற்று, 

சிங்கம் என்னை யல்லாமல் இக்தக்காட்டில் வேறே 

ங்கம் ரீ பார்த்தாயா ? காட்டுவா ”” என்றழைத்த.து. 

முபல் ௮தை அழைத்துக்கொண்டு போய்ச் 

சேறும் நீரும் நிறைக்த ஒரு பாழ்ங்கிணெற்றைக் காட்டி, 

₹இதிலே இருக்கற.த” என்று காட்ட, சிங்கம் முயலின் 

சொல்லை நம்பிக் ணெற்றில் எட்டிப்பார்த்து ௮இல் 

தோன்றின தன் பிசதிபிம்பத்தை ௮ர்தச்சங்கம் ௮துதா
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னென்று எண்ணிக் கோபத்தோடு ௮தை கொல்ல 
வேண்டுமென்௮ ௮இற் பாய்ந்து சேற்றிலமுந்தி இறந் 

த்து.   

ஆகையால் எவன் பூுத்திமானோ அவன் பலவா 

னேன்று உனக்குச் சொன்னேன்” என்றது. 

கரடகன் சிங்கத் தினிடத்இற்கு ஸ*கமாய்ப் போ 
உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும்!” என்றது. 

711. தமனகன் கோட் சோல்வது 
பிறகு தமனகன் ௮க்தச் சிங்கம் தனித்திருக்கும் 

ஸமயம் பார்த்துப்போய்த் தண்டம் பண்ணி, **சுவாமி! 

உமக்கன்றைக்கு ஒரு பொல்லாங்கு நேரிட்டது, அதை 

நானறிந்து தங்களனுமதியின்றி விண்ணப்பம் செப்து 
கொள்ளலானேன் ” என்றது. 

திங்கம் **௮.து என்ன சொல்” என்றது. 

தமனகன் “உம்முடைய மித்தானாயயெ ஸஞ்ஜீவ 
சன் உம்மிடத்தில் விசுவாசம் காண்பித்து உம்முடைய 

இராஜ்யத்தைப் பற்றிக்கொள்ள யோசித்திருக்கொன. 

இதை நீர் பொய்யென்று நினைத்துக் கோபித்தாலும், 

அல்லது தண்டித்தாலும், ராஜலுக்கு ஒரு அன்பம் 

வரும்போது தக்ஈலத்தைப் பாராமல் TARAS ஈல்ல 

உபாயங்களைப் டோ தஇத்தச் செய்யத்தக்க காரியங்களைச் 

செய்வித்தல் மந்இரிகளுக்கு நீதித் தொழிலாகையால் 
உமக்கதைத் தெரிவித்தேன்” எனறு. 

பிங்களன் இதைக்கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டுச் சம்மா 
விருந்தது. 

பின்பு தமனகன் “நீர் ௮வனை முக்கெப் பிரதானி 

யாக்கனீர்; அப்படியே யிருக்கட்டும், எனக்கென்ன ?
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ராஜாவும் பிரதானியும் ஸமானமாயிருந்தால், ராஜலட் 

சுமி ௮வ்கிருவரிலொருவனைக் கைவிடுவாள், மேலும் 

எப்போது இராஜாஒருவனையே பிரதானிஆக்குகறுனோ 

அப்போது அச்தப் பிரதானிக்குக் கர்வம் உண்டாடறது. 

அவன் இராஜ்ய ஆசையால் ராஜாவைக் கொன்று சுதக் 

தானாக உத்தேடிக்கறான். கையால் இப்படிப்பட்ட 

மந்திரியை வேசோடு களையவேண்டும். இல்லாவிட்டால் 

அவனால் தீங்குகேரிடும். இது தங்களுக்குச் சொல்ல 

வேண்டுமா ? தாங்கள் எல்லாம் ௮.றிந்இருக்இறீர்கள். 

உலகத்தில் செல்வத்தை விரும்பாதவன் அபூர்வம்” 

என்றிப்படியெல்லாம் சொல்லிற்று, 

சிங்கம் ஈகைத்து ** ஸஞ்ஜீவகனுக்கும் எனககு 

முள்ள சிரேஹம் போகாது ; மித்திர்கள் என்ன அடி 

யாயம் பண்ணினாலும் அதைப் பிரியமாகவே நினைக்க 

வேண்டும் ” என்றது. 

தமனகன் “: இதுதான் புத்திக்குக் தோஷம், இத 
னால் உமக்கு அபாயம் வரும; எவன் ஒருவன் ont gs 

கள் புத்தியைக் கேளாமல் துஷ்டர்கள் புத்தியைக் 
கேட்கரானோ scr wig Bares சோகியைப் 

போல விபத்தையடைவான். காதுக்கனிமையாயும் 

றிதம்பண்ணுகறெதாயும் இருக்கிற வசனம் அூர்லபம். 
காதகனறுடையவசனம் மசெசெவிக்கினிமையாயினும ௮தைக 

கேட்சலாகாது ” என்றது. 

சிங்கம் நான் ௮பயம் கொடுத்து இசக்ஷித்த 

வன் எனக்குத் அசோகம் பண்ணுவானோ ? என்ன 

பேச்சுப் பேசுகிறாய் ? போ” என்றது. 

மறுபடியும் தமனகன் 6 துஷ்டர்கள். குணம்
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மாறுமா? காயின் வாலைக் குணக்கெடுக்கலாமா ? எட்ட 

மாத்துக்கு ௮முதம்வார்த்து வளர்த்தாலும் அதற்கு, 

இத்இப்புண்டாகுமா ? எப்படியும் பிறா்க்கெதம் பண் ன 

வது ஸாதுவுக்கு முக்கிய தருமம், அகையால் தா) 

கள கேளாமலிருக்தும் இரதவிர்த்தாந்தத்தைச் சொச 

னேன். இனிமேல் என்மேல் குற்றமில்லை, ஒ1 

வேளை ராஜா பாமாரர்களுடைய புத் இயைக்கேட்! 

ஸங்கடப்படும்போது வேலைக்காரர்மேல் குற்றம் சம, 

அகிரறுான் ; ஆதலால் நான் சொன்னேன்!” என்றிப். 

டிச் சொல்லிச் சும்மா இருந்தது. 

அதற்குச் சிங்கம் “இதை கான் ஸஞ்ஜீவகளுக்கு 
சொல்லவேண்டும்” என்றது, 

தமனகன் * அவனுக்கைச் சொன்னால் வக 

ஜாக்கிரதைப்பட்டு வேரோருபாயத்தால் பொல்லாங் 

தேவொன். ஆகையால் இதை அவனுடன் சொல்ல 

இருப்பதே யோக்கியம். ராஜாவின் ம௩தராலோச& 

இசஹஸிபமாகவே இருக்கவேண்டும் ” என்றது. 

இதைக்கேட்டு மறுபடியும் சிங்கம் “அர்த ஸஞ் 
வகன் விசோதப்பட்டு என்ன செய்யக்கூடும் ? ௮ வ: 

ஸாமர்த்தியம் எவ்வளவு ??” என்று கேட்டது. 

நரி “தாம் அவனை அ௮றியமாட்டோம். ௮வ: 

பராக்கெமமும் சுபாவமும் எங்களுக்கெப்படித் தெ 

யும்? ஒருவன் குணத்தை அறியாமல் அவனைச் சேர்ச் 

லாகாது. சேர்க்தால், ஒரு சீலைப்பேன் முட்டுப்பூச 

யைச் சேர்ச்து தான் நாசமடைந்தாற்போலாகும் 
என்றது. 

சிங்கம் ** அ௮தெப்படிச் சொல் '” என,
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தமனகன் சொல்லுகிறது :--- 

VIT (1) சீலைப்பேன் மூட்டப்பூச்சியால் மாண்ட கதை. 

: ஒருராஜாவின் பஞ்சணையில் மந்தவிஸர்ப்பணி 

யென்னும் ஒரு சிலைப்பேன் நெரொளாக வாஸம்பண் 

ணிக்கொண்டிருக்கையில், ஒருகாள் அதன் வீட்டுக்கு 

டிண்டிபன் என்னு கஞூட்டுப்பூச்சி வரத. அதைப் 

பார்த்து சீலைப்பேன், அப்பா நீ பொல்லாதவன் ; 

முட்களைப்போன்ற பற்களினைலே தூங்குகிறதற்கு முன் 

னமே துடுக்காய்க் கடிப்பாப் ; நீ ஸமயம் தெரியாதவ 

OFM சாஜசயனத் இலிருக்கக் தக்கவனில்லை, இவ 

விடம் விட்டு ஒடிப்போ”” என்று கடுகடுத்துர் 

சொல்லிற்று, கூர : நானப்படிச் செய்யவில்லை ; நீ 

சொன்னபடி யே கேட்கிறேன் ”' என்று காலில்விழுக்து 

பிரார்த்தித்தது. லைபபேன் மனமிசங்கி, 4 நல்லது, நீ் 

வெடுக்கென்று கடியாமல் நித்திரை செய்யப்பாரீத்து 

மெத்தெனக் கடிதஅச் சிறிது சத்தம் குடித்திரு” 

என்று சொல்ல, அ௮ப்போதந்த மூட்டுப்பூச்சி ஈல்ல 

தென்றிருந்தது. 

பிறகு ராஜா விழித்திருக்கும்போதே சுறுக் 

சென்று கடிக்க, ராஜா இிடுக்கென்றெழுந்து என் 

னமோ கடித்தது” என்று சோதனைக்காரருடனே 

சொல்ல, அவர்கள் விளக்சைக்கொண்டு சோதித் 

தார்கள். மூடு கட்டிற்சர்தி லொளித்துக்கொண் 
டது. அதற்கு இடங்கொடுத்த சீலைப்பேன் அகப் 

பட்டது. அவர்கள் gos :*நீ யல்லவா எங்கள் 

௮சசனைக் கடித்தாய்!”” என்று ஈசகஇக் கொன்றார்கள். 

லீயோ 7? ௮து வகை தெரியாமல் இறர்தது.
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ஆகையால் ஒருவன் குணத்தை அறிவதற்கு முன்ன 
மே அவனுடனே ஸஹவாசம் பண்ணலாகாது” என்றது. 

சிங்கம் கேட்டு, 255 ஸஞ்ஜீவகனுடைப துஷ்ட 
சுபாவம் இன்னபடியென்று எனக்குத் தெரிந்தால் 

அப்போது நிஜம்” என்று சொல்லிற்று. 

தமனகன் “அர்த எரு உம்மைக்கொல்ல நினைத் 

BS தன் Qari jeder முன்னிட்டுக்கொண்டு உம் 

மூடைய an 5 5) Bu9S av வரும்போது தங்களுக்குத் 

தெரியவரும்”? என்று சொல்லிவிட்டு, எருஇனிடத் 

திற்குப் போய்த் தன் மனதில் மிகவும் விசனமிருப்பது 

போலக் தோற்று வித்தது. 

111. தமனகன் சண்டை மூட்டல் 
அப்போது ஸ்ஞ்ஜீவகன், ** மித்திரா? ஸுகமா/” 

என்று கேட்டது. 

தமனகன் ““ஸேவகனுக்கு ஸுஈகமெங்கே யிருக்கு 

வே இருக் 

கின்றன ; சாஜாவுக்குப் பிரியமாக யாயீருக்கிருர்கள் ? 

வரும்? ஸம்பத்தும் விபத்தும் கூட 

யாசகன் ஸம்மானத்தை அுடைவானோ? இந்தக்கால 

மேது? தனக்கு மித்தான் பார், தன் வலி எவவளவு 

என்றெப் 2பாதம் விசாரித்துக் கொண்டிருக்க வேண் 

டும்? என்றது. 

இதைக்கேட்டு ஸஞ்ஜீவகன் ::இப்படி. ஏன் சொல் 

அகி௫ய் ?”” என்று கேட்டது. 

தமனகன் :: ராஜகாரியத்தில்உண்டர்கும் வஞ்ச 
கத்தை மற்றொருவசோடு சொல்லலாமோ! ராஜா 
அறிந்தாற் கொல்லுவான், ஆனாலும் 8 என்னை சம்பிச் 

இங்கத்தோடு சரேஹம் பண்ணின னால் உனக்குச்
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சொல்லுகிறேன். ௮ர்தச் சங்கம் உன்மேல் மிகக் 

கோபங்கொண்டு உன்னைக் கொன்று தன்னுடைய 

ஸேனைகருக்கெல்லாம் நல்ல விருந்திட நினைத்திருக் 

இறத” என்று சொல்லிற்று. 

அதைக் கேட்டவுடனே ஸஞ்ஜீவகன் வருத்தச் 

தோடும் தலோ௫ித்துக்கொண்டிருந்த.து. 

அப்போது தமனகன், வேறு ஆலோசனை 

யென்ன ? எது ஸம்பவித்ததோ அதற்குத் தக்கபடி, 

நடக்கவேண்டும் ” என் ௮சொல்லிற்று. 

ஸ்ஞ்ஜீவகன் “நீ சொன்னதெல்லாம் ஸரிதான். 

உலகத்திலும் அப்படியே இருக்கிறது. ஸாதாரணமாய் 
ஸ்திரீகள் துர்ஜனர்களுக்கு வசமாயிருக்கறுர்கள், 

ராஜாக்கள் துஷ்டர்களைப் பரிபாலிக்கிறார்கள். துஷ்ட 

னுடனே மிகவும் சிரேஹித்தால் ௮ வன் விபரீதமாக 

நினைக்கிறான். குருடனுக்குக் கண்ணாடியைக் காண்பித் 

தாலும் செவிடன் காதிலுபதேகடுக்காலும் அவர்கள் 

விபரீதமாகவே நினைப்பார்கள்; துஷ்டனுமப்படியே 

விபரீதமாக நினைக்கிறான். எப்படிச் சந்தனமாம் பாம் 

போடு கூடி. இருக்கிறதோ, எவ்வாறு தாழை முட்க 

ளோடு கூடி இருக்கிறதோ, அப்படி யே பெரும்பாலும் 

ராஜாக்கள் அுஷ்டர்களால் சூழபபட்டி ருக்கிறார்கள். 

ஆகையால் இப்படிப்பட்ட பொல்லாக்கு ஈமக்கு கேரிட் 

டது” என்றது. 

இதைக்கேட்டுச் தமனகன், “அந்தச் சிங்கத்துக்கு. 
வாய்ப்பேச்சுமாத்திம் இத்திப்பேயல்லாமல் மனது 

மிகவும் கடினந்தான். பூர்வம் பிரம்மா கடலைக் கடக் 

இறதற்குக் கப்பலை உண்டாக்கினான் ;) இருட்டைப்:
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போக்கடிக்க விளக்கைச் சிருஷ்டித்தான் ; யானையை 

யடக்க அங்குசத்தை நிருமித்தான்; துஷ்டர்களுடைய 

மனதை அ௮டக்க யாதொன்றும் செய்யாமற்போனான்” 

என்றது. 

இவற்றையெல்லாம் கேட்டு ஸஞ்ஜீவகன், பெரு 

மூச்செறிர்து, “எனக்கு பெரிய பொல்லாங்கு Soh 

டிருக்கிறது, இதிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள எனக்கு 

ஸாமர்த்தியமில்லை. பமனுடைப வாயிலகப்பட்டவன் 

எப்படிப் பிழைப்பான் ? எப்படி ஒரு குற்றமுமில்லாத 

ஒட்டகத்தைக் காகமுதலானவை கூடிக் கொலை செய் 

தனவோ அப்படியே வஞ்சனையோடு கூடிய துஷ்டர் 

கள் குற்றமில்லாமலே ஒருவனைக் கொன்று விடுவார் 

கள்”? என்றது. 

அதெப்படி சொல்லவேண்டும்” என் ௮ுதமனகன் 

கேட்க, 

ஸ்ஞ்ஜீவகன் சொல்லுகற.த:-- 

VIII. (1) காகம் முதலானவை ஒட்டகத்தை 

வஞ்சனையால் கோன்ற கதை. 

: ஒரு காட்டில் மதோற்கடன் என்ற ஒரு இக்கம் 

நரியையும் புலியையும் காக்கையையும் தனக்கு மந்திரி 

களாக வைத்துக்கொண்டு அ௮ரசாண்டுவருகற காலத் 

இல் ஒருகாள் அந்தக்காட்டில் ஒட்டகமொன்று வழி 

தப்பி வந்துவிட்டது. மர்திரியாகய காக்கை ௮தைக் 

சுண்டு நீயார” என்று கேட்டது. 

௮ந்த ஒட்டகம் 4 நான் வழிதப்பி வர்அவிட் 

Crom” என்று சொல்லிற்று, 

காக்கை ௮தைச் சிங்கத்தினிடக்தில் ௮ழைத்துக்
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கொண்டுபோய் ஈடக்தகாரியத்தைச் சொல்லிற்று. 

அதைச் சிங்கங் கேட்டு “பயப்படாதே! நம்மு 

டைய மந்திரிகளுடனே நீயுமொரு மரந்திரியாயிரு ” 

என்று அதற்கு ௮பயங்கொடுத்து, மந்தானகனென்று 

பெயரிட்டுத் ௮தைச் தன்னிடத்தில் வைத்துக்கொண் 

LB. 

இப்படி. வெகுகாலம் செல்லுகையில் ஒருகாள் இங் 

கத்துக்குச் சரீரம் அசவுக்கெமா யிருந்தபடியினால் 

அம்மூன்றையும் அழைப்பித்து “இன்றைக்கு என்னால் 

இரை ஸம்பாதிக்கமுடியாது. நீங்கள்போய் எனக் 

கேதாவது இசை கொண்டுவரவேண்டும். பிறகு ரான் 

இன்று மிகுந்ததை நீங்கள் இன்னலாம்”” என்றது. 

இம்ஹன்றும், சில்கக்இன் கட்டளைப்படி. அந்தக் காட் 

டிற்போய் இரை தேடிப் பார்த்து ௮கப்படாமையால் 

அப்போது தங்களோடுகூட இருந்த மர்கானகனை ஒரு 

வேலையிட்டுத் தாசத்திற் போகும்படி. செய்தது. 

காகம் மற்றை இருவரையும் பார்த்து, ** இன்று 

ராம் மகதானகனைக் கொல்லவேண்டும். புல்லுக் தழை 

பும் இன்னுகிறவனால் நமக்குப் பியோஜனம் என்ன ?” 

என்றது. 

மற்றிரண்டூம் ““ஸரிதான், அவனுக்கு ஈம்முடைய 

சாஜா ௮பயங்கொடுத்திருக்கற இனால் ௮வனை நாமெப் 

படிக் கொல்லலாம் ? கூடாது” என்றது. 
காகம் “srl இன்றைக்கு தப்பாமல் சிங்கத்தின் 

கையால் மரண மடைவோம், ப௫யெடுத்தால் தாயும் 

பிள்ளையை விட்டுவிடுகறாள்; பாம்பும்கானிட்ட முட்டை 
களைக் குடிக்றெ௮; ஆகையால் பசியால் பிடி.க்கப்படுகிற
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வன் எந்தப் பாதகந்தான் பண்ண மாட்டான்? இது 

உங்களுக்குத் தெரியாதா ?”' என்று சொல்லிற்று. 
உடனே ிங்கத்தினிடம் போய்ச் காகம் ச வாமி” 

இன்றைக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை ” என்றது. 

* இதற்கென்ன உபாயம் பண்ணலாம் ?”” என்று 

சிங்கம் கேட்டது. 

காகம் :: தங்கள் சுவாதீனத்.இல் இரையிருக்கை 
யில் வேறு ஆலோசனை ஏன் ? வேண்ணையை வைத்துக் 

கோண் சேய் தேடலாமா ?” என்றது. 

சிங்கம் ** என்னிடத்தில் ஆகாரம் எங்கேயிருச் 

Bog?” என்று கேட்டு. 

காகம் “* மந்தானகனென்னலும் ஒட்டகம் இருக் 

றதே” என்றது. 

அதைக் கேட்டுச் சிங்கம் பூமியைக் சையால் 

தொட்டு (வெ௫ிவா' என்று காதஇின்மேல் சையை 

வைத்து, “ster ௮வலுக்கு அபயம் கொடுத்திருக் 

கையில் நீங்களிப்படி. விபரீத வார்த்தை சொல்லலாமா 2 

அடைக்கலம் புகுஈதவர்களைக் கைவிடலாமா ? ப௬, 

பூமி, தானியம் இவற்றின் தானத்தைக் காட்டிலும் 

௮பயதானம் மேலானது. அசுவமேத புண்ணியத் 
தைக் காட்டிலும் இர்தப் புண்ணியம் ௮இசமென்று 

சாஸ் இரமும் இருக்கிறதே” என்றது. 
இதைக் கேட்டுக் காகம் *8யாவே! என்னொரு 

விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளும், ஒரு குலத்துக்காக 

ஒருவனை விட்டுவிடலாம் ; ஒரு இராம சக்ஷணைக்காக 

ஒரு குடும்பத்தைச் அறக்கலாம் ) ஒரு தேசபாலனத் 

இதன்பொருட்டு ஒரு ரொமத்தைக் கைகவிடலாம் ; தன்
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னிமித்தம் பூமிபை விடலாமா ஈுணையால், இது தப் 

vag ஆடலும் அவளைத் தர்ங்கள: 'கொல்லவேண் 

டாம்; காகிகளே கொல்துகிரேோம்? இல்லாவிட்டால் 

  

அவன் தானாக?வ சாக வுடன்படும்படி செப் ௮, பிறகு 

நாங்கள் அவனைக் கொல்லுகோோம்'' என்று சொல்லச் 

சில்கம் சம்மா இருந்த.அு. 

பிறகு காகம் அதுவே நட்டயாக நினைத்துக் 

கொண்டிபோப், 1h Daw) மூன்றையும் கூட்டிக்கொண்டு 

சி்கத்தின் கிடடவந்தது. 

காகம் :*௬வாமீ? இன்றைக் மகான். றும் அகாரம் 

அகபபடவில்லை, ௮தனால் தாங்கள் இன்றைக்குப் பட் 

டினி யிருக்கலாயிற்று; ௮பபடிரிராமல் என்னைப் புஜிக் 

கலாம்'' என்றது. 

சிங்கம் “ரீ எவ்வளவு ? உன்னை உண்ப இனால் என் 

பசி தீருமா ? உன்னுடல் ஈன் கடைவாப்ப பல்லுக்குப் 

போதுமா?” என்று கேட்டது. 

நரி * அுபபடிபானால் என்னைக இன்னும்” என்று 

நின்றது, 

“*நியூம் அபபடித்தான், நீ ௮.இகமல்ல”” என்று 

சிங்கம் மறுத்தது, 

புலி * இவ்விருவரிலும் கான் பருத்திருக்கற தி 

னால் என்னைப் பக்ஷித்துப் பட தீரும் '' என்றது. 

சிங்கம் “ நீதான் எனக்கு எவ்வளவிரசை ? உன் 

னைப் பெரிதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறையோ ? ”” 

என்னு சொல்லிவிட்டது. 

ஒட்டகம் இதைப் பார்தது *சுவாமி / கான் இவர் 

களைக் காட்டி லும் பெருத்திருக்க வில்லையா ? ஸித்தமா
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COM Gr pir Tonk Kelana gd dete * என்றது. 

இசைச் கேட்பவுடனே புலியும் ஈரியும் பாய்ந்து 

விழுந்து அந்தக்ஷ்ணமே, யோ. அதைக்கொன்று 

எல்லாம் புஜித்தன, 

    

ஆகையால் எங்கே கீழ்மக்கள்களிருக்கிறார்களோ 
அங்கே ஸுுகமிராது: பிராணனுக்கு காசம் வருமேன்றே 
நினைக்கவேண்டும். 

இவ்விடத்திலும் அப்படியே இருக்கிறது. துஷ்டர் 

கள் கையிலகப்பட்டுச சும்மா இறபபதைக்காட்டிலும் 

சண்டைசெய்வதே யோக்கியம். ஒருவன் சண்டை. முனை 

யிற் செத்தால் சொர்க்கமடைஇழுன். சக்துருவை 

ஜபித்தால் இராஜ்பயடைகின்ருன். ஆதலால் சூரர் 

களுக்குச் சாவும் பிழைடபும் ஸமானம” என்றது. 

௮தைக்கேட்டுக் தமனகன் *: பகைவர்களுடைய 

பபராக்செமத்தை அறியாமல் எவன் பகைகதுக் கொள்ளு 

கிருனோ ௮வன் ஸழுக்இசம் சிட்டுக் கருவியினால் எப் 

படி ௮வமானம் ௮டைநதமீதா அப்படியே ௮வமான 

மடைவான்” என்றது. 

அப்போது, “தம்.8! அதெப்படி ?"' என்று ஸ்ஞ்ஜீ 

வகன் கேட்க, 

தமனகன் சொல்லுகன் தது:-- 

4111 (2) சிட்டக்குருவியால் ஸமுத்திரம் அவமானம் 
அடைந்த கதை 

* ஒரு ஸழுத்தாக்கரையில் இரண்டு சிட்டுக்கள் 

ஆணும் பெண்ணுமாய் ஒரு செடியின்£€ழ்க் கூடுகட் 

டிக் கொண்டிருக்கும் போது, பெட்டை. ஆண்பறவை
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யைப் பார்த்து * எங்கே மூட்டைபிடனாம். என்று 

கேட்க, ஆண் இதுவே ஈல்லகிடம் என்று சொல் 

விற்று, பெண் : இந்தச் கடத்சக்கமில் ஒருவேளை 

அபாயம் கேரிடும்”” என, ஆண்சிட்டு 1 ஸழுத்தசத் 
திற்கு என்னுடனே பகைத்துக்கொள்ள ஸாமர்த்திய 

மில்லை ” என, பெண் **உனக்கும் ஸமுத்திரத்திற்கும் 

வெகு தாச சம்மியம் இருக்கிறதே. எவன் தன்வளி 

யும் பிறன்வலியும் பார்க்கறெதில்லை2யா, அவன் 

விபத்தைபடை_ வான்; எவன்பார்க்கிரானே அவன்ஸு5க 

மடை வான், மேலும் தனக்கு ஹிதம்பண்ணுறெ மித்த 

ரன் பேச்சைக் கேளாதவன், ஆமை எப்படிக் கழியின் 

பிடிப்பைவிட்டு மரணம் ௮டைஈதகோ பப்படி பே 

மரணமடைவான் ” என்றது, 

ஆண் *அதெபபடிப் பெண்ணே / சொல்” என, 

பெட்டைக் குருவி சொல்லுகின்ற :-- 

VIII. (2) டு தமை பிடிப்புவிட்ட மாண்ட கதை. 
“விகடம் ஸங்கடம் என்னும் இ£ண்டன்னங்களும் 

கம்புக்கிரீவசனன்னும் ஆமையும் சிகேஹமாய் ஒரு 

குளத்தில் வாழ்ச்துகொண்டிருக்கையில், அன்னங்கள், 

மழை பெப்யாமையால் குளம் வற்றிபபோமாகையால் 

இனி வேறொரு குளத்திற்குப் 2பாய்ச்'2சாரவது தகுஇ 
யென்று நினைத்து இதை ஈம்முடைய சிரேஹிதனக்கும் 

சொல்லவேண்டுமென்று ஆலோசித்து அப்படியே 

அதற்குச் சொல்லிவிட்டன. அப்போது கம்புக்கரீவன் 
56 நிஜ்கள் சறகனாற் பறக்அுபோவிர்கள். நான் வேரே 

ரிடத்திற்கு எப்படிப் போவேன்!” என, விகட ஸக்ச 

டர்கள் :: எங்கள் வார்த்தையில் ஈம்பிச்சைவைத்து
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ஸ் இரமாய் இருப்பையானால் உன்னையும் கொண்டு 

போவோம் மோரகம்வழியில் ரீ யாதொன்றும் பேசா 
மல் இருந்தால் ிழைக்குக்கூடும் என்றன. பின்னர், 

ஒரு கழியைக்கொண்டவெர்.து ஆமையைப்பார்த்து இந் 

கக் கழியைப் பல்லினாலே பலமாய்க்கட த்துப் பிடி ததுக் 

கொள் ; விட்டுவிடாதே. காங்களிருவரும் இதை இரு 

புறத்திலும் மூக்காற்கெளவிக்சொண்டு ௮காசமார்க்க 
மாய்ப் போடுறோம்” என்று சொல்லி அந்தக் கொம்பை 

இரண்டும் பற்றிக்கொண்டு எழும்பிப் பறந்து போயின. 

இதைக் £ழிருந்சு ஒரூரிலுள்ள ஜனங்கள் பார்த்து 

அதிசயித்து ஈகைக். எல்லோருமொருமிக்க * இதெ 
ன்ன! ஒரு கழியை இரண்டு பறவைகள் தூக்கக் 

கொண்டு அதில் ஒரு ஆமையையும தாக்கிக்கொண்டு 

போகின்றன ' என்றிப்படிப் பேரிசைச்சலிட்டுப பேசி 
னார்கள். அ௮தைக்வேட்டுக் கமபுக்கிரீவன் இரத இரை௪ 

சல் எங்கிருந்ஓுண்டாகிறகென்று கேட்பதற்கு வாயப் 

இறந்தவுடன் கழியினின் அு விபெட்பெ பூமியில் விழுக் 

௧. உடனே அ௮க்கேயிருந்கத தாமிசபகதிணிகள்௮அதைக் 
கொன்று இன்ளார்கள். 

ஆகையால் தனக்கு ஹிதம் சொல்லுகிறவர்கள் 
பேச்சை அசட்டை பண்ணலாகாது. 

மேலும் யாதொரு காரியம் கேரிவெதற்கு முன்ன 

மேயே ஆலோ௫க்தெவனும், வருறைபோது ஆராய் 

இறவனும் ஸஈசுமடைவார்கள். இதைவிட்யோதொன்று 

வாத்தக்கதோ ௮து வாட்டுமென்று எவன் சும்மா 
விருக்கறானே, ௮வன் வர்தபின் காப்போனென்னும்
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மீனைப்போல் ராசமடைவான் '” என்றது. 

சேவல் *: அதெப்படி” என, 

பெட்டைச்சிட்டூச் சொல்லுனெறத:-- 

111. 3) (0 வந்தபின் காப்போன் கதை, 
* ஒரு பெரிய குளத்தில் வருமுன் காட்போனென் 

லும், வருங்காற் காப்பவனென்றும், வந்தபின் காப்பவ 

னென்றும் அழன்று மீன்கள் ௮ரேக சாளாப் வாழ்க் ஐ 

கொண்டிருகன, ஒருநாள் வலைக்காரர் வந்து இஇல் 

தண்ணீர் கொஞ்சமாயிருக்கிதபடி.பால் காளை வந்து 

இதிலுள்ள மீன்களையெல்லாம பிடிப்போமென்று பேசி 

க்கொண்டதை வருமுன் சாபபவன் மீகட்டுத் கன் சே 

ஹிதரி.. தீதிற்குப போய் “காமிவ்விடம் விட்டுச் சக்கர 

மாகப் புறப் வண்டும், இனி இங்கே ஒரு கிமிஷகேச 

பும் தங்கலாகாது” என்றது. அதைக் கட்டு வருங்காற் 

காப்பவன் “: நமக்கு விபத்து வருமம்பாது பார்த்துக் 

கொள்சவோப, காரியம் நேரிடும்போது அதற்குத் தக்க 

என்றது. பிறகு வந்தபின் 

காபபவன் :: தன்னிடத்தை விட்டுவிடுகிறது மிகவும் 

ISU பு தி.தியுண்டாகும் ” 

பட த்தனம. எது வாத்தக்கதோ ௮.௮ வந்தேதீரும்; 

யாதொன்று வாத்தகாகதோ, அதை சாம் வருந்த 

அழைத்தாலும் வாராது. ஆதலால் கான் வாமாட் 

டேன்” என்று சொல்லி ௮ர்தச்குளத்இிரலயே இருர் 

த.து. பிறகு வருமுன் காபபவன் வேறிடத்துக்குப் 

அபாய்விட்டது. 

மறுநாளுதயத்தில் செம்படவர் வது வலை 

யெறிந்து மீன்களைப் பிடித்தார்கள். அதில் வருங்காற் 

காப்பவன் அகப்பட்டுச் செத்தாற்போலப் பாசாங்கு
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செத்ததென்றெண்ணிச் செம்படவர்கள் அதைக் சசை 

யின்மேல் பேர்ட்மிலைத்தார்கள். உடனே ௮து ௮வர் 

கள் கண்ணுக்குத்தப்பிச் தண்ணிரில் புகுந்து ஒளித் 

அக்கொண்டது. பிறகு வந்தபின் காப்பவன் வலைக்குள் 
ளகப்பட்டு இப்போதென்ன செய்யலாமென்று அங்கு. 

மிங்குமோட, இதை அவர்கள் பாரத துத் தடியாலடிக் 

அக் சொன்றார்கள் பற்றிரண்டும் ஸ-ஈகமடைக்கன. 

  

ஆகையால் எதையும் ஆலோசித்துச் சேய்யவேண் 

டம் என்று சொல்லிற்று, 
பிறகு புருஷன் சொற்படி அவ்விடத்திலேயே 

முட்டையிட்டு. 

அப்பொழுது ஸமுத்திரம் ௮கன் வல்லமையை 

அறியாமல் முட்டைகளை அமத்துக்கொண்டு போயி 

ற்று. அதைப்பார்ததுப் பெண் சிட்டு வெகு அக்க 

மாய்ச் சேவலுடன், சுவாமீ ? நமக்குப் பெரிய ஸன் 

கடம் கேரிட்டிருக்கிறது ; முட்டைகளை ஸமுத்திரம் 

கொண்டுபோயிற்று ; இப்போது என்ன செய்யலாம் ₹ 

என, சேவல் :: நீ பயப்படாதே, கான் முட்டைகளைக் 

கொண்டுவருகிறேன், என் வல்லமையைப பார்”” என்று: 

சொல்லி,எல்லாப்பறவைகளையும் கூட்டிக்கொண்டுடோய் 
கருடனைச் சாணம் அடைந்தது. 

கருடன் ௮தை விஷ்ணுவுக்கு ௮றிவித்து 4 இப் 
பறவை மிகவும் வருத்தப்படுகிற.து; ஆகையால் இதன் 

முட்டைகளைக் கொடுப்பிக்கவேண்டும்” என, மஹா 

விஷ்ணு ஸஎமுத்திரச்தைப் பார்த்து 4 இதன் மூட்டை
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களைச் சீக்கரமாய்க் கொடு?” என்று கட்டளை இட்ட 

வுடனே, on tp & Ti மூடடைகளைக் கொண்டு வந்து 

கொசிகக.௮. 

ஆகைபால் சத்துருக்களுடைய பராக்கிரமத்தை 

அறியாமல் பகைத்துக்கொள்ளலாகாது. 

“அது அகதச சிங்கததிறகு அகங்காசத்தினால் 
தெரியவிலலை '' எனற.து. 

இதைககேட்டு ஸ்ஞ்ஜீவகன் தமனகனைபபார்த.து 

: நலலது, ௮௩5௪ சிககததின் சண்டைக்கு.றிபபு எப 

படி.யிருககும சொல ?” என்றது. 

தமனகன் * எப்போது அவன் காதுகளை கெரித் 

துக்கொண்டு வாலை தாககுவானோ ௮ப2பாதுகொல்ல 

நினை சதானெனறு அறியமீவண்ிம, அ௮சுகாலதஇிலப 

படமய நீயம ௮வனுககு முன்னே இருக்கவேண்மும; 

சுத விரனுபை உனககுததெரியாதா ? எலலாஈதெரிஈத 

aT Eonar சொலவானேன?'' எனச சொலலிவிடடுத 

தனகன மறுபடியும கரடகனிடததிறகுப போயிழறு, 

௮பபோது காடகன் :: என்னஈுடகதது சொல” 
என்று கேட்டது. 

தமனகன் 4 காரியமமுடிஈத.த, இவருடைய சி.கே 

ஹததின் வாயில மண்விழமுஈதது. இப்போது கான் 

சககததின் கோபக்குறி இபபடியிருக்குமென்று ஸ ஞஜீ 

வக.னுடிகுச௪ சொன்னபடியே செய்விக்கி£ேறனென்று 
பிங்களனிடத்இழ்குபபோய் அப்படியே Lenser 

ol 5 Sie 

Foe ஸஞ்ஜீவகன் சிககமிருக்கும இடத்இிறகு
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வந்து பார்க்கும்போது, தனக்குக் தமனகன் முன் 

சொன்னபடியே இருக்கக்கண்டு, மிகவும் விபசனம 

mis, பராக்கரமத்தினறலையே பிராணனை விட 

வேண்டுமென்று நிச்சபித்து டுத்தத்்இற்காசம்பிக்கவே 

இரண்டுக்கும் பெரிய சண்டை விளைந்தது. 

1: கரடகன் புத்திகூறத் தமனகன் தக்கித்தது 
காடகன் அதைப்பார்த்து, :: தானகா ! துஷ்டா! 

உன் சேர்க்கையால் ராஜாவுக்கும் சிமோஹிதனுக்கும் 

சண்டையுண்டாயிற்று. ராஜ$இயில், ஸாம கான பேத 
தண்டமென்லும் நான்கு உபாயங்கள் இருக்கின்றன. 

அவைகளில் ஸாமமென்னும் உபாயம் (ழக்ியமான Fl. 

அதனால் காரியஸித்தி உண்டாகிறது பால மற்றை 

களால் உண்டாகாது. பகைபிருர்தாலூர் ஸாமவுபா 

யத்சாலேபே போம். இப்படியிருக்கையில் நி ராஜா 

வைப் பெரிய பொல்லாப்பில் வீழ்விக்காய். ராஜாக் 

களில் Bar ஹீனர்களுடைய புத்தியைக் கேட்டி 

ஸங்கடம் அ௮டைகிரர்கள். அ௮கையால் குணவர்சர் 

களுடைய கூட்டுறவு ராஜாக்களுக்கி நக்கவேண் 31. 

சுபடியாக விருக்கிற பிரதானி புத் சொலியானாம் 

௮ வன் ஒருபோதும் ராஜாவண்டையில் இருக்சலா 

காது, மற்றும், கானே ஸம்பச்தை அடைப வேண்டு 

மென்று நினைத்து, சாஜாவினிடத்தில் வேறொருவன் 

சோலாகாதென்று நினைகறெவளும், ராஜாவுக்கு: உப 
யோடியாகான். பலஸமர்த்தர்கள் சாஜாவிட. த்திலிருக் 
தால், சாஜா பிரகாசிப்பான். ஆசைக்காரரும் அஷ்ட 

ரூமாகய இவர்களுடைய கூட்டுறவால் ராஜா பிரகாசிக்க 

மாட்டான். சன்னைத்தவிர ராஜாவினிடத்தில் வேர
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ருவன் இருக்கலாகாதென்று எவன் எண்ணுகருனே 

அவனை ராஜாவுக்குச் சக் துருவென்.று நினைக்கவேண் 

டும், அப்படியே நீ இந்தத் இங்கு விளைத்தாய். யஜ 

பானனுடைய தயை இடைத்தால் ஸேவசர்கள் காவி 

பாமல் மிசவும் ௮டககமாக இருக்கவேண்டும். 8 ௮தை 

லிட்டு விபரீதமாக ஈடக்கிறுாப், 4 பிதாவைப்போல் 

இருப்பான் புத்திரன் ' என்பதை நீ பொயயாக்கினாய். 

இப்போது உனக்கு ரானென்ன சொல்வேன் ? கொக்கு 

குரங்குக்கு உப2கசம்பண்ணி எப்படி இறந்தமதா 

அபபடி உன்னா 2ல நான் மாணமடைவேெைன்று 

எனக்குத் தோன்றுகிறது ” என்று சொன்னத, 

இதைக்3கட்ரிக் தமனகன் ““௮தெப்படிச்சொல்'' 

என, 

கரடகன் சொல்லுகிறது:-- 

IX. (i) மூடர்களுக்கு புத்திகூறியவன் மாண்ட கதை 
* ஒருநாள் குளிரால் வருத்தப்படும் குரங்குக் 

கூட்டம் மின்மினிபபூச?க் கூட்டத்தைப்பார்த்து இது 

கெருபபென்று நினைத்துக் குளிர்காய்வதற்காக அதன் 

அருகே போயிற்று. அ௮ப2பாதங்கே ஒரு பரத்தின் 

2பலிருர்த ஸாமுகனென்னும ஒரு கொக்கு. இதைப் 

பார்த்துக் குரங்கினருகே வாது, * இது மின்மினிப் 

பூச்சி, செருப்பன்று ” என்று சொன்னவுடனே ௮ 

தக் குரங்குக்கூட்டததில் ஒன்று கோபித்து ௮ந்தப் 

பகதியைப்பிடித்து “நீ எனக்குப் புத்திசொல்லுகிற 

வனா ?” என்று கல்லிலறைந்து கொன்றது.
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ஆகையால் “: துஷ்டர்களுக்கு உபதேசம் பண்ண 
லாகாது” என்றது, 

தமனகன் ஒன்றும் பேசாமல் மெளனமாயிருஈ 

௧.௮. மனதில் மிகவும் விசனமடைந்து நான் இந் 
தப் பாதகம் பண்ணினேன் ”” என்று சொல்லிற்று. 

மறுபடியும் கரடகன் “அடா தமனகா/ இப் 

படிப்பட்ட ஈடத்தையினாலே அஷ்டபுத் இயைப்போல் 

நீயம் சாசமடைவாய் ” என்றது. 

தமனகன் :: துஷ்டபுத்தி எப்படிக் கெட்டான் 
Gere” eres, 

கரடகன் சொல்லத் தொடங்க து... 

12. (2) துஷ்டபுத்தி திண்டாடிய கதை 

..  துஷ்டபுத்தி, ஸுபுத்தி என்றிரண்டு செட்டிப் 
பிள்ளைகள் இரவியம் ஸம்பாஇபபதற்காகக் தேசாந் 
தரம் போனார்கள். ௮வ்விடத் இல் ஸு*புத்இிக்குப் பூமி 

யில் ஒரு பணப்புதைபல் அகப்பட்டது. அதைச் ே 

ஹத்தினாலே அஷ்டபுத்இக்குடனே சொல்ல, துஷ்ட 

புத்தி அந்தத் இரகிபத்தை இங்கேயே புதைத்து 

வைச். துக் கொஞ்சம் பணமெூித்துக்கொண்டுபோ 

வோம்” என ஸாபுத்தி சிரேஹிதக் இனால் அதற்கு, 

ஸம்மதித்தான். பிறகு ௮திற் கொஞ்சம பணமமடுத 

க்கொண்டு மற்றைப்பணத்தை ஒரு மாத்தடியில் பள் 

ளநதோண்டி அதிலே புதைத்துவைத்து,! பின்பு வீ 

டுக்குபபோய் பழையபடி, சரேஹமாயிர்ராதார்கள். 

இருநாள் அஷ்டபுக்தி தனியேபோப் அந்தப் 
பொருளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விட்டுக்குவந்து 

விட்டான். பிறகு சில நாட்கழித்துத் அஷ்டபுத்தி
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ஸுபுத்தியைப் பார்த்து 4 பூந்த இரவியத்தைக் 

கொண்டு வருவோம் வா” என்றான். இருவரும்போய் 

அந்தவிடத் இல் பார்க்குமளவில் ௮ங்கு ஒன்றுமில்லா 

மையால் அஷ்டபுச்தி மிகவும் வருத்தத்தோடு ஸு 

புத்தியைப் பார்தது * இங்கிருக்க பணத்ன,க நீயே 

கொணடு போனாய், மேலும் கபடமாய் வருத்தப்படுகி 

றப்" என்று சொல்லிக் கலஹப்பட்டு, இதை சாஜாவுக் 

றிவித்தான். 

பிறகு ராஜா நியாயாதபதியை அழைப்பித்து 

'* இதைப் பஞ்சாயத்தில் தீர்க்கவேண்டும்'” எனக்கட். 

ru, sar :: ந்து நாளைக்குளளே தீர்த்துப் 

பாடுகிறேன் ” என்று சாஜாவின் முன்னே கெடுவைகத் 

அக்கொண்டு வரது பஞ்சாயத்துக்கு ஆரம்பித்தான். 

அப்போது துஷ்டபுத்தி  எனக்கு௪ சாக்ஷியிருக்கிறது 

௮ர்தச் சாக்ியை இப்போதே கேட்கலாம்” என, பஞ் 

சாயத்தார்”” உன் ஸாக்ஷியைக்கொண்டுவோ '” எர்ரூர் 
கள். 

பின்பு துஷ்டபுத்தி தன் விட்டுக்குபபோய்த் தன் 

தகப்பனுடனே சொல்லுகிறான், (அப்பா உன்னு 

டைய ஒருபேச்சால் எனக்குப் பதினாயிரம் வராகன் 

வரைக்கும் கடைக்கும்” என்றான். 

கிழவன் ** எப்படிக்கடைக்கும் சொல்” என்று 

கேட்டான். 

துஷ்டபுத்தி * நீர் மரப்பொந்தில் இராத்திரிக்குப் 
போய் உட்கார்ச்திருக்கவேண்டும் ) ௮ங்கே நியாயா தி 
பதி முதலானோர் வந்து அக்கிருந்க பணத்தை யார் 

கொண்டு போனார்களென்னும்போது, நீர் ஸுபுத்தி
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சொண்டு போனானென்றால் என் காரியமாகும்” என் 

ரன், 

இதைக்கேட்டுப் பிதா 4 பொல்லால்கு நேரிடக் 

கூடிப காரியத்தைச்செய்து ஸுகமடைய வேண்டு 

மென்று இசசிக்கிறது கொக்கைபோல் மூடத். தனமாயி 

ருக்கிறது.” என்றார். 

