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மூக விடை. 

௨௨ 

இச்சிறு நூல், நீதிமாலையின் முதன் மல 

சாய் வெளி டெடுள்ள ் கரிசிலாதாள் £ அல்லது 

“உத்தமபத்தினி” என்பதினுக் கெளிவான ௩டை 

யில எழுதப்பட்டுளது ; உத்தமநீதி என்னும் 

நீதி நாலினின்௮ங் கொண்ட பல செய்யுட்கள் 

ச்க்க விடங்களிற் கூட்டப்பெற்றுன்ள௮ ; இறிது 

கற்மிராரும் விருப்புடன் படித்து நல்ல கடை 

யுள்ள வசனம் எழுகப பழகத்தக்கது; உட 

லும் உள்ளும் கல வழிப்பட்டு நல்லொரமுக் 

கம் பெதுவதம்குக் கருவியானது ; “உலஇன் 

இயலிம் பெரும்பான்மையை விளக்குவது 

எம்மகத்தோர்க்குஞ் சம்மதமான கதையும் 

கீதிகர முன்னது. இதிற் கூட்டியுள்ள பாக்கள் 

பலவும், கற் 2ரரும் மற்முூருங் காதலித்து 

மனப்பாடங் கொள்ளற் கேற்றவை, இங்ஙனம் 

எழுதுவது ஈகலமென வெனக்குக் கூறிய என் 

னண்பர் பலரிடத்தும் மிக்க ஈன்றி பாராட்டு 

இன்னைன். 

1௦, இனுவரி, 1909,) மோகருர் வேங்கீடசாமீ ஐயர். 
சென்னை,
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அல்லது 

a ம a 

பட்டறிந்த a Gor 

ன்னாடுகள் பலவற்றிலுஞ் சிறந்து ஈக்காடு விளங் 

இய முன்னாட்களில், நீதிபான் என்னும் நிருபன் 

ஒருவன் நாருண்டு வாமக்தனன், இம்மன்னன், 

இராஜபவனம் என்னும் பெரிய தொரு பதியை இராஜதா 

னியாகச் கொண்டு, இட்ட பெயருக்கேற்றவன் எம் 

  

மன்னன்,' * இட்ட பெயருக் கேற்றவன் எம் மிறைவன் ? 

எனறு குடிகறாள் எவருமே புகழ நல்லமிவுடன் செங் 

Care MAS தன்னாட்டை யாண்டு வந்தனன், 

அழ்தலால், அவன் அண்ட பெருக் தேசத்துப் பிர 

ஜைசன அனைவரும், அவனைக் தந் காயென்றும், தக்தை 

யென்றும், தம்மாருயி ரென்றும், அ௮ருவிழி யென்றுங் 

கொண்கி, YU BSH பல்லாண்டு கூறி, ': எங்கள் இறை 

வனாகிய நீதிபரன் நீதிபரனே ?”? யென்று ஒருவாப்ப்பட்டது 

போம் போற்றி, இராஜ விசுவாசம் மிக்கோரா யிருந்தனர்.
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“நீதி வழுவாது பரிபாலனஞ் செய்யும் இராஜனை 

விரும்பி கன்றி பாராட்டாது வெறுக்குங் குடிகள், பெற்று 

வளர்த்துப் பல ௩ன்மைகளைர் செய்த பெற்றோரைப் 

UMESE, அவர்களைக் கைவிட்டுப் பிரிக் தேக் துன் 

மதிப் புதல்வரைப் போல்வர்; அன்பினால் வருக்திக் கல்வி 

கற்பித் துக் கல்வியின் சலமுண்டாக்கிய ஈல்லாகிரியனை மி 

இக்கும் நன். றிகெட்ட மாணாக்கரைப்போல்வர்;) இசததுக் 

கும் பரத்துக்கும் ஆனவைகளைப் புசிய இல்லறம் கடத் 

துவதுற்கு இணையிலலாக் துணைவி யிவளே யென்று கம்பி 

யாதரிச்கும் நாயகனுக்குக் துரோகஞ் செய்யும் தூர்க் 

குணப் பெண்டிரைப்போல்வர்; இவன் நம்முடன் பிறந்த 

தம்பி, இவனுக்குச் தட்தைக்குப்பின் தந்ைத யாமே யாயி 

ஜோம், இவனுக்கு நலமே புரியவேண்டும் என்னும் கன்னி 

னைவுடன், ததை தாயர் வைச்ச ௮ணி மணி பொன் பூமிக 

வில் வஞ்சனையின் மிச சரிபாதி பகிரந்துகொடுத்த அண் 

ணனைப் பழித்து அபவாதம் விளைக்கும் ௮ன்பறற தம்பிய 

ரைப் போல்வர் ;) இறக்குங் காலமெய்தியதே! இளைஞரா 

புள்ள ஈம்மக்களையும் பல்வகைச செல்வங்களையுங் காக்க 

ஏற்ற உறவினரைப் பெற்றிலோமே யென்றேங்கி யேங்கி 

உத்தமரிற் ிலரைத்தெரிக்து, : உரவோரிவர்.' உண்மை 

யோரிவர்,” * ௩ம் மக்களைக் கைவிடாரிவர் ' *ஈம்பொரு 

னித சிறிதும் எடா ரிவர் ' என்று மிக்க ஈம்பிச்கையுடன் 

ஒருவர் ஒப்புவித்த அன்புள்ள மக்களையும், ௮ வற்ற 

செல்வத்தையும் ௮டைக்கலப் பொருளென்னும் 2 May 

மாறுது தக்கவாறு பேணிப் பெருக்கித் தந்த ஆன்மோே 

மைத் தூற்றித் துன்புறுத்தும் ௮ற்பராகிய சிறுவர்களைப் 

போல்வர், ஆதலால், கன்றியற்ற பிரஜைகள், இவர்களைப் 
போல் கல் வாழ்விழந்து காசமடைவர் '' என்பதை 
அவன் குடிகள் நன்குணர்ந்திருக்தனர்,
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BBus grb, TGs 5, Has on Os குடிகளா 

இச் தன் கோணனோக்கி வாழபவ ரெவரையும் ஒரு கண் 

ணாய்ப் பாராது 4 போருளுற்றாரிவர்,” * அற்றாரிவர்,” * ௩ம் மதத் 
தோரிவர்,” * பிற மதத்தோரிவர் * என்௮, வேற்றுமை புரிக்து 

பட்சபாதமுடைய்வளுஇ நீதியினின்று வ முவுகின்றுனோ 

அவ்வேந்தன், செங்கோலழிக்் gu ர ழிபலனுவன் என்ப 

தையுமுணர்க்இருந்தனன், தன் கூடிகளாகிய பசுக்களின் 

பால், பாலாகய வரியைச் சறந்துகொள்ளும் மன்னனாகிய 

உடையவன், அப்பசுக்கவின் உள்ளமும் உடலும் கோகா 

மலும், பாதுசாப்பின் குறைவிஷல் அவை நலிகது சாகா 

மலும், அவற்றின் சந்ததி ஊணிற்கேங்கி யுடன் மெலிந்து 

ஒழியாமலும் இருக்குமாறு ஏற்ற அளவே கொள்ளானா 

யின் கொடும்பாவியாவன் என்பதையு மறிக்திருந்தனன் ;: 

காலங்களையும் தேசங்களையு மெண்ணி, வித்த 6 வரியற் 

குறைத்துக் கொள்ள வேண்டிய பொழுதில், ௮ங்கனங் 

கொள்ளச் சம்மதியாது, எக்காலச்தும் ஒரே யளவாய 

வரி செலுத்தவேண்டுமெனக் குடிகளை வருத்துங் கொடு 

வரி மன்னனது காட்டைக் கொடுவரி வாழுங் காடென்றே 

புலம்பிக் குடிகள் சொரியும் கண்ணீர், அவன் குலத்தை 

வேரோடறுக்கும் வாளென்பதையும் அழிகஈ்திருக்தனன், 

ஆதலால், நீதியின் வழுவிய மன்னர்கையி லுற்ற செக் 

கோல் கன்னக்கோலும், மந்திரச்கோலுமே யாகுமென் 

ஐஞ்சு, ஒரு இறிதும் நிதியிம் பிறழாது நீதிபரனாயிருக் 
தனன, 

அ.வனாண்ட. காடுகளில், சாலினி யென்னுஞ் சிறு 

நகரம் ஒன்றிருந்தது. இது, நீர், நிலம், குடி என்னும் 

மற்றவற்றின வளங்களையும் பெற்றுச் சீரைத் தேடின் 
ஏரைத்தேட '' என்னுஞ் சிறந்த வாக்கியத்தைக் குருவின்
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உபசேசமாயக் கொண்டு, தலைமுறை தலைமுறையாய் அத் 

கொழிலே புரிந்து வாழ்ந்த வேளாளர் நிறைந்தது, 

௩௩கரில், கொடுங்கோடை காட்களிலும் நீர் 

குன்றா வேரிகளும், குளங்களும், மடுக்களும், கசங்களும், 

ஆற்றுக்கால்களும், ௮ளவற, அமுகுற, அமைக்திருக்கன, 

ஆதலால், அங்குற்த குடிகள் கொண்ட தொழிலிற்கு 

அனுகூலங்கள் பல விருந்தன, காத்து நிற்தின்ற வண் 

ணம் ஒரு புறத்தில் நின்ற குன்றங்களும் ௮ச் சாலி 

னியாருடைய அடுமாடுகளுச்கு மாளாக மேய்சசலுள் 

ளவை; பலவகைக் இங் கனி காய்கள் தரு தருக்கள 

டர்ர்தவை; அடி வாரத்துக் குடிசைகளில் வதிக்த aio) ont 

காய் ஈனி தேன் முதலிய தேடிப் பட்டணத்துற்குக் கொ 

ண்டு போய் விற்றுப் பிழைக்க ஆதாரமானவை ; குடியான 

வர் சென்று பலவகைத் தைகள் கழித்துக் கட்டிக்கொ 

ணர்ந்து தங்கள் வயல்களுக்கு இட்டு, எருவாக்கி, வயலின் 

சொழுமை குன்றாவண்ணங் காப்பதற்குக் கருவியானவை$ 

வீடு மு. தலிய கட்டுவதம்சகான மரங்களும், ஞூங்கில்களும் 

வியப்பு வளர்ப்பவை; இங்கனம் பல வகையிலும் உதவி 

நின்ற அச் குன்றங்களைச் சாலினி3யோர் தங்கள் வாழ்வு 

குன்றுமைக்கு இனறியமையா வியற்கை கலமா யெண்ணி 

யுவ 5 இருந்தன ர் ர். 

அன்றியும், அக்குன்றங்களிலுறற குகைகள், இவவு 

லலை அ௮மைக்கக கூடிய தளைகள் எல்லாவறமிலும் விசித் 

இச மிக்க விபரீதத் தளையாகயெ அசையெனுஞு சங்கிலியி 

னால் களைச்கப்பட்டி ரத சாலத்துப் பலபலதேடி, ஆசை 

தோறும் ஓடி. யுழன்றவர், அச்சங்கிலியின் den UG ooh ar 

றும் விடுபட்டவராய், மண் பெண், பொன், மக்களென்
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னும் நினைவும் அற்று, கால்களால் முடவாபோல ஓடி. 

Hip Ver தொழித்த த்வத்மீதார் பலருக்கு வாஸஸ்தான 

மாயு மிருக்கன, 

அச்சிறு புரக்தின் புறதஇல் எப்புறத்து கோக்இ 

னும், மரசத நிறமே காண, மா, பலா, கமுகு, தெங்கு, 

கதலி, முதலிய மரங்கள் செழித்கோங்கிய தண்ணிழற் 

சோலைகளே இருந்தன. இச்சோலைகள் மிக்க பலனைக் 

கொடுத்துவக்தமையால், சாலினியாருக்கு எப்பொழுதும் 

வறளாக பொருள் வருவாயு மிருக்கது, 

இக்சோட்டங்களைக் கடநீது வயற்புறத்துச் சுற்றி 

வருவோர், வயல்கள் பல நிலையிலிருக்கக் காண்பர், ஒரு 

புறத்தில, சஷருடைய மனத்தைப் பல்வகையில் இருத் 

இப் பண்படுத்த திருத்தியடைஈத பின்* ஞானமாகிய 

வித்தை விதைக்கும் ஈற்குருவைப்போல், விதை விதைப் 

பதற்குக் குடியானவன் உழுதுமுது, சசடகற்றிப் பண்படுத் 

தயவை இருக்கன, மற்ருருபுறத்தில், முளை ததெழுக்த 

ஞானமாகிய நற்பயிர் செழிக்தோங்கா வண்ணம் இளைத 

தகோங்கிக் கவிந்து கொள்ஷரம் பொழுமையாதிய போல், 

வேண்டாது வெறுத்து வெறுத்துக் களையக்களையப் பற்றற 

வொழியாது முளைததுமுளைத்கெழுங் களைகள் களையப் 

படும் வயல்கள் இருந்தன. வேறொரு புறத்தில், அறிவின் 

Cp Bit 3 யின்மையாற் செருக் மறு, இறுமாக்து நின்று 

தலையசைத்து மற்றோரை வெருட்டும் பேகையரைப் 

போன்று, மணி முற்றாது தலையசைககும் பயிரைக்கொண் 

உவை இருந்தன, பின்னுமொரு புறத்தில் அறிவால் 

மு.இிர்க்கமையால், எவர்க்குமே பணிவு உடையோரா£இத் 

தலை வணக்க முற்ற சான்மேரைப் போல் மணிஞமுற்றித்
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இயநீர் மாமிச சாரமேறிய சரலியங்கஇர் தலைசாய்க்தவை 

யிருந்தன, இக்கஇர்களோ, & 5) சாழாக்குக் காண, மணி 

பிடி.ததவை, இக்காரணங்களைக் கருதியே சாலினியின் 

முன்னோர், தொன்னாளில், அதனைச் சாலினி யென்னும் 

பெயர் ௫ Gio. oo போலும, 

இது நிற்க, அங்கிருக்க வேளாளரில், ஆடு மாடுகளை 

யில்லாகவன் இலன், அ௮வ்வாடு மாடுகளுக்கு வரும் கோய் 

Gallon குறிகளையும், வக்தவிடத்துர் செய்யவேண்டிய 

சிகிச்சைகளையும் அறியாதவலும் இலன், தன் கொழிலி 

ற்கு ௮ங்கமாகிய ஏர முகலியவற்கில எகனாலுங கூறைவூற் 

வைனும் இலன், இன்ன கெல்லை இன்ன காலத்து விதை 

தீது இத்தனை நீரின் பின் அறுக்கவேண்டு மெலும் பயிரி 

லக்கணம௰ியாதவலும் இலன், அறுக்கும் பசுறாவமடைநீத 

வயலை கோக்கு, இது இக்கனை கலங்காணுமென்று திட 

டமாய் மதஇப்பிடக் தோசசியிலலாதவனும் இலன், விளை 

நீத மெல்லை வீட்டிற் சோழ்துச் கொட்டிவைச்கக் கட்டிய 

களஞ்சியமில்லாத வீடுமின்று, கன்று காலிகள், மழை 

பனி, வெயில் முதலியவற்றால் வருக்தாது பஜ்திரப்பட்டி 

ருக்குமாறு ௮மைத்த தொழுவமில்லாத வீமிமின்று. ௮ம் 

மாடுகளுக்காகச் சிறு குன்று போற் போட்ட வைக்கோற் 

போர் இல்லாத புறக்கடையுமின்று, வீதி, வீசி, தொழுவ 

முதலான விடங்களை, அசுத்தமாயிருக்க விட்டுவிடுவது 

பொல்லாத கோய்களை வேறெவ்விடத்துஞ். செல்லவிடாது 

தாம்பூலம் வைத்தமைத்துதி தம்பாலே யிறுத்திககொள் 

வதே போலும் என்னும் உணர் வினமையினா லாவது, 

சோம்பலினாுலாவது ௮சுத்தமாய்க் இடக்கவிட்ட விதி விமி 

தொழுவங்களை அவ்வூரிற் காண்பதரிது, எஜமானனிடம், 

விசுவாசமும், பரலோக பயமு மின்மையால், அவன்
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தன் முன்னின்றபோழ்தில் ஒரு வண்ணமும், அவன் தலை 

மறைஈத போழ்தில் மற்றொரு வண்ணமுமாய் ஊழியஞ் 

செய்யும் ஊழியக்காரனைக் காண்பதரிது. பெற்ற தாயர், 

தாங்களுறுக் துன்பங்களை யெண்ணாது, இரவு பகல் வரு& 

இக் கண்ணையுங் கருத்தையுக் தங்கள் சிசுக்களிடமே வை 

தீது அவைகளைப் பேணிவரல்போல், இட்ட பயிரைத் 

தரங்களுறுங் கஷ்டங்களை யெண்ணா து, காற்று, மழை, 

பனி, வெயில் முதலிய சகிற்துப் பேணும் பழக்கம் இற்ற 

வனைக் காண்பதரிது, ஆகாவுணவும், அமிதவுணவும், 

போதாவுணவும், பொழுதலாவுணவும், தாங்க ஈட்டிய 

சிறுவர்களுக்குப் பல்கைப் பிஷிகளை யுண்டாக்கித் 

துன்பம் விளைத்தகை அுநூபவல்தால wy Wes 2/601 dor 

யரைப்போல், வேண்டிய அளவையும், காலக்தையம அடி 

ந்து, ஏற்றவெருவிடவும், இரை நீர் கட்டவும் டழக்கமில் 

லாக சடியானவனைக் காண்பதரிது. நூ ௮! 

“பேரா சையுற்முர் மனத்தைப்போல், பெருமிடியுற 

ரா. மனமும், சிழையினுங் கொடியதாகிய சிந்தையிற் 

பட்டு, இரவும் பகலும் எரியாமல யெரிச்தழிவ திலலை ”” 

என்னும் உண்மையை யுணர்க்தவர்களாய், அப் பேரா 

சைக் இடங்கொடாது, இன்புற்று வாழ்வோர் பலர் வாழ்க் 

தர், சேறும்-நீரும், மண்ணும்-மண்வெட்டியும், கையுக்- 

கலப்டையுமாய்ச் சுகலேசமும் அறியாது, வெட்டிக் கொ 

தீதி யுழுது பயிரிட்சிக்கொண்டு, மாட்டோடுமாடா யூுழை 

க்கும் பேதைகளுக்குக் கணக்கெதற்கு 1 கலவி, யெதறகு ₹£ 

பாட்டெத்ற்கு ? படிப்பெதற்கு £ எனனாது, :* எண் ணில் 

லாதவன் கண் ணில்லாதவன், எழுச் தில்லாகவன் கழுத 

இல்லாதவன் ?? என்றும், :! கைப்பொருவிலும் மெய்ப்
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979 
பொருள் கலவி ”' என்றும் எண்ணியெண்ணி யிரங்கு 

வோசாய், ஒழிஈத வேளைசகவில ஏடுங் கையுமாய்க் கல்வி 

பயில்வ இலும், கல்வியாலும் ஒழுக்கத்சாலும் பெரியவர்க 
ளாயெ பெரியவர்பால், கேட்டுக்கேட்டுத கெளிவதிலும் 

பேரவாவுற்ற பலர் வாழ்க்கனர், கல்வி கேள்விகளிற் Ans 

இருக இவாகள், 

் சல்லியிற் உடலே யானான், கவிறறு கவியே ருனான், 

சொல்வவி மிகுச்சான், கானச் சுவைக்கத் தும்புருவு மானான், 

ஈல்வழி நடையிலானேல், காய்க்குயப் பாலா மெல்லாம். 

அல்வயிழ் புலித்தோல் போர்த் இஸ் கலைசர௬ கரமே யாவன்,” 

என்பதை யபுன்னியுன்னி உ௩னனடை பெற்மமுசாய் வாழ்க் 
கனா, KO QT GET EL. யற்ரோராயின், 

“” உண்மையுரை தவஞான முயிர்வருத்த லில்லாமை 

சண்மையளி யீஷையெனுர் தசைஃகுணங்க ளெய்தாமே, 

வண்மையுறு கலைஞானம் லாமய்ச்இடலி னாவசென்னே :? 

எண்மையுறக் கைவின* கோ டிடறி விழல் குழியிடையே." 

என்ற டி. தாங்கள் கெட்டொழிவதுட ன, தய்சளைக்கண்டு 

அருூகரிப்பாராரிய பேதையா LIN ROW Cay Dew 

காரணர் அடின்றனா. என்னும் அச்சம் முறிய மன 

முடையவராயப் பல! வாழக்தனர். 

“ உன்னுழை நிறைந்த இமை யுன்னி நீயுருக மற்றோன் 

றன்னுழை நிறைந்த சேடிச் சாற்றிடேல் சாட்டிடேலுன் 

புன்னுனி சாவை காளும் பூட்டிய வரையிற் தாக்க 

அன்னியர் பிழையை போதி க்சைலை புனிச* னீசான்.” 

TON th LOS கற்றமிக்த நாண்முகல, பிமரை நிந்திக் 

கும் பெ: நம்பியைக் காளாகாராய் வாழ்வோர் பலர் இருக் 
தனா. “பிறர் பெற்ற பெருவாழ்வைக்கண்டு பொருமை 
யடையும் பேதையர், தம்கள் உள்ளத்தைப் புண்படுத்திப் 
புலம்பவைக்கப் புயத்திற் கொள்ளாமல் ௮கத்திலேயே
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> கொண்ட அதிசயப் பகைவனை யுடையவர் '' என்னும் 

அமிவிஞல், தங்கள் உள்ளத்திற் பொழுமை தூரன்ளச்த 

னையும் புகுந்துவிடாவண்ணம், அதனைப் பேரறிவுடன் 

காக்கும் பெருவலியுடையா பலரிருந்தனர், 

 தரிபரி யாக்க ளாய கட்டியதலச் த, மாழ்கி 

விரிகுழன் மனைவிமக்கள் வீட்டி.ணில், ஈட்டிவை்த 

பெருமணி கனககிற்பப் பேழையிற், இசைமேற் காயம் 

அரிதினிற் போகுமாவிச் கறஜொன்றே துணையாயேகும்.”' 

என்னும் உத்தம ஞானமோங்கியவர்களாய, பொருளையும், 

அதனை யிட்ட வியன்ற வுடலையும் பெற்றிலார் ஊணுடை 

மூதலியவற்றிற்குப் படும் பெருக் துன்பத்தைத் கணித்தல், 

தங்கள் கடமை என்னும் உணர்வினால் காரணத்தைக் ௧௬ 

காமலும், ஆனவ/[-அகாதவர், கம்மசத்தார்-பூறமதத்தரா 

என்னும் அ௮ற்பமதியை ௮அடையாமலும், சளீத்த விழியும், 

கனி£த மொழியுங் கொண்மி, ஏழைகளுக்கு உதவும் இயற் 

கையுற்றோ பலர் இருக்கனர், 

* நீரிணின் மூழ்க முக்கால், நீற்றினை யணிக் து தேவர், 

பேரினை நாவி லூன்றிப், பிறங்கு கண்மணிகள் பூண்டோர் 

Cary wer shor நாய்மை நேர்ர் தில ராயி னந்தோ 

வாரர வாத முண்டு வளைபுரி தவத்தோ ராவர்,” 

என்று, உள்ளததின் தூய்மை கொள்ளாதவர்கள் செய்யும் 

ஜெபதப முதலானவற்றைப் பழித்திருத்தலை யெண்ணி 

யெண்லரி உள்ளக் நூயமை யுற்றவராவதம்கு உறு முயற் 

wy DG capt பலா இருந்தனவா, 

* உடல்கொளு முடைசளுச்கும் உடலுக்கும் உறவேதுண்டோ? 

௨டலு முள்ளான்மாவிற்கோ ர௬டையினீற் பிறிது சேர்மின், 

கெடதுள வுடையைப் போற்றக் செடுத்திடீ ர௬டலை, யாங்சே 

சடலைசே ௬டலைப் போற்றத் துன்மை யான் மாவிற் €யேல்,"”
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என்ற ஆன2ரருடைய மெய்யமிவு பெற்றிரு௩கமையால், 

ரீரமேம் குமிழி2போன்ற தமமுடலைப் போலஷிக்கப் பொரு 

ளீட்டும் முயற்சிகளில், பொய், களவு, வஞ்சம் மூதலிய 

தீமைகளை யொழித்தலசாகும் விரசம் பூண்டொழுகுவோர் 

பலா இருக்கார். 

** அறிவுளான் பிறன்ரா. ரத்தை மன்னையிற் கருத மேலாம் 

அறிவுளான் பிறன் செலவத்தை யற்பமா மண்ணாயெண்ணும் 

அறிவுளானுயிர்கள் யாவும் அவனுயி ரென்ன வுன்னும் 

அறிவுளா னுலகின்வாழ்லை யாரெ ராட்ட மென்னும்.” 

என்லும் பரமோபதேசத்தை மறவாதவர்சளாய்ப் பிற 

ருடைய பெண், மண், பொன் முதலியவற்றை யபகரிக்க 

Gla ip é ர்க்குணஞ் செழித்து வெற்றி பெரு வண்ணங் (pb BITS Fv oh SBI ப & 

களையுங் கசஈ்தவமுடையோர் பலர் இருக்தனா, 

THAI MET Bains gas, * இதுதான் தக்க 

விடம்,” *: இநுதான் தக்க சமயம் ' என்பது கிடையாது 

என்று, நேர்ச்த சமயங்களில் எல்லாம் பக்தியோடுக் தியா 

னஞ்செய்யும் ஞானமுள்ள பெரியோர் பலர் இருந்தனர். 

பெண்பாலாரிலும், 

“ மாரிலாச் குலத்துவர்தாள் ; வருவிருச் துவப்ப வூட்டும் 

சேசமிக்குடையாள் ; கொள்கனினைப்பறிர் தொழுகு tare ; 

தேசு.றுவாய்மை யுள்ளாள் ; சினக்திட லென்று மில்லாள் ; 

பேசுஇிண் கற்புவாய்ச்தாள் ; பெற்றதே கொண்டுவப்பாள்,”” 

என்று, ஒரு பெண்மணியைக் குறித்துப் பாடியது தங்க 

ளுக்கும் உரியதாகுமாறு அரிய குண கலங்களும், கொள் 

கைகளும் பெற்றிருந்தார் பலர் இருந்தனர், 

இவர்கள், 

: சேவருங் குருவுர் சான நீர்த்தமு சோன்பு மெல்லாம் 

ஆவது கணவ னேயா மறிவுள சதிகட் கென்றும்,
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சேவருங் குருவு சான தீர்த்தமு நோன்பு மெல்லாம் 

பாவமே யாச்கற் சாகும் பதியினைப் பற்றி லாட்கே.”' 

என்பதைத் தங்கள் உளளச்தில் அமைத்த மங்கா மணி 

விளச்காய்க் கொண்டு, கன் னடைக்குச் சிறந்து ம்குல 

WEL SF Gg were கொழுகனே ் என்ற இருவாக்கியத் 

திற்கு ஏற்ற நிசாசனங்களாய் விளங்கினார். 

ஆகலாலிவர்கள், தங்கரடைய தாய்தக்தையரிடத் 

தும், ௮ண்ணன் தம்பிகளிடத்தும், தங்கை தமக்கைகளி 

டத்தும் வைக்கும் அன்பில் ஒரு சிறிறுங் குறையாத 

அன்பையும் மரியாதையைடிம் மாமன் மாமி, மைத்துனன் 

நநந்தை முதலாஜஷோரிடக்தும உடையவர்களாய்த் தங்கள் 

பிறந்த வஈத்தாருச்கு இழுக்கதுபோல், புக்சு வகத்தாருக் 

குங் கண்ணாக, * மாமி மெச்சிய மருமக ஞூண்டோ ? என் 
பது பொய்யே ' எனப் பலரையும் புகலவைப்பாராய் 

நடந். துகொண்டனர், 

இக்கங்கையர், தங்கள் மக்களை நல் வழியும் மொழி 

யும் உடையவர்களாககும் பொறுப்புச் தங்களுடையது 

என்பகசை கன்குணர்6தவர்களாய், 

* தொட்டிலிற் பழக முற்றிச் சுகொடு மட்டூமேகும் ; 

விட்டிடி. லரிதி யார்க்கும் ; விரும்புவோ ரிளைஞர் சன்மை 

கெட்டிடுஞ் செயலைச் செய்யல் இளத்சலு மொழிக ; தம்முன் 

பட்டிடு மவற்றைப் பின்னாட் பயில்பவர் பால ரன்றோ 2? 

