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மூகவுை 

  

இந்தப் புத்தகத் துக்கு (வெற்றிவேற்கை ஈறச்தொகை' என்று 

இரண்டு பெயருண்டு, வெற்றிவேற்கை யென்பது புத்தகத்த 
லுள்ள தொடர்மொழி, இஃது ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன் 
என்பனபோல மதற்தறிப்பாதபேயர், 'ஈறுமை[-தொகை' என் 

பது ஈறு்தொசகை யென்றாயிற்று. Be பண்புத்தோகைப் புறத் 
துப்பிறந்த அன்மொழித்தோகை, ல்ல நீதி வாச்சியங்களினாற் 
றொகுச்சப்பட்டதென்பது பொருள். 

இதனை அதிவீராமபாண்டியன் என்பவர் இயற்றினார். இவர் 
பாண்டிராட்டிலுள்ள தென்காசியில் ௮.ரசு செலுத்தினவர். சம் 
இர£வம்சத் துச்சிற்றரசர். சைவசமயத்தினர். இவர் சகோதரர் 
வரதங்கராமபாண்டியன். தென்காளியின் சிலாசாசனத் தினால் 
இவர் காலம் சாலிலாகனசசம் 1485 என்று தெரியவரு 
றது. மதுரைச்கருகலுள்ள கொற்கை யென்னும் பட்டணத் 
இல் இவரிருந்து ௮ரசு ஈடச் வில்லை. ௮ஃ்து ஒருசமயம் இவ 
are சேர்ந்ததாக விருந்இருக்கலாம். இவர் செய்த வேறு நூல 
கள் நைடதம்; கூர்மபுராணம், காசிகாண்டம் என்பன, இவா 
சகோதரர் செய்த நூல்பிசமோச்தாசாண்டம், 

சிலர்), கருவை வெண்பவந்தாகி கருவைக் கவித்துறைய) 
தாதி, கருவைப் பதிற்றுப்பத்தக்காகி யென்ற மூன்று 296 gn Sater 
யும் இவர் செய்தாரொன்று சொல்லுகன்றனர். இன்னுஞ் இலர், 
இவர் சகோதர் செய்தாசென்று அபிப்பிசாயப்படுகின்றனர். அப் 
புத்தசங்களினால் செய்தவரை அறியமுடியவில்லை. 

பிரதம பாடசாலை (ப்ரைமெரிஸ்கூல்) மாணவர்களின் உப 
யோகத்தை நினைந்து உலகநீதி, ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், 
வெற்றிவேற்கை, ஈல்வழி யென்ற ஐர்.த புத்தகங்களுக்கும் உரை 
யும் கதைக்குறிப்பும் எளியகடையிலெழுதி வெளிப்படுத்தி யிருக்க 

ரோம். அவற்றில் இது, வெற்றிவேற்கை உரையும் கதைக்குறிப் 
பும் என்பது, பிள்ளைகளுக்கு நீதி மதம் இவை சம்பந்தமான 
சரித் திரங்களைக் கற்பிக்க இதுபோன்ற சிறு நூல்கள் இன்றி 
யமையாதன. 

இங்கனம், 

ஆர். கணபதி அண்ட கம்பெனி. 

( (414486)



வெற்றிவேற்கை 

கடவுள் வாழ்த்து 
பிரணவப் போருளாம் பேநந்தகை மைங்கரன் 
சாரணவற் புதம௰ர் தலைக்கணி வோமே, 

இகன் பொருள்:--பிரணவம் பொருள் ஆம் - (ஒம் என்னும்) 

அரணவ மந்திரப் பொருளாகிய, பெரு*சகை - பெருச்தன்மையை 

புடைய, ஜங்கரன்-ஐ1 து சரங்களை யுடைப ( விநாயகக்) கடவுளின், 

சரணம் - இருவடிகளாகிய, அற்புதம் - அழகிய, மலர்-தாமரைமஃர் 

களை, தலைக்கு - (ஈமது) தலைக்கு, அனர்வோம்--(அலங்காரமாகக்) 

திரித்துக்கொள்£ வாம், ஏ-அ௮சை. 

நூலாசரிபர் பெயரும் நூலின் பயனும் 

வற்றி வேற்கை வீர ராமன் 
கொற்கை யாளி தலசே கரன்புகல 

நற்றமிழ் தெரிந்த நறுந்தோகை தன்றால் 
குற்றம் களைவோர் துறைவிலா தவசே. 

கொற்கை - கொற்கை , (என்னும் ரை) ஆஸி - தர் 
பவனும், குலம்-(பாண்டிய)குலத்திற்கு, சேகரன்-கரீடம் போன்ற 

வனும், வெற்றி - ஜயத்தைச் (சருனெ்ற), வேல்-வேலாயுதத்தை 

(ஏந்திய), கை-கையை (உடையவனுமான), வீர ராமன் - அதி வீர 

ராம பாண்டி।பன் என்னும் ௮ரசன், புகல்-சொன்ன; ஈல்-ஈல்ல, 

தமிழ் - தமிழ்ப் (பாஷையில்), தெரிர்த-அராய்ர்தெடுத்த, ஈழ 

தொகை தன்னால்-ஈறுரதொகை என்கிற இந்த நீதி நாலினால், குற் 

றம் - (தங்கள்) குற்ப௩்களை, களைலோர்-போக்க் கொள்கின்றகர் 

கள், குறைவு இஙாசவர் - ஒரு குறையும் இல்லாசவராவார்கர். 

T= Geng.
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கதைக் குறிப்புக்கள் 

1. ௩. அதிகாலத்தில் யோ த்திப் பட்டணத்தில் த௪ 
தர் என்று ஒரு பெரிய ௮சசர் இருந்தார். ௮வர் கோசல 

ஈாட்டுக்குச் தலைவர். உலகத்துக்குச் சக்ரவர்த்தி. கெடு 

சாள்வரையில் அவருக்குப் பிள்ளை யில்லாமற் போயிற்று. 
௮வர் அப்புறம் பெரிய யாகம் ஒன் றுசெய்து ௮.தன் “per 
னிலையில் சான்கு புத்தாரை அடைந்தார். அச்சிறு 

வருக்கு இராமன், இலக்ஷ்மணன, பாரகன், சத்ருக்னன் 

என்று பெயர். அர்நால்வரும் மிகவும் நல்லவர், டக்க 

மும் பொறுமையும் அமைந்தவர். தாய் தர்தைகளின் 

கட்டளையைத் தவரூமற் செய்பவர். காளடைவில் அவர் 

களுக்குக் சல்விப்பருவம் வந்தது. தசரதர் வ௫ஷ்டர் 

என்ற பெரிய முனிவரிடத்தில் அவர்களை ஒப்புவித்தார். 

இிறுவர் சால்வரும் அந்தக் குருவை அடுத்து அவருக் 

குப் பணிவிடைடபுரிர் தும், ௮வர் கட்டளைக்கு அ௮டங்கியும் 

ஈடர்து, எல்லாக்கலைகளையும் குறைவில்லாமல் கற்றுப் 

பண்டி குரானார்கள். அப்புறம் விசுவாமித்திரர் என்ற 

வேறொரு முனிவர் இராமனுக்கு வலுவில் உபதே௫க் 
றேன் என்று இசண்டாவது குருவாக வந்து சேர்ந்தார். 

இராமன் அவரையும் அறுசரித்து ௮வரோடு வனத்துக் 

குச் சென்றும், வனத்தின் வருத்தங்களைப் பொறுத்தும், 

அவர் குறிப்பறிந்து நடந்தும் ௮வர் உபதேசித்த மகா 

மா இரங்களையும் வில்வித்சைகளையும் குறைவறக் கற்றுக் 

கொண்டான், ௮க்காலத்இல்/கல்விபிலா வது ஒழுக்கத்தி 

லாவது அவனை ஒப்பவர் இலர். படைக்கலப் பயிற 

யிலும் பிற ஒழுக்கங்களிலும் ௮வன் ஒரு அ௮வதாரசபுரு 

ஷன். அவலுக்கு நிகர் ௮வனையல்லாமல் வேறொருவரை 

யும் சொல்லமுடியாது.
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அவன் தன்னை எல்லாரும் வணக்கும்படியான 

உயார்த பெருமையை உலகத்தில் ௮டைந்திருந்துங்க டத 

தான் வசிஷ்டரையும் விசுவாமித்திசரையும் வணங்கு, ௮வர் 

களுக்குப் பணிவிடைபுரிக்து, அவர்கள் கட்டனக்கு 

அடக்க நடப்பதில் ஒருசாளும் சவறவில்லை. குருவின் 
சட்டளை தனக்கு இஷ்டமாயிருப்பினும் இஷ்டமில்லா 

இருப்பிலும் ௮வன் ௮சனை ௮லக்ஷ்யம் பண்ணமாட்டான். 

அவன் அபிப்பிராயம் இது:--4குரு மனித வடிவம் எடுத்து 

வந்த கடவுளாவர், ௮வர் கட்டளை கடவுள் கட்டளையே 

யாகும். அதனைத் தள்ளுவது கடவுள் கட்டளையைத் தள் 

ளுவது போன்றது ” என்பதுதான். அவன் தனக்குக் 

கொஞ்சமும் சம்மதமில்லா த தாடகை வதத்தைக் குருவின் 

கட்டளையென்று கூசாமல் கிறைவேற்றியதே இதற்கு 

உதாசணமாகும், ஆதலால், எப்படிப்பட்டவர்களுக்கும் 

சல்வி கற்பித்த ூரியன் கடவுளைப்போல வணங்கத் 

தக்கவனாவான, இசாமாயணம். 

எழத்தறி வித்தவன் இறைவ தைம். 

8. எழுத்து - இலக்கண இலக்கிய நூல்களை அறி 

லித்தவன் - (ஈமக்குக்) கற்பித்தவன், இறைவன் - கடவுளுக்குச் 

சமானமாக, ஆகும் - (வணங்கத்சச்சவன்) ஆவான். 
OE 

்.. முறிசாலத்தில் பாணினி என்று ஒரு முனிவர் 

இருந்தார். அவர் வடமொழியில் நிகரற்ற பண்டிதர், 

௮வர் அப்பாஷைக்குத் தாம் ஓரிலக்கணம் செய்யவேண் 

டும் ஏன்று பனிமலைச் சாசலில் சவபெருமானை சோக்குத் 

தவம் செய்யத் தொடங்கினார். அப்பொழுது செவபெரு 

மான் அவருக்குச் தரிசனம் கொடுத்துத் தமது இடக் 

கரத்திலிருக்த டமருகம் என்த வாத்தியத்தை ஒலிக்கப் 

பண்ணினார், அவ்வாத்தியத்திலிருக்து பதினான்கு வகை
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யான ௮க்ஷா சப்தங்கள் உண்டாயின. பாணினி முனிவர் 

அச்சப்தங்களை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு இலக்கண 

சூத்திரங்களை உண்டுபண்ணிஞர். அதற்குப் பாணினி வியா 

சரணம் என். றுபெயர். அப்புறம் பசகஞ்சலி என் ற வேறொரு 

முனிவர் அதற்குப் பாஷீயம் (உரை) எழுதி விளக்கஞார். 

முன்பு இமயலாசன் புத்திரியான பார்வதிதேவிக்குப் 

பனிம&யில் தருக்கலியாணம் நடர்தது. அதற்கு உலகத் 

திலுள்ள எல்லாத் தேவர்களும் எல்லா முனிவர்களும் ஒன் 

முகத் இரண்டு வந்இருந்தார்கள். அதனால், உலகத்தின் 
வடக்குத் இசையில் பளு அதிகமாயிற்று, அந்தப் பாரத 

தைத் காங்கமாட்டாமல் : ௮த்கிசை தாழ்ஈது தெற்குத் 

இசை உயர்ந்து போயிற்று. சிவபெருமான் அதன் கார 

ணத்தை உணர்ந்து தெற்கில் சென்று உலகத்தின் பளு 

வைச் சமன்செய்யும்படி. முனிவரிற் சிறாத அ௮கஸ்தியருக் 

குக் கட்டளையிட்டனர். 

அம்முனிவர் கடவுளை வணக்கத் : தலைவரே 7 தங்கள் 

திருக்ககியாணம் காண உலகத்தில் உள்ள அனைவரும் 

வந்.து ஒன்றாகத 'திரண்டிருமக்கின்றனர். சான்மாத்திரம் 
அதனைக் காணாமல் அுகல்வது கியாயமாகுமா? அதனுடன் 

தெற்குத்திக்கு தஇசாலிடதேசம், எனக்கு அரதப் பாஷை 

கொஞ்சமும் தெரியமாட்டானு. நான் சென்று அங்கு 

எப்படி பிருப்பேன் ?? என்று சொன்னார். சிவபெருமான் 

“அன் பனே! கவலையுரூதே ; எமது திருமணக்கோலத்தை 

நீ விரும்பும் ஒவ்வொரு Rages sr gis உனக்குச் காண் 

பிக்கிரோம். திராவிடபாஷையில் உனக்குச் தறக்த ஞானம் 
உண்டாகும் வண்ணம் அ.றுக்கரசம் செய்கிறோம். உன் 

பெயரால் இலக்கணமியற்றி 8 அர்தப் பராகன பாஷைக் 

குச் தலைவனாக விளங்கிவா !” என்.மு இருவாய்மலர்க்து,
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அவருக்குத் தமிழ்ப்பாஷையையும் ௮தன் இலக்கணத்தை 

யும் உபதேசம் செய்தனர். உடனே முனிவர் கடவுளிடம் 

விடை பெற்றுக்கொண்டு தென்துக்கை .நுடைந்து 

பொதிகைமலையில் தங்கத் சமது பெயரால் ழுகத்தியம் 

என்.று ஒரு பெரிய இலக்கணமியற்றித் தமிழ்ப் பயிரை 

வளர்த்தார். அதலால், வடமொழி தென்மொழி யென்ற 

இரண்டு பாலைகளுக்கும் முதலில் இலக்கணத்தை ௮றி 

வித்தவர் சிவபெருமானே யாவர், 
திருவிளையாடற் புராணம், 

எழத்தறி வித்தவன் இறைவ ஒதம், 

். எழுத்து - இலக்கண இலக்கிய நூல்களை, ௮றிவித்தவன்- 

(_லகத்துக்கு முதலில்) சற்பிச்சவன், இறைவன் அகும் - கடவுள் 

ஆவார், 

த்த 

2. முன்னர்ச் சென்ன பட்டணத்தைச் சார்ந்த 

மைலாப்பூரில் திருவள்ளுவர் என்று ஒரு தமிழ்ப்புலவர் 

இருந்தார். அவர் தமிழ்ப்பாலஷையைத் தெளிவாகக் கற்ற் 

வர். ஈல்லொழுக்கம் நிறைந்தவர். இல்வாழ்க்கையில் 

இயைக்தவர். முனிவர்களைப்போல முக்காலதிழையும் 

௮றிக்து சொல்கின்ற ஞானக்கண் பெற்றவர், அவர் 

திருக்குறள் என்று மிகவும் சிறந்த நீதி நாலொன்று 

இயற்றி அதனை மதுரைப்பட்டணத்தக்கு எடுத்துக் 

கொண்டு சென்று அங்கிருந்த தமிழ்ச்சங்கத்தில் அரங் 

கேற்றினார். ௮தன் பொருள் இணையற்றதென்.று எல்லா 

மதத்தவராலும் கொண்டாடப்பட்டுவரு்ற.த. மிகவும் 

Adu வாக்கியங்களில் பெரிய , விஷயங்களை அடக்கத் 

தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கும் நீதிநூல் தமிழ்ப்பாவை 

யில் ௮ல்தொன்றேயாகும் அ்நூல் அவர்கள் திமமை 

யை உள்ளங்கை செல்லிக்கனிபோல உணர்த்துவதுமல்லா
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மல், படிப்பவர் மனத்தைப் பாகுபோல வுருக்இப் பயன 

பெறவும் செய்கின்றது. ஆதலால், திருவள்ளுவரைப் 

போலக் குற்றமும் சச்தேகமும் இல்லாமற் சொல்வது 

தான் ஒருவன் கற்ற கல்விக்கு அழகாகும், புலவர்புசாணம். 

கலவிக் கடித கசடற மொழிதஃ, 

கல்விச்கு - (ஒருவன் கற்ற) கல்விக்கு, அழகு - அழகாவ,து, 

கசடு ௮ற - குற்றம் நீங்க, மொழிதல் - (கேட்போருக்குச்) சொல் 

OS amid. 

LP 
8. மூற்காலசதில் இலங்கைப் பட்டினத்தை மாலிய 

வான், சுமாலி, மாலியென்ற மூன்று அ௮சக்கவரசர் பரி 

பாலித்து வக்தனர். அவர்கள் மிகவம் கொடிய துஷ்டர் 

கள், வர்கள் உலகத்தை உபத்திரவப்படுத்தி வர்தபடி. 

யினால் ஸ்ரீடகாவிஷ்ண: அம்மூவசையும் எதிர்த்து யுத்தம் 

செய்து அவர்களைச் சண்டையில் ௮பஜயப்படுத் தின். 

அரக்கர்கள் ௮வாரது சக்ராயுதத்துக்குப் பயக்து இறந்த 

வர்போசு இருந்த வீரர்களோடு பாதாளவுலகம் புகுர்,து 

ஒளிந்துகொண்டு விட்டார்கள். அப்புறம் ௮வர்கள் நக 

ரத்தில் விரரவசுவின் புத்தானாகய குபேரன் என்ந இயக் 

காக்காசன் வந்து குடியேறி வ௫த்து வந்தான். பிற்பாடு 

அவ்வரக்கர்களது பெண்வயிற்றிற்பிறந்த இராவணன் என் 

பவன் தனது சகோதரர்களுடன் கான்முகக் கடவுளை 

நினைந்து கெடுங்காலம் வரையில் நிலையாக நின்று தவம் 

செய்து அவரால் 'அளிக்சப் பெற்ற அரிய வரங்களை 

யடைந்து சு சக்ரவர்த்தியானான். 

மகாவிஷ்ணுவுக்குப் பயந்து பாதாளத்தில் ஒளித்து 

உயிர் பிழைத்துவந்த ௮வன் பாட்டன்மார் மூவரும், மற் 

௮ம் ௮வரைச் சார்க் தவர்களும் மசாவிஷ்ணவின் கொடுமை
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பயம. தாங்கள் இழஈதுவகுத இலல்கைப பட்டினத இன 
பெருமையையும் அவனுக்கு எடுத.துச்சொல்லி, எபபடி 

யாவது தங்கள் குலததுக்குக் கவுரவ முண்டுபண்ணி அனை 

வரையும காபபாறறவேண்டும என்று கேட்டுக்கொண் 

டார்கள. இராவணன அவர்களுக்கு : அப்படியே செப் 

றேன் ' என்,று வாக்குக் கொடுதது உடனே பெரும 

படைகளை த இரட்டிசசென் று இலககையை முற்றுகையிட் 
டுக குபேனைவென்று அதப் படடினததைத தனக்கு 

இசாஜதானியாகச செய்துகொண்டான. அப்புறம பாதா 

ள.ததில் ஒளிஈஇருஈத எலலா வரககாகளும கிர்பபயமாகத 

தன இசாஜதானியில தங்கியிருஈது எலலாச்சுகங்களையும 

௮அபவிகசலாம என்று ௮வாகளுககுத தூதனுபபி ௮ 

AMI HOPS AU ௮தக சவுககயெங்ககா உணடு 

பண்ணிக கவுாபபடுததினை அவன, தான இறநது 

போகுமவசையில ௮வாகளைக கொஞ்ச மம கைவிடவிலலை,. 

௮வாகளோடு ஆலோசனை பண்ணாமல ஒருகாரியசதைபும 

செயவதிலலை. ௮சககர் அுனைவரும ௮வன காலததில 

௮திக சவுககியககளையும கவு£வஈகளையும அடைகது 
வரதாரகள  இதலால, செலவமுளளவர அஃதிலலா 

திருககும சுறறததாரைக காபபாறறுவதுதான செலவம 

படைதததற்கு அ/ழ்காகும. RESIST மாயணம 

சேலவர்க் கடித செழங்கிளை தாஙதகல் 

செலவாககு - செலல முளளவாகளுககு, அழகு- அழகாவது, 

செழுஙகளை - வளாகதுபெருகிய சுறறததாரை, தாஙகுதல - காப 

பாறறுதலாம், 

அர்ஸ் 
4, நெடுகாளைககு முன்பு கவுதமா என்ற முனிவா 

தம மனைவி ௮ஈசூயையோடு நைமிச வனத்தில தவம 

செய்துவாதா£, அப்பொழுது உலகததில பன்னிஈண்டு.
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வருஷம்வசையில் மழைபொழியாமல் பெரும் பஞ்சம் பச 
a Fo spb sg. ders SAGES முனிவர்களும் காட் 
ட.லுள்ள அந்தணர்களும் தங்களைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள 
வேறு வசையில்லாமல் சவுதமாச்சிரமத்துக்கு வந்து அவ 

சைக் தஞ்சமடைந்தார்கள். கவுதம மூனிவர் தமது 

உயர்க்த வேத பாசாயணத்தினாலும், சிறக்க தவவொழுக் 

கத்தினாலும் கோதுமைப் பயிர்செய்து அதிகமான தானி 

யங்களை விளைத்த அதி. தனைபெயரையும் குறைவில்லாமல் 

காப்பாற்றிவந்தார். பின்னர் இரண்டாவது தடவை 

கேர்ந்த அவ்விதமான மற்றொரு பஞ்சத்திலும் ௮வர் இரி 

யம்பசம் என்றவிடத்தில் இருச்துகொண்டு தமது வேத 
பாசாயண மகிமையினால் பிடிநெல்லை விதைத்தப் பயிர் 

செய்து வளைத்து எல்லா ௮க்தணர்களையும பஞ்சம் தெளி 

யம் வசையில் காப்பாற்றி வந்திருக்கிருர். அம்முனிவ 

.ரப்போல வேதமோதுவதும் அடுத்தவர்களை ஆதரிப்ப 

தம் அ௮ந்தணர்களுக்குச் சிறந்த தருமமாகும். 
இவபு. ராணம். 

வேதியர்க் கடுத வேதழம் ஒழக்கழம், 

வேதியர்ச்கு - பிராமணர்களுக்கு, அழகு - அழசாவன; வேச 

மும் - வேச மோதுதலும்; ஒழுக்கமும் - (ஈல்ல) ௮சாரத்துடன் 

இருத்தலுமாம். 
hy 

5. முன்னர்த் திருவாளூரைப் பரிபாலித்துவர்த 
மனுச்சோழமன்ன வனுக்கு வீதிவிடங்சன் என்று ஒரு புத் 

இரன் இருந்தான். அவன் ஒருநாள் இசாஜவிதியிற் செல் 

லஓும்பொழுத அவனுடைய தேர்க்காலில் ஒரு பசுவின் 

இளங்கன் ௮ அசப்பட்டு இறர்துபோயிற்று, கன்றை 

இழந்த தாய்ப்பசு ௮ாரசன் சபைக்குச்சென்று அங்கோ
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ரீடத்தில் கட்டியிருர்த. ஈ ஆராய்ச்சி மணியைத் தனது 
நீண்ட கொம்பினால் கணகணவென்று ஒலிப்பித்துக் BS 
றிக்கொண் டிருந்தது. மலுச்சோழன் இடுக்கிட்டுப் பசுவை 
argent அங்கிருக்தவர்களால் சக்கதிதெரிச்து ௮ம் 
மகா பர்தகத்தைப் பண்ணின தன் மகலுச்கு என்ன நியா. 
யம் ஈடத்தலாம் என்று மந்திரிமார்களோடு .உலோசனை 
செய்தான். அவர்கள் ' ஓுரசகுமாரன் கங்கைமுதலான 
புண்ணிய ஈதிகளில் நீசாடிப் பிராயச்ச்தம் செய்துகொள் 
வது தரும சாஸ்திரங்களின் சம்மதம்? எனறு தெரிகித் 

தார்கள், 

மனுச்சோழன் : தேர்க்காலில் அகப்பட்டு இநக்து 
போன பசுவின் கன்றை மீட்டும் வழுப்பித்தருகின்ற அற் 
புதசக்தி எனக் இல்லாவிட்டாலும், இளங்கன் ற இழத 
வருதும் தாய்ப்பசுவுக்குப் பக்ஷபாதம் பண்ணாமல் நியா 
யம் கடத்தும் சக்தி எனக்கருக்கன்றது. அந்தப் பசுவைப் 
போல கானும் என்னுடைய இளஞ்சிறுவனை இழர்அ 
வருந்துவது தான் சிறந்த நீதியாகும் * என்று சொல் 
AS, gor குலத் துக்கு வன் Horhsor என்பதையும் 
கருஇப்பாசாமல், வீதிவிடங்கனை அ௮வ்விதியிற் படுக்க 

வைக்து அ௮வன்ம்து தனது தேரைச் செலுத்தி நீதியை 

நிலைநிறுத்தினன். அவனைப்போல அரசர்கள் தமர் பிறர் 

ஏன்று பக்ஷ்பாதம் பண்ணாமல் உலகத்தைப் பரிபாலிப்ப 

தனைச் றந்த தருமம் என்பார்கள். பெரியபுசாணம். 

மன்னவர்க் கடிகு சேங்கோல் ழறைமை, 

மன்னவர்க்கு-அரசர்சளுக்கு, ௮ழகு-௮ழசாவத; செங்கோல்- 
நீதியுடன், புழறைமை-(உலகத்சை) ஆளுகை செய்தலாம். 