துஷ்டபுத்தி “அதெப்படி. ?*' என, 

பிதா சொல்.லு௫ென் :-- 
IX. (2) G) தீமையால் தீமை விளைந்த கதை 

தான் பொரிக்கும் குஞ்சுகலாயெல்லாம் ஒரு 

பாம்பு தின்னப் பறிகொூத்துக்கொண்டு வந்த ஒரு 

மூடக்கொக்கு அப்பபாது பொரித்த தன் குஞ்சுகளைக் 

காட்பாற்றுகிறதைக் குறிகது என்ன செப்யலாமென்று 

பெண்கொக்கோடு ஏரிகரையிலுட்கார்ஈது ஆலோசனை 

செப்துக்கொண்டிருஈதது. அப்போது ௮க்கொக்கின் 

சிசேஹிதனை குளிரனேன்.அும் பெயசையுடைய நண் 

டானது கொக்குகளைப் பார்த்து 4 இன்றைக் கேன் நீங் 

கள் விபாகுலமாப் இருக்இறீர்கள்', என, அவைகள் தங் 

கள் விருத்தாக்தமெல்லாம் சொல்லிவிட்டன. குளிரன் 

அதைக்கேட்டு ஆண்கொக்கை.. பார்த்து, “நல்லது 

உனக்கு... பாம்பைச்கொல்லுகிற உபாய மொன்று 

சொல்லுகி றன்) சரிப்பிள்ளையின் வளை முதற்கொண்டு 

பாம்பிருக் குமிடமட்டும் மீன்களை இறைத்துவைத்தால் 

காரிய ஸித்தியாகும்” என்றது. 

பிறகு கொக்கு அப்படியே செய்பக் கீரிபபிள்ளை 
தன் வளையினின்றும் புறப்பட்டு மீன்களாத் இன் 

m கொண்டே போய் பாம்பையுங்கடித்து oT Omg”



। பேதம்] உண்மை வேளியானது 45 

கொக்கின் குஞ்சுகளையும் இன்றுவிட்டது. 

  

ஆகையால் கெட்ட ஆலோசனை பண்ணலாகாது 
எனத் அஷ்டபுத்தி பிதா சொள்னான். 

இகைக்கேளாமல் ௮வனை வலுவிலிழுக்அக்கொண்டு 
போய்,மாப்பொரஈதில் உட்காருவித்அ,விடிய்ற்காலத்இல் 

நியாயா இப தி முதலானபேர்களையும் றைபுத்து முதலி 

யோரையும் ௮வவிடத்திற்குக் கொண்டுபோய் “auras 

இந்த மாத்தைக் கேளுங்கள்” என்றான். ௮பபோது 

அகத மாச்திலிருந்து : இங்கிருக்க பணமுழுதும் 
ஸுபூத்தியே கொண்டுபோனான்' என்றொரு சக்கு 

புறப்பட்டது, 

ஸ்ஸபூத்தி, இதென்ன மோசமாயிருக்கிற ௮ ; இல் 

கே ஒரு பிசாணியுமில்லாமலிருக்கக் தொனி எங்கிருர் ௫ 

புறபப_டது? இத தெய்வீகமாக இருர்கால் மெப்பல்ல 

வோ சொல்லவேண்டும் என்றிபபடி.த் தனக்குள் எண் 

ணிக்சொண்டு ௮௩த மரத்தின்மேல் ஏறிச் சோதஇக்கை 

யில் அதிலொரு பொர்.துகாணபபட்டது. உடன இங்கே 

இருத் இசமமிருக்குமென் று எண்ணி ௮ுகே கெருபபை 

மூட்டிப் பற்றுவித்தான். உள்ளேயிருஈத இழவன் பா இ 

(வகிறமட்டும் பல்லைக் சடி.த்.துக்கொண்டிரு ௮, 

பொறுக்கமுடியாமல் அலறிக்கொண்டு வெளியே வந்து 

விழுக்கான். அப்போது ௮ங்கிருந்தோரெல்லோரும் 
இசென்ன இதென்ன என்று கேட்கக் இழவன் *(என் 

பிள்ளை துஷ்டபுத்தி சகபடத்தினால் என்னைப் பலாத் 

காரமாகச் கொண்டுவந்திங்கே வைத்தான்” என்று 

சொல்லி இறந்து போனான்.
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நியாயாதிபதி இதைப்பார்த்து, ராஜாவுக்கு வீண் 
ணப்பம் பண்ணப் பிறகு அுஷ்டபுத்தி வாயினாலே 

சாஜா எல்லாம் ௮,றிர்துகொண்டு ௮வனைக் கழுவிலேற் 

நினான் என்று சொல்லிற்று. 

கரடகன் தமனகனைப்பார்த்து (பாம்பை வெகு 

காள் வளர்த்தாலும், ௮தெப்படியும் வளர்த்தவனை 2ய 

கடிக்கும் ; ஆசையால் எனக்கு உன்னிடத்தில் பயம் 

தோன்றுகின்றது, இனிமேல் உன்னிடத்தில் தேவ 

'தத்தனைப்போல் ஈடர்துகொள்ளவேண்டும்” என்ற. 

இதைக்கேட்டுத் தமனகன் தேவதத்தன் எப்படி 

நடரந்துகொண்டான் சொல்” என 

கரடகன் சொல்லுற.து:-- 

[% (8)இரும்பை எலி தின்ற கதை. 
ஒரு பட்டணத்தஇல் தேவதத்தன் என்னுமொரு 

ஸாவகாரி தான் இரவிபஹீனனாப்ப் போனதினால் மறு 
படியும் இரவிபம் ஸம்பாதிக்க நினைத்துத் தேசார்தாம் 

போகப் புறப்படும்போது, தன்வசத்இலிருந்த ஆயிசம் 

இருப்புக்கம்பிகளையும் ௮வ்விடத்திலிருர்த தன் சிரேஹி 

தனிடத்தில் வைத்துவிட்டுப்2பானான். போனவிடச் 

இல் திரவிய ஸம்பாத்தியத்தைக் குறித்து ௮சேச உபா 
யம் பண்ணியும், பண மகப்படாமையால் மீண்டும் வீட் 

டுக்குவஈ்து சிரேஹிதனிடம் தான் வைத்துகிட்டுப் 

போன தன்னுடைய இருப்புக்கம்பிகளைக் சேட்டான் 

௮வன் மிகுந்த துராசையினால் * இருப்புக்கம்பிககை 

எலிகள் இன்றுவிட்டன * என்றான். இந்த ௮ஸம்ப, 

விதத்தைக் கேட்டு (நல்லது, இருக்கட்டும் என்று
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சொல்லி வீட்டுக்குப்போனான், 

பிறகு ஒருசாள் சரஹிதன் பிள்ளையை விலா 
பாடுதிறதற்காக ௮வனிடக்திலிருக்து அழைத்துக் 

கொண்டுடோப் வேோருவிட்டில் ஒளித்து வைத்துப் 

ன்பு சிரேஹிதனிடத்தில் வர்து உட்கார்ந்தான். 

௮வன் * உன்னிடத் இலிருந்த என்பிள்ளை எங்கே?” 

என), ஸாவகாரி *உன் பிள்ளைபைப் பறவை தாக்கிக் 

கொண்டுபோயிற்று ! என். ரன். இதை ௮வன் கேட்டு 
கவும் கஇிலேசப்பட்டு ௮வனை இழுத்துக்கொண்டு 

ஊரதகாரியிடத்துக்குப் போய், : இந்தத்துஷ்டன் என் 

ளெளையைக் கொண்டுபோய் ஒளித்துவைத்து விட்டுப் 

ள்ளையைப் பக்ஷி எடுத்துக்கொண்டு போயிற்று 
என்ரான் ) அ௮கையால் என் பிள்ளாயை எனக்குச் 

கொடுப்பிக்கவேண்டும்' என்றான் 

அ௮.இகாரி இதைக் கேட்டி லாவகாரியை ௮ழைதது 

இவன் பிள்கா எங்கேயிருக்கிறது சொல்”? என, 

ஓவன் * இவன் பிள்ளையைப் பக்ஷி கொண்டுடோயிற்.ு' 
என்றான், 

௮.இகாரி இதைச் கேட்டு குலுங்க ஈகைத்து, 

இக்க ௮ஸம்பவம் இதுவரைக்கும் உலகத் இலில்லை, 

அப்படி. இருக்க, 8 எப்படிச் சொல்லுகிருய் * என, 
துப்போது ௮வன் * இது ஐராச்சரியமா ? எப்படி 

இருப்புக்கம்பிகளை எலிகள் தின்றுவிட்டனவோ ௮ப் 

டியே இதுவும் ஸம்பவித்தது அண்டவனே ' என் 

ஏன், இதைக்கேட்டு நியாயாதிபதி முன்சடரஈ் தவைகளை 

ிசாரித்தறிர் தகொண்டு “அவனுடைய இருப்புக்கம்பி 

sor & கொண்டுவந்துகொடுத்தால் அவன் உன் பிள்
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சோயைக் கொண்டுவர அகொடுப்பான் ” என்றவுடனே 

அவ்விருவரும் அப்படியேசெய்.து கங்கள் விட்டுக்குப் 

போனார்கள் என்று இப்படிப்பட்ட கதைகளைக் 

சொல்லிற்று. 

பின்னும் தமனகளனுககுக் கரடகன், “* D&T OST ST 

பொருளைச் தெரிந்து கொள்ளாதவன் 5 giS 4 

ஸமானம்); அவலுக்கு உ பதித துப பலனில்லை ” 

என்று சொல்லி முடித்து. 

கரடக ;-தெபனக ஈரிகளிசண்டும் பிங்களனிட க்திழ் 

குப் போகும்போது , சிங்கம் MERITS DD Hg 

சண்டைசெய்து ௮அசைக?சான் றுளிட்? வியசனமபாய் 

உட்கார்ந்திநந்த.து. 

தமனகன் சிங்கத்தைத் தேற்றியது. 

இதைக்கண்டு தமனகன் சாஜாவைபபா£5.து. 

6 சுவாமீ! தாங்கள் சதது நிவைக்கோன்று துக்கப்படு 

இறீர்கள். இது கியாயமல்லவே, ௪த்.து ரஈவைக் கொல்ல 

வேண்டும் என்று சாஸ்இரமி ருக்கிறது. ॥காவானாலும் 

பரதுவானாலும், புத்தினானாலும், NSB De git 

இவர்களில் எவன் தன்னைக்கொல்லப் !97வர்க்இக் 

இறனே அவனை சாஜா Caran saan; eves BT 

மாய் ஈடக்கற பெண்சாதியும் grap. A ஈஹிகளும் 

விபரீத ஷேவகனும் அஜாக்கரதையான மர்திரியும் 

கன்றியறியாதவலும் இருக்கலாகாது. மலும் மெய் 

பொய், கடுமை, மென்மை, கொலை, கயை, உதாசத்து 

வம், பலவழியாகத் இரவியம் ஸம்பாஇத்தல், பல 

ருடைய சிரேஹம் இப்படிப்பட்ட பலகுணங்கள் சாஜா
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வுக்கு இருக்கவேண்டும் என்று சாஜநீதியில் இருக்கன் 

நன) அப்படியே காஙகள் இது செய்தீர்கள்!” என்று 

சொல்லித் தமனசன் சிங்கக்தை ஸந்தோஷிப 

பித்தது. 

பிறகு சிங்கா அக்க காட்டில் மூன்போலத் தன் 

இராஜ்ஜியத்தை ௮னுபலித் றுக்கொண்டு ஸ*சமாயிருக் 
ye 

த்த. 

மித்திரபேதம் முற்றிற்ற.



டூரண்டாவது 

சுகிர்ல்லாபம் ௮ல்ல நட்புப்பேறு, 

[. சுருக்கம் 

பு தீதிசாலிகளா யிருக்ோ சிரேஹிதர்கள் திரலி 

யம் இல்லாதிருந்தாலும், வேறே ஸாதனங்கள் இல்லா 

விட்டாலும் காகமும் எலியும் ஆமையும் மாலும் ஈட்பி 

னால் ஒன்றையொன்று காப்பாற்றினாற்போல ஒருவர்க் 
கொருவர் உதவுவார்கள் என்று ஷஸோமசர்மா 

சொல்ல, ரஜ. குமாரர்கள் அதெப்படி?” என்,று கேட்க 

அவன் சொல்லத் தொடங் னான் :-- 

1] காகம் புறாக்கள் மூலமாக எலியைக் காணுதல் 
Qa காவரிக் கரையில் ஒரு பெரிய வன்னிமாத் 

இல் லகுபதனன் என்னும் காகம் வாலஞ்செய் து 

கொண்டிருக்கையில் ஒரு விடியற்காலத் இல் அங்க 

யமனைப்போல மிகவும் பயங்கரமான ஒரு Gaon a 

கான். லகுபதனன் அவனைப்பார்த்துப் பயந்து இர் 

தீத் துராத்மா என்ன செய்வானோ தெரியவில்லை; 
ஆகையால், இதைச் சோ இிக்கவேண்டும் என்று இரை 

தேடுற யத்தனத்தை விட்டிருர்தது. இதற்குள்லே 

அவ்வேடன் வலையை விரித்துப் பலவகைத் தானிய 

தைத் தெளித்து அங்கே ஒர் செடிமறைவில் பதுக் 

இக்கொண்டிருந்தான்.



 
 

+ 
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அப்போது தன் பரிவாரத்தோடு அந்த மாத்தில் 

வக்,திறங்கெ சித்திரக்கிர்வன்னும் புருவாசு அங்கே 

இறைத்திருர்க தானியத்தைப் பார்த்துத் தன் பரி 

வாரப் புருக்களை கோக்கு 4 இந்த நிர்மானுஷியமான 

காட்டில் தானியம் எப்படி வரும் ? யாராகிலும் கொண் 

டுவந்து போட்டி ரக்கவேண்டும்; இது ஈமக்குத் தெரிஈ 

காலன்றி காம் இதைப்பக்ஷிக்கலாகா.து. ஒருபிராமணன் 

பொற்காப்புக்கு ஆசைபபட்டுப் புலியினாலெப்படி மா 

ணமடைக்தானோ அப்படியே காமும் ஒரு விபரீதமான 

துன்பமடைவோ மெனத் தோற்றுகிறது” என்றது. 

புருக்களதைந் கேட்டு 4 அதெப்படி. மஹா 
சாஜா2வ'' என, 

சித்திரக்கிரீவன் சால். லற. :-- 

[[. () பிராமணன் காப்புக்கு ஆசைப்பட்ட இறந்த கதை 

“ நான் தென்காட்டில் மேய்க் நுகொண்டி. Heme 

பிற் பார்தேன் | ௮கைக் கேளுங்கள், 

ஒருகழபபுலி பலவின த்தால் ஆஹாசம் ஸம்பா திக் 

கக் கூடாமல் ஒர் ஏரிகரையில் நீராடி க் கையில் கருப்பை 

வைத்துக்கொண்டு உட்கார்ஈ்கி நக்கையில் ஒரு Garis 

ணன் ௮௧ வழியில் வர்கான். 

புலி அவனைப்பார்த் த, ஓஒ பிராமணா? இகதப 

பொற்காப்பைத் தருகிறேன் வா' என்றது. 

இதைக்கேட்டு அர்.கப பிராமணன் அப்புலியைப் 
பார்தது இக்கக்காப்பு ஈமக்கு வலியக் கிடைக்கிறது, 

மசணத்துக்டெமாகய புலியின்கட்டப் போகலாகாது, 

ஆகையால் இக்.கக் காப்பிலாசை வைக்கலாகாது என் 

போமானால், மணத்துக்கு சாலண்டையும் வழியாகை
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யால். இதை அடையப் பிரயத்தனம் அவசியம் பண்ண 

வேண்டுமென்று கன் அராசைக்கேற்பச் தனக்குள்ளே 

அலோசித்து நிச்சயித்துக்கொண்டு புலியைப்பார்த்.து. 

லயா புலியாரே ! காப்பு எங்கே இருக்கிற.து ?”' என் 

முன். 
புலி கையில் வைத்துக்கொண்டு : இதோ பாரும் 

பிராமமீணாத்கமா' எனக் காண்பித்தது. 

பிராமணன் * உன்னிடகத் இல் எனக்கு அப்படி ஈம் 

பரிக்கை?' என்ன். 

புலி * கான் வைகறையில் மூழ்கி ரித் தியதானம் 

பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன். கமும் பல்லும் 

போன கிழவையி ருக்கிறேன். இபபோதுு என்னிடத் 

இல் ஈம்பிக்றை இல்லையா ? வேட் ல், ஓதல், கொடுத 

தல், தவம், ஸத்தியம், உறுஇ, பொறுமை, ஆசை 

யின்மை என்னும் இவ்வெட்டுக் கருமங்களையும் கான் 

அறி, இருக்கெதனால் இந்த அபூர்ல வஸ்துவை யாரு 

காலும் கொடுக்க இச்சிக்கறேன். இகனால என்னி 

டத்தில் ஈற்குண மிருக்கிற Oger pi oi carota 

௮ம் துற்குண மில்லையென்றும் அறியவில்லையா ? 

என்றது. 

அப்போது பிராமணன் “ இது மெய்தான்: அனு 

அம் புலி ஈனிகரை அடித்துத் இன்னு தென்று 

மிகவும் லோகாபபவாத மிருக்கிறது ' என்றான். 

புலி * சான் தருமசாஸ்இரமும் அறிர்திருக்க 
றேன். தம் பிராணன் தமக்கு எப்படி ச. இத்திப்போ, 

அப்படியே எல்லார்க்கும் இருக்குமென்று அறிக்து ஸா 

துக்கள் பிராணிகளிடத்தில் தயையாயிருக்கொர்கள்
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தன்னைப்போல ஸ-க.துக்கங்களைப் பிறரிடத்தில் நினைக் 

இழுர்கள். நீ மிகவும் தரித்தினாகையால் உனக் 

குக்கொடுக்க யத் தனிக்கிறேன். சாஸ் இமும்இப்படியே 

டிருக்கிறது. எப்படியும் ஏழைக்கே கொடுக்கவேண் 

டும், செல்வமூள்ள வனுக்குக் கொடுக்கலாகாத. மருந்து 

சோம சளிக்கு எப்படி குணம் செய்யுமோ அப்படி கோ 

பில்லா வனுக்கு ஆகுமா ? நீ இந்த ஏரியி2ல முழுகி 

aig காப்பை வாங்கிக்கொண்டு விட்டுக்குப்போ ” 

என்றது. 

யோ? பிராமணனுக்குப் பின்புத்தியாகையால், 

(சொமணன் புலியின் பேச்சை ஈம்பி ஸ்கானம் பண்ணுக 

றதற்கு ஏரியிலிறக்கனெவு னே, உளையிற்புதைந்து 

காலைபபி$ிங்கிக்நொண்டு வாக்கூடாமல் இகைத்தான். 

புலி ௮தைபபார்த்து, “* பிராமணா பயப்படாதே, 

ர ணுன்னைச் சேந்றினின்றும் விடுவிக்கி2றன், சற்றி ந” 

என்று சொல்லிக்கொண்டு மெள்ளப்போய் அவனைப் 

பிடிக்துக்கொண்டது, 

DY JSUT HI (S77 uc aor ar or ater sor DOB. ap om : அஷ 

டர்கள் வேதாத் பயனம் பண்ணியிருக்காலும் தரும 

ரஸ்.இரப: அறிக்திரந்தாலும் அவர்கள் வார்த்தையில் 

உம்பிக்கை வைக்கலாகா.து. எவன் பாவம் எப்படியோ 

அதெப்போதும் 'ரீபாகா.து. இப்படி. யி.ரும்கையில் என 

கு இயல்பாயிருக்கிற பேராசையால் கான் இந்தத் துஷ் 

னேன் டனிடத்தில் ஈம்பிக்கை வைத்து மோசம் போ 

என்று, இப்படி. । பச்சாத்தாப பட்டுக்கொண்டு இருக் 

கையில், அந்தப்புலி ௮வனைக்கொன்.று தின்றது.
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ஆகையால் மிகவும் ஆலோசனைபண்ணி யாதொன்று 

செய்யத்தக்கதோ அதைச் செய்யவேண்டும். 
அப்படிச்செய்தால் யாதொரு இங்கும் நேரிடாது 

என்று சித் இரக்கரீவன் சொன்னது, 

இந்த வார்த்தையைக் கேட்டு ஒரு புறா கர்வத் 

தோடு 4 இப்படி ஆலோித்தால் ஐரிரையும் ஈமக்ககப் 

படாது. மேலும் வெட்கப்படுகிறவன், பொரறாமையுள் 

ளவன், ஸக்தோஷப் படாதவன், குரோதமுள்ளவன், 

Gat ளக்தேகமுள்ளவன், பிறர் பொருளால் ஜீவிக்கிற 

வன், இவ்வ நவரும் துக்கத்சையே அனுபவிப்பார்கள்” 

என்றது. 

இதைக் கேட்டிப புருக்களெல்லாம் தானியத்தைக் 

இன்னும் பொருட்டுப் போய் Fab FE nme வலைய 

லகப்பட்டன. 

புறுவரசன் அதைப்பார்த்து :* எல்லாரும என் 
சொல்லைக் கேளாமல் போனார்கள். இப்போது சான் 

ஒன்றியாயிருஈ த பலனில்லை '' என்றுசொல்லி அதுவும் 

வலையில் வரது அகப்பட்டது. 

பிறகு வேடன் பக்ஷிகளெல்லாம் வலையில் க்கக் 

கொண்டதைப் பார்த்து ௮தனிட கதிற்கு வாரத்தொடக் 

இனான். 

அதைப் புறாக்கள் கண்டு, சத் இரக்கரிவனைப் 

பார்த்து, * நரங்கள் நீசன்புத்இயைக்கேட்டு உன்னை 

அவமானம் பண்ணி?னோாம். அதன் பலன் பிராப்இயா 

09 p.m" என்றன. 

ப்போ சித்திரக்கிரீவன் * இப்போது இதைச் 
சொல்லிப் பயனென்ன ? இதற்கு ஓர் உபாயம் இருக்
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றது. எல்லோரும் வலையோ?கூட ஒருமிக்கப்பறச்.து 

)வறிடத்திற்குப் போகவேண்டும் ; அப்படிச்செய்தாற் 

ரன் பிசாணனைக் காபபாற்றலாம்'”” என்றது. 

இதைக் கேட்டவுடனே எல்லாப் பறவைகளும் 

பலையோூகூட Ry MIG பறந்துபோயின. அதை 

சவடன் SISDA His பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு, 

இவைகள் ஓ சமன காப் வலையைக் கொண்டுபோயின. 

BI aid Danas ளுக்கு ஒன்றுக்கொன்௮ு சண்டை 

உகரி௰ிம், அப்போது கன்கையிலகப் படுமென நினைத் 

துக்கொண்டு அவை களின் ன்னே தம்போது புறாக் 

டள கண்ணுக்கு மறை பாய்விட்டன. 

பிறகு அவன் வருக்கப்பட்டுத் திரும்பி வர்.அவிட் 

ரன், 

இவவாச்சரியபெல்லாம பார்த்திருந்த லகுபதன 

னன்னும் காகம் அ௮க்கப் புருக்களின் பின்னே தானும் 

2பாயிற்று, க?பாகராஜா தன் கூட்டத்தைப் பார்த் 

துக் * கண்டக ஈஇதிரக்திலிருக்கும் சித்திரவனகத்தில் 

என் சகேஹிகனான ஹிரணியகன் என்னும் ஒர் எலியர 

ஈன் இருக்கிறன். அவன் பல்லினா 2ல ஈம்முடைய 

வலையை அறுப்பான். அங்கே போங்கள்'' என, 

அசைக்?கட்டு அப்படி யே எலியாசன் வளையண்டை 

இறங்கின. முட்போகு ஏகாவது ஆபத்.து நேரிமிமென் 

தைக் குறித்த,க் கன்வளைக்கு நாறுவழி செய்து 

கொண்டு உள் ளேபிரூஃத எலியாசன் புருக்களிறங்கெ 

சக்கக்தைக்கேட்டுப் பயர்.து அ௮டக்கியிருந்த.து. 

சித்திரக்கிரீவன், “*சி ?சஹிதா!? ஹிரணியகா! எவ் 

ளோடு என் பேசாமபலிருக்கருய் ₹'' என்றது.
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இதைத் தன் சரேஹிகனுடைய இங்கூலென்று 

அமிர்து ஸஎந்ேதோஷக்தோடுசீக்செராக வளையினின் றும் 

வந்து, * நான் புண்ணியவானாகையால் இத்திரக்கரீவ 

னென்னும் மித்திரன் என்விட்டுக்கு வந்தான். இவ 

வுலகத்தில் மனமொத்த மித்திரமீனாடு ஸம்பாஷிக்கிற இ 

லும் Sar ற அனந்தம் எது என்று உபசாரஞ்சொல் 

லிற்று. 

பிறகு அதனுடைய அ௮வஸ்தையைப் பார்த்து மிக 

வம துக்குத்து மித்ரா! நீ எல்லாரைக்காட்டிலும் 

ஸமர்த்தனாச்சே, உனக்கு இபபடி பபட்ட விபத்து எப 

படி 2ேரிட்ட,து?”” என்ற து, 

புறா “* எந்தக்காலத்தில் எ.து ஈடக்குமோ ௮ 

உக்கும், விதி வலிது. sor மன் யாருடைய உபா 

பம் கடக்கும் ? கடல்பேருகி மேலிட்டால் அதற்குக் கரை 
யேது?'? என்றது. 

ஹிரணியகன் . இநதப பேசசு மெய்யே; தாறு 

நாழிகை தூரத்திலிருந்து வஸ்துக்களைத் தெரிகது 

கொண்டுபோடுற ம இன்றைக்கு '8வடன்வலையில் பாசா 

மல் இக்கக்சிகாண்டையே பார்; 5 Bor ov) Musi 

களுக்கு ராகுகேதுக்களால் (டை வருதலும், யானை 

யும் பறவையும் பாம்பும் கடடுப்படுதலும், புத்திசாலி 

களுக்கு வறுமை வருகலும்,தெய்வத்தின் மஹிமையே 

அல்லாமல் வேறல்ல ”” என்று சொல்லிச் சித்திரக்கரீ 

வன் கட்டுண்டிருந்த வலையின் கயிற்றை அறுக்கக் 

தொடங்கிற்று, 

அப்போ ௮ சித்திரக்கீரீவன் “மித இரா /? முன்னே 

என் பரிவாசத்தினுடைப கயிற்றை ௮று; பிறகு என்



லாபம்] அரசன் உதாரம் 57 

சட்டைக் துணி” என் ற்து. 

இதைக் 3கட்?ி எலி என் பல் மிகவும் மிருது 

வான, அதற்குப் பலமும் கொஞ்சம்! இவ்வெல்லாக் 
கட்டு க்களையும் நான் எப்படி அறுக்கக்கூடும். உன் 

சாயை அறுத்து பின்பு என் ஸாமர்த்தியத்துக்குத் 

தக்கதாக அவர்களுடைய தாயையும் ௮அ௮ப்பேன்” 
altar) Ai. 

சித்திரக்கிரீவன் ** ரல்லது ழன்பு இவா களுடைய 

பாசத்தை ௮று” என்றது. 

ஹிரணியகன் *தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொண்டு 

பிறகு தன்பரிவாரல்களைக் கா /பாற்றவேண்டும். அறம் 

பொருள் இன்பம் விடா௫ய இவைகளுக்குப் பிராணன் 

மக்கிய ஸாதனமாகையால் அதைக் காப்பாற்றினால் எல் 

லாவற்றையும் காப்பாற்றிறைபோலாகியது ” என்றது. 

சித்திரக்கிரீவன் “இக்க நீதி ஸரிதான் ; ஆயினும் 

இபப்டி ப்பட்! . வேகனையினின்றும் பாலனப பண்ணு 

இறதற்கல்லேவோ என்னை இவர்கள் ராஜாவாக நியமிக் 

இரக்இறார்கள் ? ஆகையால் என் உயிசைச்காக்கும் இச் 

சையைவிட்டு இவர்களைப (4௮ழாா9” என்றது. 

அசைச்கேட்டு எலி “$ பாம ஸாது, அடுத்தவர் 

நலா ஆதரிக்தெவனாயிருக்கிறுப். யஜமானனிடத்தில் 

விசுவாஸபாயி.நக்கிற Severs spit, Cova rots Sav 

(ரீ தஇபாயிருக்கற யஜமானலும் ஸுகமடைவார்கள்” 

என்று சொல்லி, எல்லாவற்றின் பாசங்களையும் ுறுத் 

ச சித்திரக்சரோவனுடைப கட்டையும் சேதித்தது.. 
பிறகு ஒன்றை ஒன்று தழுவிக்கொண்டு பிரிப 

வார்த்தைகள் சொல்லின. ித்கிரக்கரீவன் பரிவாசச்
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தாகூடச் தன்னிடத்இிற்குப் போயிந்று. 

11[. காகம் எலியை சிரேஹித்தல். 

லகுபதனன CTO GG காகம இவைமியலலாா 

பார்த்து அச்சரியமுற்று ஹிரணியகனை கோக்க, நீ 

பாக்யெவானா GREG. ஆகையால் நானும் உன் 

சரேரஹத்தை விரும்பு 2றன், ரீ தயைசெப்ு எனக் 

குச் சரேஹிதனாகவேண்டும்” என்ற, 

அப்போது ஹிரணியகன் நீ யரா?” என்றுகேட் 

தூ. 

காகம் :*சான் லகுபகனன் என்கி காக்கை'' என் 

றது. 

அதைக்கேட்டு எலி :*உனக்கும் எனக்கும் வெகு 

தாரம், உலகத்தில் ஸமானஸ்தர்களுக்2க BASH am Lp ain 

டாகிறது, ரான் உனக்கு இரை, * என்னைத் தின்றெவன்; 

இப்படியி நக்கையில் இதெப்படியாகும் ? பத்துக் 2க 

முகாந்தரமாகும், «hide AS sans Bey gD mow os 

வலையில் அசுப்பட்டதுபோல உன்னால் எனக்குப் பொல் 

லாங்கு சேரிரிம்” என்றது. 

லகுபதனன் அதைக் கட்டி மான் எப்படி. வலை 

ாரிற் சிக்கக்கொண்ட து” என, 

எலி சொல்லத் தொடக்இற்.று:-- 

111. (1) மான் ஈரியின் சிரேஹத்தால் வருந்திய கதை. 

“DESC EFS Rev சண்பகவனகத்தில் ஒரு LOT Spin 

காகழம் ஒன் றுக்கு ஒன்று நட்பா NHS. SII 

(ரிருக்கையில், ௮ந்தமான் இஷ்டப்படி புல் முதலான 

வைக மேப்ந்து கொழுத்திருப்பதை ஓ நகரி பார்த்
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அதச் தனக்குள்ளே ஆலோசித்து இவன் ஈமக்கு ௮லாத் 

இயனாப் இருக்கொனாகையால் இவனை வஞ்சனையால் 

கொல்லவேண்டும், என்று நிச்சயித் அக்கொண்டு ௮தன் 

ஸமீபத்திற்போய், “இரேஹிதா 1! ஸுகமா'' என்றது. 

அதைக்கேட்டு மான், **நீ யார் ?” என, நரி 1 நான் 

குத்திரபுத்தி என்கிற ஈரி, இந்தக் காட்டில் யாருமற்ற 

பாவியாய் ஒருவனாகத் இரிஈதுகொண்டிருஈதேன் ; 

இன்றைக்கு உன்னைப்பார்த்து மிகுஈத ஸந்தோஷத்தை 

படைந்தேன் ; இப்போது உனக்கு வேலைசெய்து 

கொண்டென்னிடக்இலிுக்க இச்சிக்கறேன்” என்ற. 

அதைக்கேட்டு மான் *ஈல்லது'” என்றது. 
பிறகு பொழுது னவுடே இரண்டும் ஒரு 

ரண்பக மரத்தின் 20) வந்தன. அம்மாத்தின்மேல் வா 

ஸம் பண்ணிக்கொண்டிருநத மானின் தேஹி தனாயெ 

ஸுபூத்தி என்னும் காகம இவர்களைப்பார்.தத, மானை 

கோக்கு: ஓ மித்இரா.! உன்னோ கூட இருக்கிறவன் 

யார்?” என்றுகேட்டது. 

மான் ** இகத ஜம்புகன் என்னுடன் இஈஹிக்க 

் என்றது. 

அப்போது காகம் “ மித்தானே ! ஜடி.தியில் 

வந்த வழக்கமில்லாகவனை ஈம்பலாகாது. ஒருவன் 

குலமும் ஈடத்தையும தெரியாமல் ௮வ னுக்கு இடங் 

கொடுத்தால் ஒரு பூனைக்குச சரந்தவசென்னும் கழுகு 

இடங்கொடுத்து இறந்தாற்போல் நேரிடும்” என்றது, 

அதைக்கேட்டு மான் :*சரச்கவன் எப்படி. இறக 

னி ரம்புகிறான் ? 

சான்?” என, 

காகம் சொல்லுகிறது:--
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ஸாதுக்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயை செலுத்துகிரூர் 

கள். சந்திரன் சண்டாளன்விீட்டி லும் பிரகாசிக்கறான்”' 

என்றது. 

இதைக்கேட்டுக் கழுகு பூனை இறைச்சியை 

இன்று ; மேலும் கொலை செய்கிறதென்று நினைத்து 

இப்படி கான் சொன்னேன்” என்றது, 

அதைக்கேட்டு நேடஞ்செவியன் பூமியைத்தொட்டுச் 

திவசிவவென் ௮சொல்லிக் காதின் மேல் கையைவைத்து, 

நான் தருமசாஸ் இரங்கள் கேட்டு மிகுக்ச வைசாக்கிய 
மடைஈது கெட்ட கருமங்களையெல்லாம் விட்டு விட 

டேன். ௮0நேக சாஸ் இரங்களில் கொலைசெய்வதைப 

போல வேழொரு பாதகழுமில்லையென்று சொல்லி 

யிருக்கன்றது. எவர்கள் மற்றொருவரைக்கொன்று 

தங்களுக்கு ஸுகத்தை விரும்புகிறார்களோ அவர் 

கள் நரகத்தை அடைகஇருர்கள். ஆகையால் கொலை 
'சய்யாமலிருப்ப தபால வேழோரு தருமம் இல்லை 

யென்று நினைத்துக் காட்டிலிருந்துகொண்டு காய் கனி 

இழங்குகளைச் சா பிடுகிறவர்கள் பாதகம் எப்படிப் பண் 

வார்கள்?” என்_.௮ சொல்லிக் கழுகுக்கு நம்பிக்கை 

வாப்பண்ணி அதன் விட்டில் இருந்தது. 

பிறகு ௮.௧ ருத் இராக்ஷப் பூனை பட்சிகளின் குய் 

௬௧௯௭ காடோறும் ௮ங்கே சொண்டுவர்து தின்று 

கொண்டிருக்கத் தலைப்பட்டது. அப்போது குஞ்சுழக்க 

பறவைகளெல்லாம் கலேசப்பட்டு ஒன்றாய்க் கூடித் தர் 

கள் குஞ்சுகளைச் சோதிக்கக் தொடங்னெ, பூனை 
இதையறிந்து அவ்விடம்விட்டு ஒடிப்போயிற்று, so 

தப்பகதிகள் அதைப் பார்த்துக்கொண்டே கழுகின்
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பொர்தண்டைவர்து பார்க்கையில் குஞ்சு க௭ஞுடை ay 

௪ ஓம்புகளும் சிறகுகளும் விழுந்து கடக்கக்கண்டு, ஈம் 

PO குஞ்சுகளை இந்தக் துசோஹிக் கழுகே பக்ஷிக் 

அதென்று நிச்சயிசது shee கழுகைக் கொக்கிக் 

மிகான்றன. 

ஆகையால் ஒருவனுடைய குணம் தெரியாமல் அவ 

னுக்கு இடங்கொடூக்கலாகாது என்ந. 

அப்போ நரி ஒருவன் ஸுஈபாவம் ௪ே ஈஹிக்கெ 

கீறகு முன்னே தெரியுமா ? BC OUT BORE RE Set 

வதக்தினாலே காரியமில்லை. Dat SOR AS amin 

கண் டமாக்கிரகு திலேயே உண்டாகிறது” என்று. 

மான் அதைக்கேட்டு காககதை பார்த்.து, “எப்படி 

gE எனக்கு மித் இரமீனோ அப்படியே இவலஸுமிருக்கட்டும். 

ச ஒன் ௮ுக்காம் கடை சொல்லா? ”” என்று சொல்லி 

ஈமியைக் தன்னிடத்தில் வைத்துக்கொண்டது. 

பிறகு மூன்றும் தங்கள் மார்க்கக் இன்படி. வயிற்றை 

சிரப்பிக்கொண்டு இசவில் ௮௪ Qe ev aii gu Olxa aver 

9-55 Bom. 
இப்படி யிருக்கையில் ஒருகாள் ஈரி மானைப்பார் த்து 

மித்இரா.! இர்தக்காட்டில் இவிளஎன்று கோத்தியான 

பயிரிருக்கறதை உனக்குக் காண்பிக்கிறேன்” என்று 

சொல்லி, அதை அ௮ழைத்துக்கொண்டுபோய்க் காட் 

opp. பஅன்று முதல் அந்தமான் போய்ச் இனக் 

சோரும் பயிரை மேய்ந்துகொண்டிருக்கையில் ௮தைக் 

கொல்லைக்காசன் பார்த்து அங்கே வலைகட்டினான். 

பின்பு மானங்கே வழக்கப்படி மேயப்போய் அதற் 

MAHAMAHOPADHYAYA 

Dr. U V.S. IYER LIBRARY, 
BESANT NAGAR, MADRAS-9Q\
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சிக்கிக்கொண்டு, இப்போது என்னை, மித் இரனைக் தவிர 

யார். விமிவிப்பார் என்று மன தில் எண்ணிக்கொண் 

டிருந்தது. 
அங்கே நரிவர்து, என்னுடைய மகோசதம் நிறை 

Cappo: இப்போது நான் இதன் எலும்பையும் 

மாம்சத்தையும் நிரம்பத் இன்னுவேன்' என்று வாயூற 

மன இல் எண்ணிக்கொண்டு அம்மாவிருக்த.௮, 

அகைக்சண்டு மான் **மித்திசா.!? ஏன் சம்மா 

விருக்கிறாய் ? என்னு ப வலையை௪ சீக்செமாய் அறு 

தீ.து என்னை வி௫வி, ஸங்கட காலத்தில் சிகேஹிதர்கள் 
” என்றது. 

ஜம்புகன், :* ஆம், 8 சொல்வதெல்லாம் மெய்யே ”” 

உடை யிழர்தவன் கைபோல் உதவுவார்கள் 

ஆயினும் எனக்கு இன்றைக்கு விரக இனமாகையால் 

தான் இர்தக் தோல்வலைபைத் தீண்டமாட்டேன்; காளை 

க்கு என்ன சொன்னாலும் கேட்பேன் ; சிரேஹிதலுக் 

காக கான் |சோணனை விடத்தக்கவன்'' என்று சொல்லி, 

அதன் கண்ணுக்குக் தெரியாமல் எமீபத்தில் ஒரிடத் 

தில் ஒளித்.துக்கொண்டிரும் ௧௮. 

காகம் இரவில் மான் வாலில்லை யென்று அதைத் 

தேடிக்சொண்டு அங்குமிங்கும் இரிந்துகொண்டு அங் 

கேவருகையில் அ௮ர்தமானின் ௮வஸ்தையை । பார்த் 

அச் *சரேஹிதா! உனக்கிர்த அவஸ்கை ஏன் 

வர்தது ? என்றது, 

மான் *: இது சான் உன் வார்த்தையைக் கேளா 

ககால் வரச பயன் ”” என்றது, 
காகம் (உன் கூட்டாளியான ஐம்புசன் எங்கே 

போனான் ?” என்றது.
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மான் * என்னுடைய இறைச்சியைத் இன்பதற் 
காக இங்கெங்கேயாவது ஒளி 'தீதுக்கொண் டிருப் 

பான்,” என்றது, 

அதைக்கேட்டுக் காகம் :: தனக்கு ஹிகம்பண்ணு 

இற மித்தரன் பேச்சைக் கேளாதவனுக்கு விபத்துச் 

சீக்சரமாக வரும். மேலும் ௮வன் சத்துருவுக்கு ஸர் 

தோஷம் வருவிக்கிறான்” என்று சொல்லிக்கொண்டிருக் 

கையில் கொல்லைக்காரன் கையில் ஒரு தடியை எடுத்துக் 
கொண்டு வந்துவிடடான். 

இதைப்பார்த்துக் காகம் மானுக்கு 4 மித்இரா 7 

நீ இப்போது மூசசை அடக்கிக்கொண்டு செத்தவனைப் 

போலச் இடந்தால் ௮வன் உன்னைப் பார்த்து Oss sr 

யென்று எண்ணிக்கொண்டு கட்டிய வலையை அ௮லிழ்த் 

துச் சுருட்டி வே?றரிடத்தில் வைக்கப்போவான். 

அப்போது சான் கத்துகறேன் ௮தைக் கேட்டமாக்தி 

ரத்தில் நீ மிகவும் விரைவாய் ஒட்டம் பிடி '' என்று 

சொல்லிக் தானப்படியே பொய்யாக மானின் கண்ணைக் 

குத்திக்கொண்டிருஈக.து. 

இதற்குள்ளே கொல்லைர்காரன் வாது ம ரானை ப 

பார்த்துச் செத்ததென்று எண்ணிக் கட்டியிருந்த வலை 

யை அவிம்த்து ஒரிடத்தில் ஒன்றாகக் கட்டிவைக்கப் 

போனான். காகம் அதைப்பார்த்து ஸங்கேதப்படி கத்த, 

மான் அதைக் கேட்டவுடனே ஒட்டம்பிடித்தது. 

அதைக் சொல்ல நினைத்த அந்தக் குடியானவன் தடி யை 

விசிறி எறிய, அது அங்கிருந்த ஈரிமேற்பட்டு ௮து 

இறந்த.
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ஆகையால் *: புண்ணியமாவது பாவமாவது மிகுதி 
யானால் அதன் பலன் உடனே உண்டாகிறது ” என்று 

சொல்லி முடித்தது. 

பின்னும் எலி -* இப்படி மானுக்கு நரியின் ச 2 

ஹம்போல் உன்னுறவும உபயோகபபடாது ” என்றது. 

காகம் “: உன்னைத் இனறாலெனககுப போதுமா 7 

நீ பிமைததிருந்தால் நான் ததெஇரகடிரிவனைப போல 

ஸுகமடைவேனென்று உன்ஈ௩டபை விருமபுக றன் ”” 

என்றது. 

பின்னும ஹிரணியகன், நீ என ககுப பகைவன் 

உனலுட 2ன கான் Fi Om amin பண்ணுகிறதிலலை. சத் 

அரு தனக்கனுகூலமாயிருஈசாலும அவனோடே ௫2௧ 

ஹிக்கலாகாது தண்ணீரா வெககீசானாலும நெருபபை 

அவிக்கும. எது தக்க2தா ௮தைச செய்யவேண்ூம். 

தண்ணீரில் வண்டியும் பூமியின் 2மல கபபலும செலலு 

மா * ஆகையால் சததுருககளிடகதிலும விபபிசாரி 

யிடத்திலும் ௩௦பிககை வைக்கலாது”' என்று இவ்வா று 

பலவிதமாகச் சொலலிறறு. 

காகம் **ரான்உன்னுட ன சி மாஹிபபேன்; இலலா 

விட்டல பட்டினியிருக து இங?ீக2ப என் பிரணனை 

விடுவேன். கெருபபின் வெயபததினால் பொன ups 

லானவை உருகி ஒன்றாகின்றன யாதேனும ஒரு நிமித 

தீத்தினாலே விலங்கு பறவைகள் மித்திகதுவத்தை 

அடைகின்றன. பயததினாலாகலும் யாதோ ராசையி 
னாலாகிலும் மூடாகளுக்குசண சிேேஹமுண்டாடறது. 

ஸாதுக்களுடைய சிரேஹ3மா கண்ட மாத்திரத்தில் 

உண்டாடறது. மண்பானை €க்செமாயுடைகறது, பிறகு
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பொருந்துகிற தில்லை. பொன்குடம் சக்ரததில் உடை 

யாது, உடைகதாலும் ஒன்றும். இப்படியே துர்ஜன 

ஸத் 9னர்களுடைய சினைஹம் இருக்கிறது” என் 

றது. 

இதைக் கட்டு ஹிரணியகன் “உன் வாததை 

யால கான் ஸு ?தாஷமடைக ?தன் ; இனி உனககும் 

எனக்கும் ஹத துவா இருஈகடடும ; இன்று முதல் 

ராமிருவரும ஒரு மனதாய் இருகக2வண்டும. உப 

காரம பண்ணுகிறவன் மிசுதிரனென் ஙா, அபகாரம் 

பண்ணுகிறவன் சத் துருவெனறும ௮றிஈ.து மனக்களங் 

௧/௦ இல்லாமல் ஈடக்க2வண்மிம '' என்று இபபடிப் 

பேசி நிசசயிதது ஹிரணியகன் லகுபகனனுககுச் 

சிறிது ஆகாரங்கொகதெ௫த கன் வளைககுள Oi min py. 

சி 2ஹலாபம பெற்ற காக ழம அதனிடத்தில் செலவு 

பெறறுக்கொண்டு சன்னிடத் திற குப 2ீபாயிறறு. 