என்னுங் கட்டுரையைக் கைக்கொண்டு தங்களுடைய சிறு 

வர் முன் செய்யத்தகாதவற்றையும், சொல்லத்தகாகவற் 

றையும், Senin BR சொல்லாம் ஒழிக்கும் மூதறிவுற் 

திருக தனர்,
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இக்வுலகக்தவர் கூறும் வாழ்க்கை வகைகளிற் சிற 

ந்ததாகிய இல்வாழ்க்கையைச் செவ்வனே கடத்துவது 

சதி, பதி ஆகிய இருவருக்குமேயன்றி, இவர்களில ஒருவ 

ருக்கே கடமை யன்றென்பதை எக்காலத்தும் மறவாதவர்க 

ளாகி, ஆன கருமங்கள் அனைத்திற்குமே கம் பதிகட்குகத் 

துணை நிறக வல்லார் பல ரிருந்தனர், 

ஆகலால், இருபாலோரும் தங்கடஷடைய எழின் 

மிக்கவுடலின் உரத்தை யெண்ணியேனும், தம்களுக் 

குள்ள வளமனை வயல்களை யெண்ணியேனும், தங்களுக்கு 

வாய்க்க சதிபதிசக்ததியாரின் சிறப்பை யெண்ணியே னும், 

தங்களஞுடலும் உள்ளமும் வருக்க வுழைத்துக் கற்ற 6D 

தமிழை யெண்ணியேனும், இப்புவியினமீது வாழ்வார்க் 

குப் புறத்துயிராகய பொருள் தம்பாற் குவிக்ததை 

யெண்சியேலும், பெரியோர் பலர் உதித்த குடும்பத்தில் 

தாங்கள் பிறந்ததை யெண்ணியேலும், 'பேரறிவோரு 

டைய நனனெடியில் தாங்கள் ஈடப்பசை யெண்ணி 

யேலும், பேதையர்க்குரிய கருவம், தங்களிடம் தோன்மு 

வண்ணம், இவற்றின் நிலையாமையையே எண்ணி யெண் 

ணி யடக்க முற்றவர்களாய், இவற்றை யெல்லா£ தங்க 

ளுக்கு ௮ருளிய ஏகனிடை ஈன்றி பாராட்வொருமாயினர், 

அன்றியும், கண்டோர் எவரும், : * சேய்வன திருந்தச் சேய் ” 

எனச் இறுவயதில் கம்மைப்2பால கழ்றவர்களில், இச்சா 

லினீயாரே தவமுது பழடிப் பழக, செய்வன திருந்தச் செ 

wys திறம் பெற்றனர் என்று ”? வியப்படையுமாறு எதை 
யுட் திருத்தமுறச் செய்வாருமாயினர், கல்விக்கடலைக் தங் 

கள் மனத்தகத்தும், கனக மலையைக் தங்கள மனையகத்தும் 

பெற்றுளோரும், ௮வனடிக் கன்பிலாமை, அசத்தியம் முத 

லிய வுடையோராயின், அவர்களைக் கரண நேரில், கண்டக
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விரு. மென்றும், BS Bt HUG யென்றுஞ் சால 

a of பசன்று வில. கும் இயல்புடையோ( 72 மாயினர் அச 

சரலினியோர், 

இம் மண்ணுலக மாந்தரில், பொருளை யிலலாதவர் 

எவரும், ஈடைப்பிணமாவதும், 

‘awe? Gulu sept, வான்றலம் பெரிய ரானோர், 

மயர்வகல் கல்வி மேள்வி மாம்சியிர் பெரிய ரானோர், 

ஒயதினுற் றவச்சாற் கல்வி மாட்சியாற் பெரிய னல்லாக் 

கயவனாஞ் செல்வ shies சடைத்தலைக காத்து நிற்பார்,” 

என்ற வண்ணம், செல்வச்இன்முன் ஞானம், தவம், கல்வி 

மூதலாதிய யாவும் வாய பொத்டுக சைஈட்டி நிற்பதும் 

உண்மையேயாயிலும், இய செயல்களால் ஆக்கிய செல் 

வம், உள்ளமுருகக் சண்ணீர் பெருகப் பச்சசக்காபப்படும் 

வண்ணம் இன்பம் விளைக்கும் என்பதை மறவாதவர்க 

ளாகி, கல்வழியில் வரும் பொருளையே BO Goud hb தேடு 

வாருமாயினர் அச்சாலினியோர், 

தங்களுடைய உடலிற்காவது, உள்ளக்கிற்காவலு, 

கஷ்டம் கேரிட்ட காலங்களிலும், தங்களுக்குப் பிரியமான 

பி.ராணிகளுக்காவது பண்டங்களுக்காவது கஷ்டம் சே 

சிட்ட காலங்களிலும், இவை ஈம்முடைய ஈன்மையைக் 

கருதியே கடவுளால் அருளப்பட்டன வென்று சடஇப்பசே 

யன்றி, ''ஹே ! ஜெகதீசுவரா ! கானெனன பாவஞ் செய் 

தே லென்று, எனக்இப்படிச் செய்தாய்? உன் கோவி 

லிடிய'' என்றும், வேறு பல வசை மொழிகள் பொழிக் 

தும், இனனாரைக் கண்டு குரைக்கின்றோ மென்றெண் 

ணு௮ு குரைக்கும் காய்போற் கரைக்குக். குண மற்முரு 

மாயினர் ௮ச்சாலினியோர். 
3816—2
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பேதைகளாஜோர், , 

யா காவா ராயினும் சாசாக்க ; சா வாச்சாற் 

சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.” என்பதையும், 

*! தீயினாற் சட்டபுண் ணுள்ளாறும் ; ஆறாசே 

நாவினாற் சுட்ட வடு,” என்பதையும், 

அறியாமையி ஒலாவது, அறிந்தும் நறு டானத்திற் 

குக் கொண்டுவராமை0 GD) Ova ov I, அம்புகளைப்போல் 

இருதயத்தில் கைல்துக கண்ணீரையும், கடுஞ்சினத் 

தையும் பெருக்கத்தக்க மொழிகளை யெடுததுத் தொ 

குத்து விடினும், ( நம்மீதன்று, ”'  நம்ழையன்று '” என்று 

பொறுமையுடன் பொறுக்கும் பழக்கமுற்றலா அச்சாலி 

னியோர், 

இவர்கள், ஸம்ஸார ஸாகரத்துனிடையே செல்லுங் 

கலங்களா கிய தங்க ரூடைய மனமாகிய பெரு மாலுமிக்குப் 

பேருதவிபுரிய ஆங்காங்கு விளங்கி வழி காட்டி நின்ற 

தபஸ் தம்பங்களைப போனை 

(1) “மற்றவர் கினக்குச் செய்யின் மனம்பொரறுாச் செய்கை யேதும் 

மற்றவர் தமக்கு நீயும் மறப்பினுஞ் செய்யேல் : உன்னைச் 

செற்றெவர் இமையான செய்யினும் பொறுத்தல் : சீற்றம் 

அற்றவர் பெருமை கூறின் ௮மரரு மிணையா கார்கள்,” 

2) 1: மெலியவர் மீதிற்சென்று மிகுமறங் சாட்டல் : உன்னில் 

ஏலியவருன்னை யாக்ஙன் வருத்கிட வந்தா ஓுள்ளம் 

நலிவதை கினைச : மற்றோர் ஈலிவன புரியாய் : ஈப்பீ ! 

அ௮லியதி லாகா யாகாய் : அறிஞரி லறிஞ னாவாய்,'' 

(8) “ உண்டிடு முணவையெண்ணி, உடுத் திடு மடையை யெண்ணிச் 

 கொண்டிடு பதவி யெண்ணிக் குவிசரு பொருளை யெண்ணி, 

௮ண்டிடு பலரை யெண்ணி, யார். துணை யறமெண் ளுதார் 

சண்டுதம் மாவி ரீங்கச் கலுழ்வர் கை தருவா ரின்றி,”?
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(4) “கேச மோதி லென்.! சாத்திரங் சேட்டு லென் ? 

் நீதி நூல் பல நித்சல் பயிற்றி லென் 1? 

ஒதி யங்க மோ ராறு முணரி லென் ? 

கசனை யுள்தவார்க் கன்றி யில்லையே,” 

முக்லான பலவற்றைப் பாரத்துப் பாரத்து அவற்றின் 

உண்மை௰ரை புன்னி புன் னி நலவழி கொண்டவரா இத் 

திசைழப்பியோடலும், கரைதட்டிச் இகைவுறலும் ஆகிய 

ஆபத ுக்கவிற்கு விலகும் வகை கண்டி முந்தனா. 

இ௫சதன்மையோர் மிக்கிருந்த சாலினியின் வேளா 

aU T & Gi, oF சோரமணி போன்று விளங்கயெ வேளா 

ளன் ஒருவன் இழுக்கனன். இனன் பெயர் சுநீலன். 

இவன் Rae nO ih BB காலத்தில், இவனது பெற்மோரும், 

உற்றரோ ரம் இவனுக்கு சாமகரணர செய்த அன்று, ஒரு 

காரணமுங் சழுகரமலே, * சுசிலன்' எனும் பெயர் சூட்டி 

னா எபைதையறியாத எவரும், “இவனது உணாவு, ஓமுக் 

கம் முதலியவறறைக்கண்டு உவகை கொண்ட பெரியோர் 

கள் இவனுக்குக் கொடுத்த பட்டஞ் சுலன் என்பது 5 

இவனுக்கு காமகரணஞு செய்தவர் இட்ட. பெயர் யாதோ?” 

என்று இகைப்புறுமாறு, பூண்ட பெயரிற்கேற்கச் சுசீல 

னாகி வாழ்ந்தனன. அச்சாலினியில், வீடுிவாசல்கள் மிக் 

கவனும் இவனே; ஆகிமாடுகள் மிக்கவனும் இவனே ; 

கன்று காலிகள் மிக்கவனும் இவனே ; தோட்டக் துரவு 

கள் மிக்கவனும் இவனே; .காணி பூமிகள் மிக்சவனும் 

இவனே ; ஆளுல் கேளும் மிக்கவனும இவனே ; பொன் 

னும் பூணும் மிக்கவனும் இவனே; பொறையும் கிறையும் 

மிக்கவனும் இவனே; ஈகையும் இரக்கமும் மிக்கவனும் 

இவனே ; எண்ணும் எழுத்தும் மிக்கவனும் இவனே.
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4 

ஆகையால, சுசலனைச சாலினியோர தங்கள் கண் 

ணாய்ச சுருஇனர், சுவசமாய நம்பினர். எதையுமே அவ 

னோடு கலந்து ஆராயாது பண்ணாரரபினா 5 BLD (Lp) GDL Ws 

காரியங்களுக்கு அவனைக் கேட்பானேன் என வெண்ணு 

ராயினா,  இவனுச்ினு இல்லத துணை வியாய வகத்வள 

பெயா சுகுணமஞ்சரி. இப்பெண்மணி, உத்மிகளாகிய 

பெண்சளிழ்சே உரிய அரசிய குணங்களில் ௮ ஏதுமே குறை 

யாது நிறையப் பெற்றவள. நழ்குணரமுதம் ஈகர்செயலுமே 

சொண்ட பெயமமுமைக் கண்டி, அறுகரிற்துச் தேர்ந்த 

பெருந்தகைமை யுடையவள், அதலால், சுசிலனும், 

சுகுணமஞ்சரியும், கற்றறிவிற்றா நன்னடை போலவும, 

பெற்ற செல்வச் திற்குப் பெட்புள கொடைபோலவும், 

மிக்க தவ, த திற்கு, G DSP ட He D'S LI GV OY LD ஏற்கவமைந்த 

தம்பதிகளாக, சதிபதிகள் வாழ் வேண்டிய முறைகளை 

இவ்வுலகினாக்குத இருஷ்டாநத முறைகளாற காட்ட 

நாடிப் போந்திருந்த இரண்டி பரமா தறுமாக்களைப போன் 

றிருந்தனர். இவர்கள், உடலும்- அதன் நிழலும், மலரும்- 

அதன் மணமும், மணியும்-அதன ஒளியும்போல, மிக்க 

ஒற்றுமையும் உள்ளன்பும் உடையவர்களாய. வாழ்ந்து 

ESOT, இல்லற வாழ்க்கையுறற இவர்களுக்கு மூன்று 

ஆண்டுகளாகு. முன்னரே சுந்தரப் புதல்வி யொருக்தி 

தோன்றினன், 

அதைக் கண் மிக்க களிப்புற்ற சுசீலனும், சுகுண 

மஞ்சரியும், தங்கள பக்துக்களும் மிக்திசர்களூக் கூடிக் 

களிக்கப் பெருவிழவு கொண்டாடி, ::சுசரிதை'' எனும் 

பெயரை யப் பெண்ணிற்குச் சூட்டினா, வ க்இருக் தவர் 

கள், 4 பெண்ணிற்குரிய பெருங்குணங்கள் நிறைக்க விட 

த்துப் பெண்ணே பிள்ளையினும் பதின்மடங்கு சிறந்தவள்
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என்பது உங்க olh > கல் கதெரியாததன்றே'' யென்று தேற் 

றிக். ஜதெரிஷடடிப். போயினர், இப்பெ ண், சுண்ணை 

யிமைகள் காப்பது சிபாலக் DM Hey, நீமாட்டிப் பாலூட் 

மூச் Pungo (நம் Got By lum ag £ களிக்க, காளொ th 

மேனியும், இப (த மா.ந. வண்ணாமுமாய் அறிவிலும் 

உட விலும் வா உ இது, ஆக ம் ov, ர any ம ுறுயா விடங் 
a . a ர ஒரு ல . 444 சாத ‘ os உச் 

விட்டா மம் க்வி 120 Wy sy மாவடி bi ிமய் ய்) ட்] oC LJ) ! 

ஈ 
் குழலிணி 40, யாழ்ிணிது Alot an சமமக்கள் 

மழலைச் சொற் கேளாசவர்.” 

wp Deg இற்றவிணிதே, nw od aon 

சிறுகை யளாவிய உம.” 

ப 5 எத்துனை பெரிய! என்று பெர் என்றலா அநுபவம் எக்கனை அபரியலு 1 என்று, பெற் 

மா வியக்து மசகப்பபேறுற்ற மழை சி புன மாறு வளர 
4 ் ட ry . . . . . . . 

ந்து, DO coo Wipe ப்பாடு iL J SOOT | டிக்கும் ஹா நுபி்ராயச 

சிறுமியா யினன் சுசரிதை, 

அன பொழு முதல், அவள் மனஞும், மொழி 

யும், செயலும் SOG OU LSM BOT அவா வளப்பதற் 

கூச் செய் யவேண் டய வெவற்றையஞ் ௮ வெறுப்புமின் 

இப் பெரு விஉப்புடன் சலியாது செய்து தவளைக் குண 

நிதியாக்கெய சுருணமஞ்சரியும், சுிலனும், கலவி, இத் 

இரம், கானம், மடைத்தொழில் ஆ௫ய இவற்றிலும் மிக்க 

தேர்ச்சியை அவருக்கு உண்டாக்கி வைத்தனர், 

கலை, ஈுசரிதை, செளந்தர்யம் என்பதில் ஒரு 

இிமிதும் பெற்றிலாகவள் செனந்தர்யவதி எனும் பெயரை 

யுற்று நிற்பதைப் போலவும், அசூயை என்னும் ௮அவகுண 
த்தின் வடிவமேயானவள் அரளுயை என்னும் அபிதா 

னம் அடைந்தஇிருப்பதைப் போலவும், கொண்டவனைகத்
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BMD th BING (BOOM Cp LD, அவனது துன்பங் Kerr h துடி 

யாத் துன்மஇயும மிக்கவளாகி, அவனைக் கடிவிடமாய்க் 

கருஇ, அவனையும் அவன் சொல்லையும் வெறுப்பவள் ௮ 

ததி என்னும் பெயரை அணிர்து Nps Be) போலவும், 

அளக்க விரலுக்குர் சுண்ணாம்புமிடாக அதிலோபியா 

னான், இயாகராஜன் எனும் பெயரைத் தாங்கு நிற்பதைப் 

போனும் தன்று பெயரையுமே யெழுதப்படிக்கக் கற்றி 
7 

லாகவன் விதியாஸாலரன் எனும் பெயரால் விளிக்கப்படு 

வதைப் போலவும், தனக்கென வோ ரரைக் காகுமேயில் 

லாதவன் ஜனபாலன் எனும் பெயர் பூண்டிருப்பைதப் 
‘ " ன வவ ர 

போலவும், பன்றுப்பின் முதுகில் நின்றவைபோன்று, அங் 

குலத் ற் கொன்றிரண்டு ஓன்மிய தலைமயிரசையுடையவள் 

கூர்க யெலும் பெயமைத் சொ ண்டி ருப்பறைப் Our 

லவும் ws go, G-aensGu சுசரிசை எனப்பட்டனள் 

என்று UML LYFUpwl ww சிமக்வளாகி மணப்பருவ 
முற்றனன, 

சுரிதையைப் பன்முறை பார்க்லவும், அவளுடன் 

புழாவும், உரையாடவும் சமயங்கள் பெற்ற உற்மமுரி 

லும், மற்மேரிலுஞ் சிலா, :சரணமஞ்சரி வயிற்றில் பிற 

க்ச்வள் கனரிதையாவதற் கு 4 கேட்பானேன் 1 நூலைப்போற் 
ர ர் . ! ee ட (> ‘ . ஒட 2 

சீலை, தாயைப்போல் மகள் எனபது பொய்க்கு மே ்” என 

தல it, வேறு சில், (6 அுங்றுனவு கூழும் மீர்கள் ; கல்ல குலத் 

இம்பிறகதும், காளேற காயாய்ப் போனவர்களும் உளர் 

& Fu gy lb, சுகுணமஞ்சரியும், சுசசிதையை வளர்த்த வித 

மும், பழக்கிய விதமுமே வியக்கத் தக்கவை” யென்றனர். 

பின்னு; ஞ் லர், எதையுமே அவச ரப்பட்டுக் கூமுதிருங் 

கள்) ப டவாதகால் இடமு௮ ' என்பதுபோல் காலுபே 

ருக்கிடையே வாழத் தொடங்காத வசையில் எல்லாப்
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பெண்களுமே ஈல்லவர்கள் என்னப்படுவா '” என்றனர், 

மற்றுஞ்சிலர், 

் புரவியும் வாளும் நூலும் பூவையும் வீணை சானும் 

பரவுறு சொல்லும் ஆளும் பாரினில் ஆள்வோர் தம்மால், 

வரகுண ஈல்லவாகும், வசைமிகு சீய வாகும், 

தெரிவுடணிவற்றை வல்லோர் இருத்தி ஈல்லனகாக்கொள்க,”” 

என்றபடி, இங்குள்ள வரையிலும் சுசரிதையின் இறப்பு 

ஒரு சிறப்பாசாஐு. அவள், கணவனுடன் வாழு காளிற் 

பெறுமு சிறப்பே சிறப்பாரும். அஃ த அத்தனையும் ௮வள் 

கணவன் அவளை நடத்தும் விதக்சைப் பொறுத்தது”” 

என்றன ர், கடை யற் கூறியது, ob ant செவியில் விழப் 

பெற்ற சுசரிறை, * குயில்கள் காகத்தின் கூட்டில் மூட் 

டையிட்டுவிட்டுப் போடுன்றன$ காகங்கள் ௮வற்றையுக 

தங்கள் முட்டைகளென்றே அடைகாத்து, முட்டை பொ 

ரித்துக், குஞ்சுசளாக்கி தா?! கர: என்று சீராட்டிக் 

கொண்டே யிரையூட்டி வளர்க்கின்றன. ஆயிலும், அவ்வி 

னங் குயிற் குஞ்சுகள் கா” நா” வெனக் கச்தக் கற்காத 

வைகருரம் தங்கள் இயற்சையை விடாதவைகருமாம் நின் 

ஹு கூ: 
இன்றன 

1௯ '' வென்றே கூவிக் குயில்களாய விளங்கு 

்” ஏன்று எனனாடிரியா என ச்குக் கூறியுளார், 

ஆம், குயிலுக்கிருக்கும் பா-புஷ்டம் என்னும் பெயரும் 

இவ்வுண்மையை விளச்கும; இதகம்கு நான் கற்றுள சில 

செய்யுட்களுஞ் சொல்கிள் றேன :.. 

(1) “ இன்கூற் குயில்கண் முட்டை யிட்டிடுங் காகச் கூட்டில், 
புன் குரற் சாக மட்டிப் போற்றிடு் சன்னவென்றே. 

வன் குரற் காகக் காகா வாய்ந்திடல் குயில்கட் இன்றாம். 
புன்குலத் திடையி ஸுற்றும் புகழ்க் குண மிழவார் நல்லோர்.” 

இதன் கருத்சை ஆராய்ந்து பாருங்கள், பின்னும் கேளுங் 
கள் ட தை
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(2) “ தச்காருக் தக்சவ ரல்லாருச் தந்நீர்மை 
... எச்காலுங் குன்ர லிலரவர்,இக்காரம், 

யாவரே தின்னினுங் கையாதாம், கைக்குமாச் 

சேவரே தின்னிம் வேம்பு.” 

என்றபடி, கற்றவா--ஈல்லாகவர், பொருளுற்றவர்... உழுத 

வர், மூதியவரா-.இையவா, நல்லவர்--இயவர் ஆ இய அனை 

வருக்குமே, கரும்பு, ஒரே வகையை இனிய சுவைதரும், 

வேம்பும், AmB CID WEE mS AOD கசப்பதாகும், 

இவையபோல, ெயம்மையால் மல்லவா sre RF aD SUM 

சே யாவர்; தீயவர் எவருக்குமே இயவராவர் என்பதையும் 

கினைப்பூட்டிக்கொள்ளாங்கள் என்றனள். அவர்கள், ஆகக்த 

மடைந்து, (சுரிகை! அப்புறம், அப்புறம் '' என்றனர், 

சசரிதை, புருட, பெண்டிமைக் திருக்க கல்ல 

வா்களாக்கும் பொழதுப்புடையா! என்பமைவிடப் புரு 

டர்கள் ஈல்லவாகளா (a) LD வசைதெரிந்து கடந்து கொள்ளு 

வறு பெண்களுடைய பொழப்பு” என்பதே என்னுடைய 

கொள்சை என்றனள், 

இவை மெலலாங் கேட்டிருந்த காலங்கண்ட கிழவி 

யொருச்தி, புன்னகையுடன், சுசரிதை ! ஒருவர் கொ 

ண்ட தவக்கோலம் தவமா௫இவிமொனால் ஈரசக மெதற்கு? 

ஒருவர் கூறிடும் மொழிகள் அறுஷ்டானமா கிவிடிமானல், 

கரகமெதற்கு ? ஒருவர் உண்டிடும் உணவு உள்ளச் ஆய் 

மையாஇவிடுமானுல் கரகமெத்றகு ? ஒருவருடைய உடை 

யையும், உரையையும், உணவையுமே சோக்கு நல்லார் 

பொல்லார் எனக் கொள்ளலாகாது, 8 இப்போது உன் 

சாமாத்தியங் காட்டவேண்டாம் *' என்றனள. இவை கே 

ட்ட சுசரிதை, என் பாட்டியாரே | புத்தி” என்று 

வாய் மூடிக கொண்டனன்,
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களம் மனம் வாடு வார ரயிரை. அணல், அவாகள், பொன் 
ப ப் * ro oN . . 

னோடு பொன்னையும், மணியோடு- மணியை பம், முதீ 

கோடி முத்தையு£ தெரிக்தெடுத்துக்கோத்து இணைப்பது 

போல, கல்லவளுக்கு ஈல்லவனைல் தேடி. காயகளுக்குவது 
: ச . ட ரு , yo. oy a சீ ட 

பேர ருஞ் செயலே என்று பெ நூர் செழிம் தனர் சின் 

னன, AVE, Hew, HVAT LO, DISH AUD, BLP 
ப . ப ரூ ச உள் 7௩ . . . 

(HE, BY DD BID BER M16 he றுக் Ooh BF A GO) A Gort மிகாடுத் 

Ge து wor வ ip ai OUT BOl Ud) yA wae Sur sa ந ழூ. 

[ர cay op a க்ஷ ௮ ண் 3 ் xT ் cu அட்ட ட ட த . ர ந a லி 
வ் £9. 637 சின் ர், இ) இயம், என்டு ம்) வ் wr மடத் FG 

யும், சுசரிதையின் பொருட்டுச் ஈவம் சியுறம் காட்சளில் 

ஒருகாள, சுரகுணமஞ்சமி, (காத! இவ்வுலகில், ஈம்குண 

நம்செயல்க ளே இரண் ழு கு ண்டு LD BIL. oi i, GGT GOL OT 

593 a a * க ட ர டது ட் வோ?!” எனச் சான்மோர் Mish gt oe vB deb உற்தமனு 

க்கு ட் அவருண ய்கனொல்லாம் ஒ லர dha. மு. 1. பகைகொ 

oh Fb) விக்கோபாயம்தால் அவனே பழி b& காடிப் 

பெண்ணு ருக்கொண்டு மண்ணில் பிறது மனைவியாயின 

வோ ?'' என்று மனமுருகக் கண்ணிர் பெருக்கக் கலக் 

கஹ்தக்க படுிநீலி வாய்க்கின்றனள், இத்தகைய பெண்பாழ் 

கணவன் கொண்டது மணமன்௮, மாணமே யெனல் 

வேண்டும், 

பெண்ணிற்குக் கூறிய பெருங் குணங்களெல்லாம் 

ஒருங்கு வாழ இடமாகி * குலமகட்குத் தேய்வங் கோழு 

நனே :' என்னும் ஆரிய மொழியில் தா் தும்மும் Ba 

து ஓஒழுகுங் குணநிஇயாகி, பெண்சகளிற் சறந்தோ 

ரனைவரும், வியப்புற்றுக் கொண்டாடத்தக்கவளான குலக் 

கொடிக்குக் கன்மனப் படுபாவியாகய மூடன் கணவனாய் 

வக்து, சுமங்கலையாகயெ அவளை அமங்சலையின் வாழ்வு
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வாழச் செய்கின்றனன், இங்கனம் இணைந்த மனைவியும் 

கணவனும் வாழும் வாம்வு, பாம்புறை வளையில் அசனி 

யாகும் பிராணி வாமும் வாழ்வே போலும். 

இர்னமன்மி, சர்ககரைப் புதரில் தேன்மாரி பொ 

ழிக்கதுபோலவும், பொன்னைலரகிய மலருக்கு கல்ல மண 
ச ’ 5 க் . . ச 

மும் பொருந்தியது போலவும் ஏற்க அமைந்தவர்களாகி, 
உட்பட் 5 ON a டடத 20 இணைபிரியாத அன ிலைப்போன்ற தம்பதிகளுக்கிடையே 

வறுமை யென்னுவ் கொடிய பகைஞன் வந்து புழுக்து, 

YU HBG D G1) FOS Moat DOM on ot, குல்ணும் 

குணனும் IP HD ஆயுளும் Ws Tw pw mw uiwcpwD 

முதலிய வெல்லாம் பொ ந, இ மனமகிழச்சியோ ழ்) வாழத் 

BER தம்பதிகட்கு மக்கட் பேில்லா மன மறுக்கம் மலை 

போல் நிற்கின்றது. மக்கட் பேறும், மற்றெல்லா வள, 

க்ஷம் பெற்று, ஸ்த்ரீ புருஷூர்சஷக்குரிய குணங்களே யத 

றுத் துனபமென்னுஞ் சொல்லுமே யறியாதவ னாக, 

கண்ணுற்மோர எவரும், :*'இவாகளே தம்பதிகள் ! இவா 

களே பாக்யெவந்தர் ! தம்பதிகள் இருப்பின் இவாகளைப் 

போல் இருக்கவேண்டும். வாழின் இவர்களைப்போல 

வாழவேண்டும் £' என்று புகழத்தக்க புண்ணியராகயெ 

தம்பதிகளை அகாலமரணம் அ௮கஸ்மாத்தாய் வந்து பிர் 

த்து அகுலப்படுக்லுகின்றது. ஆதலால், இல்லறத்தில் 

OST Boast எண்ணிலாதக் துன்பங்களே என 

எண்ணுகிறேன் '' என்றனன், 

இங்கனஞ சுகுணமஞ்சரி பொழிக்த கேன்மொழீ 

களை உண்ட சுசீலன் *! என்னாருயிர்க் காதலி! இரவும் 

பகலும்போல் இன்பதுன்பங்கள் இணைக்தே யேகுகின்றன. 

தூக்கமும் அதன் நீககமும்போல் குற்றமாக. குணமுக்
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கூடியே ஆடுதின்றன , அதலால நீருக்கு தீ தட்பமும், 

கெருப்பிற்கு வெப்பமும்போல இன்ப இன்பங்கள் இவ் 
வலக வாழ்க்கைக் குரியவை, சளிப்பூங் சவலையுமேயன்றி, 

அவற்மில் ஒன்றே கானும் ஈரனுளஜஷோ ? I BOND, BLD 

மலிவாவம் அநுபவத்தாலும் OU BONG ஒரு வாலி 

பனைத்தேடி கம்மா பிமல், அவர்களடை பும் இன்பிற 

க்குத் துன்பு கிறிகாரும், இவ்வளவே நாஞ் செய்யக் 

கூடியவை '' என்றனன், சு ருணமஙப் சரி, (ஓய ! தீம்மொழிக் 

குக குறுககேறும் யான் கூற வரவில்லையே | என்று தணி 

நீதன், பின்னர், ஒரு வார கஇிறகுள்ளேயே, சுசரிதை 

யரின் பாக்கிய விஷத்தால். இராஜபவன த்தில் வாழ் 

வோ ணும், தனபால என்போனுமாமிய நன்னடை வே 
. . டட _ . , ். . டி உர வ உட 

னாள வாலிபஜெருவன் ரசரிகையின் பெற்மே ௬லந்த 

கல்வாணாய வந்து சரிதையை மணக்து இககொண்டனன், 

சின்னுட்கரின் பின்னா, சரியை பல்வகைச் சேதனங்க 

னோட தன் வாழவு நாழ Gf Ho GG Ms ou yo, Gens Muy 

Lor Bu SBE LIS OV னுடைய! i) முலேயபோல் இரரஜபவனம் 

போக அவனுடன் புறப்பட்டனள். 

துள் aoe ட ப gee பம் ax | “AR ; | DF Sho Bev, St பன் ஈண்மணி ! சுச்தை 
௩ ச rN ns - “oN 

யான் கூறு மிவற்றைக KRG BMT iby Bi) கேட்டு ஞாபகத்தில் 

வை.நீதுக்கொள்: நாரலாதிரியன் மனி மும், பெண்ணைப் 

பெற்ருர் மனமும, ஒன்று, Bl GU FA HEL oo தன தூல பிற 

ரால் _நுற்ககரிக்கப்பட்டு, நல்லது எனப்படும் வரையில 

கவலையில் உண்ணப்படுழொன், பெண்ணைப் பெற்மே 
த் ட 6) ட ற்ஷல் த ் ரும், அப்பெண் வாழப்போன வீட்டிற்குங் கணவனுக் 

கும் உவக்தவளாகி, நல்ல பெயரெடுக்கும் வரையி 
ற ௬ . a * ௫ ட டன் 

௮௪, கவலையற்மு ராகறஇல்லை. ஆதலால், கருத்தோடு 

கேட்டு ஞாபகத்திற்கொள் என்றேன் '” என்றனள்,



28 நீதிமாலை--மலர்--மன்ருவது. 
  