  

-* இவசரமாச நியாயம் வேண்டுகின்றவர் அரசனுக்குத். தெரி 

விக்கும்பொருட்டுச் கட்டியிருக்கும் மணி,
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6, மூன்னொருகாலத்தில் இராஜமாபுசத்தில் ஸ்ரீதத் 

தன் என்று ஒரு வணிகர் தலைவன் இருக்கான். அவன் ஒரு 

சமயம் தன்கப்பலில் ௮திசமான சரக்குக்களை ஏற்றிக் 
கொண்டு வேறுதேசத்துக்கு வர்த்தகம் செப்யப்போ 

னான். அவன் கப்பல் ஈடுக்கடலிற் செல்கையில் பெருங் 

காற்றில் அலைப்புண்டு முழுகிப்போயிற்று. ஸ்ரீதத்தன் 

கடல்ஈடுவில் முழுகியும் கிளம்பியும் உயிசை நிராசைசெய்து 

கெடுகேரம் வரையில் வருக்இப், பின்பு தம்செயலாகக் 

தஇடைத்த ஒரு மரப்பலகையைத் துணைபற்றிக்கொண்டு 

நீந்திச், கடவுள் ௮ருளாற் கசையேறி, ஒருவைச் சேர்க 

தான். பின்னர் அர்தத் துவிபத்துக்குச் சமீபத்தில் உள்ள 

வெள்ளிமலைக்கு வேந்தனான சலுழவேகன் என்பவனைக் 

கண்டு அவன் சனேகத்தை முடைந்தான். 

அப்புறம் ௮வவாசன் சிரேகத்தினால் இராஜமாபுசத்.தி 

௮சசகுமாரனாகிய சீவகன் என்பவனுக்கு மணம்செய்து 

கொடுப்பதற்காக அவன் புத்திரியான அ௮ழகிற்சிறகத காக் 

தருவ தத்த என்பவளையும், அவளுக்கு ஸ்ரீ தனமும் 
தனக்கு உபகாரமுமாக ஏழு கப்பல் கிசம்பிப பெரும் 

பொருள்களையும அவன் கொடுக்கப் பெற்றுக்கொண்டு 
தன்னுடைய பட்டணம் வந்துசேோந்தான். பின்னர்க் காக் 

தருவ தத்தையைச் சீவகளுக்குக் கொடுத்து விவாகத்தை 

ஈடத்தியும், வாத்தகம்செய்து தான தருமங்களைப்பண்ணி 

யம இசாஜமாபுரத்தில் மிகுந்த சிறப்புடன் வாழ்க்துவந் 

தான். அவன் முதலில் வர்த்தகம் செய்வதற்குக் கடலில் 

துணிக்து செல்லாதிருக்த:ல், அவ்வளவு பெரும்பொருள் 

களையும் புகழையும் அடைந்திருக்க முடியா தல்லவா ? ஆத 

லால், வைசியர்கள்எப்படியாவது வருர்திப் பொருளைச் 

சம்பாதித்துப் புகம்பெறவேண்டும். சிவசசிந்தாமணி,
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வணிகர்க் கடித வளர்போநள் ஈடடல், 

வணிசர்ச்கு - வைரியர்களுக்கு, அழகு - அழகாவது, வளர் - 

௮ளர்ர்துபெருகுச்ற, பொருள் - இரவியத்தை, ஈட்டல் - சம்பா 

Assur, 
~Opetoo— 

0. முற்காலத்தில் திருவெண்ணெய் கல்லூரில் சடை 
யப்ப முதலியார் என்று ஒரு பெரிப வேளாளர் இருந்தார். 

அவருக்கு விளை நிலங்கள் ௮திகமாயிருக்தன, அவர் பயிர்த் 

தொழில்செய்து, தாமும் சுற்றமும் உண்டு மிகுக்த தானி 

யத்கைக் கொண்டு விசேஷமான பொருளைச் சேர்த்தார். 

HUF செலவம் அரசர்களும மதித்துக் கவுசவிக்கும்படி 

யான அளவில் மிகவும் பெருகியிருந்திது அக்காலத்தில் 

உறையூசை ஆண்டுவந்த குமார குலோச்துங்கன் என்ற 

சோழராஜன் அவருக்குச் சரியாசளம் கொடுத்துச் ACs 

கம் செ.ப்து வாதான். கவிசக்ரவர்த்தி.பான கம்பர் தாம் 

செய்தருளி.ப இராமாயணத்தில் ௮வர் கொடையையும் 
செல்வத்தையும் அதிகமாகப் புகழ்கறு பாடியிருக்கிறார். 

அ௮வசைப்போல எல்லா உழவர்களும பயிர்செய்தும் செய் 

வித்தும் உண்டு பொருளையும் புகழையும் தேடவேண்டும். 

விரோதசசமஞ்சரி. 

உழவர்க் கழகே நழதாூண் விரும்பல, 

உழவர்க்கு-உழுது பயிர் செய்கன்றவர்களுக்கு, அழகு-அழகா 

வது; ஏர் உழுது - ஏர் உழுது (பயிர்செய்து ௮ல்லது செய்வித்து 

உண்ணுகின்ற); ஊண்-உணவை, விரும்பல்-விரும்பி வாழ்தலாம். 

coho 
8. ஆதிரநாளில் அத்தினபுசத்தில் திருதராஷ்டிரன் 

என்று ஒரு குருட்டாசன் இருந்தான். அவுலுக்குத் துரி 

யோதனன் முதலான நூழுபிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். 

இருதசாஷ்டிலுக்குப் பாண்டு விதுரன் என்று இசண்டு
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சசசொதரர் இருந்தனர். அவர்களில் பாண்டுவுக்கு ஐந்து 
மக்கள் பிறந்தனர், அவர்களுக்குத் தருமன், வீமன், 
அர்ச்சுனன். நகுலன், சகதேவன் என்று பெயர். அவர் 

கஃப் பாண்டவர் என்று சொல்லுவர், பாண்டவரின் சிறு 

பருவத்திலேயே பாண்டூமன்னவன் பரலோகத்தை அலங் 

கரிக்கச் சென்றுவிட்டான், அப்புறம் பாண்டவரும் துரி 

யோதனன் முதலியவர்களும் ௮த்இனபுரத்.து ௮அசண்மனை 

யில் வளர்க்து கல்விகற்றுப் பெரியவரானார்கள். 

துரிபோதனன் தனது பாலியம் முதற்கொண்டு 

பாண்டவர். ௮ பொறராமைகொண்டு அவர்களைப் பகைத்து 

வாச் கொடங்கினான். அதனை.பறிரந்த பெரியவர்கள் 

வெவ்வேறிடங்களில் இருக்துசொண்டு உலகத்தைப் பரி 

பாலித்து வரும்வண்ணம் அவர்சளை வேறு பிரித்து 

அ௮னுப்பிவிட்டார்கள். சீற வர்களில் துரியோதனன் தந்தை 

புடன் அத்தினபுரத இலும், பாண்டவர் தாயாருடன் இந்தி 

சப் பிரஸ்தத்திலும் இருந்து நிதிப்பயிரை வளர்த்துவர்த 

னர். பாண்டவர் வீரரும் சீரரும் தெய்வபக்தி யுள்ளவரு 

மாக இருக்து/வக்தபடியினால் ௮வாகள் புகழும் ust seer 

மும் உலகத்திற் பரஈது நிறைந்தது. எல்லாவசசரும் அவர் 

சள் உத்தரவுக்கு அடங்க நடந்துவாத் தலைப்பட்டனர். 

அவர்கள் இராஜசூயம் என்னும் உயர்ந்த யாகத்தை 

மிகுந்த பணச்செலவு பண்ணி அனைவரும் சுண்டு அச்சரி 

யப் படூம்வண்ணம் அழகாகச் செய்து முடித்தார்கள். 

யாககாலத்தில் வந்த் குவிக்த ௮வர்கள் செல்வப் பெருக் 

கத்தைக்கண்டு துரியோதனனுக்குப் பொறாமை யுண் 

டாயிற்.று, அதனால், எப்படியாவது ௮வன் பாண்டவர் 

செல்வத்தைப் பறித்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று தர்ஸ்.த 

புடன் பலவிதத்திலும் ௮லோசனை பண்ணினான். திருக
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சாஷ்டிர மன்னவன் துரியோதனலுடைய பிடிவாசத்தை 

ம.துக்கமுடியாமல் அலங்கார மண்டபம் ஒன்று உண்டு 

பண்ணி அ தனிலிருக்து சூதாடுவதற்காகப் பாண்டவர் 

களை அழைத்துவரும்படி மந்திரியும் தனக்குச் சகோதரனு 

மான விதுரனிடம் சொன்னான். 

விதுரன் அண்ணா தாங்கள் துரியோதனன் வார்த்தை 

யைக் கேளா தீர்கள். அவன் தீயவர்களோடு ஈட்புச்செய்து 

தல்லவர்களான பாண்டவர்களைப் பகைத்துவருகிறுன் ; 

Hog அவன் சேஷேமத்துக்கு எள்ளளவும கல்லதன் று) 

பாண்டவர் நீதியுள்ளவர்களும் பலசாலிகளும் சூசர்களு 

மாக விருப்பகனால் கட௮ள் அருளுக்குச் சொந்தமாக 

விளங்கவருகிறுர்கள், தங்கள் புத்திரனுக்கு அவ்வருள் 

இனையளவும் இல்லை. தனை யறியாமல் அவன் பாண்ட 

வர்களுக்குக் கெடுதிசெய்வகனால் தன் சகோதரர்க 

ளுடன் சீககிரத்தில் ௮ழிரதுபோவதற்குத் தனக்குத் 

கானே கெடுதியை உண்டுபண்ணிக் கொள்கிறு னென்று 

தோன்.றுனெறது. சாததியமானால், தாங்கள் ௮வனை 

கல்லவழியில் இருப்பப் பாருங்கள்! அதுதான் தங்களுக் 

குக் கவுரவமும தருமமுமாகும ்? என்று பலவகையாசப் 

புத்திசொல்லித் தடுத்தான். திருகராஷ்டிரன் தன் கெட்ட 

காலத்தினால் அவவார் த்தைகளைக் கொஞ்சமும் கேட்கா 

மல் பிள்ளைகளுக்கு இதஞ்செ.ப்ய நினைத்து முடி வில் ௮வர் 

களையும் ௮ழித்துத் தானும ௮ழிகதுபோனான்: ௮௮ போல, 

மாதிரிகள் பின்வரும் காரியங்களை முன்னிட்டுக் குறிப்பி 

னால் அறிந்து அரசனுக்குச் சொல்வார்கள். மகாபாரதம். 

மந்திரிக் கழகு வரம்்போரு ரூரைத்தல, 

மர்நிரிக்கு- மக்இரிக்கு, அழகு * அழ சாவது, வரும்பொருள் - 

(இனி) வரப்போடின்ற காரிய௩்களை; உரைத்தல் - (முன்னறிர்து 

௮_சசனுக்குச்) சொல்லுதலாம்.
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9. ஆதிகாலத்தில் விரரும், சூரரும், தருமம் தெரிந் 

தவருமான பீஷ்மர் என்,று ஒரு ௮சசர் இருக்சார். அவர் 
சர்இர வம்சத்தில் பிறந்தவர், சந்தனுமன்னவர் புத்திரர் 

பாண்டவருக்கும் துிரியோதனனுக்கும் பாட்டனார். பாண் 

டவர்களுக்கும் துரியோதன லுக்கும் பாக விஷயமாகப் 

பெருஞ்சண்டை உண்டாயிற்று, அந்தச் சண்டையில் 

பாண்டவர்களை வெற்றிகொளவதற்குத் தம்மால் முடியா 

தென்று சன்றாகத் தெரிந்திருந்துங்கூடப் பாரத யுத்தத் 

இல் 'பத்துசாள்வரையில் சேனாதிபதியாக நின்று தூரி 

யோதனன்பொருட்டுச் சண்டைசெய்து வெற்றிபெருமல் 

இசணகளத்தஇல் இறந்துபோனார். அதற்குப் பின்னர்த் துரி 

யோதனனுச்கு என்.றும் வெற்றி கடைக்சமாட்டாதென்று 

நன்றாகத் தெரிர்திருக்தும் அசோணர் என்பவர் துரியோ 

தனன் தம்மை வேண்டிக்கொண்டபொழுது தாம் சேனாத 

பதியாக நின்று பாண்டவர்களோடு போ ர்புரிய மாட்டே 

னென்று ம.றுத்றுப் பேசவில்லை, : தம்கடமையைத் தாம் 

செய்தால், கடவுள் திருவுள்ளத்தின் வண்ணம் காரியம் 

ஈடக்கட்டும் என்று உடனே சேனாஇபதயாகப் புறப் 

பட்டுச்சென்று புத்தம்செய்யச் தொடங்கஇனார். ஆதலால், 

அஞ்சாமல் நின்று சண்டைசெய்வது சேனாதிபதிகளுக்குச் 

நிறந்த கடமையாகும். மகாபாரதம். 

தந்திரிக் கழகு தறுகண் ஆண்மை. 

தர்.திரிச்கு - சேனைத் தலைவனுக்கு, அழகு - அழகாவது, 

தீறுகண்-(போரில்) அஞ்சாமையாயெ, ஆண்மை-வீரமாகும். 

LI» 
10. நெடுகானைக்கு ,முன்பு ஈம்மிந்தியாவில் சச்திதே 

வர் என்று ஒரு பெரியவாசர் இருந்தார். அவர் தம்முடி 

டைய எல்லாச் செல்வங்களையும் யாசகர்க்குத் தானம்
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பண்ணிவிட்டுத் தவம்செய்யும் பொருட்டு ஒரு வனத்துச் 

குப்போனார், அங்கு சாற்புத்தெட்டு காட்கள் வசையில் 

பட்டினிகடர்து நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய விர 

தத்தை அவர் மிசவும் அரிதில் செய்து கிறைவேம்றிச் 
சாப்பிடச் செல்லும்பொழுது ௨ரு எளியவன் வந்து 

ஓயா ! மிகவும் பசியாயிருக்கின்றது ; எனக்கு ஏதாவது 

கொஞ்சம் உணவுதாருங்கள் / இல்லாவிட்டால், கான் இப் 

பொழுதே இதர்து போய்விடுவேன்' என்று சொன்னான். 

அவ்வரசர் தமது இலையிலிருச்த ௮ன்னத்தில் அவனுக்குப் 

பாதியைக் கொடுத்து 'உண்டுபோ' என்று சொல்லியனுப் 

பினார். பின்பு ௮வனைப்போலவே மற்றொருவன் வந்து 

யாசித்துச் கையை ஏர்தினான். அவனுக்கு இருந்தவற் 

றில் பாதியைப் பங்கிட்டுக் கொடுத்தலுப்பினார். அப்பு 

றம் ஒரு எளிய நாய் வந்து தன்பசியைக் குறிப்பித்து 

வாலைக் குழைத்துக்கொண்டு] எதிரில் நின்றது. ரச்தி 

தேவர் மிகுந்திருந்த பாதியை அதற்கு வைக் விட்டுத் 

தாம் சந்தோஷமாகக் சண்ணீரைப் பருகிப் பரியைத் 

தணித்துக்கொண்டார். ௮ப்பொழுது கடவுள்வக்து அவர் 

உயர்ச்சு ஒழுக்கத்தை வியஈது அவர் விரும்பின எல்லா 

வரங்களையம கொடுத்து மறைந்தார். ஆதலால், படத்த 

வர்களுக்குக் கொடுத்து மிகுக்தவற்றைச் சாப்பிடுவது 

தான் ஒருவன் சாப்பாட்டுக்கு அழகாகும். பாகவதம். 

acing & கழத விரநந்தோ டூண்டல. 

உண்டிச்கு-தாப்பாட்டுக்கு, ௮ழகு-அழசாவது, விருர்தோடு- 

விருந்தினர்களோடு (கூடியிருர். து), உண்டல்-உண்ணுதலாம். 

அத 

ll. முதற்கதையில் இராமனைப்பற்றிக் கொஞ்சம் 

படி த்திருக்கிறீர்கள். அவன் மனைவிக்குச சிதை என்று 

பெயர். அவன் தாய்தகதைகளின் கட்டளைப்படி தனக்குச்
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சொந்தமான ரசு முதலிய எல்லாவற்றையும் தன் தம்பி 

பசதனுக்குச் சொந்தமாகக் கொடுத்துத், தனது மற்றொரு 

தம்பியான இலக்ஷ்மணனை அழைத்துக்கொண்டு மனைகி 

யின் அரண்மனை யடைந்து சதையைசேரக்கி : ௮ழகான 

வளே ! நான் பிதாவின் கட்டளைப்படி பதினான் சுவருஷம் 

வனத்தில் வசித்துவவேண்டும் ; $ என் தாய்தர்தைக 

ளுக்குப் பணிவிடை செ.ப்துகொண்டு அரண்மனையில் 

இரு தவணை கழிந்ததும் வர்துவிடுகி?றன் * என்று 

சொன்னான். சதை : தலைவரே. கான் தங்களைப் பிரிந்து 

அ௮சைக்கணமும அயோத்தியில் இருக்கமாட்டேன். தக் 

கள் பணிவிடை எனக்கு முக்கிய2ம .பன்றித் தாய்தந்தை 

களின் பணிவிடை அவ்வளவு முச்கிபமன்.று. தாங்கள் 

எங்குச் சென்றாலும் நிழலைப்? போலத் தங்களைத் தொடர்கது 

வந்து தங்களுக்கு இதம்செ.ப்து வருவேன், என்னை 

அழைத்துப் போசத்தான் வேண்டும ' ஏன்று பிடிவாதம் 

பண்ணிஞள். பின்னர் விதியில்லாமல் இராமன் அவலை 

வனத்துக்கு அழைத்துக்கொண்டு போனான். கணவன் 

கட்டளையை அ௮லக்ஷ்பம்செப்து வத ருவேன் என்று 

பிடிவாதம் பண்ணின குற்றத்தினால், ௮வள் இராவணன் 

விட்டில் பத்துமாதம் வரையில் கிதையிருஈது வருச்தலா 

யிற்று. *: இராக்ஷதன் விட்டில் சிறையிருக்தவள் £ என்ற 

அபவாதமும் உலகமூள்ள்வரைபில் அவளுக்குச் சொந்த 

மாய்விட்டது. அதலால், கற்படை.ப பெண்கள் கணவர் 

வார்த்தையை அலக்ஷ்பம்பண்ணி ஈடக்கமரீட்டார்கள். 
இசாமாயணம், 

பேண்டிர்க் கடிகேதிர் பேரா தநத்தல. 

பெண்டிர்க்கு - பெண்களுக்கு, அழகு - அழசாலன; ௭2இர் 

பேசாது - (சணவர் மொழிக்கு) எதிர்ச்தப்பேசாமல், 5 ருத்தல்- 

அடங்கி யிருத்தலாம்.
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13. மூன்னெரு காலத்தில் அசுவபதி பென்ற 

அரசனுக்குச் சாவித்திரி யென்று ஈற்குணம் கிறைந்த ஒரு 

பெண்மணி யிருகதாள். அவள் தரிதீதிர தசையினால் 

கரட்டில் இரிந்துகொண்டிருத சத்தியவான் என்ற ஒரு 

அரசகுமாரனுக்கு மனைவியாக விரும்பினாள். 'சத்தியவானை 

விரும்பாதே ) அவனுக்கு ஒருவருஷம் வரையில்தான் 

ஆயுள் இருக்கின் றது ) நீ வேரு புருஷனை விரும்பி 

மணம்செப்துகொள் ? என்.௮ சாரகமுனிவர் எவ்வளவோ 

எடுத்துச் சொல்லியும்-ூட அவள் கேளாமல் அவளையே 

மணம் புரிகது௦கொண்டாள். பின்னர்ச் சத்தியவான் 

௮,த்தவணைப்படி ஒருநாள் மாலையில் அவள் துடையின்ம் து 

படுத்தவண்ணமே வனத்தில் இறஈது போய்விட்டான். 

சாவித்திரி ௮வன் உயிரைக் கவாகது செல்லவசக்ச கெள 

Drags Shae பமதருமனைத் தொடர்ச்துசென்று 

அவன் மகிழ்ந்துகொடுத்த முதல் வாத்தினல் தன் மாம 

னார் தயுமத்£2சன மன்னவருக்குக் கண்ணனையும் இழநத 

இராஜ.பத்தையும் பெற்றுக்கொண்டாள், மறுபடிபம 

௮வன் அளித்த இரண்டாவது வாத்தினால் தனக்கு நூறு 

சகோதரர்களை ஓுடைசதாள். அப்புறம முன்றாவது வரத 

இனால் தனது இறஈதுபோன புருஷன் சத்திபவாளைப் 

பெற்று, ௮வனோடு பட்டனாதறுக்கு வகது கெடுங்காலம 

வரையில் நன்ராக வாழ்கதாள். அ௮வகப்போல, நற 

குலத்தில் பிறந்த பெண்கள் அபத்துக்காலங்களில் ௧-௮ 
வர்களைக் காப்பாற்றி ௮வர்களோடு எகித்து வருவார்கள். 

மசாபாரசம. 

தலமகட் கழததன் கோழநனைப் பேணுதல். 

குலமகட்கு - ஈற்குலத்இல் (5.72) பெண்கஞக்கு, அழகு - 

APS ag), தன்-தன்னுடை ப, கொழுனை-சாயகனை; பேணுசல்- 

காப்பார்றுதலாம், 

»)
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18. # ச * * 

14. முன்பு சகதிரவம்சத்தில் £65 ger en ays 
குக் சங்காதேகலியின் வயிற்றில் தேவவிரதன் என்று ஒரு 

புத்திரர் பிறந்தார். gut wager மூனிவரிடத்தில் 

வேதங்களையும், சுக்ர பகவானிடத்தில் மந்திரங்களையும், 

பிருகஸ்பதியினிடத்தில் சாஸ் இிரங்களையும், பசசுராமரிடத் 

இல் ததுர்வேதங்களையும் கற்.றுக், கல்வியில் தமக்கு ஒருவ 

ரும் கிகரில்லாமல் விளங்கினார். பிற்பாடு, தாசராஜன் புத் 

இரியாகிய பரிமளகத்து என்பவளைக் தம் பிசாவுக்கு மணம் 

செய்விக்கும் பொருட்டுத் தாம் என்றும் மணம் செய்து 

கொள்ளாமல் பிரமசாரியா யிருப்பசாகச் சபதம் செய்து 

கொண்டு அவளை மணம் செய்துவைத்தார். அப்புறம் 

சமக்குச் சொந்தமான இசாஜ்யத்தைப் பரிமளகச்தியின் 

வயிற்நில்பிறந்த சித்திராங்கதன் விசித்திரவிரியன் என்ற 

சகோ தரர்களுக்குக் கொடுத்துவிட்டது மல்லாமல் your 

ச் சந்ததிகளுக்கும் கல்வி முசலியவற்றைக் கற்பித்துக் 

காபபாற்றிக்கொண்டு வந்தார். அவர் உலகத்தில் இருக் 

குமவசையில் ஒருகாளும ஒருசிறிதும் ஒழுக்கத்தில் தவ 

றினதே யில்லை. உததமர் உத்தமர் என்று பலராலும் 

புகழப்பெற்று வந்தார். அதலால், ௮றிஞர்கள் சாஸ்திரம் 

களைக் கற்று அவற்றில் சொல்லியபடி மனத்தாலும் வாக் 

காலும் உடலாலும் அடங்கி ஈடப்பார்கள். மகாபாரதம். 

DD hts கழகு கற்றுணர்நீ தடங்க 4, 

லுறிஞர்ககு - அறிவுள்ளவர்களுககு, அழகு-அழகாவது, கற்ற - 

(நூல்களைப்) படித்து, உணர்ந்து - அவற்றின் பொருள்களைச 

தெரிந்து, அ௮டங்கல்-((மனம் மொழி இமய் என்ற மூன்றினாலும்) 
அடஙகியிருத்தலாம். 

LO
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16, முன்னர் ௮வஈஇ தேசத்சைச்சேர்ச்ச 9487 

காரமொன்றில் குசலன் என்.று ௮ஈதணன் ஒருவன் 

இருந்தான். அவன் தரிததாததைச சொல்லி முடியாத. 

எழுதியும் அடங்காது. வனுக்கு இருபத்தேழு மக்கள் 

வரையில் பிறஈது ௮வன் தரித்திரததை இன்னமும் அதி 

கபபடுசத்தினார்கள. ௮ங்கனம வருநஇயுக்கூட அவன் 

அச்சி..றுவர்க்குச் செய்யவேண்டிய வைதிக கருமங்களில் 

ஒன்றையும குறைக்காமல் எல்லாவற்றையும விதப் 

படி நிறைவேறறிக்கொண்டு வரதான், அவன் ஒருவரி 

டத்திலும சென.ற யாசதெததே யில்லை. அ௮ஈதணர்களுக் 

குச சொகதமான வைதிக வொழுககங்களில் ஒன்றை 

யாவது விட்டுவிட்ட சமிலலை. தன் விட்டுக்குவசத விருஈதி 

னாகளை உபசரிதது ௮வாகளுக்கு இயனறவரையில் அன் 
னமும் ௮அளிததுவகதான். நெடுகாளைக்குப பிற்பாடுதான் 

கண்ணபிரான் அவனுக்குச் ் செலவததைக கொடுததாா. 

அத போலப் பெரியவாகள தரிததிர தசையிலிருகதாலும 

தங்களுக்கு இன்றியமை.பாத ஈலலொழுக்கங்களைக் கைவிட 

மாடடார்கள. பாகலசம், 

வறிரர்க் கடித வறுமையிற் சேம்மை. 