IV காகமும், எலியும், ஆமையும், மானும், 

நட்பாக இருத்தல் 
அது முதல இவைகள் wa ums ASmamir ts 

Ror WEOGT MDI Bantin Ost ns sO sre Lied 

வாறு ஸமபாஷணை செப்துகொண்டி ர௩கன. 

ஓஒருகாள, லகுபதனன் எலிபைபபாரத்து, :: மித் 

திரா? இபமி்பாது இ;ு2ந இரை ௮கபபடாமைபால் 

Sas ph sD pg curs சினைககி2றன் '' என்றது. 

அதைக கட்டு ஹிரணியகன் “எங்கே போகி 

மய?” என்றது, 

அப்போது காகம் தண்டகாசணியததில் கர்ப்பூர 

கேளரம் என்கிற தடாகததில் இருக்கும மந்தார னென்
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BILD Boo எனக்குச் சனேஹிதன். அவன் எனக்கு, 

விசலிசமான பலமீன்களைக் கொடுத்துப் போஷிப்பான், 

ஆகையால் கான் ௮வனிடத்திற்குப் போடறேன்” 

என்றது. 

ஹிரணியகன் “மித்இரா! அவ்விடத்திற்கு என் 
ளையும் அழைத்துப்போக வேண்டும். கான் தேசாக 

கரம் போக விரும்புறேன் ” என்றது. 

அப்போது காக்கை நீ அப்படி விரும்புவா 
னேன் ?” என்றது, 

ஹிரணியகன் (அங்கே போன பின்பு சொல் 

வேன், ”” என்றது. 

லகுபதனன் ஹிரணியகனை தூக்கிக்கொண்டு அந்த 

இடத்துக்குப் போயிற்று, அவைகளைப் பார்த்து மர் 

தான் ௮வ்விரண்டுக்கும் உபசாரம் பண்ணிற்று. 

அப்போது லகுபதனன் மந்தரனைப் பார்த், 

: இந்த ஹிரணியகன் மிகவும் பரோபகாரி ; இவன் தத 

இரக்ரீவனை ௮வன் கூட்டக்தோடுகூட வலையினின் 

றும் விடுவித்தவன் ; அப்போது இவனது ஈட்புகிலை 

மையைப் பார்த்து நானும் இவனுடனே ஈட்புக்கொண் 

டேன்” என்றது. 

அதைக்கேட்டுக் கூர்மம் ஸர்தோஷப்பட்டு ஹி 

ணியகளைப் பார்த்து, 6 மித்இிரா !/ நீ இக்க மனிதஸஞ் 

சாரமில்லாக் காட்டில் வருவானேன் ?'” என்றது. 

அப்போது எலி சொல்லுறது. 

ஹிரணியகன் வரலாறு 
: ஜம்பகாவதி என்னும் பட்டணசத்இல் சூடாகர் 

ணன் என்னுமொரு ஸர்கியாஸி இருந்தான். உண்டு
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மிகுஈத சோற்றைக் கபபறையிறடோடடு உறியின்மேல் 

வைதஅகவிட்டு அவன் நித்திரை பண்ணிக்கொண்டிருப் 

பான். பின்பு ௮க்தச சோற்றை நான் தின்றுசொண்டு 
ஸுஈகமாயிருக்கும் நாளில் ௮ங்கே வீணுகர்ணனென் 

னும ஒரு ஸக்நியாஸிவக்து ௮வனோடுகூட ௮ேக 

கதாபபிசஸங்கம் பண்ணிககொண்டிருக்கையில் ௮௩5௪ 

சூடாகர்ணன் கையிலொரு தடியைவைதது ௮தனாலே 

பூமியைக் தட்டிககொண்டு சோறறைக காபபாற்றிக் 

கொண்டிருரதான். அபபோது விணாகாணன் :(: என் 
னுடைய கதையை அ௮லக்தியமபண்ணி நடுவே வேறே 

என்ன வியாபாரததில இருககருய் ?” என, சூடாகர் 
ணன் BT ATT EO SOL அ௮காதரவு பண்ணவில்லை. 

இவவெலி என் பாததிரததிலிருககிற ௮ன்னததை 

நாடோறும் இன்னுகிறது, ௮ை ஓட்டுகி3றன் ”” என் 

ரன, விணாகர்ணன அ௮பபோது உறியைப் பாத, 

“கொஞ்ச பலமுளள இரத எலி இவவளவு உயசம் எப 

படித தாவுகிறது ? இதறகொருகாசணம இருகக வேண் 

On. ௮அதான் எதுவாயிருககலாமென்று ஆலோசித 

துப பார்த்தால் இங்கே மிகுதியான இரவியம் இருக்க 

வண்டும். உலகததில தரலிபமுளளவாகள் பலமுள் 

ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் ; அஸாகதியமான காரியங் 

களை ஸாதிக்ரொகள் ; சாஜததுவதஇிறகும் இதுவே 
காரணமாகும்) எல்லாம இதினாுலாகெறன ”' என்று 

சொன்னான். அந்த ஸநநியாஸி இதைககேடடு மெய்தா 

சென்று ஈமபிப பூமியை Gary, Bur ! என் இர 

வியத்தை எடுத்துக்கொண்டான். 

அன்று முதல் கான் இளைததுபபோ?ேேன்; பின்பு
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எனக்கு இரையம இடையாததினால் மெள்ள மெள்ள 

ஈநடாதுகொண்டிருககையில் ௮௪ ஸாநியாஸி பாதது 

பார், இர்தஎலி இபபோதுதான் தன்னுடைய ஜாதித 

தன்மையை ௮டைக்திருக்றெ௮. முன்னிருஈத அதன் 

மதம் போய்விடடது. அகையால பணமிலலாதவா 

களை எல்லோரும அறபமாய் நினைக்கிராகள் ” என 

ரூன், இதைக்கேட்டு “ கானினி இங்கே இருககறத 

ஸரியன்று, இதை வேறொருவசோடும் சொலலலாகாது, 

பொருளழிவு, இருகசசதஇரம, கானம், மானம, ௮வ 
மானம், ஆயுள, கனம் இவைகளைப புக திமான் வெளிப 

படுககலாகாது. தன்விதி பிரதிகூலமாயிருக்குங் காலத 

தில ஒருவன் பராகரெமமும (மயறடசியும வீணாகின்றன. 

பணமில்லாதவனுக்கு வனவாஸகதைக் காடடிலும 

வேறு ஸுகமிலலை. எஈகவிடததில் காம பணக்கார 

ராயிருகதோமோ ௮௩௧ இடத்தில் ஏழையாயிருகஇறது 

உககமமன்று” என்று மறுபடியும இழநக பணத்தை 

மீட்கிக்கொள்ளப பிரயகதனபபட்டேன். ௮பபோது 

ஸக்நியாஸி என்னைக தடியாலடி சதான். அதனாலேயே 

மிகவும தன்பபபட்டு உன் சிரேஹிகனுடனே நான் 

இங்கே வஈதேன் ” என்றது, 

மந்தரன் “மித்ரா! நீ இதனால் அதைரியப 

பட்டு உறைவிடம துறஈதோமென்று வருததபபட 

வேண்டாம. ஸாஜுக்கள் எங்கேபோனாலும மரியாதை 

பெறுொர்கள். சங்கம் வேறொரு காட்டுக்குப் போனா 

ஒம் புல்லைக் இன்டுறதில்லை, யானையையே இன் 

னும். உத்ஸாஹமாள்ளவன், ஸந்தோஷ முள்ள
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வன், தைரியசாலி, சூன், களங்கமில்லாகவன் 

என்னும இவாகளிடததஇலே லக்ஷஈமி தானே வாதடை 

Bano நீ பணததையிழாதும எபபோதும ஸநதோ 

ஷத்தோடே. கூடியிருக்க ஐய். ஆகையால உனக்இருக் 
கும ஸுகம பணததாசையால மயங் குறவாகளுக்கு 

இலலை. இன்னுங்கேள; மேகசசாயை, துஷ்டனுடைய 

Sou, இளமபுல, யெளவனம, சனம இவைகள 

வெகு காளைக்கு நிலலா ஆகையால இவற்றை 

இழாதால அழுது கொண்டு அஹாசகதை ஒழி 

கீது எக௩இயிருகக லாகாது எவன் காபபததிலி 

கருனா அவன் பிறககறதறகு முன்னே தானே 
தாயிடகதில பாலை யபைதது வைககிறுன். மப 

IQEC FUR DMT ஆயுசுள்ளவரைக்கும காபபாறற 

மாடடானா ? நீ நலல வி3வேயொயிருக்கறெஇனால் இவை 

கள எல்லாம உனககுத கெரிஈ 2தயிருககும. இனிச 

சிரேஹமாய எனனிடததில ஸுகமாயிரு '” என்றது. 

இதையெலலாககேடடு, லகுபதனன் :* மதரசா, 

நீ ஸகலகுண மைபனனன, மேலும் ஸத்குணன்/ 

ஸா அக்களுககு வாத ஆபத்தை ஸாஅக்களே நிவிருக்இ 

பண்ணுகரொகள் என்றறிரது காசகள உன்னை காடி 

a5 grin” என்று சொலலி முடித்தது 

பின்னாகாகம் ரீண்டபெரிய மாக இதன்மேல் போயு 

ட்காஈது தன் சுபாவபபடியே இங்கும௮ங்கும பாத் 

அக்கொண்டிருக்கையில, எ சோஒரு பய PSST Sens 

அறிஈது, :: நீங்களிருவரும் உங்களிடத்தில் ஒளித்துக் 

கொண்டிருங்கள்” என்று சொல்ல, மகதரன் கண்ணீ 

ருக்குள் போயிற்று; எலி வளையினுள் நூழைஈத.து,
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காகம் விருக்ஷத்தின் அுனியிலிருந்து பார்க்கையில் 
யாதொன்றும் காணப்படாமையால் பின்பு அ௮ம்ஜூான் 

௮ம்வெளிப்பட்டுப் பேசிக்கொண்டிருர் தன. 

அப்பொழுது அவைகளின் ஸமீபத்தில் சித்திராங்க 

னென்னும் ஒரு கலைமான் வந்து, சான் வேடர் பயத் 

தால் உங்களிடத்தில் இருக்கலாமென்று வந்தேன்” 

என்றது. 

அதைக்கேட்டு மந்தரன் அதற்கு ஸம்மானம் 

பண்ணி, ': இது உன் வி, நான் உன்ஸேவகன் என்று 

எண்ணிக்கொண்டு ஸுகமாயிரு”” என்று முகமலர்ந்து 

சொல்ல, ௮துவும் இவைகளுடன் ஈட்புக்கொண்டிருஈ 

த்து. 
௮ப்படியிருக்கையில் ஒருகாள் சித்திராங்க னென் 

னும் மான், புல்மேய வே 2ரரிடத் இிற்குப்போய் மீண்டு 

சாயங்காலம் வசாமையால், *மேயட்போன மான் 

இன்று ஏன் வரவில்லை” என்று ஆமை விசனப்பட, 

அதை அறிந்து எல்லாம் விசனமடைர்தன, 

மறுகராள் விடியற்காலத்தில் காக்கை பறஈது நாலு 

பக்கத்திலும் பார்த்துக்கொண்டு போகையில் இத்தி 

சாங்கன் தோல் வலையில் ௮கபபட்டிருப்பதைக்கண்டு 
௮தன் aap Suri, “he Bar! உனக்கரத 

அவஸ்தை எப்படி. நேரிட்டது?” என்றன. மான் 

£: இப்போது இதைக்கேட்டுப் பியோசனமில்லை, நீ 

போய் ஹிரணியகனைச் சீக்காமாய் ௮மைக்அக்கொண்டு 

வந்தால் ௮வன் வேடன் வருவதற்குள், என் பாசத்தை 

யறுத்து என்னை, விடுவிப்பான். வேடன்வரந்தால் ஒரு 
பாயமும் நடவாது”? என்றது.
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Vy. மானுக்கும் ஆமைக்கும் வந்த ஆபத்தைத் 

தோழர் நீக்கல். 

இதைக் 2கட்டவுடனே காகம் விரைவாகபயோய் 

அவைகளுடனே நடந்த காரியத்தைச் சொல்லி ஹிச 

ணியகனை அழைத்துக்கொண்டு வந்தது. ௮௩த ஹி 

ணியகன் மானைப்பார்த்து நீ ஸமைர்த்தனாயிருர்தும் 

வலையில் எபபடியகப்பட்டாப் ?” என, மான **வல்ல 

மையிருந்தாலும் வருவது வரும் ; இப்போது என்னைச் 
சிக்சரமாய் விடிவி, எனக்குப பழப பயமிருக்கின்றது: 

மானின் வரலாறு. 

முன் கான் குட்டியாயிருக்கையில் வேடன் வலை 

கட்டி, என் கூட்டத்தை வலா£தகதான். மற்றவைகள் 

பெரிய மரன்களாயிருக்தபடியால் குதித்து வலைபைத் 

தாண்டியபோயின, எனககுக குதித்தோடச் சக்தி 

யில்லாகதினால் வேடன் என்னைப் பிடித்து இராஜனி 
டம கொண்டு போனான், சாஜா வாங்கித தன் பிளளை 

கையிற்கொடுக்க, ௮ங்கே நான் வெகுகாளிருக்கையில் 

ஒருராள் மச கர்சசனையைக 3கடடு மிகவும சஞ்சலத் 

(காடு காற்று மழையாற் பீடிக்கபபடு மான் கூட்டங் 

aor ஓடும்போது * ௮வற்றின் Ger நான் ஓடு?வ னா 

என்று மனுஷபாஷைபினால் எனக்குள்ளே சொன் 

மனன், 

ராஜகுமாரன் அதைக் ?கடடு நாற்றிசையும் பார் 

தத என்னையும் பார்த்தான். பின்பு சற்றுரேரம் சம்மா 

இருந்து இ.து மனுஷுனைப்2பால் எபபடிப் பேற்று, 

ஆகையால் இது ஒரு விசித்திரப் பிராணியாயிருக்க 

வேண்டுமென்று கினைத்துப பயத்தினால் ஜுரத்தில்
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குள்ளே கான் ஆமையின் கடடைச சேதிபபேன், 

உடனே ௮வ்வாமை தண்ணீரில் ஒடிபபோம ” என, 

இதைக சேட்டு எலலாம் அவ்வாறே செய்து மாதானை 

,விடுவித்தன. 

பிறகு ௮ஈதவேடன் வாய்த் தவிடம்போய் அடுப்பு 

'நேருப்பும் இழந்தவள் போல Car மிகவும 
வருத்தமடைஈது கைக்குவாசாத பெரிய லாபததை 

இசசிததுக கைககுவகத சிறிய லாபததையும இழக 

தேனே, யாககும் அதிகதசை அதிகாஷ்டம். கிடைத 

தமடடும் போதுமென்று கினைககறவனே மஹா 

புருஷன், என்று இவவாறு சொலலிககொண்டு தன் 

விடடுக்குப போனான். 

உடனே தச் காகமும் .அமையும மானும் எலி 

யம மிகவும ஸ௩தோஷமடைஈது தஙகளிடத்் இல முன் 

போல ஸுஈகமாய் வாழ்ஈதிருக்தன.” 

ஸ்ுகிரல்லாபம் முற்றிற்று:
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ழன்றவது, 

ஷந்ிவிக்கிரகம் அல்ல அடுத்துக் கேடுத்தல், 

]. சுருக்கம். 

“(0௭0 பகையாளிகளாய் இருந்தவர்களு 

டைய விசுவாஸத.இல் ஈம்பிக்கை வைக்கலாகா து. ஈம்பி 

னால் எபபடிக் காகம் கோட்டான்களின் குகையைக் 

கொளுத்தி காசம் செய்ததோ ப்படி, நேரிடும்” என, 

அதைக்கேட்டு இராஜ குமாரர் ! அதெப்படி சொல்- 

௮ம்” என, ஸோமசர்மா சொல்கிறான்... 

11. காகங்களுக்கு வந்த ஆபத்து : மந்திராலோசனை. 
*தென்தேசத்தில் மயிலை ஈகாத்தின் ஸமீபத்தில் 

ஒரு பெரி .தலமாத்தில் மேகவர்ணன் என்னும் காக 

ராஜன் தன் கூட்டங்களோடு வஸித்துக் கொண் 

டி ருக்கையில் ௮ங்கே உருமர்த்தனன் என்னும் ரஜக 

கோட்டான் தன் கூட்டத்தோடு மலைக்குகையிலிருந்து 

வந்து ௮ந்த தலமாத்தை வளைத்துக்கொண்டு இசவில் 

அகப்பட்ட காகங்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்டு காடோ 

௮ம் போய்க்கொண்டிருர்த.து. அதனால் HU s 

தைக் காகங்கள் விட்டுவிடும்படி சேரிட்டதனால், மேச 

வர்ணன் தன் மர்திரிகளைன அழைத்து “ஈம் பகைவா 

ஈரடோறும் இங்கெவில் வந்து காக்கைகளைக் சொல்லு 

இழர்கள் ; ஈமக்கோ இரவில் கண் தெரி தில்லை ; 

மேலும் அவர்கள் இருப்பிடமும் அறியோம்) ௮.றிர்தால்
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அ௮ங்கேபாய் அவர்களைக் கொல்லலாம் ; பகைவரை 

௮சட்டைபண்ணினால் ௮து கநோய்போலப் பெருபெ 

பெருந்தீங்கை விளைக்கும்; ஆதலால் இப்பொழுது 

ஸந்தி விக்காகம், 2பதம, கலஹம் என்பவற்றுள் காம 

செய்யத் தக்கது யாவதென்று சொலலுங்கள் '” என் 

றது. 
அதைக்ேட்டு மந்திரிகள் * அரசன் கேட்பதறகு 

முநதியே மர்திரிகள் ஹிதம்சொல்ல வேண்டும், இல்லா 

விடில் கட்ட பிறகாபினும் விரைவாய்ச் சொல்ல 2வண் 

On, அ௮ப்படி௪ செய்யாமல் விண் விசசகம பேசுற 

வனை LT F BN GRE FEB HO oom று நினக்கவேண்டும” 

என்றிவவா அசொல்லிப்பின்பு மா இரிகள்வீக்தும் என்ன 

செய் பலாமென்று தங்களுக்குள் ஆலோூக்கச் தொட 

இன: 

௮ப் பாது அவைகளில் உத்தமஜீவி என்பது ர 

சனை தோத்து * மஹாராஜா 2வ t வலியவர்களுட 2ன 

பகைத்தல் தகாது, ஸமாதான9ம ௧க௩௧து. பகைவா 

களை வணஙூக் காலம் பார்தது மோசம் பண்ணுகிறவா 

கள ஸுகமடைகிருாகள். அற்றில் தண்ணீர் சரமபிப் 

பெருகிவருகையில் வணங்குப செடி சாசமடையாமல 

பின்பு பூன் பால் அிமிர்கஇருக்கிறகல்லவா. ஆபததுக் 

காலத்தில் துஷ்டர்கடைன ஸமாதானம பண்ணிக் 

கொண்டு உயிசைச் காப்பாற்றினால் பின்பு எல்லாச் செல் 

வழும ஸம்பா இக்கலாம். மேலும் தனக்குப் பல பகை 

வர்கள் இருந்தால் அவர்களில் ஒருவனோடு உறவு 

கொண்டு மற்றெல்லோரையும கெடுக்கவேண்டும. நில 

மூம் ஈட்பும் பொருளுமாகிய இவற்றின் இருப்பைத் தன்
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னிடததிலும மாறறானிடகதிலும இவவளவென்று 

ஆசா பாதுகசொண்டு, கூடுமானால பினபு ௮அவனுடன ௭௮ 

நகவேண்டும. இலலாவிடில கூம் விாத்தியை அநு 

௭ ரிசுதுத தனககு। பலமளள காலத்தில இருஷ்ண 

ஸாபபததின வியாபாரசகை அ௮.துஸரிகக வேணடும. 
ஜயமூம 2 தாலவிபும ஓ ருவன ..நகலல , ஆகலால மாற 

ரனுடை. ப வலியையம வலியினமைபையும வுறிகது 

எதுசெபபததகக?தா ௮தை செயடவேணடும கொக 

கைப £2ீபால உற௫சிபி ந-நு கூபபகஇல கசுக2வணடு 
99 மெனறு பெரியோ ரப சொலரிபிரநகசிராகசள 

என்றது 

அதைக?கடடு இராஜன் இரணடாம பிரதானி 

DUS ITT BB) : உன கருகது எனன சொல ” என, 

௮௮ :: இவன சொனனவறுல சிறிது ரனமைபுண 

டாகாது, பெரிப எஈகடம மீரரிடிம2பாநு பகைவ 

ருடன் ஸுதிபணணலாகாத 9ஈ ருடபினால காப்சசின 

Br gar Oar mu yur gre கோடடானக௱வரநக 

அனறனவெனறு அவைகசளாரி எாதிபணணினால 

runs அவைகள் கொனறுவிடம விஷு-இரம அபபி 

பஙகன சதால வளாகிற ஏ?பாலும டா பபினால கெருபபு 

விரூததியாறதுபோாலுப Aimar sis ஸமபவிக கும. 

*க.துரு வலியவன ராம எளி 2பாம எனபீசானால ௮தற 

கு௪ செதையிலலை பானை பெரிதாயி நாகாஓும ௮தைச 

Fass sy கொலலும, ஆதலால மேபைல க இனால 

ப-கைவசைக கொலல tas Bin அரசனுடைய கொடுக 

கணடததைபபராதது வைரிகள இயலபாயப பயமடை 

கிராகள எஙகும ததி பெறறிருககற பராககாம
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சாலியாயும் எல்லாராலும் ௮றியப்பட்டவனாயும் இருக் 

குறவன் எவனோ அ௮வனே பாக்கயெவான், இல்லாவிடில் 

தாயின் யெளவனத்தைக் கெடுத்துப் பயனென்ன ₹ 
பராக்கொமத்தால் உயிர்த் திருக்கிறவனே உயிருள்ளவன்? 

மற்றவர்கள் பிணத்துக்கு ஒப்பானவர்கள் என்ற, 

இப்படி. ௮து சொன்னவற்றையெல்லாம் ௮ரசன் 

கேட்டு, மூன்றாம் பிரதானியைப் பார்த்து, 44 உன்னு 

டைய கருத்து என்ன” என்று கேட்டது. அது 

அரசனே! கேள, பகைவன் தன்னிலும் வலிய 

ஞாயிருந்தால் அவனோடு பொருக்தலாவது பொரு 

தலாவது ஒன்றும் செய்யாமல் தன்னிடத்தைவிட்டு 

வேறிடத்திற்குப் போய்விடவேண்டும்; இதுவேல்லது. 
இச்சமயம் சண்டைசெய்யல் ௮காதென்று வைரியின் 

பலத்தைப்பார்த்து எவன் தன்தேசத்தைத் துறந்து 

போடூருனோ ௮வன் பாண்டவர்களைப்போல ஸஈகமடை 

வான். இதைவிட்டு எவன் செருக்குடனே யுத்தம் 

செய்கிறானோ ௮வன் குலமுதலறக் கெடுஇிருன் '' என் 

றது. 
இதைக்கேட்டு அரசன், நான்காவது மர்இரியைச் 

கேட்க, ௮து தன்னிடம் விட்டுப் பெயர்தல் உச 

மாகக் காணவில்லை. முதலை தன்னிடத்திலிருந்தால் 
மலைபோன்ற யானையையும் இழுத்துக்கொண்டு போ 

கும். அதுவே தனனிடம்விட்டுப் பெயாஈ்தால் ௮தை 

காய்களும் இழுத்துக்கொண்டு போய்விடும். ஆகையா6் 

தன்னிடத்திலிருந்தேதே ஈட்புள்ளவர்களை உதவியாச 

அழைத்துக்கொண்டு பகைவர்களை அழிக்கவேண்டும் 

எவன் சத்துரு வருகறானென்ன௮ பயந்து தன்னிடம்
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விட்டுப் போகிரழுனோே ௮வன் மறுபடியும் ௮வ்விடத் 

இற்கு வருகிற இல்லை. பல்லைப்பிடுங்கெ பாம்பும், மத 

மில்லாச பானையும், இடம்விட்டுப் பெயார்த ௮ரசும் எல் 

லாரசாலும் ௮வமானம் அடையும். மேலும் தன்னிடத் 

திலிருந்கால் ஒருவனே மாறுபேருடன் யுத்தம் பண் 

ணுகிறுன். ஆதலால் அர்க்கத்தையும் மதிலையும் ஏற் 

படுத்திக்கொண்டு அவற்றின் சார்பால் பகைவருடனே 

யுத்தம் பண்ணவேண்டும். அதனால் வெற்றிபெற்றால் 

லக்ஷாுமியை அடையலாம் ) இறர்தால் சொர்க்கம் பெற 

லாம்) ஆகையால் ௮வ்விரண்டையும் அற்க்கலாகாது. 

நிலக்தில் பலமாயூன்றிய வேரையடைய மாம் காற்றி 

னால் விழாத; ௮க்க மரமே தன்னிடத்தில் இசாவிட் 

டால் காறழு அதைத் தள்ளிவிடும். ஆகையால் 

யாதொன்று செய்ய த்தக்கதோ அதை இங்கேயிருந்து 

கொண்மே செய்யவேண்டும் '' என்றது. 

அதன்கருதகை ௮சசன் இப்படி ௮றிர் தகொண்டு 

ஈதாம்மஈ திரியை கோக்க :உன்னபிப்பிசாயம் என்ன” 

என, ௮ 4: சுவாமி, என் ஆலோசனையும் இப்படியே 

இருக்கறது. சார்பைவிட்டால் ஸமர்த்தர்களும் பலக் 

குறைவு so Bars. ஆதலால் யாசையாடுலும் 

உதவிக்குச் சேகரிக் துக் கொள்ளவேண்டும். அதுவும் 

இருப்பிடத்திலிருந்தே ஸம்பா இக்கவேண்டும். உறை 
விடம் விட்டுப் பிறிஈதவலுக்கு ஒருவரும் வாய்ப்பேச்சி 
லும் ஸஹாயம்பண்ணார்கள். எப்போது ௮க்கனிக்குப் 
புல் சருகு முதலியவற்றின் சேர்க்கையால் காட்டைக் 

கொளுத்தும் வலியுண்டாகறதோ அப்போது வாயு 

மித்தெத்தனமாய் உதவி பண்ணுறென. அர்த 
6
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கெருபபே விளககுவடிவாய் ௮ஈதசரமாப் நிறகுமபோது 

அதக்காறறே ௮தை ௮ணைக்கிறது மேலும வலிய 

வாகளுடைய சராபிருஈதால் எல்லோருக்கும பெருமை 

யுண்டாகிறது. தாமரையிலையை சாத நீரத்துளி 

pe 'இனொளியை௮டைகிறது. சராபிலலாமல யா் தாரு 

காரியமும அகிறதிலலை. கையால மறஜொருவனை 

அ௮னுஸரிக்கவேண்டும: இதுவே என் கருதது” என் 

றது. 
பிறகு மேசவாணசாஜன, தன் பிதாவின் 

மநஇரியாயய சிரஞ்ஜீவியைப் பாகதுக கும 

பிட்டு, :*உமமன்னிலையில எலலோரையும (2கடடு 

௮வசவாகள சொன்ன உததாங்கமா கேடடாகள். 

இவற்றில எது தக்கதோ அதை நீர் சொலலும” 

என்று ராஜா Sa gi. 

௮கூழமரநதிரி, *ஏலலோரும சாஸ்தாததை 

௮னுஸரிகே சொன்னமையால சொன்னவைகள் மிக 

யுக்தமாகவே இருக்கின்றன. ௪ததுரு பலவானாயிருக 

தாலும அவனுக்கு விசுவாஸம காண்பிதது அவனைக் 

கெடுக்கவேண்டும. இலலாவிடடால தூக்கம முதலிய 

வறறிலிருஈ.த தனக்கும சகதுருவுககும இருககற பலா 

பலங்களையறிஈஅ பிறகு செப்யகதக்கதைச செய்ய 

வேண்டும. இது விஹிதமாம. on BP war, (eps mL 

புள்ளவர்கள், பகைவாகள், சூதாடுகிறவர்கள் இவா 

களிடத.தில் மெய் முன்னுக்கு வசாது. தெய்வம், குரு 

இவாகளிடத்தில் மெய்யாகவே நடக்கவேண்டும் ” 

எனற. 

இபபடிப் பெரிய மதிரி சொன்னதைக்கேட்£ 

2
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மேகவர்ணன் “* பிறனுடைய புசைசல்களை எப்படி அறி 

யலாம் ?”” என்று கேட்டது. 

சிரஞ்ஜீவி ** மறைந்த பொருள்களைப் பிராமணர் 

கள் வேதத்தினாலேயும் பசுவாசனையினாலேயும், அரசர் 

கள் '2வலைக்காரருதவியாலும், மற்றவர்கள் தங்கள் கண் 

களாலும் அறிகிறார்கள் ” என்றது, 

மேகவர்ணன் :: ஈல்லது, இர்தப்பிராணிகள் ஏன் 

வெவ்வேறு விதமாய்ச் சொன்னார்கள் ??' என்ற, 

சிரஞ்ஜீவி -* நாரதர் தருமராஜனுக்குச் சொன்ன 

தைக்கேளும். ௮ரசன் தனக்குபயோகமானவற்றைக் 

குறித்து ஒருகாழிகை விசாரியாமலிருர்தா லும் உடனே 

கெடு இவரும். உடையவன் கண் 2ீணாடாப் பயிர் அழி 

பாதா ? ஆதலால் மதிரி முகலானவர்கள் சொல்லும் 

ஸமாசாரங்களைக் கணஈதோறுக் தெரிர்து சொண்டு 

எப்போதும் தான் எச்சரிக்கையாய் இருக்கவேண் 

டும்??? என்றது. 

மேகவர்ணன் :: காகங்களுக்கும் கோட்டான்களுக் 

கும் விரோதம் எப்படி வந்தது சொல்லும் என, 

காலங்கண்ட கிழமந்திரி சொல்லச் தொடங்கிற்று. 

111. காக்கைளுக்கும் கோட்டான்களுக்கும் 
பகைவந்த கதை. 

“ மூன்னொரு காலத்தில் மயில்முதலிய பறவைக 

ளெல்லாம் கூடியிருந்து, தங்களுக்கு கருடன் அரசனா. 

யிருக்தும் தங்களைக் கொல்லுற வேடர்களினின்று 

தங்களைக் காப்பாற்றாமல் ஹிதாஹிதம் தெரியாமலிருக் 

கருன் இத்தன்மையனணாுன இறைவனிருந்து பய 

னென்ன ? நமக்கு அரசனே வேண்டாம் என்போ
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மானால் மீகானில்லாமற் கப்பல் கரைசேராத.தபோல், 
அரசனில்லாவிட்டால் நிலைகெட்டுப்போவோம், ஆகை 

யால் தங்களுக்கு ௮ரசனாகக் கோட்டானை நியமிக்க 
வேண்டுமென கிச்சயித்தன. 

இராஜ பட்டாபிஷேகத்துக்கு வேண்டிய பதார்த் 

தங்களைச் சேகரித்துப் பின்பு பலவாத்தியங்களை முழக் 

இக் கோட்டானைச் சிங்காஸன த தன்மேல் உட்காருவிக்க 

உத்தே?ித்துக் கொண்டிருக்கையில், ஒருகாகம் வந்து, 

அவற்றைப் பார்த்து, *: இதென்ன காரியம் இதென்ன 

காரியம் ?””? என்று கேட்டது. 

அப்போது எல்லாப் பறவைகளும், ப றவைகளில் 

காகமும், மனிதரில் நாவிதனும், விலங்குகளில் நரியும், 

மாதர்களில் பணிப்பெண்ணும் சரர்களாய் இருக்க 

மார்கள். ஆதலால் இச்செய் தியை இதற்குச் சொல்லி 

இதனுடைய ௮னுமதியையும் பெறவேண்டும் என்று 

தீர்மானிக்து அதைப்பார்த்து (கருடனை விலக்கி இக்! 

கூகையை ஈமக்கு ௮சசனாக்கிக் கொள்ளத் தீர்மானித் 

இருக்கிறோம், இதற்கு உன்னிஷ்டம் என்ன ” என் 

றன. 

அதைக்கேட்டு ௮க் காகம் குலுக்கென்று நகைத்து 

“ஓ? ஐ. இது மூழுதும் கெட்ட காரியம். அழகும் 

வல்லமையும் உடைய மயில் முகலிய ௮சேகம் பறவை 
களிருக்க இந்தப் பகற்குருடாயயெ குரூபி ௮சசுக்குத் 

தக்கவனா ? குளிக்கப்போய்ச் சேற்றை பூசிக்கொள்ள 
லாமா ? இதற்கு கான் உடன்படேன். கருடராசனிருக் 

கையில் மிகவும் பயங்கர ஸ பாவமும் வலியற்றதுமான 

இக்கூகையை அசனாக்கி உங்கட்குப் பயனென்ன ?



விக்செகம்] பேரியோர் சிறப்பு 85 

ஒருவன் அரசனாயிருக்க வேறொருவன் குணசாலி 

யாய் அகப்பட்டாலும் ௮வனுபயோடயாகான். பராக் 

இரமமும் குணமுமுள்ள ௮ரசன் உலகத்தில் ஒருவனே 

Pum gi. we அசசர்களானால் மனிதர்கள் துன்ப 

மடைஇருர்கள். கருடன் பெயரினாலேயே எல்லா 

வரச்களையும் பெற்று மனிதர்கள் ஈம்மிடத்தில் மஇப் 
போடு இருக்கிறார்கள். வலியவர்களுடைய பெயரி 

னாமலையே எளியவர்களுக்குக் காரியமான்றது. முன் 

னொரு முயல் சந்திர பிம்பத்தைக் காட்டி ஸுகமடைக் 

தை ௮றியிர்களா ? என்றது. 

அதைக் கேட்ட பறவைகள் முயல் எப்படி 

ஸுகமடைகதது ? சொல்லவேண்டும்' என, 

காகம் சொல்லலுற்றது :-- 

111. (1) பெரியோர் பேயரால் ஸுகம்வந்த கதை. 
ஒரு காட்டில் சதூதந்தன் என்னும் LIF 

யானை பல பானைகளோடு வஸித்துக்கொண்டிருக்கும் 

போது அங்கக மழை பெய்யாமையால் ஆறு, ஏரி, 

குளம், குட்டை, இவைகளெல்லாம் வற்றிப்போயின ௮ப் 

போது யானைகளெல்லாம் தாஹித்து௪ சதுரதக்தனைப் 

பார்த்து, * சுவாமீ ! நாங்களெல்லாம் தாஹத்தினால் 

செத்தாற் போலானோம். சிலா கண்ணீரில்லாமல் இற 

ந்து விட்டார்கள்: ஆகையால் மிகவும் தண்ணீருள்ள 

இடர்தேடிப் போயிதப்போமானால் ஸ-௬கமடைவோம்” 

என்றன அ௮தைக்கேட்டுத் தன்மனதில்யோசித்து இத 

ற்கு 88ர.துகாகைப் பயணதூரசத்தில் ஒரு பெரிய மடு பா 

தாளகங்கையினால் நிறைந் இருக்கிறது: அங்கே போனால் 

எல்லோருக்கும் மிகவும் தண்ணீர்குடைக்குமென்று நிச்
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சயித்து, எல்லாரையும் ௮ழைக்துக்கொண்டு, அங்கே 
போய்த் தெளிக நீரசைக்கண்டு அச்இிவசைக்கும் 

ஜலக்கரீடை செய்து, பின்பு கரையில் வந்திருந்தது. 

அப்போது ௮ங்கே வாஸம் பண்ணிக்கொண்டி 

ருக்கு முயல்களில் சில யானைகளின் காலின்8ழ் அகப் 

பட்டு இறந்தன; சிலவற்றிற்குக் கால்கைகள் ஓடிர்தன/ 

சிலவற்றிற்கு உடல்கள் கொறுங்கின, லெவற்றிற்குக் 

குடல்கள் சரிக்சன. இதையெல்லாம் பார்த்துச் சில 

முயல்கள் ஒன்௫ுய்க்கூடி, * இன்றைக்கு, யானைக்கூட் 

டம் வாது ஈம்பையழித்தது ; இப்படியே இனமும 

சேரிடும் ; இங்கே வேறு நீர்நிலை இல்லை, ஆகையால் 

ஈமக்கு மீளாஸங்கடம் நேரிட்டது. யானை தொட்டா 

ஓம், பாம்பு மோரஈ்தாலும், அரசன் நகைத்தாலும, 

அதுர்ச்சனன் மரியாதை பண்ணினாலும் உயிர்சசேதம் 

வரும். அதலால் இதற்கு எஏகாவது உபாயம யோசிக்க 

வேண்டும் ' என்றன. gs surg சில முயல்கள் ‘eu? 

ரைக் காப்பாற்றும் பொருட்டுச் சுயபூமியை விட்டுவிட 

லாம் என்றிருக்க தினால், இவ்விடத்சை விட்டுவிலக 

வேண்டும் என்றன. அதைக்கேட்டு வேறுசில முயல் 

கள் ஈம். ழடைய பெரியோர்கள் வாழ்க இடத்தை 

விட்டு வேறிடத்திற்குப் போகாமல் யானைகள் அஞ்சத் 

தக்க தந்திரம் செய்யவேண்டும். ஈஞ்சில்லாப்பாம்பும் 

படமெடுத்தால், கஞ்சில்லா இருந்தும் பயங்கரமான ௮௩ 

தப் படத்தின் வடிவைப்பார்த்து மனிகர்கள் பயப் 

படுகிறார்கள்” என்றன. 

அதைக்கேட்டு ஒரு முயல் யானைகள் பயப்படும் 
படி ஒருபாயம் சொல்லுறேன் ) விஜயதந்தன் என்
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னும் ஈம்மரசன் சர் இரமண்டலத்திலிருக்கிறான். ௮வன் 

தூதனுப்பினனென்ற௮ சொல்லி ஒரு பொய்த்தூ தனை 

அ௮வர்களிடத்து அ௮னுபபினால் நம்முடைய காரிய 

மாகும” என்றது, 

இகைக் 2ஈட்டவுடனே எல்லாம் அப்படியே ஸரி 

யென்று கிசரயித்து நெட்டைக்காதனைப் பார்த், “நீ 
சாதுர்யவான், எதிரிகளை ஸமாதானம் பண் ணுகிறவன், 

ஆதலால் தாதகாரியத்தில் நிபுணனாயிருக்கிறுய் ; 

மெளட்டியமில்லாமை, சோம்பலின்மை, பொய்யாமை 

ஊஹித்தறிதல் என்னும் தூ.தலக்ஷணங்களுக்கு நீயே 

வாஸஸ்தானமென்று நினைக்கறோம. ஆகையால் நீ 

போனால் ஈம்முடையகாரியம் கைகூடும். மடத்தூ தனை 

யனுபபினால் காரியம் கெட்டுப்போம்” என்றுசொல்லி 

அ௮அதையனுப்பின. 

௮.துபோய் யானைகள் வரும்வழியில் ஒருயாந்த 

Cin yd et STR BS, ws Gow பார்த்து, 

டா அுஷ்டயானையே! வெடகக்தை விட்டு இந்த 

மடுவில் வசது பலவகையான விகாயாட்டு விளாயாடுகி 

mu. ஆதலால் நானெல்லாரையும் அடித்தெரிஈ துவி 

Carn’? என்றது, 

இதைக்கேட்டு பானை உன் பேச்சைக் கேட்டு 

நான் மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறேன், நீ யார்” என்றது. 

(pun * விஜயதர்தராஜனுடைய தாதன், ௮வன கட் 

டளையை உனக்குச் சொன்னேன் ; ௮வன் சந்திரமண் 

டலத்திலிருக்கறபடியால், எக் தரன் என்னை உன்னிடத் 

இற்கு அனுப்பினான்' என்றது. இதைக்கேட்டு இவன் 

வலியவனுடைப தூதன் என்றெண்ணி அதைப்பார்த்து



88 பஞ்சதந்திரம் [8-ஸச் தி 

 சந்தூினுடைய கட்டளை என்ன” என, அது 68 

இங்கேவர்து காணமில்லாமல் இரீடைசெய்து வெகு 

முயல்களைக்கொன்றுய் ) ஆகிலும் கானொருதரம் பொ 

GSC ser. இப்போது உனக்கு உயிர்மேல் ஆசை 

யிருந்தால் இனி இங்கே வாவேண்டாமென்று சர்இரன் 

சொல்லச் சொன்னதை உனக்கு நான் தெரிவித்தேன். 

இதற்குப் பிரதியுத்தாவுசொன்னால் அதைச் சந்திர 

னுக்கு அறிவிப்பேன் £ என்றது. யானை * ௮வனிடத் 

இற்கு என்னை அ௮ழைத்.துக்கொண்டுபோ; நானுன் 

யஜமானனைக்கண்டு ஈமஸ்கரிக்துவிட்டு வேறொரு 

குளத்திற்குப் போய்விடுகிறேன் ' என்றது. இதைக் 

கேட்டு மயல் * நீ தனியாப் என்னோடு கூடவா; உனக் 

குச் சர்இரனை காண்பிக்கி2றன் ? என்று, அழைத்அப் 

போகையில் ஓரேரியின் ௮.நகேசென்று (யல் யானை 

யைப்பார்த்து, * சந்திரன் இந்தத் தண்ணீருக்குள்ளே 

வந்இருக்கறான், ௮வனை ஈமஸ்கரித்துவிட்டு சகம் 

போய்விடு, இல்லாவிட்டால் அவனுடைய ஸமா இக்குப் 

பங்கம்வர் தால் ௮வற்கு வெகுகோபம் வரும்” என்றது. 

அப்போது! யானை பயந்து சர்.இரபிம்பத்துக்கு ஈமஸ் 

காசம் பண்ணிவிட்டுப்போயிற்று, ௮து PSY முயல் 

கள் ௮ங்கே ஸுகமழுற்றிருக்தன. 

இப்படிப் பெரியோர்களை அடூத்திருந்தால் மலை 

போல் வந்தலினை சூரியன் முன் பனிடோல் நீங்கும். 
கொல்லையில் குற்றியைச் சார்ந்த புல், உழவர் உழூ 

படைக்கு ௮கப்படுமோ ? அஷ்டர்களுடைய கூட்டுசவு 

கணப்போ இருக்காலும் கெடு இவரும், மூன் ஒரு
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மூயலும் அ௮ர்கதையும் சண்டையிட்டுக் கூர்ம்பல்லன் 
அருகே போனவுடனே இரண்டையும்௮து கொன் றதை 

29) uP Sarr?” என்றது. 

இதைக் கட்டுப் பறவைகள் காக.த்தைப் பார்த்து 

* அதெப்படி ?” என, 

காகம் சொல்லத் தொடங்கிற்று :-- 

111. (2) துஷ்ட ஸஹவாஸத்தால் பிராண 
ஸங்கடம் வந்தகதை,. 

“* முற்காலத்தில் கான் குடியிருந்த முனமரப் 

பொரக்தில் இருநத கபிஞ்சலன் என்னும் ஆரச்தையும் 

நானும் மாலைக்காலத்தில் பற்பல பேச்சுகள் பேக் 

கொண்டு ஸுகித்திருக்தோம் ஒரு நாள் அவன் 

வேறொரு பக்ஷியோடு போய் மீண்டு வராமையால் 
ster, Bout ௮வன் வலையிற்பட்டானோ, யாராவது 

கொன்ரார்களோ தெரியவில்லை ; எப்போதும் வே3ழு 
வே என்று வியசனப்பட்டு ரிடத் தில் தங்குகிறவனல்ல 

வழிபார்த்துக்கொண்டிருக்கேேன். ௮பபோது, மூன்று 

தாள் கழித்து ஒரு முயல் வந்து, கான் பலபலவிதமாய்த் 

தடுத்துச் சொல்லியும் கேளாமல் முரட்டுத்தனமாய் 

௮க்தப்பொந்தில் குடிபுகுக்கது ; எங்கேயோ சிலராள் 

கபிஞ்சலன் இஷ்டப்படியே கெற்களைத் இன்றுகொண் 

மிருந்து, பிறகு தன்னிடத்திற்கு வந்து பார்க்கையில் 

தன் விட்டில் முயலிருக்கக்கண்டு அதைப்பார்த்து, 

* ௮டா சசமே, மீ என்னுடைய விட்டிலிருத்தல் ஸரி 

யன்று, புறப்பட்டுப்போ ” என்றது, 

இதைக்கேட்டு முயல் : ௮டா பேதாய்? இத 

உன் வீடன்று என்வீடே ; விணாகப் பொய்சொல்லிப்
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விட்டு நான் அறத்தை அறுசரித்து சொண்டிருக் 

@3 ner, மேலும் கொலைசெய்கிற புலி முதலான 

வற்றைக் கொல்லுகிறவர்களும் கரகத்திற்குப் போகி 

ீர்களென்று ஸாதுக்கள் சொல்லுகிறார்கள், அப்படியா 

னால் மற்றவர்களுக்குக் கொலையினால் ஈரகம் வருமென் 

பதில் ஸந்தேஹம் என்ன? பாக கருமத்தில் பசு 

வைக் கொல்லுகறவர்கள் வேதத்திலுள்ள பொருளை 

அறியாதவர்கள் ; அந்த விஷயத்தில் ஏழுவருடக் 

இன் மெல்லைக்கொண்டு வந்து ஹோமம் பண்ண 

வண்டு மென்று சொல்லியிருக்கெ.து, பசுக்களைக் 

கொன்று மாங்ககா வெட்டி ஹோமம் பண்ணி 

ஸ்வர்க்கம் இடைக்கிறதானால் நரகத்துக்கு ஏன் போகு 

(prea? Mera இவை எல்லாம் வஞ்சகர்க 

சடைய காரியம் என்று அ௮றிஈதிருக்கின் மையால் 

உங்களை நான் கொல்லன் ; உங்களுடைய வழக்கை 

மாத்திரம் தீர்ப்பேன் ; சான் கிழவனை தினால் எனக் 

குத் தூரத்திலிருந்து சொன்னால் கேளாத ; நீங்கள் 

கட்டவந்து உங்களுக்குள்ள வழக்கென்னவோ ௮தைச் 

சொன்னால் '2கட்டு, இம்மைக்கு ஈலர்தருவதாகய ஈடுவு 

நிலைமையாய்ச் சொல்லுவேன் ; அசையினாலாயினும் 

காபத்தாலாயினும் ௮ரியாயததோபபுச் சொல்லுற 

வன் கரகத்துக்குப் போவான், ஆதலால் நீங்கள் என் 

காதினரு 2௧ வர்.து உங்கள் வழக்கைக் தெரிகியுங்கள்” 

என்றது. 