ஸி 

சுசரிதை:--! ibn! அன்புகூர்க்து சொல்லுக் 

கள் ; ஆதரவுடன் கேட்கின்றேன் ; என்னகத்தில் அமைத் 

துக்கொள்கன்றேன 5 அங்ஙனே ஈடக்க முூயலஇன்றேன்,”” 

என்றனள், 

சுகுணமஞசரி:-(1.) “ என்கண்ணே ! உன்னுடவின் 
. rm - ட 

அறகும், உடையின் அழகும், அணிமணிகளின் 

அழுகும், உல்கு உண்மையான அழகை விளை 

ப்பனவல்ல, நி புக்க விட்டிலும், காட்டிலும், 

அடையும் wo பெபயமீர B00! Bich உடலும், 

உடையும், உறக் தூத ணக ஈறும் ஆவது 
எனறம, 

. » @ . த ் . - 7 

(2.) கர்வம், FOLD, சோம்பல் புததலான 

அவகுணங்களை. யணுக வொட்டாமல், உன் 
னுடைய மாமனை, மாமி , மைத்துனா, ௪ணவன 

மூதிலானவர்களுக்கார். செய்ய வேண்டியவை 

களை யுள்ளன் போடும் செய்யப் பழடக்கொள். 
  

(3.) உன்னுடைய கணவன், மாமன, மாமி முத 

லானவர்கஞுக்கு மூன் உீராடவும், உண்ணவும், 

உறங்கவு6 மாடாமித, 

(4,) உன்னுடைய கணவன், காட்டிலிருந்து வரி 

ணும், கழனியிலிருங்து வரினும், காடடிலிருக்து 

வரிஞம், ஈகரியிலிருக்து வரினும் மிக்க மரியா 

தையூடன் எழுந்து பாதோதகங்கொடுத்து, 

அசனம் அமைத்துச் தக்கபடி புபசரிக்க மற 

வாதே, 

£(8.) வீட்டையும், வீட்டிலுள்ள தட்டுமுட்டுச 

சாமான்களையும், ஆக்கிரிம் ௮ன்ன பானாஇகளை
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பும் மிக்க பரிசுத்தமாய் வைத்துககொள்ள வுன் 

சண்ணையுங கருத்தையும் பழக்கிக்கொள், 

(6. ) உன்னுடைய குரல், அண்டை ஆயல் விட் 

டேோரக்குக் சேட் கும்படி. ஒருகாலக்றும், இரை 

ந்து பேசாதே, ஈகைக்காதே, 

(7,) உன்னுடைய கணவன் வெறுப்பவைகளை 

வேண்டுமென்று, பெற காடாதே, அவனுக்கு 

அசாதவர்களோமு இரதம் உறவாடாதே, 

(8.) உன்னுடைய கணவன் அன்போடும் உபசரிக் 

ய ம்பெரியோரகரு ih CZ Biv 'கோடாது உப்சா (ரூ 
ரஞ். செய. 

(9.) விட்டிழ் கடைச்கும் அணி, மணி, ஊண், 

Q. GL. , Ih & an & , Hb HEM LD, தாம்பூலம், மலர், 

மாலை முகுலான வைகளிற் எமக்தவம்றைப் பெற 

காடுஞ் சுயகயக் அுர்மகியைக் கொள்ளாதே, 

(10.) அங்குன்ளாரில், பெறியவர்களுக்கே யன் 

DF ச,மியவர்களுக்கும் மரியாதையுள்ளவளா 

யிரு. அவர்கள் கூறும் மொழிகளையும் ௮௪ட் 

டை. 'சசய்யாமற் கேட்டுக்கொள். 

(11.) உன்னுடைய மாமன, மாமி முூதலானவர்க 

ளுக்கு ஊழியக்காரர் செய்ய வருகிற வேலைக 

ளில், 8 செய்யக் கூடியவைகளை விருப்போடும் 

விரைந்து நீயே செய், 

(12.) மரியரதைக்குரிய எவர் முன்னுமே உட்கா 

ர்க்திராதே. அவமரியாதை பூண்டொழுகுவார். 

க்கடையே அ௮வசரத்திலுஞ் செல்லாதே,
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(18.) ரின் கணவனது வசவை எஜதிர்பார்த்துச் 

கொண்டு தாலுர் தெருவண்டையபிழ் போம் 

கெடுகோம் நில்லாசே, இரத்தெளிய ஆராய் 

ந்து கிச்சயிக்குமுன் ஊழியக்காரர் முதலான 

எவர் மேலுங் குறறஞஷ சொல்லாதே. 

(14.) உன் சணவனுடைய ஊறியமெல்லாம உன 

க்கும் வனுக்குமே யாகேண்மம் என்று 

எண்ணாதே; வேறு போவோம் என்று கலகம் 

பண்ணா. | 

(19.) உன்னுடைய கை தவறியேனும், Gl COL. 

Gugino, ambGug® amy @u rg, 

உடைச்துவிட்டாலும் அப்பழியைப பிறா டை 

புமாறு மறைத்றுவிடாமல் Goi தாங்கககொள், 

(16.) செம்பிற்கு இயற்கையில உள்ள களிம்பு 

போல், மாந்தர்க்கு இயற்கையில் உள்ள தூரக் 

குணங்கள் பல வெ ன்பதை நீ ஈன்கு அமிவாயே; 

அவை, புரி முதலிய இட்டிட்டுப் பலகாலுக 

தேய்க துக்கொண்டிருக்தால், மிசாதிருத்தல் 

போல், ஞான நூல்களையும், நல்லோர் சமித்தி 

சங்களையும் பல்காலும் படி.ப்பதைக்கொண்டும், 

பகவானைத் துதிப்பதைக் கொண்டும், தேய்க்கக் 

தேய்க்க அத்துர்க்குணங்கள் குறையும் என் 

பதை மறவாமல், அ௮வ்வுபாயக்களைக் கொண்டு 

உன் மனக்களிம்பை மாற்றிக்கொண்டே யிரு, 

(17.)- மாதாகளைக் காப்பது அவர்களுடைய மன 

மேயன்றி மதில்களல்ல வென்பதை மறவாதே, 
99 இவவளவே சினக்குக் கூற நாடினேன் '' என்று 

முடித்தனள்.
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இவை கேட்டுக் களிப்போடும் அங்கீகரிக்துந்கொ 

ண்டிருக்க சுசரிதை, :: இவற்றில் ஒசெழுத்தும் பமுதுப 

டாமல், நீங்கள் காடும் விதமே செய்து ஈல்லவளாக என் 

னாலான வரையில் முயல்கின்றேன் 17 என்றனள், 

இு.கன் பின்னா், சுசரிகையைச் சுசிலன் உள்ளது 
ம் co ச் ரதத ச . 

முவகையோடும் கோகி, “என்னரும் பேழுகிய சுசரி 

தை !, கானும் இரண்டொரு விஷயங்கள் உனக்குச் சொ 

ல்ல காடுதின்றேன் '? என்றனன். சுசரிதை, :: என் gh 
? தாய் ! சொல்லுக £' என்றனன். 

சுசிலன் :-—(1.) DTbSTIGU TLD, வாயாற்சொல்லி 

யும், கையாற் செய்தும், குற்றமும் பாவமும 

௮டைஇறதைப் பார்ககலும், மைதினால் நினைக் 

இறதுனாலே திசு பாவங்கள் செயகவர்களா 

இழோம். அதிலால், உன் உள்ளத்தை மிக்க 

ஜாக்ரதையோடுங் காத்துக்கொள, 

(2.) உனக்கு அப் பிரியமா புள்ள வெதுவும், 

பிறருக் குமே அப் பிரியமாயிருக்கும் என்பதை 

மறவாதே, 

(3) உன்னுடைய இருதயம், உட்பகைவர்களு 

டைய காரியங்களால் மலினப் படாமலிருக்கும் 

படி, பேசறிவுடன் அதனைக் காத்துக்கொள், 

(4.9) உடலைச சுமப்பதற்கு அடைய வேண்டிய 

பயன், பரோபகாரஞ் செய்தலே யென்பசை 

நினைத்து நினைத்துப் பரசோபகாரியாகி வாழ், 

5.) வாழவுற்ற பொழுதில் தலை தெரியாத ம௫ழ் 

ச்சியும், தாழ்வுற்ற பொழுதில் தலை நிமிராத: 

கவற்சியுக் கொள்ளுவது பேதைமை யென்ப 
தை மறவாதே,
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(6.) பேராசை, பொருமை, கர்வம், தூரபிமானம் 

அகிய அுர்க்கணங்கரைடையோரிடத்தில், தர 

மரமும், நீதியம் அணுகுவதும் அரிதென்பதை 

மறந்துவிடாதே, 

(1.) அறம் புரிகின்றவர்களிற் சிறந்தவர்கள் பூத 

FOUN mL VT ToT; அற்றலுடையவர்களிற் 

இறந்தவர்கள் Gor செய்த அபசாரங்களைப் 

பொரறுக் கும் ஆ றறலுடையவ ர்கள்; றி வுடை 

பவர்களிம சிறந்தவர்கள் ஆச்.தும ஞான டை 

யவர்கள் ; ஸக்மார்க்க முற்றாரிற் சிறக்தவர் 

கள், தலைபோகவரினுஞ் சத்திய மிழக்காதவர் 

கள் என்பதை யெண்ணி யெண்ணி ஏற்றவாறு 
நட. 

(8.) கொடுக்கும் எதையும் ௮ன்பினாலேயே கொ 
a 

OQ; AMD tego Hoy CorCw am. 

(9.) இல்லற வாழ்க்கையில், ஆணாலாகவேண்டிய 

கன்மைகளைவிடப் பெண்ணாலாகவேண்டியவை 

பலவாதலால், உன்னால் பலருக்கும் கன்மையே 

விளையுமா௮ு பே ரறிவுடன் நடந்துகொள், 

(10.) உன் மாமன், மாமி முதலானவர் செய்யுஞ் 
° . எ ப் அ. ° . 

செய்கைகளும், சொல்லுஞ் சொற்களும், உன 

க்குப் பிரியமாயிருப்பினும், அப்பிரியமாயிருப் 

பினும், இதமானவைகளாகவே கொள், 

(11.) சிக்கனமறியாத குடி. சீரழிந்து போகும்; 
கடன்பட்ட புருடன் கருகாகத்தின் வாயப்பட் 

ட தேரைபோல் கண்ணீர் விட்டுக் கதறவேண்டி 

யவன் என்பதை மறவாது சிக்கனமாய் வாழ்;
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கடன் கொள்ளும் வழக்கம் உன் கணவனிடம் 

இடங்கொள்ளாசுபடி அவனைக் காத்துக்கொள, 

(12.) உன் தாயார் இவ்விட்டு வேலைக்காசர்களி 

டம் அன்புள்ளவளா யிருக்கிறதுபோல், நீயும் 

உன் விட்டு வேலைக்காரரிடம் ௮ன்புள்ளவளா 

(13.) உன் மாமன், மாமி முதலான புக்ககத்தா 

ரில் எவரையேலும் புறங்கூறவரும் பிறருக்குக். 

காறுகொட ராதே. 

இவைகள் எல்லாம் உனக்கு கான் முன் பன்முறை 

சொன்னவைகளே, இப்பொழுது உனக்கு நினைப்பூட்டி. 
்? என்று விடை னேன், சுகமாயப் போய்வாரு்கள் 

கொடுத்தான், 

தனபாலன் ;--!! மாம ! போய்வருகின்மேம், மாமி ! 

போய்வருகின்மேம் '” என்றனன், சுசரிதையும் அப் 
பா! போய்வருகின்னோம், ௮ம்மா ! போயவருகின்றபோம்” 

என்மனள், 

பல வேலைக்காசர்களும், வேலைக்காரிகளும் வநது, 

வரிசையாய் நின்றுகொண்டி, வியசனங்கலகத சந்தோ 

ஜம் நிறைந்த மனமும், பார்வையு முடையவர்களாய்தீ 

தங்கள் எஜமானன அ புதீதிரி, மாமியின் வீட்டிற்குப்போக 

வழிவிடக் காத்திருந்து, ௮வளது பதியும், ௮வளும், வண் 

ஒயிலே.மியபின், ஊரின் எல்லையைக் கடக்கும் வரையிற் 

சென்று வாழ்த்தித் இரும்பினர். 

இவள், மாமியின் விடுபோகப் புபப்பட்டபொழு௮, 

பக்கத்தில் கண்ணுங் கண்ணீருமாய் நின்று கொண்டிருந்த 

இரண்டு சகோதாரும், தமக்கையைப் பிரிய மனஞ் ௪கியா 
9916-2
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ராயினர். ஆகவே பன்னிரண்டு வயதடைந்தவனும், சுமதி 

யென்னும் பெயருடையவனுமாகிய மூத்தவன் :--'* அத் 

தான் ! எங்கள் ௮க்காளுச் தால்களும் இங்கே அடிக்கடி. 

வரப்போக இருங்கள் '' என்றன், 

தனபாலன் :-.! தம்பி! நீயும், உன் தம்பியூம் கல்ல 

பிள்ளைகளாய், நன்முயப் படி தீ.நுக்கொண்டி௫௬ஈ தால், உங் 

களை யடிக்கடி பார்க்க வருகறதற்கு, உங்கள் அக்காளுக் 

கும் எனக்கும் அசை யிருக்கும்” என்முன், 

சுமதி:--: அததான் |! நீங்கள் சொல்லுறெபடியே 

செய்கிறோம் ; நீங்களும், கான் கேட்டுக்கொண்டபடியே 

செய்யவேண்டும் ' ் என்றான், 

சுசரிதை :-(சுமகியைமாரபோடணைத்அுக்கொண்டு, 

ததும்பிய கண்ணீருடன் ௮வனை5 தடவிக்கொடுத் தாள்.) 

இளையவனும், எட்மி வயறும் முற்று சவலுமாகய 

அபபா | அக்கா 

யும், அத்தானையும், கம்முடைய வீட்டிலேயே வைத் 

குணலாபன், தன் தந்தையை நோக்கி, 4 

தக்கொள்ளுங்கள் '' என்முன், 

தகப்பன் :.: குணலாரபா ! நீயம், சுமசியும், உங் 

ள் வீட்டில உங்கள தாய் தகப்பன்மாரோடு இருக்கிறது 

பால், அத்தானும் அவரைப் பெம்று வளர்த்த தாய் தக 

பன்மாரோ டிருக்கவேண்டாமோ?”” என்று புன் சிரிப்பு 

ன் கேட்டான், 

சுமதி: அச்தானும் அக்காளும் அவர்சளுருக்குப் 
'பாகத்தான் வேண்டும்.” (: அத்தான் ! எங்கள் அக்காளை 

புன்போடும் பார்த துக்கொள்ளுங்கள் ?”? என்றனன், 

குணலாபன் :.... அம்மா | அக்காளை அ௮னுப்பாதேயு 

கள் அக்காள் ஈம்முடைய வீட்டிலேயே இருக்கட்டும் 5
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அத்தான் வேண்டுமானால் போகட்டும் வரட்டும் '' என்று 

மிக்க துயரத்துடன் கூரினன். 

சுசரிதையும், தனபாலனும்:--புன்னகை செய்து 

கொண்டே *( குணலாப ! நீ எங்களோடு இராஜபவன த் 

அக்கு வருகிறையா ?'' என்ஞுர்கள். 

குணலாபன் நான் வரமாட்டேன்; நீங்கள் 

போங்கள்; என் தோழர்கள் இங்கே தானே இருக்கிழுர் 

கள் '' என்முன், 

சுகுணமஞ்சரி :-: குணலாப! கான், உங்கள் மா 

மனை, பாட்டனை, பாட்டியை, எல்லாரையும் விட்டுவிட்டு, 

உங்கள் சசப்பனாருடன் இங்கே எத்தனையே வருஷமா 

யிருக்கவில்லையா 1? '' என்முள், 

குணலாபன் :_!4 அமாம் அம்மா ! அக்சாளைப் பிரிக் 

இருக்க எனககு அழுகை வருகிறதே 1” 

ல்லி, ஊ--௨கு--உ௫--உழும்--உரும் - எறைமுதான், 

் என்று சொ 

சுசிலன ;__ குணலாப | நம்முடைய வீட் 9. DE 

அடிக்கடி <2 & GT SHLD அக்காளும் வருவார்கள், ௮இக 

காளிருப்பார்கள், ௮மாதே! கேரமாகிறது, அவர்கள் 

போய் வரட்டும்” என்முன், 

குணலாபன :--:: அத்தான் | நீங்கள் அடிக்கடி இங் 

கே வரச் சரிப்படாவிட்டால், எங்கள் அக்காளை மாத்திர 

மாவது அனுப்புகிமீர்களா 1? என்று மிக்க பணிவோடும், 

பரிதாபாரமாயும் கேட்டனன், 

தனபாலன்: குணலாப ! அவசியம் வருகிறோம் 

சந்தோலூமாயிரு; எங்களை யனுப்பு”” என்னுன், 

குணலாபனும், சுமதியும்: ௮ச்தான் | சுகமாய்ப் 
ர்ச் போய் வாருங்கள் '? என்றனர்.
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சுசிலன் :..:! குணலாப ! வண்டி வந்திருக்கிறதோ ? 

பா '? என்றான். 

குணலாபன் :_-சந்தோலவத்தோடும் ஒடிப்போய் வீ 

தியில் பார்க்துவிட்டு, உள்ளே வந்து, :! அப்பா! சோபா 

லன் சவாரி வண்டி. கொண்டுவ%திருக்கிறான் '' என்றான், 

- பால்போல வெண்மையாயிருக்த இரண்டு வெள்ளை 

யெருதுகள் பூட்டி வந்து நின்ற சவாரி வண்டியின் ௮௬ 

இலவக்து, எல்லாரிடத்துஞ் செலவு பெற்றுக்கொண்டு 

ஏறியட்கார்ந்து, தாய் தந்தையர், சகோதரர், வேலைக்கார 

ரர் முதலானோர் நினைவு இடையே யிடையே வந்து வந்து 

வருத்தியகஞல் மருள்விழீப் பார்வையோடும், இரண்டு 

காளைக்குப் பின், இராஜபவனம் போய்ச் சேர்தனள் 

தனபாலனது இல்லறதீதுணேவியாகிய சுசரிதை, மாதா 

பிதாக்கள் கூறியவைகளை மறவாமலும், ௮௪சட்டைபண் 

ணாமலும், மிக்க ஜாக்செதையோடும், தன் மனமொழி 

செயல்களில் தூய்மையுடையவளாயிருந்தனனள் அக்கங்கை, 

தமக்கை, அவளுடைய புருஷனுடன் மாமியின் 

விட்டிற்குப் போய்விட்டபடியால், சுமதியாகிய தம்பி, 

கையுடைந்தவன்போல் பலகாள் வரையிலும் வியசனப் 

பட்டுக் கொண்டிருந்தான், &FaCw,  பெண்சளைப் 

பெற்றவர்கள், அப்பெண்களைப் பிழர் கொடுத்து வைத்து 

ருந்த அடைக்கலப் பொருள்களென்றே எண்ணல் வேண் 

டும். அவர்களை அவர்களுக்கு உரியவர்களாகும் பதிகளி 

டஞ் சேர்ப்பித்தபின், பட்டி ரந்த பெருங்கடனையும் வட்டி. 

யையுங கொடுத்துத் இர்த்தவர்கள்போல, மனங்களிக்க 

வேண்டும் என்று பன் முறை சுகுணமஞ்சரிககுச் சொல் 

லிச்கொண்டும், தான் நினை த்துக்கொண்டும், புத்திரியின்
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பிரிவை யெண்ணி யெண்ணிப் பேதையசைப்போற் பெரி 

தல் கலங்காமலும், ௮வளை மாமியின் வீட்டில் வாழவொ 

ட்டாது அடிக்கடி யபழைத்து வந்து கெடுக்காமலும், இருக் 
தனன், 

G05, வித்தியாவிநோதருடைய சல்விச் சாலையில், 

கூர்மையான புத்தியோடும், ஜாக்ரதையோடும், கல்வி 

கற்று த தேர்ச்சியடைந்து, ஈன்னடையிலுந் தோது கொ 

ண்டிருக்கனன். இவனுக்குப் பதினெட்டாவது வயது 
வந்துவிட்ட து, 

“sarin ஐம்தாண்டுவரையிற் சீராட்டி, அன்பு 

பாராட்டி, வளர்க்கவேண்டும்; ஆறாவது வயது முதற் 

பத்து வருடங்களளவும் வாட்டி. வருத்திக் கண்டித்துத் 

தண்டிச்துக் கல்வி கற்பிக்கவேண்டும். பதினைந்துபோய் 

பதினாமுடிவிட்டால், * தோளுக்கு மிஞ்சினால் தோழன் ' என் 

்? என்ப பதை நினைந்து ஈகண்பனைப்போல் நடத்தவேண்டும் 

தை யுணர்ந்திருந்த தந்தையின் நினைவிற் சலந்து, தக 

குலத் தொழிலைச் செய்யவும், தந்தைக்கு உதவியாக 

ரின்று தங்கள் செல்வத்தை வளர்க்கவும், காக்கவும், கல் 

வழியில் பயன்படுத்தவுங் கற்பானாயிஞன் சுமதி. 

சுகுணமஞ்சரியின் இரண்டாவது புத்திரஞகய 

குணலாபனோ, பாரப்பவர்களும் பெற்ரோழும் உள்ளங்க 

ளிக்கத்தக்க உடலும், அழகும் வாயந்த சிறுவனாய் இரு 

நீதனன், விளையும் பயிர் முளையிலே தெரிடிம் என றபடி, 

இவனிட த்தில், பிடிவாகம், பொழுமை முதலான பல ௮வ 

குணங்கள் விளங்கின, ஆகவே, பெற்மோர் மனங் கலங்கு 

கையில், உற்மோரும் மற்றோருமோ, * குழந்தையை or 
ன்ன செய்கிறது ? காளடைவில், கல்ல சிறுவனே யா 

கும்; உங்கள் வயிற்றிற் கெட்ட குணமுள்ள பிள்ளை பிறக்
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காதே!'' என்று கூறினர், பெழ்ரோரோ, அந்தோ! ஈன் 

னிலக்தில் முண் மாழமாம் முளைக்கன்றதை யறியோமோ 

இவனும் ஈல்லவனணாவானோ?'' என்று கூறிப்பெற்ற வாட்ட 
மொழியார் ஆயினர், 

௬லனும், சுகுணமஞ்சரியும், குணலாபனுடைய 

கட்டழகைக்கண்டு களியாராகி, அவனுடைய கடுமொழி 

மூதலியவற்றைக் கண்டு நடுங்குவாராபினர், ் அந்தோ | 

ஐந்தில் வந்தது தானே ஐம்பதிலும் வரும் ; செடியாய் வளையா 
தது மரமாய் வளையுமோ? ஆந்தை கிளியாகுமோ? அனல் புன 
லாகுமோ? இவனுந் இருஈ துவானோ:் என்று கவன்றனர், 

* வளமிலாச் சிற்றூர் வாழ்க்கை, வன்மனக் சயவர் சேவை, 

உளமதற் இசையா வுண்டி,, யொழற்றுமை யில்லாப் பெண்டிர், 

இளமை சேர் விசவைப் பெண்கள், இகழ் ஈ௩டை மூர்க்க மைந்தர், 

வளர் பெறுர் சீமையின்றி வாட்டியே எரிப்ப வந்தோ !” 

என்றபடி, இவன் ஈம்மை யென்னென்ன செய்ஒறெதற்கு 

ES HEB YC ey?” வென்ற ஏக்கமுறுவாராயினர். 

குணலாபன், ஊண், உடை, ஆட்டம், ஐட்டம் முத 

லரனவைகளிற் கொண்டிருக்க உழ்சாகத்தைப் படிப்பி 

லும், பாட சாலைக்குப்போவதிலுங் கொள்ளா னாயினான், 

அவனுடைய உடலின் வனப்பு முதலியவற்றைக் 

கண்டி வியந்த ஓரார், (*சுிலனுஞ் சுகுணமஞ்சரியுஞ் 

சிறந்த பாக்கியவக்தர்?” என்று வாழ்திதினர், அவர்க 

ளோ குணலாபனைப் பார்ககுந்தோறும், நினைக்குக்தோ 

௮ம், அந்தோ! இவன் பூப் புழுவானானே ! புலியாகி 

வந்தனவேை ! உடலின் நலமே யொழிய உளத்தின் ஈலம் 

ஒரு சிறிதும் பெற்றிலனே ! அழகும், கல்வடிவும், குல 

மும் பெற்றிருந்தும், இவன் சல்வி சல்லானாக, மணமில்லா 

மதூருக்கமலர் போன்றனனே ! இவனை எவர் நன்குமதிப்பரா[
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 அலரிடைப் பிறந்து வாழ்க்சு வற்பமாம் புழுவை நோக்கி 

யலரிடைப் புழுவீ தென்ன வாதரித் இடுவார் யாவர் ? 
பலருமே யிகழ வாழ்வோர் பண்புள குலத்தோராயின் 

குலகல மொன்றை யெண்ணிக் கொண்டிடார் மேலோர் மேலா,” 

என்றது பொய்த்தாலன்றோ, இவன் சறப்புறுவன் £' என்று 

கெட்டுயிரப்பு விட்டு, மிகவும் வாடிவாராயினர். குண 

லாபன், விதியாவிகோதர் மனஇறய்ிசைந்த மாணாக்கனாக 

வில்லை. ௮வா பெயசையுமே கெடுப்பானாகினான். வயதேற 

வேற அவனுடைய BINS (Gi CT Uhl Si OTF WD முதாக்தன. கல்வி 

யறிவும், கன்னடையும் அவனுக்கு வாய்ப்பறு, முபலிற்குக் 

சொம்பும், எட்டிக்கணிக்கு இனிப்பும், பெருங்குடிய 

னுக்கு ஈல்லறிவும் வாய்ப்பதுபோல் ௮ருமையாயினது, 

காலம என்னுஞ் சக்கரம் ஐயாது ஊீருண்டுருண்டு 

ஓடிக்கொண்டே இருத்தலினால், காலை. -பகலாகிறது 5 

பகல்-மாலையாகிறது; மாலை-இரவா றது ; இச வு-கள்ளிர 

வாகிறது; ஈகள்ளிரவு-விடியலாகின்ற து. மறுகாள் வரு 

கிறது. இங்கனம், காழிகை காளையும், காள் வாசத்தையும், 

வாரம் மாகசதையும், மாதம் வருஷத்தையும், வருஷம் 

வளாசசி சளாச்சிகளையுங் கொண்டுவந்து விடுகின்றன. 

பெக்மோரும், வித்யாவிகோதரும், :*குணலாபன் 

பிள்ளோமதி மீங்யெக்கால் கல்வியில் ர௬சிகொள்ளக்கூடும் ”' 

என்று ஒவ்வொருகாலத்தில் எண்ணியதற்கு, இலவுகாத்த 

கிளியின் தஅயரெய்இனர், 

இவன், சல்வியினிடத்து ௮சட்டையும், பெத்ழோர், 

ஆரியன் முதலானவர்களிடத்துக் கழ்ப்படியாமையுமே 

கிறைக்தவனாகி, மெய்யும், மனமும் வருர்த வுழைத்துசக் 

கல்விகற்கும் கற்பிள்ளைகளையும் ஈகைப்பானும் பகைப்பானு
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மாய் வளர்கையில், பன்னிரண்டாண்டுகள் சுழிக்து பதின் 

மூன்றாவதுவயது வக்துவிட்டது. வரவர, ஒரு பயலுமாகர 

ஓதிபோல் ஒங்கிவளர்ககனன், அறிவு, அடக்கம், அன்பு 

மூதலியவற்றிற் குறுகினன். கல்விச்சாலைக்கு ஒருநாள் 

போகிறதும், ஒன்பறுகாள் போகாதிருக்கிறதும், தன்னைப் 

போன்ற சிறுவர்களும், தனக்கு சண்பர்களுமாகிய சில 

ருடன் ஒடியாடிப்பாடிப் பலவிடங்கள் திரிவதும், வேண் 

யவன்று விட்டிற்கு வருகறஅம், வேண்டாதவன்று வரா 

மலிருக்கிறதும், கூத்தெங்கே? பாட்டெங்கே ! என்று 

நரடியோடிக கண்டுகளித்துக் காலல்கழிப்பதமாயிருக் து, 

பின்னும் கான்கு வருஷூங்களை யொருகாளேபோற் கழித்து 

விட்டனன். இட்பருவமாகிய யெளவனக்தை யுற்ற குரூபி 

யும் கந்தர்வனாவானெனில், சுரூபியானவன் கண்சவரும் 

வடிவினன் ஆகானோ? கல்வியில்லாத இவனுக்கு கினைத்த 

கன்மை தீமைகளை நினைத்தவாறே செய்வதற் கொரு கருவி 

யாகிய செல்வமெய்துவதற்கு, செல்வமுள்ளவன் புதல் 

வனாயிருத்தலும், சீவழிப்பட்டார் திமைகளையும், 6ல்வழி 

ப்பட்டார் ஈன்மைகளையுஞ் செய்வதற்கேற்ற வாலிபப் பரு 

வும், எவாக்கும் அட ஙகாமையும், அஞ்சரமையும் SHB 

கே யமைந்தன. 