வறிஞர்ககு - தரிததிராகளுசகு, அழகு - அழகாவது; வறுமை 

யில - தரிததா சாலததிலும, செமமை - ஒழுககம செடாதிருத 

Pao, 

—OOPAROo— 

16. கெடுககாலததுக்கு மூனனா அ௮சசாகளிடததில் 

அனபுகொண்டிருக துவஷ்டா என்பவனுசு௫ு விசுவ 

ரூபன் என்று ஒரு புததிரன இருககான. அவன் எல் 

லாக கலைகளையும நன்றாகக கற்றவன், மஈதிரஙகளை யெல் 

லாம மயக்கமிலலாமல தெரிசசவன. யாகமசெய்விபப 

தில் இணையறறவனென்௮ பெயரெடுததவன, அவளை
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ஒரு சமயத்தில் இந்திரன் கனக்குக் குருவாக 'வைத்துக் 
கொள்ள வேண்டிய தாயிற்று. , இக்தாின் அவனை யாக 

குருவாகக்கொண்டு உயர்க்த யாகம் ஒன்று செய்.பத் 

தொடங்வொள்.' ௮வ்.3வள்வி அசுரர்களுச்குத் தாழ்ச்சி 

யைத் தாத்தக்கது. விசுவரூபன் அசுரர்களின் பெண் 

வயிற்றில் பிறந்தவன் முசுரர்களின் அஇக்கத்தைக் 

குறைத்துவிடுவதில் ௮வனுக்கு எண்ணம் கிடையாது. பிரு 

கஸ்பதியின் ஸ்கானமாகிய அக்க உயர்கக பதததை 

அடைந்கஇருக்தும் பெருதன்மை யில்லாமல் வாக்கினால் 

மாத்திரம் 2தவர்களுக்கு சன்மை உண்டாக வேண்டு 

மென்று சொல்லி, மனத்தினால் எல்லாகன்்மைகளையும் ௮௪ 

சர்களே அ௮டையவேண்டுமென் ௮ இபானித்து யாகத்தை 

நடத்திவாத் தொடங்கினன். ௮வன் மோசம் இஈஇரனுக் 

குத் தெரிகதபோயிற்று, அவன் கோபப் கொண்டு வஜ்ரா 

யுதத்தினால் அப்பொழுதே விசுவரூபன் சிரத்தை வெட் 

டித் தள்ளிவிட்டான். விசுவரபன் கிடைப்பதற்கு அழு 

மையான தேவருருவிஸ் WHIT S51) பெற்றும், தனம் 

காவது அன்றிப் பிறருக்காவது உதவியில்லாமல் ற்ப 

புத்தியினால் உயிரிழக்கலாயிற் று, PL BTN, அற்பர்கள் 

அதிகமாகப் படி.த்திருகதாலும்-ூடப் பபன்படமாட் 

டார்கள். BG Sor ude pyar wo, 

Gabub worl at Fray CHa Halong 
வானுற வோங்கி வளல்பேற வளரினும் 
ஒரவர்க் கிநக்க நழஙா காதே. 

தேம்படு-இனிமை பொரு இய, பனையின்-பனைமரத்தினத, 
இரள்பழத்து- திரண்ட பழ,ச்தினுடைய, லஒருவிரத-ஒ௬ (பெரி.ப) 

விதையானது; வான-உற-ஆகாயத்தை முட்ட, ங்இ-வளர்ர்து, 
வளம்பெற-செழுமை உண்டாக, வளரினும்-வளர்* தாலும், இருக் 5- 
(லெயிவில்) தங்கியிருக்க, ஒருவர்ந்கு - ஒருவருச்சாவது, மழ 
ஆகாது-கிழலைத்தரா.து, -௮சை.
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1/. முதற்காலத்தில் கேகயகாட்டில் Oars Sas 

விரியன் என்ற மன்னவன் பிருகுமூனிவர் குலத்தில் 

உஇத்த பார்க்கவர்களைக் குருவாக வைத்துக்கொண்டு 

பலவகையான .பாசகங்களைச் செய்து அவர்களுக்கு ay Be 

மான திரவியத்தைத் சானம் பண்ணினான், பிற்பாடு, 

அவன் வம்சத்தில் பிறந்த கார்த்தவிரியா என்ற ௮ரச 

குமாசர்கள் பேராசைகொண்டு உலகத்திலிருந்த எல் 

லாப் பார்க்கவர்களையும் ஒருமிச்சக் கொன்று அவர்கள் 

வனங்களில் புதைத்துவைக்கிருக்த எல்லாப் பொருள்களை 

பூம் எனிஇல் எடுத்து வர்அுவிட்டார்கள். அந்தப் பார்க்கவ 

வம்சத்தில் ௨ளர்வன் என்பவன் கார்த்தவிரிபர்களின் 

சொபத்திக்கு இரையாகாமல் நாறு வருஷம் வசையில் 

தனது தாயின் துடையில் தங்கியிருக்து அப்புறம் பிறர் 

தான். அவன் பிறர்தமாத்இரத்தில் கோபம் ௮.இகமாகக் 

கண்களை விழித்து சோக்கின தனால், ௮ப்பார்வையிலிருக்.து 

ஒருவகையான அெருப்பும் புகையும் உற்பத்தியாயிற்று. 

௮வ்விரண் டூம் விண கமுடியாமல் விஷத்தீயும் விஷப்புகையு 

மாகமாறி, வேசுமாக வெளிப்பட்டுச்சென்று நாட்டில் 

அரசுபுரிந்துவர் 5 கொடூங்கசோல் மிகுந்த எல்லாக் கார்த்த. 

னிரியர்களுடை.ப கண்களையும் குருடுசெய்து போயின. 

இன்னும், அர்த ஒளர்வன் வயஅவந்தபிற்பாடு தாயின் 

மூலமாக கார்த்தவீரியர் தனது குலத்துச்குச் செய்த 

கொடுமையைக் கேட்டறிக்து : அவர்கள் குலத்தை அடி 

யோடு தொலைத்துவிடுகறேன் ' என்று கடுஈ்தவமும் செய் 

யத்தொடங்கனொன. அவன் தவத்தியான து மிகக்கொடுமை 

யாக வெளியாூச்சென்று அவர்களை ௮டியோடுகொன் று 

உலகங்களையும் வருத்தத்தொடங்இற்று. பின்னர்ப் பிதிர் 

தேவதைகள் கேட்டுக்கொண்ட படியினால் ஒளர்வன்
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கோபம் தணிந்து அத் தயைப் பெட்டைக்குதிரை வடிவமாக் 

இச் சமுத்திரத்தில் செலுத்தினான். அதற்குததான் வட 
வைக்கனல் என்றுபெ.பர். அப்புறம் ஒளர்வனால் பிருகுவம 

சம் ஆலமசம்போலப் பெருகித் தழைத்துப் பிரசித்தியடைகஈ 

தது. ஆதலால், பெரியவர்கள் முதலில் மிகவும் சிறிய 

அறபர்கள்போலக் காணப்பட்டாலும் அவர்கள் சக்தி 

அளவற்றதாகப் பெருக அநேக காரியங்களைச் செய்யும். 

மகாபாரசம், 

கேள்ளி(ப வாலின் சிறுபடித் தோநவிதை 

தேண்ணீர்க் கயத்துச் சிறுமீன் சினையினும் 

நுண்ணிதே யாயினும், அண்ணல் யானை 

அணிதேர் புவி ஐள்பேநம் படையோடு 

மன்னர்க் கிநக்க நீடி தம்மே, 

தெள்ளிய-தெள்ளி யெடுக்சத்தச்க, ஆலின்-ஆலமாத்தின், 

சிறபழத்து-சிறி.ப பழசதினுடைய ஒருவிதை-ஒருவிதையானத, 

தெள்-தெளிர்ச, நீர்-சீரையுடைய, சுயத்து-குளத்திலுள்ள, செ 

மீன்-சிறிய மீனின், சனையினும்-முட்டையைச் காட்டிலும், துண் 

ணிதே - சிறியதே, ஆயினும் - அனாலும், ௮ண்ணல் - பெருமை 
பொருந்திய, யானை-யானையும், அணி. அழகிய, தேர் - தேரும், 

புரவி - குதிரையும், ஆள் - காலாள்களுமா௫ய, பெரும் - பெரிய, 

படையொடு-சேனைகளோடு, மன்னர்க்கு-௮ரசருக்கும், இருக்க- 

(வெயிலில்) தங்இயிருச்ச, நிழல் அகும்-நிழலைச்சரும். ஏ-அ௮சை, 

அடல்ட் டட 

18. நமெடுங்காலத்துக்கு முன்னர்க் காசிபர் என்ற 

முனிவருக்கு இரணி//கசிபு என்று ஒரு புத்தன் பிறந் 

தான். ௮வன் மிகவும பெரிய வடிவத்தைக் கொண்டவன். 

உதயகிரி ௮ஸ்சமனூரி என்ற இசண்டுமலைகளையும் ௮வன் 

தீன் காதுக்குக் குண்டலங்களாக அணிந்து இரிர்ததுவே 
அவன் பெரிய வடிவத்தைப் பிரசித்தியாச்கும். அவன்
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ஒருவரும் பெற்முடியாச உயர்ச்சு வரத்தைப் பிரமதேவ 
AL த்தில் பெற்றிருககான். ௮வன் வாம் இது.--! இரலி 

லும், பசலிதும, உயிருள்ளவற்றிலும், உயிரில்லா தவற்றி 

லும், உள்ளிலும் வெளியிலும், தேவா, மனிதர், விலங்கு, 

பறவை, ஊர்வன, சீர்வாழ்வன நிற்பன என்ற எழுவகைத 

தோற்றத்திலும் சான் இறக்கலாகாது £ என்பதாம. 

அவனைப்போல யோடித்து வாம்பெற்றவர் ஒருவரும 

இல்லை. பெருமபாலும் ௮வன் வாமடைசததற்கு இறவா 

மலேயே இருகதிருக்கவேண்டும். அவனுக்குப் பிடிவாத 

மும் பெருங்கோபமூம அதிகம. கருவம் ௮வன் கெஞ்ச்,த._ 

தில் குடிபுகு௩த.து. அதனால், ௮வன் கடைசியில் கொஞ்ச 

மூம அறிவில்லாமல் எல்லாரும் தன்னையே கடவுள் என்று 

கொண்டாடுமவண்ணம் கட்டாயப்படுத்தக் தொடங்கி 

னான். ௮.றிவுளளவர் பலரும அதனைச் சிறிதும ௮ங்கீகரிகக 

வில்லை. உலகததில் ௮வன் உப,ததிரவமும் பயமும் Hs 

மாக வளரத்தொடக்னெ. அப்புறம ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு ஈரசிய 

காவதாரமசெய்து ௮வனை உபாயமாககசகொன்று உலகத 

இன் பயததை நீக்கினார். ஆதலால், உருவத்தில் பெரியவா 

சளான முனைவரும அ௮றிவிலும பெரியலாக ளாகமுடி.பா.து. 
பாசவதம, 

பேரியோ சேல்லாம் பேரியநம் அ$ல*) 

பெரியோர் ஏல்லாம் - (உருவத்தில்) பெரியவ ௩ரானவா 

அனைவரும், பெரியரும் - (அறிவினால்) பெரி பவர்சளும், அல்லா 

ஆகார்கள். 

2 மு 

19. முன்னர்க் இரதுமகாரிஷிக்கு ஓசங்குலம் தள 

வைக்கொண்ட அ௮றுபதினயிரம புத்திரர் பிறந்தார்கள, 

அவர்களுக்கு வாலகில்யர் என்று பெயர். அவர்கள் ஒழுக் 

கத்திலும் அறிவிலும் உயர்ர் தவர்கள். ஞானத்இல்
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மிகுந்தவர்கள். தினந்தோறும் சூரியன் சதத்தை வலம் 
வது துதிப்பது ௮வர்கள் வழக்கம், ஒரு சமயத்தில் 

இன் மிகவும் பெரிய ஒரு யாகத்தைச் செய்யத் 

கொடங்கினான். உலகத்திலிருந்த எல்லா முனிவரும் 

யாகம் காண வந்திருந்தார்கள். எவரும் யாகத்துக்கு 

வெறுங்கையுடன் வாலாகாதாகையால் வாலகில்யர்கள் 

சமித்தமுகலிய யாகத் இரவியங்களைத் தாங்கள் சுமக்கத் 

தகுந்த அளவு ஆளுக்குக் கொஞ்சம் தலையிற் சுமந்து 

கொண்டு வந்திருந்தார்கள். இந்திரன் தேவர்களுக் கெதி 

ரில் அவர்களுடைய சிறிய வடிவத்தைக்கண்டு இரித்தான். 

வாலகில்யர்கள் ௮கனால் கோபமடைந்து அவன் SF 

வத்தை அடக்கும்படியான ஒரு புத்தனை அடையக் 

கருதி, ௮வன் செய்த அர்த யாகத்திலேயே மர்திரபலத்தி 

னால் மகாபலம் பொருந்திய கருடன் என்றவனை உண்டு 

பண்ணினார்கள். அப்புறம இக்திரன் அவர்களது தவப் 

பெருமையைக் கண்டு பயக்து அவர்களை வணக்க மன்னிப் 

புக் கேட்டுக்கொண்டான். ஆதலால், இலர் உருவத்இல் 

சிறியவர்களாகக் காணப்பட்டாலும் அறிவில் மிகவும 

பெரியவர்களாக இருப்பார்கள், மகாபாரசும், 

சிறியோ ரேல்லாம் சிறியநம் அல்லர், 

சிறியோர் எல்லாம்-(உருவத்தில்) சிறியவர் அனை வரும், Ad 

பரும்-(௮,நிவினால்) சிறியவர்களும், ௮ல்லா்-ஆகார்கள், 

எடிட் 

20, முன்னொருகாலத்தில் சூரியகுலத்தில் சகரன் 

என்ற மன்னவனுக்குச் சகரர் என். அறுபதினாயிரம் 

புத்திரர் பிறக தார்கள், அவர்களுக்கு முருட்டுத்.தன மும்: 

பலமும் அதிகமாயிருஈ் தன. எல்லா அாசரும் அவர்கள் 

பெயசைச் கேட்டமாத்திரத்தில் நடுக்க ஒடுங்கப்போவார்
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கள். ஒருசமய,த்தில் சகரன் அவர்கள் பலத்தைத் துணை 
கொண்டு அசுவமேதம் என்ற ஒருவகை யாகம் செய்யக் 
கருதி யாகக்குதிரையை உலகத்தில் விட்டான். அதனை 

Bm Ba ox சூதினால் அபகரித்துப் பாதாளத்தில் தவம் 

செய்துவர, கபிலமுனிவர் அச்சிரமத்இல் விட்டு மறைக்து 
போனான். சகசர்கள் உலகத்தில் குதிரையைக்காணாமல் 

நிலத்தைக் சோண்டி வழிச்செய்தகொண்டு பாதாளம் 

புகுது கபிலமுனிவர் ஆச்சாமஞ் சென்று தங்கள் குதிசை 

யைக் சண்டார்கள். உடனே அவர்களுக்குக் கோபம் உண் 

டாயிற்று, அவர்கள் கபிலமுனிவர்தாம் தங்கள் குதிசை 
_லயக் கள௮ செய்திருக்கவேண்டுமென்று தவருகக் கருதி 

விட்டார்கள். முனிவர் தவத்தில் இருர் தபடி.யினால் ௮ வசை 

வருச்திக் கோ..க்தை உண்டுபண்ணி ௮வருடைய கண் 
நெருப்பினால் அனைவரும் ஒருமிக்க அழிந்து போனார் 

கள். சகானுக்குப் பலசாலிகளான அறுபதினாயிரம் 
பிள்ளைகள் பிறந்தும் ௮வன் யாகம் அவர்களால் நிறை 

வேருமற் போயிற்று. அதலால், பிறந்தவர் யாவரும் 

பிள்ளாகள் ஆகமாட்டார்கள். இராமாயணம்... 

பேந்றே ரெல்லாம் பின்வாகள் அல்லர், 

பெற்றோர் - ( தான்)பெற்ற பிள்ளைகள், எல்லாம் - யாவரும், 

பிள்ளேகள் ௮ல்லர்- ஈன்மக்கள் ஆகமாட்டார்கள். 

தீத. 

2!. அ௮இராளில் வடமதுரைப் பட்டணத்திலிருக்க 
உக்காசேன மன்னவனுக்குக் கம்சன் என்று ஒரு புத்தி 

ரன் இருர்தான். அவன் சகோதறிக்குத் தேவ 

யென்று பெயர். வளை வசுதேவர் என்றவருக்குக் 

கொடுத்த மணம் செய்திருக்தார்கள். கம்சலுக்குச் சகோ 

தரியின்மீது வாஞ்சை இகம். ௮வன் அவளையும் அவள்
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புருவனையம் தன் பட்டணத்சலேயே இருக்சச்செய்து 
அன்பு பாராட்டிவத்தர்ன், ஒருசமயத்தில் கம்சன் அவ் 
விருவரையும் தேரில் உட்காருவித்துத் தான் தேசை 
ஈடத்திச் செல்கையில் :கம்சனே! உன் சகோதரியின் 
வயித்றில் பிறக்சின்ற எட்டாவது குழர்தையினால் உனக்கு 
மசணமுண்டாகும் ! என்று ஒரு ௮சரிரிவாக்கு உண்டா 
யிற்.று. கம்சன் உடனே கோபம் கொண்டு சகோதரியை 
வெட்டச் தொடங்குகையில் வசுதேவர் இடையில்கின் று 
தடுத்து : இவளைக் கொல்லாஇிரு; இவள் வயித்தில் பிறக் 
கும குழந்தைகளை உன்னிடம் ஒப்புவித்து விடுகிறேன் 
அவற்றை உனக்கு இஷ்டம்வஈதபடி செப்துகொள்ள 
லாம்! என்று ஏற்பாடுபண்ணினார். கம்சன் அதற்கு 
ஒப்புக்கொண்டபடியினால் வசுதேவர் தேவகியின் வயிற்றில் 
பிறக்கும் குழந்தைகளை அப்பொழு தப்பொழுது ௮வ 
னிடம் கொடுத்துக்கொண்டு வக்தார் 

கடைசியில் எட்டாவது குழசதைபாகக் சுடவுள் 
வரது அவதாரம் பண்ணினா. அவர் தமது மாய்கையினால் 
சம்சனை மயக்கித் தாம் ஆயாப்பாடியிக இருகத ஈ௧த 
கோபன் என்ற ஒரு யாதவர்தலைவன் வீட்டிற் சென்று 
வளாக்து வந்தனர், அவருக்குக் இருஷ்ணன் என்று 
பெயர். கம்சன் காரதர் மூதலிப சில முனிவர்களாலும் 
அசரீரியினாலும் அதனைத் தெரிந்துகொண்டு இருஷ்ண 
அது குழகதைப் பருவத்தையும் கருகாமல் yews 
கொன்றுவரும்படி பூதனை முதலான லை துஷ்டப் பெண் 
களையும், சகடாசான் முதலான Aa இஷ்டர்களையும் 
ஆயர்ப்பாடிக்கு ஒருவர்பின் னெருவசாக ௮னுப்பிக்கொண் 
டிருக்தான். சகோதரியின் புத்தன் என்று கொஞ்சமும் 
இரக்கம் பாசாட்டவில்லை, மருமகன் என்ற உறவையும்
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கவனிக்கவில்லை, ௮வன் தனக்குத் தெரிந்த அத்தனை 
உபாயங்களைச் செய்தும் கிருஷ்ணனுக்கு அவற்றால் 

சொஞ்சமும் ஆபத்து உண்டாகாமற் போயிற்று. முடிவில், 

இருஷ்ணனாலேயே மரணத்தைச் சொக்தமாக்கிக் கொண் 

டான். அதலால், எல்லா உறவினரும் அன்புள்ள உறவினர் 

ஆகமாட்டார்களென்று இவ்வுதாணத்தினால் வெளியா 

இன் றதல்லவா ? பாகவதம், 

உற்றே ரேலலாம் avnalart gfx vt. 

உற்றோர் எல்லாம்-உறவினர் யாவரும், ௨ .றவினர் அல்லர்- 

(அன்புள்ள) பர்துக்கள் ஆகமாட்டார்கள், 

0 OA வ 

22. முதற் கதை தசரதரைப்பறறி உங்களுக்குக் 

கொஞ்சம் தெரிவித்திருக்கன்றது. அவருக்கு கோசல, 

கைகேயி, சுமித்திரை என்று மூன்று மனைவிகள், கோச 

லைக்கு இராமனும், கைகெயிக்குப் பாகனும், சுமித்திரைக்கு 

இலக்ஷ்மண சத்ருக்னர்களும் பிறக்தார்கள். ஒரு சமயத் 

இல் ச௪சரதர் கைகேயிக்கு இரண்டுவாம் கொடுத்திருக் 

தார். வள் இசாமனுடைய மகுடாபிஷேக இனத்தின் 

காலையில் அவனைப் பதினான்கு வருஷம் வனத்துக்கு 

அனுப்பவேண்டும் என்றும், அதுவசையில் தன் மகன் 

பரதன் காட்டில் ௮ரசசாளவேண்டும் என்_றம் கணவனை 

வரம் வேண்டினள். தச௪சதர் 4 இராமன் என் உயிர் ; 

௮வன் வனம் செல்ல வேண்டியதில்லை. ௮வன் வனத்துக் 

குப் போனால், கான் மாணமடைவது நிச்சயம். 8ீ வேறு 

வரம் கேள்; தருகதேன் ! என்.மு எவ்வளவோ சமாதானம் 

சொன்னார். ௮வள் அவற்றைக் கொஞ்சமும் அங்கீகரிக்க 

வில்லை. தன் பிடிவாதத்தினாுல் இராமனை வனத்துக் 

சனுப்பிக் சசாதசையும் மசணத்துக்குச் சொக்தமாகஇ
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விட்டாள். ஆதலால், விரும்பி மணம் .புரிந் து கொண்டவர் 

அனைவரும் நல்ல மனைவிகள் ஆகமாட்டார்கள். 

இசாமாயணம். 

கோண்டே ரேலாம் பேண்டிரம் அல்லர். 

கொண்டோர் எல்லாம்-(மணஞ் செய்து) கொண்ட மனைவி 

ஈள் யாவரும், பெண்டிரும் அல்வர்-ஈன்மனைவிகள் ஆகமாட்டார் 

oo, 

OCR ROO 

29. 18-a129 கதை இரணியகபு என்பவனைப்பற்றி 

உங்களுக்குத் தெரிவித்திருக்தறெது, அவனுக்குப் பிரஹ் 

லாதன என்று ஒரு புத்திரன் இருக்கான். மகாவிஷ்ணு 

வீன் பெயரை மறந்தும் உச்சரிக்கலாகாதென்று அவனுக் 

குத் தந்தை கட்டசயிட்டிருந்தான். பிரஹ்லாதன் பெரிய 

விஷ்ணுபக்தன், அவன் அதற்குச் சம்மதிக்கவில்லை, மகா 

விஷ்ணுவே கடவுள் என்றும், வுவரை எவரும் மறக்கலாகா 

தென்றும் சொல்லி, அவர் காமத்தை Bem apd Fm 

தித்த வணங்வொத் தொடங்இனான். தந்தைக்கு அது 
சம்மதமாகவில்லை, அவன் மிகவும் கோபித்துப் புத்தரனைக் 
கொல்லும் பொருட்டுப் பெரிய கெருப்புக்குழி யொன்று 
கெல்லி, ௮தில் ௮திசமாக நெருப்பை வளர்த்இப் Ga an 
லாதனைச் தள்ளிவிட்டான். பிரஹ்லாதன் நீரில் விளையாடு 
இன்றவல் போல அச்கெருப்பில் கெடுகேசம் வரையில் 

விலையாடிக்கொண்டிருந்து வெளியில் வர்.துசேர்ந்தான். 

கெருப்பு ௮வனைக் கொஞ்சமும் உப் இரவப்படுத்தவில்லை. 

அப்புறம் பிரஹ்லாதன் தன்னை நெருப்பில் தள்ளின தந்தை 

யைச் சிறிதும் கோபிக்காமல் (அக்தோ ! தன் தந்ைத 

அறியாமைத் சனத்தினால் அகியாயமாக ௮ழிந்துபோசன் 

Gor! cen Dy அழுது வருக்தக் கண்ணீர்வடி.த்து ௮வரை 

வணக்கிக் கடவுளைக் தொழும்படி கெஞ்சிக் கேட்டுக்
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கொண்டான். அதலால், ஈல்லவர்களை வருத்தப்படுத்தி 

னதும் அவர்கள் குணம் குறையமாட்டா.து. பாசவதம், 

அடினும் ஆவின்பா?: தன்சுவை குன்றது. 

அடினும் - காய்ச்ரனொலும், அலின்பால் - பசவின்பால், சன் 

சுவை-தன்னுல்!_ப ஈலையில், குன்றா து-குறையாது. 

0 இஒிட்ட. 

24, சைவ சமயாசாரியரில் ஒருவராகிய இருகாவுக் 

கரசு காயனார் முதலில் ஜைனமதத்தில் இருச்சார், ௮வ 

ருக்கு வயிற்றில் சருவிதமான சூலைநோப் உண்டா 

யிற்று. ௮ல்து ஒருவகைமருர் இனாலும் குணமடையவில்லை. 

௮வர் திலகவதியென்ற தமது சகோதரியின் கட்டை வண் 

ணம் இருவதிகை என்ற சவதலத்தில் சைவசமயத்.துக்கு 

வந்துசேர்க்தார். உடனே நோயும் குணப்பட்டுவிட்டது. 

அ௮கனால், மிகவும் சர் தோஷித்ன அ௮ன்.றுமுதல் சிவபெருமா 

னைச் செய்யுள் வடிவமாகம் துதித்துவாக் தலைப்பட்டனர். 

கடவுள் அவர் துஇக்கு மகழ்ஈது இருகாவுக்கரசு என்ம 

பெயரைக் கொடுத்து பறைக்தார், அஃது அக்காலத்தில் 

இருக்த சமணவாசனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. அவன் காய 

னாசைச் சுண்ஷம்பு கீற்றறையில் தள்ளி நெருப்பு வைத்து 

விட்டான். நீற்றறை அர்ச௪ உண்மைப் பக்கரை ஒன்றும் 

பண்ணாமல் சல்லெனக் குளிரக்தொடங்கற்று. ஏழுகாள 

வரையில் அவர் ௮க்த நீற்றறையில் இரமதும் கொஞ்ச 

மும் துன்பமில்லாமல் ஆளைவரும் கண்டு ஆச்சமியப்படூம் 

வண்ணம வெளியில் வக்து சேர்ந்தார். ஆதலால், wa 

சைப்போன்ற உண்மைப் பக்தர்களை செருப்பாற் சுட்டுக் 

கொளுத்தினாலும் அவர்களுடைய புகழ் ஓளி குழை.ப 

மாட்டாது, ௮இசமாக வளரும். பெர்யபுராணம்
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சுடினும் சேம்போன் தன்ஜஹேளி கேடாது. 