௮வைகள் இப்பசப்பு வார்த்தையினால் ௮இினிடத் 

இன் ஈம்பிக்கை mages Got, உடனே அவற்
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றைச் தன் கைகளினால் வலியப்பிடி த்து வழக்கற இரண் 

டையும் இன்ற.து, 

ஆதலால் தீயோரைச் சேர்ந்தால் இப்படிக்கொத்த 

தீங்கு நேரிடூமேன்று அறிந்து, செய்யத்தக்கது எதுவோ 
அதைச் சேய்யவேண்டும் என்றது 

இவவாறு காகம் சொன்னதைப பறவைகளெல்் 

லாம் கேட்டு, இவன் சொன்னது யுக்தமென்றெண் 

ணித் தாங்கள் ரேஈ!' தக பொருள்கள் எலலாா அப் 

படியே வைத்து வேொருவனை அரசனாக்குவதைக் 

குறித்து, மீண்டும் கூடியோசிப3போமென்று உறுதி 

செய்துகொண்டு எல்லாம் தகத்தமமிடத்தற்குப் 

போயின. 

அப்போது சிங்காசனக்தினருகே பனையாளோடு 

கூட உட்கார்சதிரு,க கோட்டான் தன் பெட்டை 

யைப் பார்த்து, (பெண்ணே / மங்கள ஸ்நகானமாஇ 

யம் இராஜ்ஜியாபிஷேகம ஏன் பண்ணாமைலிருக்கறார் 

கள ?”” என்றது. 

பேடு உன் இராஜ்ஜியாபிஷேகத்துக்குக் காகம் 

இடையூறு செய்தபடியால் பறவைகளெல்லாம் தங்கள் 

விட்டுக்குப்போயின ; காகமாத்திரம் இருக்கிறது” 

என்று சொல்லிற்று, 

அ௮கைக்கேட்டுக் கோட்டான் காகத்தைகோக்க, 

“அடா துஷ்டா! நானுனக்கு என்ன செய்தேனென்று 

என்காரியத்சைக் கெடுத்தாய்? இதனால் இன்றுமுதல் 

உன் குலத்துக்கும் என்குலததக்கும் தீசாப்பகை யிருக் 

கட்டும் ; வாளினால் வெட்டினாலும், பாணத்தினால் எய்
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தாலும் உண்டாகுங்காயம் ஆறிக் குணப்படும்; சொல்லி 

னாலாய 'காயம் அப்படி மாறாது” என்றுசொல்லித் தன் 

பெட்டையோடு கூடத் தன்னிடத் துக்குப் போயிற்று 

பின்பு ௮க்காகம் மனதில் Das HO pnb 

நுணல் தன்வாயாற் கெயவெதுபோல இந்த வார்த்தை 

சொல்லி நான் வீண்பகசை ஸம்பாதஇத்தேன். ஸமர்த்த 

னாயிரூக்கிறவன் ஸ்பையில் பிறரை நிந்திக்கலாகாது. 

மேலும் யாதொன்று செய்வதை மனமொத்த ஈட் 

பினசைக் கேட்டுச் செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய் 

யாமல் இப்2பாது ஸங்கடத்தில் ௮கபபட்டேனென்று 

பச்சாதாபப்பட்டு அதவும் தன்வீட்டி ற்குப போயிற்று, 

௮௮ முதல் கோட்டான்களுக்கும நமக்கும் பகையுண் 

டாகித் தலைமுறை தலை முறையாக விடாமற்றொ.டர்ந் து 

வருகிறது” என்று அ௮க்கழமர் தரி சொன்னான். 

TV. மந்திரா லோசனை. (தொடர்ச்சி) 

இதைக்கேட்டு மேகவர்ணராஜன் மறுபடியும் 

goss, “Sur! இப்பபாது என்னசெப்ய 

லாம் ?? என்றது. 

சிரஞ்சீவி : பார்ப்பானிடத்திலிருஈது ஆட்டைச் 

சில வஞ்சசர்களெப்படி. GF be கொண்டுபோனார் 

களோ அப்படி நான் கோட்டான்களிடத்திற்குப்போய் 

௮வைகளை வஞ்சனைபண்ணிக் Care gi men’ என் 

உது. 

அதைக்கேட்டு இராஜன் * அவர்கள் ஆட்டை 

எப்படிக் கொண்டு போனார்கள் சொல்லும் ” என, 

மந்திரி சொல். ல௫ன்.--
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IV. (1) வஞ்சனையால் காரியம் ஸாதித்தகதை. 

ஒரு தேசத்திலே மித்திரசர்மா என்னும் பிரா 

மணன் மாசிமாதத்தில் யாகம் செய்யவேண்டிப் பசு ஸம் 

பாதிபபதற்காக வேரோர் ஊருக்குப்போய் ஒருவனைப் 

கேட்க, ௮வன் இவன் ஈற்காமியத்தைக் குறித்துக் 

கேட்கின்றான் என்று அகற்குடன்பட்டு கேர்த்தியான 

ஒரு பெரிய ஆட்டைக் கொடுத்தான். வாங்கிக்கொண்டு 

பசு 

வருகையில் ௮வவாடுி இங்குமங்கும ஐடத்தொடங்கி 

பதினலை அதைக் தோளின் 2மல் போட்டுக்கொண்டு 

பாகையில், அ௮தைச சில மோசக்காராகள் தூசத்த 

லிருஈ்து பார்த்தார்கள். 

பார்ப்பானை வஞ்சித்து அக்க அட்டுக்கடாவைக் 

கொண்டுபோனால் தங்கள் பசிபைத் தாத்துக்கொள்ள 

லாமென்று அமீலாடிக்து அவர்களிலொரு தூர்த்தன் 

வது, *ஒ நித்இபாக்கனி வளர்க்கின்ற பபிரரமணா ர நீ 

லைஞயிருந்தும் டஇப்பழிபபானகாரியத்தை ஏன் பண் 

ணுூரய் * மிகவும் ஹீனமான நாயைக் தோள்மேல் 

ஏன் ஏற்றிக் கொண்டு வநகருப் 2 காப், காழி, சண் 

டாளன் கழுதை ஆயெ இவைகளைத் தொடலாகா 

தென்று சாஸ்இரம இருக்கற3த ' என்று சொன்னான். 

இதைக் கட்டுப் பிராமணன் கோபித்துக்கொண்டு 

ரீ யாகப்பசுவை காயென்று எப்படிச் சொல் ஓகிருய் ? 

உன்கண் பொட்டையா என்ன ? என்ரான். 

தூர்த்தன் * பிசாமணா? கோபித்துக்கொள்ளாதே, 

ஸுகமாய்ப்போ” என்றான். 

பிறகு பிசாமணன் சற்றுதூரம் ஈடநஈ்.து, போனான். 

அப்பொழுது இரண்டாவது தூர்த்தன் வரது,
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“ஐ. அ௮ந்தணா ! இக்கன்றின் மேல் உனக்கு என்ன பக்ஷ 

மிருந்தாலும் செத்தபிறகு அதைக் தோள்மேலெடுத் 

அக்கொண்டு போவது ஸரியன்று. செத்தமிருகங் 

களை தொட்டால் சாந்திராயணத்தாலும் பஞ்சகவ்வியத் 

தாலுமன்றி அந்தத் தீட்டுப்போகாத. இபபடிப்பட்ட 

நிஷிக்கக்சைச் தோண் பல் ஏன் சமது போகவேண் 

Gio? என்றான். ௮பபோது அப்பிராமணன் முன் 

சொன்னபடியே சொல்லிவிட்பெ போகத் தொடக்க 

ஞான். 

உடனே மூன்றாங் கபடி முன்வகது, * யோ 7 

கழுதையைத் இண்டுகிறவனுக்குச் சசேலஸ்கானம் 

சொல்லியிருக்க நீ இசை எப்படிக தூச்க்கொண்டு 

போகத் அணிரச்தாய் ?” என்றான். 

௮ர்கணன் இர்த அட்டைப்பார்த்து மனிதர்கள் 

பலவிதமாகத் தர்க்கிக்கிறபடி யால் இது ஒரு சாக்ஸனா 

யிருக்குமெனறு எண்ணி அதை! பூமியில் போட்டு 

விட்டுத் தன் விட்டுக்குப்போய்விட்டான். பின்பு ௮வ் 

வஞ்சகர்கள் HD GH கொன்று இன்றார்கள். 

  

ஆகையால் நான் சத்துருவை வஞ்சித்து உன் ௧௫ 
மத்தை முடிப்பேன். நான் என்ன உபாயம் சொல்லு 

இறேனே அப்படியே செய். நீ சத்துருபக்ஷத்இலி 

ரூக்கருய் என்று என்னை நிந்தித்து வேரொன்றன் 

இரத்தத்தை என்மேலெல்லாம் பூசி ஆலமாத்தின்8ழே 

விட்டுவிட்ட, நீ கூட்டங்களோடுகூட மலையின்மேல் 

போயிருந்தால் கோட்டான்கள் என்னைத் தங்கள் பகைவ 
ர்களுக்கு விரசோதியென்று எண்ணிக்கொள்ளுவார்கள் .
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Wp Bar MUI TORE என்னிடத்தில் ஈம்பிக்கை 

உண்டாக்கிக் துர்கச மமலானவற்றின் உளவறிந்து 

அவர்களை நாசம் பண் ணு 2வன். அ௮.துவரைக்கும் நீ 

அங்கே இரு. இள்வாலோரசனை ரான் மூன்னமே செய்து 

இப் பாது உனக்கு௪ 2ரான்னேன் ” என்று. 

இக அதனுள்க ஈ பயைக் கேட்டு மேகவர்ணன் 

 ஷுகீ.இயந்தம் பிரியபான Sar so Foor 8 துருமபு போல் 

நினைத்தாய்,” என்ற 3. 

பிரதானி  ராஜுறா Pure Dav மஸவகர்கள் இப் 

படி ய செப்ய'2வண் 51, த்துக் காலத்தில் ஸேவ 

பென் ப ஈபபித்தான் அரசர்கள் சர்கள் உகவுவா/த 

அமோனந்சீசாடு your wer iit OSB apt wow 

அப்படி, உகவாவி. டால அத பரிபாலனத்துக்குப் 

பயனென்ன ?? என்று £சால்லிப் போய்க் கலஹத்துக் 

காசம்பித்த து. 

Qt eT am ஸியம் இரண்டாம் பேருக்குக்தெரியாது, 

ஆகையால் மற்றைப பறவைகள் அ௮கைக்கொல்லத் தீர் 

மானிக்க, அபபோது போகவர்ணன் : நீங்கள் அவனைத் 

தண்டிக்கவேண்டாம். இவன் பகையா ளிக்கு ஈன்மை 

பண் ணுகற துஷ்டனாசையால் இவனை சானேிக்ஷித் அக் 

கோபமாறுவேன் ' என் றுூசொல்லி எழும்பி யெழும்பி 

மூக்குழுனையால் ௮தைப பொய்யாகக்குத்திச சங்கே 

தப்படி ஆலமாத்தின் கம் ௭9௩௮, கன் கூட்டத்தோடு 

கூட 2வறிடத்திற்குச் ரென்ற௮. 

7. கோட்டான்கள் காகமந்திரியை சேர்த்துக் 
கொள்ளுதல். 

பிறகு பொழுதுபோனவுடனே ராஜகோட்டான் 

7
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அவ்விடத்திற்கு வந்து மாத்தைச் சுற்றி முற்றுகை 
போட்டுக்கொண்டு காகங்களைப் பார்க்கும்போது ஒன்று 

மங்கே இல்லாமையால் தன்கூட்டத்தைப் பார்த்துக், 

“காகங்கள் எவ்வழியாய்ப்போயின?உங்களுக்குத்தெரிக் 

இருக்தால் இப்போதே அவர்களைக் கொல்லுவோம். 

பகைவர்கள் அர்க்கம் முதலியவற்றைச் சேர்வதற்கு 

முன்னமே அவர்க வெல்லலாம் ; பின்பு வெல்ல 
முடியாது ' என்றிப்படிச் சொல்லிக்கொண்டிருக்கை 

யில் சாஞ்ஜீவி மெல்லெனக் கத்.திற்று. 

௮அதைககேட்ட மாத்திரத்தில் கோட்டான்கள் 

போய் அதைக் கொல்ல யத்தனிக்கையில், சிரஞ்ஜீவி 

“நான் மேசவர்ணலுடைய மக் இரி, என்பெயர் சரஞ்தீவி; 

௮க்கொடியவன் எனக்கு இப்படிபபட்ட அவஸ்தை 

வரப் பண்ணினான். ஆகையால் கான் உங்கள் அரசனைச் 

சரணமாக ௮டைகிமறன்' என்றது. 

இதைக்கேட்டுச் ஸேவகர்கள் உருமர்த்தன 
னுக்குச் சொல்ல, ௮வன தைக் கட்டி ஆசசரியத்தோடு 

அதனருகே போய், (ஐ சிரஞ்ஜீவி' உனக்கிர்த ஸ்திதி 
என் நேரிட்டது ? என்றுகேட்டது. 

சிரஞ்ஜீவி கைகூப்பிக்கொண்டு, முன்னாள் நீர் 

காகங்களை அடி.த்தீரென்று கோபமாய் ௮ுகக்கொடிய 

மேகவர்ணன் உம்முடனே போர்செய்ய ஆயத்தப்பட, 

அபபோதுசகான், ராஜனே! இது உனக்குத் தக்கதன் ௮; 

வலியவனுடனே எளியவன் போர்செய்தால், விளக்கை 

அவிக்க விட்டில் போய் விழுவதுபோல் கெடுதி 

யுணடாகும்; ஆதலால் அவனுடனே ஸமாதா 

னம்பேசி அவன் கேட்பதைக் கொடுத்துப புத்
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இமானணானவன் உயிரைக் காப்பாற்ற வண்டும் 

பணம் எப்போதும் ஈட்டிக்கொள்ளலாம்; உயிரிழ, 

தால் மீளவும் பெறமுடியான, என்று கான் 

சொல்ல, என்னைப் பகைவர் பக்கமாய்ப் பேசறெவனெ 

ன்று வைது இவ்வாறுசெய்தான். இப்போது எனக்கு 

உம் ழடைய இருவடி கள அணை ; இக்தக் காயங்கள் 

குணப்பட்டால் காகங்கள் முழுமையும் சொன்று உமக் 

குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பேன்' என்று சொல்லிற்று. 

௮தைக்்மகட்டு உலூகராசன், குருதிக்கண்ணன், 

கொடங்கண்ணன், கோள்ளிக்கண்ணன், குகுரநாசன், பிர 

காரநாசன் என்னும் தன்னுடைப 88௮ மக் அிரிகளையும் 

பார்த்து, சத்துரு மர் இரியாகெய இவன், ஈமக்குக் கைவ௪ 

மானான் ) இவனை என்ன செ.ப்பலாம் ? * என்றது. 

அப்போது குருதிக்கண்ணன் இவன் அவனுக்கு 

psa மக்திரி, காலவித்திபாஸத்தால் அவனுக்கு 

இவன் பிரதிகூலமாய்த 2தாற்றப்பட்டான். ௮வன் ஒரு 

ஈாளும இவன் வார்த்தைக்கு Bays + SB pov 

னல்லன்; ஆதலால் இவனை ஈம்மிடத்தில் வைத்துக் 

கொண்டு இவன்கையாலே சத்துருவோடு ஸந்தி செப்ய 

வண்டும்; இதுவே தக்கது; ஸாமழதலாூப சகான்கு 

உபாயக்களில் தண்டம் கடைப்பட்டது., ஆகையாலே 

க்கப் பிரயோகம் கடைசியில் பண்ணவேண்டும். 

ஸாமத்தினால் செய்கிற காரியம் எப்போதும் கெடுகிற 

இல்லை, ஆகையால் அவர்களிடத்தில் தண்டத்தை 

ஆலோ௫க்கலாகா.து. சர்க்கரைபைத்தின்று பித்தம் 

போமானால் கைப்பான மருந்தை ஏன் இன்னவேண்டும்?
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ஆதலால் ஸாமோபாயமே என் ஸம்மதம். இதுவே 

நல்லது” என்றது. 

இதைக்கேட்ட உருமர்த்தனன் இரண்டாம் ௮மைச் 

சனைப் பார்த்து, ‘2. oT Der eRe m என்ன ? அசைச் 

சொல்' என்றான். கொடங்கண்ணன் * வேக்ச2ன. இக்கா 

கங்கள் நமக்கு இயல்பான வைரிகள், ஆசையால் இவர் 

களோடுஸமாதான தக்கதன்று, கண்டமே தகுந்தது. 

வெல்லக் கூடாத பகைவர்களிருக்கால் அவர்களுக்கு 

வி2ராதமாகிய தாயா இகளை வருத்த வேண்டும். இல்லா 
விட்டால் பணம் கொடுத்தாவது, பொய்ப்பத்இரம் 

(றறெப்பித்தாவது அவர்களுள் ஓ நவர் ந்கொருவா பசை 

யெழுப்பவேண்டும். ஈடுவில் புரைச லுண்டானால்முக்தும் 

கட்டுப் படுகிறது. ஆகலால் இகைக்குறித்து என் 

சொல்லைக் கேட்டுச் சுவபசக்ஷத்தை சக்தித்துக்கொண்டு 

பாபக்ஷக்கைப் பேதிக்கவேண்டும். இக்காகப வைரியா 

பினும் கொல்வது ஈன்றன்று. ஒரு2வளை பசைவலும் 

கன்மை சொல்லுகிறான். ஒரு இருடன் ஒருவனைப் 

பிழைப்பித்ததும், ஒரு ராகூஸன் இரண்டு பசுக்களைப 

பிழைப்பித்கதும் ௮றியீரோ?' என்றது. 

அரசன் * அதெப்படி ' என, 

கோடங்கண்ணன் சொல்லத் தொடங்கிற o1.— 

V. (1) எதிரிகள் ஹிதம் சேய்த கதை. 
: ஒருநகாத்தில் ஒரு ஏழைப்பார்ப்பான் தனக்கு 

ஒருவன் கொடுத்த பசுவின் கன்றிரண்டையும் புல் மு.த 

லானவைகள் போட்டு மிகவும் பருத்துக் கொழுக்க 

வளர்த்துவந்தான். ௮க்கடாரிகளைப் பார்த்து அவை 

களைக்சொண்டுபோக ஒரு இருடன் தும்பெடுத்துக்
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கொணடு புறபபடடு வஈதான வழியில, கோப 

2 /லலு2 நீண்டமூககும செமபடடமயிரும சவெுதகண் 
ணும கறுதத வுடமபுமாக இருநத ஒரு சாக்ஷஸனைக 

கணடு பயஈது ௮வளனைப பாத்து “நீ யா?” என, 

௮வன “கான சத்தியயசனனேனனும சாக்ஷகன, நீ பார 

சொல? என, இவன “நான இருடன, ஒரு வறி.ப பிரர 

மணன வைத துககொணடிருககற பசுககளைத திருடப 

போகிோன ” என ரன 

ராக்ஷஸன் மிததிரா ! ௮வவஈகணன பரிசுதத 

கைபால நானும அவனைத இனமபன, இவவாறு 

இருவா காரிய மம ஆகும” எனமுான 

இப படி பேபேசிககொண்டு இருவரும YW CH SLIT Glo 

SUT HI, ௮ரகணன தூஙகிககொணடிருஈதமையால 

BY UT GF HOT sor Q)IT Faw aT DIT Hy ௮வனைப பாததுத 

திருடன, “மிகதிரா ! சானபசு இரணடையும இருடன 

பிறகு ?அவனைகதின' என,ராக்ஸன,சி2னஹிதே! 

பசுககூ சசலால பாரபபான விழிகதுககொணடால 5ம 

மூடைய காரியமெலலாம கெடடுபபோம ஆதலால 

சான ஸ்ரடதி ௮வனைப LABS noo, பினனா $% ௮சசமில 

லாமல கோககளைக கொணாிபேர் எனனான களளன 

“ரீ ௮வனைக தினனததொட௫ுகும அ௮ரவககால 2வ 

ஹெருவன வகதால Bal oem am Cars கொணடுபோக 

வொடடான. ஆதலால பசுககளிரணடையும கான 

கொண்டுடோனபினபு 6 அ௮வனைததின'எனரனான இப்படி. 

இருவாககும வாதம ஈடககையில ௮வவேதியன விழி 

SBOE BOLTED. 

அபயபோது களளன, :ஐ பிராமணா ! இவவாககன
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உன்னைத் தின்பேனென்கறான் ? என, அதைக்கேட்டு 

சாக்ஸன் £: இக்கள்வன் உன் மாடுகளைக் களவாட 

வந்தான்” என்றான். இப்படியிருவர் பேசசையும் கேட் 

டுப் பார்ப்பான் தன் இஷ்டதேவதைக் தியானத்தால் 

சாக்ஷஸனினின்றும் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொண்டு, 

கையில் தடி. யெடுத்துவந்து கள்வனையும் அடித்துத் 

அரத் தினான். 
ஆதலால் மாற்றானுமோருகால் ஹிதம் சோல்லு 

கிறான் என்கிறேன் ் என்றது. 

  

இப்படி. ௮வனுள்ளத்தையறிந்து உருமர்த்தனன் 

கோள்ளிக்கண்ணனைப் பார்த்து * உன் மனதைச் சொல் 

வாய்” என, ௮வன் ;மஹாராஜனே! ஸாமழம் பேதமும் 

எனக்கு உடம்பாடலல. ஸமாதானத்தால் பகைவனளுக் 

குச் செருக்குண்டாகும். மற்றும் உமது பேதத்தை 

அ௮வனறிந்தால் ஒரு வேளை மோசமும் செய்வான் - 

ஆதலால் வீவேக கொடையால் பகைவனை வசம்பண்ணி 

அதை மேன மேலும் பெருகச செய்தால், பின்பு ௮வன் 

தனக்குத்தானே கைவசமாவான். மேலும் அவர்களோடு 

விரோதமாய் ஈம்மிடத்தில் வந்தமையால் விசோதிகளி 

டத்திலிருக்கிற குறைகளை அ௮றிவிதது ஈமக்கு ஸந்தோ 

ஷம்வருவிப்பான். ௮தபற்றி இவனைப்பாதுகாக்கவேண் 

டும். இங்கனம் செய்தால் ஒருவர்க்கொருவர் இன் 

சொற்களால் காலப்போக்கும் ஸம்பவிக்கும். மேலும், 

ஈம்முடைய மர்மங்களையும் வெளிவிடான். இங்கன 

மன்றி ஒருவர்க்கொருவர் சஹஸியங்களை வெளிவிட் 

டால் அவர்கள், வயிற்றிலிருந்த பாம்பும், புற்றிலிருக்சு 

பாம்பும் நாசமடைந்தாற்போல் கெடுவொர்கள் ' என்
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ரன் உலூகராஜன் அதெப்படி, என, 

கோள்ளிக்கண்ணன் சொல் லுக௫ன் :-- 

V. (2) ரஹஸ்யம் வேளிப்படக் கேடூவிளைந்த கதை 
: விஷ்ணுவர்மனென்னலும் ஒரு மன்னனுக்கு 

வயிற்றிலொரு கோயுண்டாஇ நாளுக்குநாள் உடம்பு 

மெலிர்து?2பானதினால் ௮வன் தேசாக்தாங்கட்குப் 

போப் ஒரு கோயிலில் இருக்கதான். அவ்வூர் அரசன் 

பலி என்பவனுடைய குமாரி களிருவரும் பலியினிடச் 

திற்கு வந்தபோது அவர்களிலொருத்தி அ௮சசனை 

சோக்க, ராஜனே 7? வெற்றி அடைவாய் £ என்ளூள். 

மற்றவள் *ஈல்ல போஜனம் பண்ணுவாய்” என்றாள். 

அதைக் கேட்டவுடனே அரசனுக்குக் சண்கள் இவர். 

௮மைச்சர்களைப் பார்த்து Ores கெட்டபேச்சுக் 

காரிபை சகோயாளிக்குக் கொடுத்தால் இவள் நல்ல 

போஜனங்களை அனுபவிப்பாள் ' என, அமைச்சர்கள் 

இராஜனுடைய கட்ட ளைப்படி யே கோயிலிலிருந்த ராஜ 

குமாசனுிய பிணிபாளிக்கு ௮வளை மணல்செய்வித் 

தார்கள். 

பின்பு ௮வள் கணவனை ஈசுவானாக எண்ணிப் 

பணிவிடைகள் செய்து ௮வனை அழைத்துக்கொண்டு 

வேறொரு தேசத்துக்குப் போகும்போது வழியில் ஓர் 

இடத்தில் இறங்க, வேலைக்சாரனைக் கூடஅழைத்துக் 

கொண்டு சமையலுக்கான கடை௪ சரக்குகள் வாங்கப் 

போனபோது வியாஇயஸ்தனாபெ இராஜகுமாரன் நித் 

இரைபோனான். அவ்வேளையில் அங்கொரு புற்றி 

லிருந்த பாம்பு ௮வன் கிட்டவக்று பேச, ௮வ்வொலி 

யைக்கேட்டு அவன் வயிற்றிலிருந்த பாம்பும் சத்தித்
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தது. அப்போது இரண்டிக்கும் வாக்குவாதழமண் 

டாக, இதற்குள்ளே ௮வன் ானைவி வந்து மாத்தின் 

மறைவினின்௮ ௮வறறின் 2பச்சுகளைக் கேட்டுக் 

கொண்டிருந்தாள். 

புற்றுப்பாம்பு வாரிற்றுப்பார்பைப பார்த்து, “அடா 

இராத்மாவே! இரத அ௮ழூய இராஜபுத்தாரனை பன் 

வருத்துகருப் ?' என்றது. 

வயிற்றிலிருந்த அரவு, ஆஹாரகிறைக்த குடக்இிலி 

ருக்கிற என்னை நீ 3பன் சிிக்கிறுப் ?' என்றது. 

புற்றரவு, * துஷ்டா, Hast oD Bows od coe 
நீ இறப்பாய், ௮வன் ஸுக டைவான் ; ஆலை இசொ 

ருவர்க்கும் தெரியாது ' என்றது. 

பின் அவ் வயிற்றரவு, “ ?வ £ராலுனக்குா லயம் 

வரும் ் என்றது. 

இப்படி ௮ல்லிஎண்டுப சொன்ன ரஹளியங்களை 

கேட்டு அவள் அவ்வண்ணமே செய்து அபபாம்பு 

கலக் கொன்றாள். அ௮கனால் மன்னவன் தோய்திர்நது 

தன்னகாத இறகு மனைவியா? கூடவ நம3பாது வழி 

யில் ௮வள் தந்தையும் ஈற்ற மம பார்த்து இருவருக் 

கும உபசாரம்பண்ணி அவர்களை வழியனுப்ப, பின் 

இருவரும் தங்கள் 2தசத்.துக்கப் போப் அரசாண்டு 

கொண்டு இருந்தார்கள். 

  

ஆகையால் பரஸ்பரம் ரஹஸியங்களைக் காப்பாந்றா 

விடின் இப்படி விபத்துக்கள் நேரீடும்' என்றது. 

இதைக்கேட்டு இரைவன் குரூரநாசனைப் பார்த்து 

“உன்னிஷ்டம் என்ன?” என, ௮.து *இம்ஜூவர் சொன்ன
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அம் உ௫ிதமாகத் 2கான்றவில்லை. ஸாம தான பேத 

மமன்னும் உபாயங்கள் வலியிலலாதவர்களை க் குறித்தி 

ருக்கின்றன.வலியுள்ளவர்கள்சதக் துருக்களிடத் இல்கண் 

ட 2௦ செய்ய2வண்டும. அதைத் துறஈது ஸாம மதலா 

கப தந் இரத்தை 3பாடக்கிறவனைப் பகைவர் LI Ba 

னென்றெண்ணி அவன் சமல் வநவார்கள். ஆகைபால் 

Omi gar கண்டத்திலே2ய பார்கியம சேகரிக்க 

வண்டு. பராம்கிரமம் இல்லாவிடில் எதுதெப்வத்தால் 

SHAMS nS ST கை அனுபவிககவேண்டிம். மலும் 

உலகத்தில் எல் லா நம் லக்ஷாமியை வி நம்புகி ர்கள். 

அப்படி. வி நம்பினுலும ரன ஆககத தாடு கண்டத்தால் 

எதிரிகளை Marian  பண்ணுகிறவர்க CHS OS 

லக்ஷரமி கைவசமாகிறாள. சோம்பலானவர்கள் ௮௬ 

மையான பொருளைககுறிதது லக்ஷாமியைப பிரார்த் 

கிக்கிராகள். பராக்கிரா ழள்ளவமனோா தன் செளரிபத் 

திலை ல௯்ஷாஈமிபைப பலவிதமாக ௮ .துபவிக்கிறான். 

ஆதலால் பலவான் பகைவனைக 9காலல 2வண்டும் என் 

அ. 

இதைக் கட்டு அரசன், பிரகாரநாசனை கோக்க, 
“உன் மனதில் என்ன இருக்கிறது?” என, ௮வன் இரா 

ஜாமேே இவன் தங்களை அடைக்கலமாக dao BL. WF) 

னால் இவனைக் தலைவசைக, மற்காலக்தில் இராமன் 

விபீஷணனைத் கலைவனாக்க இராவணுதிகளை எப்படி 

அழித்தா2னு அப்படிபே சத்துநக்களை அழிக்க 
வேண்டும.  ?மலும சரணமடைகதவனைக் கொல்லு 

கிறவன் இசெளசவ 115505 அ௮டைவானென்று சிபிச் 
. உட ச . ரூ . ச . 

அக்கரவர்த்து கன் மாமிசத்தை 2வடனுக்குக கொடுத்
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அப் புருவை விடுவித்கானென்று பாரதத்திற் சொல்லி 

யிருக்கிறது. அப்படியே ஒருவனிடத்தில் ௮வன் 

பகைவன் வந ஈடுக்குறும்போது அவலுக்கு ஆச் 

இயம் செய்வதைக் குறித்து ௮வன் செருப்பில் குதிக் 

தான் * என்றது, 

இதைக்கேட்டு உருமர்த்தனன் “அதெப்படி ச் சொல்” 

என, 

பிரகாரகாசன் சொல்லுகிற.து.-- 

4 (8) விரோதிக்கும் விருந்திட்ட கதை. 

“ஓரு வனத்தில் ஒருவேடன், கையில் கு ஈவிக்கூ 

டும் கண்ணியும தடி முதலான 2வட்டைக் கருவிகளும் 

எடுத்துக்கொண்டு திரியாகின்றான். ௮சதியில பெரு 
(> மழைவரந்து இருடடிக்கொண்மி (ரள பபகாலாா'2பால 

காற்றெழம்ப, ௮ப்்2 பாது அ௮வ்வனசரன் நடிககலெ 

டுத்து மாத்தின் சார்பினின் ௮, :பகவானே / இந்த 

வேளையில் உமமைக்தவிர வேெரருவ ரா காப்பாற்று 

வாரில்லை' என்றான். 
அவ்வேளையில் ௮ம்மாக் தின்மேல் இருகத புர, 

தன் பெட்டைவசவில்லை என்று விஸனமாய் *இன்னறைக்கு 

என்யைச வரவில்லை. ௮வளை யாராயினும் பிடித்தார் 

களோ என்னவோ; அவளில்லாமல் இங்கெங்கும் பாழா 

கத் தோற்றுகிறது” மனையாளில்லாத வீடு ௬கொட் 

டைப்போலிருக்கறெது. கணவன் இன்புறும்வகை செய் 

யும் கற்புடைய இல்லாளையுடையவன் எவனை அவனே 

பாக்கியவான்' என்றிப்படி ௮து புலம்புசறதைக்கேட்டு 

அவ்வேடன் சைக்கூட்டில் ௮க।்பட்டி ருந்த பெண்புறாச் 

mesg 4 மன்பிறப்பில் தீவினை செப்தவர்களுக்குப்
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பலவகைப்பட்ட தளையும் சிறையும் கோயும வறுமை 

யும் ஸம்பவிக்கன்றன. ௮ஃ இருக்கட்டும், எச்சமய த் இல் 

எது கேரிடுமோ ௮து ஒருபோதும் பிசகுகிற இல்லை * 

என்று சொல்லிப் பிறகு தன்பதியைக் குறித்து, “ஓ ஓ! 

என் பிராணகாதா. ஈமது விட்டுக்கு வத இவ்வேடனுக் 

குக் குளிர் முூகலாகய துன்பத்தை £க்கி உதலி செய்ய 

வேண்டும். வர்கவிருந்தை ஓம்பாவிட்டால் ௮வன் தன் 

பாதகத்தை இல்வாழ்வானுக்குக்கொடுத்து இல்வாழ்பவ 

னுடைய புண்ணியச்தைத தான் கொண்டுடோடருன். 

ஆதலால் இவன் உம்முடைய பெண்டிரைப் பிடித்தா 

னென்னும் அக்கத்தை மனதில் வையாமல் இவனை 

இயன்றவசையில உபசரிக்கவேண்டும்? என்றது. 

2 வடா பெண் புருவின் வாக்கியகதைக்கேட்௮, 

உன்வாவு நல்வரவாகுக. நீ மனதில் சிறிதும் வீயமில்லா 

மல் உன்வீடாக நினைத்து வேண்டுவதைக்கேள்' என் 

ற. வில்லி ௫ கபோதமே ! என் குளிரை நீக்கு” என, 

கபோதம் காட்டிலிருந்து ஒரு கொள்ளியெடுத்துக் 

கொண்டுவந்து சருகுகளின் மமல்வைத்துத் B ep 

டிற்று. பின்னர் வேடனைப்பார்த்து “கெ ரப்பு மூண்டு 

எரி௫றஅ இதில் நீ குளிர்காய், முன் தீவினையால் சான் 

பறவையாயிருக்கின்றமையால், என்னிடத்தில் உன் 

ப௫ிக்கேற்ற பதார்த்தமில்லை. ௮ரோச அன்பங்கட்கிட 

மாயும் பசோபகாரமாகாமலும் இருக்கற இச்சரீரத்தை 

வைத்துக்கொண்் டி ருந்து பயனென்ன ? இதனால் நீ உன் 

ஆத்மாவை ஸந்அஷ்டி செய்துகொள் ” என்று ௮து 
சொல்லிக்கொண்டே பரோபகாரத்தின் பொருட்டு எரி 

இற தழலில் ஆனர்தத்தோடு விழுந்தது.
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௮ப்போது வேடன் “ஆ ஆ! என்பொருட்டு 

இது தன்னுடலைக் துறந்தது. மேலும் நான் தியொ 

முக்கம் உள்ளவன் ; வேறொன்றின் தசையினால் ஜீவ 

னம் பண்ணுகிறவன். பரோபகாரமும் சிறிதாயினுக் 

தயையும் கனாவிலுமறியேன் , ஆதலால் ஊனைச்தின்று 

வன். ஊனை பெருக்கின பாவி; கோரநரகத்திற்குப் 2பா 

இதை எனக்குக் இருஷ்டார்தமாப் இர்தபபு ர காண் 

பித்தகனால் இது மதல் பசிதாஹம் குளிர் வெயில் 

பொறுத்தல் இவற்றால் உடம்பை உலர்த்தி சான் பாவ 

மில்லா தவனாகக்கடவேன் 'என்று சொல்லி, பாசாத் 

SUS ZB Bor, Fo கூரி தடி கண்ணி மூகலியவைகளை 

முறித்தெறிரஅவிட்மி, ௮சதப பெண்புழுவை விட்டு 

விட்டான். 

அது உயிரினுஞ சிற)க சன்னாபகன் த நமத்தின் 

பொ நட்கி உடலைக் கொடுத். னென்றெண்ணி தாலும் 

அஈதகெரபபில MPI Ano sa Car MM ஒரு 

Baru ஸ்திரீயாப்க் கணவ மனாிகூடச சொர்க்கத்துக் 

குப் போயிற்று. 

வேடனும் இரக்கதக்தினால்பரிசுததனப் ரெ ரபபில் 

மதகத்தைப் போட டுவிட்டு ஈற்கதியை அ௮டைக்சான். 

ஆதலால் அபயமேன்று அடைந்தவர்களைக் காக்க 

வேண்டும் ' என்றது. 

இதைக்கேட்டு உருமர்த்தனன் * என்னுடைப 

அபிப்பிராயமும் இப்படியே இருக்கின்றது. இவன் 

ஸத்தியவானும் புத்திமானுமாய் இருக்கின்றான். கப 

டயல்லன் , இவற்றை அறியாமல் மேசுவர்ணன் இவனை
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மானபங்கம் செய்தான். இவனைக் கொன்றால் நான் 
eo ௪ ச் ச ச ௪ 

விசுவாளகா கஈனா2வன். பிரமஹத்தி, கள்ளுண்டல், 

களவாடல் இவற்றிற்கும் பிராயச்சிக்கமுண்டு, விசு 

வாஸ காதகததுக்கு ஒன்று மில்லை. இகையால் 

Qa: Da + meu tare tion sell நாறு து bib sbi BY, 
. உ, ௪ . . ௬ 

அழைக்துக்சகாண்டு போகவேண்டும்” என்று 

சொல்ல, இராஜன் இரஞ்ஜீவியைப் பார்த்து °F என் 

கோட்டைபில் வது ஸாகமரயிரு, கானுனனைப பாது 

காப்பேன்" என்மு சொல்லிற்று, 

இதைக் 'கட்டு௪ சிரஞ்சீவி களிப்பு பற “மஹாரா 

are ! சான் விஸ்தரித்து சொல்லுவ? தன்ன ? என் 

குடிபபிறபபு. பிரபுவுக்கு ஸஹவாஸத்கால் வரவாத் 

தெரியும்” என்றது. 

அப்போது குருரநாசன் *இபபோது கோட்டான் 

குலபெல்லாம் இராஜன் குற்றத்தால் பாழாகும. பிதர் 

குற்றங்களை ௮சசனுக்கு அறிவிக்கவேண்டும், ௮சசன் 

ஹிசத்தைக் கேளாவிடில் அதற்கென்ன உபாயம் இருக் 

கின்றது? என்று சொலல, ௮ரசனதைக் கேளாமல் 

சரஞ்ஜீவியைத் தன்௮ரணிற் கொண்டுபோய் வைத் 

௧௮. 
பின்னர்ச் இரஞ்சிலி, என்னைக் கொல்லவேண்டு 

மென்றவன் எல்லாரிலும் பு.ச.திசாலி, மேலும் யமான 

னுக்கு சன்மையே செய்பவன்; மற்றவர்கள் யஜமான 

னைப்போலவே மூடர்களாகையால் ௮வனொருவனில்லா 

விடில் இவர்களை வெல்வது ௮ருமையன்று என்று மன 

அக்குள் குஐகு௮ப்புடனே ஆலோடித்துக் கொண்டி 

ருந்தது.
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இப்படியிருக்கையில் உருமர்த்தனன் காரியக்காசர் 

களைப் பார்த்து இச் சொஞ்சிவிக்குக் அர்க்கமெல்லாம் 

காட்டுங்கள் என, '௮ந்தப்படி. எல்லாவற்றையும் பார் 

தீது, நாம் இதற்குளிருக்தால் ஈமதெண்ணம் முடியா து, 

பின்னும் ஈம் முடைய வஞ்சனைகளையும் தெரிக்துகொள் 

ளுவார்கள் ; ஆதலால் கோட்டைத் snared Amn gr 

wien la sos poss வேண்டுமென்று தனக் 

குள் 2ள தீர்மானித்துக்கொண்டு உலூகராஜனை சோக்கி 

“மஹாராஜனே ? கான் காகம்; ஆதலால் உள்ளே யிருக் 

கத் தக்கவனல்லன், உமது கடைவாசலில் காத் அருந்து 

கபட.மில்லாமல் ஸேவித்துக் காலம் தள்ளுகிறேன், 

HMM a GMD மனத்தழுக்கு இல்லாகவனுமான 

ஸைவகன் எங்கிருந்தாலும் இந்தையில்லை' என்று சொல் 

லிக் காகம் அங்கேயே யிருக்தது. 

41. புத்திமானான குருூரகாசன் விலகிப்போனது. 

HIST SH குரூரநாசன் “இராஜா அமைச்சர் முத 

லிய நீங்களெல்லோரும் அ௮றிவினர்களாய் இருக்கிறீர் 

கள் என்றெண்ணுகிறறேன் ; முற்காலத்தில் ஈடந்த ஒரு 
கதையும் இருக்கிறது ; முதல் மூடன் கான், இரண்டா 

வ.து வேடன், மூன் ஈவது அரசன், நான்காவது ௮மைச் 

சன் என்.று சொல்லி ஒரு பறவை பறந்து 2பாயிற்று ” 

என்றது. 

அப்பொழுது அவர்கள் அதென்ன ./” என, 

குரூரராசன் சொல் ஓ௫ன்றது.-- 

47]. (1) தீர தலோசியாததால் மூடர்களான கதை. 
பொன்னாக எச்சமிடும் ஒரு பறவை ஒரு மலை 

யின் 2மல் வஸித்துக்கொண்டிருக்கையில், ௮ங்கே ஒரு
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காள் ஒரு வேடன் ௮து பொன்னாக எச்சமிடுவதைப் 

பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியமடைந்த, நான் பாலியமுத 

லாகத் இரிகந்துள்ள பல காடுகளில் பார்த்த பலவகை 

பறவைகளிலும் இப்படி யொன்றைப் பார்த்தஇல்லை, 

ஆதலால் இதை உயிரூடனே பிடித்துக்கொண்டு போக 

வேண்டு மென்றெண்ணி மாத்தில் வலைகட்_, அப்ப 

றவை வழக்கப்படி வாது ஜடி.இயில் ௮வ்வலையில் இக் 

கற்று. வேடன் அதைப்பிடிததுக் கூட்டிலடைத்துத் 

தன் குடிசைக்குக் கொண்டுபோய், இது ஈம்மிடத்தி 

லிருப்பதை ௮சசனறிஈதால் இபபறவையைக் கொண்டு 

2பாவது மன்றி ஈம் ழயிரையும் வாககுவான். ஆதலால் 

இவ்விசோதப் பறவையை அரசனுக்குக் கொடுக்க 

2வண்டு மென்று சிசசயித்துக் கொண்டுபோய் 

௮சசனிடங்கொடுத்து ஈ௩டாச செய் தியைத் தெரிவிக்க, 

௮ரசன் ௮தைவாங்கி இரத்தினம் இழைத்த ஒரு கூட் 

டில் வைத்தான். ௮தை மகதிரி பார்த்து :அஸம்பாவித 

மான இவ் வேடன் பேச்சைக்கேட்டு இதையேன் வாங 

இனீர் ? விட்டு விரிம் என, அப்படி 2ப ௮பபறவையை 

மன்னன் விரிவித்தடடே ௮து ௮சண்மனைச் சிகாத்தி 

லுட்கார்ஈதுகொண்டு, (முதலில் சான் மூடன், இரண்டா 

ug வேடன், மூன்றாவது இராஜா, ரான்காவது Lom SA 

Tero Qeracd upsg போய்விட்டது என்று இச் 

சங்கதியைச் சொல்லிற்று. 

பின் இஷ்டமித்தரர்களைப் பார்த்து * இன்று 

வரைக்கும் இவ்விராஜாவின் சார்ப்பிலிருக்தேன் ; இனி 

வேரு மலையைச் சார்க திருக்க வேண்டும். நரியா
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னது குகையைபார்த்துக் கூப்பிட்டு எுாகமடை ௦ தாற் 

போல வருவதற்குமுன் ஆலோசிக்கிறவன் ஸ ஈசமடை 
வேன்' என்றது. 