இக்குணலாபன் இன்னார் புதல்வன், இன்னவடி 

வினன், இன்ன இயல்பினன் என்றமிக்தவர்களும், தீயவழி 

களிழ் கண்மூடியோடிப் பெருந்துயர் உழன்று, கைப்பெ 

ருளிழக்.து, பொல்லாத வறுமையுற்றோருமாகிய பலகிழக் 

கழுகுகள், குண்லாபனிடத்துத் தூர்புத்தியும், gil cen 

யம் ஒங்குவதைக்கண்டு, 1: இவன் கம்மையா தரிப்பவனா 
வன் ; விடர், ஈடர், கசயகர், வேசையர் முதலானவர்சளு 

க்கு, மாரியின்றி வாடி. வதங்கும் கெற்பயிருக்குக் கார்
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முகில்போல் உதவுவானாவன் என்ன, அவன் கசெடுவழி 

Wer Cu ௩டைபெறும் நாளாகிய தங்கள் நன்னாட்களை 

எதிர் பார்த்துக்கொண்டே, அ௮வன்பாற் பன்மூமை வர 

வும், கட்பாடவும், சிறுவர மதியைச் சிதைக்கும் கதைகள் 

பல செப்பவும், முற்றும் த௫்தைக்கடங்கா த ம டனாகிவிட 

வும் வேண்டிய வழிகள் தேடுவோருமாயினர், 

குணலாபனோ, பிழையின்றி விரைவி£ கூட்டக்கழிக் 

கவும், பெருக்க வகுக்கவுமே கற்றிலன். ஐந்தாறு சொற்க 

ளடங்கிய சிறுவாக்கியங்களைப் பொருள்விளங்கச் இருத்த 

மாய்ப்படிக்குஞ் சக்தியம் பெற்மிலன், ஊர்க்கதைகளில் 

ஒருகோடி. சொல்லவும், உதவியற்ற பேச்சுக்கள் கேட்க 

வுமே தன்னாலையஞ் செவியையும் பழக்கிக்கொண்ட னன், 

தங்களுக்குள்ள வளவயல்களை யேனும், வானமளா 

விய மனைகளையேலஸும், குடங்குடமாயக் சுக்கும் பசுக்க 

ளையேலும், குன்றுகள் போன்ற காளைகளை யேனும், ஏருழு 

துவரும் எருதுகளை யேனும், எருவடி.த்துவரும் வண்டிகளை 

யேனும், பயக்துகிம்கும் பண்ண யாட்சமாயேலும், பட்ச 

மாயுபசரிக்கும் வேலைக்காரர்களையேனும் எண்ணாமல், உண் 

ணுவது, ஊர்திரிவது, உறங்குவது ஆகிய மூன்றுகாரியங் 

களில் வல்லவனானான். ஆகவே, மனக்கொதிப்பையடக்கி 

யடகஇப்பார்த்தும், அடக்குமாற்றலற்றவனாகிய சு£ீலன், 

ஒருகாள், :* குணலாப ! உனக்கு அ௮ட்சரதிதஇினிட த்திலூம் 

ஆசிரியரிடத்திலுக்தான் பசைருதிர்ந்து படிப்பை விட்டு 

விட்டாய்; பள்ளிக்கூடம்போறைதை விட்டுவிட்டாய ) 
புஸ். தகங்களைக் கட்டி யெறிச்துவிட்டாய், உண்ணச்சோ 

௮ம், உடுக்கத்துணியும், சுவையும், ௮க்தஸ்துங்கெடாமல் 

வேண்டியிருக்கெறனவே ! உழைக்காவிட்டால், இவை
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களை ௮டைகிறதெப்படி 1? உனக்கு ௮ன்னப்பகை யுண்டாக 

வில்லையே ? ஈம்முடைய ஆட்களைப்போல் பயிர்த்தொழில் 

கற்றுக்கொள்ளவாவது காளை முதல் வா, இறைக்கிற படி. 

யாட்களிற்கு மடை மாறவாவது கற்றுக்கொள் ”' என்முன், 

இவை ேட்ட குணலாபன் கண்கள் சிவக்தன ; உத 

டுகள் துடித்தன; கைகால்கள் நடுங்கின ; கண்டம் சுமறி 

யது? முகத்திறி கோபமேியது 9) ஒன்றுஞ்சொல்லாமல், 

இருக்துவிட்டான் ; சண்பரிடம்் போய்க் கூமிக்சொண்டான். 

தங்களுக்கிருகத வளவயல்களில் மஞ்சள், கரணை, 

சேம்பு, பூமி, வெர்காயம், வெள்ளிக்கிங்கு முதலிய 

வெட்டியெடிக் கம் பருவங்களிற் போய்க் காவலிருக்கவே 

னும், கரும்பு, கெல் முதலிய அறுக்குங்காலங்களிற்போயக் 

காக்கவேளும் வபல்களிற்குப் போயிருந்த சுமதியாவது, 

சுசிலனுவது, : குணலரப ! இன்னகேசத்திம்கு இன்ன வய 

லண்டைவா, காவல்காக்கவேண்ூம் '” என்று ஈயமாய்க்கூறி 

னாலும், வரேன், வசேன் என்று கூறாமல், : சரிதான் ்? 

என்பான். அதனை மமபி நம்பி, சுமதியும் குணசிலனும் 

போய்விடுவார்கள், இவன் வரவை யெதிர்பார்த்து வருத்த 

முனுவார்கள், இவனோ வெட்கமேனுக் துக்கமேனுமின் 

மித் இய சிறுவரிடையில், கட்சத்திசங்களுக்கிடையே ௪ந் 

திரன்போல் விளங்கித் தன்னை த் தய சிறுவர். மதிக்கக்கண்டு 

மெந்துவிட்டு விடுவர்மு உண்டுவிட்டோடிப் போவான். 

சலன், அடுத்தவுரில் மிக்கசெல்வமும், சீரும், ற 

ப்புமாய் வாழ்ந்துகொண்டிருக்க தன் தம்பியிடம், ஒரு 

காள் இரவோடு இரவாய்ப்போய்த் தன் குறைகளைச் கூறிக் 

கொண்டான். அவலும், சண்ணுங்கருதீதுஞ் சாலக்கலங்கி 

: அண்ணா ! இதற்குள்ளேயே இத்தனை யதையமடையா
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Siam, இயசண்பர்களாகிய ஸர்ப்பங்கஷின்விஷம் இன் 

னும் அவன் சிரத்திற்கு ஏறவில்லை. கான்வற்து அவனை 

யிங்கே யழைத்துககொண்டுவக்து, என்னோடு காலாறு 

மாதம் வைத்துக்கொண்டிருக்து, கூடியமட்டில், நல்லவ 

னணாக்கி, கணக்கிலும், கையெழுத்திலுக் திருத்தமுண்டாக்கி 

யனுப்புகிறேன். நீங்கள் கவலையொழிந்திருங்கள் £' என்று 

தேற்பினன். சுடீலனும் விடியுமூன் al Bou 6 37 CHT 6 bi om: 

FF NOI தம்பியும் ஸஜலை என்னும் ஊரின் அதி 

காரியும், நிதிபர னுடைய அன தீதிலிருப்பவனும், ௮கேக 

சிறு கிராமங்களுக் க மணியம் பார்ப்பவனும், எண்ணிறந்த 

கணக்கர்களையும் தோட்டி தலையாரிகளையும, உடையவ 

னும், இரவும் பகலும் வரும் கண்டற் பணமாகிய சரக்கா 

வரிகளை விட்டில்வைக்துச் காதிறுக்காக்று மூவ்வாயிரம் 

நாலாயிரம் ரூபாய் சேர்ந்தபின், இராஜபவன தீதிற்கு அனுப் 

பிவிடுறெவனுமாகிய இவனுக்கு, ஊரைவிட்டுப்2போாவதும் 

சுலபமான காரியமாயிருக்குமோ 7 இவன், முணலாபனுக் 

காகச் சாலினிக்; வர வெண்ணி யெண்ணிச்தவமினான். 

இதற்கடையில, குணலாபன், ஒருகாள், தன் ௮ண்ணனு 

டன்பிணய்டூக்கொண்டு ஒருவ?ராமிஞ் சொல்லாமல், தன் 

தாயுடன்பிறர்த மாமன் ஊருக்குப் போய்விட்டான், மிக்க 

தியையுறறவனும், “ தயாளு '' வென்னும் பெயர்பெற்ற 

வனுமாகிய மாமன், குணலாபன் வந்தமைகண்டு களியாமற் 

களித்தான். அவனை பிக்க அன் போடும் ஆதமித்தான். இர 

on நாட்களாயின, மன்னும்காள் 8 குணலாப ! உன் 

தாயாரும், தகப்பனாரும், ௮ண்ணனாரும், மற்றவர்களுஞ் 
சுகமாபிருக்கிமுர்களா 1 நீ வண்டிவாகனமில்லாது காலால் 

ப apt eo ் 7d. . ௩ நடக்துவர்ததேது? உள் மேனிவாடி வதங்க, முகங்கோபக் 

குறிகளுங் கொண்டி ருக்கிறதேது ? என்னசங்கதி? என்
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னோடு ஒன்றும் ஒளிக்காமம் சொல்லம்மா !'* என்று கேட் 

டான. குணலாபன், :; மாமா! புதன்கிழமை இரவு சாப் 

பிட, கான் எல்லாரோடும் உட்காரக்தேன் ; என் ௮ண்ணன் 

“குணலாப! நீ சமர்த்தன் ; நீயே சமர்த்தன். ஊணுக்கு 

முந்திக்கோள் வேலைக்குப் பிந்திக்கோள்'' என்கற பழமொழி 
யை உள்ளபடி யனுஷ்டி.க்கிறாய் '' என்முன், 

அப்பொழுது, என் தகப்பறுருங் : கொள் என்றால் 

வாய்திறகது, கடிவாளம் என்ரால் வாயைஞடிக்கொள்ளுங் 

குதிரைகள் இருக்கிறது உனசகுத் தெரியாதா ? சும 12? 

என்று ௮வனைக்கேட்டார், என அண்ணன் கலசலவெ 

ன்று உடல்குலுங்கச சிரித்தான். உம்முடைய தமக்கை 

யுஞ் சிரித்தாள், வேலைக்காசர்கஞூஞ் சிரிச்சாகள், என 

க்கு வமி றேரிந்தது) வயிற்றுவலி என்று இலைச்சோற்றை 

விட்டெழுந்தேன். உம்மோடு சொல்லி யழலாமென்று 

இங்கேவக்தேன் ; இவைகளையெல்லாம், ஊராரும் என் 

சிகே௫ிதொாகளுங்கேட்டால் எனக்குப் பொல்லாத தலையிறக் 

கமல்லவா? மாமா! '' என்றான். ஆனால், சொல்லாமலா 

esr? com Aras geo தயாஞ கேட்டான். 
© BRET இருந்தால் அவாகளுச்குச் சந்தோஷமா P 

இறந்தால் வியசனமா? மான் எப்படியாறால் அவர்களுக்கு 

என்ன? கான், சொல்லாமல். தான் வர்துவிட்டேன் ்' என் 

ரோன், தயாளு, இவன் வழிகளையெல்லாம் ஓலைகளின் வழி 

யால் ௮றிக்தவனாதலால், கயந்த மொழிகள் கூறி, * உன்னை 

வைத்து வளர்க்க உன் தசப்பனாருக்குத்தெரியாது. ரீ கல்ல 

சோலுக்காரன் ; உன்னை யப்படிப் பரிகாசஞ் செய் இருக்கலா 
காது ; உன்னைத் தேடிக்கொண்டு அவர் இங்கே வருவார் 

கான் அவருக்குச் சொல்லுகிறேன் ; £வியசனப்படாதே!'” 

என்று தேற்றிக் கடைத்தெருவிற்கு அழைத்துக்கொண்டு
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போய்ப் பட்டுக்கரையங்கவஸ்இசங்கள், சரிகையங்கவஸ் 

இசங்கள் இவ்விரண்டு மடிகளும், ௮வன் பொறுக்கியெ 

டுத்த நான்கு சட்டைகளும் வாங்கிக்கொடுத்து, ௮வனஅ 

மனப்புண்ணை யோருவாறு மாற்றினான், 

கடைவிியிலிருஈது மாமலும், மருமகனும் வீடு 

கோக வருகையில், தெருப்பள் விக்கடமொன்தில், 

' அடலுூறு மன்னர் சோரரபகரித் இவெ சன்றாம், 

விடலுறு தமையன் றம்பி வீம்பிணிற் கொள்வ தன்றாம். 

உடல்கெடு சுமையு மன்றாம், உசவலி ஜோங்கு காளும். 

சடலுடைப் புவியிற் செல்வக் கல்வியின் மிக்ச துண்டோ 1” 

என்று மாளுக்கர் ஒப்பித் துக்கொண்டி ருக்கக்கேட்ட குண 

லாபன், மாமா! என்னவோபாடி.தீ தமையன், தம்பி என் 
கிமுர்களே ! என்ன அது? ”' என்றுகேட்டான். தயாளு, 

'குணலாப ! இக்த வுலகத்திலே இருக்கற மனிதர்களுக் 

குப் படிப்புப்போல் சிறக்சபொருள் வேமொன்றுங் கடை 

யாது, அதை ராஜாகளாவது, இருடர்களாவது பிடுங்கிக் 

கொள்ளமுடியாது, கூடப்பிறக்த ௮ண்ணனாவது தம்பியா 

வது சொத்துக்களைப் பங்கிட்டுக்கொண்டு பிரியும்போது 

பங்இட்டுக்கொள்ளமுடியாது, தூரதேசங்களுக்குப் போ 

கறபோ௫, கூடவேகொண்டுபோவதற்குச் சுமையாகாது. 

எத்தனைபேருக்குக் கொழடுித்தாலுக் க றைவதற்கடாய் வள 

ரும் என்று கல்வியின் பெருமையைச் சொல்லுூரர்கள் ”? 

என்றான். குணலாபன், :: சரி ! சரி | இதை கான் என் உபா 

தீதியாயர் வித்தியாவிகோதர்வாயாற் பலமுறை கேட்டிருக் 

தறேன். இப்படி. யெத்தனையோ சொல்லியிருக்கிருர் ; என் 

னையே தனியாயக்கூப்பிட்டுப் பின்னும் எத்தனையோ 

'சொல்லியிருக்கிறார் '* என்றான். தயாளு, : பாட்டுமுண்டு, 
குரலுமுண்டு, பாழான இருமல்தான் guen Rot”
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எனமுன், தயாளுவுய் குணலாபனலும் இப்படிப் பலபல 

பேசிக்கொண்டே வீடுவந்து சேர்ந்தார்கள், பிறகு Bp gi 

போழ்திற்செல்லாஞ் சாப்பிட உட்கார்ந்தார்கள், 

தியாளுவின் மகள், வித்யாவதி என்னுஞ் சுந்தரி, 

: தப்பா | நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் ; மான், என் பாட்டுக் 

களை மனப்பாடஞ்செய்துகொண்டபின் என் தாயாருடன் 

உட்காருகிறேன்'' என்று சொல்லிவிட்டு, 

' ஒரணி யின்றிக் சந்தை யுடுச்தமான் விழியா ளுக்குப் 

பேரணி பூண்டு பட்டிற் பிறம்கெய குருடி நேரோ ? 

பேணி பூண்டு பட்டிற் பிறங்கெ கல்லா னேரோ ? 

ஓரணி யின்றிக் கந்தை யடுத்சநூல் வல்லா னுச்சே,”” 

என்னுஞ் செய்யுளை விளக்ெ முன் குந்திக் கு ரலெடுத்துப் 

பண்ணோடும் படித துக்கொண்டிருக்தனள். இதைக் கேட் 

டவுடன் தயாளாவின ஈண்கள் அருவிகளரயின ; மூச்சும் 

பெருஞூச் சாகியது ; முகமும் ஒளிகுன் மியது 5 BIW 

எடுத்த பிடியை வாயிலிடாது நின்றது. 

குணலாபன், சயாஞுவை கோக்க, மாமா ! மாமா ! 

ஏன் அழுகிறீாசள ? காக்கிலல புண்ணா என்ன? இன்னும 

கெய்போட்டுக்கொள்ளுங்கள் ; எரிச்சலடங்கும், குழம்பு 

கொஞ்சங் &ரரஈசான், எனக்கே கண்ணில் தண்ணீாவக்து 

விட்டதே !'' யென்றான், 

இம்மொழிகள், தாயாளுவைக் கோபாளுவாக்கின. 

ஆயினும, அ௮டக்கிக்கொண்டான், அவன் மனைவி வந்து 

குணலாபனுக்குமாத்திரம் பின்னும் ஒருபலம் கெய்யூற்றி 

னாள், 
... குணலரபன், : நெய் கல்ல மணம்! அ௮ன்னமுக் தும் 

பைப் பூப் போலிருக்கிறது '” என்ற சாப்பாட்டின் சுவை
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Rn tes வவ 

யைப் புகழ£துகொண்டே யுண்டனை, அுக்கால், வித்த 

யாவ, 

* உண்டிட வாழ்வர் கீழோர் ; உயிர்த்திட வுண்பர் மேலோர்." 

என்றொரு செய்யுளை யெடுத்தனள். | 

அவள் தாய், 44 அம்மா! இங்கே வறுவிட்டுப்போ ?? 
என்றழைத்து, ஒருமுறை சொன்னதுடன் நிறுத்திவிட 

உபாயம் புரிந்தனள், 

தயாளு, மனத்துயரை யடக்கிக்கொண்டு, உண்டு, 

சைகழுவியபின், தாம்பூலங்கொண்டு வைக்கவக்த அவன் 

மனைவி, '' வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் ”” என்னுக் இரு 
க்குறளை மறக்சோாகளோ? என்று சொல்லிக்கொண்டே 

வைத்துவிட்டுப்போயினள். வித்யாவதஇியும், அவளது அன் 

னையும் உண்ண வுட்றார்க்தனர், தெருப் பககத்தறையில் 

சற்காவியில் ப ட்கார்க் இரும், sures, §aas@urw 

உலாவிக்மொண் டிருந்த குூணலாபனை உள்ளே யழைத்து 

எதிரிலே உட்காரவைத்துக்கொண்டு, உனக்கு உன் தோ 

ழாரரினைவு வரவில்லையா? வீட்டுநினைவு வரவில்லையா? 
என்று கேட்டனன், 

குணலாபன் :--₹ வருகிறது மாமா ! நாளைக்குக் காலை 

யில் அனுப்பிவிடும் ழ ஊர் நினைவு வக்து வருத்துகிறது) 

என் தாயார் வியசனப்படுவாள் £? என்முன், 

தயாளு நரன் உனக்கு ஒருபாட்டுச சொல்ல ஆ 

சைப்படுகறேன், சொல்லவா ? என்று கேட்டுக்கொண்டே, 

“பெற்றபொரு டான் வருக்இப் பெருமையுறு முத்தம மாம், 

பெற்றபொரு எப்ப னுழைப் பெருமையறு மத்திய மாம், 

பெற்றபொரு ஞடன் பிறப்பிற் பெருமை யிலா வதமம், 

பெற்ற பொருள் பெண்டுதவப் பேசுமத மாதம மாம்,”
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என்று அ௮ட்சரமட்சரமாய்ச் சொல்லிப் பொருளைக்கூறி 

விட்டு, ': உன் தந்தையும், தமயனும் உழைத்துப் பொருளீ 

ட்டி. விட்டுக்காரியங்களை கடத் துகையில், டீ அவர்கள் 

கஷ்டப்பட்டுக் தேவெதைக்கொண்டு, உண்டு, உடுத்து 

எவ்வளவு காலந்தள்ள எண்ணியிருக்கிருய் ? உனக்குக் கை 
கால்க ளில்லையா? நியாக்கியாயமும் உனக்குத் தெரிய 

வில்லை; ஹிதாஹிதமுக் தெரியவில்லை ; நீ என்ன நாலைந்து 

வயதுச் சிறுவனா? காலைக்தாக விருக்ெதே ! உனக்கிறு 

தகுமா?” என்று கேட்டான், 

குணலாபன் ௨ம் மாம] நீர் கூறுகிறதையெல்லரங 

கூறும் ; எனக்குக் கோபமில்லை ; எனக்குப் படிப்பில் பிடி. 

ப்பு உண்டாகவில்லை, * பணமில்லாதவருக்குப் படிப்பே 

பணம்) பணமுள்ளவருக்குப் படிப்பு ஆபரணமென்று 

மிகவும் பெரியவரான என சிேஇதர் ஒருவர் சொன்னார். 

எனக்குப்பணமும் இருக்கிறது, அழகும்இருக்கிறது, நான் 

உழைத்துப் படிக்கமாட்டேன். படிக்கிறகாளில், வித்யா 

மகாதா என்னைப் படித்திவைத்ததை கினைக் துக்கொண் 

டால், என் மனங்கொதிக்கிறது, ௮வரை நான் பெரியவனா 

னபின என்ன செய்வேவே9$--௮து அப்போதுதான் 

தெரியும்.” எனறான், | 

Burg டட குணலாப! உங்கள் வண்டிமாடுகளில் 

ஒன்றிற்குப் பட்டைபட்டையாய் உடம்பெல்லாஞு சூடு 

போட்டிருக்கவில்லையா ?'' என்முன், 

'குணலாபன்:-...! அமாம் போட்டிருக்கிறது ; அதற்கு 

வாய்வு ரோகம் வக்தகது;: மாட்டுவைத்தியன் வக்துபோட் 

டான்) கொஞ்சகாவிற் குள்ளேயே குணமாகிவிட்டது, 

புண்ணு மாறிவிட்டது '' என்றுன்.
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தயாளு :--!( இப்படியே, உனக்குச் சோம்பல் முத 

லிய சோகம்வந்து கீ பாடங்களைப்படியாதபோது, உபாத் 

இயாயர் உன்னை த்திட்டியோ, குட்டியோ, அ௮டி.தீ2தா, வே 

றென்ன செய்தோ படிக்கவைத்திருப்பார், அதற்காக நீ 

யவர்மேற் பகைகொள்ளலாமா ? இப்போது பேடியபடி. 

பேசலாமா? மூடா ! தெரிகிறகண்ணனுங் கெட்டுப்போகு 

மே! எழுத்தறிவித்தவன் இறைவனாகும் என்பரே”' என்றுன், 

சூணலாபன் :--*மாமா ! அப்படிச் சொன்னது தப் 

பு! தப்பு! ஒப்புக்கொண்டேன். என் பாட்டன், பூட்டன் 

முதிலானவர் தேடி ய் பூமியில all Carr கெல்லுக்கும், விளை 

இமகசை விழ்றுவருகிற பணத்திற்கும் எனக்கும் யாதொரு 

சம்பந்தமும் இல்லையோ? என் தசப்பனா சொலலி யிப் 

படிக்செல்லாம் என்னை யவமானப்படுத்துகிறிரோ? நீரே 

யவமானப்படுத்துகிறீ2ரா ? காணிங்குவக்ததே தப்பு, உம் 

முடைய வேஷ்டிகளையும், சட்டைகளை புட் தயவுசெய்து 
நீர வைத்துக்கொள்ளும் சன்று, பு அதிதுணிகளையுஞ் 

சட்டைகளையும் எடுத்துவைத்தான , 

தியாய i omar ev rit | உங்கள் ஐவராரர் கேட்டிருக 

92 

கால் என்ன புல் செரலலியிருப்பாய் ['” என்றான் 

குணலாபன் : “: கான் இனி இங்கும் வருகிற இல்லை ; 

என் தகப்பனி௨மும் போகிறதில்லை $; என் சிற்றப்பனிட 

மும் பேரகிறதில்லை ; என் ௮க்காவிடமும் போகிறதில்லை 

முன்பின்தெரியாத எந்த வூருக்காவதுபோய், எப்பாடுபட் 

டாவது வயிறு வளர்க்கிறேன் ”' என்றான். 

தியாஞூ :- ் சரி) இதுதான் பெளருஒம் ; இப்படியே 

செய? என்றுன். | 

குணலரபன் :--:( மாமா ! எனக்குப் பைத்தியம் பிடி 

த்ததென்று எண்ணிக்கொண்டிரோ ் என் பாட்டன் ஆஸ்தி 
3316—4
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யில் என் பங்கை ஏன் விவேன்? எனக்குச் சொல்லிக் 
கொடுக்கிறவர்கள் இல்லையோ 7 ஊரில் பெரியமனுஷூரில் 
யோ? இசாஜனில்லை2யா! நீதியில்லை?யா பார்ப்போ 

மே ! என் தகப்பனா், என் பாட்டனார் தேடிய அஸ் தியில், 

எனக்குச் சோறும் அணியுங்கொடுக்க இஷ்டமில்லாமல 

என்னைப் பறக்கடிதீ.துவிட்டால் மாம் வைத்தவன் தண் 

ணீர் வார்ப்பான் என்கிறதை கம்பியிருக்கிற கான், வியச 

னப்படமாட்டேன். கான் உம்முடைய விட்டுக்கு வந்த 

படியால், எரிகிறபுண்ணில ஈட்டியை நுழைத்தறுபோல் 

சுடரிமொழிகளே சொன்னீர்கள் ; கான்போய் வருறேன் '' 

என்று புறப்பட்டுவிட்டான. 

தயாளு, தன் மனத்திலுண்டாக௫ிய சினத்தையும், 

துயசத்தையும் அடக்கிக்கொண்டு, :' குணலாப | ௮ழழச் 

சொல்லுவர் தம்மனிதர்$ சிரிக்கச் சிரிக்கச் சொல்லுவர் 

பிறர் என்பசை ட கேட்டஇல்லையோ॥ காங்கள் சொல் 

ஓ கிறவெல்லாம் உன் காதுற்கு ௮மபுபோலவும், மனதி 

ற்கு விஷம்போலவும இப்போதிருந்தாலும், பட்டறி, 

கெட்டநி, பதி?தட்டிறுச்தறி என்றபடி கெட்டுப் பட்டு 

அனுபவமும் அறிவும் பெறும்போது, ஹிதமென்றே தெரி 

ந் துகொள்வாய் '' என்றான், 

குணலாபன் :--: எல்லாருமே பண்டிதர்களும் பணக் 

காரர்களுமாகி இருந்துவிட்டால், கற்றுக்கொள்ளவும், 

பல்ல*குச் சுமக்கவும் ௮ளூக்கு எங்கே போகிறது? எப் 

படி ப்பட்ட ஏமைவீட்டுப் பிள்ளைகளுஞ் சேரறுக் தணியும் 

கண்டு வாழ்க&ருர்கள். எனக்கென்ன குறை? என் தகப்ப 

ஞர் கையின்8ழ் 8ம்பது ஆட்கள் பிழைக்கிருர்கள். அப் 

படி. யிருக்சப் படிப்பில்லாததினாலேயே கான பட்டினி 

கிடக்து சாவேனா ! படிப்புப் பணமில்லாதவர்க்குப் பணக்
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தேடும் கருவி: கான் பிறரிடம் உழைக்கப் போகின்றேனா 
என்ன ?'' என்றான், 

தயாளு :--!! குணலாப! சல்வி, புருஷருக்குதி தாய், 

தீந்தை, குரு, ஈண்பன் ஆடிய இவர்கள் செய்யும் ஈன்மை 

களையெல்லாஞ் செய்யும். மனத்தி னிருளை நீக்கும், கற் 

குணத்தை ஆக்கும் என்றும், உனக்கவ்வகைக் கல்வி 

யில்லையே யென்றும் வியசனப்படுகின்மேம் '' என்றுன். 

குணலாபன் :-( மாமா ! நானும் படி.தீதிருக்கதேன். 

எனக்கும் கல்வியறிவு இருக்கிறது, எனக்கு ஞாபக சத்தி 

யே கிடையாது என்று நீங்கள் எண்ணிப் யரிக௫க்இிறிர் 
களோ? கான் ஏழெட்டு வருஷங்களுக்கு முன் படித்த 

மூதரைப் பாட்டொன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் ;- 

! காணமெயிலாடச் சண்டறெந்த வாண்கோளீ 

தாணுமதுவாகப் பாவித்துத் தாணுந்தன் 

பொள்ளாச்செறகை விரித்தாடி காப்போலுமே 

கள்ளாதான் கத்த கவி,” 

என் ஞாபகசக்கியைப் பார்த ர்களா?'' என்றுன். 

தயாளு: ₹ குணலாப | ஈன்றாயிருக்கெது, படித்த 

படிப்பிற்குச் சரியாயிருக்கறது; வெய்யிலேறுகின்றது, 

வண்டியிலே.று : இ$த இலையைக் கொண்டுபோய் உன் தப் 

பனார் கையிற்கொடு '' என்று வண்டியிலேற்றி ஒரோலை 

யையுங் கொடுச்து, புதுச் துணிமூட்டையையும் அவன் 

பக்கக்திலே வைத்து அனுப்பிவிட்டான். 

ரகுணலாபன் தீன்னூர் வந்துசேர்க் தான். சுகுணமஞ் 

சரி மு. தலானவர் கவலை நீங்னெர், தயாளுவின் வீட்டு 
க்ஷமமுட் தெரிர்துகொண்டனர், ' 

சுகுணமஞ்சரி : (ஏகாந்தத்இல் குணலாபனை கோக்) 

*குணலாப! நீ செய்துவந்த காரியங்களும், செய்ற
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காரியங்களும் எங்கள் மனம் ஈடுங்கும்படியே இருக்கன் 

னை. 8 படிப்பைக் கட்டோடும் விட்டுவிட்டாயே! விட் 
டில் உள்ள வேலைக்காசர்களை விசாரிக்கவும், பயிர்த்தொ 

ழிலை நடத்தவுமாவது பழக் கழ்.றுக்கொள்ளக் கூடாதா 
௮ப்பா$? என்று கேட்டாள், 

குனலாபன் ..₹ அம்மா | எனக்கும் படி.ப்புக்கும் 

வெகுதாசம் ; ௮ர்தப்பேச்சை யினி யெடாதேயுங்கள் , 

வேண்டுமானால், எங்கள் சிற்றப்பனிடம் போய் எழுதவும், 

கணக்குப் பாரக்கவுஙி கற்றுக்கொள்ளு கிறேன் ” என்முன். 

சுகுணமஞ்சரி :--ஈ சரி, உன் ததப்பனாரிடஞ் சொல் 
லிக் கேட்டுக்கொள் ”' என்றாள், | 

குணலாபன் :-' ம்மா ! அவருக்கு என்மேல் கோப 

மிருக்கும்; நீதான் கேட்டு என்னை அனுப்பு .' என்றான். 