சுடினும் - சுட்டாலும், செம்பொன்-தங்கம்,) தன்ஒளி - சன் 

னுடைய பிரகாசத்தில், செடாது-குறையா து. 

௮ 

25. முன்னொருகாலத்தில் இர்இரசபையில் * மண் 

ணுலகல் உண்மை யுரசைப்பவனயார் ?' என்று ஒரு வின 

உண்டாயிற்று, அதற்கு வசிஷ்டமுனிவர் : என் சிஷ்யன் 

அரிச்சந்திரன் இருக்கிறான். ௮வன் அயோத்திக் கரசன். 
மறந்தும் பொப் பேசமாட்டான் ' என்று சொனனார். 

அதனைக் கேட்டு மனம் பொரு, விசுவாமித்திரமுனிவர் 

அரிச்சந்திரன் அத்தனை உயர்ந்தவனல்லன். ௮வன் 

வாயில் ஒரு பொய்யன்௮ு ) ஒன்பது பொய்யை மிகவும் 

எளிதில் வாச்செய்.பலாம். ௮வசியமென் று தோன் நினால், 

சான் அதனை ௬ஜுப்படுத்துகிறேன் ' என்றார். உடனே 

வ௫ஷ்டர் : அரிச்சந்திரன் பொய்யனானால், கான் மண்டை 

யோட்டில் கள்ளைப் பெய்துகொண்டு தெற்குச் திசையைப் 

பார்க்க எடுத்துச் செல்லுகிறேன் ' என்று சொன்னார். 

விசுவாமித்திரர் அ௮வவாசன் பொய்யனாகா விட்டால், 

என் தவத்தில் பாதியை அ௮வலுக்குக் கொடுத்துகிடு 

இழேன் ' என்று சபதம் செய்துகொண்டார். பின்னர்ச் 

சபை கலைந்து அனைவரும் தத்தம் இடங்களுக்குச் சென்று 

விட்டார்கள். விசுவாமித்திரர் தம் சபதம் நிறைவேறுவ 

சன்பொருட்டு௮யோத்தியை அடைந்து, அரிச்சர்திரமன் 

னவனுடைய ௮சசை ௮த்கிசமமாக அ௮பகரித்துக்கொண்டு, 

அவனையும் ௮வன் மனைவியையும் பிறருக்கு அடிமைக 

ளாக்சிப் பலவிதமான கஷ்டங்களை உண்டுபண்ணிஞார். 

முரிச்சர்இரன் முனிவர் கன்னை அவ்வாறு செய்துங்கூட 

௮௨லரக் கொஞ்சமும் வெறுக்கவில்லை, அவ்வளவு ger 

பங்களையும் மிசவும் பொறுமையோடு சூத்துக் கொண்
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டிருர்து உலகத்தில் உயர்ஈ்ச புகழை HO KETO. ws 

லால், இர்த்தியை கிரும்புனெறவர்கள் கஷ்டகாலத்தில் 

கோபம்கொண்டு தமது பொறுமையைக் கைசோச கிட்டு 

விடமாட்டார்கள். அரிச்சர் இரகாவியம்... 

அரைக்கினும் சந்தனம் தன்மணம் அறது. 

அரைகச்கினும்-சேய்த்தாலும், சர்தனம் - சர்தனச் கட்டை, 

தன்மணம்-தன்னுடைய வாசனையில், ௮ருஅு-கீங்காது. 

26. துரியோதனன் பாண்டவர்களைக் கெடுக்கப் பல 

விதத்திலும் முயன்று வர்கானென்ன௮ எட்டாவதுகதை 

உங்களுக்குச் தெரிவித்திருக்வ்ற.து. அவன் பாண்டவ 

ரில் பீமன் என்பவனைக் கொல்லப் பாலியத் இதிலேயே அன் 

னத்தில் விஷத்தைக் கலஈதான். பாம்புகளைக் கடிச்சவிட் 

டான. கங்கையில் Spa scan சாட்டி அதில் பிமனைக் 

குதித்து விளையாடப் பண்ணினான் விஷம் கலகத புதார்த் 

தங்களால் விருர்துசெய்து அவன் ௮.றிவு மயக்கி விழுந்து 

இடக்கும் பொழுது கயிறுகளால் கட்டிக் கங்கையில் 

எறிந்தான். அப்புறம் வாரணாவதம் என்ற பட்டணத்தில் 

அரக்கு, மெழுகு, குங்கலி.பம் முதலிய பொருள்களால் 

பாண்டவர் குடியிருப்பதற்குப் பெரிய மாளிகை கட்டி 

முடித்தான். அதற்கு ௮ரச்குமாளிகை என்று பெயர், 

அவவிட்டில் பாண்டவர் நித்திரை செய்யும் பொழுது ஈள் 

ளிரவில் கெரு!பு வைத்துவிட்டான். அப்புறம் சூதாடி 

இசாஜ்யத்தை அபகரித்துக்கொண்டு அவர்கள் ஐவரையும் 

மனைவியுடன் வன ததஇல் ஓட்டினான். துர்வாச முனிவருக்கு 

விருந்தளித்து அவ்வண்ணமே பாண்டவரிடத்திலும் ௮கா 
லத்திற் சென்று விருஈதருஈதும் 'வண்ணம் வரம் வேண்டி. 

னான். எண்ணில் அடங்காத இவ்வளவு அக்கரமங்களைச 

செய்தும் பாண்டவர் கொஞ்சமும பொருள் பண்ண
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வில்லை மூத்தவரான தருமபுத்இரர், துரியோதனன் தெரி 

LTD SOSA” தங்களுக்குத் இங்கு செய்கருனே 
யன்றித் தெரிந்து செய்யவில்லை யென் று அவன்மீது பல 

தீடவையிலும் பக்ஷம் பாராட்டி வந்தார், அவர் பக்ஷத் 

துக்குக் கீழ் வருவது உகாரணமாகலாம், 

பாண்டவர் வனத்தில் வாசம் மெசெய்கையில் அவர் 

களுக்கு ௮வமானத்தை உண்டு பண்ணவேண்டும் என் _ற 

துரியோதனன் தனது சகோதரர்களுடன் Phe ibis STS 

இராஜஸ்திரீகளை அமைத்துக்கொண்டு YRS NET SHH. 

விளையா. வக்இிருக்தான். அங்குச் சித்திரசேனன் என்ற 

கந்தருவவாசன் காவலில் இருக பூஞ்சோலையில் தங்கப் 

பூக்களைப் பறித்தும், புனலில் விளைபாடியும் சசதோஷித் 

திருக்கையில் அந்தக் ௧௩ தரவன்வக் ஐ அவர்சள் தனை 

வரையும் மனைவிமார்களோட சோன்லுக்கட்டிச் சிறை 

செய்து தேரில் வைத்துக்கொண்டு சென் ன். ச் 

செய்தி சேவகர்களால் தழுமபுத்திரருக்குக தெரிகதது. 

அவர் கண்ணீர்விட்டுக் கலங்கிப் பிமனயும் அர்ச்சுனனை 

யும் அனுப்பி ௮வர்களை மீட்டுவரச '97.ப்கார், தரியா 

தனன் பாண்டவர்களுக்கு ௮வமானம விளைக்கதேண்டு 

மென்று செப்தகாரி.பம் முடிவில் அவனுக்கே அவமான 

மாக வந்து முடிந்தது. அவன் நிமிர்கது நோக்க முடி. 

யாமல் தருமபுத்திரருக் கெதிரில் லத்தை கோக்க 

கின்றுமகொண்டிருந்தான். யுதிஷ்டிரர் ுவனைப்பார்த்துத் 

துரியோதன 7 இனி இப்படி. ௮ஜாச்செதையாகப் பெண் 

கம் அழைத்துக்கொண்டு வெளியில் வராதே) அது 
குலத்துக்கே அவமானம் விளைப்பது2பாலாகும் ” என்று 

பு.த்திசொல்லிப் பட்டணத்துக்கு அனுப்பினார். அதலால், 

௮வரைப்போன்ற மேலானவர்களுக்கு எவ்வளவு ன்பம் 
ெ.ப்தாறும் அவர்கள் உதவி2ப செய்வார்கள். மகாபாரதம்.
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 புகைக்கினும் காரகில் போலலாங்க கமழாது. 

புசைச்சனும்-(கெருப்பிலிட்டுப்) புகையச் செய்தாலும், கார் 
௮டல்-கரி.ப ௮கிற் கட்டை, பொல்லாங்கு - தர் சாற்றம், ஈம 

ழாது-வீசாது, 

27. ஆூகொலத்தில் உத்தானபாதன் என்று ர் 

உயர்ச்த ௮சசன் இருக்தான். அவனுக்குச் சுருசி சுமதி 
என்று இரண்டு மனைவிகள். சுருசியின் வயிற்றில் உத்த 

மன் என்பவனும், சுரீதியின் வயிற்றில் துருவன் என்பவ 

னும் பிறக்தார்கள். ௬௬௫ ௮சசன் அன்புக்கு இருப்பிட 

மாக இருக்துவர்த படியினால் ௮வள் புத்தினுக்கு சன் 

ஆசாவு அதிகமாகக் இடைத்தது. ஒருகாள் உத்தமன் 

தந்தையின் மடியில் உட்கார்க்து விமாயாடிக்கொண்டிருந் 

தான். அங்குத் தற்செயலாக வந்த துருவன் தானும் 

அரசன் மடியில் ௮ங்கனம் ௮மாவிரும்பிச் சமீபம் சென் 
மூன். அப்பொழுது சுருசி இடையில் வந்து தடுத்துச் 

‘ApaGer! பேமாசை கொள்ளாதே; நீ உத்தமனைப் 

போல உட்கார்ச்து விளையாடுவதற்கு என்வயிற்றில் வக்து 

பிறக்இருக்க வேண்டும். ' என்று சொல்லி நிறுத்தி கிட் 
டாள், 

ஜ்ந்சாம் பருவமும் கிரம்பப்பெருத துருவன் சிறிய 

தாயின் அ௮ர்தச் சொல்லைப் பொரறுச்சமாட்டாமல் அழு 

கையும் கோபமும் அதிகமாகி உடனே தவம் செய்யப் 

போனான். அப்பொழுது இர்திரன் அவனுக்கு நடுவழியில் 

பலவி,சமான மாய்கைகளை உண்டுபண்ணி அவன் மனத் 

தைக் ' கலைத்துப் பயப்படுத்தினான். பின்னர் வ௫ஷ்டர் 

முதலான சப்தரிஷிகளும் அவனுக்குத் தவத்தின் ௧ஷ் 

டங்களைத் தெரியப்படுத்தி : உன்னால் தவம் செய்ய முடி. 
யாது, உடனே வீட்டுக்குப் போய்ச்சேர் * என்று 

8
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சொல்லித் தடைசெய்தார்கள். அவன் அவற்றிற் கெல் 
லாம் கொஞ்சமும் மனம் கலங்கவில்லை. எவ்வளவு சஷ்டம் 
வா்சாலும் தவஞ்செய்து வாம்பெருமல் விட்டுக்குத் 

திரும்பமாட்டேன் என்று அவர்களுக்கு உறுதியாய்க் 

கூறினான். முனிவர்கள் வன்: விடாப்பிடிக்கு மகிழ்ச்சி 

யடைக்து அஷ்டாகூரர மகாமச்திரத்தை அவலுக்கு உப 

தேசத்து அறுக்செடுத்துச் சென்றார்கள். அப்புறம் தரு 

வன் அம்மர்இிர மூமையினால் கெடுக்காலம் வரையில் 

தவஞ் செய்து விரும்பிய வரங்களைப் பெற்றான். ஆதலால், 

மூயத்சியுள்ளவர்களைப் பலவிதமாகப் பயப்படுத்தினாலும் 

அவர்கள் மனம் கலங்தெ தொடகங்யெ தொழிலை கிட்டு 

விடமாட்டார்கள். பாசவசம். 

கலக்கினும் தண்கடல் சேற காது. 

கலக்இனும்-கலக்கனாலும், தண்கடல்-குளிரச்சி பொருர் திய 

கடல், சேரறாகாது-சேராகமாட்டா து. 
ORL 

26, 20-வது கதை துரியோதனன் துர்க்குணத்தை 

பற்.நி உங்களுக்குக் தெளிவாகத் தெரிவித்திருக்கன் 

ற. அவன் இயற்கையிலேயே தூர்க்குணம் நிரம்பின 

வன். அவனுக்குப் பீஷ்மர், துரோணர், விதுரர் முதலான 

பெரியவர்கள் சாமம், தானம், பேதம், தண்டம்' என்ற 

சதுர்விதமான உபாயக்களாலும் தருமங்களையும் € Bor 

யும் விசேஷமாக உபதேசம் செய்தார்கள். மைத்தி 
சேயர் முதலான முனிவர்கள் வந்து சயத்திலும் பயத்தில 

மாசப் பலவகைப்பட்ட ஈல்லுபதேசங்களைச் செய்தார் 

கள். எவ்வளவு செய்தும் ௮வன் கொஞ்சமாவது saw 

குணத்தை அடையவில்லை. அ௮வீர்கள் உபதேசங்கள் ஆற் 

நில் கரைத்த பெருங்காயத்தைப்போலப் பயன் படாமல் 

அழிர்துபோயின, அவன் முடிவுவசையில் துஷ்டனாகவே
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யிருக்து இத்து போனான். ஆதலால், அஷ்டர்களுக்கு 

எவ்வளவு உபசேசம் பண்ணினதும் அவர்கள் கொஞ்ச 

மாவ.த திருத்தமடையமாட்டார்கள், மகாபாரதம், 

அடினும்பால் பேயதுகைப் பறதுபேய்ச் சுரைக்காய்; 

ஊட்டினும் பல்வி.ரர உள்ளி கமழாது, 

பால்பெய்து - பாலைவிட்டு, ௮டினும்-சமைத்தாலும், பேய்ச் 
சுசைச்சாய் - பேய்ச்சுரைசக்காயானது, கைப்பு ௮௫௮ - சசப்பு சீக் 

சாது ; பல்விரை - பல வாசனைகளை, ஊட்டினும் - சேர்த்தபோதி 

லும், உள்ள! - உள்ளிப்பூண்டு, கமழா.து - (ஈல்ல வாசனை) வீசாத, 

| ~echedoe~ 

29. வெகுகாலத்மம்கு முன்பு சக்இரவம்சத்தில் 
யயாதி என்று ஒரு மன்னவன் இருந்தான். அவன் 

உயர்ந்த தருமங்களை உலகத்தில் செய்து ௮தன் பயனால் 

சுவாக்கததுச்குச்சென்.று நெடுங்காலம் வரையில் சுகங் 

களை அறுபவித்துக்கொண்டிருர் கான். அவன் ஒருகாள் 

இக்தரன் எதிரில் கருவத்தினால் தன்னைப் புகழ்ந்து 

கொண்ட குற்றத்துக்காக நிலத்தில் தள்ளப்பட்டு, ௮ஷ்ட 

கன் முதலான சான்கு முனிவர்களுக்கும் கடுவில் வந்து 

விழுந்தான். பிற்பாடு மெள்ள மெள்ள அவர்கள் கட்பை 

off OF HI அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதன்் மேல் ஆச் 

சரம தருமங்களையும் தன் வரலாற்றையும் அவர்களுக்குச் 

சொல்லி அவர்களுடன் ௮வ்வாச்சமத்திலேயே இருந்து 

வாத் தொடங்கனொான். சிலநாள் கழித்து ௮ஷ்டகன் முத 

லான கான்கு முனிவர்களையும் உடனே அழைத்துவரும் 

படி. இந்திரன் தனது விமானச்தை அனுப்பியிருக்தான். 
அவர்கள் * யயாதி மன்னவன் இல்லாமல் தாங்கள் வச 

மாட்டோம்” என்று தங்கள தவத்தின் ஒரு பாகத்தை 

அம்மன்னவனுக்குக் கொடுத்து அவளையும் தங்களுடன் 

சுவர்க்கத்.துக்கு அலைத்துச்கொண்டு போனார்கள். ஆத
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லால், பெரியவர்களுடன் ௮ருகாள் பழசனொலும், ௮ப்பழக் 

கம் ஈல்ல பலனை ததரும். மகாபாரதம். 

ஒநநாள் பழகினும் பேரியோர் கேண்மை 

இருநிலம் பீளக்க வேர்வீழ்க் தம்மே, 

ஒருகாள் - ஒரு இனம், பழடினும்- பழகினாலும், பெரியோர் - 

பெரியவர்களுடைய கேண்மை - சரேகமானது, இருகிலம் - 

பெரிய பூமி, பிளக்க - வெடிக்கும்படி, வேர்வீழ்க்கும் - வேரூன்றி 

நிற்கும், ஏ-அசை, 

த்த 

80. அதிகாளில் பாஞ்சால சேசத்துக்குத் தலைவ 

Bu அருபதமன்னவன் துசோணர் என்றவரோடு அக்நி 

வேய முனிவரிடத்தில் பலவருஷங்கள் வரையில் கல்வி 

பயின் று வந்தான். அவன் தன் ௮றியாமைத் தன த் இனால் 
மறந்துபோன மரந்திசங்களையெல்லாம் அசோணாசாரிய 
ரிடத்தில் மறுபடியும் கற்றுக்கொண்டு SHITE Son Sule 
தேர்ச்சிபடைச்தான். பின்னர் இருவரும் குருவிடம் கிடை 
பெற்றுக்கொண்டு பிரிந்து செல்கையில் அத்துருபதன் 

தீன் ஈன்றி யறிதலின் பொருட்டு ‘ ஐயா அசோணரே .' 
எனக்கு இராஜ்யாஇிகாரம் சகடைத்த பிற்பாடு தீங்களுக் 
குப் பாதிராஜ்யம் தருறேன் ' என்று வாக்குத் தத்தம் 
செய்தான். பிற்பாடு மற்றொரு சமயத்தில் துரோணர் 
அவனிடம் சென்றார், அவன் உபசாணை செய்யாமல் 
புதிய மனிதனைப்போலப் பேசா திருக் அவிட்டான். அவர் 
அதனைப் பாராட்டாமல் : ௮ரசனே / கான் உன் பழைய 
கண்பன். நான் ஒரு கமவைப்பசுவை விரும்பி உன்னிடம் 

வர் இருக்கேன்! என்று சொன்னார். அருபசன் உலோப 
குணத்தினால் கான் உன்னை அறியமாட்டேன் ; உடனே 
சபையைலிட்டு ௮ப்புறம்போ 7? நீ பேராசைக் காசனாகக் 
சாணப்படுகிருய்” என்று அவருக்கு அவமான முண்டாகப்
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பேசினான். அதுசோணர் மிருக்ச வெட்கத்சோடு இரும்பி 

வீடுவர்து சேர்ஈ்தார், ஆதலால், அற்பர்களின் ஈட்பு 

என்றும் உறுதியடையாது. மகாபாரதம்.” 

நூறண்டூ பழகினும் ழர்க்கர் கேண்மை 
நீர்க்தள் பாசிபோல் வேர்க்கோள் ளாதே. 

நூ௮ ஆண்டு - நூறு வருஷகாலம், பழடினும் - பழகினாலும், 
மூர்க்கர் - முருடர் களுடை ய) கேண்மை - சிசேகமான்து; நீர்ச் 

குள் - தண்ணீரில் இருக்கற, பாசிபோல் - பா௫ியைப்போல, வேர் 

கொள்ளாது - வேரூன்றி கிற்காது, ஏ-அசை. 

ஓ 

9], திருவள்ளுவர் என்ற தமிழ்ப்புலவரது சல்வித் 

திறமையைப்பற்றி இரண்டாவதுகதை உங்களுமகுத் தெரி 

வித்திருக்கறது. ௮வர் தம்முடைய குழாதைப் பரு 

வத்தில் தாழ்க்த வகுப்பாராயெ வள்ளுவர் சேரியில் 

ars Hui gti, அவர் கல்வி கற்றுப் பண்டிகரா௫ச், 

சென்னபட்டணத்தைச் சார்ந்த மயிலாப்பூரிலிருஈது இல் 

லறம் நடத்தச் தொடங்கினார். பிற்பாடு, அவர் தமிழ் 

வேதமாகிய திருக்குறளை இயற்றி அதனை மதுரைச் சங் 

கத்திற்குக் கொண்டுசென்று ுனைவரும் : அற்புதம். 

அற்புதம்! என்று புகழ அரங்கேற்றினார். திருவா 

லங்காட்டில் கடவுள் திருஈடனத்தில் ௩டர்த தெய்வ 

சகஸ்யத்தைக்கூட ௮வர் தம்மை வந்து கேட்டவர்க 

சக்கு அறிந்து சொல்லி யிருக்கிறார். அவர் காலத்தி 

Ants அந்தணர்கள் வசை அல்டந்து பல சாதேகங் 

களை மீல் வந்தார்கள். அவரைப்போலத் தமிழ்காட்டில் 

பெருமை யடைந்தவர் ஒருவரும் இல்லை. ஆதலால், ஒரு 

வனுக்குப் பெருமையும் சிறுமையும் தன் செயலினாலேயே 
©. wir. Sex per, புலவர்புசாணம்.
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பேதமையும் சிறுமையும் தான்தா வரமே, 

பெருமையும் - உயர்வும்) சிறுமையும் - தாழ்வும், தான் தர - 
தானே (சன் செய்கையினால்) உண்டாக்சிக்கொள்ள; வரும் - (தன் 

னிட்ச்து) வரும். ஏ- ஆசை, 

9040. — 

92. 20-வது கதையைப் படித்துக்கொள்க, 

சிறியோர் சேய்த சிறுபிடை யேலலாம் 

பேரியோ ராயின் போறுப்பது கடனே. 

சிறியோர் - சிறியவர்கள், செய்த - செய்த; சி.௮.பிழை - ௮ற்ப 

குற்றங்கள், எல்லாம் - யாவற்றையும், பெரியோர் ஆயின் - பெரிய 

வர்களாயிருந்தால், பொறுப்பது - பொறுத் துக்கொள்வ ந, கடன் - 

அவர்கள் கடமையாம், ஏ - ௮சை. 

த் 

89. ஒருசமயத்தில் வசஷ்டமுனிவர் கம் சஷ்யனான 

ஹோதாஸன் என்பவனைக்கண்டு : எனக்கு மாமிச போஜ 

னம் வேண்டும் ' என்று கேட்டார். அவன் : தருகிறேன் ” 

என் றுசொல்லி, ஈடுவமியில் தற்செயலாக எதிர்ப்பட்ட தன் 

மனைவியுடன் செடும்பொழுது பேசிச்கொண் டிருச்துவிட் 

டான். பின்னர்ச் சமையற்காரனைக் கண்டு :நீ எப்படியா 

வது முணிவருக்கு மாமிசத்தோடு போஜனம் படைக்க 

வேண்டும்' என்௮ சொன்னான். ௮ப்பொழுது ௮காலமா 

யிருக்தபடியினால் ௮ச்சமையற்காரன் ௮சண்மனையில் தாக் 

இக்கொண்டிருந்த ஐரிளம் குழந்தையைக்கொன்று பக்குவ 

மாகச் சமைத்து முணிவர்க்குப் படைத்தான். வூஷ்டர் 

முதலில் கொஞ்சம் தின்.று அப்புறம் ௮௮ நரமாமிசம் என் 

பதனை ஈன்ராக உணர்ந்து கோபித்து ௮வ்வாசனை wows 

சம் புசிக்கின்ற இசாகூக னாகும்வண்ணம் சபித்தார். அவ் 
வசசீன் பின்பு கன்மாஷபாதன் என்ற பெயரோடு லிசுவா 

மித்திரர் தூண்டுதலினால் மயங்க வனத்தில் தவம் செய்து
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வந்த அவருடைய அாருபுத்தர்களையும் கொன்று உணவா 

கத் தின்றுவிட்டான். வூஷ்டர் புத்தாசோசத் தினால் 

வருந்தத் தம் உயிரைக் துறகச்குப் பலகிதங்களிலும் 

பிரயத்தனம் பண்ணினார். அவைகளில் ஒன்றும் பயன்பட 

வில்லை. பிற்பாடு, துக்கம தணிந்து கன்மாஷபாதன் 

செய்த பெருக்குத்றம் தமது சாபத்தினால் வக்த இங்சே 

யன்றி வேறில்லையென்று அதனை மனத்தில் கொள் 

ளாமல் ௮வன் சாபத்தை நிக்டு முன்போலவே அவனை 

அயோத்திக்கு அழைத்து வந்து ௮சசனுமாக்கினார், ஆத 

லால், அதிகமான குற்றம் செய்தவர்களுக்கும் பெரியவர் 

சில சமயங்களில் ௮.நுக்கொகம் பண் ணுவ.துமுண்டு. 
மகாபாரதம், 

சிறியோர் பேநம்பிழை ேயதன ராயின் 
பேரியோர் ௮ப்பிழை போறுத்தலும் அரிதே. 

சிறியோர் - சிறியவர், பெரும்பிழை - பெரிய குற்றங்களை, 

செய்சனர் ஆயின் - செய்தார்சகளானால், பெரியோர் - பெரியவர் 

கள், ௮ பிழையும் - அந்தப்பெறிய குற்றத்தையும், பொறுத்தல் - 

ச௫த்துச்கொண்டிருத்தல், அரிது - அரிதாகும். (ஒருசமயம் 

பொஅத்தாலும் பொறுப்பார்கள்.) ஏ. - ௮சை. 

LoP- 

34, வெகுகாலத்துக்கு முன்னர் மதுசைப்பட்டணத்.. 