௮ப்போது அவைகள் இதெப்படி ?” என, 

குஜராசன். சொல்லிற்று 

VI. (2) முன்யோசனையால் ஸுகம் வந்த கதை. 
ஒருவனத்தில் வஸித்திருஈ த கிரகிரனென்னுர் சில 

௧, ஒருரரள் இரைக்கு கெ ரம் இரிந்தும் யா?கான் 

௮ம் கடைக்காமையினால் பொ மழதுபோனவுடேே ஒரு 

பெருங்குகைபைப பார்த்து இதில் தங்குவதற்கு பாகா 

னுமொரு பிராணிவரும; அ௮தைக்கின் ற பசியா௱லரம் 

என்று தனக்குள் தீர்மானித்து, ௮தில்ஷளிஈ துகொண் 

டி ந்தது. அக்குகையில் வஹிக்கும் அவிபுச்ச னென் 

னும் ஈரிவரது அங்கே சிங்கத்தின் அடிச்சுவ கலக் 

கண்டு ஸஈேதஹித்து சிங்கம் அதற்குள் இருக்கிறதா 

இல்லையா என்று தெரிசதுகொண்டு பிறகு உள்ளே புக 

வேண்டுமென்றெண்ணித் தூரத்தில் நின்றுகொண்மி, 

ஓ குகையே / குகையே? என். இரண்டு தரம் கூவி 

யழைத்தஅ. பின்னர், * குகை2ப நீ என்னோ? பேசர 

மலிருப்பது ஏன் £ உனக்கும் எனக்கும் பிரதிதினமும் 

ஸம்பாஷணை ஈடர்.துகொண்டு இநர்கதே; இன்றைக் 

கேன் நீ பேசவில்லை ? விரைவாப்ச் சொல், இஇல்லாவிட் 

டால் கான் வேறோரிடத்திற்குப் 3பா.ப்விரி 2வன் 

என்று சொல்லி மீண்டும் கூப்பிட்ட து. 

அப்போது ங்கம், இக்குசை சாடோறும் 2ப௫க் 

கொண்டிருந்தது, இன்றைக்கு ஈமது பயத்தினால் ௮௪ 

னோ பேசவில்லை. ஆகையால் அதற்குப் பதிலாக ராம்
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e657 கொடுககலா மெனறு ஆலோகிதது, பிரதித 
தொனியில ௮ருகேயிருஈச பிராணிகளெலலாம இடுக 
இடுமபடி ௮கஈரிபைக கூவ, ஈரி “அபபா! நான பிழைத 

சேனென்று வேதோ இடததிறகு ஐடிபபோய் விட 

டது. ணை 

ஆதலால எதையும் முன்னே ஆலோசித்துச் சேய்ய 
வேண்டும் * எனறு தன மிததிராகடகுச௪ சொலலி 

அவாகமளோடு குரரசாச மதிரி தேசாரதாம போ 

யிறறு 
  

711 காகமந்திரி கோடடான்களை சுடகேககொன்றது 
பினனாக காகமகதிரி 'இபடொழுது கோடடான் 

கூட்டதகைக கொலவது OU AE Bins YI விவேகமில 

லாத மகதிரிபையுடைப ௮ரசன சீகசாதஇல கெடுவா 

ன். வி2வகமகஇி!] வச மிக திசாகளைப பகைவரெனறு 

அறிஈகதுகொளவான இப்படி அ௮றிகிறவன இவனிடத 

இலஇபபோ துஒருவனுமஇலலை. ஆதலால ஈஙகுவத இன 

க்ஷமததைககுறிகது வேளாடிய பியகதனம செய்ய 

வேணடுமெனறு சிசசயிதது, ௮னறுமுதல இனஈதி 

னம ஒருவிறகு கொண்டுவஈ.து வஷியண்டை போட 

கொண்டேவாதது இபபடி ௮வைகள போசாகக க. 

விரதகமாதஇரததில சூரியனு இததவுடனே கோட்டான் 

களெலலாம குருடாயிருககையில விறகுகளையும சுள 

ளிகளையும குகையின்வழியில முடடாகசசேர்்ததுத 

தான் மெள்ள மேகவாணனிடத இறகு வஈதது. 

௮பபோமழுது மேகவாணசாஜன *எனன செய்தி?” 

என, சரஞசவி : கான பகைவா குலததை வேசோடு 

8
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பிடுங்கத்தக்க உபாயஞ் செய்திருக்கிறேன். நீங்கள் ஒவ் 

வொருவரும் ஒவ்வோர் எரிகொள்ளி சொண்டுவக்.து 

என் ஜாகையின்மேற்போட்டால் கோட்டான் ௧ளெல் 

லாம் இறக்கும்” என்றது. இகைக்கேட்டுக் காகராஜன் 

 என்னவுபாயம் செய்தாய் சொல், ? என, பர திரி மஹா 

சாஜாவே.! இது சொல்லத்தக்க ஸமயமன்று; கான் 

சொல்லுற செய்தியைப் பகைவரறிந்து வேர ரிடத் 

இற்கு ஒடிப்போனால் ஈம்மூடைய இவ்வளவு முயற்சியும் 

விணாப்ப்போம் ; மேலும் கடிஇற்செய்யக்தக்க காரியத் 

இல் தாமஸம செய்யலாகா௫ ' என்ற, 

இதைக்கேட்டுக் காகராஜன் தன்பரிவாரத்தோடு 

கூட எரிகொள்ளிகளைக் கொண்டுவர்து உலாகங்களி 

ருக்குமகுகையின் வழியிற் 2பாட,, ௮ஈதப புகையினால் 

கோட்டான்௧ள் பயந்து கலக்கமுற்று கூசசலிட்டுக் 

கொண்டு வெளியேவருகையில் வழி அடைபட்டிருக்கக் 

கண்ி அப்போது குரரநாசன் சொன்னதை சினைத்து 

அவன் வார்த்தையைக் 2களாமையின் பலன் இதுதான் 

இதுகானென்று புலம்பிக்கொண்டிரூககையில, கெருப் 

புச சுவாலை அதிகரித்துக் கோட்டான்கள் இறக தன. 

4111. காகங்கள் ஸுகமாகவாழத் தொடங்கியது. 

பின்பு மேகவர்ணராஜன் முன்விட்டுப்போன தன் 

மாததில் குடிப்புகுகது ஸஈகமாய் இராஜ்யத்தை ௮னுப 

வித்துக் கொண்டிருக்கையில் சிரஞ்ஜீவியைப் பாரத்து, 

* நீ பகையாளி விட்டிலிருந்து எவ்வாறு காரியத்தை 

முடித்தாய் ?*? என்றது. சஞ்ஜீவி ' குரரகாசன் தவிர 

மற்றவர்களெல்லாரும் மூடசாயிருர் மையால் அவர்
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கள் Yast Ys Rous கேளாமல் அவனை ௮வமானம் 

பண்ணி என்னைத் தங்கள் அர்க்கத்தில் கொண்டுபோய் 

வைத்தார்கள். அதனால் ௮வன் தன் கேஹ பந்துக் 

களோடு Sag தேசத்திற்குப் போய்விட்டான். 

மற்றைக் கோட்டான்௧ள் டராகையால் எரிக்இறக் 

தார்கள். இவவாறே மூன்னோர்காலத்தில் சத்துரு 

நாசத்தின்பொருட்டு ஒரு ருஷ்ண ஸர்ப்பம் தவளை 

களைத் தோளிற்சுமந்து அழித்தது” என்றான். அதைக் 

கேட்டுக் காகராசன் ஈகைத்து, பாம்பு தவளைகளைத் 

Pero prog) கொன்றவிதம் என்ன? சொல்' என, 

சிரஞ்ஜீவி சொல்ல லுற்ற அ.-- 
VIII (i), பாம்பு தவளைகளை அடுத்துக் 

கேடூத்த கதை. 

ஒரு தேசத்தில் பந்தவிஷனென்னும் பாம்பு 

இரசைகிடையாமல் மிகவும் ப௫த்.து ஓர் ஏரிகரையண்டை 

வரும் 2பாது ௮இ2ல தவளைகள் கிசம்ப இருப்பதைக் 

கண்டு யாதானுமொரு ததி வஞ்சனை செய்தா 

லொழியர்தனக்கு இரை கிடைக்காதென்று நிச்சயித் 
துக் கண்ணைவிழிகதுக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க, 

அதைப்பார்த்து ஒருகவளை பாம்பே ? நீ இசைதேடும் 

(முயற்சியை விட்டுச் சும்மா ஏன் உட்கார்ந் இருக்கிறாய்? 

என்றது. அதைக்கேட்டு ஸாப்பம் * அ௮பாக்கியனாகிய 

எனக்கு ஆஹாாம் எங்கிருர்து கிடைக்கும் ? இன்றைக் 

குப் பிரீதோஷுகாலத்தில் இரைக்காகத் இரிஈது கொண் 

டிருக்கையில் ஒரு தவளையைப் பார்த்து ௮தைப் பிடிக் 

கப் போகையில் ௮து அங்கிருந்த மிகவும் ஸத்பாத் 

இசனாகிய ஒரு பிராமணனிடம் ஓடிப்போயிற்று, ௮து
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தெரியாமல் நான் அங்கும் இங்கும் பார்த். துக்கொண்டு. 
ருக்கையில் ௮ங்கே நீராடிக்கொண்டிருக்த ஒரு பிரா 

மணப்பிள்ளையின் காலைக் தவளையென்று நினைத்துக் 

கடித்தேன். ௮வன் அக்கணமே இறர்தான். Bye 

பிள்ளையின் பிதா மிகவும் துக்கத்தால் என்னைப் பார் 

தீது, “துஷ்டப் பாம்பே! யாதொரு குற்றமூஞ் 

செய்யாக என் பிள்ளையைக் கடித்ததினால் நீ மண்ட 

கல்களுக்கு வாகனமாகக்கடவாய் ; மேலும் ௮வைகளு 

டைய உதவியால் 8 ஜீவனமும் பண்ணக்கடவாய் £ 

என்று சபித்தஇனால் கான் உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய 
வந்தேன் ' என்று பாம்பு சொன்னது. 

இதைக்கேட்டு எல்லாக் தவளைக்கும் இதைச் 

சொல்லத் தவளைகளெல்லாம் தங்களாசனுடனே 

வெளியேவந்து மிகவும் களிப்புடனே மகதவிஷ ஸர்ப 

பத்இன்மேல் உட்கார்க்தன. ௮து அவைகளுக்குப 

பலவித கதிகளைக் காண்பிக்கும்போது, தவளைகள் 

யானை குதிரை தேர்களிலும் இவவாகனம் ஈன்றாயிருக் 

இறெதென்று மெச்சி ஸ் தோஷித்தன. 

பின்பு அந்தப் பாம்பு இரண்டுமூன்று சாள்வரைக் 

கும் அப்படியே நடந்து பிறகு மந்தகதியாய்ப் போகத் 

தொடங்கிற்று, அப்போது அவைகள் * இன்றைக்கு 

மெள்ள என் ஈடக்இருப் ' என, அப்பாம்பு * சான் இப் 

போ படித்திருக்க இனால் ஈடக்கக்கூடவில்லை ” என் 
ற. மண்கேராசன் “நீ சிறு தவலாயாய்ப் பார்த்து இன் 

௮ கொண்டிரு” என்றது, அதைக்கேட்டு எர்ப்பம் 

எனக்கு இவவண்ணமே அந்தணன் சாபமிருக்கிறது, 

அப்படியே தாமும் கட்டளையிட்டீர் ' என்று சொல்லி
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நாடோறும் தவளைகளைத் இன்றுகொண்டு இருர்த.து. 

அப்போது, ௮ங்கே வேறோர் ௮சவுவந்து இதன் 

நடத்தையைப் பார்த்து, 6 ஈம்முடைய அஆஹாரமான 

இப்பிராணிகளை ரீ ஏன் சுமக்கராய் ? இது மிகவும் 

வருத்தம், உனக்கு இது யோக்யெமன்று' என, அதற்கு 

மந்தவிஷன் * கான் இவையெல்லாம் அறிவேன் ; சில 

நாளில் என் கருத்து நிறைவேறும் ; அ௮க்காலத்தை 

எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கறேன்' என்று சொல்லிப் 

புன்சிரிப்பு டனே முன் போலவே ஈடந்து கொண்டிருக் 

5.௮. 
இப்படி. எல்லா மண்டுகங்களாயுக்இன்று கடை 

யில் அவற்றின் ௮ாசனையும பக்ஷித்தஅ. 

எந்த ஸமயத்தில் எது சேய்யவேண்டூமோ அதைச் 
செய்து சத்துருக்களை வேரோடூ நாசம் பண்ணவேண்டூம். 

கெருபபு தன் பராக்கரமத்தால் காரி முழுவதை 

யம் தஹிக்கிறது: மரவர்கள் பூமியில் இருக்கின்றன. 

மிருதுத் தன்மையினால் தண்ணீரும் காற்றும் செடி 

மசங்களை வேரோடு பிடுங்குசின்றன ' என்றது. 

அது சொன்ன வாக்கியங்களைக்கேட்டு மேகவர் 

ணன் : கடையானவர்கள் இடையூறு வருமென்று 

பயந்து கரரியங்கசாத் தொடங்குகிற இல்லை ; இடை 

பானவர்கள் காரி பங்களைத் தொட விக்கெனம்வக்தால் 

விட்டுவிடுக௫ர்கள் ; ஆயிரம் இடையூறுகள் வந்தாலும் 

எடுத்த கருமத்தை முடிக்கிறவர்கள் தலையானவர்கள், 

ஆதலால் நீ பலவாறு கஷ்டப்பட்டுப் புத்தியினாலே 

வெகு பகைவர்ககாக் கொன்றாய். இது யோக்கய
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நான்காவது. 

லப்தஹானி அல்ல அர்த்தநாசம். 

  

1. சுருக்கம். 

யர ௮ரசகுமாரரை கோக்கி:இட ருற்ற 

காலையில் அறிவு குன் தவன் குரங்கு முதலைகளி 

னின்று விரிபட்டாற்போல் பெரு” துன்பத்தினின் று 

மீளுவான்' என, அறுவர்கள் அது எப்படி என்று 

கேட்க சிரியன் சொலலுகின் ஈன்:-- 

1. குரங்கு முதலையிட மிருந்து தந்திரத்தால் 

பிழைத்தது. 
* கங்கைக் கரையில் ஒரு நாவல் wre Hor Siu 

ஸ்ுமுக னென்னும் 4 நவானாம் சிலகாலம் வாஸம்பண் 

ணிக் கொண்டிருகத.து. ௮ங் 2சவகக ஓரிளைத்தமுதலை 

பைப்பார்த்து 8 என் Dans HIG AME STE UTS 

மையால் உனக்கு நாவற்பழம் தருகிமறன் என்று லெ 

பழங்கொடுத்தத. ௮௮ தின்றுஅதஇயர்த ஸு தோஷத் 

துடனே தன்னிடத்திற்குப் போய் ௮ன்று தொடங்கித் 

தினர் இனம் வந்து பலவாறு ஸமபாஷித்துக் கொண்டு 

இரண்டும் ws Fou Aww! இரு தன. 

ஒருநாள் முதலை இலகனிகளைக் கொண்டுபோய்த் 

தன் மனைவிக்குக் கொடுக்க, ௮து இன்று ௮க்கனி 

அமிர்தம் போலி நக்கக் கண்டு தன் காயகனைப்பார்த்து 

பிராணகாதா 1 இரத மிகவினிய கனிகளை எங்கிருந்து 

கொண்டுவர்தாய் ?' என்று வினவிற்று. 
ஆண்முதலை, ‘ow ps னென்னும் என் வானர
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ஈண்பன் எனக்கு சகாடோறுங் கொடுக்க கானங்கே 

தானே அவற்றைத் இன்று கொண்டிருந்தேன் ; இன் 
றைக்குக் இன்று மிகுந்ததை உனக்குக் கொணர்ர் 

தேன்' என்றது, 

அதைக்கேட்டுப் பெண்முதலை, “இத்தீங்கனி இன் 

பவன் ஈரல் ௮மிர்தத்இற்கு ஒப்பாயிருக்கும், அதைக் 

கொணர்ந்து எனக்குக் கொடு, கொடுத்தால் நான் மூப் 

புச்சாவுகள் ஒன்றும் இல்லாமல் உன்னோடு நெடுங் 

காலம் ஸுஒத் இருப்பேன் என்றது. 

இதைக்கேட்டு முதலை :உயிர்க்குமிசான என்னண் 

பனாகிய வானசத்துக்கு நீ 2யன் இக்தத்திங்கு நினைக்க 

api? eres pg. 

பேண்முதலை *கான்உனக்கு முக்கயெமா யிருந்தால் 

௮.தனீரலைக் கொணர்ந்துகொடு, இல்லாவிட்டால் நானு 

யிர் தரியேன்” என்றது. 

ஆண்முதலை, * காதலியே ! ஸகோதசனிலும் மித் 

இரன் விசேஷமாதலால் இதகைக்குறித்து % ஹடம் 

பண்ணவேண்டாம்' என்று கெஞ்சி வேண்டிக் கொண் 

டது. 

பேண்முதலை, :* 8 என்றைக்கும் என் வார்த்தை 

க்கு ௮ன்னிதா சொன்னதில்லை; இன்றைக்கு எனக் 

குக் குறைவு பண்ணுகருய் ; ஆகலால் இபபொழுதே 

உயிரை வி$இறேன்” எனப் பிடிவாதமாய்ச் சொல் 

லிற்று. 

ஆண்முதலை பெண்ணின் பிடிவாதத்தை அறி 

ந்து “முந்த ஸுமுகன் கான் கொல்லக் கூடாதவஞாய் 

இருக்கிறான், நீயோ பிடித்ததைவிடாமல் இருக்கிறாய்,
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ஆதலால் கான் இருதலைக்கொள்ளி எறும்புபோல் 
ஆேன்' என்று சொல்லி ஸுமுகனிடத்திற்குப் 

போயிற்.று, 

அப்போது ஸுமுகன், : ஈண்பனே | இன்றைக் 

கேன் வியசனமாயிருக்கிறாப் 2* என்றது. 

மூதலை * வேறொன்றுமில்லை : உன் மைத்துனி 

என்னைப்பார்த்.து, *துஷ்டா ! நன்றிகெட்டவனே | ந 

எவனா ஜீவனம பண்ணு? யோ அவனை ஒருகாளைக் 

காயினும் ஈமது விட்டிற்கு அழைச்.அுவர்து விருச்திட 

வேண்டாமா ? அவன் விட்டுக்குமாத்திரம் வெட்கமில் 

லாமல் இனஈதினம் மோய் பழங்களை வாங்கித் இன்கி 

you? என்று என்னைக் கோபித்தாள். ஆதலால் நீ 

என் விட்டுக்கு வரவேண்டும். உனக்காகப் பற்பல 

பதார்த்தங்கள் தேடிவைக்துக்கொண்டு உன் வாவை 
எதிர்பார்த்து சாத்துக்கொண்டிருக்கறாள்” என்றது. 

வானரம், 'ஈண்பமன / எனக்குக் கண்ணீரில் வா 

முடியாது. நீ என் பிரியமுள்ள மசசனியை இங்கே 

அமைத்துக்கொண்டுவா' என்றது. 

மகரம், £ஸுமுகன! நான் கங்கைக்கரையிலிருக் 

இறேன், நீ என் முதுகன்மேல் உட்கார்ந்துகொள், 

நான் கோவாமல் கொண்டுபோகிறேன்' என்றது. 

fy Bast வார்த்தையை நம்டிக் குரங்கு ௮ப்படியே 

உட்கார்ர்துகொண்ட மாத்திரத்தில் முதலை தண்ணீரிற் 

குதித்துப்போயிற்று. 

வானாம் எனக்கு அச்சமாயிருக்கின்ற 7 மெள்ள 

மள்ள நட' என்றது, 

அதைக்கேட்டு முதலை, இப்போது ஸுமுகன்
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நம்முடைய ஸுவாதீனத்தில் இருக்கிறான், இனி இவ 

ணுக்கு ஈம்கருத்தை வெளியிடுவதில் என்ன கெடுதி 

இருக்கிறது? உரலிலகப்பட்டது உலக்கைக்குத் தப்புமா ₹ 
என்று தனக்குள் திர்மானித்துக்கொண்டு, ‘De srr! 

உன்னிஷ்ட தேவதையை நினை, என் பெண்சாதியின் 

பிடிவாதத்தால் ௮வளுக்கிரையாக உன்னைக் கொண்டு 

போகுறேன்' என்றது. 

குரங்கு (நானென்ன பிழை செப்ேன்?' என்றது. 

முதலை நீ நேற்றுக்கொடுத்த நறுங்கனியை என் 

மனைவி தின்று இத்கன்மையான RAB mugs Hoos 

இன்னுகன்ற பாக்கயவானுை (ப ஈரல், hi aging 

யொத்திருக்கும் ; ஆதலால் நீ ௮வனீரலை எனக்குக் 

கொணர்ந்து கொடாவிடில் நான் பிராணைசீன விட் வி 

வேன் என்றாள். அதற்காகத்தான் உன்னைக் கொண்டி 

Cures ner’? என்றது. 

அதைக் கேட்டு, வானரம் ஓ 2ஹா! இப்படியென்று 

முன்னமே எனக்குத் தெரிவிக்கி ந௩தால் அந்த மரத் 

இன் மேல் ஒளித்து வைக்தருக்கிற என் சாலை உனக் 
SHOE EU கொடுத்திருப்பே 2ன ; வெறும் ஹிருதயத் 

தோடு இருக்கையில் என்னை வீணாக அழைக்துவர் 
தாய்” என்று கிலோப்பட்ட து. 

அப்போது முதலை என் பிராண மித்திரா! அதைக் 

கொடுத்தால் ௮வள் ஸந்தோஷமடைவாள் என்று 

சொல்லி வானரத்தை அ௮ிசீக்சத்தில் ௮கனிடத்தில் 

கொண்டுபோய் விட்டது. உடனே, வானரம் குதித்து 

மாத்தின்மேல் ஏறிக்கொண்டு இன்றைக்குக் காலன்
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கையிலிருச்.து விடுபட்டேனென்று எண்ணிக் கொண் 

டிருக்கஅ. 
முதலை As Rar! wring கூரம் கொடு ; உன் 

மச்சனிக்குக் கொடுத்துவிட்டு வருகிறேன் ” என்று 
சொல்லிற்று. 

வானரம்ஈகைத்து “மூடா! துஷ்டா! ஈரல் உடம்பை 

வீட்டுச் சனியாயிருக்குமா 7 ௮ஃ ிருக்கட்டும், நீ விசு 

வாஸகாகக னாதலால் இங்கிருக்கவேண்டாம், சிக்செச் 

இல் போய்விடு, உன்னைப் பாக்க என் கண் காணு 

இன்றது £ என்றது, 

III. முதலை வாளரத்தை வஞ்சிக்க யத்தனிப்பது. 
ஸு முகன் இப்படிச் சொன்ன வுட (Sear முதலை ப௪ 

சாத்தாபப்பட்?, ரான் இவனுக்கு வழியில் உண்மை 

பைர் சொல்லி காரியகதை இழாதேன். Qs surg 

மறுபடியும் விசு வாஸம் வாப் பேசி இவனைக் கொண்டு 

போக வேண்டு மென்று உத்தேசிதது, “மித்திர? 

நான் உன்னைப் பரிக்ஷிக்க எண்ணி இவ்வாறு சொன் 

னேன். ௮ஸம்பாவிதமான உன் போசை உண்மையென் 

றெண்ணித் இருப்பிக்ககொண்டு வரவில்லை. ஈரல் சரிரத் 

தை விட்டு வேறிடச்தில் இராசென்பது இறுபிளளைக் 

கும் தெரிக்த விஷயம். நான் இது விளையாட்டுக்குச் 

சொன்னேன். ஆதலால் மீ என் விட்டுக்குக் கிலேசமும் 

பயமும் இல்லாமல் வா. உன் பொருட்டு என் மனைவி 

வழி நோக்குக் கண்பூத்துப் போகப் பார்த்துக்கொண்டி 

ருக்கிறாள் ' என்றது. 

ஸு5முகன் * பசித்தவனது விசுவாஸத்தில் ஈம் 

பிக்கை வைக்கலாகாது என்று பிரியதரிசனனைக் கங்கா
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தத்தன் அ௮ஞ்டு மீண்டும் அவனைப் பார்க்கவில்லை 

என்றது. 

அப்போது முதலை :பிரியதரிசனனுக்கு ஏன் 
௮வன் அஞ்சினான் ' என, 

வானரம் சொல்லலுற்றஅ,-- 

111. (1) தவளை பசித்த பாம்பை ஈம்பாதிருந்த கதை 
“ஒரு கிணற்றிலிருந்தகங்காதத்தன் என்னுமொரு 

பெருந்தவளையை மற்றைத் தவளைகள் மிகவும் வருத் 

தப்படுத்திக்கொண்டு இருக்கன,. ௮இனால் ௮ ராட் 

டினத்தின் வழியே வெளியில் வந்து * தன் தாயாகிகள் 

வலியவரும் பலருமாய் இருக்கிழர்கள் : இதற்சென்ன 

செய்யலா ' மென்று எண்ணிக்கொண் டிருக்கையில், 

ஒரு பாம்பின் புற்றைப்பார்க்து, இந்தப் பாம்பை ஈம.து 

விட்டுக்கு அழைத்துக் கொண்டுபோய்ப் பங்காளிகளைக் 

கொல்லவேண்டு? மென நிசசயித்து, வளையின்கிட்டப் 

போய் பாம்பைக் கூப்பிட்டது. 

பாம்பு, கூப்பிடுகிறவன் ஈம்மைக்கொல்ல வர்க 

வனா, மார் இரிகனோ இன்னானென்று தெரியவில்லை ; 

ஆதலால் இங்கிருந்தே 2கட்கவேண்டும் என்று தீர்மா 

னித்து, * நீ யார்” என்றது, 

மண்டூகம் * கான் கங்காத.த்தன் என்னும் மண்கே 
ராஜன், உன்னைச் சரணமாக அடைந்தேன் ' என்றது. 

இதைக்கேட்டுப் பிரியதரிசனன் நெருப்பும் அரும் 

டம் சோக் இருத்தல் போல உன் பரம சத்துருவாகிய 

காலும் நீயும் எப்படிச் சிஹமாயிருக்கத்தகும்? ஏன் 

இந்த விபரீத வார்த்தை பேசுகிறாய் ?' என்றது. 

கங்காதத்தன் * என்னை மாற்றார் வருத்துகறார்க
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ளென்று உன்னிடத்திற்கு வந்தேன். நீ எங்கள் ஜன்ம 

FEB ctor gi Cow Gus. ஆனாலும், வலிய பகைவர் 

களை வைரிகளைக்கொண்டே அழிக்கவேண்டுமென நீதி 

தூலிருக்கறெது ' என்று சொல்லிற்று, 

ஸ்ர்ப்பம் * கான் ௮௩3௧ எப்படி வருகிறது ? என் 

றத. 
மண்டூகம் உன்னை கான் சரமமில்லாமல் அழைத் 

துக்கொண்டு போகிரேன் என்றது. 

அதைக் கேட்டுப பிரியதரிசனன் “சாம் இரையைக் 

குறித்து என்றைக்கும் விசாரபபட்டுக்கொண்டு இருக் 

இன்றோம். அ௮வ்வாஹாரம் தானே வ௩௮ இன்றைக்கு 

நம்மை அழைத்துக்கொண்டு போக இருக்கையில் ஏன் 

ஆலஸியம் பண்ணவேண்டும் ? வலியவந்த ஸ்ரீதேவியை 

வேண்டாமேன்று தள்ளலாகாது? என்று ஆலோ்குித் 

அச்கொண்டு தவளையின் பின்னேபோக, தவளை அதை 

ஏற்றமாத்தின் வழியாய்த் தன்விட்டிற்கு அழைத்துக் 
கொண்டுபோயிற்று. அந்தப் பாம்பு அங்கிருந்த தவளை 

களை எல்லாம் தின்றது. 

பிறகு கங்சாதத்தனைப் பார்த்து,  மித்இரா / உன் 

சத்துருக்களை எல்லாம் கொன்ற படியினால் எனக்கு 

ஏதாவது ஆஹாரம் கொடு' என்றது. 

தவளை :* நீ உன் சிரேஹிதன் காரியத்தைச் செய் 

தாய். இனி வந்தவழியே விட்டுக்குபபோசகலாம்” 

என்ற. 

அதைக்கேட்டுப் பாம்பு * கங்காதத்தா! என் புற் 

நில் இப்பொழுது வேறேயேதாவது வரது தங்கியிருக் 
கும், சான் ௮ங்கேபோய் என்னசெய்வேன் ; நான்
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கேயே இருக்கிறேன். % எனக்குச் தினம் ஒரு தவளை 

கொடுத்தஅக்கொண்டுவா, இல்லாவிட்டால் நானெல்லா 
சையும் ஒருங்கே கொல்லு வேன் ' என்றது. 

இவ்வுத்தாவைக் கேட்டுச் கங்காகத்தன் பயந்து 

,தினமொரு தவளை விழுக்காடு கொடுத்துக்கொண்டு 
வா, ௮வ்வா?ற தின்று கடைசியில் ஒருநாள் கங்காதத் 

தன் பு,ததிரனையுர் இன்றது. 
அதைக் கங்காதத்தன் மனைவி பார்த்து மிகவும 

வருக்க முற்று கங்காதத்தரே” நீர் இக்கொடியோனைக் 

கொண்டு வாது குலத்தை நாசம் பண்ணினீர். இனி 

இவ்விடம் விட்டுப புறப்படும். இல்லாவிடில் இவனைக் 

கொலைசெய்யச் சூம்சசி செப்யும ' என்றது. 

இகைக்கேட்டு என்ன செய்யலாமென்று யோஜதித் 

அக் கொண்டிருக்கையில் பாம்பு * எனக் 2கதாயினும 

தன்னக்கொி? என்றது. 

கங்காதத்தன் -மிக்திரா! நானி நக்கையில் யேன் 

தினிக்கு விசாசப்படுகிரப்? இப்போது என் மனைவியை 

அனுப்பி வேறுகிண றறிலிருநது வளைகளை அழைப 

பிக்கிழேறன். அதுவரையில் $ ஈம்மாவிர' என்றது. 

இகைக் கேட்டுப் பிரியதரிசனன் *£ எனக்கு அன்னை 

எனக்குப் பிதாவாக இருக்கிறய் ; உடன தவளைகளை 

அ௮ழைப்பி” என்றது. 

அவ்வாறே முந்திக் தன் மனைவியை வேறொரு 

கூபத.தஇற்குப் போக்கி, *2பானவள் இன்னும் வரவில்லை 

போய் ௮0கேகம் தவளைகளைக் கொண்வெரு? நானே 

றேன். நீ இங்கே ஸுகமாக இரு ' என்று சொல்லிக 

தானும் இசாட்டின வழியே ஏறிப் போய் விட்டது.
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பின்பு பிரியதரிசனன் தவளைகளைக் குறித்து வெகு 

காள் வழிபார்,த. துக்கொண்டு இருந்து பிறகு, மற்றொரு 

வளையிலிருர் த ஒரு பல்லிபைப்பார்த்.தப் பிரார்த்தித்து, 

* ஓ பல்லியே? நீயும் கங்காதத்தனும் மிகவுஞ் சகேஹ 

மாகையால் அ௮வனிருக்கெ இ_த் இற்குப்போய்ப் பிரிய 

சரிசனன் உன்னை அ௮ழைக்கொன் ; இனி உனக்குத் 
துமசாஹம் பண்ணுகிற இல்லை என்று சத்தியம் செய்தி 

முன் ; நீ மனதிற் சிறிதும் 8பபபடவேண்டாமென்று 

சொல் £ என்றது. அவவுத்கரவைப் பெற்றுக்கொண்டு 

அப்பல்லி கங்காதக்தனிடம்2பாப் எல்லாச்செய் இயை 

யும் சொல்லக் கங்காதத்தன் : பசித்தவன் விசுவா 

ஸத்தை நம்பலாகா.து. நீ போப் பிரியதரிசனனு 

டன, *அுஷ்டா / இனிக் கங்காதத்தன் வாமாட்டா 

னென்று சொல்! என்றது. கவுளி 2பாய்ப் பாம்புக்கு 

இவற்றையெல்லாம் சொல்லிற்று, 

அ௮துபோல?வ, நானும் மீண்டும் உன் விட்டுக்கு 

௮ 2ீரன் ' என்றது. 

இதைக்கேட்டுமுதலை : $ வராவிடில் எனக்குரன்றி 

மறந்த தோஷம் ஸம்பவிக்கும். ஆதலால் நான் உன் 

*னக்குறித்துப் பட்டினியி நந்து இங்கேயே பிராணனை 

விரி 2வன் ” என்றது. 

அப்போது வானாமானது ஈரி செடுஞ்செவிய 

னுக்கு நம்பிக்கை வருவித்து எப்படிக் கொன்றதோ 

அப்படியே $யு மென்னைக் கொலைசெய்ய விரும்புகருய்” 

என்றது, 

முதலை அதைக்கேட்டு < ௮ல்தெப்படி '? என
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யிருக்கின்ற அவன் முத்திரையை அவமானம் பண்ணு 

இறவர்களைச் சடைக்சாம்பலாண்டியாக்கிக் காமதேவன் 

சாட்டில் ௮னுப்புவான்' என்று சொன்னது. 

இதைக்கேட்டுக் குண்டுக்கமுதை அதன்பின்னே 

போகச் க்கம் தக௲௲ணமே அதை அடித்து ஈண்டைச் 
சுட்ட நரியைக் காவல் வைத்தாற்போல ' அதற்கு ஈரி 

யைக் காவல்வைத்துலிட்டுத் தான் நீசாடப்போயிற்று, 

திரும்பி வருவதற்குள்ளே சரி ௮தனீரலையும் காதையும் 
இன்றது. பின் சங்கம் வக்.து பார்க்கையில் ஈரலுங் 

காதம் இல்லாமையால் ஜம்புகக்தைப் பாத, (இதை 

யார் இன்றது?' என்றது. 

ஈரி “இக்கமுதைக்கு ஈரலும் காதுமில்லை ) இருக 

தால் மறுபடியும் ௮து உன்னண்டை. வருமா?” என் 

ps. 
அதை உண்மையென்று ஈம்பி, நரிக்கு ஒரு பாகம் 

கொடுத்துப் பாக்கியைத் தான் தின்றது. 

  

அவ்வாறே நீ என்னைக் கொல்ல விரும்புஇருப் ? 

Tos DBI. 

மூதலை எவன் தன் பிரயோசனத்தை கிட்டு உள் 

ளதைச் சொல்லுகிருனோ அவன் உதிஷ்டிரன் என் 

னும் குசவனைப்போல் துன்பமடைவான்” என்றது. 

வானாம் “அதெப்படி' என்று கேட்சு, 
முதலை சொல்லுகின்றது: 

ITI. (3) உண்மையை வெளியிட்ட பாபேட்ட ௧௮.ஐ 
* ஒரு குப்பத்தில் உதிஷ்டிரன் என்னும் குயவன் 

புனை களை எடுக்கையில் ஒட்டுத் துண்டு ஒன்று கடா
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லத்தில் தாக்கிக் ௧௧௫ வெட்டுப்போல் காயம்பட்டு, 

பிறகு சிலராள் கழித்து அத்தேசத்இல் பஞ்சம் வந்த 
மையால் ௮வன் மறுதேசத் இற்குப் போய் இராஜனி 

டத்தில் ஸேவகத்திலமா, ௮வ்வசசன் அவ்வடுவைக் 

கண்டு இவன் போர்க்கள த்இல் காயமடைந்த சூரனென் 

றெண்ணி அவனை மிகவும் உபசரித்து அவனிடத்தில் 

விசுவாசமாயிருந்தான். ௮து முதல் மற்றை ஸேவகர் 

கள் அவனிடத்தில் பொழுமை ௮டைந்து இராஜன் தய 

விருந்தமையால் ஒன்றும் பேசாம லிருந்தார்கள். 

அப்படி யிருக்கையில் ஒருகாள் இராஜன் ஏகாந்த 

மாய் உதிஷ்டிரனைப் பார்த்து, * உனக்குக் கத் திவெட்டு 

எந்தச் சண்டையில் நேரிட்டது ?' என்றான். 

குசஸேவகன் : ராஜனே | கான் சூளை போட்டுக் 

கொண்டிருக்கையில் ஒடு விழுர்து இக்காயம் உண்டா 

பிற்று' என்ரான். 

இதைக்கேட்ட மாத்திரத்தில் இராஜன் காணிக் குப 

வனைப் பார்தது, (சான் மோசம்போனேன்! இது மற்ற 

வர்களுக்குத் தெரிவதற்குள்ளே $ ஓடிப்போ, சூரர்கள் 

கண்டால் உன்னுயிரை வைக்கமாட்டார்கள்' என்றான், 

குயவன் சுவாமி என் சைகால்களைக் கட்டிப் 

போர்க்களத்தில் போட்டு என் ௮ஸ்த லாசுவத்தைப் 

பார்த்தருளும் ; வாய் புளித்ததோ மாங்காய் புளித்ததோ 

என்று சோல்லலாமோ' என்முன், 
இராஜன் :நீ பிறக்தகுலம் போர்க்களத்தில் வருவ 

தன்று, அப்படி, இருக்க நீ கரிக்குட்டி போல் ஏன் சும் 

மாத் தள்ளுறறாய்; குலைக்கிற நாய் வேட்டை பிடிக் 

குமோ?' என்றான்.
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குலாலன் ஈரிக்குட்டி யாரிடத்தில் தன்னைப் 
புசழ்ர் து கொண்டது சொல்லுமையா' என, 

அரசன் சொல் ௮ :-- 

717. (8) (0) நரிக்குட்டி துள்ளியகதை,. 
ஒரு வனத் இல் பெண்டுங்கத்தோடு கூடியிருக்க 

ஒரு இங்கத்.தக்கு இரண்டு குட்டிகள் பிறர் ச வுடனே 
பலலிலக்குகளைக்கொன்று பெண் சிங்கத்துக்கு கொடு 

தத அதைப்பார்த௮, “இப்பிள்ளைகளுக்கு வினா ச்தெரி 

இறவறையில் இவர்களை ஈம்பித் தனியே விட்டிராதே' 

என்று சொல்லி, இனம் தான் மாத்திரம் போய் மிரு 
கங்களைக் கொன்று கொணர்ந்து கொடுத்துக்கொண் 

oss. 
ஒருநாள் அதற்குத்தீனி ஒன்றும் இடைக்காமல் 

இரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது, வழியில் கையிலகப 

பட்ட ஒரு ஈரிக்குட்டியைக் கொல்லாமல் பிடித்துப 

பெண்டுங்கத்தினிடம் கொண்டு வருது 4 இன்றைக்கு 

இதைச் தவிர வேறொன்றும் டைக்கவில்லை என்று 

அது, இக்குட்டி மிகவும் சிறியதா யிருந்ததைப 
பார்த்துத் சன் குழந்தைகளில் ஒன்றைப்போலக் காப 

பாற்றிக்கொண்டு வர்த.து. 

அம்மூன்றும் பெரியனவாய் ஒருகாள் காட்டுக 

குப் போனபோது அங்கொரு யாளையைக்கண்டு ௮,௪ன 

இட்டப் போகலாகாதென்று சொல்லிகிட்டு ஈரிக்குட்டி 

விட்டுக்கு ஒடிப்போயிற்று. மற்றிரண்டும் அதைப 

பார்த்து அதன் பின்னே வி ட்டுக்குவர்.௮ தம் தாயு 

டனே அந்த ஈரிசெய்த காரியத்தைச் சொல்லின. 

நரிக்குட்டி, மிர்வும் கோபித்து, “சான் இவர்களி
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௮ம் செளரியத்தில் குறைர் தவன ? இவர்கள் என்னைப் 
பழித்து ஈகைப்பதேன் ? கூழுக்கு மாங்காய் தோற்குமா? 
நரன் இவர் களைத் தண்டித்து என் பராக்சொமத்தைக் 

கா ட்டுவேன் 7 கொட்டினால் தேள் கோட்டாவிட்டால் 
பிள்ளைபூச்சியா ?” என்றது. 

அசதைக்கேட்டுப் பேண் சிங்கம் ஈரியைத் தனித்து 

தரிடத்தில் ௮ழைத்அப்போய், -நீ நரிக்குட்டி, உன் 

குலச்.இற்கு யானையைக் கொல்லு சக்தியில்லை. 

உன்னை நான் பால் கொடுத்து வளர்த்தமையால் இந்தப் 

பராக்செமம் சொல்லிக் சகாள்ளுகிறாய். இவர்கள் 

உன்னை இன்னானென்று அறிகிறதற்கு முன்னமே நீ 

புறப்பட்டு ஓடிப்போ, இல்லாவிட்டால் ௮வர்கள் கையி 

லகப்பட்டு இறந்து போவாய்” என்றது. ௮தைக் 

Pout Cor ஈரி ஒடிப்போயிற்று, 

  

ஆதலால் நீ குயவனென்று வெளிப்படுவதன் 

முன்னமே விரைவாய் இவ்விடம் விட்டுப்போ' என் 

முன். அவன் sss ராஜாவின் உத்தரவுப்படியே 

ஒடிட்போனான் ' என்று முதலை சொன்னது. 

இதைக்கேட்டு ஸஈமுகன் “ஸ்திரீகளின் இருத்.இர 

மம் ஒருவருக்கும் தெரியாது, ஆகையால் அவர்கள் 

விசுவாலத்தை ஈம்பலாகாது ” என்று சொல்லிற்று. 

முதலை “எதனால் நீ இப்படிச் சொல் gL? eran, 

வானரம் சொல்லத் தொடங்கிற்று. 

711 (4) ஸ்திரீயின் மாயம் வெளிவந்த கதை. 

** தாராநகத்தில் குடும்பத்தோடு வஸிச்துக்கொண்
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டி ருக் ஸத்தியவிரதன் என்னும் வேதியன், தன் மனைவி 
எல்லாசோடும் 'கலஹம் பண்ணிக்கொண்டி ருந்தால் 

அவள்மேலிருந்த மோஹத்தினால் தன் தேசத்தைக் 

அுறக்து அவளை அ௮ழைத்துச்சொண்டு வேறுதேசம் 

போனான். வழியில் பார்ப்பனி, * நாயகா ! எனக்கு 

மிகவும் தாஹமெடுக்கின்றது, எங்இருர்தாயிலும் சண் 

ணீர் கொண்டுவா' என்றாள். ௮வன் ௮வ& ௮க்கேயே 

இருக்கச்சொல்லித் தண்ணீருக்குப் போய்வந்து பார்க் 

கையில் ௮வளிறந்து பிணமாய்க் டெக்கக்கண்டு மிக 
வும் புலமபி வருத்தப்பட்டான். 4 உன் வயதில் பாதி 

இவளுக்கு நீ கொடுப்பாயானால் இவள் மீண்டெழுக 

இருப்பாள் என்று ஆகாசவாணி யுண்டாயிற்று 

அதைக் சேட்டுப் பார்ப்பான் பகித்தூச்கோடே பாகி 

வயதை மன்றுதசம் உச்சரித்துக் கொடுத்தான். 

உடனே ௮வள் உயிசோடெழுந்து ஜலபானம் பண்ணி 

பின்பு ஒரு பட்டணத்திற் போயிறங்கி ௮௧ 

ணன் ஸாமான் வாங்கக் கடைக்கு! போனபோது 

“use on முடவன் Cord Burd ome suite. 

அதைக்சேட்டு ௮வள் மோஹித்து அவனருஇற்போ 

“ இகேஹிதா / என்னை ௮ங்கோரஜஞ் செய், இல்லாவி! 
டால் உனக்கும் பெண் கொலைப்பாவம் வரும்” என்றாள் 

அசைக்கேட்டு அவன் * முடவனுக்குக் கொம்புத் 

தேன் கிடைத்ததே! என்று மிக ஸர்தோகூமுற்று 
அவள் கையைப் பிடித்துக்கொள்ள, அப்போதவள 

* இவ்வுடம்பை உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினேன். 
இனி ரீ 8ீயமில்லாமல் என். னுடனே கூடலா ' என்றாள்.
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அப்படியே அம்முடவன் அவளுடன் போய் உட் 
கார்ர்திருக்கான். 

இதற்குள்ளே கடைச்சாக்குகள் வாக்கெகொண்டு 
அப்பிராமணன் வந்ததும், சமைபல் பண்ணி இலை 

போட்டு, அம்முடவனுக்கும் கொஞ்சம் ௮ன்னம் கொடு 

க்க வேண்டும் என்று சொல்லிப் போட்டு, இருவரும் 

சாப்பிட்டார்கள். 

பிறகு பார்ப்பனி, ௫ நாயகனே ! நீர் என்னைத் தனி 

யாகவிட்டுப் போகும் ஸமயங்களில் எனக்கு வேறு 

தணை இல்லாமையால் இம் முடவன் எனக்குத் துணை 

யாக இருக்கட்டும் என்றாள். அதைக்கேட்டு அர்த 

ணன் * இம் ஓமடவனை எப்படிக் கொண்டு போகலாம் ?' 

என, அவள் * நான் முதுகில் கட்டிக்கொண்டு வருக 

றேன்” என்றாள். ஈல்லது என்று, ௮வள் சுபடத்தை 

அறியாது ஈம்பி, ௮தற் குடன்பட்டான். 

பின்பு ௮வனைப புடைவையிற் கட்டி ip gi@e gré 

இக்கொண்டு போகையில் வழியில் பிராமணன் இளைப் 

பினால் ஒரு ணெற்றங்கரையில படுத்துக் கண்ணயர்ர் 

தான். அதைப்பார்த்து, ௮ம் முடவனிடத்துள்ள ஆசை 

பினால் புருஷனைச் சனி தொலைந்ததென்று அரவிஓருட். 

டி.த்தள்ளிவிட்டு ௮ம் மடவனை ஒரு பெட்டியில்வைக்.து 
கோவாமலெடுத்துக்கொண்டு சேசாக்காம் போனாள். 
௮ங்கே ஸேவகர்கள் ௮வள் தலைமேல் பெட்டியிருப்ப 

தைக்கண்டு அவளைப் பெட்டித் தலையுடனே அரசன் 

ஸ முகத்தல் பிடித் துக்கொண்டுபோய் வீட்டார்கள். 