சுகுணமஞ்சரி :-.் குணலாப ! பேற்ற மனம் பித்து, 

பிள்ளை மனங் கல்லு என்பு நிஜமாயிருக்கிற து, உன 

வயதுப் பிள்ளைகள் எச்தனைபோ இந்தவஷரிலே தங்கள் 

விட்டுக் காரியங்களை மிக்க ஜாக்சரதையோமும் அறிவோ 

டும் ஈடத்திவருகிறார்கள் 1 இக்த வயதிலே, ஒருபடி கெல் 

“லாவது, ஒருபிடி. காசாவறு கொண்டுவ6து வீட்டிற்குப் 

போட்டிராத நீ, இவ்வளவு ரோஷமும், கோபமும், துணி 

வும், பகையுங் கொள்ளலாமா? ௮ இருக்கட்டும், கானார்? 

வரார் 1 சுமதி யார்? நீ சொல்லாமல் ஐடிப்போனது 

Qos ஷூசெங்குக் தெரியுமே! ஈம்முடைய வீட்டில் யாரோ 

இறந்துபோனதுபோல் எத்தனையோபேர்கள் வந்து விசா 

நித்தார்களே 1! . உன் கோழர்களும் உன்னைச் கேடிக்கொ 

ண்டுவந்து வந்து, எங்கள் கண்ணையுங் கருத்தையும் புண் 

ளுக்கினார்களே ! இந்த ஷரிலே மீ ஈல்லவனாகமாட்டாய் ! 

உன் தோழர் உன்னை ஈல்லவனாக வொட்டார்சள், ஆகை
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யால், உன் சிற்றப்பனிடம் போய், ஆறுமாதம் இருந்து 
fu Bar, நீ, மிர்நிமிக்கமாய்க் கோபங்கொண்டு, சொல் 

லாம2ல, ஒடிப்போய்விட்டாயே ! உன்னைத்தேட யாராவது 

வரதார்களா? இல்லை, நீ ஈல்லவன் ஆகமாட்டாயென்பது 

உன் தாப்பனாருக்கும், எனக்கும் நன்றாய்த் தெரிச்து 

விட்டது, நீ கெட்டவனாடறது உன் தப்பல்ல; எங்கள் 

மர்தபாக்கியமே என்று எண்ணியிருக்கமோம் '' என்று 

சொல்லிக் ஒண்ணீர் செொரிந்தாள். 

குணலாபன :-'! அம்மா | நீ யமாதே; அழாதே ௮ம் 

மா! நான் புத்திகெட்டுக் கோபத்தால் ஓடிப்போனேன் ) 

இனிமேல் நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே நடக்கிறேன், என் 

ககப்பனாருக்குச் சொல்லு; அவர் கோபக் தணியும்படி. 

செய்? யென்று மனமுருகி, மனமிளகக் கேட்டான். 

சுருணமஞ்சரி :--(( குணலாப! மா மன் வீட்டுக்குப் 

போயிருந்தையே |! மாமன் மகள் எவ்வளவு படித்திருக்க 

முள் பார்த்தையா! நீ படியாஞூடனான துடன், துஷ்டனு 

மாகிவிட்டால், எம்களுக்கு விஷம் வேறே வேண்டுமோ £'' 
என்முள், 

குணலாபன் :-: அம்மா ! கொட்டியபாலின்முன் கக 

Bugp an aro Savor? Cures gous om : எனக்குப் 

படிப்பில்லை : நமக்கு வேண்டிய Sargon SI UT SHAD, 

ஒலையெழுத்வும் கன்முய்க் கற்றுக்கொண்டபிறகு இங்கே 

வருகிறேன்.. கான் இங்கு வந்த செய்தியை என் சிகேதர் 

அறிந்தால், என்னிடம்வந்து என் மனத்தைக் கலக்இவிடு 

வரர்கள், அதற்குள்ளேயே என் தகப்பனாருடன் சொல்லி, 

ஸ-ுஜலைக்கு என்னை அனுப்பிவிடுங்கள் அம்மா !”' என்றான், 

... சுகுணமஞ்சரி:.4 இங்கே யிரு | அவசைக்கேட்கி 

றேன். ௮வர் என்ன சொல்லுகிமுரோ பார்க்கறேன் ''
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என்று குணலாபனுக்குக் கூறிவிட்டுத் தன் பதியினிடஞ் 
சென்று, மிக்க வணக்கத்துடன் ஈயமாய்ப்பேசி, அவனும் 

(நல்லது '' என்று கொள்ளும்படி செய்து, குணலாபனை 

ஸுுஜலைக்கு அனுப்பவேண்டிய ஏற்பாடுகள் உடனே செ 

ப்வித்தனள். அவர்களிடம் ஈடாகவைத்றுப் பலர் கடன் 

வாங்கியிருந்த கசைகளில் ஒருஜதை தங்கச் காப்பும், 

வைசக்கடுக்கனும், தங்கவரைகாணும் முழுகிப்போயிருக் 

தன. இவைகளையெடுத்துக் குணலாபனுக்குப் போட் 

டார்கள். பல துணிகளும், சட்டைகளும் வாங்கக்கொடுத் 

தாரர்கள் ; சவாரிவண்டியில் ஏற்றினார்கள் ; தரோலைபையுவ் 

கொடுத்தார்கள் ; பத்தாமாய்ப்போய், கல்லபிள்ளை யாயிரு 

ந்து ஈல்ல பேரோடுவா; அவர் முகங்கோணும்படி. ஈட 

வாதே'' என்று கூறி, வழிவிட்டார்கள், 

குணலாபன் : 8 யோ ! ஈம்முடைய தாயார் எவ்வ 

ளவு ஈல்லவள் ! கம்மூடைய தஃப்பனூா எவ்வளவு நல்ல 

வர்! கம்முடைய ௮ண்ணன் சுமதி எவ்வளவு ஈல்லவன் ! 

நான் அவாகள் மனதைப் புண்ணாகச்செய்தேனே ! இனி 

யொரு தப்புஞ் செய்யாமல் என் சிற்றப்பனிடம் ஆறுமாச : 

மிருந்து, வேண்டிய எழுத்துங் கணக்குங் கற்றுக்கொண்டு, 

கல்லவனாடி வந்தாலொழிய கான் மனிதனல்ல '” என்று 

oo arene Sree. ஸு-ஜலையிற் போய்ச்சேர் 

த, சிற்றப்பனுடன் இரு, கல்லவ னாகவும், எண்ணும், 

maga ant கற்றுக்கொள்ளவும் முயன்ற குணலாபன் 

முதின் மர்தமுழு துஞ்சிற்றப்பன் சொன்ன சொல்லைச் இரத் 

இன் மேல் தாங்க, அடங்கி 6 கடக்துவர்தான், அதைக்கண்ட 

அச்சற்றப்பன், குணலாபனை ச் தீன் கணகச்கர்களுடன் 

சாராளமாயப் பழகவிட்டுவிட்டான்,
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அவர்கள் குணலாபனுக்குக் கணக்கின் வழிகளை 

யெல்லாங் காட்டிக்கொடுத்தார்கள். சட்டம் வைத்துக் 

கொடுத்துக்கொமித்து, எழுத்ச்செய்து கையெழுத்தை 

யுஞ் சரியாச்கினொகள், இதற்குள், நான்கு மாதங்கள் 

ஒடி. ப்போயின, 

கணக்கர்களுள் ஒருவன் புத்திரன், குணலாபனுக்கு 

கண்பனானான். இவ்வாலிபனும் பெற்றோர் வயிறெரிய வா 

முக் துஷ்டன். இவன், குணலாபனைப் பக்கத்துக் கிராமங் 

களிற் கொண்டுபோய்ப் போய், வாய்ப்பாட்டுக்' கேட்க 

வும், விணை கேட்கவும், ஆட்டக்கச்சேரி பார்க்கவும், அபி 

ஈயம் பார்க்கவுஞ் செய்து செய்து, எரிகிற நகெருப்புக் 

குப் பெருங்காற்றுஞ் சேந்ததுபோல், குணலாபலுக்கு 

வேசையர் கேசமு முண்டாக்கிவிட்டனன். * 

குணலாபன், இற்றப்பனை யெதாத்துப் பேசவும், 

பல பொய்கள் சொல்லவும், சொல்லாமலே பக்கத்தூர்க 

ஞச்குப்போய் மனம்போனபடி யெல்லாம் ஆடிப்பாடிக் 

குடித்து வெறித்துக் குணங்கெட்டுத் திரும்பி வாவு துணி 

appa ஞயினன், ஒரு வாரத்திற்குள்ளேயே, குண்லா 

பன் இடையிலிருஈத தங்கவரைகாண், பூவும், காயும், பழ 

மம், மிட்டாயும், புடவையும், சவிக்கையுமாய்ப பறந்து 

போய்விட்டது. ௮ஃது, உடைக்கு உள்ளிரு ருந்த வணியா 

தலால், ௮.து போனது எவருக்குக்தெரியாது, மறுவாரத் 

தில் சடுக்கனைச் சழம்றி விற்பித்துப் பணமாக்இிக்கொண்முி 

கன்னிஷ்டம் போம் பின்னும் அடிக் சேடுறுவானானான், 

இிற்றப்பன், குணலாபன் வழிகள் முற்றுங் கெட்ட 

மையதிட்து, வியசனமுற்று, ௮ண்ணனுக்கு யாவுக்தெரிய 

ப்படுத்தி, ': என்ன செய்யக் கட்டளையிட றீர்கள் ?'' என்னு
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கேட்டிருக் கரன். தன்னப்பனுக்குத் தன் சிற்றப்பன் கடி. 

தீமெழுதி ஆள்வசமனுப்பியதை யுணர்க்த குணலாபன், 

தான் போயிருது பக்கத்தூரிலிருக்து வீட்டுக்கு வராமலே 

கைக்காப்புக்களையும் விற்பித்துப் பணமாக்கிச்சொண்டு, 

: வேசை நேசம் விளைப்பது நாசம் '' என்பதை நினையாதவ 

னாக, லதாங்கியென்னும் பொதுமகளைச் தான் வதுவையிற் 

கொண்ட புனித மனைவியா யெண்ணி, யன்பு பாராட்டிச் 
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கொண்டு, ௮வளோடும் ராஜபவனம் போய்ச்சேர்க்து, சன் 

கேசருதவியால் வீடுமுதலிய அமர்த்திக்கொண்டு, பார்க் 

குட் தனபாலஜுக்குஞ் சுஈரிதைக்கும் ௮வர்கள வீட்டா 

ருக்கும் பசுப்போல விருந்து, மிக்க மரியாதை 3யாடும் 

இரண்டொருவேளையே அவர்கள் வீட்டில் இருந்து விழுக் 

துண்டுவிட்டுக் தன் ஈண்பர்களோடும் அவப்பொழுதே 
போக்கிவந்தனன், 

கரப்பைவிற்ற பணமுற் கசைந்துபோயிற்று. பணக் 

கவலை மண்டையை யிடித்தது, தலைவலிக்கிறெதே! காய்ச்ச 

லடிக்கிெறதே ! என்று தமக்கையின் விமிபோய்சசெர்க்கான். 

தனபாலன், தக்க வைத்தியனைக்கொண்டு மருந்து கொடுப் 

பித்தான். இரண்டுகாளாகுழுன்னசே கோயுந்திர்க்கது, 

விட்டின் உளவும் குணலாபனுக்குத் தெரிந்தது, தமக்கை 

யின் சைப்பெட்டியிலிருக்து பல வணிகளைத் திருடிக்கொ 

ண்டான். அவ்வூரில் ஈகைக்காரர்விதியில் கொண்டுபோய், 

தீன் தகப்பனாரிடம் வட்டிக்குவைத்து முழுகிப்போயின 

வென்றும், அவர் விற்றுக்கொண்டு வரச்சொன்னாசென் 

௮ஞ் சொல்லி, விற்றுப் பணமாக்கிக்கொண்டு, தனபாலன் 

விட்டிற்கு வந்திருந்தபோது தான் கண்டுபேசிய ஜவுளி 

வர்த்தகனிடம்போய், தன் தகப்பன் பேரையும், தனபா 

லன் பேசையுஞ்சொல்லி விலையுயர்ந்த பல வேஷ்டிகளும்
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புடவைகளும் கடனாக வாங்கிக்கொண்டு, ராஜபவனச்தை 

விட்டுக் தன்னூசே வக்து சேர்க்கான. இப்பொழுது குண 

லாபன் கெட்டது எவ்வளவென்ருல, பூனை புலியானது 
என்னலாம், 

சுசரிதை, தன்னணிகளிற் பல காணாமையைக்கண்டு, 

கண்ணீர் பெருக்கிக்கொண்டே கனபாலனுக்கு அபிவித் 

தாள், அக்கேரத்திலேயே குணலாபனுக்கு ஐவுளிகள் 

கடன் கொடுத்தவர்களும் வக்தார்சள, மது நிமிஷூத்தில், 

குணலாபன் ஈசைகள் விற்ற செய்இியும் வந்தசெட்டியது. 

குணலாபன் வந்இருந்த விதமுமே வெளியாகிவிட்டது. 

அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்ரீ வாயை ஞூடிக்கொண்டிருக 

தார்கள். சாலினிக்குப்போய் உன தகப்பனாரிடம் கடக 

ததை யெல்லாஞ் சொல்லுவோம்? அவர் கம்மை யெப் 

படிவிட்டாலுஞ் சரி யென்முன் தனபாலன். அப்படி யே, 

சுசரிதையும், தனபாலனும், தங்கள் முூழந்தைகளோடும் 

புறப்பட்டுச் சுரிலனிடம் வந்து சேர்சதார்கள், 

இதகழ்குள்ளேயே பிணமுள்ளவிடத்துக் கழுகுவக்து 

சேர்வதூபோல், கெடுவாரசைக் கெடுத்து வயிழவளர்த் 

கும் குடியர்முதலிய குடிகேடர்களாகிய வெளவால் 

கஞக்குக் குணலாபன் இங்கணிதாங்கிய பெரு மசம்போ 

லிருந்தான். அுர்மஇகள் பலகூறிக்கொடுத்திருக்தார்கள். 

தலைக்குமேல் வருகிறதாயிருக்தால், தகப்பனுடன் போ 

ரிட்டெப் பங்கைப்பெற்று எல்லாக்கடன்களையுக் ர்க 

கிறது ; தமக்கையின் ககைகளுக்கும் வழிசெய்துவிடு 

Gog என்றுக் தைரியஞ்சொல்லி வந்தார்கள், குணலா 

பன் சாலினிக்குவந்து மூன்று காட்களாயின, அவன், 

தன் தாய்தந்தையரிடம் போகவில்லை ; லதாங்கியோடே 

யிருக்துவிட்டான். குணலாபனது காரியங்களை எல்லாம் 
ப ழதாமகோபாத்தியாய
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சாஜ பவனசக்திலிருக்து வந்த தனபாலனால் முற்றுக் தெரி 

ந்துகொண்டான் சு£லன், யாதுசெய்வான் ? :: என்னரு 

மை மகளே ! உன்னகைகளுக்குப் பதில்செய்து கொடுக் 

கஇழேன் ; நீ வியசனப்படாதே ”' என்றனன். 

௭சரிதை :..: அப்பா 1 நசைக்கு ஈகை கொடுக்றெர 

கள், ஊரவா நகைக்கு என்ன செய்வீர்கள்? குண 

லாபன் கதியென்ன ? ஓயோ! கமக்கு என்ன: sad 

றக்கம்1 என்ன தலையிறக்கம் | என்று கண்ணீருகுத்தாள். 

சுகுணமஞ்சசி:-.: இந்த ஷரிலே எங்கேயோ வக் 

திருக்கிறுனாமே! கூப்பிட்டுக் கேட்போமா?”' என்றாள், 

FPO :-! பைத்தியக்காரி ! கைப்புண்ணுக்குக் கண் 

னாடி. வேண்டுமோ? ௮வன் குணமெனக்குத் தெரியுமே! 

இனலும் ஈம்2பரும் பொருளுங் கெடாதபடி ஜாக்ரதைப் 

பட வேண்டும், ஒருவருமே ஒருகாசும், புது.நூலும் கடன் 

கொடாதபடி எங்கும் தெரிவித்துவிடுகறேன்” என்றான். 

- ரூணலாபளுக்குத் தன் தகப்பன் விட்டிற்கு வர 

முகமில்லாமற் 2பாயிற்று, தானாப்ப்போக வஞ்சின) 

வெட்கப்பட்டான். :: சாப்புக்கள் எங்கே? கடுக்கன்கள் எங் 

கேரி அசைகாண் எங்கே? என்று என் தகப்பன். கேட்டால் 

என்ன சொல்லுறெது?'' என்று ஈடுங்கினான். அவன் 

ஈண்பர்களில் ஒருவன், உன் சிேகிதர்களுக்கு நீ இரவல் 

கொடுத்திருப்பதாய்ச் சொல்லு, அவர்கள் சல்யாணம் 

தள் முடிந்தபின் வாங்கக்கொண்டுவந்து காட்டுவதாப்ச் 

சொல்லு '' என்றான். மற்ொருவன், : இது மூடத்தனம், 

இப்படிச் சொல்லவே கூடாது, உன் ஈண்பர்களுடைய 

சல்யாணங்கள் எந்த வூர்களிலே ௩டக்கப்போகின்றன £ 

ரமபுச,த்திலா ?. எனக்குத் தெரியாதவர் பிள்ளைகளார்? 

ஐவர்களிடமிருந்து ரசீது எழுதி வாங்கக்கொண்வோ
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௮ம் பொருக்தகச்சொலலவேண்டும். எளிதில் அகப்பட் 
டமிக்கொள்ளக்கூடா.து '' 

குணலாபன் :-!: என் மேலிருந்த அணிகளைக்குறித்து 

எனக்கு அத்தனை பயமும் இல்லை; வியசனமும் இல்லை ; 

என் தமக்கையின் ஈகைகளிற் சல கொண்டுவ ஒரு பர் 

இயை ல,சாங்கிக்குக் கொடுத்தோம். ஒரு பாதியை ஒன்று 

பாதியாய் விற்று எண்ணூறு வராகன் வாங்கிக்கொண் 

டோமே! அதுதான் என் வபிற்றில் குதிரைச் குட்டியாய் 

உதைக்கிறது. இதற்கென்ன செய்கிறது?” என்றுன். 

இவைகளெல்லாங் கேட்டிருந்த லதாங்க குணலாப 

னைத் தனித்த வறைச்குக் கொண்டுபோய், “நீங்கள் 

என்ன இப்படி அஞ்சி யல.றுஇறீர்களே ! உங்களுக்கு நல்ல 

யோசனைகள் தோன்றவும் இல்லை; சொல்லுஇிறவர்களும் 

நன்ராய் யோடுித்து, ஈம்முடைய நட்புக்செடாதபடி சொ 

ல்ல்வுமில்லை. சான் தங்களோடிருக்கால, உமது பிதா 

இந்த மூண்டையாலேசான் இத்தனையும் வந்தது” 

என்று கொண்ட கோபந்தணிபாமல் கொடுத்தவைகவில் 

எப்படியாவது, பாதியாவது கொண்டுவாவென்று பிடிவாத 

என்முன், 

மாய் நிற்பார், கையால் கொஞ்சக்காலல் நான் தங்களை 

விட்டுப்பிரிஈ த தனி2ப இடகஈது புலம்பத்தான வேண் 

டும்... எல்லாஞ் சரியாடிலிட்டுத் தாங்களும் முன்போல் 

உற்சரக்மாயிருக்கும்போத, இங்கேயல்லவென்று எங்கே 

கூப்பிட்டாலும், தங்கள் நிழல்போல் வருகின், நான 

பெண்ணே தைர்யமாய்த் தங்களைவிட்டுச் சிறிதுகாலம் பிரி 

6திருச்கத் துணிக தைக்கண்டு, நீங்கள் தைர்பங்கொள் 

ளவேண்டாமா ? என்னை இவ்வூரைவிட்டு இந்கொடியிலே
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பிரயாணப்படுத்தி, என்னூரில் சேர்க் துவிடுங்கள், இரண் 

டாவது, தங்களஞுடைய பிராண ஈண்பர்களுக்குஞ் சொல் 
. . - . Lo. ; 

லாமல், இசண்டாம் பேரறியாமல், தங்கள் பிதாவுக்கு ஒரு 

இருமுகம் எமுதியனுப்புங்கள் : ௮௫ல், கான் சொல்லுகிற 

படி. எழுதுங்கள் '' ஏன்முன், 

குணலாபன் ;_! சொல்லு லதா ]?? என்றான், அவள் ;- 

“அன்புள்ள பிதா அவர்கட்குச் குணங்கெட்ட குண 

லாபன் மிக்த வணக்கத்துடன் செய்துசொள்ளும் விஞ்ஞா 

பனம்: கான் சாலினியை விட்டு ஸுஜலைக்குப் போன 

போது என் மனம், இரும்பு பொன்னானதுபோல் மாறி 

யிருந்தது, என் சிற்றப்பனார் என்னைக் தமது கண்போல் 

வைக்துூக் காதிறுவந்தார், என் சிறறன்னையும், அன்னை 

யிலும் ஐம்பதுமடங்கு அன்பாய் உபசரித்தார்கள். FS 

இரத்திலேயே கணக்கிலும், கையெழுத்திலும் வல்லவனா 
னேன், அதைக்கண்டு, என்னிடத்தில் ஈம்பித்கை கொ 

ண்டு என்னைக் சணக்கருடன கூட்டிக் கிராமக்கணக்கு மூதி 

லியவைகஞங் கற்றுக்கொள்ள விட்டார், அதனாற் பல 

இசாமங்களுக்குப் போனேன். ஒவ்வோரூரிலும், கான் 

இன்னார் புக்தான் என்று தெரிந்துகொண்ட மூருக்கள், 

அர்ச்சகா முதலானவர்கள் மிக்க மரியாதை செய்தார்கள். 

போனவிடங்களில், நான் தீங்கரஞடைய மகன் என்பதற் 
  

கேற்கக் கொஞ்சம் தான தருமங்கள் செய்யவேண்டி யிருந 

தீது. ஒருவரையுங் கடன் கேட்க மனந்துணியாமல், என் 

அரைகாணை விற்றுச் செலவு செய்தேன், அந்தப் பண 

மாகிறதற்குள் என் பேரும் தரும குணமும் பாவிவிட்ட ன. 
பலா, பலபடி புகழ்ந்தார்கள், பாட்டி, ஆட்டம் முதிலிய 
கடக் தவிடங்களில் என்னையே ஸபாகாயகனாய் வைத்தனர்.
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என்வடி.வழும், இளமையும் என்னை முழுஞமூடனாக்கெ. 

வேசையர்கள் வலையில் விழுந்துவிட்டேன், பொருளுக்கு 

வாடினேன். உடன்மேலிருந்த பொன்னை விற்.றுப்பொருள் 

ஆக்ளனேன். திருடியுக்தேடினேன். பொய் சொல்லியுக் 

மதடினேன், என்னை இந்த முறையும் மன்னித்து, என் 

கடன் முதலானவைகளால்-கெடுதியும், தலையிறக்கமும் வரா 

தபடி என்னைக் காப்பாற்ற மிச்ச வணக்சக்தோடும் வேண் 

டக்கொள்ளுகறேன், இது சமயங் கைவிட்டால், என்னையு 
யிரோடூ பார்க்க மாட்டீர்கள். நிஜம் ! நிஜம் !”' என்று சொல்லி 
முடித்தாள். 

குணலாபனும், எழுகீ.துப் பிழைகள் இல்லாமல், மூ 

த்துமுத்தாய் எழுஇ முடித்தான், லதாய்கி வாங்இப் படி 

தீதுப்பார்த்துவிட்டு, (இதை கான் போனபிறகு, காளை 

க்காலையில் அனுப்புங்கள் '” என்னுள், 

குணலாபன் :-“லதாங் 8! இதை யனுப்பின இனாலே 

யே என் தகப்பஞுர் கோபமாறிவிடுமா? கான் நினைக்க 

வில்லை; வருவது வாட்டம், நீ போகாதே லதா! '' என்றான், 

லதாங்கி: :: உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து 

விட்டதா? அல்லது குடிவெறி மாறவில்லையா ? ஹிதா 

a sine gs தெரியவில்லை 2ய | உங்களுக்குத் கோபம்வர் 

தாலும் வாட்டும் ; கானிங்சே ஒருகொடி நின்னாலும் என் 

துணிமணிகளுக்கும் உயிருக்5ம் ௮பத்து கேரிடும், உயி 

ரிருக்தால் உங்களைப்போல் ஒன்பதிஞயிரம்பேரிடஞ் சம் 

பாதித் துக்கொள்வேன், உங்கள் நகைகளும் எனக்குவே 

ண்டாம் ; உங்கள் புடவைகளும் எனக்குவேண்டரம், உ௫ 

கள் தகப்பனாரிடமிருந்து யாரவக்தாலும், என்னைத்தான் 

அடித்து, உதைத்து அவமானப்படுதீதுவர், (4 பூதுவேள் 

ளம் வந்து பழைய வேள்ளத்தையுங் கோண்டூபோயிற்ற '' என்
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கறபடி,, என்ஈகைகளையும், புடவைகளையுமே கொண்டு 

போய்விூவொர்கள். இப்படியெல்லாம் உம்முடைய சினே 

கத்தால் கேரிடுமென்று என் தாயார் முட்டிக்கொண்டாள், 

என் கெட்டகாலத்திற்கு உம்முடைய அழகுக்கே ஆசை 

வைத்தேன், கோபித்துக்கொண்டு போய்விடவும் மனக் 

அணியாமல் அடிக்கிறேன், எனக்குப்: பயமாயுமிருக்கிறத. 

நானிங்கே இனிபிருக்கவேமாட்டேன், மூன்னே என்னை 

யனுப்பிவிடுங்கள். அப்போது, எஜமானன்போல் பேசி 

னீர்கள் ; இப்போது திருடன்போல ஈடுங்குகிறீர்களே !'' 

(7 en. | 

குணலாபன் :--' லதாங்கி ! நீ கோபங்கொள்ளாதே | 

இதோ ௮னுப்பிவிடுகிறேன் ்”? என்று வாடகைவண்டி கொ 

ண்டுவசச் செய்து, அதில், அவளையும், இரண்டு ஈண்பர்களை 

யும் ஏற்றி, அவருக்குக் கொடுத்த எல்லாவற்றோடும் 
அனுப்பிவிட்டான், 

ல.தாங்கி :--'( தங்கமானவன் குணலாபன் $ இன்னும் 

இசண்மிமாதம் இந்த அர்த்தங்கள் முளைக்காதிருக்கிருக் 

தால், பத்தாயிரமட்டுங் கொடுத்திருப்பான் '” என்று 

எண்ணி யெண்ணிப் பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டே, தன் 
னுடலைத் தன்னூர் கொண்டுபோய்ச் சேர்த்தாள், 

லதாங்கியின் தாய், குணலாபனது ஈண்பர் வாயால் 

கடந்த யாவும் ௮,மி6. தகொண்டு : லதாங்கி ! உனக்கு ௮ழ 

இன் பெருமையே தீவிர, அணுவளவும் அறிவு கடை 

யாத. உனக்கு கான் என்ன சொன்னேன் 0 :( அப்பனாத்தர 

ளுக்கு அடங்கியிருக்க வாலிபாகளை ஈம்முடைய தெரு 

வேறவொட்டாதே'' என்று சொல்லி யிருக்கவில்லைபா ? 

குணலாபன் தகப்பன் பேரைக்கசேட்டு என் மனம் ஒரு 

பத்கம் புலம்புறெது ; ஒரு பக்கம் அஞ்சி ஈடுங்குெது, 

என் மகளாகிய உன்னாலே அவர் மகன் கெட்டுப்போனான்
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என்று அவர் தெரிர்துகொண்டால், ஈமக்குப் பெரிய 

பொல்லாங்கு கேமிடும். உயிர்காணமாட்டோமே! குண 

லாபன் இற்றப்பன் அல்லவா பின்னும் பத்தொன்பது 

ஊர்சளுக்கும் கம்மூருக்கும் மணியம் பார்க்இன்றவர், 

அவர் அறிக்க இருடர்களில்லைபா ? போனது Cura; 

நீ தேடிவஈததையெல்லாம் இப்படிக்கொடு, அவரிடமே 
யலுப்புவோம் '' என்முன், 

லதாக்கி;--(வியசனத்தோடும்) : ஏனம்மா? காம் 

கணிகைகள் என்பதை அவர் ௮றியரரா [?” என்றாள், 

தாய்:--4 அறிக்துதான் இருப்பார், திருடின ஈகைக 

ளென்று வழக்கெடுத்து . கம்மை ஓழிப்பார் '' என்முன், 

லதாங்கி:-:அுச்த வழியிலே வந்தால், அவர் மகனுக் 

குந் தானே கெடுதி; எனக்க மாத்தூாமோ ?'' என்றாள். 

