
    

    

     

     
    

        

    

  

mit a 
i a ட் ப va 

Hf se    

  

படி 1, i 

பர் + 
ANE இ 

மி ட் 4 

ti “86 

roy rat co ட எ படல ரயான். . t ப்பு 

     ் fete தல டபக் தம். @ahis எளியாகடை 

ட வணக 'சப்பத்திரிகையும் ம் .கடைபெற்று ales 

ay மித்திரிகைகளும்'.. -செசிலைமைபினின் ௮. அதிதித்தள்ள 

அபிப்பிராயம். கொன்டே Burge ae 
So . 

ட்ரிப் தகை 
- 

nen ed ப் 

Po) | ‘ sit இதில் மாதர் f மும் இனிய ஜியாசங்சள், கவல்", கர்ப 

ர், PD, eral EOE, இலக்கியம், Our Pouura4dace 

    

        

ft ade 10. hepa or gr | 'ெளிவரு ம்! இ க டர | 

'இத்ன்" வ்ருட். Seep IO 0. .மாசவர்க்கும்.. இப 

    

  
  wnt Gig, be 8 0. Cau 3 GaisPinGa gids Le, 2-8 

    

    

          

   

  Be அ jue d Ones f2 த அரு gin pte, உடனே: சந்த 5 

  

பி, வருட ஆரம்பம். 

  

       

  

   

    

எர கட்டு ப 
\ te i ‘ os ff a Bye ர 

னார் க. ட் த 
ய் 
. பட்     

     
   

Bey பவனில் இரதம் ம 
த அதிர் 

    

ah i 2 Mike ae 
is a 

   



சோழவதந்தா னூர் மகாவித்வான் 

ஸ்ரீமத், அரசஞ் ரண்முாஈனூா் 

இயற்றிய 

UAT oh OT 2 நரிசை 
ஸ்ட 

முதல் நூறு (செய்யுள் மூலமும், 

PWT 1 I WT 63S) BHA to, 

LD ADT மாணவர a } gh px F Wat ஈது அக்கர THE OHSU HYD, 

'விவேகோதயம்'' “ஈர சிருரிக்கினியன்!! 

என்னும பத்திரிகை உன் அதிபருமான 

பண்டித பர்: ம, கோபா லகிருஷ்ணையரது 

குறிப்புரை, கதை விளக்கம் முதலியனவும. 

a ty 

இ.மா. கோபாலூருஆணக்கோன் 

புத்தக கியாபாம 

புதுமண்டபம், மதுரை, 

  

OCCT MY 

ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாசம் AF யந்திர சாலையிற் 

பதிப்பிக்கப் பெற த. 

1919, 

ரிஜிஸதா செய்தது. ]



diamant Oop Pao . 

Wh Baa, 

OF Poche Sub we Forty ns bt Be thee pw es 
ர் 

. ° 
0 ட இ 

ன ரர woos ' வர “ப ட்ப 1 " பு பா ், டச் wl ip NU 11) ர்] the உபி a 
4 4 

. ர wy டு . , ay ட . 4 டட . ty / to 

11 ட்டு ட் ட { ட Jt ப! டப். , ; + ch . வரர் 11 

னி y » C 

. = ர ‘ ர hope he a\ 
OA i ம் Vi ete ‘ “ ஈ ॥ ‘ da ட் ம்ம் ॥ 

ர mn -) x 
ay r ர , . , 1 ப்ப i a படு } , Yor oy Ar, a 

ப, ‘ 

- 1 தரு ப ra! ft se an f . wee doll +t 
ரீ 77 ் ॥ டர 

ப ௩ ் yt 7 
‘ கர் 2 க ்் / ப்ரட் t 2 1 ‘ ' ' பத் | , ‘ fey foo) 

[அ r 

' ் ry 1: 7 பட்ச TW 
e 9 | rin 1! ர ர் ‘ ‘ 

ரு பத்ம * } 
; | , , \ ‘ ் at ॥ 5 ॥ to, ? a ஷ் ர் 

ம ) ர் ர் 

, { . ‘ . ட - 
. . . ச தடம் ag ipo : . yr. cB RT Sai 

4 . . ப any ot 

u “Fy! | 7 4 ர் டு t ae ety, ee tet wo ue # 

: : . . , . : 

; 7 ' ் sb) ் 7 wae ட ரக் ரதன, ரழி 
, 3 pb oat fo , ட்ட boat rie Ay , ஸ்ட ay DY van ros ம் (அ 

‘ ட ட. ரு ‘ a . + . : 

ர ௩ பபப i ) po அப tite ae TLL LL 
a . 