அப்போது அரசன் பெட்டியைத் இறப்பித்துப் 

பார்த்து, அதல் முடவனைச் கண்டு, ௫ இவன் யார?



என்ன செய்இி?' என்று பார்ப்பனியைச் சேட்டான். 

அவள் இவர் என் பாத்தா, இங்வா௮ மூடமா 

யிருக்கற இனால் இப்படிக் தலையிற் சமர் துகொண்டு 

போகிதேன் என்றாள். அரசன் அதைக்கேட்டு அவள் 
கற்புடமையைக்கண்டு மஏழ்ா்து, அவளைத் தன் உடன் 
பிறந்தவளாக எண்ணி அவளைக் தன்னிடத்தில் இருக் 
கச் செய்தான். 

இங்கே இப்படி இருக்கையில், ௮ங்கே அவ்வழி 
யிற்போன வழிப்போக்க னொருவன் தாஹத்துக்குத் 

தண்ணீர்குடிக்கக் இணெற்றினுள்ளே இறங்கினபோது 

அதில் விழுந்துடெர்த பிராமணனைப் பார்த்து இறங்கி 

எடுத்து வெளியே விட, ௮வனங்கே முடவனையும் மனை 

வியையும் காணாமல் எங்கும் திரிந்து தேடிக்கொண்டு 

இக்சகாத்திற்கு வக்து சோக்தான். 

இவன் வருவதை அவ்விபசாரி பார்த்து வேர்தலு 

டனே : இதோ வருகிற இச்சண்டாளன் என் பதக்கு 

விரோத” என்று முறையிட்டாள். அவ் வேந்தன் 4 இவ 

சைட் பிடிச்.துக் காவலில் வையுங்கள் என்று னேவகர் 

களுக்கு உத்தரவுசெய்தான். அவர்கள் அப்படியே 

செய்யத்தொடக்குகையில், அவன் இறைவனைப்பார்த்து 
“ஓ அசசகொமணியே? நீர் தருமகுணம் உள்ளவரா 

யிருக்ளெறீர். ஆதலால் தோவிசாரிச்.துச் செய்யும் " 

என்௮ தன் குறைகளையெல்லாம் சொன்னான், 
see அதைக்கேட்டு ஒரு பஞ்சாயத்து நிய 

மித்.து அவர்களால் இப்பார்ப்பான் குற்றவாளியல்லன் 

அவளே அஷ்டை என் றறிர்து, அவளைச் சக்ககண்டனை 

செய்து வேதியளை மாசானம் பண்ணிஞன்.
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ஆதலால் ஸ்திரீகள் அரர்த்தங்களுக்கு மூலமாயிகுக் 

கின்றார்கள். விவேகிகள் அவர்களுடைய பேச்சுக்குக் 
காது கொக்கலாகாது, 

அவர்கள் பேச்சுக்குக் காதுகொடு 5௮ ழூற்காலச் 

இலே ஈர் தனராஜன் என்பவனும் வாருசிஎன்லும்௮வன் 
பிரதானியும் ஸபைஈடுவிலே அவமானம் அடைந்தார் 
கர்' என்றது குரங்கு. 

முதலை 'அஃதெபபடி ?” என, 

வானரம் சொல்லலுற்றது :-- 

TTI. (5) ஸ்திரீயால் அவமானம் விளைந்த கதை. 

** பராக்கரமசாலியான நந்தனராஜன் என்பவன் 

rrr செய்துசொண்டிருக்கையில் அவன் மனை 
பாட்டி, ஏதோவொரு காரணத்தால் பிணங்கயெதைக் 

குறித்து அரசன் எவ்வித ஸமாகானம் செய்தும் கேளா 

மல் * நீ வாயிற் கடிவாளம் போட்டுக்கொண்டு உன் 

முதுன்மேல் என்னை ஏற்றிக்கொண்டு குதிசை 
போலக் களைத்தால் கான் உன் பேச்சிற்குச்செவிகொடுப் 

பேன்” என்றாள். ௮ப்போது ௮ரசன் அவள் பிரி திக்காக 

அவ்வண்ணம் செய்தான். 

அதைப் பிரதானி பின் மனைக்கழத்தி கேட்டு ௮வ 

ளும் கோபமாய்த் தன் பதியடனே பேசாமல் மு.றுக்கா 

பிருக்க, அவ்வேளையில் முழுதும் அ௮றிர்தவனாயெ வர 

ருசியென்னும் மக்.இிரி, சன் மனைவிக்கு எவ்வித ஆறுதல் 

சொல்லியும் அவள் ஸமாதானப்படாமல் நி தலை 

மொட்டை அடித்துக்கொண்டு என்னை வலசாரி இட 

சாரியாசச் சூழவர்.து சாஷ்டாங்க ஈமஸ்காசம் பண்ணி 

ஞல் உனக்கு கானுடன்ப$வேன் ' என்றாள். மர்இரி
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அவள பிடிவாதத்துச்சாக அவ்வாறு செய்து, மறுகா 

ளுதயத்தில் ஸபையில் விற்றிருந்த அசசனிடத் இற்குப் 
போனான். 

அரசன் பிரதானியைப் பார்த்து * நீ எதற்காக 
முண்டனம் செய்துகொண்டிருக்கிராய் ?' என்றான். 

மந்திரி “மகாராஜா ௮வர்கள், குதிரையைப் போலக் 

கனைத்தபடியால் அடியேன் மழுங்க மொட்டையிட்டுக் 

கொண்டேன் ” என்றான் 
இப்படி இருவர் பேச்சையும் கேட்டு ஜனங்கள் 

கடந்த செய்இயையெல்லாம் ௮றிந்துகொண்டார்கள். 

ஆதலால் மாதர்களுடைய அநுசித வார்த்தைகளைக் 

கேட்ட மேளனமாயிருக்கவேண்டூம். 
௮க௫்ஙனம் செய்யாது அவர்களோடு மறுமொழி 

சொல்லுகிறவன் புலித்தோலைப் போர்த்துக்கொண்ட 

கழுதையைப்போலக் இலை சமடைவான் ” என்றது. 

அதெப்படி ?” என்று முதலை வினவ, 

குரங்கு சொல்லுகின்ற :-- 

[[1. (6) புலித்தோல் போர்த்த கழுதைக் கதை, 

: நருமதையாற்றங்கசையில் பவானி என்னும 

ர் எழை வண்ணான், தன் கழுதை இனி யில்லாமல் 

நாளுக்கு காள் இளைத்துப் போவதைக்கண்டு வியசனப 

பட்டுக்கொண்டிருந்தான். ஒருசாள் 8 Fer us a to p 

இடைத்த ஒரு புலித்தோலைக் கொண்டுவந்து கனிப 

புடனே இசவில் அக்கழுதையின் மேல் போர் 5௮ ஊரா 
பயிர்களில் மேயகிட்டுக்கொண்டு இருக்கையில், குடி 

கள் அதைப் புலியென்று கிளைத்து ஒடிப்போவார்கள்.
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Bring. 65.7 வருகையில் இப்பேருவாயன் மிக 
வும் பெருத்து ஒருகாள் பயிரைத் இன்.றுகொண்டிருக் 
கும்போது பெண்கழுதையின் கூலைக்கேட்டு மிகவும் 
பெருங்கூச்சலிடத் தொடக்கற்று, அப்போது ௮க் 
கொல்லைக்காரன் இது புலியன்று என்று நிச்சயித்து 

அதைப்பிடி த்து இடுப்பொடிய அடித்தான். 

ஆதலால் ஸ்திரீகளுடனே வீணாகப் பேசலாகாது. 
இப்படியிருக்க £ அவளைக்குறித்து என்னைக் கொ 

ல்ல யத்தனித்தாய். இது உன் குற்றமன்று, விசுவாஸ 

காககம் பண்ணுதல் உன் ஜாதிக்கே இபல்பாயிருக் 

கின்றது. ௮து ஸா.துக்களின் சோக்கையாலும் குண 

மாகாது, மேலும் அஷ்டர்களுக்கு உபதேடூத்துப் பய 

னில்லை ' என்று.இப்படிக் குரங்கு பேசிக்கொண்டிருக் 

த்த. 

IV. முதலைக்கு வந்த துக்கங்கள். 
அப்பொழுது ஜலக் இலிருர்க ஒரு ஜலசரம் வந்து 

“உன் மனையாள் உன்னை எஇர்பபார்த்துக்கொண் 

டர். பட்டினியால் இறந்தாள் என்றது. 

அந்த ஸமாசாரம் சாராசம்போல் செவியில் ஏறின 

வுடனே முதலை கான் கொடியோனாதலால் இத்தன் 

மைய இடரில் ௮கப்பட்டேன் ; முதல் ஈண்பனுக்குப் 

பொல்லாதவனானேன். இரண்டாவது மனைக்கிழத்துி 

யும் இறந்தாள், விடும் காடாயிற்று, இல்லக்கழத் இயில் 

லாத இல்லம் சடலையன் ழே ? ஆதலால் மித்திரா ! என் 

பிழையை மன்னி ; சான் உனக்குத் துசோஹம் நினைத் 

கதன் திக்கு இிக்கறேன்' என்ற.
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அதைக்கேட்டு வானரம் 'எவளுடைய பேச்சைக் 

கேட் ரீ கொலைத் தொழிற்கு ஏற்பட்டையோ அவள் 
இறக்சசைக்குறித்து இப்போது இலே௫த்து 8 உயிர் 
விட கினைக்கழுய், இப்படி ப்பட்ட அர்க்குணியின் சாவுக் 
ருக் களிக்க வேண்டும், பதியை ஸலிட்டுப் பிறனுக்கு 

உடன்பட்டிருக்கஇனால் முன் ஒருத்இயைப் பார்தது 
கரியும் சிரித்தது * என்றது. 

அப்போது மகரம் : நரி யாரைப்பார்த்து ஈகைத் 

SS” cron, 

ஸுுமுகன் சொல்லுகிற து:-- 

197. (1) சோசணைகம்பிப் புருஷனை கைவிட்ட கதை. 
““ஜம்பகாவதி sare Re aug சென்ற தேவதத்தன் 

என்னும் ஒரு ஸாவசாரியின் பெண்சாதி அர்நிய புரு 

ஆர்கனிடத்தில் ஆசைகொண்டிருந்தாள். அதை அறி 
ந்த ஒருவிடன் அவளைக்கண்டு (பெண்ணே! என் பெண் 

சாதி இறந்த படியினால் கான் மிகவும் துக்கத்.துக் 
கொண்டிருக்கிறேன். நீ என் துக்கத்தைப் பரிகரித் 

தால் உனக்குப் புண்ணிய மண்டு, உன்னைப் பார்த்து 
மிகவும் ஆனர்த மடைர்தேன் ' என்றான். அதைக் 

கேட்டு அவள் உன் இஷ்டம் இவ்வாறிருர்சால் என் 

கஇழக்கணவன் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீயும் 

கானும் பரதேசம் போய் வாழ்ச்திருப்போம் வா” என் 

முள். அவன் (இது மிகவம் ஈல்லயோசனை. இனிக் 

சணப்போ தானாலும் தாமதமில்லாமல் இக்காரியத்இல் 
முயற்சி செய்யவெண்டும்' என்றான். அப்படியே மறு 
காள் விடியற் சாலத்இல் வெரு இரவியங்களை எடுத்துக் 
கொண் சக்கேதப்படி இருவருர்சேசாக்காம் போகப்
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புறப்பட்டு இருசாசவழி போனார்கள். 

அங்சே கு௮க்கே ஒரு பேசாறு இருக்கக்கண்டு 

அவன், இவளை யாராயிலும் தேடிக்கொண்டு வர்தால் 
பணத்தையும் இவளையும் கொண்டு போவது மன்றி 
நம்முடைய உயிரையும் வாங்கு கிவோர்கள். ஆதலால் 
இவளை கிட்டு கிட்டுப் பொருளை மாத்திரம் ஏமாற்றிக் 

சொண்டு போகவேண்டு மென்று மனதிலே நிச் 
சயித் த, பின்பு அவளை Cara, ‘Qin மிகவும் 

கடுமையான, தண்ணீரும் நிரம்ப இருக்கன்றத. 
ஆதலால் முந்தி எல்லாவற்றையும் அக்கரையில் 

வைச்அ விட்டுப் பின்பு உன்னை அழைக் துக் கொண்டு 

போய் அக்கரை சேர்க்கிறேன்' என்றான். அவள் 
“உன் மன்தின்படி செய்' என, பின்பு அவளி 
டத்தருக்சு பணமுழுவதையும் வாங்கக் கொண்டு 

என் பிரியரசாயடியே ! உன் புடைவையையும் ௮விழ்ச் 

அக் கொடுத்தால் உன்னைப் பிறகு கொண்டு போவது 
சுலபமாயிருக்கும்' என்று சொல்ல, அவளப்படியே 
அவிழ்த்துக் கொடுத்தாள். அதையும் கைக்கொண்டு, 

இவள் வெட்கத்தினாுல் அங்கக்கோடி ஒருவரோ 
டும் சொல்லமாட்டாளென்று எண்ணிக்கொண்டு gu 

கரித்த பொருள்களோடு போய்விட்டான். 
அதைப் பார்த்து ௮வள் தன் மனதில் மிகவும் 

வியாருலித்து கான் செய்தவேலைக்குப் பலனுடனே 

Ren sem. Qos அ௮க்ழெப்பிணம் அறிந்தால் என்ன 

செய்யுமோ என்று பயக்.துகொண்டு காணத்தினால் 
தண்ணிரில் இறக் நின்றுகொண்டிருந்தாள். 

ஒரிறைச்சி தண்டை வாயில் கெளவிக்கொண்டு
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ஒடிவர்த ஒரு ஈரி சண்ணீரினின்று துள்ளிக் கறையில் 

விழுந்த மீனைப் பிடிக்க கினைத்து வாயிறைச்சியை பூமி 
யில் போட்டு மீனைக் கெளவப்போகையில் அம்மீன் தண் 

ணீரில் குதித்துவிட்டது ) இரும்பி ௮ததசையண்டை 

வருவகற்குள்ளே ௮தை ஒரு பருச்.து தாக்கச்கொண்டு 
போயிற்று, 

இதைப்பார்த்து அம்மாது இரித்த, 'மாம்சமும் 

மச்சமும் போன பிறகு வானத்தைப் பார்த்து ஆவ 

தென்ன ?' எனறாள். 

அதைக்கேட்டு ஜம்புகம் குசோதத்தோடே, 

எனக்கு சேரிட்டது போலே நீயும் உன் சொந்தப் 

புருஷனையும், சோசனையும் இழக்து நிர்வாணத்தோடு 

நின்றுகொண்டிருக்கிறாய் ? என்றது, 

இப்படி. இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஈடர். துகொண் 

டி ருக்கையில் அவள் கணவன் வரது ஈடர்தவற்றை௮றி 

ந்து, அவளை மிகவும் soy segs ges PA socom 

HFOUAHETS HO OUESP ERE Crna py 

மல், நீ உன் இடத்துக்குப்போ' என்ற. 
மகரம் ௮ப்படியே போய் தன்வீட்டில் வேறொரு 

(ழூதலை இருக்கக்கண்டு, ஈம்மிடததையும் வேறொருவன் 

கைக்கொண்டான். இதற்குத்தகுக்சஉபாயம் செய்வ இல 

ஈம்முடைய சிரேஹிதனைவிட ஸமர்த்தர்களில்லை. ௮வ 

யே கேழ்க்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்தது, மீண் 

டும் காவல் மாத்தண்டை வந்து ஸு*ுமுகனைப்பார்த்து, 
மித்இரா ! பட்டகாலிலே படம் கெட்ட குடியே கெடூம் 
என்றாற்போல என் அர்ப்பாக்யெத் இனால் என் வீட்டை
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யம் வேரொருவன் பிடுஙடகுக்கொண்டான். இனி நான் 

என்னசெய்வேன் ?' என்று முறையிட்டஅ. 

வானரம் ஈன்றி கெட்டவனே, எனக்குப் பொல்லா 

ங்கு தேடின கீ இரும்பவும் ௮.நிவில்லாமல் என்னிடத் 

இல் ஏன் வந்தாய் ? மாடனுக்கு உபதேடத்தால் அவன் 
விடுடையவனை விடி ழக்கப்பண்ணுவான்” என்றது. 

முதலை * இதெங்கனம் ?' என, 
குரங்கு சொல்லத் தொடங்கி DON 

IV. (2) மூடணுக்கு உபதேசித்த குருவி வருந்திய கதை. 
“ஒரு மசத்தின் 2மல் கூடிகட்டி ௮தில் வாழ் 

$்துகொண்டிருக்கன இரண்டு தூக்கணங்குருவிகள். 

ஆலகச்கட்டியுடனே பெருமழை பெய்ய ௮ங்கு குளிரி 

னாலே பல்லுக்கட்ட ஈடிங்கிக்கொண்டு ஒருமாத்தடி. 

யில் ஒ.அக்கியிருந்து வருந்தும் ஒரு வானாத்தைப் 

பார்த்து, உனக்குக் கால் கைகளிருந்தும் குளிர்காற்று 

முதலிய அக்கத்தை, 8யோ ! ந ஏன் அனுபவிக்கின் 
ய்? நீயேன் வீகெட்டிக்கொள்ளக்கூடா.த,” என்று 

இரக்கத்தால் சொல்லின, இதைக்கேட்டத் துஷ்டக் 

குரங்கு “மூடா! நீ வல்லவலுக்குப் புத்திசொல்லு 

இறையா ? எனக்கு வீடுகடடுகற சக்தியில்லை, அதைப் 

பிரித்தெறிறற ஸாமர்த்தியம் உண்டு, இதோப்பார்' 

என்று ௮தன் கூட்டைப் பிச்செரிக்த.து. 

ஆதலால் கீழானோர்களுக்கு உபதேசிக்கலாகாது 

என்றது. 
முதலை முன்ப? ! கரன் குற்றவாளியென் 

பது மெய்யே. ஆயினும் பழைய சிகேஹிதனாதலால்
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உன்னைக் கேட்னெ றன்! என்ற. 

வானரம் “ரீ அல்சேபோய்ப் பசைவணளோேடு போர் 

செய். மடிர்தால் ஸொர்க்கமடைவாய், வென்முல் வீடு 
பெற்று ஸாகமுறுவாய், முன் ஒரு புத்திசாலி உச்சம 

அக்கு ஸாமமும், சூரலுக்குப் பேதமும், காரிய கா 

அக்குச் தானமும், உடானவனுக்குச் தண்டமும் செய் 

தாற்போலச் செய்யவேண்டும் ” என்றது. 

முதலை அது எங்கனம் ?' என, 

ஸுமமுகன் சொல்லலுற்ற.து : - 

IV. (8) ஆளுக்குத் தக்கபடி ஈடந்து காரியமுடித்தகதை. 
₹இமய மலையின்மேல் சதுரன் என்னும்ஒரு ஈரி பச 

யோடு அங்குமிங்கும் இரியுக்கால் ஒரு செத்த யானை 

யைச் கண்டு ௮சன் தோலைக் இழித்து இறைச்செயைச் 

Ber guid வல்லமையில்லாமல் அங்குட்கார்ச் திருந்தது 

அப்போது அங்கேவர்த சிங்கத்தைக்கண்டு தண்டனிட 

அது “நீ யார்?” என்று கேட்டது. 

நரி : சான் தங்களடியேன், தாங்களடி.த்த யானை 

யைக் காத்து உட்காரச் இருக்கிறேன்' என்றது. 

சிங்கம் இ.து கான் சொன்ற தன்.௮, வேறொருவன் 

கொன்றெரிக்தானோ, அன்றித் தானாய் மடிந்ததோ, 

எப்படியிருச்காலும் ௮தை ரான் புஜியேன், உனக்கு 

வேண்மொனால் இதை எடுத்,துக்கொள் ” என்றது, 

நரி சுவாமி! இத யோக்கியர்சான், பெரியோர் 

கள் தம் அண்மையாலே ஸம்பா இச்சழுர்கள் ” என்றது 
சிக்கம் அசைக்சேட்டு வேறொரு சாட்டிற்குப் 

Cured Dy. 

பிறகு அம்சே வர்௪ ஒரு புலியைப்பார்த்.து, (அம்
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மான், நீ இக்காலன் முகத்ெ என் எ இரபபட்டாய் ? 
இவ்யானையைக் கொன்ற மிருகேதரன் இகுகே ஏதா 
வ புலிவாசால ௮கறகு.ச தெரியாமல எனக்குவகது 
சொல்லுவாயானால கான அ௮தைக கொனநெறிவேன 

நான முன்னே ஒரு யானையை அடிகது ரீராடபபோன 

விடததில் ஒரு புலி அதை எசசல பணணிறறு. அது 

முதலாகப புலியைத் தேடி பபாததும ௮கபபடவிலலை 

எனறு எனனுடன சொலலியிருககி றன” எனறது 

புலி அதைககேடடு மிகவும பயஈது * மருமகனே 

எனககுப பிராணசானம கொிததாய எனச சொல 

லிஈககொணடே ஓடி. பபோயிற று 

பின்பு ஒரு வானாம் வாககணடு முதலில வத 

போககினேமை, இரண்டாமவ gag tas eG Gus 

னைபபேதிததோம, இபபோது இதன கையால இதைக 

இழிபபிகக வேண்டுமென தனனுளளே நிசசயிததுப 

பினபு *வானசா !' 8 செடுகாளைககுப பினபு வஈதாய, 

மறறும பசிதஇருககராய, எனககுச சிஙகம தொடுதத 

இவயானையிறைசசியை நீ கொஞ்சம இனறு Saas 

வருவதறகு முனனே ரீககரமாயோடிபபோ' எனறது 

குரங்கு அதைக கேடடு யானையைககிழிகக, அப 

பொழுஅ ஈரி, *வானசா ! கம ஸமீபததில வஈஅவிட 

டத, விரைவாக ஐடிபயபோ, எனறது 

Gert Gangs இடததிலிருக மாமசத்தை நரி 

இன்னுகையில ௮௧சே வரத வேஜொரு ஈரியை௪ சண் 

டையிட்டுத அரததித தான வேணடுமடடும இறைசசி 

யைக தஇன்றது. 

10
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ஆதலால் நீ ௮ம்மகாத்தைக் கொன்று உன் விட் 

டில் rari. வேறொரு தேசத்தில் ஸெளக்கெய 

மெல்லாம் கடைக்குமாயிலும் தனக்குச் சரேஹிதன் 

௮ங்கு ஒருவனும் இல்லாவிட்டால் சித இராங்கன் போல் 

திங்குகள் ௮னுபவிக்கவரும்' என்றது. 

முதலை : சித்திராங்கனுக்கு எப்படி அவஸ்தை 

நேரிட்டது? என, 

வானாம் சொல்லத்தொடங்கிற்று :-- 

[7.. (4) பரதேசம் போய் பாபேட்ட கதை. 
* அயோத்தியா ஈகரத்திலிருந்த சித்திராங்கன் என் 

னும் ஒரு காய் பஞ்சத்தினால் சோறு கிடைக்காமல் 

மறுசேசத்திற்குச் சென்று ஒரு இருஹஸ்தன் வீட்டுக் 

குப்போய் ௮வவிட்டுக்காரி சோறுபோட்டு ஆதரித்த 

தனால் அன்றுமுதல் வெகுகாள் வரைக்கும் அங்கே 

யிருர்கது. ஒருகாள் ஸஹஜமாய் விட்டுக்கு வெளியே 

வந்தது. வகர்தவுடனே ௮வவூர் மற்றைநாய்கள் இதன் 

(2மலேவிழுர்து ௮ரேகவிடத்தில் கடித்து 215.3 91 

மாம்சங்களை வெளிப்படுத் தின தினால் சித இராங்கன் மிக 

வும் துன்பமடைகது என்ன பஞ்சம் வந்தாலும் ஸுய 

தேசத்தைவிட்டுப் போகலாகாதெனத் தனக்குள் தேறி 

மீண்டும் ௮யோத்திக்கு ஐடிவர்தத. அப்பொழுது, 

அதற்கு உறவா௫ூய காய்கள் : சித்இசாங்கா! அத்தேசம் 

எப்படியிருக்கு ? என, சித். இராங்கன் * அத்தேசம் 

செழிப்பாயிருக்கின்றஅ, மாதர்களும் தயையுடையவர் 

களாயிருக்கிறார்கள், ஸ1ஜா இமித்.இரத்.தவமில்லை, ஆக 

லால் இவ்வவஸ்த்தை நேரிட்டது ' என்றது.



ஹானி] பாக்யம் வரும் வழி 147 

ஆனதினால் தன்னிடத்தி லிருப்பதைப்போல 

ஸுகம் வேறில்லை என்கின்றேன் ? என்றது. 

முதலை அவவார்த்தைகளைக் கேட்டுப்போப் gar 

வண்ணமே எதிரியுடே பொருது தன் விட்டை மீட் 

ரிக்கொண்டு ௮ங்2கயே வாழ்ர் திருந்தது. 

ஆதலால் பராக்கிரமத்தினால், பாக்கியம் தானே வழி 

தேடிவந்து ஒருவனை அடைகின்றது. 

லப்தஹானி முற்றிற்று.



ஐநீதாவது 
அஸம்பிரேக்ஷிய காரித் துவம் 

அல்லது ஆராயாது செயல். 

[ சுருக்கம் 

சே [ரீ மசருமன் அசையன்மக்களை நோக்க * எவ 

ஜனொருவனுடைய தீச்செயல்களைக் கண்ணுறறுயினும் 

செகவியற்றாயினும் ௮றிவுடையோன் அசைப்புரியலா 

arg. அ௮ங்கனமாகையில் வேள்ளறிவன் என்னும் 

பெயரிய ஒரு மயிர்வினைஞன் மணிபத்திரன் என்போ 

ன கருமங்கண்டுழி தேறமல் ௮ங்கனம் புரிந்து இட 

ருற்றனன் ' என்றுன். அதைக்கேட்ட இளங்குமரா 

 அஃதெவ்வாறு இயம்புதி ' என, ஆசிரியன் உரைக்க 

லாயினான் :-- 

[] அம்பட்டன் தீரவிசாரியாது செய்ததால் பட்டபாடூ, 
₹ அவாசிக் கண்ணதாய பைடணபுரி வாசியாக 

மணிபக்தரனென் டோன் ஈன்னெறிபற்றி ஒஓழுகலானு.எ 

தாய நல்குறவால் அன்ப ழறருன். இவ்வறுமை மிகக் 

கெட்டது. தயை சாந்தி முதலாகிய குணங்கள் பொரு 

ளில்லாதாரிடத்தில் விபரீதமாகத் தோன்றுன்றன 

என்று கணந்தோறும் வியாகுலித்துக் குடும்பப் பா.து 

காப்பின் ஏக்கத்தினால் ௮றிவு மழுக்க மடைகஇன்றது ; 

தானியமுதலிய பொருளில்லா வீடு சுகொடொக்கும் ; 

௮வன் கல்வி முதலிய குணச்சிறப் புற்றோனாயினும் 

மனிதர்களால் மதிக்கப்படான் ; இவ்வாறு பலவலை 

யான கவலைகள் மிடியினால் எய்.துகன்றன ; ஆதலால்
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பட்டினியிருந்.த உயிர்துறத்தலை ஈல” மென்று அணி 

நீது அவன தாஙகினான. 

பதுமநிதி ஒரு துறவி வடிவமாய் அவன் கனவில 

டைந்து * கான் உன்னொழுக்கத்தால் கட்புலஸனுக நாளை 

இவ்வுருவக்தோடு வருவேன். அப்போது என்சென்னி 

மல் தண்டத்தால் புடைப்பையாயின் நான் குன்றாப் 

பொற் குவை ஆவேன் ' என்று சொன்னதைக் கேட்டு 

௮வன் அயிலொழிஈஅ, இக்கனவு உண்மையோ அல்லு 

எப் 2பாஅம் தனக்குள்ள பொருட்சிகதையால் நிகழ்ந்த 

மதாற்றமோ என்று தன க்குள் ஸந்தேகித்துக் கொண் 

டிருஈதான். அப்பொழுது தன் முன் துறவி வாக்கண்டு, 

ககெழ்க்கத கனவு மெய்பெனத் அணிந்து, அவ்வாறே 

௮ச்சன்னியாகி தலையில் ஒரு தடியெடுத்துப புடைக்க 

௮வன் பொன்மயமாய் ஒளிவிட்சி சின்னன், 

அப்பொற்குவிபலை பெித்து, மூடி, விட்டில் 

வைத்து, கன் மனைவிக்கு HL களநது கொண்டி ரத 

வேள்ளறியவன் என்னும் அ௮ம்பட்டனைப் பார்த்து, 

- உனக்கு இதல் சிறிதுபாகம் தருகிறேன். நீ இவ்வதி 

சயத்தை ஒருவருக்கும் சிறிதேனும் வெளியிடாதே” 

என்று வற்புறுத்து அனுப்பிவிட்டான். 

௮.றிவின் குறைவால், இவ்வம்பட்டன, இவவா3ற 

விடியற்காலத்தில் தானும் ஒரு துறவியை அழைத்து 

வந்து அவன் மண்டையில் தண்டங்கொண்டு அடித்தால் 

அவனுடனே Fired பொன்னாவன் சான்று நினை த் 

கான். மறுகாள் உதயத்திலெழுந்து, ஒரு சந்நியாசிகள் 

மடத் துக்குச்சென்று, அவர்களை வணங்கப் பணிந்து, 

* நீங்கள் யாவர்க்கும் நல்லறிவு புகட்டிக் கசையேற்று
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இன்றீர்கள். எல்லாருடைய வீட்டிற்கும் பினக்ஷைக்குப் 

போகின்றீர்கள். கருபைகூர்ர்து இண்று என் மனை 

யில் பிக்ஷசெய்யவேண்டும் ' என்று வருந்இவேண்டி 

னான். அதற்கிணெங்கி அவர்களுள் முதல்வர் வந்தார். 

அ௮வசை அழைத்துக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்ததும், 

தெருக்கதவைக் தாளிட்டு ஒரு பெரும் உலக்கையால் 

அச்சந்நியாகி சரத்தில் ஓயாமலடிக்க, அவர் களைத்து 
உணர்வற்றுத் தரையில் விழுக்கனர். 

இதற்குள் இவருடைய கூட்டத்தார்கள் இவரைக் 

தேடிக்கொண்டு நாவிதன் விட்டில் வந்து பார்க்கையில் 

சந்நியாசி அடியுண்டு மூர்ச்சையற்றுக் கிடப்பதைக் 

கண்டு, பெருங்கூச்சலிட்டு, ௮ரசன் சேவகர்களுக்கு 

இதைகத்தெரிவிக்க, அவர்கள் உடனே வுக்காவிதனைப் 
பிடி. த்துக்கட்டி ௮ரசனிடம் கொண்டு போய்விட்டார் 

கள், 

அவன் : நீ இக்கொடுந்தொழில் ஏன் புரிந்தாய் 

என்று அ௮ம்பட்டனை ௮ச்சு ௮ு.த்.இவினவினான் . 

அவன் “நான் மணிபக்தன் விட்டில் ஈடக்கதைப 

பார்த்து இவ்வாறு செய்தேன்' என்,று சொன்னான். 

அரசன் உடனே மணிபத்தானை அ௮ழைத்துவசச 

சொல்லி அவனை 4 உன் விட்டில் ஈடந்தது என்ன ?' 

என்று 'கட்டான். 

௮வன் ஒன்றுஞ் சொல்லாமல் மெளனமாயிருக 

தான். 

௮சசன் அம்பட்டனைப்பார்த்து, (இவன் ஆராயாமல் 

இக்கருமம் புரிர்தானாகையால் இவனைக் கழுவிலேற்ற 

வேண்டும், என்றான்.



காமம்] அவஸ்ரமாகாது 151 

111. அரசன் உபதேசம். 

அரசன் எல்லோரையும் நோக்கி இவவாநே மூன் 
ஒரு பிசாமணஸ்இரி தார விசாரியாமல தான் செய்த 
தொழிலால, ஒரு சீரிபபிளளையைககுறித்து மிகத். தகக 

முற்றாள் £ என்று சொன்னான். 

அதென்னவெனறு மணிபத்திரன் பணிஈது கேடச 

அரசன் சொலலததொடக௩டனான் பய 

111. (1). ஆத்திரக்காரி அலமந்த கதை. 
“ உச்சயினிபுரத்தில் தேவராமன் என்னும ஒரு 

பிராமணன் தன்மனைவியோடு வாழா துவரும ரசாளில் 

அவாகளுககு மசவிலலாக குறைவால ஒரு உரிப்பிள் 

ளையை மைஈதனைபபோல கருதி வளாதது வரதா£கள் 
அ௮பபொழுது அவாகளுககு ஒரு குழரதை பிறகத௮, 

பிறகு ஒருகாள் குழமதை தொடடிலில தூங்குகையில் 

குழந்தையைப பாத்துக் கொளளுமபடி சன் கணவ 

னிடம்சொலலிவிடடு, மனைவி தண்ணீருககுபபோனாள், 

சற்று நேரங் கழிததுப பிராமணனும அ௮வசரகாரிய 

மாக வெளியே போனான் 
அசசமயததில ஒரு பெருககிருஷ்ண சாபபம 

தொட்டிலின் மேல் வருவதை சமீபததிலிருஈத கீரிப 

பிள்ளை பார்த.து, உடனே விசைஈதுதாவி ௮தைப பறறி 

உதறிக்கொன்று சண்ட அண்டமாகச செய்து ong 

விட்டுக் குருதி தோய்ஈத முகத்தோடு வீடடின் வெளி 

யே ஐடிவாதது. 

அபபொழுது தண்ணீருக்கு௪ச சென்று திருமபி 

வரும் பார்ப்பனி ௮தைபபாரத்து, ௮து தன் குழாதை 
யைக் கடித்துக் கொன்று விட்டதென்று எண்ணி
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அடங்காக் கோபத்தோடு, உள்ளேபோய் உண்மை 
யைக் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னமே, தன்கையி 

லிருந்த தணணீர் குடக்தை அதன் தலையில் எறிக்து 

அதைக் கொன்றாள். 

பின்னர் உட்புகு5து பார்க்கையில் மகன் தொட் 

டிலில் உற.ங்குவதையும் பக்கத்தில் கஇருஷ்ண சர்ப்பம் 

அண்டு பட்டுக் இடெப்பதையம் கண்டாள். 

மயா! பொறுமையின்றி, மதக்குறைவால், 

அருமைபாய் வளர்த்த இக்கீரியை, ௮து செய்த பெரு 

நன்மையை அறியாது, இவ்வாறு கொன்றேனே! இத 

ற்கு யான் என் செய்கேன் !!' என்று அனுகதாபித்து 

அழுது கொண்டிருந்தாள். 

IV. ஆத்திரகாரி செய்த உபந்யாஸம் 

வெளிய சென்ற புருஷன் வந்து என்னவென்று 

அதற்கு அவள், $£ர், என் வார்த்தையை மதி 

யாது சென்ற மையாலன் 29, இப்பெரும் விபத்து 

2ஈரிட்டது. இது பேரசைக்காரன் தலையில் ௪க்கரம 

சுழன்றதை ஒத்இருக்கற.து' என்று சொன்னாள். 

௮.து ஏன்ன வென்று புருஷன் Oss. 

மனையாள் சொல்லத் தொடங்கினாள் :-- 

17. (1) பேராசைக்காரன் தலையில் சக்கரம் 

சுழன்ற கதை, 

: அமராவதி ஈகசத்தில் இன்புற்றிருந்த பிராம 

ணர் நால்வர் மிடியால் மிகத்துன்புற்.௮ு, இனி இங்கிருப் 
பதிலும் வனகாடிச் செல்லுதலே ஈலம், அன்றி ஈம்மு 

டைய தரித்தரத்தைக் இரத.துக் கொள்ளவே எவ்விடத்
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இற்காவது செல்லவேண்டும் என்று நிச்சயித்து, கால் 

வரும் அ௮வஷவூரசைவிட்டுப் பாய்க்கொண் டி ருந்தனர். 

சக்ஷிப்பிராக இக் கரையோரத்தில் பைரவாநந்தி என்னும் 

யோடயொ ருவர் எல்லாம் வல்லாரா யிருப்பதைக் 

கேள்வியுற்று, அவரால் ஈன்மை பெறலாமெனக் ௧௫ 

அங்குச் சென்று அவருக்கு பணிவிடை செய்து பூசித் 

அவரந்தனர். அவர் இவர்கள் வழிபாட்டிற் இணக்க, 

அன்புடன் : நீங்கள் இங்கு வச காரணம் என்ன ?” 

என்று கேட்டார். 

அவர்கள் - அடிகசீள? காங்கள் ஈல்கூரவால் மிக 

நலிக்து மெலிந்து, எங்கள் நாடடைத் துறந்து, 

பொருளீட்டும் ௮வாவால் 9வளிப்போந்துத்தங்களிடம் 

வந்து சேர்க 2தாம். விடாமுபத்சியாலன்றி பொ 

ரூள் எய்துவசன்று, கயை கூர்ந்து தாங்கள் 

எங்கள் மனோ ஷ்டக்தை நிறைவேற்றி அரள 

வேண்டும்' என்று வணங்கு இறைஞ்சினர். அந்த 

Raat geri ௮வாகளை கோக்க * நான் கொ?க் 

கும் வர்த்திகளை உங்கள் கலையில் வைத்துக்கொண்டு, 
இமயூரி கெறிபற்றி ரே3ர சொல்லுங்கள். போகும் 

போது எவன் தலைவர்த் 9 கீழே விழுகிறதோ ௮ங்கே 

அவனுக்கு இஷ்டப்படி பொ நட்பேறு கிடைக்கும் 

என்று ௮னுக்கொாடுத்து, நான்கு திரிச்சிலைகளை எடுத்து 

அவர்கள் தலைமேல் வைத்த, அவர்களை ௮னுபபிட்டார். 
அவர்கள் அவசைத்தொழுது விடைபெற்றுக்கொண்டு 

௮வச,து ஆணேயையும் இரிச்சிலைகளையும் தம் சொமேல் 

தாங் இம௰யூரி கோக்கச்சென்றார்கள். 
FIM grid Bsr er Gp ஒருவன் தலைவர்த்தி EC ip
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விழுது. அவளிடத்தில் ௮வர்கள் வெட்டிப்பார்க்கை 

யில் தாமரக்கனி இருச்கக்கண்டு ௮வனை ௮ங்கே விட்டு, 

மற்றவர்கள் ௮திக அசையோடு மேற்சென்றார்கள் , 

அவன் வேண்டிய அளவு தாமாத்தை வாரிக்கொண்டு 

தரும்பிப்போய்விட்டான். இம்மூவர்களும் அவ்விடம் 

விட்டுப் போய்க்கொண்டிருக்கைபில் மற்றொருவள் தலை 

Wnts தரி ழே விழுக்கது. அவன் அவ்கவிடச் 

தில் தோண்டிப்பார்க்கையில் வெள்ளிக்குவியலிருக்கக் 

கண்டு, காம் இதை எடுத்துக்கொண்டு இரும்பிப்போய் 

விடிமீவாம்' என்று சொல்ல மற்றவர்கள் அதற்குடன் 

படாது அவனை ௮ங்ே விடுத்துச் சென்றார்கள். அவர் 

கள் போகவும், ௮வன் இபன்றளவு வெள்ளியை எடுக் 

துக்கொண்டு தன்னூருக்குத் திரும்பிவிட்டான். மற 

ிருவரும் மேனோக்கிச் செல்கையில் ஒருவன் தலையி 

லிருக்க இரிச்சீலை ழே விழர்தது. அங்கே சோதித் 

அப் பார்க்கையில் பொற்குவை இருக்கக்கண்டு, மிக 

ஆனர்தங்கொண்டு, ராம் இதில் வேண்டிய அளவு தூக் 

கஇக்கொண்டுபோய், ஈம்முடைய கஷ்டந்தீரந்து, ௬௧ 

மாப் வாழ்வோம், வா' என்று கன் துணைவனைக்கூப்பிட, 

பேசாசைகொண்ட அ௮த்தெளாப்பாக்கென், இதற்ணெங் 

கால, இன்னும் மேற்சென்றால் விசேஷப்பொருள் 

களைப் பெறலாமென்ற அ௮வாவுடன் தன் தோழனை 

பொன்னையெடுத்துக்கொண்டுப் போகும்படி விடுத்து. 

தான் விரைவாய்த் தனியே ஈடந்து சென்றான். 

வெயிலால் வருந்தி பசிதாகத்தால் களைத்து வெகு 

தசம் நடந்து நெறிகவறி இவன் உழல்கையில், ௮ங்கே 

உடல் முழுதும் குருதிதோய்ர்து தலையில் ஒரு சக்காம்



காமம்] சக்காத்தின் வரலாறு 155 

ச ழன் அுகொண்டிருக்க மிக வருத்தமுற்று நிற்கும் ஒரு 

வனைக்கண்டு, :நீயார் : உன் தலைமேல் இர்சேமி இவ் 

வாறு சுழல்வகேன் ' என் ௮ுகேட்டவளவில் ௮ச்சக்காம் 
அவன் தலையைவிட்ூ நீங்க இவன் தலையில் வக்கு சுற்ற 

ஆசம்பித்தது. இதைக்கண்டு அணுக்குற்று, * கிணறு 

வெட்டப் பூதம் புறப்பட்டதே” என்று மிகக் கலங்க, 

முன்னின்றவனை நோக்க : இஃேமி உன் தலையைவிட்டு 

என் சரத்தின்மேல் வததின் காரணமென்ன, என்று 
கேட்டான். 

அவன் *இச்சக்காம், கிதிக்கோனால் தன்னி 

இயைக் கவாகற்கு வருவாரைபபற்றி அச்சுறுத்து 

வதற்காக, இங்கு வைக்கப்பெற்றுளது. இதனால் 

(ரீடி க்கப்பட்டவர்கள் படதாகமின்றி எப்பொ டிதும் 

இத்தீராத் அன்பத்தை அனுபவிப்பார்கள். கான் 

இராமன் அரசாட்சி காலத்தில் மிடிகோயால் வருந்தி, 

இருகிதி பெறும் பேராசையால், இவ்விடம் வர இங் 

னம் !2ரர்ந்தது. வெகு சாளுக்குப்பின் மற்றொருவன் 

கலையில் சிதஇத்திரியபோடு இவ்விடம் வந்து உலாவு 

வான். அப்பொழுது இவ்வாழி ௮வன் தலையைப்பற் 

றிக்கொள்ளும் என்று குபோன் எனக்குச் சொல்லி 

இருந்தான். அர்தப்படியே இவவளவு காலத்திற்குப் 

பின்பு நீ இன்று இங்குவர்து என்னைக் கேட்டாய். 

அதனால் இதுசம்பவித்தது. இதுகாறும் நான் பட்ட 

அன்பத்துக்கு Ho Hire,’ என்றுசொல்லித் தன்வ 

மியை நோக்கிச் சென்றனன். 
பிறகு பொன்பெற்றவன் தன்தோழன் திரும்பி 

வராமையைக்குறித்து ியமுற்று, அவனைத்தேடி.
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கொண்டுவந்து, தலையிற்கற்றும் சக்காத்தோடு நிற்கும் 

தோழனைக்கண்டு, அஞ்சி ௮௫௬ செய்தி, இது என்ன 
வென்று கேட்க அவன் இது பேராசையின் பலன்” 

என்று சொன்னான் 

சுவர்ணசித்தி பெற்றவன், மனம் வருக்இக் கலங்கி 

பின் சற்றுக் தேறி, *வெள்ளறிவுடையோர்க்குக் கல் 

விபபயிற்சி இறிதுள காயின் பிறர் சொல்வதைக்கே 

ளாது, செக்க சிங்கத்தை உயிர்ப்பித்தவரைப்போல, க 

ிறுவார்கள்' என்றான், அதைக் கட்டு சக்கரத்தலையன் 

௮து என்னவென்று கேட்க, 

சுவர்ணசித்தி சொல்லலுற் ஈன் :-- 

TV (1) () கற்றறி மூடர் மாண்ட கதை. 

“” துளசாபுரி என்னும் ஒரு தாரில் கான்கு மாணாக 

கர்கள் ஒருசாலையில் கல்வி பயின்று வர்களில் மூ 

வர்க்கு மக திரவித்தை கைவ, அவர்களில் ஒருவன் 

“சாம்சென்று அரசனை அடுத்து. பெரும் பொருள் 

ஈட்டுகலன்மோ நாம்விக்தை கற்றதற்குப பிரயோசனம்' 

என்று சொல்ல மற்றவர்கள் அப்படிச் செய்வத 

உ௫சதமென்று சொன்னார்கள். ஒருவன் *ஈம்முள் இவ்லொ 

ருவன்கல்லியறிவு சிறி.துமிலன். ஆதலால் காம்சம்பா திக் 

கும் பொருளில் இவனுக்குப் பங்கு கொடுக்கக் கூடாது. 

ஆதலால் இவன் இட்பொழது ஈகம்மோடுி வரா 

தன் விட்டுக்குப் போய் விடட்டும்' என்று சொன்னான். 