தில் சரன் என்று ஒருவன் இருகதான். ௮வன் சுறுசுறுப் 

பும் விடாமுயற்சியும் உள்ளவன். ஆனாள், தாழ்ந்த குலத் 

இல் பிறந்தவன். வன் உறவினர் சங்குகளை அறுத்து 

வேலைசெய்து விற்றுவருவது வழக்கம். சங்கு சமுத் 

இசத்தில் உற்பத்தியாகும் ஒருவகைப் பூச்சியின்கூடு. 

அக்கூட்டின்மேல் நீளமான முட்கள் முளைத்திருக்கும். 

அவற்றை வாளினால் ௮றுத்து மெருகு கொடுப்பார்கள். 

வேலைசெப்பும் இடங்களில் உள்ளே யிருக்கும் பூச்சிகளை
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எடுத்செறிவகனால் ஒருவகையான கெட்டகாழ்றம் எப் 

பொழுதும் விடாமல் விசிக்கொண்டிருக்கும். சோன் தனது 
இளம்பருவத்தில் ௮வ்வேலை செய்வதற்கு மனம் வராமல் 

பள்ளிக்கூடத்றுக்குப் போய்ப் படிக்கத் தொடங்இனான். 

அவனுக்குப் படிப்பில் பெரிய ஆசை இருந்தது. அவன் 
உபாத்தியாயருக்குச் சமபளம் கொடுத்துப் படிக்கும் 

நிலைமையில் இல்லாதிருந்தபடியினால் அவருக்குச் குத 

சேவல்புரிர்து இரவும் பகலும் தமிழ்ப்பாஷையை விடா 

மல் கஷ்டப்பட்டுப் படிததுச் லெவருஷங்களுக்குள் ௮னை 

வரும் மதிக்கும்படியான பெரிய பண்டிதன் ஆனான். 

அப்பொழுது மதுரைப்பட்டணத்தில் இருந்த,பாண் 

டிய மகாராஜாவின் சபையில் பிரதானபண்டிதன் வேலை 

காலியாயிற் று. தமிழ்நாட்டுப் பண்டி தர்கள் ௮ 5 Cau 

யைத் தங்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டும் என்று ௮ரசனிட த் 

இல் வது போட்டி செய்யலானார்கள். ஒருகாள் சன் 

அவர்கள் எல்லாரையும் ஒருமிக்க வரச்செய்து பரிக்ஷிக 

கத் கொடங்கினான். காரனும் அந்தப் பரிக்ஷைக்கு 

வக்திருக்கான். பண்டிதர்கள் அறிவிலும் குலத்திலும் 

தாழ்ந்தவன் என்று அவனை லக்ஷ்யம் செய்தார் 

கள், அனால், காரியம் மாத்திரம் அவர்கள் எண்ணப் 

படி. நிறைவேறவில்லை. பரிக்ஷையில் அவன்தான் முத 

லில் கேரினான். பாண்டியராஜன் சந்தோஷித்து எல் 

லாத் தமிழ்ப் பிண்டி தர்களுக்கும் அவனையே தீலைமைப் 

பண்டி தனாக நியமித்து ஈற்கீரன் என்ற பெயரையும் பிருது 

களையும் கொடுத்துக் கவுரவப்படுத்தினான். ஈற்சேன் படி 

யாமலிருக்சால், அவனுக்கு அந்தக் கவுரவமான வேலை 

இடைத்திருக்க மாட்டாதல்லவா ! ஆதலால், ஒருவன் 

பிச்சை யெடுத்தாவது படி.சக்தலைச் செய்யவேண்டும். 

புலவர்புராணம்.
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கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே ; 
பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே. 

கற்கை-கற்றல், ஈன்று-ஈல்லதாகும். கற்சை-கற்றல்; ஈன்று- 

ஈல்ல தாகும், பிச்சை புகினும்-பிச்சையெடுத்.தும், சற்கை- நூல் 

களைக்கற்றல், ஈன்று.ல்ல தாகும், ஏ-மூன்றும் ௮சைகள், 

SOOO — 

35, முற்காலத்தில் பத்திராசலத்தில் சந்தன குமா 

சன் என்று ஒரு அரசகுமாரன் இருந்தான். வன் 

கல்வி கற்காமல் எழுத்தின் மணமறியாத மூடசிகாமணி 
யாக இருந்துவந்தபடியினால் அரசன் வருத்தமுற்று 
அவனை வெளியில் லுரத்திலிட்டான். அவன் நாடோடி 

யாகத் தேசங்கள் தோறும் இரிக் ஏ, முடிவில் ௮ளகாபுரி 

யசசன் அரண்மனையின் ஓரமாக வந்துகொண்டிருக்தான். 

அப்பொழுது உப்பரிகையில் உலாவிச்கொண்டிருந்க ௮ர 

சன்மகள் அவனுடன் சில விஷயங்கள் பே௫த் தெரிந்து 

கொள்ளவேண்டும் என்று ஒரு இருமுகம் எழுதி ௮வன் 

முன்னர் எறிந்தாள். ௮சசகுமாசனுக்கு அக்கடி சத்தைப் 

படித்துச் தெரிர்துகொள்ளச் சக்தியில்லை, 

வன் அப்பட்டணத்துக்கு வெளியிலிருக் த ஒரு 

சத்திரக்காரனைக் கண்டு : நான் இராஜ வம்சம்; என் தகப் 

பனார் பத்திசாசல,த்தின் ௮ாசர்; நான் அவர் மூத்த புத்தி 

சன் ;) பத்திராசலத்தின் இங்காசனம் அவர்க்குப் பிற்பாடு 

எனக்குச் சொந்தமானது ) எங்கள் ௮ரண்மனையில் பல. 

உச்தியோகஸ்தார்கள் இருந்து வருவது அனைவருக்கும் 

வெளிப்படை. நான்மாத்திரம் சில் காரணங்களை முன் 

ALOE Case சஞ்சாரம் செய்ய வந்திருக்கிறேன். 
இக்தப் பட்டணத்து ௮சசகுமாரி என்னைச் சண்டமாத்தி 

ரத்தில் இக் கடிதத்தை எறிந்தாள். இதில் என்ன 
எழுதியிருக்கன்ற தென்பதைச் Fea sam hig



49 வெத்றிவேற்கை 

சொல்! என்று சடித்த்தைக் கொடுத்தான். அவன் 

பிரித்துப் பார்த்துச் சங்கதி தெரிந்துகொண்டு ; ஐயா . 

உங்களை ௮சசகுமாரி இப்பொழுதே இவ்வூரைகிட்டு ஓடிப் 

போகச் சொன்னாள்; இல்லாவிட்டால், உங்களுக்கு மாண 
தண்டனை கிடைக்குமாம் ' என்று மாற்றிச் சொன்னான். 

௮ரசகுமாசன் எழுத்துவாசனை அறியா இருக் தபடியினால் 

௮வன் வார்த்தையை மெய்யென்று ஈம்பி அப்போதே 

புறப்பட்டு 2 அடுத்தபட்டணம் போய்விட்டான். சத்திரக் 

காரனுக்கு அக்கடிதம் தெரிரந்துபோன குற்றத்தினால் 

அசசகுமாரியும் ௮வனும் அப்புறம் துன்மாணமாச இறந்து 

போகலாயிற்று. அதலால், படிப்பறிவில்லாக மூடர்கள் 

திங்கள் குலப் பெருமையைப் பிறரிடத்தில் சொல்லிக் 
கொள்வது பெருங் குற்றமாகமூடியும். 

தீமிழறியும் பெருமாள் கதை, 

கல்லா வோருவன் துலநலம் பேசுத. 

தேலலினுட பிறந்த பதரா தம்மே. 

குலம் ஈலம் - தன் சாதியின் சிறப்பை, பேசுதல் - சொல்லிக் 

கொள்ளுதலை மேற்கொண்ட, கல்லா - படியாத; ஒருவன் - ஒரு 

மணிதன்; நெல்லினுள் - செல்லினிடத்தில், பிறக்௪ - உண்டான; 

பதர் அகும்-பதருக்கு ஒப்பாலான், ஏ-அ௮சை, 

Od OIC 

36. gaara QomGat corp cpahanaee 

சுனச்சேபன் என்று ஒரு புத்திரன் இருக்கதான். ௮வன் 

படிப்பையும் ஒழுக்கத்தையும் ஒருமிக்கக் கைவிட்டவன். 

படிப்பு இன்றியமையாத தென்று அவனுக்கு எத்தனை 

தடவை எடுத்துச்சொல்லியும் ௮வன் கொஞ்சமாவது சவ 

னிக்கவில்லை. அதனால், தாயும் தந்தையும் அவன்மீது 

அருவருப்படைந்து வச்தார்கள், (அப்பொழுது அம்ப 

ரீஷன் என்ற மன்னவன் ஈரமேதம் என்னும் ஒரு பெரிய
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யாசுத்தை ஆசம்பிக்து அதற்கு ஈரபசுவாக ஒரு மனிதனை 
விலைக்கு வாங்க வனத்துக்கு வக்திருந்தான். இருசிக 
முனிவர் அதிகமான பொருளைப் பெற்றுக்கொண்டு அச் 

சுனச்சேபனை அரசனுக்கு ஈரபசுவாக விலைப்படுத்தி 

விட்டார். இவன் அம்பரிஷமன்னவனுடன் வச்துகொண் 

டிருக்கையில் தற்செயலாக நடுவழியில் எதிர்ப்பட்ட விசுவா 

மித்திர முனிவரைக் கண்டு தன் பரிதாப நிலைமையைக் 

கூறி வருச்தினாுன். அம்முனிவர் மனமிரங்ச அவலுக்கு 

ஒரு மகா மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி அவனையும் 
௮சசன் யாகத்தையும் ஒருமிக்கச் காப்பாற்றினார். அவர் 

இல்லாவிட்டால் ௮வன் அநியாயமாக இறர்துபோ யிருப் 

பான். அதலால், அர கணகுலத்தில் பிறந்திருக்காலும் 
கல்வி யில்லாமற்போனால் சுனச்சேபனைப்போலத் தாழ்க்த 

திலை்மையை அடையவேண்டும். இராமாயணம், 

நாற்பாற் தலத்தின் மேற்பா லொநவன் 

கற்றில யின் கீழிநப் பவனே. 

சால்பால் - (அந்தணர் அரசர் வணிகர் வேளாளர் ஏன்று 

சொல்லப்படுகின்ற) கான்கு வகைப்பட்ட, குலத்தில்-ஜாதிக்குள், 

மேல்பால்-மேல்வகுப்பாகிய (அந்தணர் குலத்திற்பிறஈத), ஒருவன்- 

ஒரு மனிதன், கற்றிலனீ ஆயின்-படியாதவனாக இருந்தால், £ழ் 
இருப்பவன்-$ழான இடத்தில் இருக்கத் தக்கவனாவான். ஏ-௮சை, 

-௮09ஒ3௦-௨ 

37. 84-வது கதையைப் படித்துக்கொளக, 

எக்தடி பிறப்பினும் யாவரே யாயினும் 

அக்துடியிற் கற்றேரை வரக வென்பார். 

௭ குடி-ஏர்தச் குலத்தில், பிறப்பினும் - பிறச்தாலும், யாவ 

சேயாயினும்-எவர்களா யிருர்தாலும், அகுடியில்-௮ஈத௪் குலத்தில், 

கற்றோரை - படித்தவர்களை; வருக என்பார் - வாருங்கள் என்று 

அழைச்து மரியாதை செய்வார்கள்.
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88. முற்காலத்தில் சத்திமுற்றம் என்ற சொமத்தில் 
ஒரு புலவர் இருந்தார். அவர் மனைவி உத்தமகுணம் 

நிறைக்தவள். புலவர் எப்பொழுதும் படி.த்.துக்கொண் 

டிருக்சபடியினால் அவர் குடும்பம் தரித்திரத்தில் முழுக் 

இடக்த.து. அவ்வுயர்க்த மனைவி அவருக்குக் குடும்பத்தின் 

வறுமையைக் கொஞ்சமும் தெரியப்படுத்துவதில்லை. சான் 

வெளியிற்சென் ௮ கூலிகெல்கும்றி ௮வ்வரிரியைக்கொண்டு 

புலவரைக் காப்பாற்றிவக்சாள். அவருக்குப் பணிவிடை 

புரிக்ச வேளைபோக ஒழிர்தவேளைகளில் மாத்திரம் சென்று 
கெல் குற்றுவதனால் ௮வளஞு்க்குப் போதுமான அளவு 

கூலி கிடைப்பதில்லை. ௮வள் கடைத்த அரிசியைச் சமைத் 

அக் சணவனுச்குப் படைத்துவிட்டுத் தான் இனச்தோ.றும் 

வடி.த்.த கஞ்சியைப் பருகி வயிறு வளர்ப்பது வழக்கம். 

மனைவியின் கஷ்டம் நெடுநாள் வரையில் பண்டி தருக்குத் 

கெரிபா.து. 

அவள் ஒருகாள அவருக்குச் சாப்பாடு பரிமா ons 

யில் உணவில்லாக் குறையினால் வருந்திக் ழே விழுந்து 

விட்டாள். புலவர் அதன் காரணத்தை மெள்ள மெள் 

ளக் கேட்டுத் தெரிரக்துகொண்டு, அப்பொழுதே புறப் 

பட்டு மதுசைப்பட்டணம் சென்று பாண்டியன் தரி 

சனத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். ௮தஇ௫ தரித் 

இரராக இருக் தபடியினால் அவருக்கு ௮சசனுடைய த்ரி 

சனம் எளிதில் Gen sadam. அவர் ஒருகா எிரவில் 

இருப்பதற்கும் இடமில்லாமல் வாடைக்காற்றினால் வருக் 

இத் தோமுட்டி யொன்றில் தங்கித், சமது தரித்திர 

நிலைமையை விளக்கத் தம் மனைவிக்கு * நாராய்! சாராய். 

செங்கால் காராய் 7” என்று நாசைவிடு தூதாக ஒரு பாட் 

டைப் பாடினார். அப்பாட்டில், காரையின் மூக்குக்குப்



உரையும் கதைக்குறிப்பும் 45 

Geis பனக்கிழங்கன் நிறம் உவமிக்சப்பட்டிருந்தது. 
அங்கு மா௮அவேடச்சதோடு தற்செயலாக வந்த அசசன் 
௮ச்செய்யுளைக் கேட்டுச் சந்தோஷித்து : அவரைச் 

சபைக்கு அழைத்துச்சொண்டு சென்று அளைவருக்கும் 

முன்னிலையில் பலவிதமாசக் கவுரவப்படுத்தினன். பிற்பாடு, 

௮ப்புலவர் பாண்டியராஜனிட த்தில் பல்லக்குமுதலான பல 

வசிசைகளையும் பெற்று ௮இகச் சிறப்போடு தமது ஊருக் 

குத் இரும்பிவர்து நெடுங்காலம் வரையில் சந்தோஷ 

மாகச் செல்வத்தில் வாழ்ந்துவந்தார், ஆதலால், உயர்ச்த 

பண்டிதர்களை அ௮சசர் விரும்பி அதரிப்பார்கள். 

புலவர் புராணம். 

அறிவுடை யோநவனை அரசனும் விநஃபும் 

அறிவு உடை - ஈல்வியறிவுள்ள, ஒருவனை - ஒருமணிச ன, 
அரசனும் - அரசனும், விரும்பும் - விரும்புவான். 

ட 
09. மூன்னர்ச் சந்இிரகுலத்தில் துஷ்யந்த மன்னவ 

னுக்குப் பரதன் என்று ஒருபுத்தான் பிறந்தான். அவன் 

தனது ஒப்பற்ற அளுகையினால் உலகத்துக்குச் சச்ரவர் தத 

யாடி ஈல்லொழுக்கத்திலும் நீதியிலும் நிகரத்தவனானான். 

அவனுக்குச் சல மனைவிகள் இருந்தனர், அவர்கள் 

வயிற்றில் வனுக்கு மூறு புத்திர் பிறக்தார்கள். 

அவர்கள் அனைவரும் சிறுபிராயம் தொடங்கி ௮திக மூடர் 
களாக இருக்அுவந்தபடியினால் தந்த அவர்களை ௮கா 

தரவு செய்யத்தொடக்குனான். அதனை யறிக்த வன் 

மனைவிமார்கள் அச் சிறுவர்களை வனத்துக்கு அகற்றிவிட் 

டார்கள். சக்ரவர்த்தி அதற்குக் கொஞ்சமும் வருத்தப் 
படவில்லை, அசட்டுப் பிள்காகளினால் ஒருகுலம் பாழ்படு 

வசைக்காட்டிலும், MESS HOw சக்ததி யில்லாமலேயே
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அழிச்துபோவது சிலாக்கியமானது என்று இர்மானித்துச் 

கொண்டான், பிற்பாடு, முனிவர்கள் சக்சவர் தியின் 

கருத்தை அறிந்து வனத்தில் ஒன்றுசேர்ந்து அவருக்கு 

யாகத்தின் முன்னிலையில் புமன்யு என்ற உயார்த புத்இானை 
உண்டுபண்ணிக் கொடுத்தார்கள். அப்புறம் அவனால் ௪௫ 
இர வம்சம் பெருகத் தழைத்த.து. ஆதலால், அறிவில்லாத 

பல பிள்ளைகள் பிறந்து ஒரு குலத்தைப் பாழ் செய்வதைக் 

காட்டிலும், அந்தக் குலம் சந்ததியில்லாமல் அழிக்து 

போவது சாலச்ிறந்தது, மகாபாரதம். 

அச்சழள் எடக்கி வறிவகத் திலலாக் 

கோச்சை மக்களைப் பெறுதலிள் அக்கடி 

எச்சமற் றேமாந் திநக்கை நன்றே. 

௮ச்சம்- பயத்தை) உள் ௮டச்இ - உள்ளே கொண்டு, அறிவு - 

விவேசமானத; அகத்து இல்லா - மனத்தில் இல்லாத, சொச்சை 

மக்களை - இழிவான பிள்ளைகளை, பெறுதலின் - பெற்று வளர்த் 

தலைக்காட்டிலும், ௮ குடி. - Hiss குலமானது, எச்சம் அற்று- 

சர் ததி யில்லாமல்) ஏமாந்து - (பிள்ளை வேண்டுமென்று) ஆசைப் 

பட்டுக்கொண்டு, இருக்கை-தங்கியிருத்தல், ஈன்று-ஈல்ல.து. 

ஏ- ௮சை, 
அஃ௮.ிஇவிடு மம் 

40. 9-வது கதை இராவணனைப்பற்றி ஈன்ருகத் 

தெரிவித்திருக்கின்றது. அவனுக்கு மிகவும் நீண்ட பல 

முூள்ளதான இருபது கைகள் இருக்தன. அவன் அவற் 

றால் ஈல்லவர்களுக்குச் சிறிதும் உபசாரம் செய்.பவில்லை. 

ஈல்லவர்களுக்கு உபத்திரவம் செ.்வதற்கு மாத்திசம் 

அவற்றை அதிகமாக உபயோடத்துக்கொண்டு வந்தான், 

முடிவில், ௮க்கரங்களால் ௮வன் வனத்தில் வந்திருந்த 

இராமன் மளைவியாயெ சீதையைக் தூக்சக்கொண்டுவந்து 

தன் பட்டணத்தில் சிறைசெய்துவிட்டான். இராமன்
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அதனை யறிக்து சுக்கிரீவன் முதலான குக்குப்படை 
களைத் அணை கூட்டிக்கொண்டு சென்கடலுக்கு அணை சட்டி, 
இலங்கையை முற்.றுகையிட்டான். அந்த யு.த்.த.த்தில் இரா 
வணன் தன படைவீரர் புத்திரர் மூகலிய பலரையும் காச 

மாக்கிக்கொண்டு தானும் மரணமடைக்தான். ஆதலால் 

கைகளினால் பிதருக்கு எப்பொழுதும் உபகாசம் பண்ண 
வேண்டும். அ௮பகாரம் பண்ணலாகாது. இராமாயணம். 

யானைக் சில்லை தானழம் தரமழம். 

சானமும் - (பிரர்க்குக்) கொடுத்தலும், தருமமும் - தருமஞ் 

செய்தலும், யானைக்கு இல்லை - (செடிய கைகளையுடைய) யானை 

(போன்றவர்) களுக்கு, இல்லை-(/உண்டாதல்) இல்லை, 

ஹி 

41, அதிகாலத்தில் சார்தார சேசத்துக்குத் தலைவ 

னான சகுனி யென்பவன் ௮ஸ்இனாபுரம் வந்துசேர்ந்தான். 
இருதசாஷ்டிரசன் புத்திர்களான துரியோசனன் முத 

லானவர்களுக்கு ௮வன் மாமனாகவேண்டும். அவன் அவர் 

களுக்குப் பொய்யன்புகாட்டி ஈன்மை செய்வதாக வெளி 

யில் ஈடித்துக்கொண் டிருந்தான். அவர்கள் அதனை 

உண்மையென்று சம்பி யிருந்தார்கள். வன் : சந்த 

வம்ச இங்காதனத்தைப் பாண்டவர்களுக் இல்லாமல் 

உங்களுக்குச் சொர்தமாக்குகிறேன் ! என்று தசை 

வார்த்தை சொல்லி அவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக் 
கும் பகையை உண்டுபண்ணிப் பலலவிதங்களாலும் அப் 

பகையை அதிசமாக வளர்த்துக்சொண்டே வந்துலிட் 
டான். அதனால், அவர்களுக்குக் குருக்ஷேத்திரம் என்ற: 

விடத்தில் பாகம் காரணமாகப் பெரும் போர் உண்டா 
யிற்று. அர்த யுத்தத்தில் சகுனி துரியோதனன் முத 

லான மநூற்றுவரையும் ஒருவர் பின் ஒருவசாகத் தொல்த்
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அத் தானும் இறந்துபோனான். ஆதலால் உருத்திராக்ஷப் 

பூனைபோன்ற வேஷக்காரர்களை உலகத்தில் ஈம்பலாகாது. 

மசாபாரதம், 

பூனைக் கில்லை தவழம் தயையும். 

பூனைக்கு - (கண்களை மூடிக்கொண்டு யோகம் செப்யும் தடசி 
சளைப்போல நடிக்கின்ற) பூனைபோன்றவர்களுக்கு, தவமும் - 

விரதமும், தயையும்-கருணையும், இல்லை-(உண்டா,சல்) இல்லையாம். 

—oet00— 

42. முன்னொரு காலத்தில் சவவி£தேச,த்தில் ரக. 

கணன் என்று ஒரு ௮சசன் இருக்தான் அவன் கபில 

முனிவரிடத்தில் ஞானோபதேசம் பெறுவதற்காகப் பல் 

லக்கில் ஏறி ௮வர் ஆச்செமத்துக்குப் போனான். பல்லக் 

குப் போயிகள் ஈடுவழியில் உன்மத்தனைப்போலத் திரிந்து 
சொண்டிருந்த ஜடபாதர் என்ம மெய்ஞ்ஞானியைப் பிடித் 

அத் தங்களுடன் பல்லக்கைச் சுமர்துகொண்டுபோகப் 

பண்ணினார்கள். அவரும் மறுக்காமல் அப்படியே சுமக்து 

கொண்டு போனார். தனால், அவருக்கு மற்றவருடன் சரி 
யாக வுடியெடுத்துவைத்து ஈடக்க முடியவில்லை, எறும்பு 

முதலான இற்.நுயிர்கள் எங்குத் தமது சாலின்£ழ் அகப் 

பட்டு இறந்துபோகுமோ என்று நிலத்தை நோக்கிச் 

சென்றபடியினால் ஏறுமாறாக அடிவைத்து ஈடக்க சேரிட் 

டது. அதனால், சன் செவிகைபை நிறுத்தச்சொல்லி 

அவரைத் தெரிச் தகொண்டு தன்னை மன்னிக்கும்படி. 

அவர் காலில்விழுக்து பலவா.று வணங்க வேண்டினான் 

ஜடபாதர் சரித்தவண்ணமே ; அரசனே? நீ எனக்கு ஒரு 

குற்மமும் செய்யவில்லை. உன்மேல் எனக்குக் கொஞ்ச 

மும் கோபம் கிடையாது ' என். சமாதானம்சொல்லி 

௮வனுக்கு ஞானோபதேசமும் செய்துபோனார். ஆதலால்,
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wumriGur sn p உண்மை ஞானிகளுக்கு உடல் சம்பர்த 

மான இன்பதுன்பங்கள் என்றும் உண்டாவதில்லை, 
பாகவதம், 

HIKE Forte டஇன்பழந் துள்பழம், 

ஞானிக்கு-(உண்மை) ஞானிக்கு, இன்பமும்-சுகமும், துன்ப 

மும்-துச்சமும், இல்லை-(உண்டாதல்) இல்லையாம். 

950 

48. முன்னர்க் குருக்ஷேத்திரத்தில் பாண்டவர்க 

ளுக்கும் துரியோதனாதிகளுக்கும் பாகம் காசணமாகப் 

பெரும்போர் உண்டாயிற் றன் று 09.41-வது கதைகளில் 

படி.த்திருக்கிரிர்களல்லவா | அர தச்சண்டையில் அர்ச் 

சுனன் தன்னை எஇர்த்துவர்,த எல்லா அரசர்களையும் கொல் 

AC ner என்று சபதம் செய்துகொண்டு போர்க்கோலம் 

பூண்டு யுத்தபூமியில் வநது நின்றான். அப்பொழுது 

பிஷ்மர் துசோணர் முதலான பந்துக்களும் கர்ணன் 

முதலான பகைவர்களும் வனை எதிர்த்துச் சண்டை 

செய்ய முன்வந்தார்கள். அவன் கொஞ்சமும் தாக்ஷண் 

யம் பாராமல், தனது காண்டீவம் என்ற வில்லைவளைத்து 

௮ஸ்திரங்களைச் தொடுத்து அவர்கள் அனைவசையும் 

கொன்று ஜயத்தையும் சபதத்தையும் நிலைநிறுத்தினான். 
ஆதலால், சூரர்கள் இரணகளத்தில் பந்துக்கள் பசைவர் 

என்று வித்தியாசம் பார்க்கமாட்டார்கள். மகாபாரதம், 

சிதலைக் சில்லை சேலவழம் சேநரக்தம். 