டா டம் 1 > ot nt 
“ ம் 

சரணக்ய லவபமபை/ அல்லது FAD AIH ரிதம், 

ப att Rost BF nit (171/1 ப பல், EE இ nid 

sy) yy பப: பதை மிது மீடர் ந்த மாயினும் oT uw ௮11 8௭ ழ்! பிக பற! (1/7 ரல் rab VES GON 

சவி, ் டர்க டி கள் அரப ch (ர Lid oT och, Cpe vier. Lity ஸர் abl (பூ அதர் 

லா (ட்ய்ப் பு ஈசு Fs Fe GH பாவை NB them in aT Bl, அபணமக 
Lo ட்ட ட்ட ரு . உ . 

க்ளு ப ரி IMT RO IB BMD SVT at Ue oY BT a oN 1 கட்டிய 

rik if. / [47 ! | iia யே ம ப்ச் tf ou) Neh dhl (oll, if ne) ருக்திற்கும் 

Bist MA இலலை” டல மிரபல பக்கிட்கைகள். 
. 

த ஈழுதற்பாம 1 1-0, Cyd we ride Cop dF OY DO 
ச் * . , 

OS pare ஸ்ஸ் ௨ பிடில் 3...) 

Corr ot a ய் 
டம் ௫1 ப்பம். B- Bow aus ti wd Pare fee: -~ ( 

Spm Jee Toi bY 

7 ட் இ atodio 4$—S-—-O 

பட்ச க் ட 0) ட ய்ர்ஸ்பபு] 10-0. () 

ன IQ) க ல்ல பர் 10.) —Q 

விசுவநாத iW ( 4 ர VM. But} () Ru!) 

பண்டித ம. கோபாலூருஷ்ணையர், 
2 “வீவேகோகபம்'” பக்இிராதிபர், மதுஸா



bidroduetton. 

reneged ent omar 

Tha ் Hie ஙி perdi al ப்ட் உப] i, ‘e சதாககக Ae i hott ் பபப 

posed tay the படுப படட பறும் வம்ப thee hat | பய AS அவிய ப்ப 

| 1 வியப பப்ப்ப bos dbareate be te “Pantha orkdoas & 1/7 41 

Net Peele | பட் ப்பா [ட்டு ய ட்ட 

Ph vets sti the bank பபப்வப்டு, பி ட பட ட்ட பட ப பபயும்ப {oti die 

snail [புர அ ரப ப டு பபப டட ட Si ete nastier od 

ர ரை பாய்வா ப 
ட டட ட sth aster ப்பா 

No 

2 Oe eb fo fester of thas Teak Is abs படுப ப்பட ப டம 
Vhat a “(01 டட ap [ப பப்பு an reared ப, பட்ட ர டு 1. ப பப்ப 

பவி வ் பக மய்ய பம் ட்டி ப் ட ட் ar the பல்வ oot (பப 

பறட வட பரி hy, Prefect Vota Xe te ast races of this 

and, fare these books tak. பப SEP AY உ பட ந பரவவ, ல் பப பப்பு 

டப்ப பரு பயம் படி ஸப பப பட பிப [G0 பப்டி வடவை ப 

Worth, பிரப renee ரி வ பார்ப் tbe tye bj ப்ப enpols y 

amd foods thera wath புட பப பிர படி பபர் பிபி பப டட ஆயாரு 

idk 1 (ப, |) Hed, பு) (ப it, rl oyaye s! ethical ரப af 

{i a ட்ரீ 
1 

ர / ட பும். pint 

ம, [ப அட பு டப ப்பட்ட Byte dies (டய an பிப 

விட டம arthiadlon வயவர், வர்ஷ பி பப்பி பிக் விட Very 

eon ப பபப பரபர 115, வ 1 பப பவ ley thee carly ர al 

Ni Pol? knowin is fds & Ve Porte ee reve oe aimortnt of 

thome St Chat he bestowed on the stadia ofan ie Pore works and: the 

Pebble, ah வு apehios that des yas alle tata he Wo the Held, bet 

lo speck ol Jusstately styleoane dienmified dietion both oof aw hrea have 

உ யிட்பாடு ப! therm oowa 1] பப்ப pasde a வு பிடி ப்ப] stds ofthe 

tye Pant coms, பப்பு ப படட பயம் 7 வம்ப ர பயம் வட ப்படி மறம் 

111 பிட பரிபபுரப்:ப% பு! has Wy fal beth those CLASSES But, alas! 