மற்றவர்கள் ௮.து கியாயமன்.று, இவன் கல்வித்தோச?ி 

இல்லானாயினும், இளமைதொட்டு ஈம்முடனிருந்து 

பழ வளர்ந்தவன், அன்றியும், உலக ஈடையில் ஈம்மி 

லும் தேர்க்தவன். அசசனிடக்.கல் உலககடை அறி



காமம்] மூடா மாண்டது 157 

யாது கலவிமாகதாம பயின?ரோா புகழெயஇபபிசகா 

சிசசமாடடாகள கையால இவனையும கூடஅ௮ழை 
குசகொண்டுபோய இவ னுககும ஒருபககு கொடுகக 

வேண்டும ” என்று சொனனாகள 

அரதபபடியே எலலோரும சமமதிதது, அவவி 

டம விட்டு புறபபட$ வேறநூாசை நோகசெ செனரூா 

கள 

போகுமவழியில ஒரு காடடபு ல wih Faso Qs 

BBG FHS ௮வாகளில ஒருவன பாத்து, *நாம 

இறஈததைப பிழைபபிககக கறறுளள மஈதஇிர விததை 

யை இபபிராணியிடசதுப பிரயோகிததுப பாப 

Cum எனறுசொலல, உலகவியலபு அ௮றிககவன 

அதைசுகேடடு 4 இவவாறு செபதல சறறாதகாது 
நம விததையால இசசிககககை உயிாபபிததாலஉடனே 

ag ஈமமெலலோரையும கொனறு இனறு விடும 

எனறு சொலலித தடுதகனன விததியாகாவக கொண 

। அவவறிவிலிகள அ௮தறகுடன படாது மநதிரபபிர 

யோகததிறகு ஆரமபிகக, மறறவன 4 இததகாத காரி 

யததினுல இவாகள &யி ரிழபபது தஇணணம, காமா 

வது இவவாபததிலிருஈது சபபவேணடும ? எனறெண 

ணி, தாரததி லஓுளளகோ மாததி ஸுசசியிலேறி 
மேல ஈடககும விஷயஙகளை கவனிததுககொணடிருக 

தான, 
Los Ba சக .தயினால FA BELO உயிரபெறறெழுக 

த்தும், அது ஒரே பாயசசலாயப பாய்ஈது, பககததிலி 

௬௩த அமமூனறு விதயா சமாததாகளையும அடி ததக 
கொனறது.
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ஆதலால் கல்வியினும் அறிவே மிக விசேஷ 
மானது' என்று சொன்னான். 

அதற்குச் சக்கரத்தலையன் இத சரியானகாசணம் 

அன்று. ௮றிவுமாத்திரமமயும் ௮வ்வளவு பயன்படா அ. 

கன் வீட்டுக்குப் பல காவல்கள் gang BH gon 

௮றிவுடையோன் காசமுறுகின் ஏன். 2பதையானவன் 

காட்டகத்தில் தனித் திருந்தும் உப்கின்றான். மூன் 

ஆயிரம்புத்இ மல்லாக்கதையும், ,நாற௮ுபுத்தி தொங்க 

தையும், ஒரு புத்தி சுகமாய் நீரில் விளைபாடி வாழ்க்து 

கொண்டிருந்ததையும் நீ 2கட்டிலைமயா ' என்றான். 

அவன் தான் இதை அறி கி2லன், சொல்' என்று 

வண்ட நேமித்தலையன் சொல்லத்தொட ங்கினான்:-- 

IV. (1) (ம மிகுந்த அறிவு விதியால் திண்டாடிய கதை. 
: மகததேசத்தல் ௮௫ மலர் பரய்கையில் அறிவாயி 

ரத்தன், நூறறிவன் என்னுமிரண்டு மீன்களும், ஓரறி 

வன் என்னுந்தவளையுஈ, மிக்க ஈண்புடன் வாழ்ந்து 

வந்தன. ஒருகாள் ௮ங்கு ஒரு வலைபன் வந்து, “நாளைக்கு 

இக்குளத்திலுள்ள கொ ழுமீன்களைப் பிடிக்கவேண்டும ” 

என்றுசொன்னதைக்கேட்டறிஈத தவா தன்னுயிர்த 

2 தாழராகிய மீன்களிடம. சென்று செம்படவன் es 

மதசத்தை அறிவித்து, அ௮ப்பொய்கையை நீங்கி 

'2வறிடத்துக்குப்போக வேண்டுமென்று சொல்லிற்று. 

௮றிவாயிரத்தன் : கான் நீர்கடையாவும் கற்று 

வல்லன் ? என்றும், நாறறிவன் : எது வரத்தக்கதோ 

௮.ஐு இங்கேயே வாட்டும; யான் இவ்விடம் விட்டுப் 

பெய?ேன் என்றும் சொல்லக்கேட்டுத் தவளை : கான் 

இதோ வேறிடம் போறன். உயிர்தப்ப விரும்பிலீ
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ராயின், நீங்களும் என்னுடன் வாருங்கள் ? என்று 

சொல்ல, அவைகள் ௮தை மதியா மறுத்தன. பிறகு 

தவளை தன் பரிவாரத்?தாடு Seu? apt தடாகத்துக்குப் 
போயிற்று. 

தன் உக்தேசபபடி பறுகாள் செம்படவன் ௮ப் 

பொய்கைக்கு வந்து, வலையெறிர்து ௮திலுள்ள மச்சங் ' 

களையெல்லாம் பிடித்து, அவற்றுள் அ௮றிவாயிரத்தனை 

தன் தலைமேல் போட்டுக்கொண்டும், நாறறிவனை 

வாலைப்பறறித் தலைகீழாகக் தாக்கிக்கொண்டும் போவ 

தைக்கண்டு ஓரறிவனாகிப தவளை தன் பரிவாசத்தைப் 

பரா்த்து * ௮றிவாயிரத்கனுப, நாறறிவனும் இவ்வாறு 

௮வஸ்தைப்பட ஓரறிவனை சான் சர் 2தாஷமாய் நீரில் 

விளையாகென்றேன். பா நங்கள் ' என்று குதுகுலித 

துச் சொல்லிற்று. 

ஆதலால் மிக்கறிவோனுக்கும்' ஊழ்வினையால் துன் 
பம் வந்தேய்தும் என் றுசொன்னான். 

அப்பொழுது பொன்பெற்றவன் * நீள்செவியன் 

என்னுங்கமுதை சுமதியென்னும் ஈரி தடுத்துசசொல் 

லியும் கேளாது, உரத்த குரலெடுததுப்பாடி எவ்வாறு 

கட்டுண்டு ௮டி.பட டதோ ௮வவாறு உனக்குச் துன்பம் 

OBA gy” என் ஏன். 

சக்கரத்தலைவன் அதெப்படி. நிகழ்க்த.து ?? என்று 

கட்க, 

சுவர்ணசித்திபெற்றவன் சொல்லுகின்றான் :-- 

17. (1) (ம் ஹிதோப தேசம் மீறித் திண்டாடியகதை. 

ரீள்செவியன் என்னும் க ழுதையும், சுமதி என்
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னும் ஈரியும் வெகு ௮ர்நியோன்யமாய் ஊரிலுள்ள ப்யிர் 

களை மேய்ந்து வாழ்ந்து இரியுகாளில் ஒருகாள் விலாப் 

புடைக்கத் தீனிதின்று தேக்கெறிந்து தங்கியிருர் தன. 

நீள்செவியன் * நேர்த்தியாய் நிலவு எரிக்கும் இன்றிரவு 

என் திங்குரலோடு கானம் செய்யகிரும்புறேன் ' 

என்றுசொல்ல, சுமதி : இப்படிச்செய்யாதே. உன் 

குரலைக்கேட்டு உழவர் துயிலொழிந்து ஓடிவந்து உன் 

னைப்பிடித்துப் புடைப்பார்கள். ஆகையால் மெளனமா 

யிரு' என்று சொல்லிற்று. நீள்செவியன் * இன்னிசை 

அறியும் ஞானம் உனக்கன் மையால் £ இவவாறு தடுக் 

Bm’ cop ஈரியை இழித்துப் பசி, தன் பெருங் 

குரலை மு ழுஅங்காட்டிப் பாடி. 

அதைக்கேட்டு, தம் பயிரை இனம் மேய்க் தழிக் 
கும் பிராணி இதுதானென்று துணிரது உழவர் வக்துக 

கழுதையைப் பிணித்து ஈன்ராப் ஈலிபப்புடைக்தார்கள். 

அப்பொழுது ஈரி அதைப்பார்த்து * சிரேகிதா, என் 

வார்த்தையை உதாசிெனஞ்செய்து இசைபாடின இன 

லன்றோ இவ்விபத்துக்குள்ளானாப் ' என்று இகழ்ந்து 

சைத்தது ” என்றான். 

கேமிச்சிரத்தன் * ஈன்மொழிபெற்றும் அதிருஷ் 

டக் குறைவால் மந்தரன் என்னும் தந்துவாயன் மரண 

முற்றனன்' என்று பின் வருமாறு சொல்ல உற்றான் :-- 

IV. (L) () அதிர்ஷ்டக் குறைவால் மாண்ட கதை. 
: நாராயணரககரத்தில், மந்தான் என்னுமொரு 

தர்.துவாயன் பலவகை வஸ்.இரங்கள் நெய்.து விற்றுக் 

இடைக்கும் ஊஇயத்தால் தன் மனைவியுடன் சுகமாய்
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ஜீவனம் செய்துவக்தகான். ஒருகாள் அவன் குறி முறிந்து 

போனமையால் ௮த ற்கு மாம் வெட்டவேண்டி. ஒரு 
காட்டிற்சென்று தேடி ப்பார்க்கையில் அங்கொருபெரிய 
வாகைமசம் இருக்கக்கண்டு அதை வெட்டத் தொடங் 
கும்போது அமமாத்இல் வசித்துக்கொண்டிருந்த இய 

ஆதன் ஒருவன் அவன் மன் 0ே sre : இது யான் 
வ௫ிக்குமிடம, இதை வெட்டாத, உனக்கு வேண் 
டிய வாத்தை தருக3றன் £ என்று சொல்லச் சாலியன் 
அவ்வாறே சம்மதித்து “கான் என் விட்டிற்குப்போய் 
யோசித்துக்கொண்டு நாளை வந்து என்னிஷ்டக்தைத் 
தெரிவிக்கி2ன் ' என்று விடைபெற்றுப்போனான். 

மபோகும் வழியில், எதிர்ப்பட்ட தன் மித்தானான 

நாவிதனிடம ஈடஈக விஷயங்களை த் தெரிவித்து என்ன 

வசம் கேட்கலாமென்று வினவ அதற்கவன் 6S ore 

OFA wre aor ini Siursain வேண்டிக்கொள் £ 

என்று சொன்னகைக்கேட்டுப பின் தன் வீட்டுக்குப் 

போய் எல்லாவறறையும் கன் மனைவிக்குத் தெரிவித்து 

அவளுடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்று கேட்டான். 

அவள் “இராஜ்யம்பெற்ருல் ௮து அளவற்ற துன்பங் 

களுக்கு ஏதுவாயிருக்கின்றது. மன அமைதி சற்று 

மிசா.து. ஆகையால் அது விரும்பத்தக்ககன்று. ஈம் 

சாதித்தொ ழிற்கேற்ப ஈடப்பதே தகுதி. உனக்கு 

இரண்டு முகமும் கான்கு கைகளும் இருக்தால் நீ இரு 

மடங்கு வேலைசெய்௫ இரட்டிபபு வரும்படி. சம்பா இக்க 

லாம். ஆகையால் அ௮வவியக்கனிடம் சென்று இவ்வாத் 

தைப் பெற்றுவா 'என்றுரள். 
அதற்செர்து அவ்வாறே சென்று இயக்கனை 

11
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வேண்ட, அவன் அவ்வாறே குக என்று சொல்லிய 

அளவில் இவனுக்கு இரண்டு வதனமும் சான்கு சுரங்க 

ளும் உண்டாயின. இவ்வுருவக்தோடு சந்தோஷத்துடன் 

விரைவாக விட்டை கோக்கு இவன் வருகையில் கண் 

டோர் யாவரும் இவனை ஒரு ௮சக்கனென்றெண்ணி 

வெருவி அவன்மேல் கல்லையெடுத்து எறிந்து புண் 

படுத் திச்கொன்றார்கள். 

ஆதலால் வரற்பாலது வந்தெய்தாது ஒழியாது 

என்று ஈம்பிக் கற்றுணர்ந்தோர் வீணாசை கொள்ளார். 
கொண்டால் * இருபணனைப்போல் கேடுறுவார்கள் ; 

என்றான். 

போன்பேற்றவன் அச்செய்தி என்ன என்று 

கேட்க, 

சக்கரச்சிரத்தன் சொல்லலுறரான் :-- 

ய ௫) வீண்மனோராஜ்ய விஷய கதை. 

*பண்டரபுஈக்தில் கிருபணசருமன் என்றொரு வே 

இயனிருந்தான். அவன் நாடோலும் பிச்சைமயற்றுக் 

கிடைத்த அரிசியில் உண்டதுபோக எஞ்சியதை ஒரு 

மண்பானையிலிட்டுச் சேர்த்து வைக்துக்கொண்டிருந் 

தான். ஒருகாள் பானையினருகே பித்து மனம போன 

வாறு எண்ணமிட ரம்பித்தான். 

ஒருசமயம் பஞ்சகாலம் வரும்போது இப்பானை 

யிலுள்ள தானியத்தை ஈல்ல விலைக்கு விற்று அதற்கு 

ஒருகாசாடு வாக்வவளர்ச்.து விரு த.தசெய்வேன். பின்பு 
அவைகளை விற்று ஒரு பசுவைவாங்கி வளர்த்துப் பின் 

னர் பசுவையும் கன்றுகளையும் விற்று ஒரு கு. இரையை



கர்மம்] கிருபணத்வம் 163 

வாங்குவேன். பின்பு ௮க்குதிரையின் குட்டிகளைவிற்று 
தனவர்தனாவேன். பிறகு தக்க கன்னியைசாடி மணம் 

புரிந்து சத்து வாம்ர் இருப்பேன். அவள் வயிற்றில் 

குழந்தை தோன்றும், ௮து தவம்க்.து விளையாடும் கால 

த்து ஒருசமயம், என் மனைவியைநோக்கிக் குழந்தை 

யை பெடஎன்பேன். அவள்வேலைநிர்ப்பக்தத்தால் சான் 

சொன்னதை கவனியாமலிருக்கச் சனர்து அவளை 

இவ்வாறு உதைப்பேன்' என்று தனக்குள் சொல்லிக் 

கொண்டு வலுவாயுதைத்தான். ௮து பானையிற்பட்டு 

௮து உடைந்து உள்ளிருந்த பண்டமுழுவதும் 82 

கொட்டுண்டு தெறி விணாயிற் று. 

  

ஆகையால் வீண்கற்பனை கற்பித்து வீணெண்ணம் 

எண்ணுவது தகாது' என்றான். 

அப்பொழுது சுவர்ணசித்திபெற்றவன் * இது உன் 

குற்றமன்று, பற்றுள்ள தின்செயல். கிருபணத்துவத் 

இனால் சததிர?சனன் என்னும் அரசன் மிகத்துன்புற் 

றனன் ? என்றான். 

சக்கரதரன் ஆவலோடு அதெப்படியென்று கேட்க 
சுவர்ணசித்தி சொல்லுகின்றனன் :-- 

(1) (0 ௫ பேராசை பேருங்கேட விளைத்த கதை 

₹: அயோத்யாரகாரத்தில் அரசாண்ட சித்திரசேனன் 

என்னுமசசன் தன்மகன் குரங்குகளோடு விளையாடுவ 

இல் மிக்க விருப்புடமையை அறிந்து, ௮கேக வானரங் 

களைக்கொணர்கத்து சாலையில்வைத்து வளர்த்து வக்தான். 

அவ்வசசனுடைய அரண்மனையில் சமையக்காரருக்குள் 

பகையுண்டாடு ஓயாமல் சண்டையிட்டு வருவதை அவ்
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வானாங்களில் மூதறிவுடைய ஒன்று அறிந்து மற்றவை 
களைப் பார்த்து * இவ்விடத்தில் தீராக்கலகமுண்டாய் 

விட்டபடியால் நாம் இங்கே இருத்தல் நன்றன்று, சக்கி 

ரமாக நீங்கக் காட்டுக்குப்போய் வூப்பதே ஈலம் 

என்று சொல்லிற்று. 

௮வைகள் “நீ இழத்தனத்தால் மதியிழந்து இல் 

வாறு பிதற்றுகராய். இவவாசனிடத் இலிருந்து ஈன் 

மூயாதரிக்கப்பெற்று, ஈல்லுணவுண்டு, கவலையின்றி இ 

ருபபதைவிட்டு, காட்டிற்சென்று கெடடலைர்து கண்ட 

தைத்தின்று உழல்வது மிகவும்மாடடத்தனம. வறற்பா 

லது இ௫்சேயே வாட்டும்! என்று மறுத்துச் சொன்ன 

தைக்கேட்டு அக்கழக்குரங்கு தன் குடும்பக்தோ 

வேறிடம்போய்விட்ட.து. 

பின்பொரு காள் அரண்மனை 2வலைக்காராகள் வ 

முக்கப்படி ததங்களுக்குள் சண்டையிட்டு ஒருவரையெொ 

ருவாதாக்கவும், சமையற்காசன் அடுப்பினின்றும் ஒரு 

எரிகொள்ளியை எடுத்தெரிஈதான். அதின் தீப்பொறி 

பக்கத்திலிருக வைக்கோற்போரில்பட்டு தீப்பற்றி. 

அதைச்சாரஈத குதிரைச்சாலையும் திக்கொண்டெரிய 

ஆரம்பித்தது. அதிலுள்ள குதிசைகளில் சில எரிந்து 

இறந்தன. மற்றவைகள் உடலு மு.றுப்புக்களுர் வெத 

புண்பட்டு அல்ல லுற்றன. 

இச்செய்தியை ௮சசலுக்கு அறிவிக்கவும், ௮ரசன் 

குதிரைவைத்தியரை அழைக, அக்குஇரைகளின் 

வேக்காடொழித்தற்குச் செய்யலாவது என்னவென்.௮ 

வினவ, அதற்கு அவர்கள் குறங்கின் கெய் பூசினால் 
குணமாய் விடுமென்று சொன்னார்கள். உடனே
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அரசன் தன் வேலைக்காரர்களை கோக்கு நம் அரண்மனை 

யிலுள்ள வானாங்களைக்கொன்று, ௮வற்றின் நெய்யை 

யெடுத்க ௮ம்மருத்துவர் சொல்லிய வண்ணம் செய்து 

எனக்கு தெரிகியுங்கள் என்று ஆக்ஞாபிக்க, அவர்கள் 

அவ்வாறே செய்தனர். இவ்வண்ணம் குரங்குகளெல் 

லாம் கொலையுண்டதைக் காட்டிற் சென்றிருந்த முதுக 

டூவன் அறிச் அ, மிசக்கோப மம் விசன முமடைக்து, 

இப்பழிக்குப்பழி வாங்க வேண்டு மென்னும் உறுஇ 

யாடு தக்கசமபத்தைஎ இர்பார்ததுக்கொண்டிருக்தது. 

ஒருகாள் தான் காட்டில் போகையில் ௮ 

மிக2ஈர்த்திபான ஒரு தடாகத்தைக்கண்டு, அக்குள 

கீ.இன் பக்கங்களில் ஜனப்பபிற்சிபின் குறிகள் சிறிது 

மில்லாமையினால் அ௮வ்விடததில் ஒரு பெரும்பேப் 

இருக்கவேண்டிமென்று ems sss, தாரத்திலே 

யிருந்து ஒரு காமசைக் கண்டைக்கொண்டு நீரை 

உறிஞ்சிக் குடிக்கது. இதைப்பார்த்து ௮ங்கு வசித்த 

பூதம் வெளிவக்து அக்குரங்கைப் பார்த்து, “ரான் உன் 

புத்திகர்மையையும் சாமர்த்தியத்தையும் கண்டு 

மிக மெச்சினன். சம்மானமாக கான் கொடுக்கும் 

இமமணிவடத்தை ஏற்றுக்கொள்” என்றுகொடுத்தது. 

அ௮கைபபெற்றுக்கொண்டு, அ௮ப்பூதத்தை *$ரில் உனக் 

குள்ளவலி எவ்வளவு, சன்றுகேட்க அது £ ஆயிரம் 

மனிதர்கள் இரங்கனொலும், அவர்கசா வெளியேற 

விடாமல் தடுக்கும் ஆற்றல் உடையேன்' என்றுசொல் 

லிற்று, அகைக்கேட்டு அக்குரங்கு உனக்குச் சீக்கு 

7த்.தில் மிக்க உணவு கொண்டுவந்து தரு2றன்' என்று 

சொல்லி, அவ்விரத்தினமாலையைத் கன் கழுத்த
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லணிந்துகொண்டு சித்தாசேன ௮சசனிடம்போயிற்று 

௮வசை “சுவாமி, தங்கள் அரண்மனையில் வெகு 
காளிருக்து தங்கள் சோறுஉண்டுவளர்ந்தேன் . ஆதலால் 

தங்களைக்கண்டு வணக்கவிட்டுப்போக வர்தேன்' 

என்று சொல்லிற்று. 

அரசன் உனக்கு இம்மணிவடம் எங்கு கஇடைதக 

SS என்றுகேட்டான். 

இக்குரங்கு (ரான் இரியுங் காட்டில் ஒரு அழகிய 

மலர்த்தடம் இருக்கின்றது. வைகசையிற்சென்று௮.இல் 
முழுகுகிறவலுக்கு இவவாறு ஈவசத் இனங்கள் இடை 5 

இன்றன ' என்று சொல்லிற்று. 

பேராசையுற்ற அவ்வரசன் * எனக்கு அப்பொப் 
கையைக் காண்பி' என்று சொன்னான். 

௮க்குரங்கு சம்மதித்த.து. உடனே அரசன் சுன் 

சேனையோடு புறப்பட்டு ௮க்குரங்கன் பின்னேசென் று 

௮ப்பொய்கையை அடைந்து அங்கே இராத்தக்கினான். 

பின்பு விடியற்காலச் இல் குரங்கு அரசனை எழுப்பி, மணி 

பெறவேண்டின் முழுகேண்டிய சமயம் .௮துவெனக 

தெரிவிக்க, அரசன் கன் பரிவாரங்களஞுடே தடாகத 

இற்சென்று இறக்க யத்தனிக்கையில், அக்கர By BT 

சனை தனித்தழைத்து * உன் பரிவாசசனங்கள் புக்இம 

முக மணிகளை வாரிக்கொண்டு வாட்டும். பிர்தி காமிரு 

வரும் முழுகலாம் ” என்று சொல்லிற்.று. அரசன் 

அதற்குச் சம்மதித்து வெளியே தக்க, அவனுடைய 

சேனையாட்கள் பொய்கையிற் புகுதலும், அங்குள்ள 

பூதம் அவர்களை நீரில் அழுத்தி எல்லோரையும் 

கொன்றுகிட்ட.து. குளத்.துக்குச் சென்றவர்கள் வெரு,
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கேசமாகயும் திரும்பிவசாதகைக்கண்டு குரங்கை வின 
வினான். 

௮ உயர்ந்த ஒரு மாத்தின் உச்சியிலேறி ௮ர 

சனைப் பார்த்து *நீ மந்தி என் குலம் முழுவதையும் 

கொன்றாய். அதறகுப் பதிலாக நான் இன்று இப்பழி 

வாங்கினேன். நீ எனக்கு உணவளித்து உதவியதால் 

உன்னை மாத்இரம் உப்வித்தேன் ” என்று சொல்லக் 

கேட்டு மனம் வ நர்இி, அதிக ஆசைகோண்டூ முயலும் 

கருமம் இவ்வாறு கேட்டைத்தான் தரும் என்று தெளி 
ந.௮ இரும்பித் சன் அரண்மனை சோக்தான். 

இதுபோலவே நீயும் ந் தமையால் உனக்கு இத் 

துன்பம் கேரர்தது. இனி யான் செய்யத்தக்கது ஒன்று 

மில்லை. கான் திரும்பிப் போகிறேன்' என்று சொல்லித் 

இரும்பினான். 

கேமித்தலையன் தன் சிரேடிதனைப் பார்த்து, 

தனபமுற் று வருச்துங் காலையில் வநது உதவுத 

wor Sap Cuts ஈண்பர்களின் கடைமை. அவ்வா 

நின்றி இச௪சமயத்தில் என்னைக் கைவிட்டுப் போதல் 

தருமம் அன்று” என்று வருந்திச் சொன்னான். 

அதற்கு அவன் “கள்வன் ௮சக்கனைவிட்டு விலகும் 

போது தான் பேசினமையால் வானாம் பிடிக்கப்பட் 

டது. இங்கிருந்தால் எனக்கும் அன்பம் நேரிடு 

மென்று ரான் அ௮ஞ்சுகி£றேன்' என்று சொன்னான். 

சக்கரத்தலையன் * வானாம் எப்படிப் பிடிபட்டது” 

என்_.நு கேட்க, 

சுவர்ணசித்தி சொல் ஓரான் :--
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17. (1) (௬ம்) ஒருவன் ஆபத்து, வேறு ஒருவனை 
பற்றிய கதை. 

: மதுரைப்ப திக் காவலனாகிய பத்திரசேனக் 

கோமானுடைய மகளாகிய இரத்தினாவதி என்னும் 

கட்டழகியைக் கவாக்கருதி rasa அவ்வூருக்கு௪ 

சென்று பலகாள் இருந்து பார்த்தும் தக்கசமயம் 

வாய்க்காமையால் ௮வளுடைய சயன அறையில் 

புகுக்.து ஒளிந்து பதுங்கி இருஈகதை ௮வளறிக்து தன் 

பாங்கியை விளித்து * இவ்வாக்கன் என்னை இரவும் 

பகலும் வருத்துகின்றனன். இவனைக் கொல்வதற்கு 

யாதேலும் சூழ்சசி செய்யவேண்டெ” என்றாள். இதை 

செவியுற்ற இராட்சதன் தன்னைப்போலவே அவனைக் 

சவருமெண்ணக்தோடு அங்கே மற்றுமொரு வல்லாக 

கன் வர்திருப்பகாக நினைத்து வெருவி வெளிப 

போநது ஒரு குதிசை யுரூக்கொண்டு குதிசைச சாலை 

யில் ௧7ஈது உறைக்தான். 

அபபொழுது குதிரையைக் திருடும் எண்ணாக 

தோடு அங்குவந்த கள்வனெருவன், இவ்வரக்கனாகிய 

குதிசை மற்றவைகளைக் காட்டி லும் மிக அழகாயிருக்கக் 

கண்டு, ௮தை வெளிப்படுத்தி ௮தின்மீதேறி விரைந்து 

தன் விட்டை கோக்கிச் செல்லுகையில், ௮க்குஇிரை 

அடங்காமல் அங்குமிக்கும் இழுக்தோட, அக்கள்வன் 

சவுக்கால் அடிக்கவும அகையும் சட்டை பண்ணா fH 

௮ மிக முறட்டுத்தனமாய் ஐட அ௮சம்பித்தது. ப 

பொழுது ௮க்கள்வன், இது ஒரு சாதாரணக் an! 

௮ன்று. இதில் ஏதோ கிருத்திருமம் இருக்கவேண்டும 

என்று நினைத்துப் பயர்.து, தப்பித்துக்கொள்ளும் வழி
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பார்த்துக்கொண்டிருக்கையில், ௮க்குதிரை அவனை 
இழுத்துக்கொண்டு ஒர ஆலம் இனருகே சென்றது. 

அ௮க்கள்வன் தொங்க மம்மாத்தின் விழ்தொன் 

றைப்பற்றி மரத்தின் மலேறிவிடடான். 

இவனிடத்துப் பயக்கொண்டு தப்பவழிபார்த்துக் 

கொண்டிருந்த அக்குதிசையாகிய அரக்கன் உடனே 

சந்தோஷத்தோடு விரைர்து ஐடுவதை, அம்மாத்திலி 

ரத ஒரு கூரங்கு பார்த்து, அவ்வாக்கனை கோக்க, 

நீ2பன் இவ்வாறு பயக்தோடுரப். இவன் ஒரு 

சாமான்ய மனிதன் £ என்றுசொல்ல, அக்கள்வன் 

உடனே அக்குரங்கின் வாலைப்பற்றி முறுக்கி வருத்தி 

னான். அக்குரங்கு படும பாட்டைபபார்த்து ௮வவசக் 

கன் முன்னிலும் மிகவெருவி விரை ?காடிப் போய் 

விட்டான். 

ஆதலால் அக்குரங்குக்கு எய்தியதுபோல் எனக் 

கும இன்னல் வருமென்று அஞ்சுகின்றேன் ' என்று 

சொன்னான். 

அதற்கு ௮_சக்கரத் தலையன் :: தெய்வம் கினைத் 

தால் யாவரும இங்கனம் இலிக்கண் எய்துவது சகம். 

தெய்வபலமில்லாவிட்டால் மற்றொன்றும் பயன் படா. 

கடலையே அகழாகவும், சக்கரனை குருவாகவும் பெற்று 

புஜபல பராக்ரமக3தோடு கூடியி நந்த இலங் கேசனாகய 

இராவணனையும் ஒரு குரங்கு அவமானப் படுத்தவில் 

லையா ! விதிவலி முன் பார்வலிதான் செல்லும். விதி 

யின் சகாயமிருக்கால் தயவும் நல்லன ஆப்வி௫ும். இவ 

வாற குருடன், கூனன், முக்கட்பெண் இவர்களுக்கு
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முன் £னர்ந்ததைக் கேள ?' என்று பின்வருமா று 

சொல்லத் தொடங்கனொன் :-- 

IV (1) (viii) விதியால் தீயவை நல்லவையான கதை. 
“ மதுபுரக்காவலனாகிய மதுசூதனன் என்பவ 

னுக்கு ஒரு முக்கட்பெண் பிழக்க, அவன் சோஇடா 

களை அழைத்து * இதற்குச௪ செயற்பாலது யாது 

என்று கேட்டான். அதற்கு Hota ‘rand, Orne 

வது எதையும ஈன்காசாய் 5 தறிக்து சொல்ல வேண்டும். 

அ௮ங்ஙனப யோசியாது சொன்னால் சண்டகருமனுக்கு 

கேரிட்டதுபோலாகும் ' என். முதலவன் சொன்னான் 

அரசன் அவன் செய்தது என்னவென்று கேட்க, 

சோதிடம் வல்லோன் சொஉலலுப்முன் :-- 

TV. (1) (viii) 1.) ஆலோசியாமல் ஒன்றைச் செய்து 

ஏமார்ந்த கதை. 

“* தண்டகாரண்பத்தில் ச௦சரிப்பவனய சண்ட 

கருமன் என்னுமோர் இராட்சதத் தலைவன் ௮௩௫ 

எஇரப்பட்ட லர் ௮ரதணன் கோண் 2மலைறி ௩. 

இக்கொண்டு போனான். அப்பா ழது ௮பபிராமணன் 

அவ்வரக்கனுடைய பாதங்கள் மிகமெல்லியவைகளாய 
இருப்பசைப்பார்தது 6a, இராட்சதத்தலைவ ! உன் 

பாதங்கள் ஏன் இவ்வாறு இருக்கின்றன” என்று 

கேட்டான். அவன் 'நீராடி, ஈர புல ருமளவு கான் 

பூமியில் ஈடக்க மாட்டேன் ' என்று சொல்லிச் ANS 

தாரம் சென்று, பார்ப்பான் கோளினின்றும் கீழிறங்க. 

அருகிலுள்ள குளக்கரையில் பார்ப்பானை இருக்கா 

சொல்லித் தான் கீசாடப்போனான். 

அப்பொழுது அப்சொமணன் கீசாடிவர்தால்
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இசாட்சதன் தன்னைககொன்றுதின் அ௮விவொன்; அவன் 

கால் ஈரமபுலாவதறகுள்ளே தபபிதது ஓடவேண்டு 

மென்று நினைத்து, உடனே ௮வ்விடமவிடடு விரைவாக 

ஐடிபபோனான் நீராடி வெளிவஈது பராககையில 

பிராமணனைககாணா௮, யோ௫ியாமல ஈம்மூடைய மர் 

மதகை இவனுக்கு உறைத்ததினலைன்றோ, இவன் 

கம்மை ஏமாறறிப போய்விடடான் என்று வருத்த 

முறறு வாளாவிருஈதான் 

ஆகலால *: தீர ஆவோசியாமல் ஒன்றையும் சோல் 

லக்கூடாது ?” 

பல நூல்களையும ஈனகாய்* தனா. 

எனறு சொலலி விடைபெறறுச சென்று 

பின்பு ௮சசனிடம வாது, ' விரூபியாகையால் 

இபபெணணைப பாககககூடாது. ஒருவா கண்ணி 

௮ம படாமல தனிய வைககவேண்டும.' என்று 

Geran அ௮வனும ௮வவாறே செய்தனன, பின்பு 

அவளுக்கு விவாககாலம வசவும, தன்பெண்ணை மணஞ 

செய்து கொளபவனுககு மிகுகத இரவியம தருவதாக 

எங்கும தெரிவிகக, அதைக்கேட்டு Bam gam apd 

இரேடதர்களாகிய ஒரு குருடனும ஒரு கூனனும 
gree assis, ௮வர்களில குரூடன் கன் 

னியை விவாகததில விருமப, ௮ரசன் ௮தறகுகோகது, 

மணமுடிததுப பொருளு சது : நீங்கள இங்கே 

தங்காமல் வேறறிடம் போங்கள் ' என்று சொல்லி 

அ௮னுபப, ௮வாகள அவ்வாறே வேறுதேசத்திற் 

சென்று வூத்து வர்தாகள. 

இப்படி இருக்கையில் ௮௩த சாஜகுமாசத் இக்கு
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அவன் கணவனாக குருடனிடத்து கேயங்குறைக்து 

கூனனை பேக்கத்தலைப்பட்டாள். இவ்வாறிருந்து 

வருகையில் ஒருகாள் ௮வள் தன் கேயபுருஷணுயெ 

கூனனிடம் : இக்குரூட்டுச்சவக்தை ஈஞ்சிட்டுக்கொன்று 

விட்டால் காம் கவலையின்றி ௬ுகமாய் இருக்கலாம் 

என்று சொன்னாள். ௮வன் ௮கற்குச் சம்மதித்து ஒறு, 
செக்தபாம்பைக் கொண்டுவக்து கொடுத் அ, இதைச 

சமைத்துக் குரூடனுக்கிட்டால், ௮வன் 30055 Bem 

உடனே இறர்துவி$வான் ” என்றுசொன்னான். அவள் 

அைவாங்கி அப்பில் வைத்து, அதி. /பைச்சரிவர எரி 

யவிட் ப் பார்த. துக்கொள்ளும்பம சொல்லித் தன் கண 

வனை வைக்து கான் கூன னொ? உல்லாசமாப் விளையா 

டிக்கொண்டி நந்தா. 

அப்பபாது அூபபில வெந்துகொண்டிரு 

கிருஷ்ண FISH விஷப்புகையால் குரூடன் 

கண்ணின் தூர்கிர் சீங்கி வெகு காளாப்க் தெரி 

யாமலிருரத கண் தெரிய அரம்பிசதுப பார்க்கை 

யில் தன்மனைலியும் கூனனும் ஈகைத்து விளை 

யாடிக்கொண்டிருப்பதைக்கண்டு, மிகக் கோபங்கொ 

ண்டு, பழையகுருடன் போலத் தடடித்தசிமாறி௮வா 

களருகேசென்று, கூனனை வளியப் பற்றிக் தூக்கி 

அவள் முகத்தில் எறிர்து மோக, உடனே அவனு 

டைய கூனலும் £ங்கி அவளுடைய முகக்திலிரு 

மூன் ரவ கண்ணும் மறைந்து விட்டது. 

ஆகையால் தெய்வத்தின் ஒற்றுமையிருந்தால் யாவும் 

நலமாய்முடியும்” என்றுசொன்னான்.
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நேமித்தலையன் ₹ ஈல்லது, நீ இடைத்தபொருளை 

எடுத்துக்கொண்டு ஊருக்குப்போ, போகும்போது 

யாதாவது வழித் துணையோடுபோ, ஊர்வழித்தனித் 

அச் செல்லுதலும், எல்லாரும் உறங்குங்காலத்தில் 

விழித்திருக்கலும், சிறக்க இன்பமும் பொருளும் தன 

க்கே உண்டாக வேண்டுமென்ற விருப்பமும், ஓழியற் 

பாலன என்று நாலறைகின்றது. இவ்வாறு நானெ 

ரியை அனுசரித்து ஒருவன் ஒழுகின் ௮வன், ஒருபிரா 

மணன் பாம்பினின்றும் தபபிப பிழைத்த துபோல், உய் 

வன் ' என்றுசொல்லி விடைகொடுக்தளுப்பினான். 

அப்போன்பெற்றவன், “பிராமணன் எவவாறு பிழைக் 

தான்' என்று கேட்க மற்றவன் சொல்லலுற்றான்:.-..- 

IV. (1) (ix) வழித்துணை பயன் பட்ட கதை. 
 நாசிக தேயத்திலிருக்த தத்தன் என்னுமொரு 

பிராமணவாலிபன் ஒருநாள் தன் தாயிடம் சென்று, 

ஆரியன் காரியமாக ஒருருக்குப்போக வேண்டியிருப் 

பதால் விடைதாவேண்டும்” என்றுகேட்டான். அவள் 

மகனே நீ தனியே செல்லாதே ' என்றுதடுக்க அதற்கு 

௮வன் * அன்னாய், இர்கெறி ஊறின்றி ஈன்றாயிருக் 

இன்றதே' என்றான். ௮வள் மீண்டும் : மகனே, எவ்வா 

றிருப்பினும் வழித்துணையின்றி நெடும்பிரயாணம் 

போதல் தகாது” என்றுசொல்லி, வேறொன்றையுங் 

காணாமல், கூபத்திலிருந்து ஒரு ஈண்டைப்பிடி_த்.அு ஒரு 

கலயத்தில் வைத்து மகன் கையிற்கொடுத்து “நீ இதை 

யாயினும் துணையாக எடுத்துப்போ” என்றுசொன் 

ஞள். அவனும் அவ்வாறே தாய்மொழி மேற்கொண்டு 

சென்றான்.
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போகும் வழியில் வெய்யிலால் களைத்து, ஒரு மாத் 
கடியில் படுத்து உறங்கும்பொழு ௫, wis AA Hog 
ஒரு சர்ப்பம் ௮ங்கே அவனைத் தீண்டவக்தது. பக்கத்தி 
A HAS மட்கலயத்தைப்்பார்த்து அதனுள் தலையையிட 
உடனே உள்ளிருந்த ஈண்டு ௮து அரவென்.று அறிந்து 
தன்கொடுக்கால் ௮வ்வாவின் தலையைத் துண்டி த்தெரி 
ந்துவிட்ட.து. 

சற்று நரம் கழித்து பிராமணண் எழுந்து தலை 
யற்ற பாம்பின் உடலைக்கண்டு இது staat dong 
தென்று யோசித்துப்பார்க்கையில் மட்கல.பத்தில் தலை 
யிருந்ததைக்கண்டு இர்ஈண்2ட இவ்வாறு இதைக் 
கொன்று நம்முயிசைக்காப்பாறறிற்று ; தாய்கொடுத்த 
வழித்துணையால் பிழைச்?கன், என்று அ௮ர்கண்டுடன் 
விடுசென்று ௮ன்னையைக்கண்டு வணங்கி வாழ்த்தி, 
சகழ்ந்த சங்கதிகளைசசொல்லி மனமகிழ்ந்து இருநத 
னன்” என்றன். 

பொன்டித்திபெற்றவன், (இது FEBS BUT. மகதி 
ரம்,தீர்த்தம், பெரியோர், சோதிடா, மருத்துவர், குரு 
இவர்களிடத்தில் ஒருவன் எவவாறு பாவனை புரிக ஈன 
அவ்வா றே பேறுபெறுவான் ? என்று கேமியனைத்தேதற 

றித் தான் தன்வழிகோக்கச சென்றனன். 

இவ்வாறு உரைத். துத் தான்.ஐராயாது செய்த செய 
லைப்பற்றி இரக்கறெை் அந்தப் பார்ப்பினி என ஊர்க்கா 
வலனுசைத்தான. 

அலம்பிரேக்ஷிய காரித்துவம் முற்றிற்று. 
  

இக்கனம் சோமசன்மன் ராஜகுமாரர்களுக்குரைத்த 

பத்சதத்திரழம் ழற்றிற்று,
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௮மசாவதி--ஒரு பட்டணம் 
(152) 

அயோ.ததி...-ஒரு பட்டணம் 
(146) (163) 

௮வாை-ஒரு தேசம் (148) 
அவிபுச்சன்--ஒரு நரி (112) 
அ௮.திமாயிரச்சன்--ஒரு மீன் 

158) 

ஊன் 

இர ச்னாலதி--ஒரு அரசன் 
பெண் (108) 

உச்சயினி--ஒரு பட்டணம் 
(151) 

௨திஷ்டி ரன்--ஒரு குயபன் 

130) 

ஆஷாடபூதி--ஒரு பிராம 

(16) 

உத சமஜீவி--ஒரு காசமந்திரி 

(78) 
உருமர்த்தனன்--கோட்டா 

ன் ராஜா (77) 
ஓறிவன்--ஒரு தவளை (156) 
கங்காதத்சன்--ஒரு தவளை 

(124) 
கபிஞ்சலன்--ஒரு ஆந்தை 

(89) 
கம்புககரீயன்--ஒரு ஆமை 

95) 
கரடகன்--ஒரு ஈரி (1) 
கராளகேசரி--ஒரு சிங்கம் 

(128) 
கற்பூரகெளரம்--ஒரு தடா 
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இரிசரன்--ஒரு இங்கம்(] 12) 
இருபணசர்மன்--ஒரு பிராம 

ணன் (102) 
குத்திர புத்தி--ஒரு ஈரி (59) 

குருகிச்கண்ணன்--கோட 
டான் மர்திரி (99) 

குரூ ரசாசன்--பு.ததிமானான 
கோட்டான் மந்திரி (99) 

குளிசன்--ஒரு ஈண்டு (44) 
கூர்ம பல்லன்--ஒரு பூனை 

(89) 
கொடுங்கண்ணன்--சோட் 

டான் மந்திரி (99) 
கொள்ளிச்கண்ணன்--கோட் 

டான் மந்திரி (99) 
சக்கரத்தவேயன்--ஒரு பேரா 

சைச்சகாரன் (156) 
சண்டகருமன்---ஒரு ராக்ஸ் 

ன் (170) 
சதுரன்--ஒரு ஈரி (144) 
சது. ரதந்தன்--ஒரு யானை 

அரசு (83) 
சாத்கவன்--ஒருகிழக்கமுகு 

(60) 
சித்திரக்கிரீவன்--ஒரு புரு 

வரசு (51) 
சத்திரசேனன்--ஒரு ௮ரசன் 

(163) 
சித் திரவனம்--ஒரு காடு (55) 
சித்திராங்கன்--ஒரு மாய் 

(146) 
சிததிசாங்கன்-ஒரு மான் (72) 
சரஞ்ஜீவி--காசச் இெமநதிரி 

(82) 
சூடாகர்ணன்--ஒரு சம்கியாசி 

(88) 
ஜம்பகாவதி--ஒரு பட்டணம் 

(68) (140) 
டிண்டிபன்--ஒரு மூட்டைப் 

பூச் (27)



  

தத தன்--ஒரு பிராமணவாலி டு 4-௮கு பட்டணம் 

பன் (175) 
சமனகன்--ஒரு கரி (1) 

தாரா--ஒரு ஈகம் (183) 
அளசாபுரி--ஒரு பட்டணம் 

(156) 

அஷ்டபுத்தி--ஒரு செட்டிப் 
பிள்ளை (42) 

தூசசன்--ஒரு கரி (128) 
தேவசர்மா--ஒரு சந்நியாசி 

(16) 
தேவதச்சன்--ஒரு ஸாவகாரி 

(46) (140) 
தேவகாமன்---ஒரு பிராமண 

ன் (151) 

ந$சகன்--ஒரு ௭௬௮ (6) 
ஈந்சனன்-.-ஒரு சாஜா (197) 
நாசகை---ஒரு பட்டணம் 

(173) 
தாசாயணககரம்--ஒரு பட்ட 

ணம் (100) 
நீள்செவியன்--ஒரு கழுதை 

(159) 
தூதறிவன்--ஒரு மீன் (158) 
நெடுஞ் செவியன்--ஒரு கழு 

தை (127) 
நெடுஞ்செவியன்--ஒரு பூனை 

(60) 
கெட்டைக்காதன்---முயல் 

தூதன் (87) 
பண்டாபு£ம---ஒரு பட்டிணம் 

(162) 
பத்தரசேனன்--ஒரு ௮7௪சன் 

(108) 
பலி Po அரசன் (108) 
பலானி-.-ஒ௫ வண்ணான் 

_ (188)   

பிக்களன்--ஒரு சங்கம் (7) 
பிரசாரகாசன்- கோட்டான் 

மந்திரி (99) 
பிரியதர்சனன்--ஒரு பாம்பு 

(124) 
பெருவாயன்--ஒரு கழுதை 

(189) 
பைடணபுரி--ஒரு பட்டணம 

(148) 
பைசலாகந்தி-ஒரு ஸித்தர் 

(1553 
மகச--ஒரு தேசம் 58), 158) 
மகிழாரூப்யம்--ஒரு பட்ட 

ணம் (5) 
மணிபத்திசன்--ஒரு ஏழை 

189) 
மதபுரம்--ஒரு பட்டணம் 

(170) 
மதுசை---ஒரு பட்டண ௦ 
(168). 

(1D HW OST WM— Qh MIFer 

(170) 
மதோற்கடன்--ஒரு சங்சம 

(30) 
மதோன்மத்தன்--ஒரு ௪௩௨. 