தரய் :.. 81 பூத்திகெட்ட பெண்ணே ! உனக்குக்கொ 

ஞ்சமாவது கல்ல வழிதெரியவில்லை?ய | கான் தலைமேலே 

துணி போட்டுக்கொண்டு எங்கேயாகிலும் இடித்தான் 

போகவேண்டும், நி என் தலத்து உலைவைத்துவிட்டாய் ”! 
எனமுனள், 

லதாங்கி :--1 அம்மா ! என்னாலே இப்படியெல்லாம் 

நீங்கள் வருத்தப்படவேண்டாம், சொன்னபடி நடக் 
ஜேன்!” என்று சில ஈகைகளும் ஈராயிசம் ரூபாயும் 

எடுத்து வைத்தாள், 

தய்;--(மகளே! இதை யிப்போது சு£லனிடமே 

யலுப்புகிறேன் ; ஈமக்கு கல்ல3பரும் வரும் காலு பேருக் 

கும் ஈம்பிக்கையும் பிறக்கும், கரலுபங்கு பின்னால் ௮வர் 

களிடமே பறிக்கலாம், வியசனப்படாதே '' என்று லதாங் 

தியின் ௮ண்ணனையும், இரண்டு வேலைக்கார்களையுங் கூப் 

பிட்டு, அவர்கள் செய்யவேண்டியதைச் சொல்லி, கொடு 

க்க நாடினவைகளைச் கொடுக்கலுப்பிவிட்டாள்,
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லதாங்கி '-(வியசனத்தால் வாடி) “மு, தலைவாய்ப்பட்ட 

உயிரும், வேசை கைப்பட்ட பொருளும் மீளாது '' என்ற 

தை நீ மறந்துபோனயா அம்மா 1” என்றாள். 

| தாய் :- லதாங்க ! கெண்டையைப்போட்டு வராலை 

யிமுக்க எனக்குத்தெரியும். நீ சும்மாவிரு, ஈளு பிளு 

என்று அமுது வம்பு பண்ணினையோ, எனக்குக் கெட்ட 

கோபம் வரும் '' என்றாள், லதாங்கி, சன் வெட்கரும் 

அகமும் நீங்கிக் குளித்துக் கவித்து, உண்டு உடுத்து 

மூன்போலவே யிருப்பாளானாள், 

குணலாபன், தனக்காகவும், சன்னேயர்களுக்காகவும், 

லதாங்கிக்காகவும் சாஜபவனத்து ஐவுளிக்கடையில் வாக் 

கிய வேஷ்டி புடவைகளுக்காகக் உரவேண்டிய ரூபாய் முக் 

தூற்றறுபது. இத்தொகையில் ஒருகாசும் நிலுவை வைக் 

காமல், எப்பாடு படத தியாவறு, எதக்கனைகாவிருந்தாவது 

வாங்கிக்கொண்டே வாக் கட்டளையும், குணலாபனுக்குக் 

கொடுத்த வோசோலையம் பெற்றுவந்த வொரு தண்டற் 

காரன் வந்து குணலாபனிருந்த விட்டைக் சண்டுபிடித் 

5 
இச்சமயத் திலேயே, குணலாபனும் ௮வன் தோழர் 

களும் வாடசைக்குக் கொண்டிரு௩ச அவ்விட்டின் எஜமா 

னனிடமிழமுந்து வாடகை கேட்கவச்து ஒரு கிழவனும் 

வந்து சோததான், இவன் கல்ல ஒழுக்க முற்றிய வி 

Cher, எஜமானலுக்கம், அவன் குடும்பத்தாருக்கும் 

மிக்க ஈம்பிக்கையானவன், குண்லாபன் விஷயத்திம் பரி 

தான் ; தெருத்திண்ணையில் உட்கார்ந்தான். 

தாபம் உள்ளவன், குணலாபனோ, மாமலூர்போனகாள் 

waren லதாங்கி ௮வஞூர்போன காள்வரையி 

இஞ் சேர்ந்த மூன்றுமாத வாடகை ரூபாய் சாற்பச்தை 

நீது பாக்கியிருக்தான்.
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இவ்விருவருக் தெருவிலிருந்கபோதே மூன்றாவனொ 

auc வந்து சேர்ந்தான். இவன், சாலினியில் வரும் வழிப் 

போக்கர்களுக்குச் சுசிலனது பாட்டன் கட்டிய சத்திரத்தில் 

இருர்_து ஜீவனஞ்செய்த சத்திரக்காரர போன், குணலாபனுக் 

கும், அவன் தோழர்களுக்கும் பல வேளையும், தினங்களும் 

௮ன்னமுதலியன செய் துசெய்.து எடுத்தனுப்பியதற்காகக் 

கொடுக்கவேண்டிய பாக்கருபாய் இரு நாற் றுபத்தேழிய்கும் 

விவரங்காட்டி. யெழுதிய கணக்ஞுங் சையுமாய் வர்த ஒரு 

பிராம்மணப் பிரஷ்டன், இவனுக்குப் பின் சம்பளங் கேட்க 

வண்ணானும், ௮ம்பட்டனும் வந்தார்கள்,௮வர்சளில் எவனும் 

உள்ளே உள்ள பல எஜமானர்களில் எவனைக் காணவேண்டு 

மாயினும் உத்தாவுகொண்டே யுட்புகவேண்டும், 

வாடகை கேட்கவந்தவன், காவற்காரன்க்குப் பிரிய 

மாய்ப் பேடு, வீட்டில் பழுஅபார்க்கவேண்டும்; பழுதுபார்க்க 

வேண்டிய விடத்தைப் பார்கிறேன் என்றே உள்ளேபோய்ச் 

Cer eros, 

இவனைக் கண்டவுடனே, தூங்குகையில் தட்டி யெழுப் 

பப்பட்ட புலிபோற் சீற்றத்தோடும், ஒருவன் வந்தான், 

வந்தவன், அ௮க்கிழவனைக் கண்டு, கோபமடங்கி, “பெறிய 

வசே ! குணலாபர் வர்இருக்கிறார் ; நீர் வந்து வந்து போன 

தைச் சொல்லியிருக்கேன் ; எப்படியாவது உமக்கு ஏதா 

ag கொடுத்தனுப்புகறோம் ; தயவுசெய்து சாயங்காலம் 

வாரும் '” என்று நயமாய்ச் சொல்லி யளுப்பிவிட்டான். 

அக்கிழ வனும், நல்லது, சாயங்காலந் தப்பாமல் 

வருகிறேன் ; மற்ற நாலைந்துபேர்களுக்கும் என்னசொல்லு 

வீர்கள்?” என்று சொல்லிக்கொண்டே வெளியே போனான். 

சாயங்காலம் வர வேண்டமோாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே.
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போய்விட்டான். மற்றவர்களும், * மாலையிலா? நல்லது 

அப்படியே வருகிறோம் ' ் என்று போய்விட்டனர். 

பூனைகள் போனபின்னர் வெளிப்படும் எலிகளேபோல், 

உள்ளேயிருக்தவர்கள் எல்லாரும் வர்.௮, ஒன்றுசேர்ந் ௪, உட் 

கார்க்தனர். இத்தியோர் சங்கச்தை ஓர் அங்க மென்றால், 

குணலாபனை அதற்கு வீணாகண்டம் என்னலாம், அவனும் 

வந்து உட்கார்ந்தான், 

இவர்களில், ஸ்வாமியார் என்னும் பட்டர் தாங்கிெயவ 

னும், தலையை மழித்துக்கொண் டிருக்தவ.ஐம், ரத்திராக்ஷம் 

பூண்டிருந்தவலும், வைத்தியத்தில் நிபுணன் என்று எண்ணிக் 

கொண்டிருந்தவலும், பழிபாவங்களைப் பாலுஞ்சோருய்ப்பா 

அித்தவனுமாகயெ ஒரு வஞ்சகன், “ ஈண்பர்களே ! நமது ஈண் 

பர் குணலாபர் லதாங்கியம்மாளைப் பிரிக்திருக்கிறாரே ! இந்த 

வாலிபத்திலே ஆசையோடு தேடின பெண்மணியைப் பிரிந்தி 

ருக்க, வருக்கு எவ்வளவோ தீரம் இருக்கவேண்டும் ! கான் 

'என்னிளமையில், என் தகப்பன் ஆஸ்தியை எல்லாம் மோஹ 

சாங்கிக்குக் கொடுத்து, ௮வள் வேறரொருவனிடம், களவு 

சகைகளை வாங்கிக்கொண்ட வழக்கிலே ஈறையடைந்த வியவ 

காரத்தலே வழக்கை ஈடத்த, வீட்டுக் குடித்தனக்காரர் 

குழந்தையின் கைக்காப்பைக் கழற்றிவிந்கப்போனவிடத்தில் 

ராஜபுருஷார்கையி லகப்பட்டு௪ சிறைச்சாலையடைந்து, அ.தி 

லிருந்தானபின் விபெட்டு வர்தேன் என்பதும், என்னிடத் 

இல் சல மருந்துமுறைகளும், தைலமுறைகளுமே தவீர 

டூவளொன்றுங் கடையாதென்பதும், உங்களுக்கு ஈன்முகத் 

தெரியுமே ! என்னைத் தேவாரம், க்ருஷ்ணகர்ணாம்ருதம் முத 

லிய பாடச்சொல்லிக் கேட்டுக்கேட்டு சகளிப்படையலாமென் 

௮ம், அதாவது சோகம்வந்தால், raking Bw ena g Bugs
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செய்துகொள்ளலா மென்றுமே நீங்கள் வருர்தியழைத்து 

வர்து வைத்துக்கொண்டீர்கள். குணலாபர் பேரைச் சொல் 

லிச் சோறுகண்டு சுகமாய் இருந்தேன் : இன்று வந்திருக்கிற 

பேராபத்துச்களை நினைத்தால், எனக்கு உயிரே போய்விடும் 

போலிருக்கிறது, இனி யுங்களுக்குப் பாரமாயிருக்க எனக் 

இஷ்டமில்லை, உங்கள் விருப்பிற்கு வெறுப்பு உண்டாக்க 

வும் எனக்கு இஷ்டமில்லை, நீங்கள் எப்படிச் செய்யச் சொல் 

அகிறீர்களோ அப்படியே செய்கிறேன் '' என்றான். 

குணலாபன், “ஸ்வாமியாரே! நாங்கள் பட்டினிகிடந் 

தால் நீருங் இடவும்; எங்களுக்கு அகிறது உமக்கும் ஆகட் 

டும்; நீர் எங்களைவிட்டுப் போகாதேயும், இனிமேலே 
தான் உம்முடைய வைத்தியத்திறமையை நான் அனுபவிக்க 

விட மூண்டாகும் '' என்றான். 

இரண்டாவனாகிய RB recor என்பவன், :: என் ஈண் 

பர்களே ! நான் இளமையிலேயே தாய் தந்தையரை யிழ 

ந்து, எட்டிய வுறவினர்வீட்டில் இடியுண்டு வளாந்து, ஈல்ல 

சோறுந்துணியுமில்லாமல் அலைந்தலைந்து வருந்தியுக் தமிழி 

அம், சங்கேதேத்திலுஞ் சிறர் த தேர்ச்சிபெற்ற௮ுப் பல தாசிகளுக் 

குச் சங்தேங் கற்பித்துவருகாளில், உங்கள் நேசம் உண்டா 

ன. குணலாபருக்குச் சங்கதம் கற்பிக்கவும், இவ்யப்பிர 

பர்தங்கள் படிக்கவும் உதவுவேன் என்று Dap gs Se 

வைத்திருந்தீர்கள். ஒரு சாழிசையாவது, மனம் பொருர்இ: 

Wish சான் பாடவாவது, நீங்கள் கேட்கவாவது 

சரிப்படாதபடி,  மனகச்திற்கு இடிமேலிடியாய்ச் சஞ்சலமே 

வந்துகொண்டிருந்த, இப்போது, எதேதோ பிரமாதங்கள் 

வந்திருக்கின்றன, இனி, சான் குணலாபர் சையை எதிர் 
பார்த்து அவரைப் பரீக்ஷிக்காமல். பெரியபட்டண மெதற்
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காவது போய், யாருக்காவது நாலுபேருக்குச் சக்ஷை சொல் 

லிக் கொஞ்சக்காலம் பிழைத்து விட்டுவருகிறேன்”' என்றான். 

ஸ்வாமியார்:---₹கூரேசரே! நாங்கள் கல்லல்ல; மரமல்ல; 

மனிதர்கள் ; சங்கேக்டின் ஸாரத்தை யனுபவிக்க மிருகங் 

களுக்குத் தெரியும், சக்களுக்குத் தெரியும், பாம்பிற்குத் 

தெரியும் என்று சொல்லியிருக்கிறதே, உம்மைக்கொண்டு 

ஸ்தா ஸங்€தரஸபானம் பண்ணிக்கொண்டிருக்கிற நாற்கள், 

உம்மைப் பிரிந்தால், உயிரோடிருப்பதே சந்தேகமாகும். 

நீர் எங்களைவிட்டு, எங்குமே போகாதேயும் ''? என்றான், 

மூன்ருவன் :--குணாலயன் எனும் பேருடையவளும், 

மகா பலசாலியும், சிலம்பததில் தேோர்ந்தவனுமாகிய ஒரு 

வாலிபன், இவன் * குணலாபரே ! எனக்குப் பகவான் கொடுத் 

தருக்கிறதெல்லாம் அ௮ரோச தீருடகாத்திரம் ஒன்றுதான். 

தங்களுக்குப் பகையாய் எவராது கிளம்பினால் ௮வர் கைவாய் 

வலியடங்சப் புடைத்து வசப்படுத்துகிறதற்கு நான் ௮வ 

சியம் வேண்டும் என்றே யென்னைத்தேடி, ஈட்புக்சொண்டு, 

மரியாதையோடும் ஈடத்திவருகதீர்கள், இப்போது, சான், 

உங்கள் சமயத்திற்கு ஒருசெப்புக் காசமே உதவச் சக்தி 

யற்ற ஈடைப்பிணமா யிருக்கறேன். இது எனக்கு மிக்க 

வியாகுலத்தை விளைக்கன்றது, ஆகலால், நான், கிறிது 

காலம் எங்கேயாடலும் போயிருக்தஅுவிட்டு, வேண்டிய சமயத் 

இற்குவர்து சேருகிறேன் '' என்றான். 

....... ரூணலாபன் : “:குணாலயசே ! என்கை, தற்சமயத்தில் 

சிறிது வறண்டிருந்தாலும், உம்மைப்பிரிந்து நாங்கள் இங்கே 

இருக்க இ௫ சமயமன்று, எத்தனையோபேர்களோடு வழக் 

காடவும், வாதாடவும், போரிடவும், ஈம்முடைய காரியங்களை 

வச்ய்வலி சைவலி காட்டி யனுகூலப் படுத்டிக்கொள்ளவும்
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வேண்டிய சமயமிது. இப்போது நீர் எங்களை யொரு க்ஷண 

மம் பிரியலாகா.து ”' என்றான். 

குணாலயன்:--“ அப்படியானால், நான் உங்களைவிட்டு 

அசை௫ூறதில்லை '' என்றான, 

நாலாவன் :--கருஷ்ணய்யன் என்னும் பெயருடைய 

ஒரு பிராம்மணன். இவன், இளமைதொட்டுப் பல வியவ 

காரங்களைப் பலருக்கு உதவியாய் கின்று நடத்தி நடத்தி 

நீதிஸ்தலத்திற் போவதிலும், எடுத்த வழக்கை யெவ்வகை 

யினாலாவத இனி முடி.ப்பஇிலும் பிடிவாதமுள்ள வன், ஒரு 

முறை, வழிபறிக் கொள்ளைக்காரருக்கு உதவியாய் நின்று 

அவர்களைக் காக்கப்போய்ப் பொய்ச்சாட்சி சொல்லியதற் 

காக, ஆறுமாதஞ் சிறையிலிருந்து வந்தவன். தாய், தகப்பன், 

அண்ணன், அண்ணி முதலானவர்களோடு வழக்காடிப் 

பங்குபெற்றுத் தீநெறியிற் பொருளை யழிக்குஞ் சிறுமதி 

யோர்க்குப் பெருமதி கூறுவானாய் விளங்கினவன், இவன், 

“ குணலாபரே ! உம்முடைய மாமன் தயாளுவினிடம் 

பொருள் பெற்று வருவதாக எங்களுக்கு வாச்சகளித்துப் 

போனீர்: அதற்குமுன் ஒரு வருஷகாலம், நான் ஒரு 

வனே கஷ்டப்பட்டுக் தேடிவந்ததைக் கொண்டு, காம் தனை 

வரும், இந்த வீட்டுக்கு வாடகையும், சத்திரக்காரனுக்குப் 

பணமுங் கொடுத்துக்கொண்டு வந்தோம். நான் காய்ச்ச 

லாய்க் கேடேக்கையில் போன நீர், லதாங்கியோடும் வந்து 

சேர்ந்தீர், , நீர் ஈல்ல வழியிலாவது செட்ட வழியிலாவது 

தேடிய பணத்தில் எனக்கு அ௮ரைக்காகங் காட்டவில்லை , 

உமக்குப் பணமில்லாக்குறை தெரியாதபடி. ௮ப்போதைக்கப் 

'போது நான் உதலிவந்தேன்! இவர்களும் மற்றவர்களும் &ீர் 

தேடிச் செலவிடமீர் என்றே எண்ணியிருந்தார்கள். இப்
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பொழுது, நீர் செய்திருக்க காரியங்கள், மழைக்குக் குடை. 

பிடிப்பவர் இடி.க்குக் குடைபிடிக்க முடி.யாது வருந்துவது 

போல் என்னை மனமுருக வைக்கிறதே யொழிய, ஏது 

யோசனையுஞ் செய்யத் அணிவுகொள்ளச் செய்யவில்லையே 1 

நான் என்செய்வேன் ?”' என்முன். 

குணலாபன் : அய்யரே ! 6 நீங்கள் சொல்லியது நிஜ: 

மே, ஓரணுவும் பொய்யில்லை, இருந்தால் உதவுவீர், உம் 

மிடம் வஞ்சனையே சடையாது, இது எனது துஷ்காலம். 

என்ன வந்தாலும் பட்டுத்தீர்க்கத்கான் வேண்டும் ” என்று 

சுண்ணீர் சொரிந்தனன், 

இதன்பிறகு, சத்திரக்காரப் பிராம்மணன் சாப்பாடு 

எடுத்தனுப்பினான் : எல்லாரும் ஸ்நானம் முதலிய செய்து 

உடை தரித்து, உண்டெழுக்து, தாம்பூலந்தரிக்கவும் யோக் 

கவும் ஒன்றாய் உட்கார்ந்தனர். 

இங்வெர்கள் இவ்வாறு இருக்சையில், லதாங்கியின் 

தாயார், FF MEG ONG Koos Yorujio, cismr gens 

யும், ஓலையையுங் கொண்டுவந்தவனாயெ லதாங்கியின் ௮ண் 

ணன், தான் கொண்டுவர்தவைகளை சு£லனிடஞ் சேர்த்த 
னன். அதனால், சுசீலன் சுகுணமஞ்சரி, தனபாலன், சுசரிதை 

-மூதலானவர்கள் மனஞ் சிறிது தெளிவடைர்தனர், 

சுசரிதை ;--4 அப்பா | 

( தில.ச்இியல்பால் சீர் தீரிந்தற்றாகும் மாக்தர்ச் 
. இனதீதியல்பதாகு மறிவு * . 

என்ற வண்ணமே, குணலாபன் கெட்டோசைக்கூடிக் செட் 

டோ. னாஞனே யொழிய, இயற்கையில் இல்வளவு கெட்டவ 

னல்லன்”” என்றாள்,
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சுசிலன்;--4சுசரிகை ! அவன் ஈம்மூடைய குடும்பத் 

தில் பிறந்திருக்கத் தகாதவன், ௮வன் இப்பொழுது, ஈம்மை 

யெல்லோரையுக் துரும்பாய் ddr sg, ee மில்லாமல் 

காப்பு, கடுக்கன், ௮ரைகாண் முதலியவற்றை விற்றுக்குடி 

த்து வெறித்துத் துன்மார்க்க ணைதை யெண்ணியழட்டுமா? 

உங்களூருக்கு வந்து உன்னணிகளைத் திருடிக்கொண்டுபோய் 

வேசையர்க்குக் கொடுத்ததையெண்ணியழட்டுமா ?ராஜஐ பவ 

னத்தில் ஜவுளிக்கடையில் உனஐ புருஷன்பேசையும் என் 

பேரையுஞ் சொல்லிச் கடன் வாக்யெதற்கழட்டுமாமானமற்ற 

அஷ்டர்களும், திருடர்களும், பொய்ச்சாட்டுக்காரருமாயே 

பலருடன் கூடிக்குலாவுவதற் கழட்டுமா? என்மனம், காட்டை 

விட்டுக் காட்டுக்குப்போக நாடுதின்றதே ! ஈமக்கு daar 

உண்டாக்கிய தலையிறக்கத்தினால், வீ ட்டைவிட்டு வெளியே 

போகவும் எனக்கு முகமில்லையே! ௮வன் மனங் கல்லோ? 

மரமோ ? என்னும்படி சடினப்பட்டுக் கிடக்கிறதே ! இதோ ! 

சுமதியிருக்கவில்லையா ? படி.ப்பில்லாவிட்டால், ௮டங்கி யொ 

டுங்கி வீட்டோடு கிடந்து ஈல்ல பிள்ளையா யிருக்க லாகா 

ere? என்று பெரு மூச்சோடுங் கண்ணீர் பெருக்கனொன்: 

சுசரிதை:-- “அப்பா |! அவனுக்கு நல்லறிவு கடையா 

தென்பது நமக்கெல்லாந் தெரியாததன்று, பூப்பட்ட கண் 

ணிற் "குற்றியும் பொத்தியது. போல், அஷ்டர்களும் ஈண்ப 

ரானார்கள். | 

தானாய் இடறிவிழுகறவனைத் தட்டித்தள்ளச் சிலரும் 

ஏற்பட்டார்கள். போயிருந்த விடங்களும், முற்றமேல்லாங் 

கிணறு, வீடேல்லாங் குருடர் என்றபடி. எப்படிப்பட்டவரும் 

கெட்டுப்போவ தற்கே யனுகூலமானவை; கெட்டுப்போனான் :. 
arpa சைவிட்டுவிட்டால் பின்னும் அ௮சோகதியாய்ப்
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போவான் : அவளனுக்கென்னென்ன நேரிடுமோ ? என்ன கதி 

யாவானோ? நாமறியோம். இப்போது, பச்சாத்தாபப் படு 

கருன். இதோ பாருங்கள் இரந்த வோலையை, என்று குண 

லாபன் அனுப்பிய வோலையைச் சமயமறிந்து கொடுத்தாள், 

சுசீலளும்:-- அதை வாங்கிப் படித்துப் பார்த்துவிட்டு, 

தனபாலனையும், சுமதியையும், சுகுணமஞ்சரியையும் கூப் 

பிட்டு, * இதைப்பாருங்கள். என் மனங் குழம்பிச்டெக்கன் 

றன. இன்னது செய்கிறதென்று எனக்குத் தோன்றவில்லை ”' 

என்று அவர்கள் கையில் கொடுத்தான். 

க் 
தீஅவிட்டுக் கலங்கிய சண்ணுங், கண்ணீருமாய், மாம! மாம! 

இறமுயிர்க்கும் ஆயுண் மருந்தோழுக்கல் தீதன்றால், அல்லன 
போலாவனவுமுண்டூ சில?” என்கிற வாக்கியத்தைக் கடைப் 

பிடித்து, அவனை க் இிருத்தப் பார்ப்பது நியாயம்” என்றான். 

                                  

அர்த வோலையைப் படித்துப்பார்த்த சுமதியும் 

ஐயோ ! ஐயோ | எவ்வளவு கெட்டுப்போனான் ? ஸு5ஜ 

லைக்கு ௮வனை ௮னுப்பினதே இக்கனை கேட்டிற்குங் காரண 

மானது ” என்றான். 

சுகுணமஞ்சரி:--4௬மத! என்ன பேச்சுப் பேசுவறுய் : 2 

அவனுக்கு இங்கே இருக்கிற கிகேகிதர்கள் எப்படிப்பட்ட 

வர்கள் 2 ௮வன் ஸ-ஜலைக்குப் போனபடியால் கெட்டான் 

என்று சொல்லாதே; உங்கள் சிற்றப்பன்காதில் இது பட் 

டால் ௮வர் மனஸ்தாபப்படுவார், பூ-பிஞ்சான.த, பிஞ்சு- 

காயானது, காய்-பழமான த: செமெதி முற்றினஅ செட்டுப் 

போனான் " என்றாள்,
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தனபாலன் :--**மாம ! இந்தமுறை காப்பாற்றுவோம். 

இர்சவோலையில் அவன் அழுகிறதைச் சூக்கமுடி யவில்லை ” 

என்றான், 

சுலைன் :--* சரி! உங்கள் இஷ்டப்படியே செய்யுங் 

கள்” என்றான். 

தனபாலன்:--* விளக்கு வைத்தபின்பு நான் போய் 

அவனை யழைத்துவருகிறேன் : ௮வனைக்கேட்டு, அவன் சர் 

தர்ப்பங்களை யறிர்துகொண்டு, தக்கபடி. செய்வோம் '' என் 

மூன், 

சுகுணமஞ்சரி :-“ஈசரிை! எங்கே யுங்கள் தகப்பனார் 

என்மேல் கோபங் கொள்ளுகராுரோவென்று ஈடுங்கிக்கொண் 

டிருந்தேன், கானதான் ௮வனை ஸ-ஈஜலைக்கு அனுப்பும்படி 

அவருக்குச் சொன்னேன் '' என்றாள். . 

சுசரிதை :--4 அம்மா 1 கீ ஈல்லதைத்தான் செய்தாய், 

கீருக் கஞ்சி யொடியவன் பெரு நெருப்பில் பாய்ந்ததுபோ 

லானது, நாம் என்ன செய்யலாம் !' என்றாள். 

சுகுணமஞ்சரி :--* சுசரிதை! இப்பொழுது செய்ய 

நிச்சயித்தபடியே செய்து, அவனுக்கு வந்திருக்கிற புத்தி 

எத்தனை சாளிருக்கிுறதோ பார்ப்போம் '' என்றாள், 

இங்கே இங்களமிருக்கையில், குணலாபனிடம் வீட்டு 

வாடகசையைக் கேட்கத்தண்டற்காரன்வர்தான். அவனைக் 

காலையிற்கண்ட கிருஷ்ணய்யன், உள்ளே கூட்டிக்கொண்டு 

போனான், 

இழவன் ;--* குணலாபரே ! நீர் ஏன் இப்படியெல் 

லாம் ௮வமானப்படவேண்டும் ? இன்னார் மகன் இன்னபடி. 

கெட்டான் என்றால், கேட்கிறவர்கள் எல்லாரு மழுவர்களே.
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* மனத்தால் மறுவிலரே தாஞ் சோக்த 

இனத்தா லிகழப்படுவர் ’ , என் மதை. 

கீர் அறியாமற் கேட்டீரே ” என்றான், 

குணாலயன் ...-* ஏடா ! மூடக்தெவா ? எங்களாலே 

யோ இவர் கெட்டார் ?: நாக்கையுள்ளே வைத்துப் பேசடா: 

பத்திரம் ! பத்இரம்!!'” என்றான். 

தண்டற்காரக்கிழவன் :--*:புருஷோத்தமர்களே! மூன்று: 

மாதமாய் வீட்வொடகை கேட்க நான் வராத காளில்லையே! 

நாளைக்கு வருவார், காளைக்கு வருவார் என்று என் காலை: 

யுடைத்தீர்களே ! நீங்கள் கொடுத்திருந்தால் கான் வாங்கிக் 

கொண்டிருக்கமாட்டேனோ? எரிகிற வீட்டில், பிடுங்கினு 

லாபமென்அ௮ பெரியமனுஷன் வீட்டுப்பிள்ளையை ராசமாக்க: 

வருகிறீர்களே! உங்களுக்கு வாயொருகேடா ?'” என்றான். 

இதைக்கேட்டுக் கூரேசன் (கோபங்கொண்டு) “இழப்பி' 

ணமே ! எல்லாரைஞ் சேர்த்துத் இட்டுகிறையா ! பத்திரம் ! 

8ீ உன் வாய்ப்பல்லோடு வீடு போய்ச்சேர வேண்டமோனால், 
7 தாறுமாருய்ப் பிதற்றாதே ' என்றான். 

இழவன் :--(தன்னை மறக்த கோபத்தோடு) கூரேசசே!. 

உம்முடைப பிரதாபம் எனக்குத் தெரியுமே ! சிறைச்சாலைக் 

களி இன்னும் உன் பல்லில் ஒட்டியிருக்க!” என்றான். 

கூேசன் :--எந்தப் பேச்சுக்கு எந்தப் பேச்சு எடுக்க 

ராய் ? ழெட்டுப்பயலே ! என்று கிழவன் வாய்மேல் ஓங்கி 

யறைந்தான். 

கிழவன் :-- (வாயிலிருந்து கொட்டிய பல்லிசண்டையும், 

ரத்தத்தையும் கையிலேர்திக்கொண்டு, கோவினால் அடித்௮,) 

“ஐயோ! ஐயோ! என்று அலறிக்கொண்டே தரையில், சாய்ர்.
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குணலாபன் ;--நடுங்கி ஈ தாதா ! அழாதேயும்; தாதா 

௮ழாதேயும் '' என்று தன் துணியால் இரத்ததைத் அுடைத். 

தான், | , | 
திருஷ்ணய்யரும் வந்து, ₹ கூரேச ! இர்சு அவசரமும், 

ஆத்இரமும் உனக்கு ஏனோ ? என்றான். 

குனுையன் ;--4இந்தக்கிழவனை கையப்புடைக்கத்தான் 

வேண்டும்: கெட்ட வாய்ப்பதற்றக்காரன்; என்ன இட்டினான் 

பாருங்கள் :”' என்றான். 

கிழவன் :--(குணாலயனை உற்றுப்பார்த்தான்.) 

குணாலயன் :--“என்னடா ! சண்ணாலேயெரித்துவிடப் 

போகறையோ என்னை ?:” என்று ஒருதை யுதைத்தான்., 

குணலாபனும், ஸ்வாமியாரும், கிருஷ்ணய்யரும் :-- 

£ ஐயையோ ! இதற்செல்லாம், இது ஸமயமன்நே!” பண் 

மில்லாதவன் பிணமன் றோ? எவர் என்ன சொன்னாலும் வாய் 

செத்துக்கெடச்க வேண்டிய சாம், கைவலியுங் காட்டலாமா ?” 

என்.நு உரக்கக் கத்தினார்கள். 

கிழவன் ;---(விரைர்தெழுர்அ)கான் உங்களுக்கு ஈடா 

கேன் ; இழெவன்; என் யஜமானனை யழைத்துவருகிறேன்'” 

என்று புறப்பட்டான், 

கூேசன் :--(ஒடிப்போய் தெருக்ககவை யடைத்துக். 

கொண்டு, ககவண்டையே நின்றான்.) 