Hefore aecomplishime tas noble parpese, he owas smatehed crvay fren 

bhe world me the VON prune af 1௩ Lyte, பட ப fie பட at His 

disciples aud adiairers, 

. நம Parelitowas seaina poet of ahteh order his 2 ப/ பரிய 

Dement and 3) Mecgithshi Agate Sith Phirarindip பப்ப 

Mathes டயட டயட ப] remarkable worth. 

  

ப 

ச ர் ர 
் ் 

: | 

ர ! ் me 0 
© Bre ay (2) 2 vs Pty at Sl ey ட் ர | 3 \ if tit, fe (1 ப 

மச
ால
்
 

OMG Wh be ரு. பெ புட ne) tow ne



2 

9. His # Chitrakuor works, t Malai-Mutru-Malui, t Yekapatha. 

Sootru-Anthathi &c. show his masterly command of the language and 

make one wonder how such literary feats are possible of achievement: 
One is really ata los which to adm ‘e—the genins of language that 
lends itself to these ingenious minip dations, or, the authors mastery 

over the language. 

6. The Pandi?s pupils and friends, of whom there are miny, 
(and I am one), will remember with fechings of pride, his simple and 
child-like habits, his staunch att hment to frends, his sonnd independ- 

ent judgment and above all his passionate devotion to ancient ‘Tamil 

classics, an adequate and convineme proof of which, if proof were ever 

needed, is the giving away by him on the spot, of the golden § bracelet 
he was wearing, for the #«# ‘Nochinarkiniar Memonal’ founded by 
Pandit. M. Gopalakrishnier of the Madura College, at a meeting presided 
over by Brahma Sri Mahamahopadyaya Pandit V. Swamimathier Avi. 

7. It gives me therefore great pleasure ‘that my frend’ Pandit: 
M. Gopalakrishnier, has now published the first part of Vallunar 
Nerisat with his own Explanatory Notes, Illustrative Stories, Facts 

80, out of regard for the memory of his esteemed friend and former 

teacher, Arasan-Shanimnuhanar 

8. Pandit Gopalaknishnier 1s too well known to the Tamil world — 

(1) by his famous ‘Aran porul-Thiraltn, “Virehodayam” ete. (2) by his 
connection with the various Tamil Sangams in and about Madura, as 
Lecturer, Chairman, Chicf-Examnimer, President, Life-President 

Patron &c, and (8) by his numerous aticles to the various papers—to 
need any appreciative mention from my pen, and [ heartily commend 
this new publication of his, to the Tamil world. 

V. Muthusami Aiyar, M.A.L. T, 
MADURA, Personal Asst. to the Inspector of Schools, 

15—2-—19, VIL Circle. 

உ இத்இரகவி; * மாலை மாற்று மாலை; t cours srpprgn §); 

6 இசசர்தர்ப்பத் தில் மஹா மஹோபாத்யாய ஐயரவர்கள் கூறிய ஒத்துக் 

கொடுத்தல்?! சாப்புக்கொடுத்தல்?? “தடை $க்கல்?? முதலிய சிலேஷை 

கள் வியச்சப் பெற்றன, உ ஈச்சினார்கீடினியர் ஞாபகச் சின்னம்,



oh. 

பொங்தம் மங்களம் எங்தம் தங்கக. 

(கவரை, 

சோமேசர் வெண்பா, இரங்கேச வெண்பா, சிவசிவவெண்பா, 

“வடமலை வெண்பா, இனகா வெண்பா அஇயன லர் பாடியுள்ளதுபோல, 

எனது ஈல்லாசிரியா அமசஜ்சண்ழகரர் அவர்களும், இவ்' 4 வளளுவர் 

நேரிசை ? இயற்றியருளி யுள்ளார். .ஐயினும், இதற்கும், அவற்றிற்கும் 

ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு; இருச்குறளினின். றம் அதிகாமத்தி௰் 

கோந குறள் வீசம் கொண்டு, அக்ருறள் நீதிக் Houses விஷயம் வாயர் 

தவை அவை, இவற்றுள் இரண்டொரு ரால்களே 189 குறட்களுக்கும் 

உதாரணம் கொண்டு விளங்குவன :; ல 108, அல்லது 100 நறட்களுச்கே 

உதாரணம் கொண்டவை. இங்: னம் கதை அமை/தும் காட்டுவதில். 