தசலைக்கு - (அகப்பட்ட பொருள்களைச் தின்று வளர்கின்ற) 

செல்லுக்கு, செல்வமும் - (பிறருக்கு உதவி செய்கன்றவர்களு 

டைய) செல்வம் என்றும், செருக்கும்-(சாமே யுண்டு) களிக்க்ற 

(உலோபிகளின்) பொருள் என்றும், இல்லை-வேறுபாடு இல்லை 

யாம், (சூசர்களுக்கு இரணகளத்தில் பகையும் உறவும் இல்லை 

யென்பது பொருள்.) 

4
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44,  அதிகாளில் சேதிதேசத்தில் செபாலன் என்று 

ஒரு துஷ்ட அசசன் இருந்தான். பெரியவர்களையும் ஈல்ல 

வர்களையும் தாஷிப்பதில் அவலுக்கு ௮சை அதிகம். 

அவன் எவ்விடத்துக்குப் போனாலும் அங்குள்ளவர்களை 

நிந்தித்து ஒரு கலகத்தை உண்டுபண்ணிவிடுவான். ௮, 

னால், எல்லாரும் ௮வனை வெறுத்து வக்தார்கள். அவன் 

காலத்தில் இக்திரப்பிரஸ்தம் என்ற புராதன பட்ட 

ணத்தில் ஒரூ பெரிய யாகம் நடந்தது. பாண்டவர்களில் 

பெரியவரான தருமபுத்திர மகாசாஜர் ௮தனைச் செய்யத் 

தொடங்கினார். உலகத்தில் இருக்க எல்லா அசசர்களும் 
எல்லாப் பெரியவர்களும் யாகதுக்கு வக்திருந்தார்கள். 

இசுபாலன் ௮௩க யாகக்அுக்குவகது யாசைத்தூஷிக்கலாம் 
என்று அமலோசனை பண்ணினான். அவனுக்கு அத்தனை 

பெயரும் மரியாதை செ.ப்று வணக்கும்படியான ஒரு 

பெரியவசைத் தாஷித்துக் சன் சாமாத்திெயத்தைக் சாட்ட 

வேண்டுமென்று எண்ணம் உண்டாயிற்று, அச்சபைக்குக் 

இருஷ்ணர் என்பவர் தலைவராக விளங்கினார். எல்லாரும் 

அவருக்கு மரியாதைசெய்து வணங்கத் தலைப்பட்டார்கள். 

இசுபாலன் ௮வரைத் திருடன் என்றும், துஷ்டன் என் 

௮ம், யோக்கயென் என்றும் வாப்க்குவர்தபடி தூஷித்து 

அவருக்கு எவரும் மரியாதை பண்ணக்கூடாதென்று கூவி 

னான். அவரால் தனக்கு மாணமுண்டாகும் என்பதை 

யும் அவரைத் தன்னால் வெல்லமுடியா தென்பதையும் 

அவன் அ௮றியாமலிருக்கவில்லை. கிருஷ்ணருக்கு அவன் 

௮,ச்தைமகன் அகவேண்டும். அவன் செய்யும் தப்பிதல் 

களில் இனமொன்றுக்கு நா௮ுபிழைவசையில் பொறுக்க 

ஹேன்' என்று அவர் அவன் தாய்க்கு ஒருசமயத்தில் வசம் 
கொடுத்திருக்தார். sae வெறி பிடித்தவன் போல 
அவரை விடாமல் தூஷித்தபடியினால் ௮து வரத்தின் ௮ள
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வையும் கடக்து போய்விட்டது. இருஷ்ணர் அதனை 
Hig அப்பொழுதே எல்லாருக்கும் எதிரில் அவனைக் 
கொன்றுவிட்டார். ஆதலால், மூடர்களுக்குப் பயமும் 

வெட்கமும் தோன் ுவ தில்லை, மகாபாரதம், 

௮ச்சழம் நாணழம் அறிவிலோர்க் கில்லை. 

அச்சமும் - (பமப்படவேண்டியலற்றிற்குப்) பயப்படுதலும், 
காணமும்-(பாவச் செயல்களைச் செய்ய) வெட்சப்படுதலும், அறிவு 

இலோர்க்கு-அறிவு இல்லாதவர்களுக்கு, இல்லை-இல்லையாம், 

45. கோயாளிகளால் ஒருவிதமான விரதமும் கோன் 

பும் ௮. நுஷ்டிக்க முடியா. 

நாளுங் சிழுமையும் நலிந்தோர்க் கில்லை. 

காளும்-(விரகம் அநுஷ்டிப்பதற்குரிய இருத்திசை முதலான 

ஈகஷதிஇரங்களும், கிழமையும்-(வெள்ளி முசலான) கழமைகளும், 
ஈலிர்தோர்க்கு-கோயாளிகளுக்கு, இல்லை- இல்லையாம். 

த்த 

40, முன்னாளில் சச் இரவம்௪ சக்ரவர்த்தியான ௪ம் 

வாணன் என்பவனைப் பாஞ்சாலர்கள் எதிர்த்து Ly BCH 

செய்து அ௮சசுமுதலிய எல்லாவற்றையும் அபகரித்துக் 

கொண்டு ௮வனை வனத்தில் ஒட்டிவிட்டார்கள். அவன்: 

மனைவி மக்களோடு ஸிர்துஈஇக் கரையில் தாறுவருஷகாலம் 

ஜீவனத்துக்கும் வழியில்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு 

வருக்திவக்தான். அவனுக்கு உலகத்தில் பல அரசர் 

பந்துக்களாசகவும் சிரேகர்களாகவும் இருர்துக்கூட அவன் 

கஷ்டகாலத்தில் முன்வந்து உதவிசெய்தவர் ஒருவரும் 

இல்லை. நெடுங்காலம் வரையில் ௮வன் குடும்பத்தோடு 

வனத்தில் வெயிலிலும் பனியிலும் மழையிலும் அப்படியே 
வருக்தித் துன்பமடைந்தான், அப்புறம் ௮வன் வூஷ்ட
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முனிவர் அறுக்கொகத்தினால் சூரியன் புத்திரியான தபஇ 

யென்பவளை மணந்துகொண்டு இழச்துபோன இராஜ்யத் 

தை மீளவும் அடைந்து சு௫க்கலானான். ஒருவர்பின் னொரு 

வராக எல்லாப் பந்துக்களும் அப்புறம் வந்து அவனுடன் 

உறவு கொண்டாடத் தலைப்பட்டார்கள். ஆதலால், பொரு 

ளில்லா தவர்களுக்கு ஈண்பர்களும் பர்துக்களும் உதவி 

செய்யமாட்டார்கள். மகாபாரதம். 

கேளும் கிளையும் கேட்டோர்க் கில்லை. 

கேளும்-ஈண்பரும், இளையும்-சுந்றத்தாரும், கெட்டோர்ச்கு- 

பொருளை இழர்தவர்களுக்கு, இல்லை-இல்லையாம். 

—~oahetoo— 

47. 28-வது கதை whe rh Baten cup ஒருவாறு 

தெரிவித்திருக்க றது. அம்மன்னவன் அயோத்திக்கு 

அரசனாகவும் உலகத்துக்குச் சக்சவர்த்தியாகவும் இருந்து 

வந்தான். எல்லா அசசர்களும் அவனை அடிபணிந்து 

அவன் கட்டளைக்கு அடங்கி ஈடந்துவந்தார்கள். அவன் 

அ௮சேகவிதமான உயராக்த யாகங்களைச் செய்தான். பல 

வகைப்பட்ட தானங்களைப் பண்ணினான். தருமங்களை இயற் 

றினான். பிற்பாடு, அவனுக்குக் காலம் மாறிப்போயிற்று, 

அவன் விசுவாமித்திர முனிவருக்குதக் தன் அரசைத் 

தானம் செய்துவிட்டு மனைவியோடுகூடச் காசிப்பட்டணம் 

போனான். ௮வன் அம்முணிவருக்குக் கொஞ்சம் பொன் 

கடன் தரும்படி ஏற்பட்டதகனால் ௮க்தக் கடலுக்காகத் தன் 

மனைவியை ௮ங்கு ஓர் ws som gna, அ௮டிமையாக்கயும், 

தான் வீரவாகு என்ற ஒரு பறையனுக்கு ௮டிமையாயெம் 

சுகொடு சாத்லுச்கொண்டிருக்கான். அதலால், செல்வ 

மூம் தரித்தாமும் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் நிலைத் 
இருப்பதில்லை. அரிச்சர்இர காவியம்.
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உடைமையும் வறுமையும் ஒருவமி நில்லா, 

உடைமையும்-செல்வமும், வறுமையும்-தரித்தமும், ஒரு 

வழி-ஒரேகிலையில், கில்லா-நிலைத்து கிற்கமாட்டா. (மாறிமாறி 
வந்துகொண்டே யிருக்கும்.) 

-ஆடுந்இம்ம் பய 

48, முன்னாளில் ஈளன் என்பவன் நிடதசாட்டுக்குத் 

தலைவனாக இருந்தான். ௮வன் சூதாட்டத்தில் புஷ்சா 
னுக்குத் தன் ௮ரசு முதலிய எல்லாவற்றையும்: தோற்று 

விட்டு நிற்பதற்கும் இடமில்லாமல் கற்புக்கசசியான தன 

மனைவி தமயந்தியை அழைத்துக்கொண்டு வனத்துக்குப் 
போனான், அங்கு ஈடு ராத்திரியில் தரித்திரத் தின் கொடு 

மையினால் வளையும் விட்டுப்பிரிந்து காட்டில் அலைந்து 

அயோ த்தியாசனான ௬தபர்ண வேந்தனிடத்தஇில் சமையற் 

காரனாகவும் குதிரைக்காரனாகவும் அமர்ந்து வயி வளர்க் 

கத் தொடங்கினான். அவன் மனைவி தமயந்தி அந்தக் 

காட்டில் பலகாள்வரையில் அலைக்து, முடிவில் சேதியசன் 

பெண்ணுக்கு அலங்காரம் செய்யும் சேடிப்பெண்ணாக 

அமர்ந்து வேலை செப்துவக்தாள. கெடுகானக்குப் பிற்பாடு 

தான் அவர்களுக்கு இழந்த இராஜ்யம் திரும்பக் கடை த் 

தது. ஆதலால், ௮சசர்களாயிருர்தாலுங்கூட வினைவசத்தி 

னால் வருகின்ற கஷ்டங்கள் விடமாட்டா, வக்தே தரும், 

சைஷதம். 

குடைநீடி விநந்து தத்சா ழர்ந்தோர் 

நடைமேலிந் தோநர் நண்ணினும் நண்ணுவர். 

குடை - குடையின், நிழல் இருந்து - நிழலில் தங்கியிரு£$ த, 
குஞ்சரம்- யானையை; ஊர்தோர்-(ஏறி) ஈடத்தினவர்கள், நடை 

மெலிந்து-ஈடத்தலால் சோர்ந்து, ஒர் ஊர்-ஒருராமத்தை, ஈண்ணி 
னும்- அடைந்தாலும், ஈண்ணுவர்-அடைவார்கள்.
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49. முன்னர் இக்திசப்பிரஸ்சம் என்ற புராதன 

பட்டணத்தில் பாண்டவர் இராஜரசூய யாகம் செய்தார்கள் 

என்று44-வது கதையில் படித்திருக்கிறீர்கள், ௮ந்தயாகத் 

தில் தருமபுத்திரர் : ஸம்சாட் * என்னும் உயர்ச்௪ு பட் 
டத்தை அடைந்தார். முப்புறம் ௮வர் தமக்குச் சொந்த 

மான எல்லாவற்றையும் சூதாட்டத்தில் துரியோதனனுக் 

குத் தோற்றுவிட்டுச் தமது சகோதாரோடும் : மனைவி 

யோடும் வனத்தில் வாசம்செய்யச் சென்றார். அங்குப் 

பன்னிசண்டு வருஷம் வரையில் வெயிலிலும் மழையிலும் 

பனியிலும் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்து பிற்பாடு அக் 

ஞாதவாசத்தைக் சமிப்பதற்கு விராடதேசம் போனார். 

HES ஒப்புயர்வற்ற ௮சசர் சகோதரர்களுடனும் மனைவி 

யுடலும் ௮வ்வொரு வருஷம் விராடன் விட்டில் வருந்திக் 

காலம் கழித்துவக்தார். அதலால், ௮திகச் சிறப்புள்ளவர் 

களும் ஊழ்வினைவசத்தால் சாழ்வடைவது உலகத்இல் 

F EQS OF Zi. மசா பாரதம். 

சிறப்பும் சேல்வழம் பேரமையு ழடையோர் 

அறக்கூழ்ச் சாலை ௮டையினு மடைவர். 

சிறப்பும்-உயர்வும், செல்வமும்-ஐசுவரி.பமும், பெருமையும்- 

மேன்மையும் உடையோர் - உடையவர்கள், அறம் - தருமமாக 

(இடப்படுகின்ற), கூழ்சாலை-௮ன்னசாலையை, அடையினும்-சேர்ர் 

தாலும், அடைவர்-சேருவார்கள். 

வலு மஇடிழ்டய் 

50. 12-வது சதையில் தியுமத்சேனன் என்ற x7 

சன் கண்ணையும் இசாஜ்யத்தையும் இழிந்து சாட்டில் தரித் 

இரப்பட்டுக்கொண் டிருந்தா னென்றும், ௮சுவபதியாசன் 

மகளான சாவித்திரி யென்பவள் ௮வன் புத்தானான சத் 

தியவானைச் தனக்கு நாயகனாக விரும்பி படைர்தாளென் 

௮ம் படித்திருக்கறிர்கள். ௮வள் தன் புருஷன்
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போன சமயத்தில் இயமதருமசாஜனைக் கீண்டு இடிமத் 

சேனனுக்கு இழந்துபோன கண்ணையும் இசாஜ்யத்தை 

யும் வரமாகப் பெற்றுக் கொடுத்து அவனுக்கு ௮தஇக 

மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கனொள். தியுமத்சேனன் மருமகள் 
ஈற்குணத்தினால் கண்ணையும இரசாஜ்யத்தையும் ௮டைர்து 

அப்புறம் கெடுங்காலம் வரையில் இராஜ்ய பரிபாலனம் 

செய்துகொண்டு சுகங்களை ௮ .நுபவித்து வந்தான், ஆத 

லால், அதிருஷ்ட வசத்தினால் சில சமயங்களில் ஏழை 

களும் ௮சசசாகிறார்கள, மகாபாரதம், 

அறத்திடூ பிச்சைக் கூவி யிரப்போர் 

அரசோ டிரநீதா சாளினும் ஆளுவரீ. 

௮றத்து - தருமத்துக்காக, இடு - இடப்படுகின்ற, பிச்சை - 

பிச்சையை, கூவி - (கெஞ்சிக்கெஞ்சச்) கூப்பிட்டு, இரப்போர் - 

யாசிப்பவர்கள்,” ௮ரசோடு-௮ரச லகஷ்ணத்தோடு, இருந்து-கூடி, 

யிருந்து, ௮ரசு-௮ரசை, னும்-௮ண்டாலும், ஆளுவர்-அள்வார் 

ar. 

தத. 

91, ஒருசமயத்தில் இர்இரன் சுவர்க்கத்தில் கொலு 

வில் வீற்றிருந்தான். அப்பொழுது ஊர்வசி யென்பவள் 

எல்லாத் தேவர்களும் கண்டு களிக்குவண்ணம் சபையில் 

வந்து சிறப்பாக ஈடனம் பண்ணினாள். சபையிலுள்ளவர் 

ஈடனத்தில் கவனமா யிருஈதார்கள். ௮ப்பொழுது பிருகஸ் 

பதி தாமும் ௮ர்ஈடனம் காணவக்தார். இந்திரன் ௮வ 

ருக்கு எழுக்து மரியாதை பண்ணவில்லை. ௮வர் கோபம் 

கொண்டு : உன் செல்வம் அழிந்து நீயும் தரித்தெப்படுக * 

என்று சாபங்கொடுத்து மறைந்துபோனார். பின்னர் 

இந்திரன் அச்சாபத்தினாுல் எல்லாப் பொருள்களையும் 
இழந்து தரித்திரமடைந்து நெடுங்காலம் வசையில் வருந்இ
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னான். ஆதலால், தேவர்களாயிருக்தாலுங்கூட ஒருவரை 

யும் கஷ்டங்கள் விடுவதில்லை. இருவிளையாடற் புராணம். 

குன்றத் தனையிர நீதியைப் படைத்தோர் 
அன்றைப் பகலே அழியினு மழிவர். 

குன்று ௮௪, சனை-மலை யளவாக, இருகிதியை-பெரிய இரவி 

யத்தை, படைத்தோர் - படைத்தவர்களும், அன்றைப் பகலே - 

(தாங்கள் செல்வம் படைத்த) அன்றைத் தினத்திலேயே, அழியி 
னும்-(பொருளை அநுபலியாமல்) இறந்தாலும், அழிவர்-இறப்பார் 

கள். 

hr 

52. வேலூருக்குச் சமீபத்திலுள்ள படை வீடு (பட 

வேடு) என்பது நமெடுங்காலம்வரையில் பல்லவ அரசர் 

களுக்கு இராஜதானியாக இருந்து வந்தது. நந்தவரா்மன் 

முதலான எண்ணிறந்த பராக்ரமம் பொருக்திய அரசர் 

கள் அங்கிருக்துகொண்டு அரசு கடத்தி வந்தார்கள். 

௮ங்சே கமண்டலகாக ஈதிக்கசையில் இடிந்து விழுக்து 

போன அலயங்களும் மண்டபங்களும் இன்னமும் டுக் 

கடுக்காகக் காணப்பட்டு வருகின்றன. அப்படிப்பட்ட 

உயாக்த பட்டணம் மண்மேடிட்டு இருர்தலிடம் தெரி 

யாமல் அடியோடு அழிர். துபோய்விட்ட௮. மண்டபங் 

களின் முக்கால் பாகங்களையும் இப்பொழுதும் மண்மூடி 

மறைத்துக்கொண் டிருக்கிறது. ௮தில் சேணுகை யம்மன் 

கோயில் என்ற ஒரு தேவாலயத்தை யல்லாமல் வேறொன் 

அம் நல்ல நிலைமைபில்' காணப்படவில்லை. அந்தப் பட்ட 

ணம் காடும் செடியுமாகவே முழுவலும் மாறிப்போயிற்று. 

ஆதலால், கால வித்தியாசத்தினால் பெரிய பெரிய பட்ட 

ணங்களும் சில சமயங்களில் உருச்தெரியாமல் ௮ழிக்து 

Crit Bex per. டி.ஸ்.இரிக்டு மான்யூல்,
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எழநீலை மாடம் கால்சாய்ந் துக்தக் 

கழதை மேய்பாழ் இயினு மாதம். 

எழுகிலை-ஏழு அடுக்னேயுடைய, மாடம்-மாடி, வீடுகளும், 

கால் சாயர்து-௮டியோடுவிழுர்து; உக்கு-சொறுங்ு கழுதை- 

கழுதைகள், மேய௰-மேய்கின்ற, பாழ்-பாழ் நிலம், ஆயினும் ஆகும்- 

ஆனாலும் ஆகலாம், 

Tae 

D3. முன்னர் மதுரைப்பட்டணத்தில் ஒரு வணிகன் 
விட்டில் கலியாணம் ஈடர் தீது. கலியாணச்சடங்கு முடிந்து 

பெண்ணும் பிள்ளையும் மணப்பந்தலில் இருந்தார்கள். 

அப்பொழுது ஒரு மலையில் கட்டியிருந்த பசு வொன்று 

மேளச்சத் தத் தினால் மருண்டு கயிற்மை ௮றுத் துக்கொண்டு 

வந்து பக்தலில் உட்கார்க்தஇர்த பலரையும் விட்டுவிட்டு 

மணமசனை மாத்திரம் தன் கொம்பினால் குத்தக் கொன்று 

போயித்.ு. அம்மணப்பெண் கணவனை ௮டைகத அந்தச் 

சபையிலேயே அவனை இழந்து விதவையாய் விட்டாள். 

ஆதலால், தெய்வத்தின் செயலை ஈம்மால் கொஞ்சமும் 

அ௮றியமடியா து. இருவிளையாடற் புராணம். 

மணவணி யணிந்த மகளி ராங்கே 

பிணவணி பணிந்துதங் கோழநரைத் தழீடு 

உடுத்த வாடை கோடி யாக 
ழடித்த கூந்தல விரிப்பினும் விரிப்பர். 

மண அணி - கலியாணச் கோலத்தை, அணிந்த - பூண்ட, 

மகளிர்-பெண்கள், ௮ங்கே-அப்பொழுதே, பிணம் ௮ணி-மிணக் 

கோலத்தை; அணிந்து-பூண்டு தம்-தமது) கொழுஈரை-சணவர் 

களை) தழீஇ-தழுவிச்சொண்டு, உடுத்த-(மணத்திற்கு) உடுத்த, 
ஆடை-புடவையே, கோடி. ஆ௧-அ௮ப்புப்-புடவையாக) முடித்த 

கூக்தல்-(மணத்திற்குப்) பின்னிய கூர்தலை; விரிப்பினும் விரிப்பர்- 

விரித்தாலும் விரிப்பார்கள்,
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54. துங்கபத்திரை யாற்றுக்கு ௮ருலுள்ள விஜய 

நகரமானது சுமார் அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்பு 

வித்தியாண்ய முனிவரால் உண்டுபண்ணப்பட்டது. ௮து 

மனித சஞ்சாரமற்ற பம்பாவன த்தை முழுவதும் அழித்து 

தனமாய்க் கட்டினது, மகம்மது டோக்ளாக்கின் காலத் 

தில் மாலிக்காபூர் என்பவன் ஆனைகுந்தி ஈகாத்தை 
அ௮ழித்தபோது தன்னை வந்தடைந்த ஹரிஹரன், புக்கன் 

என்ற சகோதார்களின் பொருட்டு அந்த முனிவர் அவ 

வழகிய பட்டணத்தைப் படைத்துக் கொடுத்தார். அத 

லால் தெய்வச்செயலினால் சில சமயங்களில் காடுகளும் 

நாடுகளாகி நல்ல நிலைமைக்கு வருகின் தன. 

பெற்றழம் கழதையும் மேயந்த வப்பாழ் 
பொற்றேடி மகளிநம் மைந்தநம் சேறிந்து 

ேநேற்போலி நேடூநக ராயினு மாதம், 

பெற்றமும்-பசுக்களும், கழுதையும்-கழுசைகளும், மேய்ர்த- 

மேய்* துசொண்டிருக்த, Hy பாழ் - அந்தப் பாழ் (நிலமானது), 

பொன் தொடி. - பொன்னாலாகிய வளையல்களை (யணிர்த), மகளி 

ரும்-பெண்களும், மைந்தரும்-புருஷர்களும், செறிர் து-நிறைக்து, 

செல் பொலி - செல்லின் (கு.இிர்சள்) விளங்குகின்ற, செடுககர் - 

பெரிய பட்டணம், ஆயினும்-ஆகும், ஆனாலும்-ஆகும், 

அதத 

96. முற்காலத்தில் உஷஸ்தி camp gre gent 

இருந்தார். அவர் சாமவேதத்தின் அர்த்தங்களை நன்றா 

கக் கற்றவர். பெரும்பாலும் ௮வர் இல்லாமல் யாகங்கள் 

ஈடப்பதில்லை. ஒருசமயத்தில் அவர் இருந்த காட்டில் 

பெரும்பஞ்சம் பாலிப் பீடித்துவர்த.து. ஜனங்கள் யாவ 

ரும் உணவில்லாமல் வருந்தி இறந்துபோனார்கள். அப் 

பொழுது உஷஸ்தி தம் மனைவியோடு வெளியிற்சென்று 

உணவு யாடூக்கத் தொடங்கினார். அவருக்குக் கொடுக்க
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ஒருவரும் முன்வரவில்லை. முடிவில், ௮வர் ஒரு யானைப் 

பாகனைச்கண்டு யாசித்தார். அவன் ‘gue ! யானையும், 

சானும், என் மனைவியும் தின்று மிகுக்ச பயற்றுச்சுண்டல் 

கொஞ்சம் இருக்கின்றது. இஷ்டமானால் பெற்றுக்கொள் 

ளுங்கள் ் என்று சொன்னான். அவவுயர்க்த அந்த 

ணர் வேறு விதியில்லாமல் அச்சுண்டலைப் பெற்றுக் 

கொண்டூ மனைவியும் தரமும் உண்டு சிறிது படியா றினார். 
ஆதலால், கஷ்டகாலத்தில் இல்லாத வொன்றை யாப்: 

பது எவருக்கும் இழிவாகமாட்டாது. மகாபாரதம், 

இல்லோ ரிரப்பதும் இயல்பே யியலபே,. 

இல்லோர் - பொருளில்லாதவர்கள், இசப்பதும் - (௮ஃ்துள்ள 

வர்களிட.த்திற் சென்று) யாடப்ப,தம், இயல்பே இயல்பே-இயற் 

ஸகயே பாகும், இயற்கையே யாகும். 

ரர 

50. ஆதிகாளில் குமணன் என்ற வள்ளல் தம் சகோ 

தரன் இளங்குமணலுக்கு இராஜ்பத்தைக் கொடுத்துவிட்டு 

ஒருவரு மறியாமல் வனத்துக்குப் போயிருந்தார். தமை 

யன் வீண்செலவுசெய்து பொக்கிஷங்களைக் காலிசெய்து 

விட்டான் என்று .இளங்குமணன் கோபம்கொண்டு (தமை 

யன் தலையைக் சொணர்கின் றவருக்குக் தன்னாசில் நான் 

கில் ஓன்று தர௫ூ௫றேன் ' என்று விளம்பரம் பண்ணி 

யிருந்தான். பெருஞ் சித்தானார் என்ற தமிழ்ப் பண்டிதர் 

காட்டுக்குவக்து குமணனைக் கண்டு புகழ்க்து ஈ பரிசில் 

கேட்டார். குமண வள்ளலிடத்தில் கொடுப்பதற்கு ஒன் றும் 
இல்லாதபடியினால் ௮வர் :பண்டிதரே.. என் தலையை. 