குண்லாபன் -**தரதா ! என் மானத்தைக் காப்பாற. 

றும், என் பிராணனைக் காப்பாற்றும் ; கொஞ்சம் பொறுத்த 

ருளும்”” என்ரான், 

- வைத்தியம் வல்லவனாகய ஸ்வாமியார்,ஏதோ பொடி. 

யும் ,கொஞ்சம் வெக்நீருக் கொணர்க, கிழவன் வாயைக் 

கமுகிப் பொடியைத்தடவினான். இரத்தமும். கின்றது,
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'குணாலயன் :--*குணலாபரே ! காங்கள் உமக்காகத்தான் 

'இவனுக்குப் புத்திசொன்னோம் : எங்களை எத்தனை திட்டினா 

௮ங் கோபங் சொள்ளமாட்டோம், ” என்றான், 

குணலாபன் :--*எல்லாம் என் கால வித் ிபாசஞ் செய் 

விக்கிறது, உங்களையாவது, கணக்கன் பிள்ளையையாவது 

சொல்ல நியாயமே யில்லை '' என்று கண்ணீர் பெருகனான, 

கிருஷ்ணய்யா:....4 நஈண்பர்சளே 1! இந்தப் பெரியவா 

காலில் விழுர்அ மன்னிப்புக் கேளுங்கள்”” என்றான். 

குணாலயன்முதலானவர்கள் “தாதா! மூன கோபத்தால் 

மூடர்களானோம் ! மன்னித்தருளும் ” என்று அவர் காலில் 

விழுந்தனர். 

கஇழவன்:--4இருஷ்ணய்யரே! இதைக் கேளுங்கள். ஒரு 

வைராகி குரங்கொன்றை வளர்த்துவந்தான். ஒருகாள் வழி 

நடந்து களைத்து வழியோரத்திலே ஓராலின் கழே படுத் 

துறங்கினான். எங்கிருந்தோ ஒரு ஸர்ப்பம் வந்தது, அதைக் 

கண்டகுரங்கு பெருங்கல்லொன்றையெடுத்து அதன்மேலே 

எறிந்து, அதைக் கொன்றுவிட்டுக் குந்தியிருந்தது, வைராக), 

விழித்துக்கொண்டபொழுது, தன் குரங்கு செய்த உபகாரத் 

தை யறிந்து, அதன்பால் அன்றுமுதல் பின்னும் ௮ன்பா 

யிருந்தான். இருக்கும் நாளில், ஒரு நாள், நடுப்பகலில், 

காய்ச்சலால் வருந்திக்சளைத்தத் துயில்கொண்டான். அப் 

பொழுது ஓரீ ௮வன் மூக்கின்மீது மொய்த்தது. இவவீயைக் 

அண்ட குரங்கு, ஒரு பெருங் கல்லையெடுத்து ௮வன் முகத் 

தின்மே லெறிந்தது, வைசாக, இப்போது கான் பட்ட 

பாடுபட்டுத் அடித்தான். அுடித்தக்கொண்டே, அந்தோ.
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அறிவிலி தணைப்பாடு சனிமை யிற்றுவ்வாத"? என்றது மெய் 

யாயிற்றே என்று புலம்பினான், அவ்வாறே, இவ் வுன் ஈண். 

பர்களால் உங்களுக்கு இடுக்கணே வரும். 

் இன்னா செய்தாரை யொறுத்தல் அவர்சாண 
கன்னயஞ் செய்குவிடல் ' 

என்கின்ற திருமொழியினை சான் கைக்கொண்டு உய் 

களை மன்னித்தேன் ; வாடகைப்பணத்திற்கு என்ன வழி? 

ரான் போகவேண்டும் : சாயங்காலம் ஏதாவது தப்பாமல் 

தருகிறோம் என்றது இதுதானா ? பணமேதாவ.து உண்டோ?" 

என்று கேட்டான். 

இருஷ்ணய்யர் தன். சகாதிலிருக்க செம்புக்கற்கடுக். 

கனைச் கழற்றிக் தெவன், கையிற் கொடுத்து, ன பெரியவசே ! 

கொண்டுபபோம்: நாளன்றைக்குப் பணங்கொடுத்துவிட்டு 

வாங்கிக் கொள்ளுகிறேன் " என்ரான். 

கிழவன் :--₹ இவன் இப்போது ஈல்லவன் போலப் 

பேசி நடித்தாலும், கெட்டவழியே யறிர்தவன், கடுக்கனைக் 

கொடுத்துக் காராக்கிருகங் கூட்டுவான்'” என்று எண்ணிக் 

கொண்டு, “அய்யரே ! நீங்கள் எனக்கு இடுக்கண் செய்தா: 

௮ம் உங்களை ஈம்புகிறேன். கடுக்கன் வேண்டாம்; வேண் 

டாம் ” என்றான். 

எல்லாருஞ்சேர்ந்து கிழவனை யொருவண்டியி லேற்றி' 

மருந்தும் கொஞ்சங் கொடுத்து அனுப்பினார்கள், 

அதன்பிறகு, குணலாபன்:--**அய்யரே நீங்ள் இல்லா 

விட்டால் ௮க் இழவனுக்குச் செய்த கெடுதியினால் பெரிய 
வருத்தம் உண்டாயிருக்கும் '" என்றான். 

.. ஸ்வாமியார் 6 அதற்குச் சொல்லவும் வேண்மோ??” 
என்றான்.
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கூேசன் “அப்படியாகிறதாயிருக்தால், அவன் பிணம் 

அவனுடைய பெரியவர்கள் போனவிடம் போயிருக்குமே! 

சும்மா வுயிரோடு விடுவேனோ?” என்றான். 

குணாலாயன் :--**நான் ஒருவனே தூக்கிக்கொண்டுபோ 

'யெறிந்திரேனா ?'' எனறான். 

இருஷ்ணய்யன் ;--“*உங்களுக்கு என்னைவிட அதிகமான 

சட்டர் தெரியுமோ ?'' என்றான். 

குணாலயன் ,--4 முன்னே அடி போட்டுப் பின்னே 

'பேசவேண்டும் என்பது எங்கள் சட்டம் '' என்றான். 

.குணலாபன் ;--4இந்த வீண்பேச்சுக்கள் போதுமே ! என் 

மன த்திலிருக்கிற இகில் உங்களுக்குத் தெரியாது” என்றான். 

இ்களனமிருக்கையில், தனபாலன், «Far FO 

வேலைக்காரர் இருவரோடும் இங்குவந்தான். 

குணலாபன் :--குனிர்த தலை கிமிராமலே “அத்தான் | 

வாருங்கள், ஈமஸ்காரம் ; என் அ௮பசாரங்ககா யெல்லாம் 

அமித்தருள வேண்டும்” என்று காலில் விழுந்தான். 

.. மற்றவர்கள்;--(அப்படி யப்படியே மறைய வெவ்வேற 

றைக்குப் போனார்கள்.) 

தனபாலனும், குணலாபனும் பத்துநிமிஷம் பே௫னார் 
கள், குணலாபன், கருஷ்ணய்யனை நோக்கி, “ஸ்வாமி! 

வீட்டிற்குப் போய்வருகமறன்: என் தகப்பனார், கூப்பிடு 
கிருராம்; பத்திரமாய் இருங்கள் '' என்௮ு போகப்புறப் 

பட்டான். 

ஸ்வாமியார் :-...-4 உற்றவிடத்தில் என்கிற பாட்டை 
CHT IG Bed வைத்துக்கொண்டு போங்கள் ” என்ரான். |
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குணலாபன் வீடுவந்து, மாதா பிதாக்களைக்கண்டு கண் 

ணீர் ஆரறாய்ப்பெருக்கி விம்மி விம்மி யமுதான், அவர்களும் 

வியசனப்பட்டார்கள். 

தீனபரலன், “எல்லார் காலசதி: வியசனப்படா தீர்கள் " 

என்று தேற்றி, 4 குணனப : leer சடன்களெல்லாம் எவ்வள 

விருக்கும்? கடனாக வாங்கியுள்ள தெவ்வளவு ? மோசம் முத 

லான குற்றங்களில் ௮டங்கக்கூடிய தொகைகள் எவ்வளவு?" 

என்றான், 

குணலாபன ;:--4:என் அக்காளுக்கு நாங்கள் போட்ட 

ககைகளை யெடுத்தக்கொண்டேன். இதொரு திருட்டோ? 
9 மோசமோ ? நீர் சொல்லுமே '' என்றான், 

தனபாலன் :- உன் பேச்சு, சட்டியிலள்ளது தானே 

அகப்பையில் வரும் என்பதைக் காட்டுகிறது, மற்றவைகளை 

யுஞ் சொல்று”' என்றான். 

குணலாபன் :--(தாலும், தன் ஈண்பா்களும் பட்டிருந்த 

சடன்களையெல்லாம், தன் கடன்சளென்றே சொன்னான்.) 

சுமதி :--எல்லாவற்றையும் விவாமாய் எழுதிக்கொண் 

டான். 6 நாளைக்கே இத்தொசைகளையெல்லாம் அடைத்து 

விடுவார் உன் தகப்பனார். இனி நீ ஈடக்கிற விதமென்ன ?” 

என்றான் தனபாலன். 

குணலாபன் .--4இங்கே யிருக்க எனக்கு வெட்சமாயி 

ருக்கிறது; மாமனூரில் கொஞ்சம் நாளி ருக்துவிட்டு வரு 

கஇறேன்'. என்றான். 

முன்னே அ௮ங்கேபோயிருந்தாயே அவ ரன்னை யெவ் 

வாுஈடத்தினார்? ௮ங்கே போக வுனக்கு. அிருப்பமுன்டாடி 
றதா ?. என்றான் சுமதி,
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குணலாபன்: “நான் முழுகவிட்டுப் பிள்ளேயாருக்கு முன் 

னே ஸத்தியம்பண்ணிக் தருகிறேன், இனிமேல் கெட்டவர்க 

oxo கான் சேரவே மாட்டேன்: சேர்ந்ததைக் கேட்டால் 

என்னை நீங்கள் காப்பாற்ற வேண்டாம்,” என்று உறுதியாய்க் 

கூறினான். 

சுசீலன்:-- சுமதி! : தவனுக்குப் புரோகித அ௮ய்யரைக் 

கொண்டு ஏதாவது செய்துவிட்டுத்தான், நம்மோடு கூடச் 

சாப்பிடக் குர்திக்கொள்ளச் சொல்லலாம், எங்கெக்கேயோ 

இன்றுவிட்டுவர்தான். எசைதையோ தின்றுவிட்டு வந்தான். 

குடிக்கவும் கற்றிருக்கிறான்'' என்றான், 

சுமதி; “இப்போது? என்னசெய்கிற து? நாளைக்குக் 

காலையிலேதான் ௮வரை வரவழைக்க முடியும் ்? என்றான். 

குணலாபன்:--4 இராத்திரி முழுதும் கான பட்டினியே 

இடக்கிறதா?'' என் முன் 

சுன் :--* அமாம்! ஒருவேளைப் பட்டினிக்கு நடுங்கு, 

கிறையே ! உள்ளளவும் பசியோடிருக்க வழி தேடிக்கொண்் 

டாயே! ௮து தெரியாமற் போனதென்ன !'' என்றான். 

குணலாபன்:-- ஒரு பாயையும், தலையணையையும் எடுத். 

அக்சொண்டுபோய்த் தெருத்திண்ணையில் போட்டுப் படுத்: 

அக்சகொண்டான், 

அவ்வூரில், வேரொரு வீதியில் இருந்த ௮வன் ஈண்ப 

ரில் கூசேசன், “*இலவு காத்த கிளியானோேமே”' என்றான், 

இருஷ்ணய்யன் :--4நீ அப்படி அதைர்யப் படவேண் 

டாம், என்னாலான மட்டும் பார்க்கிறேன்'' என்றுன்,



குணலாபன், 8% 
  

கூரேசன் :--“லதாங்கியைக் கொண்டுவருவோமா?'' 

என்றான். 

கிருஷ்ணய்யன் ;:--*லகாங்கி இனி வரமாட்டாளே ! 

அவள் தாயார் மேலான குணமுடையவள், தப்பி வேசை 

களில் பிறந்தவள், ௮வள் அவளை யனுப்பமாட்டாள் ” 

என்றான். 

ஸ்வாமியார் :-- “அப்படியானால், காம் ஈம்மூடைய 

வழிகளைக் கேடிக்கொண்டு போவோம் ”' என்றான். 

இருஷ்ணய்யனும், காவற்காரனும் நின்றார்கள், மற் 

றவர்கள் தங்கள் துணிகளைக் சுட்டிச் ஈருட்டிக்கொண்டு 

எங்கெங்கோ போய்விட்டார்கள், 

குணலாபன் பட்டிருந்த கடன்கள் யாவும் ௮டைபட் 
டன, அவன் கவலையின்றிச் சுகமாய் இருந்தான். வீட்டி. 

லேயே வைத்து ஜாக்காதையோடும் காத்துவந்தார்கள். 

மூன்று மாதங்கள wud sor, 

Ee ran பிச்சை கேட்சவந்த வொரு பெருங்கிழவன், 

ஓட்டைத் தம்புரு ஒன்றை யேர்தியவனாய்ப் பாடிக்கொண்டே 

வர்தான். இவன் குணலாபனைக் கண்டு, சீகிட்டணச்சாமிக்கு 

ஒரு - கோபிகா தீ்திரி செய்ஞ்ச விண்ணப்பம் பாடறேன் 

கேளுங்க” என்று, 

* கண்ணா! மணிவண்ணா! இங்கு கண்ணாய் மறந்தாயோ?” 

என்ற திருப்பித் இருப்பிப் பாடினான், 

குணலாபன் ;--46 ௮, ஆ 1 அப்படிப்பட்ட தேவாமி௪ 

மான ஸ்ரீகிருஷ்ணனே எப்படி யெப்படியோ இருந்தாரே ! 

நம்மைத்தான், பணமிருந்தும் வாலிப லீலைகள் ௮டவொட் 

டாமல், தடுக்கிருர்கள்'' என்று பெரு மூச்செறிந்தான். 
6
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இதுமுதல், அடிக்கடி. லலிதாங்கியை எண்ணினான். கண் 

ணிர் சொரிந்தான். “எவ்வளவு ௮ணிகளும், ஆடைகளும், 

பணமுங் கொடுத்தேன் நான்! என்னை மறந்திருக்கமாட்டாள், 

ஒருமுறை போய்ப் பார்த்துவிட்டு வருகிறேன். '' என்று 

தணிவு செய்துகொண்டான், கிருஷ்ணய்யரோடு கலந்து 

யோசிக்க ராடி யவனை வருவித்துக் சொண்டு யோடத்தான், 

. திருஷ்ணய்யன்:--** உனக்குக் கூழுக்கும் ௮சை ; மீசை 

கரும் ஆசை: இதெப்படிச்சரிப்படும் ? எல்லா ஆசைகளையும் 

விட்டொழித்.துவிட்டி ஏழைவீட்டுப பையன் போலிருக்கிற . 

தானால் இரு; இல்லாவிட்டால், ஒரு தாகூ்ஷிண்யமும் பாராமல் 

வழக்செடுத்துப் பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்; பொன்னுளார் 

கண்ணேயாகும் பொருள் பொது மடந்தை யன்றோ ? பொரு 

ஞுளான் சண்ணதே போகம்" என்றான். 

குணலாபன் மனம் மாறிவிட்டது. வீட்டிலிருந்து இரு 

மூறுரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு, லதாங்கியின் ஊரை ரோக் 

இப் போனான். 

7 அந்த லதாங்கியின் தாயோ, ௮வனை £: நீங்கள் எங்கள் 

வீட்டில் நுழையக்கூடாது '' என்றாள். லதாங்கியை அவன் 

கண்ணிலும் காட்டவில்லை. அந்த ரோஷத்தோடும், கிருஷ் 

ணய்யன் உதவி யோடும், வேறோரூரிலே சேர்ர்.து, மஞ்சளா 

என்பவள் வீடுபோய்ச் சேர்ந்தான். 

"இச்செய்தியை எப்படியோ அறிந்த மற்ற நேயர்களும் 

வர் 5 விட்டார்கள் ! | கருஷ்ணய்யன். அகியாயவட்டிக்கு நாலா 

யிரம்ரூபாய் கடன் வாங்கிக் குணலாபனுக்குக் கொடுத்து 

உதலினன்... | 
பல்ப் “குண்லாபன், போகத்: ச்காதவழிகளிலே. மறுபடி, பும் 

புகுந்து” 'க்ண்தூடி யோடினான். ட
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சுசீலன் :--குணலாபனைக் காணாமையால், சரி : பவ 

புரிக் கோவிலில் ஈடக்கிற இருவிழாவுக்குப் போயிருக் 

திழுன் போலும், தானே வந் அசேருவான் '' என் றெண்ணி 

யிருந்தான். 

சுமதி :--4 அப்பரீ ! பணப்பெட்டி திறந்திருக்கிறது! 

ரூபாயும், இருநூறு குறைகிறதே !”” என்று ஈடுக்கத்தோடுங் 

கூறினான். 

சலைன் 4 அப்படியா ? 

! உப்பொடு கெயபால் தயிர் சாயம் பெய்சடிலுங் 

கைபபரு பேயச்சுரையின் காய ” 

என்றது எங்காவத பொய்யாகுமோ? ஒருபோது 

மாகாது : குணலாபன் கொண்டடாடிப் போய்விட்டான், 

இனி யவன் இவ்வீட்டுவழி வரக்கூடாது; காலை vas 

தோட்டிவிடுகிறேன் '' என்றான். | 

சுகுணமஞ்சரி :--* நாத! ௮து போன இடத்தைக் 

கண்டுபிடித்து, ௮ங்கே யேதாவது துணிமணிகள், கடன் 

வாங்கிவிடா தபடி. செய்யவேண்டிய ஏற்பாடுகளைச். செய் 

வியங்கள் ’ ” என்றாள். 

சு€லன் ;:--4 ஐயோ! ஈல்லமாத்திற் புல்லுருவி முளைத்த 

தே! ஈம்முடைய பேரைக் கெடுக்க விது வந்து கூளைத்ததே! 

மண்ணிற் பிறந்தாரில் மன மறுக்கமில்லாமல் ஒருவருமே 

இருக்கக்க. தோ 7? ஈம்முடைய ஹ்ருதயத்திற்கு . இருப்பு 

வசி போல் வந்து பிறர் சனனே ! ஈம்மைப் பாக்யெவந்தர் 

என்றவர், “*தெளர்பாக்கியவந்தர் '* என்று கலம்ச வேண்டிய 
வகை செய்துகிட்டானே! பாவீ! குணலாப!நீமாண்டாலும் 

'ஒருகாளைத் துயரோடொழியுமே !'” என்றும் இன்னவை 

வேறு பலவுங் கூறி வியசனப்பட்டுக்கொண் டிருந்தான்;
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ஹ்வாமியார், கூரேசன், குணாலயன், கிருஷ்ணய்யன் 

முதலானவர்களுடைய உதவிகொண்டு, அபத்தியத்தினால் 
நோய்கள் போல வளர்ச் துகொண்டிருந்த குணலாபனது 

அஷ்சிரியைகள் ௮வனைப் பல பேருடைய பகைக்கு ஆளாக் 

கன. 4 தன்னூரானை அயலூர்ப் பூனை'' யென்றபடி போயி 

ருந்த வேற்றாரில் அடங்கியிருக்க வேண்டியவனா யிருக் தும், 

அங்கன மிராதவனாய்ப் பொதுமகளிர் ஈட்பினற் கெட்டொ 

மியும் விடர்களுடைய பகைக் காளானான், அவர்களால் 

ஆதரிக்கப்பட்டிருந்த வேசையர் பலர் பாலும் நேசம்பூண்டு. 

மகிழ்வா னாயினன், 

அதனால், இவனைத் தடுக்க மூயன்ற போகபாத்து விடர் 

கள் புரிந்த சூழ்ச்சியினால், குணலாபனுக்கு, இருண் மிக்க 

வோரிரவில் மலஜலாபிஷேகம் ஈடந்த௫. இதனைப் பட்டுக் 

கொண்டோடி.த் தன்னிடஞ் சேர்ந்து, இரண்டு மூன்றுநாள் 

வெளியிலே தலைகாட்டாதிருந்தான். இவ்வறிவும், அச்சமும் 

நெகொட்கள் நிற்கவில்லை; மறுபடியும் ஓடி யுழலத் தொடக் 

இனான், முழங்கால்கள் முறியும்படி. தடியடி கொடுப்பித்தனர் 

உள்ஷூர் விடா. 

குணலாபன் ;:--உயிரோ போகுமோ? உள்எளவும் 

'கொண்டியாய்க் இடப்பேனே? வென்று அஞ்சி யலறுமாறு, 

கோவும் வீக்கமுங் கொண்டு, ஊணும் உறக்கமும் ஒழிந்து, 

உள்ள முருகிப் புலம்பிக்கொண் டிருந்தான், 

இந்நிலையில் இருந்த குணலாபனுக்குப் பலவகை யுபசா 

'சங்களுஞ் செய்ய மனங் கொள்ளாத கருஷ்ணய்யன்மு. சலான 

வர்கள், ௮வலுக்குப் புத்திமதி கூறி, அவனைக் காதலியரைப் 

ரிந்து, சாலினிக்குப் போசவுடன்படுத்தி, சவாரிவண்டியுந் 

'திட்டஞ்செய்து, வழிக்கு வேண்டிய உபக.ரணங்களெல்லாம்
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அமைப்பித்த, ஏற்றிச் சீக்கெத்திலே வருகிறோம் ; Hue 

னப்படாமல் வீடுபோய்ச் சேரும், எல்லாங் குணமாகும் '” 

என்றனுப்பி விட்டனர், 
குணலாபன் :--வீடுவர்து சேர்ந்து,**௮ண்ணா! வண்டிக் 

காரனுக்கு ஒரு வராகன் கூலி கொடும், திருவிழாவிற்குப் 

போயிருந்தவிடத்தில் கோபுரத்திலேறி விழுந்தேன். கால்க 

ளில் சொல்லமுடியாத காயம்பட்டது : செத்துப்போவேன் 

என்றே நடுங்கினேன்; உங்கள் அதிருஷ்டத்தால் பிழைத்து 

வந்தேன். என்னை பிறக்க புள்ளே சொண்டுபோய்ச் சேரு 

ண் roe 

சுமதி:--“இதோ வந்துவிட்டேன் ”' என்றே உள்ளே 

யோடிப்போய்த் தகப்பனைச்கண்டு, அப்பா! குணலா 

பன் வந்.ரவிட்டான். பவபுரிக் கோவிலின் கோபுரத்திலி 

Gig விமுந்தானாம்: பாவம்! காலிரண்டுர் தூலமீ£ய்வீங்கக் 

கிடக்கன்றன. செத்துப்பிழைத்தானாம், அவன் ஏறி வந்த 

வண்டிக்குவாடகை யொருவராகன் கொடுக்கவேண்டுமாம் ) 

கொடுக்கவா ?'? என்ன கேட்டான். 

. சுசலன் :--6தானுர் துன்பப்படுகிழான்; நம்மையுந் துன் 

பப்படுத்துகறான் ; அரோ பிழைப்பானா? போவானா?” என் 

நெழுந்து வர்தான். வண்டிக்காரனைச் சற்றிரப்பா 1 வருகி 

ரோம் என்னு இருக்கச்சொல்லிவிட்டு, சாலாளைவிட்டுக் குண 

லாபனை வீட்டினுள்ளே கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பித்தனன், 

போகபுரத்திலிருர்.து வந்த வண்டிக்காரன், சுலன் 

வீட்டு வேலைக்காரர்களில் ஒருவனை, நெடு நாளா யறிந் 

இருந்தவன், ஆகையால், குணலாபனுக்கு ஈடர்த அபி. 

வேகம், போட்ட பூஜை முதலிய எல்லாவற்றையுங் கு குறித்து 

விவரமாய்ச் சொல்லிவிட்டுக் கூலியைப் பெற்றுக்கெ ரண்டு. 

தன்லூர் போய்ச் சேர்ச்தான், |
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சு£லனும், குணலாபன் செயல்களையெல்லாம் விவர 

மாய்ச் சந்தேகமறத் தெரிந்துகொண்டான். அவன் மனந் 

கைத்துப் போனது. குணலாபன் இருந்த பக்சமும் போகா 

னாயினான். பலவிதச் சிகச்சைகளுஞ் செய்யப்பட்டன. 

குணலாபன் கால்கள் குணமடைர்தன ; வெளியே போசவும். 

உலாவவுந் தொடங்கினான். கிருஷ்ணய்யன் மூலமாய்க் 

கடன்கொடுத் தருந்தவலும் வர்.தசேர்ந்தான். 

சுசீலன்:--குணலாபனுக்குக் கொடுத்திருக்க பணத்தைக். 

கேட்சுவர்த பணக்காரனை மரியாதையோடும்: உபசரித்து 

ஐயா ! போனவருஷம் இன்ன மாஸம், இன்ன தேதியில், 

என் மகன் குணலாபனுக்குக் கடன் கொடுக்கிறவர்கள், பண 

ததை யிழப்பர் என்று பறையறைவித்தேனே !'' என்றான். 

. வியவகாரக் கயொன நிபுணனாகய கிருஷ்ணய்யன் எழுதி 

யிருந்த பத்திரத்தை யெடுத்துக் காட்டி, குணலாபனுக்கு. 

வியவகார வயது வரவில்லையோ ? என்றான் வந்தவன். 

சுசலன் :--4 வந்தது! வந்தது ! எனக் சவசியமில்லை ; 

அந்தத் இருட்டுப் பையனை உம்முடைய பணத்திற்காக 

எதேது செய்வீரோ செய்துகொள்ளும்'' என்௮ விட்டான். 

குணாலாபன்?--*6என் பர்லெருந்து வாங்கித் தருகிறேன்: 

நீர் விய௪னப் படாதேயும்'' என்று தைர்யஞ் சொன்னன, 

பணங் தண்டவந்தவன், சத்திரத்தில் சாப்பிட்டுக்கொண்டு,, 
இருஷ்ணய்யன் வரவையெதிர்பாரத்திருந்தான், 

இருஷ்ணயயனும், மறறவாசளும வர்.துசேரந்தார்கள்... 

குணலாபன் “எனக்குள்ள பங்கையேனக்குக் கோடூம்'' என்று: 
தர்தையுடன் சண்டையிடத் தொடங்கினான். உண்ணமமலே.. 

பல. பட்டினியும் இடந்தான். அவன் ஈண்பர்கள் அணை. சின், 

மார்கள்,
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சு£லன் :--ஈகுணலாபனுக்குரிய நிலம் நீர் முதலான! 

வற்றிற்குரிய விலை யேற்படுத்தி, ௮வன்பங்கற்கு இருபதினாயி 

ரம்ரூபாய் வருகிறதென்று சொல்லி, இ.துவரையிற் கொடுத்த 

ருந்த தொசைகளையும், வட்டியையுங் கழித்துக்கொண்டு, 

பதினாறாயிரம் ரூபாய் கொடுக்.து, வீட்டைவிட்டுஈட; நீ யென் 

மகன் அல்லை; உன்தாய் வயிற்றில் வரத மலம் நீ; ஓடிப்போ” 

வென்று துரத்திவிட்டான். 

குணாலயன் முதலானவர் எண்ணம் நிறைவேறியது. 

குணலாபனிடம் வந்து அழுது தொழுஅ செஞ்சி வஞ்சத் 

துப் பேருக்கு ஐந் நாறுபோல் பெற்றுக்கொண்டு தங்கள் 

இடம் போய் பத்திரப்படுத்திவிட்ரி, அவனிடம் போய்ச் 

சேர்ந்தார்கள், 

குணலாபன் ;--பெற்ற பொருளோடு, கையில் ஒரு 

கொள்ளியும் பெற்ற குரங்கு போல் மெடுந்தூசஞ் சென்று, 

ஒரு பட்டணத்தில் வ௫ப்பா னானான். 

ஊர் மாறின தினாலேயே குணலாபன் குணம் மாறி 

விடுமோ ? மாறவில்லை. ௮வ்வூரோ குணலாபனுடைய குணத் 

திற்சேற்றவர், அழகே வடிவான வேசையர் அனைவரும் 

அங்கே தானிருந்தனர். விளக்கைத் தேடி யோடும் விட்டிலைப் 

போல் அன்னார் வலையைத் தேடி. யோடி விழுந்தனன் : இர 

வும் பகலும் பலர் அவனுடன் உண்டனர்; உடுத்தனர்; குத் 

தனர்; குலாவினர்; கூத்தியர் வீடுபோயினர். பணம், போவது 

தெரியாமற் பறந்துபோயிற்று. குந்தி யுண்டால் குன்றமே 

கரையுமே ! தேடாதழிக்கிற் பாடாய் முடியுமே ! குணலாபன்:. 
ONE வறட்சி யுற்ற து, கையிலிருந்த பொருளை யெல்லாம். 

ஒராண்டினுள்ளேயே' ஓழித்.அவிட்டனன். உட்காரும் orp 

சாலி முதலாக விற்றுண்டாயிற்று, பணக்காரன் .பின்னே..
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பத்துப் போ், பைத்தியக்காரன் பின்னே பத்துப் போ்”? 

சாண்றபடி வலிய வந்துவந்து. உறவாடின ஈண்பர் வருகை 

யொழித்தனர். தைலமில்லாத் தகளியின் விளக்குப் போல், 

பொருவிலலாக் குணலாபன் பால் வேசையர் நேசம் ஒழிர் து 

போனாழு, 

மானங் முலங் சல்வி வண்மை 

தான் தவழமுயர்சி காளாண்மை-சேனின் 

க௫ிவர்ச சொல்லியர் மேற்காமுறுதல் பத்தும் 

பவர் இடப் பற்; போம்” என்றபடி, 

நாடியோடிய விடங்களுக்கும் போவதை விட்டுவிட்டான். 