அவற்றை இயற்றியோர் சிலருற்ற பி-யாசை மிகுகயை, ஏற்ற கதைகள் 

அகப்படாமல் வேறு விஷயங்களால் பல விடங்களில் குறள் நீதி விளக் 

கப்பட்டி ருப்பது கொண்டு ஈன்கறியலாகும். வள்ளுலர் நேரிசையோ,௮.தி 

காரத்திற்கொரு குறள் லீதம் சேர்த்துச் செய்யப்பட்டதன்று, பின் 

னிரண் டடியில் வரிசைக் கீரமமாக ஒவ்வோந திருக்குறளையும், முன் 
னிரண்டடியில், ௮க்குறள் நீதிச் கியைர்ச ஒரு சரித்தி ம் அல்லது விஷ 

யத்தையும், இரண்டாம் அடியின் மூன்றாம் ராக “வள்ளுவரே!!! என 

சாயனாரது பெயர் முன்னிலையையும் அமைத்துப் பாடப்பட்டதாகும். 

ஆயினும், அந்தோ ! பிள்ளையவர்களஞுற்ற சோய், குடும்பவிவகா..ம், அசத் 

தை முதலியன அவர் அந்திய காலத்தில் இயற்றி முடிச்கத் துணிந்த இம் 

ஈற்காரியம் ரிமைவேறாது செய்து விட்டனவே! இத, : வள்ள வன் தன்னை 

ஐ.லகனுச்கே தந்து வான்புகம் கொண்... தமிழ ஈரடி? முன்செய்த 

தீவினைப்பயனே போலும்! 

இர்சிரியர், இவபதமுற்ற சல இனங்களு கெல்லாம், ter, Cer pari 

கானுக்குச் சென்றபோதுசான் 4 வளளுவர் நேரிசை” யைப் பற்றிய 
விஷயம் அறியலானேன். எனவ ஈண்பரும், பிள்ளை யவர்கரின் அருமைச் 

சோதரரும், வரு விருச் துவப்ப ரூடட்டும். சேசமிக் குடையாருமான 

ஸ்ரீ: இராமசாமிப்பிள்ளேயவர்கள், என ஒரிய... ௮ சானிலயத்மையும், 

அவாது கையெழுத்துப் பிரஇகளிற் சிலவற்றையும் காட்டி, அவற்றை 
என் இஷ்டப்படி செய்து கொள்ள விரும்பினர். ' இருவசைச் செல்வ 
மூம் போதியவாறு எய்இநிலாயான், அவர்க்கு என்றி கூறி, கூடிய சீச்செத் 
கில் சான் அவ்ஷர் வர்து, ஆரிய. ஞாபகார்த்தமாக, அவர் 
பெயராலேயே ஒரு சங்கம் ஸ்தாபிப்பேன் என்றும், அதற்கு அவரது நூல் 
ரிலயத் இனைப் பயன்படுத்துவித்தல் ஈலம் என்றும், அங்ஙனம் செய்ய இயலா 
விடின், என் சங்க நால்நிலயங்களுடன், பிள்ளையவர்களதையும் சேர்த்துச் 

கொள்வேன் என்றும் கூறி, 4 வளளுவர் நேரிசை ப் பிரதியை மட்டும் 
எனக்கு அளித் துவிடுமாறு கேட்டேன். இராமசாமிப் பிள்ளையவர்களுர் 
அழிற்கெங்கெனர். இர் ஈன்றியை யான் என்றும் மறவேன்,



ன் இன்னாட்களுச்செல்லாம், அச்தாலுச்கு, அரும்பதவுரை, சதைலிள 
கம், முதலியன எழுதத்தொடங்கி, ௮வற்றை எனது : விவேகோதய ச 
தில் வெளியிட்டு வரலானேன். மதல் நூறு செய்யுட்களையும் ௮லை 
சம்பர் மாச யான் எழுதிய கதை விளச்சம், குறிப்புரை முதலியவற்றை 
யும் * முதற்பாகம்?! ஆச வெளியிட் டுள்ளேன். இப்பதஇப்பில் என்னில் 
சேர்ச்த எவ்வகைப் பிழைகளையும் பொறுத்தஇிடுமாறு ௮றிஞர்சளை வேண்டு 
இன்றேன். இதில் உள்ள பிழைகள் யாவையும் அறிவித் துதவிபுரிக்தி, 
சேந்தமீழ்'' உபபத்திராதிபர் ஸ்ரீமச் ௮. நல்லசிவன் பிள்ளைக்கு ஈன்றி 
கூறுகிறேன். இப் பிழைகளும் திருத்தங்களும் புத்சச அட்டையில் £ ஒரு 
பச்சத்தில் பதிப்பிக்சப்பட்டுள்ளன. ஆசலின்,அவற்றை உடனே ஆங்சாக்கு 
இருச்திச் சொள்ளல் ஈலமாகும். நிற்க, 