வெட்டி யெடுத்துக்கொண்டு சென்று இளங்குமணனிடத் 

தில் கொடுத்து ௮தன் விலையாகய கான்கில் ஒருபங்கு. 

இசாஜ்யத்தைப் பெற்றுச் செல்லுங்கள் £ என்று தம் 

  

neem   

* WAR e-em in STEOHESE கொடுக்கும் வெகும இ.
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கைவாளை அவரிடத்தில்கொடுத்துத் தலைகுனிந்து Hex apr. 
ஆதலால், இயற்கைக் கொடையாளிகளான வள்ளல்கள் 

எவ்வளவு கஷ்டமிருக்தாலும் யாசித்தவர்களுக்கு இல்லை 

யென்று சொல்லமாட்டார்கள். புறகானூறு, 

இரந்தோர்க் கீவதும் உடையோர் கடனே. 

இசர்தோர்க்கு-(தன்னிடச், இல்லக) யாரிக்கின்றவர்களுக்கு? 

ஈவதம்-( அவர்கள் விரும்பியவற்றைக்) கொடுப்ப,தம், உடையோர்- 

(பொருள்) உள்ளவர்களுடைய, கடன்-கடமையாகும். ஏ-அ௮சை. 

hf 

91. 9-14-வத கதைகள் பீஷ்மரைப்பற்றி உங்களுக் 

குத் தெரிவித்திருக்கன்றன. அ௮த்தினபுரத்துன் சிங்காச 

னம் அவருக்குச் சொர்தமாயிருகதது. அவர் கான் 

உலகத்தி லிருக்கும்வரையில் (ரமசாரியாகவே யிருக்கப் 

போகிறேன் ' என்று சபதம் செய்துகொண்டுவிட்டார். 

௮ர்த அரசாட்சி இத்திராங்கதன் என்ற அவர் தம்பிக்குச் 

சொக்தமாகி வனும அவன் சகோதரனும் எல்லா 

இன்பங்களையும் ௮றுபவித்து வந்தார்கள், ஆதலால், பிசம 

சாரிகளுக்குச் செல்வம் முதலியவற்றால் சிறிதும் பயன் 

இடைக்கமாட்டாது. மசாபாரதம். 

BAN தாலழம் வானழம் (பேறினும் 

எல்லா மில்லை இல்லில் லோர்க்கே. 

ஈல்ல ஞாலமும் - ஈன்மை நிறைந்த மண்ருலகத்தையும், 

வானமும்-தேவருலகத்தையும், பெறினும்-பெற்ருலும், எல்லாம்- 

அவை யாவும், இல்-(ஈல்ல) மனைவியை, இல்லோர்க்கு-இல்லாச 
வர்களுக்கு, இல்லை-(பயன்) படுவதில்லை, ஏ-௮சை, 

௮09302 

68, இலங்கைப் பட்டினத்திலிருந்த இராவணனைப் 

பற்றி உங்களுக்கு ஈன்றாகத்தெரியும். அவனுக்குப் பத் 

துத் தலையும் இருபது கரங்களும் இருர்தன. அவன் பிரம
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தேவனிடத்தில் உயர்ந்த வரங்களைப் பெற்று இக்இரன் 
முதலான எல்லாச் தேவர்களையும் ஏவல்சொண்டு விளக 

னான். ௮வன் ஜனகன் புத்திரியாகெ சதையைச் சிறை 
யெடுத்து வந்தபிற்பாடு, எளிய மானிடப்பிறப்பில் ௮வத 

ரித்த இராமனுக்கும் இலக்ஷ்மணனுக்கும் பயக்து நித்திரை 
யிலும் வாய் குளறிவசத் தொடங்கனான். முடிவில், அங்க: 
னம் பயர் தவண்ணமே இசாமனோடு சண்டைசெய்து சண 

களத்தில் மரணமடைந்தான். ஆதலால், உயர்ந்த சூரர்க 

ளும் சமயம் கேர்க்தவிடத்தில் சாசாசணமானவர்களுக் 

குப் பயப்படுவார்கள், இராமாயணம். 

தறுகண் யானை தான்பேர் தாயினும் 
சிறுகண் ழங்கில் கோற்கத் சும்மே. 

தறசண் - ௮ஞ்சாமையை உடைய, யானை - யானையானது, 

தான் பெரிது ஆயினும்-தான் (எல்லா மிருசங்களையும்விட உருவத் 

தால்) பெரியதா யிருர்சாலும், சறுகண்-சிறியகணுச்சள் (உள்ள), 

மூங்கில் கோல்கு-மூங்கிற் கோலுக்கு, அஞ்சும்-பயப்படும். ஏ-௮சை, 

தஹ 

99. முன்னாளில் சூரியன் புத்தரனாயெ சுக்கிரீவன் 

என்ற குரங்குத்தலைவன் ரிசியமூக மலையில் வாசம்செய்து 

வந்தான். அுமான் முதலான அறிவில் மிகுக் த வாகரர் 

கள் அவனுக்கு மந்திரிகளாகி ௮ப்பொழு தப்பொழுது 

ARE காரியங்களை அறிந்து சொல்லிவந்தார்கள், வாலி 

அவ்விடத்துக்கு வக்சால் இறரந்துபோவான் என்பதை 

அவன் அறியாம லிருக்கவில்லை. மதங்கர் என்ற முனிவர் 

வாலிக்கு அவ்வாறு சாபமிட்டிருக்தார். அனாலும், சுக்கரீ 

வன் இ£வும் பகலும் வாலியை நினைந்து பயந்து ஈடுங்கக் 

கொண்டேயிருந்தான். இசாமன் வந்தபிற்பாடுதான் ௮வ 

னுக்கு ௮ர்தப்பயம் நீங்கற்று, ஆதலால், எவவளவு பச்
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இரமான இடத்திலிருந்தாலும் பெரிய சத்துருக்களுக்கு 
அனைவரும் பயப்படுவார்கள. இசாமாயணம். 

தன்றுடை நேடூங்கா டூடே வாமீனும் 

புன்தலைப் புல்வாய் புலிக்கத் சும்மே. 

குன்று உடை-மலைகளையுடைய, நெடும் காடு ஊடே-பெரிய 

சாட்டினிடத்திலே, வாழினும் - வாழ்க்தாலும், புன்தலை - சிறிய 

கலையினை உடைய, புல்வாய்-மானானது; புலிக்கு அஞ்சும்-புலிச் 

குப் பயப்படும். ஏ-அசை. 
ன 

00. ஆதிகாளில் விருத்திரன் என்ற சுரன் இந்தி 

ரனை எதிர்த்துச் சண்டைசெய்து தோற்று ௮வன் வஜ்சா 

யுதத்.துக்குப் பயக்து கெடுங்காலம்வரையில் கடலில் ஒளித் 

துக்கொண் டிருந்தான். கடல் நிலத்தைக் காட்டிலும் 

இசண்டுமடங்கு பெரியது. பகைவன் கண்ணுக்குப் புலப் 

படாமல் தப்பித் தரிவதற்கு ௮க்கடலில் ௮௫ே௧க இடங்க 

ளும் மலைகளும் இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட பத்திர 
மான இடத்தில் இருந்துங்கூட ௮வன் எப்பொழுது இந்தி 
ரன் வந்துவிடுவானோ என்று அதிகமாகப் பயந்து நடுங்கி 

வந்தான். பிற்பாடு, இர்திரன் அகஸ்திய முனிவரைக் 

கொண்டு கடல்நீரை வற்றச்செய்து அவனைக் சண்டுபிடித் 

அக் கொன்றுவிட்டான். “sora, வலிய ச.த்துருவுக்கு 

எளியவர் பயப்படாதிருக்கமாட்டார்கள். மகாபாரசம், 

ஆரையாம் பள்ளத் தூடே வாழினும் 
தேரை பாம்மிற்த மீகவத் சும்மே. 

ஆரை ஆம்-ஆரைச்சொடிகள் படர்ச்த, பள்ளச்.து ஊடு-( தண் 

ணீர் நிறைந்த) பள்ளத்தினிடச்தில், வாழினும் - வாழ்ந்தாலும், 

தேரை-தவளையானது, பாம்பிற்கு-பாம்புக்கு, மிச ௮ஞ்சும்-மிகவும் 

பயப்படும், ஏ-இரண்டும் அசைகள்.
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01. 18-28-வது கதைகளில் இரணியனைப்பற்றி 

அறிக்திருக்கிறிர்கள். அவன் தன்னையே தெய்வமென்று 

வணங்கிக் கொண்டாடிவரும்படி அனைவரையும் திர்ப்பர் 
இக்கச் தொடங்கனொன். நாட்டில் இருக்தவர் அவன் 

உபத்திரவத்தைச் ச௪௫க்க முடியாமல் மனைவி மக்களோடு 

வனங்களுக்குச் சென்று முனிவர்களைச் சசணமடைநச்தார் 

sa. ams So ahs gaits முனிவர்கள் ஒன்றும் செய் 

யத் தோன்றாமலும், தங்களிடத்தில் வந்து அடைக்கலம் 

புகுக்தவர்களை ஆதரிப்பதற்கு முடியாமலும் பலகாள்வரை 

யில் வருந்தித் இகைத்தார்கள். பிற்பாடு மகாவிஷ்ணு 

அவர்கள் கஷ்டங்களை ஒழிக்கத் திருவுள்ளம்கொண்டு கர 

சிங்காவதாரம் செய்து ௮வனைக் கொன்று அவர்கள் வருத் 
தத்தை நீக்கினார், ஆதலால், கொடுக்கோலரசர்களுக்கு 

௮டங்கி வாழ்வதைக்காட்டிலும் புலிகள்வசிக்கும் காட்டிற் 

குச் சென்று வாசஞ்செய்வது மேன்மையானது. 
பாகவதம். 

கோடுங்கோல மன்னர் வாழம் நாடடின் 

கடூம்புலி வாழம் காடூ நன்றே, 

கொடுங் கோல்-அகியாய ஆட்சி செய்கின்ற, மன்னர்-அரசர் 

கள்) வாழும்-வாழ்கின்ற நாட்டின்-காட்டைப் பார்க்கிலும், கடும் 

புலி-கொடுமை (நிறைந்த) புலியானது; வாழும் காடு-வாழ்சன்ற 
சாடான.து, ஈன்று -நல்லது. ஏ-அசை, 

ம. 

62. இலங்கைப் பட்டினத்தில் இராவணன் இருக்து 

வர்தானென்று படி த்.இருக்ெிர்களல்லவா? அப்பட்டின த் 

இல் விபீஷணனைத் தவிர ஈல்லொழுக்கமுள்ளவர் இல்லை. 

அவன் இராவணன் அுக்கிரமங்களைச் சத். துக்கொண்டு 

அவன் சறையெடுத்துவக்த ”ையை இராமனிடம் ஒப்பு 

வித்து விடும்படி. அவனுக்குப் பலதடவை புத்தக றினான்,
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இராவணன் அவன் வார்த்தைகளைக் கொஞ்சமும் கேட்க 
வில்லை. ௮தனால், விபீஷணன் மனம்வெ௮த்து ௮அவனோடும் 
இன்னும் ௮வனைப்போன்ற மூடர்களோடும்கூடி. இலங்கை 

யில் இருப்பதைக்காட்டிலும் வன ததிற்குச்சென்று வேடர் 

சளோடு வூப்பது மேலானது என்றெண்ணி வெளியில் 

வந்துவிட்டான். ஆதலால், பெரியோர் இல்லாதகவிடத் 

இல் வாசம் பண்ணலாகா து. இசாமாயணம்.. 

சான்றேர் இல்லாத் தோல்பதி யிநத்தலின் 
தேன்தேர் தறவர் தேயம் நன்றே. 

சான்றோர்-(அறிவு ஒழுக்கங்களால் நிறைர்த) பெரியவர்கள், 

இல்லா-இல்லாத;, தொல்பதி-பழமையான ஊரில், இருச்தலின்- 

வாழ்வதைக் காட்டிலும், தேன் தேர் - சேன்கூடுகளைச் தேடித் 

இரிஇன்ற, குறவர் - குறவர்களின், தேயம் - மலைநாடு, ஈன்று - 

ENG GI. T- HOE. 

இழ்டம் 

08. 25-கதை விசுவாமித்தி முனிவரைப்பற்றி உங் 

களுக்கு ஒருவாறு தெரிவித்திருக்கிறது. வர் *௮ரிச் 

சந திரமன்னவனைப் பொய்யனாக்குகிறேன் ' என்று தேவர் 

முன்னிலையில் இக்தஇசசபையில் சபதம் செய்துகொண்டார். 

பின்னர் அவருக்கு வேதம் ஐ.ததலினும் தவம் புரிதலினும் 

மனம் செல்லவில்லை. ௮வ்வரசனை எவ்விதத்தில் பொய்ய 

னாக்கலாம் என்று ௮வர் இசவும் பகலும் எண்ணி வருக் 

Bo, பலவிதமான முயற்சிகளைச் செய்து, அவனுக்குச் 

ச௫க்கமுடியாச கஷ்டங்களை உண்டுபண்ணினார். அதன் 

பொருட்டுப் பல பல' சேவர்சளையும் ௮வர் ஏவல் கொண் 

டார். என்னசெய்தும் ௮வர் எண்ணம் மாத்திரம் நிறை 

வேறவில்லை. மூடி.வில் தேவர்களுக் கெதிரில் தவத்தை 

இழக்து அவமானத்தையும் ௮டைந்தார். அவர் பந்த 

விண் வம்புக்குச் செல்லாமல் சவம் செய்துவந்தால், தரு
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விதமான உபத்இரவமும் உண்டாயிருக்க மாட்டாதல்லவா. 

ஆதலால், வேகமோ யும் தவம்புரிச் அம் காலம் கழிக்காக 

அச்தணர் செத்பதரைப்போலப் பயனத்றவசாவார்கள். 

சண்ட கெளசம், 

காலையும் மாலையும் நான்மறை யோதா 

அந்தண ரேன்போர் அனைவரும் பதரே. 

© காலையும்-காலைட் பொழுதிலும், மாலையும்-மாலைப்பொழுதி 

௮ம், கான்மறை-சான்கு வேதங்களையும், ஒதா-பாராயணம்பண் 

தை, அர்தணர் என்போர்-பிராமணர் என்று சொல்லப்பட்ட 

வர்கள், அனைவரும்-எல்லாரும், பதர்-பதராவார்கள், எ-௮சை, 

- தட 

04, 17-வது சுதை கார்த்தவிரியர்களைப்பற்றி ஒரு 

வாறு தெரிவித்திருக்கிறது. குிருதவீரியன் குலத்தில் 
பிறந்தவர்களுக்கு ஹைஹயர் என்றும், கார்த்தவிரியர் 

கொண்டு என்றும் பெயர், அர்த அரசர்கள் பேசாசை 

எந்த விதத்திலாவது முயற்சசெய்து தங்கள் பொக்கஷங் 

களை நிரசப்பிக்கொள்ளவேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். 

நேர்வழியில் அவர்களுக்குப் பொருள் கிடைக்கவில்லை, 

பிருகுவம்சத்துப் பிராமணர் அக்காலத்தில் ௮இகச் செல்வ 

முள்ளவர்களாக இருக்துவக்தபடியினால், ஸவைஹயர் 

அவர்கள் அனைவரையும் கொன்று அவர்களிடத்தில் 

இருக்க பெரும்பொருள்களை யெல்லாம் கொள்சாயிட்டுக் 

கொண்டு சென்றார்கள். அப்பொழுதும் ௮வர்கள் பொக் 

இஷம் நிரம்பவில்லை. ஆசையும் அடங்கவில்லை. பின்னர்க் 
குடிகளைவருத்தஇுப் பயப்படுத்தி ௮வர்களிடத்தில் இருஈத 

வற்றையும் அ௮பகரித்துக்கொண்டு அக்காமம் செப்தார் 

கள். பிற்பாடு, பிருகுவம்சத்தில் ஒளர்வர் என்பவர் 
தோன்றினார். அவர் தமது இளம்பிசாயத்திலேயே 

5
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கண்ணிலிருஈது நெருப்பையும் புகையையும் உண்டாக்? 
அவற்றால் அவர்கள் அனைவரையும் சண்தெரியாமல் 

குருடர்களாக்கி அழிச்சார். ஆதலால், அகியாயமாகக் 

குடிகளை வருத்தும அரசர்கள் பசசைப்போலப் பயன்பட 

மாட்டார்கள். wearing go, 

தடியலைத் திரந்து கோலோடுூ நின்ற 

ழடியுடை யிறைவறும் ழர்க்கனும் பதரே. 

குடி ௮லைத்து-குடிகளை வருததி, இசஈது-பொருள்வாஙக) 
கோலொடு - (சொடுக)கோலொடு,' நினற - ( இயவழியில) னற, 

முடிஉடை-இரீடததையுடைய, இறைவன் ஆம்-அரசனாயெ, மாகக 
னும-மூாகசனும, பதா-(அரசருக்குள) பதராவான், ஏ-௮சை, 

வட்டி 

05. மூன்னாளில் காவிரிப்பூம பட்..ண .ததிலிருஈ,௧ 

மாசா,த.துவனலுச்குக் கோவலன் என்று oc, ys Baer 

பிறகதான். அவன் ௮சசனும மதிககுமபடியான உயாஈத 

செல்வத்தைப் பெற்றவன். ௮வலுக்குக கண்ணடு யென்று. 

கறபிலக்கணம வாய்கத ஒரு மனைவி யிருக தனள. ௮வன், 

ததை செய்த வாரத்தகததை விருமபிச செய்யாமல் 

கெட்ட வழிகளில் இறங்கத் தன்காலததைக் கழிககத 

தொடகூனான். மாசாததுவன் தேடிய எல்லாப பொருள 

களையும அவன் அட்டச் கச்செரிகளுக்கும், பாட்டுக் 

கச்சேரிகளுக்கும், விரு துகளுக்கும, விணர்களுக்குமாகச 

செலவுசெய்து ௮திக சீக்செத்தில் அழித்துவிட்டான். 

பொருளபோன பிற்பாடு, மனைவி கண்ணக௫ுக்குச் சொகத 

மான ஆடைகளையும் அபசணங்களையம கேட்டு வாகக௪ 

சிலராள் செலவுசெய்து தொலைததான். கடைசியாக 

அவன் மனைவி காலில ௮ணிஈதுசொண்டிருஈத சிலமபு 

ஒன்றுதான் மிச்சமாக கின்றது. கோவலன் அச்சிலமபை 

எடுததுக் கொண்டு மனைவியுடன் மதுரைப்பட்டண
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மடைச்து அதனை விற்கும் சமயத்தில் ஒரு பொற்கொல் 
லன் சூழ்ச்சியினால் இருட்டுச் குற்றம் சாட்டப்பட்டு அக்கு 

மாணசண்டனளை யடைந்தான். அதலால், வர்ச்சகம் பண் 

ணிப் பொருள் தேடாமலிருக்கும் வணிகர்கள் கோவலன் 

போலப் பதராவார்கள். லெப்பதிசாசம், 

ழத்லுள பண்டம் கோண்டுவா ணிபம்சேய்து 
அதன்பயன் உண்ணு வணிகனும் பதரே. 

உள முதல்-சன்னிடத்துள்ள முதலால், பண்டம்-பொருள் 

களை, கொண்டு - வாங்கவைத்துக்கொண்டு, வாணிபம்செய்து - 
வர்த்தசம்செய்து, HFT WET - அதனால்வரும் லாபத்தை, 

உண்ணா-௮துபவியாத, வணிகனும்-வைசியனும், பதர்-பதராவான். 

6i- HEN. 

Leap 
00. மைசூரில் சங்கரராவ் என்று ஒருவர் இருச் 

தார். அவருக்குப் பிதிரார்ஜிதமாக நாற்பது ஏகர் நிலம் 
இருந்தது. அவர் காலமறிந்து பயிர்செய்யத் தெரியா 

மல் வீண்செலவுசெய்து கடன்பட்டுப் பாதி நிலத்தை 

விற்றுவிட்டார். மற்ற நிலங்கள் குத்தகையில் இருந்தன. 

தாசப்பா என்றவன் அவற்றை வைத்துக்கொண் டிருக் 

தான். ஒருகாள் தாசப்பா சங்கரராவைக் கண்டு * ஐயா! 
தாங்கள் நிலங்களை விற்கப்போவதாகச் சொல்கிறார்கள் ) 

௮து மெய்யாயின் ௮வற்றை எனக்கு விலைப்படுத்துங்கள் 2 

நான் பணம் கொடுக்கறேன் ' என்றான். அவர் ஆச்சரியப் 

பட்டுத் 4 தாசப்பா ! எனக்கு எல்லா நிலங்களும் இருக் 

தும் செலவுக்குப் பற்ருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 

அவற்றை விற்றுக்கொண்டுவருகறேன். டீ பாதி நிலத் 
தைக் குத்தகை யெடுத்துகொண்டு நிலம் வாக்குவதத்குப் 

பணம் சம்பாதித்திருக்கருய் ; பணம் எப்படிச் சேர்த் 
தாய்? அதனை எனக்குச் சொல் ” என்று கேட்டார்.
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அவன் (ஐயா. நீங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் போ! போ.” 
என்றீர்கள். சான் ஒவ்வொன்றுச்கும் ₹ வா?! வா." 
என்றேன். இதுதான் வித்தியாசம். அதாவது, நீங் 

கள் வேலையாட்களைப் * போய் வேலைசெய்யுக்கள்.!' என் 

இறீர்கள். நான் (வாருங்கள்? வேலைக்குப் போகலாம் ” 
என்று அவர்களா அ௮ழைத்துக்கொண்டுபோய் அவர்க 

ளோடு வேலைசெய்து வருகிறேன். அதனால், எனக்கு 

அ.இகலாபம் டைக்கின்றது' என்று சொல்லி அத்நில் 

களை விலைக்குப் பெற்றுக்கொண்டான், தலால், காலத் 

இல் பயிர்செய்து லாபம் சம்பாதிக்கக் தெரியாதவன் 

நெற்பதார்போலப் பயன்படமாட்டான். கதாவாசகம். 

வித்தும் ஏநம் உளவா யிநப்ப 
எய்த்தங் கிநக்கும் ஏழையும் பதரே. 

வித்தும் - விதையும், ஏரும் - உழவு கருவிகளும், உள ஆய் 

இருப்ப-(தன்னிடத்தில்) உள்ளனவாக இருக்க, அங்கு-அவற்றால் 

பிரயத்தனப்படாமல், எய்த்து - சோர்ஈ்து, இருக்கும் - சோம் 

பலாயிருக்கும், ஏழையும்-௮றிவில்லாதவனும், பதர்-பதராவான். 

a ~ gE, 
த. 

09. ஒரு சந்நியாசி தான் பல வருஷங்களாக வருக் 

இச் சம்பாதித்த பொன்னாணயக்களை ஒரு மூங்கிற்றடியில் 

போட்டு அதனைக் கையில் வைத்துச்கொண் டிருக்தான். 

அதனை அறிந்த ஆஷாட்பூதி யென்றவன் அவனுக்குச் 

சிஷ்யனாக அமர்ந்து ௮த்தடியைச் திருடிச்செல்லச் சமயம் 

பார்த்திருந்தான், ஒருநாள் குருவும் சிஷ்யனும் ஒரு விட் 

டில் ௮ன்னமுண்டு காட்டுவழி யொன்றில் சென்றுகொண் 

டிருக்தார்கள், அப்பொழுது ஆஷாடபூதி அங்கிருந்த 
ஒரு துரும்பை யெடுத்துச் தன் தலையில் போட்டுக்கொண்டு 
( சுவாமிகளே! இதோபாருங்கள்! அன்ன தாதாவின் விட்
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OSAGHY rréSs Oshurna cror genda as HHS 
ன்றது. இதனை எடுத்துச்சென்று அவர் விட்டில் 
போட்டுவருகறேன் ' என்றான். சர்நியாசி (அது பாப 
மன்று) நிபோகாதே' என்று எவ்வளவு சொல்லியும் 
அவன் கேளாமற்சென்று சற்றுநேரம் கழித்து இரைக்க 

இரைக்ச ஓடிவந்து சேர்ந்தான். 

அன்றுமுதல் தஷாடபூதியின் ஒழுக்கத்தில் சந்நி 

யாசிக்கு ஈம்பிக்கை உண்டாயிற்று. ௮வன் ஆஷாடபூதியை 
உண்மைப்பக்தன் என்று எண்ணி காளடைவில் தன் கைத் 

தடியையும் ௮வனிடம் கொடுத்துவைக்கத்தொடங்கினான். 

பிற்பாடு, அஷாடபூதி ஒருகாள் சமயம்பார்த்துப் பொன் 

ஞாணயங்கள் நிரம்பியிருக்க ௮க்தக் கைத்தடியை எடுத் 

துக்கொண்டு ஐடிப்போய்விட்டான். அப்புறம் சந்நியாசி 

தான் மோசம் போனதை நினைந்து மிகவும் வருக்திக் 

சண்ணீர்விட்டுக் கலங்யெழுதான். ஆதலால், அந்தச் சக்கி 

யாசியைப்போலப் பொருள் முதலானவற்றைப் பிறரிடம் 

நம்பிக்கொடுக்கின்றவன் கெல்லோடுபிறர்த பதருக்குச் 

சமானமாவான். பஞ்சதர்இரம். 

தன்னு யுதழம் நன்கையிற் போநளும் 

பிறன்கையித் கோடுக்தம் பேதையும் பதரே. 