வீட்டோடு வீடாய்க்கெடந்தான். ஈண்பர்களுக்குச் சொல்லிச் 

சொல்லி யலுப்பினான். ௮வர்கள் வராமலே பொய்ச் சாக்குப் 

போக்குக்கள் பல கூறிக்கூறி யனுப்பினாகள், அவனே புறப் 

பட்டு ௮வர்களுடைய வீடுதேடி. ஒருவேளை யன்னங் கிடை 

க்குமோ வென்று ஆவலோடும் போவானானான், அவர்கள் 

ஒருகா ளிருகாள் மரியாதையோடும் ௮ன்னமிட்டனர். இட்ட 

வீடுகளுக்கே பின்னும் போனான். “என் தாயார் கோபிக்கின் 

ருள்” “என் தகப்பனார் கோபிக்கின்ருர்'? “இங்கே இனிமேல் 
” 9 

வராதே” “நான் உன்னிடம் வருகிறேன் '' என்று சொல்லி 

விட்டனர். 

குணலாபன்:--தானிருந்த வீட்டை விட்டுவிட்டு ௮வ் 

வீட்டைக் கூட்டிக்கொண்டிருந்த ஏழைக் இழவியின் வீட்டி. 
லே ஒருருபாய் வாடகைக்கு ஒரறைவைத்துக்கொண்டு, ௮க்கி 

ழவியின் கையில் மாதம் ஐந். துளுபாய் கொடுத்துச் சாப்பிட் 

டுக் கொண்டிருந்தான் : ஆனை பூனையானதுபோல் வாடினான். 
தான் பிறந்ததையும், வளர்ந் ததையும், உண்டதையும், உடுத் 

So Ti) lb, Lem Fons வாரிவாரி யிறைத்ததையும், ஈண்பர்கள் 

வஞ்சனை பண்ணினதையும் எண்ணியெண்ணிக் கண்ணீர் 

சொரிந்தான். ௮வைகள் கனவுபோலிருந்தன. : கைப்பொரு.
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ளிழர்ச மாந்தரைக்குறித்து 

் இழையிலாப் பறவை நல்ல 
செழுங்கனியுதவாத்தாரு 

நிறைபுன லற்றபொயகை 

கெடியபல் லிழக்தகாகம் 

மறையுணர் வில்லாப் பார்ப்பான் 

மன்னுகோலிழந்த வேந்தன் 

குறைதரு வறுமையோர்ககுக் 

கூறஈல் இவமை யாவர் 

என்றது அவன் கண் முன் மலைபோல் அகலாது நின் 

ற. மானத்தைவிட்டுக கூலிவேலைக்குப் போனான். 

அச்காலத்திலே சே.நிமழைகளுங் காலமழைகளுமே 

பெய்யாது தவறிப்பெரு வறட்டு புண்டாகி, எல்லாப் பண்ட. 

ங்களும் மிக்க ௮ருமையாகிவிட்டன. கொடிய பஞ்சம் வந்து 

குந்திக்கொண்டது. கூலிவேலை கிடைப்பதும் அரிதானது. 

கிடைத்தாலும், தக்கபடி உழைக்க அவனுக்கு உடலில் வலி 

யில்லாமையால் அதையும் வெறுத்தான். வயிற்றின் கொடு 

மையாற் கூலி வேலைசெய்து, பணமோ தானியமோ பெற்றா 

Dib ௮தனைச் சோருச்சத் தருவாருக்கு ஏதுமே கொடுக்க 

வியலாதவனாூவிட்டான். அதலால், இரண்டுவேளையும், வயி. 

ப௫ியாமல் கஞ்சி வார்ப்பவனைத் தேடி, அவனிடம் கூலியா 

ளாயிருக்க காடினான். பெரிய வீடுதோறும் பணக்காரர் 

SO Lap Curis Curd “ger வேண்டுமா? ஆள் வேண்டு 

wore” eres கேட்டான். 

ஒரு. பணக்காரன் மிகுந்த கிலமும், ஆடுமாடுகளும் 

௮0கேக அடிமைகளும் உள்ளவன், “அப்பா ! எனக்குப் 

பன்றிமேய்க்க லோ ராள் வேண்டும் ; உனக் வஷ்டமானால் 

இரு'' என்றான்,
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யும் வயிறு Boo puss சஞ்சிவார்க்க உத்தரவு பண்ணுங்கள் 7” 

என்றான். 
அன்பினை மீக்கற் இங்குச் தோன்றிய கருவிப் பொன்னை 

அன்பினி லாக்கு மின்கள்; ௮௯ இலார் பிணமே யாவர்"! 

என்று, வித்யாவிகோதர் சொன்னது குணலாபனுக்கு 

நினைவு வந்தது, பன்றி மேய்த்தும் பசியாற வொருநாளா 

வாவது கஞ்சிகண்ட பாடில்லை: படுத்தழல் உள்ளேயெரிந்து 

கொண்டே யிருந்தது, *: ப௫ிபில் தின்னாதது எது? பகை 

யிற் சொல்லாதது எது?” என்றபடி பன்றிக் இட்டிருந்த. 

தவிட்டையும் உண்ணப் பார்த்தான். ௮வன் வாயூறினது.. 

. அதற்கும், கட்டும், காவலும் இருந்தன, அ௮துவுங் 

கிடைக்க வில்லை, ஆள் உருவமே. மாறி வேற்றுரு வானான். 

கைகால்கள் ஓய்ந்துபோயின, கண் பஞ்சடைர்துபோனது.. 

தலைமயிர் திரிதிரியாய்ச் செர்நிறங்கொண்டு தொங்யெது.. 

அணியோ ஆயிரமுடிகொண்ட பிறலானது. ௮ங்கமோ ௮வ 

லட்சணமான. மனமோ ஜயாயிரங் கொப்புளங் கொண் 

டஅ போல ரொந்தது. ஆதலால், மரணமே தனக்குச் சாணம் 

புகக்கூடிய விடமென்று, மணத்தை, மணம் போல வருந்தி 

யழைத்தான். 

இவனிங்கு இப்பாடு படுகையில், லேன், சுகுணமஞ்சரி, 

சுமதி, சுசரிதை முதலானவர் குணலாபனுக்கு சேர்ந்த 

மதிக்கேட்டையும் ௮வன் பணமுங் கையுமாய் முன்ன 

றியா நாடுதேடி யோடினதையும், அவனுக்கிருந்த ர்க் 

குணங்களையும், உலசனர் பணமுூள்ளவரையில் வட்டமிட்டு, 

Dang யழித்துகிட்டும் ௮பகரித்துக்கொண்டும். கைவிட்டுப். 

போவதையும், : உண்டு" பழயெ உடல் -ஊணற்றவிடத்து. 

மெலிந்து nig பிணிவாய்ப்பட்டு, மரணத்தை யடைவதை..
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யும், எண்ணியெண்ணிப் பெருமூச்சு விட்டனர். குணலா. 

பன் பன்றிமேய்க்கிறபடி. கனவுசண்டு குடல் ஈடுங்கினர். 

ஐயோ! உயிரோடிருக்கறானோ ? இறர்துபோனானோ ? 

என்ன கேடுகெட்டான்? ஈம்முடைய வீட்டு வேலைக்காரரும் 

நெய்யாறு பாலாருய்ச் செல்வமுஞ் சிறப்புங்கண்டு வாழ்கின்: 

றனசே ! “தான் தேடாப் பொன்னுக்குமாற்று மில்லை, உரையு: 

மீல்லை '' யென்றபடி. பெரியோர் தேடிய பொருளைப் பாழா 

க்னொனோ? இப்பொழுது வந்தாலும் அன்னமும் வஸ்: 
திரமுங் கொடுத் காதரிப்போ3மே!'' என்று வாடினர், 

இங்கே யிருந்தவர்கள் இவ்வாறு குணலாபனால் அன்ப- 

முற்றனர். குணபாலன், ஒருநாளிரவு பால்போல் வெண்மை 

யாகிய நிலா எங்கும் எறிக்கையில், ஊருக்கு வெளியிலே. 

பன் றிகளின் பட்டிக் கருலே கட்டாந்சுரையிலே படுத்தக் 

கொண்டு, வானக்கை யண்ணார்அபார்த்து, சக்திரனைக்கண்டு,, 

பலபலவெண்ணினான். ௮ஹா! என் தமக்கையாகிய சுசரிதை. 

வெள்ளிக் கிண்ணத்தில், தும்பைப் பூப்போன்ற அ௮ன்னத்: 

தைப் போட்டு, இச்சக்கரன் போல் வெளுப்பான கட்டித் 

தயிரை யூற்றிப் - பிசைந்து, அன்போடும் என் கையில் 

போட, நான் போதும் போதும் என்றெழுக்த போது, என்: 

னைப் பிடித்து உட்காரு இன்னும் ஒருசை குணலாப! இன் 

னுமொருகை சுமதி! யென்று வருந்தி வேண்டியூட்ட வுண்டு: 

வளார்த சான, என்ன கதி யடைந்தேன்! என் மாதாபிதாக். 

கள் எனக்கா எத்தனை மூறை புத்திமிகள் கூறினர். என் 
மாமன் தயாளு எவ்வளவு அன்போடு எனக்கு ஹிதோப 

சேசஞ் செய்தார். என்சிற்றப்பனும், சற்றன்னையும் என்னைக். 

அண்ணாய்க் கருதிவர்தார்களே, என் கட்டளையைச் செய்ய 

எ.த்தனையோ வேலையாட்கள் வாய்பொத்திக் கைகட்டி கின்ற . 

சே! படிப்பில்லாமலிருந்தாலும், வீட்டுவேலையையும், பயிர்...
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வேலையையுங் கவனித்துக் கொண்டு, மாதாபிதாச்களின் 
நிழலில் இருச்இருக்ேதனானால் வித்யாவதி எனக்கு மாலையிட் 

ட.ருப்பாளே! எனக்கு ஈண்பர் என்று வர்தவர்களில் ஒருவ 

னணுமே யோக்கிய ஸல்லாதிருந்தும், . அவர்கள் சொல்லே 

எனக்கு அ௮ம்ருதமர் யிருந்ததே! என்னலங் கருதி, 

இளமையே சலைகள்கற்க வேற்றகற் பருவமாகும், 

'இளமையே பொருளையீட்ட வேற்றகற் பருவமாகும், 

இளஸமயே யின்பக் தயக்க வேற்றநற் பருவமாகும், 
(1 இளமையிற் சிறந்தவாணாள் எவர்க்குமே யின்று காணீர் என்று 

வித்யாவிகோதர் எத்தனையோ முறை கூறினசே! கேட்ட 

போதெல்லாம் முதலிரண்டையும் காடாமல் மூன்றாவதடி 

யையே நாடினனே! எவர் சொன்ன ஈன்மதியும் கவிழ்த்த 

குடத்தின் மீது பெய்த மழையாய்ப் போயினமத! இனி 

இரண்டொரு வாரத்திற்குள்ளே எனக்கு முடிவு வரும்போ 

லிருக்கிறதே ! என்ன செய்வேன்? என்றேங்கனொன். பட்டறி 
'கேட்டறி பத்தேட்டிறுத்தறி என்றபடி. யவனுக்கு ௮னுபவத்தி 

ஞல் அறிவு தோன்றியது, தோன்றவே, தன் பிழைகளை 
யெண்ணி யெண்ணி யுளளம்புண்ணானான். தன் ஈண்பர்கள் 

தனக்குச் செய்தவைகளை யுணர்ந்து (அ ஆ! இவர்களை 

எனது புறத்துயிராகிய பொருளுக்கேவந்து, என் கண்களைப் 

பறித்துவிட்டுக் களவாடிப் போன கள்ள ரென்பேனோ? 

நான் இந்நிலைக்கு வந்ததற்குக் காரணங் கணக்கன் மகனே ! 

அவனைச் சொல்லவும் கியாயமில்லை, என்மீதிருந்கத ௮ணிக 

ளைக்கண்டு ௮வற்றை யழிக்க ௮வன் வந்து சோந்தான். ஆத 

லால், என்னணிகளே என் கேட்டிற்குக் காரணமென்னல் 

வேண்டும். என்னணிகளைப் பழிக்கவும் சியாயம் இல்லை, என் 

துர்மதியே என்னைக் கெடுத்த தென்னல் வேண்டும்: இனி 

யான் ஈல்ல சோறும், துணியுங் சண்டு வாழும் வகை யென்ன
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விருக்கிறது ! மபைக்ஷணஞ் செய்யும் பன்றியை மேய்ப்பதி 

௮ம் மாடு மேய்ப்பது மேலாகும். ௮த் தொழில் சொண்டு 

சாலக் கள்ளுவோமென்றால், இக்சொடிய ௯ஷஹாமகாலத்திலே. 

இருக்கிறவர்களை நீக்காமல் வைத்துக்கொண் டிருக்கிறதே 

மிக்ச சரமம் என்று -பிரபுக்களுஞ் Gera gl! zaptsBar |” 

என்று பெரு மூச்சுப் பன்முறை விவொனாகிப் பன்றிப்பட்டி 

யின் பக்கத்திற் படுத்து, 4 வித்தையுள்ளவன் தூங்கான், 

விசாரமுள்ளவன் தூங்கான், பணமுளளவன் தூங்கான், 

பைத்தியக்காரன் தூங்கான் என்றபடி. தூக்கம் பிடியாமல் 

வருந்தினான். 

வருந்துகையில் ஒருநாள் அடுத்தவூருக்குப் போயிரு. 

ந்து, அங்கிருந்து, குதிரைமேல் வர்துகாண்டிருர் த தமிழ் 

வல்லா ஸஹஜொருவன், 

அம்மி துணையாக வாறிழிந்த வாறொக்கும் 

வெம்மை மிகுவேசையர் தக்கேயம்,--இம்மை 

மறுமைக்கு நன்றன்று, மாரிதியம் போக்கி 

வெறுமைக்கு வித்தாய விடிம்'' 

என்று பாடிக்கொண்டே. வந்தனன், 

இச் செய்யுள், குணலாபன் பல்காற் சேட்டதே, இக் 

கால் ௮வன் செவியில் ௮.து வீழ்ர்கபோழ் ௫, ௮வன் எழுந்து 

நின்று இச்செய்யுளை யியற்றினார் ௮றிவே யறிவு; அனுபவ 

மே அனுபவம். இது, என்னை நினைவிற்கொண்டே செய்தது 

போல் இருக்கின்றதே! என்னைப் போல், இவ்வளவு விரைவி 

லேயே யாடி.ப்பாடி, இருபதினாயிரம் ரூபாய் ௮ழித்து, ஈடை 

ப்பிணமா௫, வாடி. வறண்டு வயிற்றின் பொருட்டுத் தகாத: 

குற்றேவலுக்கு உடன்பட்டவர் எவருமே யிரார்'' என்றான். 

பின்னுமெண்ணி யேக்கி “ஐயோ! சான், ஒருநாளில், ஒருவே 

ளையில், செலகிட்ட பணத்திற் பாதி தேட ஒரு மாதமுழுதும்.
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பன்றி மேயக்கின்றேனே! தக்கா/க்குத் தவிடு இடியான் சகா 
ர்க்கு. இரும் பிடிப்பான் என்றபடி, தர்தைக்கு உபகாரமாய் 

வயலிற்குப் போய் ஒரு நாழிகை இருச்ச மனங் கொள்ளாது 

அவரை வஞ்சித்தேனே ௮க்கொடுமையே என்னை பிவ்வாறு 

பன்றி மேய்க்க வைத்ததோ? ஐசு தீவர ! நான் ஒரு வேலை 

யுமே செய்யாமலும், ஒசெழுத்துமே கற்காமலும், ஊர் இரிந்து 

விட்டு உண்ணும் வேளைக்கு வந்ததைக் கண்டு மனகொர்து, 

'இவன் ஏதேனுர் தொழில் செய்யப் பழகசனவ னாகவேண்டும் 

என்னும் ஈல்லெண்ணத்துடன் என்னண்ணன் சொன்ன ஈன் 

மொழிகளை வன்மொழிகளாய்க் கொண்டு, கோபத்தோடும் 

ஒடிப்போனேனே! அதன் கொடுமையினா லிப்போது ௮ன்ன 

.ப்பிடி தங்கப்பிடியாகி யலறுகின் றேனோ? தந்ைத முதலானார் 

மனம் புண்ணாகச் துன்மார்க்கனாகிப் பலரும் ஈகைக்க 
நகைக்க என் பங்கை வாதாடி. வாங்கிக் கொண்டேனே ! 

அவனை பிவனைக் கூட்டிக்கொண்டு தலைகால் தெரியாமல் 

ஆடினபடி. ஆடா இிருந்தேனோயானால் இவ்வளவு சீக்சரத்தி 

“லேயே இர௫்கில்க்குவந்திருக்க மாட்டேனே ! ௮ ஆ ! சுசீலன் 

வயிற்றிற் பிறந்த நான், பன்றி மேய்ப்பவனனேனே! நன்றா 

பபிருந்தது; இத்தனையும் என் னறிவின்மையால் சேர்ந்தன”' 

என்று களைத்தான், 

குணபாலளுக்குப் பொன்னிலும், முத்திலும், மணியி 

௮ம், இப்பூமி முழுவதிலுஞ் சிறந்ததாய்க் காப்பாற்றவேண் 

ய ஒழுக்கம் கெட்டது; கையிலிருந்த பொரு எத்தனையும் 

போனவகை தெரியாமற் போய்விட்டது. சரீரத்தின் சுகமுங் 

“செட்டது; செய்யு£ தொழிலிலுக் துன்பம் மேலிட்ட. 'இனி 

யவன், பேதைமையினால் தன்னுடைய வுயிரை ஒரு அரும் 

பாய் மதித்து, அதைத் துறக்கவாவது வேண்டும். தன் . 

"தகப்பனிடம் போய் மிக்க பணிவோடும் ௮வன் பாதங்களில்
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விழுந்து மிக்க பொறுமையும், நீதியும், கருணையும், ௮னுபல் 

மும் உள்ள தேவரீமே எனக்குத் தஞ்சமென்று கெஞ்சிக் 

கேட்டு, ௮வர்பால் மன்னிப்பை யடைந்து தன் தாழ்மை 

நீங்கி, சிறப்புற்று வாழவேனும் வேண்டும். உயிரை யிழப்ப 

தைப் பார்க்கிலும், பெற்ற தகப்பன் பாதங்களில் விழுந்தெ 

முந்து, அதனைச் கரப்பாற்றுவததான் அறிவுற்றவன் செய்யுள் 

காரியம் என்பது அவன் மனதிற்கு விளங்கியது. ஆயினும், 

அவர் முன்னிலைபிற் போகவும், எவ்வகையிலும் அவருக்கு 

விரோதமாய் ஈடந்துவிட்டுப் புத்திரத்துவங் கொண்டாடவும் 

தைர்யம் பிறவாமையாலும், அவர் என்னை, மன்னித்து அங் 

கேரிப்பரோ? அசக்தே! யோடிப்போ வென்று அகற்ழிவிடு 

வரோ? என்னுந் சந்தேசுச்தினலும், தகப்பனிடம் போக 

மனம் பிறவாமல் இருந்தான், இப்படியிருந் து தீயிலிட்ட 

வெண்ணெய் போ ஓருகுகையில், தலைவலியுங் கீரய்ச்சலுங் 

கண்டு துன்புற்றான், அக் காலத்தில், இவன் மேய்க்க 
வேண்டிய பன்றிகளை மேய்க்க வேரோரேழைச் சிறுவன் 

வந்தான், இவன், அவன் குடிக்குங் கூழைக் குடித்துப்போ 

னான், ஆதலால், அப்பிரபுவின் வேலைய ட்கள் கிருபையி 

னால் குணலாபனுக்கு வார்த்த கால்வபிற்றுக் கஞ்சி அவளு 
க்கு மிச்ச பலவீனத்தை புண்டாக்கினஅ, இச்சமயத்தில், 

குணலாபன் குணமாறினது, அவளுச்கிருந்த அர்க்குணம் 
போய் ஈற்குணம் வாய்ந்தது, மெல்லமெல்லக் கழியுங் 

கையுமாய் எஜமானனிடம் போய், தூரத் திலிருந்து “அண்ட 

வளே! தாங்கள் இக்கொடிய ௯தாமகாலத்தில் என்னை 

ஆதரிக்கெதற்காகத் தம்மிடத்தில் மிக்க டன் றியுள்ளவனா யிரு 

683 per. நான், இப்போது செய்யவேண்டியசைச் செய்தே 
'னேயானால், என்னிலை இந்நிலையிலும் ௪ த்தனையோ மடங்கு 
அறப்புற்றதாகும், நான் ஒரு பிரபுவின்புத்திரன், இளமையித்
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கல்லாது, புல்லறிவு முற்றிப் போகாவழிகளிற் புகுர்தோடி. 

யும் தந்தைமூகலானார்க்கு ஆகாதவனாஅியும், என், பங்குக் 

குரிய பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டு பொருட்பெண்டிர் 

சேயத்தைக்கொண்டு களித்தும், அப்பொருளை யிழந்தபின் 

அவர் கேயத்தையும், ஈண்பர்களுடைய மாயத்தையும் என் 

பிழைகளையும் உணாந்தும் வாடுவா னானேன். இவ்வயிற்றை. 

வளர்க்கப் பன்றியு மேய்த்ேேன். இனி, என் பிதாவினிடம். 

போக காடுகன்றேன்., தாங்கள் உத்தரவருளல் வேண்டும்'” 

என்று வணக்கக்தோடுங் கேட்டுக்கொண்டனன். 

இவைகேட்ட அப்பிரபு 4 பேதைச் சிறுவ ! இதுவரை 

யில் உன் கெட்டகாலத்.தினால், விஷம் பாலும், பால் விஷம. 

மாய் உனக்குத் தோன்றியது, இப்போது, பட்டறிந்தவன் 
ஆனாய். இவ்வுலகின் விபரீதத்தை யறிர்தாய், உடனே புறப். 

பட்டு, உன் தகப்பனாரிடம் போய்ச் சேர், இனி ஒ ரகஷணமுக் 

தாம௫ிக்காதே. விராடனிடம் பாண்டவர்போல் நீ என்னிட 

மிருந்தாய், இங்குள்ளவர்களில், ஈல்லவன் கெட்டவனாவதும், 

கெட்டவன் ஈல்லவவை தும், கனவா னேழையாவதும,ஏழை 

தனவனாவதும், ௮ரிஞர் மூடராவலும், மூடர் ௮றிஞாரவறும், 

சாலம், இடம், கூட்டரவு ஆ௫ய இவற்றா லாகின்றன, உன 

க்கு கேமமுண்டாக, போய் வா. வழிச்செலவிற்கு இவ் 

வொரு வராகனைக் கொண்டுபோ வென்று, பணமும் வேறு 

வஸ்திரக் தரித்துக்கொள்ள, இரண்சி ௮ 5சவஸ்திரங்களும்: 

கொடுத்துப் பிரயாணப்படுக்சி .யனுப்பினான். 

குணலாபன் மனத்தில் மிக்க துக்கமும், வெட்சமும்,, 
சளிப்பும், மாறி மாறித் தோன்றின. “தகப்பனிடம் போய்: 
அன்பு மிக்க என் பிதாவே ! சாயேன், தமக்கும், பரம பிதா 

வாகிய ஜகதசனுக்கும் பரம விரோதமான காரியங்கள் பல
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செய்தேன். மற்றுங்செட்டுப் படாதபாடுகள் பல பட்டு 

காதறிஞனானேன். இனிச் கம்மைவிடக் தஞ்சமாவார் 

எனக் செவரருமில்லை; தமறு பக்திரனெ ன்று சொல்லிக்கொள் 

ளவு சுகாதவனாகிப என்னை மன்னிர்சருளும் என்று செஞ் 

இச் கேட்ச் BE m sor. அவர் தப்பாமல் என்னை மன்னித் தருளு 

வார், மான் கெட்டுப்போனால் உண்டாகுற் துயரம் பிதா 
a: . yo ono ன ரி டு 1... ட் ~ vf ad 77 

GY GBT OD 15 Fit B99) él i & HO LD - என்னாம் POT ov aL IT 
ப 

என்று எண்ணிர்கொண்டே வந்தான். Mb By Boor ore 

சேர்ர்கான், மேமோ வீட்டிற்குப் போக வெட்க, ஊரோ 

ரத்தில், ஒரு தோப்பிலை மயஙிக் சொண் டிருந்தான். 

அப்போது, சுசிலன் ஆள் ஒருவன், ஏரும் தோளுமாய் 

அவ்வழியே ல்தான், அவன் குணலாபனைக் சண்டான். 

ஆகச்சுமூம் YF TH LLP a கொண்டான், ஏரை யிறக்கி 

வைக்துவிட்டோடி எஜமானனி ஞ் சென்று, அய்யா ! 

குணலாபர் வர்துவிட்டார், புதுச் கோப்பி லிருக்கின்முர் ” 

என்று கூறினான், இதைக்கேட்ட தரை முதலானோர் 

மன்று களித்தனர். 

சலம், சில ஆட்களுமாய்க் குணலாபனை எதிர் 

கொண்மபோனூ/சகள், / சர்தையைக் கண்டதும் வந்த க்கத் 

தனால் குணலாபன் குழந்தைபோல் வாய்விட்டுக் கதறிக் ௪, 

றிக் தன் பி-ழகளை மன்னிக்கக் கேட்டுக்கொண்டான். சு€ல 

னும் : என் மகன் போனவிடச் தெரியாமலும், அனவிதந் 

தெரியாமலும் எகங்கேயோ போய்ச் கெட்டுப்பட்டு, அறிவடை 

நீது வந்தான், என்னிடம் வந்றுசேர்க்தான். இனி ஈல்லவனா 

யிருப்பான். சுகமேயிருப்பான், எனக்குச் சந்தோஷம் 

என்று அவனை அங்கேரித்துக்கொண்டு வீட்டுக்குக் கொண்டு 

போய், மிக்க களிப்பினால், தன் தம்பியையும், தனபாலனை
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யும், சுசரிதையையும், தயாளுவையும், விச்யாவிநோ கரையும், 

அழைப்பிச்துக்கொண்டு, புரோகிகனால் ௮வனுக்குப பிரா 

யச்சித்கஞ் செய்விக் து ௮னவர் பலரோடும் பண்டிகை 

சொண்டாடினான், 

உண்டானபின் சந்தன சாம்பூலர் தரித்துக்கொண்டு 

சாவகாசமா யுரையாடுகையில், விச்யா வீகோதர் “குண 

லாப! அன்புமிக்க விடையன் பச்காரத்தின்பொருட்டு 

அமைத்த பட்டியில் அடைபட்டு கேமமாயிருப்பதை 

வெறுத்துக் தாய் மொழியையும் அசட்டைசெய்து, தன் 

மனம் போலோடி யாடி, ஓகாயின் பசிக் கிரையான ஆட்டுக் 

குட்டியின் தர்மதி வாலிபருக்கு உண்டாவது இயற்கையே ! 

நீ கெட்டுப்பட்டு, ௮அறிவடைந்து வந்தாய். எப்படிப்பட்ட, 

கோரபாவியம், தன் பாவ முணர்ந்து, ஸர்வலோகதா தனா 

Su பகவானை உள்ளன் போடும் பற்றி, மன்னித்தருளப் 

பிரார்த்திக்கானே யானால், ௮வன் மன்னிப்படைவது போல் 

உன் பிதாவினால் மன்னிக்கப் பெற்மாய், இனியன்பாஃ, 

மனமொழி செயல் மூன்றும் பரிசுத்தமா யிருக்க, 

: அறிழி னற்நெறி : அஞ்சுமின் கூற்றம் : 

போறுமின் பிறர்கடுஞ்சோல் ; போற்றுமின் வஞ்சம்: 

வேறுமின் வினைதீயார் கேண்மை : எஞ்ஞான்றும் 
பேறுமின் பேரியார் வாய்ச்சொல் :” 

எனப் பெரியோர் கூறிய ஞானேபைதேசத்தை உள் 

soo oD Gums கொண்டொழுகுவாயாக'' என்றனர். 

குணலாபன், மிக்க பணிவோடும் என் ஈல்லாசிரியரே ! 

இனி யான் ஈல்லவனாய் ஒழுகத் தேவரீர் அ௮,நூக்கிரசமும் 

என்னைப்பெற்றா ரதுக்கரகமும், ஜக சன தருளுர் துணை நிற் 

பனவாக, நல்லார் பலர் மனமும் புண்ணாக நடந்தேன்,
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பொறுத்தருூளினீர்கள். பகவானே யென் புன்பஇயைமாற்றி 

ஈன்மதியை யாக்கி யென்னை பூங்கரிடங் கொண்டுவந்து 

சே்ச்சனன் ; நான் உய்ஈதன் '' என்றான், 

பின்னும், அவண், “ பட்டறிந்தவன் அகிய நான், 

இனி, மூத்தோர் சோல் வார்த்தை யமிருதம் என்றே ஓமுகு 
பென். “என்னைப்போல் எவ்விசாஞனும் இடர்படாதிருப் 

பாகை என்றனன். இன்னு முகல், அவன், குூணமுற்று 

வாழ்ந்தனன். இரும்பு பொன்னானதுபோல், எவர்க்குங் 

KIT CRYIN சனன், 

மோஞசூர் வேங்கடசாமி அய்யரால் 

நீ நிமாலைபின் மூன்றாவது மலராய் வெளியிடப்பட்ட 

குணலாபன் அல்லது பட்டறிந்தவன் 

எனும் நீதிக்கதை முற்றியது, 

கவனிக்கவேண்டிய பிழைதிருத்தம் 
  

பக்கம், வரி, பிழை, திருக்சம். 

7 2 தன் ய்த்தண் 

16 25 என்ற!” >? என்று 

30 17 அவை அது 
ag 20 காலல் காலம் 

62 9 cy en என்றாள் 

00 14 எலராதறு எவராவது 
(ஆஅ 2 w pao r wo mal evs F eyo 
75 13 ஸமயமன்றே !?'! ஸமயமன்றே ! 
77 12 இழவன், கிழவன் 
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