(22) 
மக்தசன்--ஒரு ஆமை (07) 
மக்தரன்--ஒரு நெசவுகாரன 

(160 
மந்தவிஷன்---ஒரு பாம்பு 

(115) 
மக்தவிஸர்ப்பிணி--ஒரு சீலை. 

பேன் (27) 
மந்தான கன்--ஒரு ஒட்டகம 

(31) 
மயிலை--ஒரு 5௪ம் (77)
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(PH சடுவன்--ஒரு ழெக் ஸங்கடம்--ஒரு அன்னம் 

(35) குரங்கு (105) 
மகர்ணன்--காகராஜன் 

(71) 
லகுபதனன்--ஒரு STEIN 

ன் (50) 
வந்தபின் காப்போன்--ஒரு 

மின் (97) 
வரு9--ஒரு மந்திரி (187) 
வருங்கால் காப்போன்--ஒரு 

மீன் (81) 
ஒருமுன் காப்போன்--ஒரு 

மீன் (97) 
வர்த்தமானன்--ஒரு வியா 

பாரி (5) 
விகடம்--ஒரு ௮ன்னம் (88) 
விஜயதந்தன்--சர்தரமண்ட 

லத்திலிருக்கும் முயலரஈ 

(86) 
வீணாகர்ணன்---ஒரு, சர்நியாசி 

(09) 
விஷ்ணுவாமன்--ஒரு௮ரசன் 

(108) 
வெள்ளறிவன்---ஒரு அ௮ம்பட் 

டன் (148)   

ஸஞஜீவசன்-ஒரு oo (6) 
ஸத்யவிரு,சன்--ஒரு பிராம 
ணன் (184) 

“ஜு. alan 

( 
ஸ்-தீர்சனன்--ஒரு சாஜன் 

(1) 
ஸு௩புத்தி--ஒரு கரகம் (59) 
ஸுபுத்தி--ஒரு செட்டிப்பிள் 

ளை (42) 
ஸுமதி--ஒரு கரி (159) 
ஸுமுகன்--ஒரு குரங்கு 

(119) 
ஸுமுகன்--ஒரு கொக்கு 

(41) 
ஸ்ுலர்ணஹித்தி.-பொன் 

பெற்றவன் (150) 
லோமசர்மா--பஞ்சதர்திர 

ஆசார்யர் (2) 
ஹிரண்யகன்---ஒரு எலி 

(55) 
க்ஷிப்பிரா--ஒரு ஈதி (153) 

 



பஞ்சதந்திர விஷய அகராதி 
  

அடுத்தவனைச் கெடுக்க 
லாகாது (105) 

௮டுத் துக்கெடுத்தல் (78-79) 

௮திர்ஷ்டக்குறைவு (101) 
அனுபவஞானம் (178) 
அரசன் உசாசம் (87) 
அரசன் கடமை (83) 
அசன் காரியம்பார£த்தல் (9) 

4 சசன் ரஹஸயம் (88) 
அரசன் லக்ஷணம (48.40) 
அசன் ளேவசம (| 1,40,41) 
அருமையான பொருள 

கள (74) 
அல்ப ஸஹவாஸ தின் 

தீமை (27) 
அவஸரமாகாது (122) 
அறியாமை கர்வகார 

ணம் (188) 

அறிவும விதியும்( 164) 
ஆராயாது செயல்([31),151) 
இடம விட்டுப்போகாமை 

(80,81) 
இடம்விட்டோடுதல (80) 
இஷ்டதேவதாசாகனம்(102) 

உத்தம மத்தியம ௮.சமாள் 
(117) 

உபாயமும் பராககரமும்(| 8) 
உபாயம்--சான்கு ஆராயசரி 

(40) 
உபாயம்--பிரயோக ரஹஸ்.பம் 

(144,145) 
உபாயம்--- தண்டம் 

(79,80,105) 
உபாயம்--தானம் 102) 

உபாயம்-பேதம்(100) 

உபாயம்-- ஸாமம்(41), 90) 
உல இயல்பு(29) 
எண்ணிததுணிக கருமம் 

(36,88) 

ஒருவன் ஆபத்து வேறொரு 
வனைப் பற்றியத(108) 

ஒற்றுமையின் சிறபபு (56) 
கல்வியும் உலக அறிவும் 

(156,157) 
காவபஙகம தீராப் பகை (08) 
காலத்துக்கு ஏறறகோலம 

(115) 
குணச்_த கொள்ளுவது(12) 
குரூரகாசன் செப்பு(100) 
குறிப்பறிதல்( | (0) 

காம விரு௪இ(70) 
கெடுவான் கேடு நினைபபான் 

(41—46) (139) 
கெட்டவாக்கு வினால் சேடு 

வரும்(46) 
கேடுவா மதி ௮வ்வழிபபடு 

வத (108) 
கொடியவன் 
08) 

கொல்லாமையின் இறப்பு 
(01.92) 

சஷ்யன் முறைபபாடு(1) 
செல்வலான்௧௭ குற்றம்(20) 
ஜீவன்கோககம் சாழ்ந்த௪ 

(8.9) 
தீசாதவிஷயம செயவது 

அபாயம்(7,8) 
தர்மததின் சிறப்பு (90,91) 

நிமையால் மையே வரும 
(44,45) 

நல்லவனான த
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தீரர் பிழைப்பர் (192) 
தீயோர் நேசம் சேடே (127) 
அச்ச சாரணம் (௦4) 
அக்கத் தொடர்ச்சி (75) 
அணிந்த சாரியச்சை விடலா 

arg: (114) 
துஷ்டரால்வரும் தீங்கு 89) 
wage குணம் (20) 
அஷ்டர்ஸஹவாள த்தால்கே 

6( 30, 34) 
தூதர் சிறப்பு (87) 
தெய்வச் செயல் (65) 
தேசாந்தரம் ஸாுசம் தாராது 

(146 
தொழிலுக்கு 

(161) 
சோழர் கூட்டம் (72) 
தோழர் ஸல்லாபம் (50, 57) 
தோற்றம் கண்டு மயங்காமை 

a pw 8) 

(14) 
ஈட்பு (07) 
ஈட்பு விரும்புவோர் நிலை 

(66) 
ஈம்பி எமாறு௨2 (15, 17) 
ஈமபிக்கைத் தரோஹம்(121) 
கன் றியறிவு (167) 
ரீக்ச வேண்டியவை (1118) 
பகைவன் வலி ஆராய்தல் 

(34, 39) 
பகைவனை வெல்லும் விதம் 

(82) 
பச்சாத்தாபம் (42) 
பட்டும் தெரியாதவன் மாளு 

agy (129) 
பண விஷய. (5,6) 

| 

  
பணமில்லாசவன் குறைகள் 

(148) 
பணமுடையோர் குணம்(09) 

பணம் நீங்கனோர் பாடு (70) 
பசாச்ரமம் பாக்கிெயசாசணம் 

(1:7) 
uUpsGuuy) armgGag 

(165,166) 
பாசாங்கு (17) 
பாப பலன் (141) 
பாவனையின் பலம் (114) 
பிடிபட்ட மிருகங்கள் நிலை 

(73) 
பிரதானிகள் அர் நடத்தை 

(25) 
பிள்ளைகள் விஷயம் (4,2) 
பின் புத்தி (58) 
புண்ணியபாப பலன் (5) 
பு.தியவனை ஈம்பலாகாது 

(59,65) 
புத்தி கேளாமையின் பவன் 

(35,36,160,164) 
YsBurer vevarer (24) 
புத்திமான் முன் ஜாக்ரதை 

116 
usSwWer Csrapw (25) 
பூர்வகர்ம பலன் (118) 
பெண்கள் கொடுமை (135) 
பெண்கள் தர்மம் (108) 
பெண்கள் பிடிவாதம் 

(120,121) 
(137,138) 

பெண்கள்மாயம் (184,197) 
பெரிய காரியங்களில் முய 

லுதல் (10) 
பெரியோர் சறபபு (84,85) 
பேசும் திறன் (11) 
பேராசை பெருங்கேடு 

(51,53.77,153) 
மந்திரி லக்ணம் (18,24) 
மித்தபேசம் (39)



  

முசஸ்துதியின தமை(110) | விருக் தோம்பல் (101) 
முன் யோசனையின் றெப்பு விசோதிகேசம் குடிசேடு 

(113) (125) 
மூடத்தனம் (111) விவேக விசாசம் (71) 

டர்கள் உபகாரிகளை கொல் | விஷயங்கள்சோமிக்கும்விதம் 

ai (41,42) (13) 
மூடர்களுக்கு புத்தி கூறலா | வீண்கர்வம்(181) 

காத(48,148) 
மெய்ஈகண்பர் சடமை (07) 
யாகவிஷயம் (92) 

சஹஸ்யம் வெளிப்பட்டால் 
கேு (104,170.171) 
தீராக்ப் பூனை 

5 (52.53,61 68) 
வஞ்சசம்(1)5) 
வருவதுவரும் (12) 

யின்பலம் 

_(80,56.109,172)   
வீணமனோராஜ்யம்( 102,108) 
வீண்வாதத்தின் நிட்கு( 101) 
ஸபாரிந்தன த்தின் $மை(04) 

ஸமயோடித புத்தி 
(65,76,160) 

ஸு9க்ம புத்தி(105) 
ஸேவகர் நிலை(28/ 
ஸேவகர் தாமம். 97) 
கூத்திரிய தர்மம் (94)



அரும்பதவிளக்க அகராதி 
அகங்காசம் (601--கரமம் 
அக்கணமே (116)--உடனே 

அப்பொழுசே. 

அங்குசம் (15)--யானைத் 
அ.றடு, 

அசட்டை. (80)--அல.ஷி.பம், 
மதியாமை, 

85) (14)—Es@ 00. 
அச்சுறுத்தி (150-- பயப்) 

படுத்தி 
அஞ்ச (80)--பயப் -_ 
HO gs gar (57)—s9) 

யென்று வந்தவர், சரண 

மடைந்தவர், 
அடைக்கலம் (32)--5ம்பி 

ENCE 

அதிதி (01 —A GiB. BD 
செயலாய் வருபவன், 

அ.த்யந்தம் (01)--முற்றும் 
பிச்ச மில்லாமல் 

4நாதசவு (09)--அலசகியம் 
௮ன்னியோன்னியமாய் 

(119)--ஒன் அப. டு 
௮/ஈதணன் (90 --குளிர்ந்தகு 
ணமுடையவன்பிராமணன் 

அந்தரமாய் (09)--தாங்கலில் 
லாலு 

அந்தி (80)--ஸந்தி, மாலை 
அபயம் தொடுத்தல் (31)-- 

பயப்படாதே என்று தேற் 
றுதல், காபாற்றுதல் 

அபயதானம் (82)--காப்பா 
தீறுவசாச உறுதி கூறல் 

அபிஈயித்தல் (90)---பாசாங்கு 
பண்ணுதல் 

அப்பியங்கனம் 79 — ~~ 

எண்ணெய் தேய்த்தல் 
௮மைச்சன் (100)--மக்திரி 
அரச்சன் (101 --சாகூஸன் 

௮ரண் (109:--௪பை, இடம் 
௮ம் (101)--சப்தம், 
அ௮சவு 104)--பாம்பு 

அருசெய்தி (150'--இட்டே 
போய் 

அரையன் மக்கள் (148)— 

ராஜ குமாரர்கள் 
அல்லலுநறன (104)--வருத் 

திப்பட்டன 
அவஸ்தை (72)--நிலை--சஷ் 

டம் 
அவா (155)--ஆவல், ஆசை 
அறம் (57)--தருமப 
அறிவிலிகள் (151)--அ.றி 

வில்லாதவர்கள் 
அன்னாய் (173)--தாயே 
அ௮ன்னிதா (120 --வேருச 

மாறாக, 
௮ஸம்பாவிதம் 

கக் கூடாதது 

ஆசாசம் (01'--ஈடத்தை 

( 40)—s_4 

ஒழுங்கு 
ஆதித்யம் (108)--விருக் 
இடுதல் 

{Ine pact (86)--யோசி 
ப்பவன் , எண்ணுபவன் 

ஆற்றல் (165)-சக்தி 

ஆஷாடபூதி (14) ஆடிச்சாற் 
று, இதுஎல்லாப்பச்கங்க 

லிருந்தும் அடிக்கும், இது 

போல் மாறும்சுபாவமுடை



  
ய பாசாக்குக்காரன் 

இல்கிதம்(11)_-குறிப்பு, 
ஜாடை மை 

இசை (100) --பாட்டு 
இடர்(119)-- துன்பம் 
இடர்உற்றனன் (148)... 
துன்பத்தில் அகப்பட்டுக் 
கொண்டான் 

இடுக்கண்(109)--சஷ்டம் 
இடையூ௮ (117)--(ஈடுவே 
வரும்) தடை 

இம்மை (1)--வாமுங் காலம் 
இயக்கன்(161)--யக்ஷன் 
இயம்புதி (148)--சொல்லு 

இசெளசவம் (105)--அழச் 
செய்யும்பயங்கசமானஈரசம் 

இல்லறத்தார் (61)—@ sam 
ஸ்தா் 
இல்லாள்(106)--மனைவி, 

பெண்சாதி 
இளவிள(68)--வெகு இள 

சாக, குருத்தாக 

இ.றஞ்சினொ (158)--வணங்கி 
னர் 

Qe pacr (83)— 9 167 
இன்புரும்(100)-ஸ-சப்படும் 
இன்னல் (169)-- துன்பம் 
இன்னிசை(160)-- இனிமை 

யான குரல் 
ஈட்டுதல் (156)--ஸம்பாதித 

தல் 
உசிதம(105) தகுந்தது 

௨ தாசனம்(100)-- அசட்டை 
அலகஷியம் 

உத்தரம்(11)---ப.தல், விடை 
உப்புக் கண்டம் (18)--உப் 

பிட்ட மீன் தண்டு....-௧௬ 
வாட்டுத் துண்டு 

உயவித்தல் (107:--பிழைப் 
பித்தல் 

உலூகம் (114) - கோட்டான் 
உலோபகுணம் (5)-தன்னதை 

பிதருக்குக்கொடுக்காமை 
உழல்கையில் (154)--வருந்து 

கையில் 
உளை(53)--சேத்௮க்குவியல் 
உறவுகொண்டு (98)--௪0௧௫ 

ss, பழக 
உதத்பாலது (164)--வாக்கூ 

ய்து 
உறைக்சான் (168) — — Bor 

தான் 
உறைவிடம் (1)-- இருபபி 

டம் 
ஊஹித்தல் (87)--யுக்தியால 

அறிதல் 
ஊதியம் (100)-- வரும்படி 
எஎர்க்சாவலன்(174)_-௮7 

nen Bert (47) — 2800 € ge 

on al er 159) - விதி 
ஊன் 108)--மாம்சம் 
எஞ்சியதை (102)--மிஞ்சிய 

தை, மிகுந்ததை 
awe er mer (148)—e5g 

சேருகின்றன 
எளியவர்கள், 85)--ஏழைகள 

ஏங்கி (90)--மனமழிக்த 

ஓக்கும்(148)_ போல கு.ப 
ஒவி(1003 சப்தம், 

ஒழியற் பாலன (173)--தள் 
ள் தக்கவை 

ஒழுசலான் உளதாய (148)-- 
கடப்பதால் ஏற்பட்ட 
 



  

ஒ.தல (52)-- (வேதம)படி.த 
தல் 

ஒம்புறத(101)--காபபாற் 
peng 

கடாவிய(7)--௮டி.த.த 
சடுமை(48)--சஷடம 
கடையானவாகள (1171-௮ 

SLOT OT, ST Lp SOT SOT 
கட்புலஎனாகப149)--சண்ணுச 

குததோனற 
சணந்தோதம(83)-- கூணம 

கூணம, அடிக்கடி 
சண்ணதாய (145)--இடததி 

Quen or 
சணணி(106 --வூல 
கணணோடா(83)--மேலபா£ 

வையில்லா 
க காப பிரஸ௩கம(09)--சதை 
சொலவது 

சபடி (40 சூ.த சகான, 
பாசாஙகுககாான் 

சபபறை(69)-- பாடம் சசைப 
பாசதிரம 

695.85 (168)--அறைநது 
காமமகணடுழ்! 14- 
செயலைப்பாததவுடன் 

காவியாமல் 41)—ser Qu 
மை பாராட்டாமல 

கலஹபபட்டு(43)-- சண்டை 
யிட்ட 

களஙகம(7]1)--குறறம 
களைந்து(140)--எடுத தெறி 

அ 
கறபனை 0௦1)-- மனோாஜ 

யம 

காகபவி(8)--காககைககு 
இடும் உணவு 

காட்டசம்(158)--காடு 

  

  

கா.தகம (109)--கொலை அன் 
பம் 

காதலி(120)--மனைவி 
காராடு(162)--வெளளாடு 

காலடி பிட்டததிற் படுமபடி. 
7 கு.இிகால் குணடி 

யில் தடடும படி 

காலன் 122)--யமன் மாணம 
இருஹூத திரம(70)---லீட்டுச 

குழப்பம 

இரு,சஇிரமம (15) சூ.துபுசட்டு 
கிருபணன் (102)_-கொ 
டாதுசோதது வைபப 

வன, லோபி 
கிருஷணஸாபபம(19) --௧௫௬ 

ம்பாமபு 

கிலேசம(122)--மனசகுழ 
ப்பம 

குணககெடுககலாமா(20) 
கோணல  நிமாததலாமா 

குணவஈதாகள (40) --நற 
குணமுடையவாகள 

குதுகுதுபபு 150)-- 
பரபரப்பு 

குருதி தோயத(151-- சத 
தீமபடிகக 

குரூபி (84)--அவலகூணமா 

யிருபபவன 
குசோதம (51)--கோபம, 

சினம 

குல முதல (80)--குலம 
வேறோடு நீஙக 

ற்றி (88)--கடடை 
க்ப் பொற்குவை (109) 
குறையாத பொன் குவியல் 
கூகை (684)--கோட்டான் 

கூட்டுறவு (15)--சிகேசம, 
பழக்கம 

LOGOT LI 

———
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கூபம (178)--இணெறு 
கூடராமம (09) ஆமை 
சைபபு 99)--சசபபு 
கோட் crease (5)--ஒ 
ருவனு க்குத் தெரியாது 
அவனைபபற்றி மேற்பட்ட 
வரிடம பழித்து சொல்லு 
தல் 

கோமான (108)--அரசன் 
கோயிற்றிருபபணி (7,-- 

கோயில் வேல 
சசம (89,--முூயல 
சதரன (10,--புததிமான் 
சாதுரியவான் (87)--சமயத 

துக்குஏற்றபு௪தித தெளிவை 
யுடையவன் 

சாகதிராயணம (61)--௪௩தி 
சன் வளருஙகால் ஆகாரத 
தை ஓவ்வொரு சவளமாக 

ஒழுஙகாக ஏறறி ௮௮ 
குறையுங்கால ௮தே ஒழுக 

காக குறைதது ஒரு மாதத 
தில௮னுஷ்டிககும விரதம 

சாபு (12)--ஆகாசம 
சாலியன் (101 ,--நெசவு 

காரன் 
இரம் (150)--தலை 
சனாது (103 --கோபித்து 
சீலன் (95)--குணமுடைய 

வன் 
சுடர்விரி (149)--ஒளி Sew 
சுள்ளாணி ,12)--9று ஆணி 
கடையாணி 

கூற்றம் (75)--உறவு 
குழ்ச்சி (168)--அலோசனை 

சம்படவர் (37)---மீன் பிடி, 
பபலர் 

செருக்கு (80)--கர்வம்   

சென்னிபி409 தலை 
சேதி (10)--வெட்டு 
சேரஙகை (9)--சேர்ததப் 

பிடி, உள்ளங்கை 
சேஷம் (118)--மிசசம் 
#198 (55)—@ 6 70 
Roshan ,80)---சணணி 

£ விளையாட்டு 
ஜலசாம (139)--ரீ£ பிராணி 

(நீரில ஈ௩டமாடுவத) 
ஜனப்பயிாாசி (105)--ஆள 

கடமா டடம 

ஜீவகாருணயம (90,--பூத 
sow, ser gous Cure 
மன்னுயிரைப cunts gev 

தீசை (105 --சதை, மாமசப 
சண்டம (40)-- சண்டை 
தண்டம் (19)--தணடனை,. 

தண்டம(149 --தடி 
si gesuer (16) —msss 

ளவன்,கெசவுகாரன், நூ 
வாயில் தேயபபவன் 

தீன்னலம்(24).. தனஸ்-௦௧ம 
தீழல,107)-கெருபபு, தணல 
தீளை(107,--சட்டு 
தீரி101)--கைசசளவா மாத 
we 

தன்வவி(85)--தன்பலம 
தாரமரைசனீ (1541-- தாமாக 

௬ர௩.௧ம 
தார.தம்யம (80)--எ ற்றசதா 

ழ்வு: மாறுபாடு 
சானம(40)--கொடை 
தாஹித,த (35), காஹமெ 

92 
இரலியஹீனன் (40) 

ல்லாதவன் 
இிருவடிகள (99)-பா.தககள 

பணம



  

திங்கனி(120)-இத்திப்பான 
பழம் 

திங்குறல் (5 6)--இனிமையா 
ன சப்தம் 

தீண்ட(174)--கடி.ச்ச 
தியவும் (1.09)--செட்டவைச 

ளும் 
தீயொழுக்கம் (108)--- கெட் 

ட௩டத்தை 
தீவினை 107)-கெட்டசெயல் 

துணி(57)--அ.று 
துணுக்குற்று (155)--சஷ்ட 

ப்பட்டு 
துயிலொழிந்து (149 --தாச் 

கம்நீங் 
துசாதீமா (50)--செட்டவன் 
துர்ச்சம் (81)--௮ணுகமுடி 

யாதஇடம் 
அர்ச்சனன் (80)--கொடி.யவ 

ன் 
து.றச்கலாம்--(02) விட்டுவிட 

லாம் 
துறவி,149 --சர்நியாசி 
தெய்வீகமாக (45 --வி.திவச 

மாச 
தேக்கெறிர்து (100 --எப்ப 

ம்விட்டு 
தேச பாலனம்(82)--௮7சா 

ட்சி 
தேசாந்தாம்(42)--வேறு தே 

சம் 
நஞ்சிட்டு(173)--விஷம் வை 

த்து கொடுத்து 
கஞ் சில்லா(86)--விஷ மில் 

லாத 
கட்பு 68 --சிகேகம் 
ஈலிய(100)-ரைர்துபோக,சரி 

ந்துபோச 

11 

ஈல்குரவு(148) -- தரித்திரம் 
கருங்கனி(122)--பு திய 
வாசனையானபழம் 

நன்காய்ந்தனர் (171)--ஈன் 
ருகஆசாய்ந்தனர் 

நன் மொழிபெற்றும்(100)-- 
புத்திமதி கேட்டும் 

நாணம் (88)--வெட்சம் 
சாவிதன் (84)--அம்பட்டன் 
நிதிச் கோன் (158 -குபோன் 
நிபுணண் (87 - தேர்ந்தவன் 
நிருமித்சான் (30)--உண்டா 

SH ener; ஏற்படுத்தினான் 
நிவிருததி பண்ணு (11)--வி 

ட்டுவிடு, £க்கு 
நிஷிதசம் (96 --தள்ளிய து 

RIMS Hj SESH 
நிஸ்ஸாரம் ,14)--ஸாரமற்ற 

சுகமில்லாத த 
fi seo | 128 நீச்சல் 
நீர்நிலை (80)---தண்ணீர் சேரு 

மிடம் 
அணல் (94)--தவளை 
gram peer og (173)—- 

சாஸ்இரம் சொல்லுகிறது 
நூறெறி (1118 --சஸ்£ திசவழி 
நெறி பற்றி (1589)--வழியை 

பிடித்துக் கொண்டு 
கேமி (155)---சக்காம் 
கொடியளவில் (17)—Fee rg 

Se 
பங்கம் (88)--தைவு சடை 
பசப்பு (92)--ஆன்ச மூட்டும் 

குணம் 
பசு (95)--(ஆடு மாமி aps) 

லிய) சொம்ய மிருகங்கள் 
யாகத்துக்கு SES 

_ மிருகங்கள்  
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  பஞ்சகலவியம் (96)--பசுவி 
லிருக்து உண்டாகும் தயிர் 
பால், செய், சாணி, மூத்தி 
ரம் ஆயெ Big சேர்க 
கலப்பு, தேக சுத்தத்துச் 
காக சாப்பிடுவது 

பஞ்சணை (27)--பஞ்சு மெத் 

சை 
பஞ்சாயத்து (43)--9ந்து 

பெயர் சேர்க்து நியாயம் 
Siusg, நியாய விசாரம் 

பணிட்பெண் (84)--வேலைக் 
கர 

பணி விடைகள் (103)— 
தொண்டுகள், சிரூஷை 

பதுமநிதி (149)--குமிபசன் 
செல்வக் களஞ்சியம் இச 

ண்ட் ஒன்று. மற்றதற்கு 
சங்கரிஇ என்று பெயர் 

பறிகொடுத்த (44 --இழக்து 
கஷ்டப்பட்டு 

பற்ற விக்கிறது (45)--மூட் 
டுகிறது 

LD Doren weer (12)— ane 
ள்ளவன் 

பாக்க (108)--தோழி 
பாசம் (72)--கயி.று, கட்டு 

பாதகம் (32)--கொடக் தொ 
மில் 

பார்ப்பினி (151) --பிசாமண 
ஸ்திரி 

பாலனம்(51)--ஆளுவது 
பிணித்து(100)--கட்டி 
பிணியாளி (103)--கோயா 

ளி 
பிரயோகம்99)--௨பயோ 

கம் 

  

  

பிரவர்த் இக்கிற த(48)--தொ 
ழிற்படுகறது 

பிரளயகாலம்(106)---எல்லா 
ம்ஒடுங்கும்காலம் 

புகழெய்தி (187)--சர்த்தி 
பற்று 

புரியலாகாத (148) செய்ய 
லாகாது 

புசைசல்கள்(85)--உளவுகள்) 
ரகசியங்கள் 

புலருமளவு (170)---உலரும் 
வசை 

பெயரிய (148)--பெயசையு 
டைய 

பேதம் 40)--கோட்சொ 
ல்விசண்டைமூட்டல் 

பேதித்தல் (145)--பயபபகி 

சதி ஒட்டுதல் 
பேரிச்சல்(80)--பெரி 

யசபதம் 
பேறு (177)--பெறத்தகுந்தது 
பொய்கை (100)--குளம் 
பொய்யாமை (87)--பொய 
சொல்லாமை 

பொரிக கும்(44)--குஞ்சுகள 
மூட்டையை யுடைத்துக 
கொண்டு வெளி வரும்படி 
செய்யும் 

பொருட்பே௮(158) செல் 
வங்கடைபபது 

டொருத(147) சண்டைசெய் 

ஆ 
பொல்லாக்கு(20) தமை,கேடு 
பொல்லாப்பு (40)--பழி, 

மை, 
மகரம் --(140 மீன் 
மஞ்சனச்சாலை(91)---குளிக 

குமிடம்
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மத்தகம் (15)— wren weer 
டை 

மனோரதம் (64)--விருபபம், 
உள்ளாசை 

மந்தகதி (116)---தளாநடை 
மயிரவினைஞன் (148) ௮ம 

பட்டன் 
மசப பாவை(90)--மசபபொ 

மமை 
மருததுவா (105)--வைததி 

யா 
மாமங்கள (102) -உளவுகள, 

ரகியஙகள 
மலாததடம(100)--பூகசடாக 

Lo, 

மலர்பபொயகை (158)--பூங 
குளம 

மறுமை (1)--மாணததுககு 
பிர் இயரிலை 

மனத தமுககு(110))--௪ததம 
லம் 

மாதாகள(84)--பெணகள 
மாமச பகதிணிகள்(80)-- 

பிராணிகள சதைஃயதத 
ன்பவாகள், எதாப பதம் 
சாகபகதிணிகள 

காய இழககு இலை முதலிய 
வைகளை தின்பவாகள 

மாலுமி (2)--சப்பலோட்டி 
மாற்றான் (79)--பகைவன் 

சா 
மிடி (152)--தரிததிரம் 
மிததிரன் (28)—C gn pear 
iB siren (84)--கப்பலோட்டி 
oer (72)--சந்தோ 

முக்கட் Quake | 169)— 
மூன்று கண்ணுடைய 

  
  

பெண் 
முக்காரம் (7)--- எருதின் சப 

தம் 
மூப்புச் சாவுகள் (1--வயது 

சென்று வரும மரணங்கள் 

மூதறிவு (104)--பழச்ச 
அறிவு 

மென்மை (48)--மிருதத 
தன்மை 

மெஎட்டியம் (87)--மூடத் 
தனம் 

we ser (50)--முயற்கி 
சாஜசயனம் (27)--௮ரசன் 

படுககசை 
ராட்டினம் (124)--சண்ணீ 

ரிழுக்கும் கயிறு ஒடும சகக 

ராஜத்தவம (69)--சாஜன் 
நிலை 

சோ (25)--கோயாளி 
லயம் (104)--அடங்குவது 

லோகாபவாதம (52)--ஊர் 
பழிப்புச் சொல் 
வரஙகள் (85)--வேண்டு 

கோள்கள் 
வராசவடிவு (12)--பன் நி உரு 

வம 

வலி (28)--பலம் 
வலிவு 50)--பலமுள்ளது 

வலியக இடைக்கிற௫ (51) 
முயலாது இடைக்கிறத, 
தானே வந்து சேருக 
DB 

வலைச்காசர் (81)--மீன் பிடி 
ப்போ 

வல்லசக்கன் (106)--கொடி. 
யசாக்ஸன் 
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வல்லாசாய் (158) திறனுடை | வெருவிப்62)--பயாது 
யவசாய் வெளிப் போநத(106_- 

வழக்சாச (95)--வழக்கு ஒய வெளியே வந்து 
வறியன் (101)--ஏழை 
வறுமை (56)--தரிதஇரம் 

வன்னி மரம (50)--கெருப்பி 
நக்கும் ஒர்மசம் 
வாக்குவாதம் (104)--தர்க் 

கம். 
ஊாவி(90)--வாபி, இணெறு 
வாளாவிருந்தான் (111)-- சும் 

மா விருந்தான் 
விக்தெஹம் (78)--௨ருவம் 
விக்ெனம் (18)—sen 
விச்சகம் (78)---வித்தசம் 

கல்வியறிவு 
விட்டில் (96) விளக்கில் 

விழும் பூச்சி 
விபத்து (85)--ஆபத்து 
வியபசாரி (06)--சற்பு நிலை 

ged weer 
வியாகுலம் (44) வருத்தம் 
To, panies (44) வாலா 

கருப்புடமை (108)--இஷ் 

விரும் (171)--அவலகூண 
மூடையவள் 

விலங்கு(60)--மிருசம் 
வில்லி(107)--வேடன் 

விஹிதம் (82)--ஒழுக்குப்படி 
ஏற்பட்ட; கியாயம் 

வீழ்வித்தாய் (40)--௮சப்பட் 

டுக் கொள்ளும்படி செய் 
தாய்   

வேச்காடு....-(104) சட்டஎரிச் 
சல் 

லேட்டல் (59)--யாகம் செய் 
தல்; விரும்புதல் 

வேதியன் (101)---பிசாம 
ணன் 

வைகசை (52)--காலை 
வைராக்கியம் (02)--விருபபு 

வெறப்பின்மை, பற்றின் 
மை 

வைரிகள் (19)--பகைவர் 
ஸங்கடம் (40)--கஷ்டம் 
ஸங்சேதம் (07)---குறிப்பு 
ஸசேலஸ்காகம் (06)--கட்டி 

ன துணியுடன் குளித்தல் 
ஸத்பாத்திசம் (01--ஈல்ல 
குணமுடைய தானம் வா௩ 

குபவன் 

ஸந்தி 18)--ஸமாதானம் 

ஸம்மானம் (98)--வெகும தி, 
நல்ல மதிப்பு 

ஸாதனம் (50)--உதவி 

ஸாமம் (40) --ஈயவாக்கு 
உ£வசாரி (40)--பணத் இல் 

வியாபாரம் செய்பவன் 

ஸுதர்திரன் (25)--தன் ந 
ஷ்டப்படி நடக்கும் இறனு 
டையவன் 

ஸுபாலம (63)— இயற்கை 
ஹடம் பண்ணல் (120) 

பிடிவாசம்பிடி,ச்,சல் 
இறிதம் (30)--ஈன்மை



சத்தியவல்லி 

தர் சிறந்த கமிழ் நாவல் 

மீஸ்டர் ஆர் பி தழந்தைசாமீப் பிள்ளை, பி ஏ, 
எல் டி, அவர்கள எழதியது சேன்னை சர்வகலாசாலை 
ழக்கிய பரீகூடகரான ராவ் ஸாஹேப் மீஸ்டர் ‘I ராமகி 
ஷண பிளளை,பி ஏ, அஙர்கா எழதிய சிறந்த ழகவுரை 
யுடன் கூடியது விலை அண 12. 

எதயமேஐ. எனப படிடபிமாஉம சடவுளை ஈமபினோ சைவி 

டபபடா எனும ரதிஈ பம ஈறபிராரறத  தாமளங்கடங்சளிலும, 
சஷடசதிலு ,௩௱௱ப ms Ci சசபிழசசரேணூம எமை நிலைமை 

யம நடக உணாோர் ஈட டடபடடிருசகிறகு.. தவிர, YESH 
Tor UML தம்பா ao ety லிவரியபதும விபாககத்ககது 

வாசுகி நாப்பம் பாவும் பேராஃம, புகசிபி ॥ ஸ௪சுமும 

seg vw er uu, oT m, Mpa Riba TALL LO எ௨ரும வியககத 
FF Sona இ.ப.அதசசட, கோம டாடசால்களக 7) 4, 9ம பாரங 

சளுதப டாட்டபு ச. ராமைக௪ நடசதபபடரிவருகறத மிக 
௨ம் எள tama எழுக படட அவசியம் ஒவ்வோரு 

பேண்டிநம் வாசிக்கவே ஊடிய புத்தகம். 

இபபுததகத ஓதபபற்றிப சல மக்கிய அபிபபிராயங்கள், 
The Standard *Situations are contrived with skill and the 

plot 1s constructed im im ay; aling Way 

The Hwdu — We comment the beok for ladws and boys 

Rev D Deajran BA 1, Head Master L M. High 
Schoo] Shiyah —‘Your tamil Novel os symply crallent a matter and 
Styy It diservesto b antradwetas an cetra reading book w 
Schools 

aGas BSS oat —ees sgroruBurer se Ruane 
எவவளயஷோ கஷ்ட சரைககு வாதுகூடத தனதுசத்தியத்தை 
யும், பிதாவின் ஆக்கினைபையும் தளரவிடாமல பாதுகாதத 
விசதை நூலாிிரியா முக ஈன ஈப ௭5௮௪ சொலலுகறார். 

பூர்ண சந்திரோதயம்.--௪ஈஈ பெண்பாலார் இப் புத் 
தக்த்தை வாசிப்பார்களாகி? மனத்தூயமை எயதுவார் 
கள். நன்மதியும் பேறுவார்கள் 

ஜனரல் ஸப்ளைஸ் கம்பேனி, மயிலாப்பூர, மதராஸ்.



INDISPENSABLE TO EVERY INDIAN HOME. 

THE LAIEST AND BEST OF ITS KIND 

A Complete Library of Shakespeare 

(In Tamil) 
The plays of Shakespeare have not in their enurety been 

translated tor Indian Homes, Such translations as exist, are 

in sulted verse 01 in dramatic form alike unpalitable to the 

ordinary reader I'he object of the present series is to afford 

an entire set of Shakespeare stories in any easy narrative 

form, with such matter critical ant explanatory as may be 

needed fora full and thorough understanding of the work 

The three parts of Henry VI, discursive and anffuse, have 

been compressed intoone, and the following papers have 

been added 

(1) An appreciation of Shakespeare (Vol. I, Part I) 

(2) English History \Vol IX) 

(3) Roman Histers (Vol XIV. Part 1) 

(4) Characters af Shahespeares plavs (Vol. XN 

Part IT ) 

The work 1s complete in twenty volumes and when the 

entire set has been issued, the record will be unique and the 

achievement without its parallel in the history of Modern 

Tamil publications.



CONTENTS OF THE 20 VOLUMES, 
1. Shakespeare (Cagéanr 
wit) Tempest Qugoywe) 

Il. Two Gentlemen of 
Verona 

வெசொனா ஈகரத்து இரு கன 
aires ser. 

Merry Wives of Windsor 
வின்ஸர் நகாத்து கு.தாகல 

மனைவியர், 
III, Measure for Measure 
சரிக்குச் சரி, 
‘he Comedy of Errors 
பிழையின் வேடிக்கை, 
IV. Much ado about 
Sor #uoseero, (Nothing 
Love’s Labour Lost. (-.g. 
அன்பின் முயற்சி வீண்பட் 
V.A Midsummer Night’s 
BOC ae! » sara, (Dream. 
The Merchant of Venice 
'வெனிஸ் வர்த்தகன். 
VI. As you like it 
உன் மனம்போலே, 
The Taming of the Shrew 
அ௮டங்காட் பிடாரியை அடச் 

இயது, (well 
VII. All is well that ends 
நன்றாய் முடிவது முற்றிலும் 
Twelfth Night  [serapw. 
பன்னிரண்டாம் இரவு 
VIII. The Winter’s Tale 
மாரிகாலக் சதை. 
Troilus and Cressida 
டி.சாயில்ஸ௩ம் ச்ெொஸிடாவும் 
IX English History 
ஆங்கிலேய சரித்திரம், 
X, King John 
ஜான் என்னு மசான்,   

Richard IJ, 
ரிச்சோட் இசண்டாவர். 
XI, Henry 1V, Part I 
ஹென்றி நாலாவர், 1-பாகம், 
Henry IV, Part II 
XII, Henry V 
ஹென்றி தாவர, 2-ம்பாகம் 
Henry VI (3 parts in one) 
ஹென்றி gaat, 
XIIL, Richard IIT 
ரிச்சர்ட் மூன்றாவர். 
பரு 7111 
ஹென்றி எட்டாவர். 
XIV. Roman History 
சோமாபுரியின் சரித்திசம், 
Cortolanus 
கொரியலேனஸ். 
XV. Julius Caesar 
ஜுலியஸ் ஹீஸர். 
Antony andCleopatra 
௮ன்டோனியும் இளியோ 

பேட்ராவும் 
XVI, ‘Vitus Andronicus 
டைடஸ் அன்றோனிகஸ். 

‘Timon of Athens 
அதென்ஸிலிருஈச டைமன். 
XVII, Romeo and Juliet 
சோமியா, ஜு௦லியற்று, 

7௦110௦ (சிம்பலின்) 
XVIII Macbeth (ure 
Hamlet (anmbex. [Qus), 
XIX, Lear (Swi) 

Othello (@@saGer), 
XX. Pericles QuA@aflen, 

Character of Shakes- 
pear’s plays 

ஷேக்ஸ்பியர் காடச புருஷ 
சைப் பற்றிய குறிப்பு, 

மானேஜர், * “விவேக போதினி.” மயிலாப்பூர்.



HIMARJUNAI 
வறிமார்ஜுனை 

An adaptation of Shakespeare’s Cymbeline 
(In Tamil) 

By Mr. R. GOPALA AIYANGAR, B a. 

The book closely follows the omginal, only with 

  

some alterations to suit Indian tastes 

Has an Introduction 

By Mr. K.G. SESHA AIYER, b.. asa. & mk. aL 8. 

SOME SELECT OPINIONS. 

Rao Saheb Mr. T. Ramakrishna Pillai, B. A.. 
F. R.H.8,F.M. U., Chief Examiner in Tamil 

to the University. * * * Himarjunai is written 

in excellent Tamil and I congratulate you upon it. 

சரக 

M. R. Ry. T. Chelvakesavaroya Mudaliar 
Avl., M. A., Lecturer in Tamil, Pachayappa’s 
College. * * * It can be placed safely in the hands 

of our sisters and daughters. 

4% 

M.R. Ry. S. Anavaratavinayakam Pillai 
Avl., M. AL. T, Lecturer in Tamil, Christian 

College. * * * Judging from the elegant and 
popular style in which it is presented one must regard 

it as a useful addition to Tamil Literature. 

PRICE ANNAS 8 

The General Supplies Co. Mylapore, Madras



சிறந்த தமிழ் நாவல்கள் 

ஒரு பாய் விலையுள்ள. 
புத்தகங்கள் 

ஸ்ரீமத் பாகவத விை விடை 
ம் பாகம் 

ஷே, Qh ,, 
மோகனங்கி (8-ம்பதிபபு) 
ஸ்திரீசத்னம் 
மதனகாநதி 
aE ah [8-ம்பாகங்கள் 
ஜீவவர்க்க போதினி, 2-1, 
பழமொழித் தொகுதி 
மதிகெட்ட மனைவி [,தீதிரம் 

விக்டோரியாமஹாராணி, சரி 
Sor sees 
பதீமாலதி சரித்இரம், 
சலா 
FERC HT usw 
வெனீஸ் até seer 
பிருதிவி சாஜன் [கள் 
தீச்காணத்்அ பூர்வகாலச்சதை 
பிரபோதசநதிரோதயவசனம் 
பிரபுலிங்கலீலை வசனம் 
தாயுமானவர் பாடல் | களும் 
ஞானத்தரட்டு, 1, 3-பாகங் 
புதிய ஜப்பான் 
தாசாம் 
இருவாசகம் 
பட்டணத்தார் பாடல் 
ஸ்ரீ சங்கர விஜயம் 
காதம்பரி 1-ம் பாகம் 

குணபூஷணி 
அர்க்கேச ஈர்தினி 
மரசதமணி 
அமலா திச்யன் 
மனோசஞ்சிதம்         

12 அணா விலையுள்ள 
புத்தங்கள்க 

ஸ்ரீ மஹாபாரத வினை விடை 
ong 1-ம் பாகம் | மஹாபா ர 
ழை. 2ம் » தம்18பர் 
ஷம், | வங்களும் 
இக்சற்ற இருகுழந்தைகள் 

கமலலோ சனி, (ஒருஅப்பறி 
யும் நாவல் 

இராஜாமபாள் 5 
சந்திரகாந்தா ” 
மோஹனசுர்தமம் ” 
சண்ணகி 
தனபாலன், 1-மபாகம்: 

2-ம பாசம் 
லீலா அல்லது 
மாணிககம 

அயாஷா, 1-ம் பாகம்: ஷே 
2-ம் பாகம் 

நளோபாக்யானம் 
டெல்லி இம்பீரியல் தர்பா£ 
பானுமதி 
சத்தியவல்லி 
குமாரஸம்பவம் 
சுந்தரன் 
ஆங்கலெ சசோமணிகள் 
கன்னியின் முத்தம், 1-ம் 

பாகம்: ௦. 5-ம் பாகம் 
சுந்தரி மனோஹான் 
ஹனுமான்ஹிங் 
பிேோமகலால நீயம் 
௮ழகம்மாள் சரிததிசம் 
Barer Gaur 
பத்மசேகை 
ஞானகாந்தி 

ong. 

மங்கைபுச 

ஜனரல் ஸ்ப்னைஸ் கம்பேனி, மயிலாப்பூர், மதராஸ்,



  

12 அணு விலையுள்ள 3 அணுவி 
புத்தகங்கள் புத்தா 

மகபதி மார்ஜு 
லீலாவதி ஸுலோசனை கலு 

சத்ருஜித் த்த்வ 
இரண்டு ஈண்பர்கள் of aha. 
மனோஹான் திொளபதி 
சத்னாவளி சந்திரசேகரன் 

காதலர் சண்கள் இளமையும் ஒழுக்கமும் 
என்னிஷ்டபபடியே பங்கஜா 
ஜானூபெரிணயம் காமாக்ஷி 
பதிவிரதைகள் சரிச்இசம் மாண்டவன் மிண்டமாயம் 
பிேேமசாரஈ்தன் வாஸச் திகை 
ssf grerssAauw சபலை 
ஸாசஸதேத்ரி ராஜம் ஐயர் சரிதை 
அம்பாலிகை வச்ஸலா 
சாதம்பரி, 2-ம் பாசம் சா.ரசாம்பாள் 
கிருஷ்ணவேணி ஜகஜ்ஜோதி 
பத்மலோசனி மாமிகொலுவிருச்கை 
இக திரஜிதசன் கோமளம் குமரியானது 
௮.சஸ்.தியர் தேவாரத் திரட்டு 

(மூலமும் உரையும்) 
சேசபக்தர்கள் சரித இரம் 

4 அணு விலையுள்ள 
புஸ்தகங்கள் 

ஆர்யமத உபாக்யானம்; 2-ம் 
பதிப்பு (முதல் பாசம்) 

பிரபாவதி 
சதந்தலை, படங்களுட 
சம்பனும் கலைமகளும் 
இசமணிீயம் 
ent sian gt 

வையார் சரி.த்.இரம் 
பிசசலாத சரித்திரம்   

கன்றியறியா மசன் 
அமிநதவல்லி 

10 அணா விலையுள்ள 
புத்தகங்கள் 

ரோஜா 
சற்தண்சந்திரன் 
கமலினி ர்ச் 

புருஷோத்தமன் 
மாலிகா பூஷணி 
பன்னிரு நீதிக்கதைகள் 
விஜயலக்ஷ்மி 
அற்பு சாமாயணம் 
ப.சமனாபன் 
சாமாயண வினவி... 
குண?லன் 

ஜனரல் ஸிப்னைஸ் குல்பெனி, மயிலாப்பூர், ல்தாாஸ்