தன் ஆயுதமும்-சன்னுடைய ஆயுதத்தையும், தன்கையில்- 

சூன் கையிலிருச்சின்ற, பொருளும்-இரவியத்தையும், பிறன்கை 
யில்-௮யலானுடைய கையில், கொடுக்கும்-கொடுக்கின்ற, பேதை 

யும்-அறிவில்லாதவனும், பதர்-பதராவானி, ஏ-௮சை, 

வ” 
70, முன்னொருகாலத்தில் பிரமன் சிவபெருமானு 

டைய திருமுடியைக் சண்டுவருறேன் என்று ன்ன 

வடிவம் கொண்டு ௮காயத்தில் பற் துபோனான். வருஷக்
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கணக்காக உயாப் பறர்துசென்றும் கடவுள முடியைக் 

சாண அவனால் கொஞ்சமும் முடியவில்லை. பின்பு அவன் 

வேசாறி, கிலக்தைகோக்கத் திரும்புகையில் கீழே விழுக்து 
கொண்டிருக்கும் ஒரு தாழைமலசைக் கண்டு : நீ எங்கி 

ருச்து வருகிறாய்?! என்று கேட்டான். து கடவுள 
சிரத்திலிருந்து வருவதாகச் சொல்லிற்று, பிரமன் 
அம்மலசைத் தனக்குச் சாக்ஷி சொல்வதற்கு ஏற்பாடு 

செய்துகொண்டு மகாவிஷ்ணு முதலான தேவர்கள் முன்பு 

வந்து * சான் சடவுள் முடியைக் கண்டுவக் திருக்கறேன். 

அதற்கு இர்தத் தாழைமலர் சாக்ஸ் ' என்று பொய்சொல் 

லிச் சாதித்தான். தாழைமலர் 6 ஆம் ௮ம் ; GT gd we 

இருக துதான் வருகிறேன் ; இவர் நிச்சயமாகக் கண்டார் ' 
என்௮ சாக்ஷிசொல்லிற்று, 

தேவர்கள் ௮தனை உண்மையென்.று ஈம்பிவிட்டார்கள். 

பிற்பாடு, கடவுள் வெளிப்பட்டுவந்து பிரமன் பொய்யை 

வெளிப்படுத்தி அவனுக்கு உலகத்தில் கோயிலில்லாமழ் 

போகட்டும் என்றும், பொய்பேசின தாழைமலர் தமது 

பூஜைக்கு உதவாதொழியட்டும் என்.றும் சாபம்கொடுத்து 

மறைச்சார். ஆதலால், பிரமனைப்போலச் கலர், தங்கள் 

சாசசத்தினல் பொய்ச்சொல்லையும் மெய்ச்சொல்போல 

முதலில் சாதித்துக்கொண்டு விடுகிறார்கள். ஸ்காந்தம். 

வாயப்பறை யாகவும் நாக்கடிப் பாகவும் 

சாற்றுவ தோன்றைப் போற்றிக் கேண்மின். 
பொய்யுடை யோநவன் சோலவன் மையினால் 
மேய்போ லும்மே ! மேய்போ லும்மே ! 

வாய்-வாயானது; பறை ஆசவும்-சம்பட்டம் என்ற பறை 

வாத்தியமாசவும், கா-ராவான, கடிப்பு ஆகவும்-அடிக்கும் சோலா 

கவும் கொண்டு, சாற்றுவது-கொட்டித் தெரிலிப்பதாகயெ, ஒன்றை- 
ஒருசாரியத்தை; போற்றி-ஆசரவுடன்; தேண்மின் - கேளுங்கள்
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'பொய் உடை-பொய் பேசுதலையுடைய, ஒருவன் - ஒருமனிதன், 
'சொல்-பேசுஇன்ற, வன்மையினால்-உறுஇப்பாட்டினால், மெய்போ 
லும்-(௮வன் பேசிய பொய்ச் சொற்கள்) மெய்யே போலத்தோன் 
லம்; மெய்போலும் - மெய்யேபோலச்தோன்றும். ஏ - இரண்டும் 
அசைகள், 

ற 

71. முன்னொருகாலத்தில் சத்திசாஜித்து என்று 

ஒரு உயர்ந்த அரசன் இருக்தான். அவன் சூரியனைக் 

குறித்துத் தவம்செய்து ஸ்யமக்கசகமணி யென்ற ஒரு 

சிறந்த இரத்தின த்தைப் பெற்றான். அம்மணி sre 

தோறும் ஒரு பாரம் எடையுள்ள தங்கத்தைக் கொடுத் 

அக்கொண் டிருக்கும். ஒரு சமயத்தில் கிருஷ்ணன் என் 

பவன் தனக்கு ௮௬.௧ மணியைத் தரும்படி கேட்டதற்குச் 

சத்திராஜித்து மன்னவன் : கொடுக்கமுடியா ” தென்று 

சொல்லிவிட்டான். பிற்பாடு ௮வன் கம்பி பிசேசனன் 

௮ம்மணியைக் கழுத்தில் தரித்துச்கொண்டு ஒருகாள காட் 

டில் வேட்டையாடப் போனான். வனை ஒரு சிங்கம் 

கொன்றுகிட்டு ௮த்தெய்வ மணியை எடுத்துக்கொண்டு 

போயிற்று. அ தனைக்கண்ட ஜாம்பவான் என்னும் காடி. 

அ௮ச்சிங்கத்தைக்கொன்று தான் ௮ம்மணியை அடைந்தது. 

சத்திராஜித்து தம்பியும் மணியும் காணாமற்போன 

தனால் * இருஷ்ணன் தன் தம்பியைக் கொன்று ஒருவருமறி 

யாமல் மணிபை அபகரித்துக் கொண்டுவிட்டான் ” என்று 

பலரும்கேட்க ௮வதாற௮ு பேசத்தொடங்லொன். இருல் 
ணன் அத்தெய்வமணியைத் தான் அ௮ப்கரிக்கவில்லையென் ௮ 

பலர் முன்னிலையில் பலவிதமாகச் சொல்லியுங்கூட அவன் 
ஈம்பவில்லை. சத்திராஜித்து மன்னவனைச் சார்தவர்களும் 

அவனைப்போலவே அவதூறு சொல்லிக் கிருஷ்ணனைத் 
அழத்றத் தலைப்பட்டார்கள், பின்பு கிருஷ்ணன் ஜாம்ப
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வானைத் தேடிச்சென்று ௮வனோடு சண்டைசெய்து சண 

களத்தில் ௮வனை வென்று ௮ம்மணியைக் சொண்டுவக்து 

சத்திராஜித்து மன்னவனிடம் கொடுத்தபிற்பாடுதான் 

௮வன்சொல் உண்மையாயிற்று. ஆதலால், சில சமயங் 

களில் மெய்ச் சொற்களும் பொய்ச் சொற்களாக மாறிப் 

போகின்றன. பாசவதம். 

மெயயுடை யோநவன் சோலமாட் டாமையால் 
போய்போ லும்மே ! போய்போ லும்மே! 

மெப்உடை-உண்மை பேசுதலையுடைய ஒருவன்-ஒருமனி 

தீண், சொலமாட்டாழையால்-( திறமையாகப்) பேசமாட்டாமையி 

னால், பொய்போலும் - (௮வன் பேரிய உண்மைச் சொற்கள்) 

பொய்யேபோலச் தோன்றும்; பொய்போலும்-பொய்யே போலச் 

கோன்றம். ஏ-இரண்டும் அசைகள். 

த 

72. முன்னொரு காலத்தில் மதுரைப்பட்டண சத்தில் 

இருந்த அந்தணன் ஒருவன் தன் மனைவியைக் காட்டில் 

ஒரு மாத்தடியில் வேடன் ௮ம்பாற் கொன்றுவிட்டான் 

என்.று பாண்டியன் சபையில் வழக்குக் கொண்டுவர்தான். 

௮வன் மனைவியின் மார்பில் கூரிய ௮ம்பொன்று பொத் 

அக்கொண் டிருந்தது. வேடன் : கான் கொல்லவில்லை ; 

நான் அந்த மரத்தடிக்கு வரும்பொழுதே அர்த அம்மாள் 

௮ம்புபட்டு இறந்து இடெந்தாள் ' என்று சொன்னான். 

ஈயத்திலும் பயத்திலுமாக எவ்வளவு விசாரித்தும் ௮ாச 

னுக்கு. உண்மை விளங்கவில்லை, பிற்பாடு, ௮வவரசன் 

கடவுளைத் தொழுது. அவர் : கட்டளையினால் அந்தணனை 

௮ழைத்துக்சொண்டு ௮க்தப்பட்டணத்தில் ஈடர்ச இதற்கு 

மூன் ஐம்பத்.துமூன் ருவ.து கதையில் வந்திருக்கிற வணி 
கன் விட்டுக் கலியாணத்துக்குச் சென்றான். அங்குத் தேவ. 

தர்கள் : முன்னர் மாத்தில் தொங்கெசொண்டிருக்த
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அம்பைக் காற்றால் விழுவித்துப் பார்ப்பனியைக் கொள் 

ஜோமல்லவா ? அதுபோலவே இப்பொழுதும் பசுவைத் 
அண்டி மணமகனைக் கொல்லலாம் ' என்று சொன்னார் 

கள். பாண்டியன் ௮.தனைக்கேட்டு வேடனை விடுதலைசெய் 

துப்பினான். ஆகலால், உண்மையான நியாயாஇபதி 
வழக்குச்களைப் பபத்தோடு ஈன்றாக அலோடத்துத் தீர்ப் 

புச் செய்யவேண்டும். இல்லாவிட்டால், ௮வன் குலம் அடி. 

யோடு ௮ழிர்துபோப்விடும். திருவிளையாடற் புராணம்- 

டுநவர்தம் சொல்லையும் எழதாம் கேட்டே 

இநவநம் போநந்த வுரையா ராயின்; 
மஙுழறை 6ோறியின் வழிக்கிடநீ தவர்தாம் 

மனழற மறுகிநின் நழக கண்ணீர் 

ழறையுரத் தேவர் ழவர் காக்கினும் 
எழீவமி யீர்வகோர் வாளா தம்மே. 

; இருவர்சம்-(ரியாயாதிபகியானவர், வாதி Ir San $laerrery 

இருவகைப் பட்டவர்களுடைய, சொல்லையும்-வார்த்தைகளையும், 

எழுதரம்-ஏழுசடவை, கேட்டு-(சவணனித்அச்) கேட்டு, இருவரும்- 

௮வ்விருவகைப் பட்டவர்களும், பொருர்த-ஒத் துச்கொள்ளும்படி, 

ம. ஐழுறை-ம நவினுடைப ரீதி நூலின், நெறியின்-வழியில், உரை 

யார் அயின்-சீர்ப்புச் சொல்லாரானால், வழச்கு-தொடுச்ச வழச்கை, 

இழர்தவாகாம் - உண்மையில் இழர்துவிட்டவர்சள், மனம்-மன 

மானது, உற மறுடமிகவும் கலங்கு, கின்று-கின்று, அழு ச-௮ழுத 

லால் உண்டான, கண்ணீரஃ-கண்ணீரானது, முறை உற-வரிசை 

யாக, மூவர் சேவர்-மூன்று சேவர்களும், காக்கிலும்-வழக்குத் 

Bras நியாயாதிப இற பகி காக்கவர் சாலும், வழி வழி-௮வன் சந் 

கீ.ரிகளை, ரர்வச-அப்பதாடய, ஒருவாள் அகும்-ஒப்பற்றவாளா 

யுதமாகும், ஏ; ௪, தாம், மூன்றும் ௮சைகள். 

ம 

13. 20-வது கதையில் துரியோதனன் பாண்டவர் 
களுடைய எல்லாவுரிமைகளையும் எல்லாச் செல்வங்களையும்.
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அ,த்இனபுசத்தில் சூத்தாட்டத்தின் முன்னிலையில் அப 
கரித்துக்கொண்டான் என்று படித்திருக்கிறீர்கள், சபை 

யில் Bots பீஷ்மா துரோணர் முதலான பெரியவர்கள் 
பாண்டவர் பாஞ்சாலியோடு பன்னிஈண்டு வருஷம் 

வனத்திலும், அப்புறம் ஒருவரும் அ.தியாமல் 6 ஒரு வருஷம் 
நாட்டிலும் வத் துவந்தால், துரியோதனன் அவர்களிடம் 
சவர்சக்துகொண்ட வுரிமைகளையும் செல்வங்களையும் அவர் 
களுக்குத் திருப்பிக் கொடுத். துவிடவேண்டும். அவர்கள் 

காட்டில் மறைந்திருக்கையில் ரியோ தனனாவது அவளைச் 
சேர்க் தவர்களாவது கண்டுபிடி த்.துவிட்டால், மறுபடியும் 
முன்போலவே பன்னிசண்டு வருஷம் வனவா சத்தையும் 
ஒரு வருஷம் அஞ்ஞாதவா சத்தையும் கழிக்கச் செல்ல 
வேண்டும் * என்று விதித்திருந்தார்கள். 

அ௮ங்கனமே பாண்டவர் பதின்மூன் று வருஷூததையும் 
கிசமப்படிகழித்து உபலாலியம் என்னும் பட்டணத்தில் 

வந்து தங்தெ துரியோதனனிடம் தங்கள் பாகத்தைப் 
பெற்ற௮ுவரும்படி சண்ணபிரானைத் தாதனுப்பினார்கள். 
௮ வா் பாண்டவர்களின் தூதாக அக்இனபுசத்துக்கு வ 
திருகதார். துரியோதனலுக்குச் சிறிய த௲தையான 
விதுரன் என்பவன் முதலில் அவருக்கு Ani sah sao உப 
சரணை செய்தான். அது துஷ்டனான துரியோதன னுக்குப் 
பிடிக்கவில்லை. ௮வன் மறுகாள் இராஜசபையில் சத்துரு 
வைச் சார்ந்தவனுக்குத் தன் கட்டளையில்லாமல் விருக 
தளித்த உறவுகொண்டாடினான் என்று கோபித்து ௮வ 
னைத் : தாழ்க்தகுலத்தில் பி.றஈ,தவன் என்றும், குற்றேவல் 
செய்யும் தாசியின் மகன் என்றும், ஈன்றியற்றவன் என் 
னும், அற்பபுத்தியள்ளவன் என்றும் ? பலரும் கேட்கச் 
சபையில் தாஷித்துட் பேசினான். 

விதுரன்! கோபம்கொண்டு தனது வாளை உருவிப் 
“ புத்தியயறவனே ! என்னையும் குலத்தையும் பழித்அப் 
பேசின உன் நாவை இப்பொழுதே இரண்டு அண்ட 

மாக்குேவன், பிள்ளையைக் கொன்றான் என்று வரும் 
பெரும்பழி என்னை பங்கனம் செய்யவொட்டாமல்
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டை செய்கின்றது. அதனால், நீ ஈடத்த கிருக்னெற 
யுத்தத்தில் உனத்குத் துணை செய்யாதிருக்கும் பொருட்டு 
நிசுசற்று விளங்கும் என்னுடைய இக்தப் பெரிய வில்லை 
வெட்டிவிடுகிறேன். ௮ஃதிருக்தால், பு.த்திரவாஞ்சை ஒரு 
சமயம் உனக்குத் துணைசெய்யத் தாண்டும்” என்று 
சொல்லித் தன் உயர்ந்த வில்லை வெட்டியெறிக்து வெளி 
யிற் சென்றுவிட்டான். அப்புறம் ௮வன் துரியோதன 
னுக்கு எவவிதமான உதவியையும் செய்யவில்லை. துரியோ 
sore தனக்குக் கேட்டைத் ,தன் வாயினால் தானே தரு 
விச்துக்கொண்டான். ஆதலால், நாமும் பிறருக்குப் பழிப் 
பையும் அவமானத்தையும் உண்டுபண்ணுகின்ற கெட்ட 
வார்த்தைகளைச் சொல்லலாகாது. மகாபாரதம், 

பழியா வநவது மோமியா (தாழிவது. 

பழியா--நிரசையாக, வருவீத-வருகன் ற வசனங்களை, மொழி 
யாது-பேசாமல், ஒழிவது- விட்டுவிட வேண்டும். 

—0OnetO0—— 

74, அ.இிரொளில் திரிகூட பலைச்சாரலில் ஆழமும் 
அகலமும் உள்ள ஒரு பெரிய மடு இருர்தது. து சுடல் 
போலப் பசந்து தாமசை முதலான நீர்ப்பூச்சள் மலரப் 
பெற்று அழகுடன் விளங்கிற்று, ஒருகாள் கஜேச்திசன் 
என்ற உயாஈத யானையானது தன் இனத்தோடு அம்மடு 
வில் இறங்க கீஈ்தி விளையாடிக்கொண் டி.ருக்கையில் பெரிய 
முதலையொன்று அதன் காலைப்பிடித்து இழுச்சகக்தொடல் 
இற்று, யானை பலமுள்ளதாக விருந்தும் முதலமினின் 
அம்-விடுபட முடியாமற் போயிற்று. மாதக்கணக்காகத 
தண்ணீரில் அதனுடன் போராடி இளைத்துப், பிற்பாடு 
கடவுள் ௮ருளால் ௮வ்வாபத்தை நீக்கக்கொண்டது. ௮த 
னால், ராமும் ௮வ்வியானையைப்போலத் தண்ணீரில் இறங்கி 
அதிகமாகத் தழக்து கிளையாடக்கூடாது. பாசவதம், 

சுழியா வநபுனல் இழியா தோழீவது. 
சுழியா-சுழித். துக்கொண்டு, வரு-வ௫ூன்ற; புனல்-வெள்ள,த் 

இல், இழியாது-இறங்காமல், ஓழிவது-மீங்சவேண்டும். 
௭9900
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5. ஒரு வர்த்தகன் தன்னுடைய நாயோடு ௮வசச 
மாக அயலூருக்குப் போனான். அவன் தன் வேலையைப் 
பார்த்துக்கொண்டு உடனே இரும்பிவிட்டதனால், ஈடுவழி 
யில் விடாய்த்து ஒரு குளத்தை யடைந்தான். முன்னிட் 
டுச்சென்ற காய் ௮வன் தண்ணீரில் இறங்கும்பொழு௮ 
வஸ்இரத்தைக் கடித்துக் கசைக்கு இழுத்து அவளை 
இதங்கவேண்டாமென்று சடைபண்ணித்று. வர்த்தகன் 
விடாய் மிகுதியினால் அத் ௫ிரங்கொண்டு நாயை ஒடித்து 
விட்டுக் குளத்தில் இற.ல்கஞென். அர்த ஈன்றியுள்ள சாய் 
வறு வழியில்லாமையினால் ௮வளுக்கு முன்சென்று தண் 

othe விழுக்சது. உடனே வுக்குப் படுத்தகச்கொண்் 
oes பெரிய முதலை சாயை இழுத்துக்கொண்டு உள்ளே 
சென்றுவிட்டது. வாதசசன் உண்மையை அறிந்து) 
தன்பொருட்டு முதலைக்கு இனாயாகத் தன்னைக் காப்பர்ற 

கின காயை நினைந்து பலவாறு அழுது, தண்ணீர் பருகாம 

லேயே துக்கத்தோடு விடூவக்து சேர்ஈதான். காய் வ 
னோடு சென்றிசாவிட்டால், ௮வன் முதலைக்கு இசையா 
யிருப்பது நகிச்சயமல்லவா ? ஆதலால், துணையில்லாமல் 
வெளியிற் செல்லலாகா௮. கதாசரித்சாகரம். 

துணையோ டலலது நேடூவமி போகேல. 

் துணையோடு-துணையினோடு, ௮ல்லது-௮ல்லாமல், நெடுவழி- 
அரழான வழியில், போகேல்-(8)செல்லாதே. 

டெடி வய 

70. முன்பு ஆறனுகாட்டுக்கு ஈவாப்பாக விருந்த 
சைதுல்லாகான் என்பவன் செஞ்சிக் கோட்டைக்குச் 
தலைவனான தேங்கு மன்னவனோடு சண்டை செய்யப் 
போனான். தேங்கு அதனைக் தெரிஈ்லு கோபம்கொண்டு 
தன் படைவீரர்களேோ௱டு புறப்பட்டுவநது ௮வனை எதிர்க்கத் 
தொடங்கினான். ஈவாப்பின் படைகள் அப்பொழுது சண் 
டைக்குத் தயாராக இருக்கவில்லை. அவர்கள் எதிரியின் 
வசவைச் சற்றுத் தடுக்கவேண்டுமென்று சமீபத்திலி 
ருந்த மிகவும் பெரிய மலையனூர் என்ற சொமத்தின் 
ஏரியை உடைத்்துவிட்டார்கள். ௮வ்வேரி நீர்சங்கசாபரணி!
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யாற்றில் விழுர்து அதிக வேசமாகப் பெருசச் செல் 
லத் தொடல்கிற்.று, தேங்கு மன்னவன் செப்பம், 
கட்டுமரம் முதலிய ஒருவிதமான கருகியும் இல்லாமல் 
தன் படைவிசர்களோடு குதிரைமேல் ஏறி ஆதிறைக் 
கடக்க இறங்கினான். வெள்ளம் ௮.திகமாகப் பெருவெக்.த 
படியிஞ்ல் அவன் வீரர்களில் ஒருவராவ்து ஆற்றைக் 
கடர்.து கரைசேரகில்லை. தேங்கு மன்னவனையும் அவன் 
ண்பன் மகம்மதுகானையும் தவிர மற்த அனைவரும் ஆற்று 
வெள்ளத்தில் அநியாயமாக அமிழ்து போனார்கள், ௮த 
ஞல், தேடங்குமன்னவன் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் 
அடைந்து ௮ச்சண்டையில் இறந்துபோனான். ஆதலால், 
நாமும் தெப்பம் மூதலான துணைக்கருவிகள் இல்லாமல் 
தண்ணீரைக் கடக்க விரும்பலாகாது. eee aan, 

புணைமீ தல்லது நேடூம்புனல் எகேல் 
புணைமீத-தெப்பத் தன்மேல், அல்லது-அல்லாமல், நெடும் 

புனல்-பெரிய நீரில்; ஏசேல்-(நீ)585இ.ச செல்லாதே, 
எ 0ஏஒி0 

7/. ஆதிகாலத்தில் சுந்தன் உபசுக்சன் என்று 
இசண்டு பொல்லாத ௮௪7 சகோதரர் இருக்தனர். அவர் 
கள் தவம்செய்து பிறரால் மமரணமடையசக் கூடாதென்று 
கான்மூகக் கடவுளிடத்தில் வசம் பெற்றிருக்தார்கள். 
அப்பொழுது திலோத்துமை என்ற ஒரு தெய்வப் பெண் 
அவர்களைக் காணவக்தாள். இருவரும் அவள் அழல 
ஆசைகொண்டு வளை மணக்க விரும்பினார்கள். அப் 

பெண் உங்களில் ரூரனாகிய வொருவனை கான் கலியாணம் 
செய்து கொள்கிறேன்! என்று சிரித்துக்கொண்டு சொன் 
னாள். அவர்கள் அறிவில்லாமல் தங்கள் வாத்தை மறாது, 
தங்களில் சூரனைசத் தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு ஒரு 
வருக்கொருவர் சண்டைசெய்து இருவரும் Opts 
போனார்கள், ஆதலால், பெண்களின் கபடவார்த்தை 
களைச் கேட்கலாகா து. மகாபாரதம். 

எழிலார் கயல்போந விழயார் தந்திரம் 
இயலா தனகோடூ ழய$வா காதே.
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எழில் ஆர்-அழகுகிறைர்த) சுயல்ஃ-கயல் மீனை, பொருத்து 
விளங்கு்ற, விழியார்-சண்களை யுடைய பெண்களின், சர்.திரம்- 
உபாயங்களால், இயலாதன - பொருர்தாதவற்றை,; கொடு - கைக் 
கொண்டு, முயல்வு-முயலுதல், ஆகாது-கூடாது. ஏ-௮சை, 

கன்றிய ஆவா 

78, ஆதிரரளில் பிருதுசக்சவர்த்தி யென்று ஒரு 
பெரிய அசசர் இருக்கார். அவர் முதலில் இல்லறத்தில் 
இருர்.துகொண்டு இசாஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணிச் தான 
தருமங்களையும், பசோபசாரங்களையும, பொ.து நன்மைக்கு 
உபயோகமான பல காரியங்களையும் செய்து Ere Ben 
அடைக்தார், பிற்பாடு, தமது மெப் பருவத்தில் அரசு 
முதலிய எல்லாவற்றையும் அறத்து வனத்தக்குச் சென்று 
தவஞ்செய்து கடவுள் அருளுக்குச் சொக்தமாடுப் பரம 
பதத்தை அடைந்தார். ஆதலால், ஒருவன் முதலில் 
இல்லறகெறியில் இருக்து செய்யவேண்டிய கடமைகளை 
ஈன்றாகச் செய்து, பிற்பாடு துறவற கெறியால் சடஅள 
உலகத்தை ௮டைப வேண்டும். பாகவதம். 

வழியே யேதக வமீயே மீளுக. 

வழியே - (ஒருவன் இலலற) வழியிலே, ஏகுக - செல்லச் 
கடவன்; வழியே-(பின்னர்) அ௮வ்வழியிலிருர்,த மீளுக-(துறவற 
வழியில்) திரும்பக்சடலன். 

OCC 

இவைகாண் உலகிற் கியலா மாறே, 

இவை - இவைகள் தாம்) உலூற்கு - உலகத்தில் உள்ளவர் 

களுக்கு, இயல் ஆம்- ஈடக்கச்கூடிய, ஆு-ரல்லவழிகளாம். சாண், 
௪-அசைகள். 

வாழிய நகனே | வாழிய நலனே ! 

சலன்-எல்லா ஈன்மைகளும், வாழிய-வாழ்க; ஈலன்-எல்லா 
இன்பங்களும், வாழிய-வாழ்ச, ஏ-இரண்டும் ௮சைகள்; 

முற்றுப்பேற்றன, 

Wh அற் 
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