ஆர்சிரியரிடத்தும், வள்ளுவனாரிடத் தம், தமிழிடத் தும், மெய்யபி 
மானம் வாய்ர்த பெரியோர்கள், இம் முதற்பாகத்தைப்பெற்று, என்னை 
ஊச, இதன் டரண்டாம்பாகம் வெளிவருதற்காவன புரியுமாறு கேட்டுக் 
கொள்ளுகிறேன். 

ஆசிரியரது வாலாற்றுச் சுருக்கம்: 

ழ்சிரியது இயற்பெயர் சண்ழகம் பிள்ளை என்பதே அரசப்ப 
பிள்ளை என்பாரது குமா ஈதலின் (அரசத்சண்ழகஞர்?? என்னப்பெற்றார். 
இவர் சோழவர்தானில், வேளாண்மரபில் 1860 ஸெப்...ம்பர்மா 15௨ 

பிறர்தனர். இவர் தமதரில் இருர்த சீலஸ்ரீ கர்தசாமிச சாமியாரிடம் கல்வி 
பயின்று, இலசக்சண இலக்கிய ஆராய்சசி மிக்குற்று, சோதிடத்இிலும் மாதி 
டத்தின ராயினர். தம் 18-வது வயதில் வயிற்றுவலி மிகுதியால் 
இவர் வருந்இ.ப காலையில், இவரது ஆப்த ஈண்பர், ஸ்ரீ அரியூர் எஸ். சாமீ 
நாதையாது ஈல் விருப்பிற் ணெஙகக் குகன்மீது 4 மாலை மாற்று மாலை?? 
என்ற ஒர் நாலும், கலம்பகம் ஒன்றும், இயற்றி,௮ச்கோய் நீங்கப்பெற்றனர். 
1990 ஷூ முதல், சுமார் 13 வருஷம், மதுரைச சேதுபதி உயர்தர கலா 
சாலைப் பண்டிதராக இருர்.ஐ, பிறகு தமிழ் நிர்தனை பொருது, ௮சனின் 
றும் ௮கன்று, ஸ்ரீ பாண்டித்துை ச் தேவரின் விருப்பிற்கிொணங்க, சேது 
பதி சேந்தமீழ்க் கலாசாலை”ப்பண்டி த.ராய் அமரச் ௪, பிறகு இளைப்பாறி, 
ஆனந்த் மார்கழிம் 28௨ சிவபெருமான் இருவடி ௩ழலைச சார்ர்தனர் 

வாது பிற நூல்கள் :--முருசச்சடவுள் மீது ஏசபாத நூற்றர்தாதி, 
பஞ்சதர் திரவெண்பா, இன்னிசை இருநாறு, சலித்துறையில் அ௮ர்தாதஇத் 
தொடை நிசண்டு, மாலை மாற்று மாலை, மீனாட்சியம்மன் சர்தத் திருவடிப் 

புகழ்ச்சி மாலை, நுண்பொருட்கோவை முதலியன. திருக்குறளிலும், தொல் 
காப்பியத்திலும் இவரது ஞானம் அபாரமானது, இவர் அவை சம்பர்த 
மாசச் கூறும் ௮தஇி அற்புதப் புத்தறராகளே இவரது ஙணுகிய ஆராய்ச்சி 
யையும் மதிவன்மையையும் விளக்கப் போஇியவை யாகும். 

இவாது சரித் தர முழு விவரமும் யான் ஈடத்தும் *வியவேசோதயம்? 
அல்லது *: ஈசசினார்க்கினியன் ?? வாயிலாக வெளி வரும், 

60) . , மதுரை, \ இங்கனம், 
கரசுயுக்திஸூ் டு 
opis” la. ம. கோபாலூருஷ்ணன்.



உட 

சோழவர்தானூ/ அரசஞ் சண்முகனார் 

இயற்றிய 

வள்ளுவர் நேரிசை. 

—- fpr. 

தற் Hovis ward ob, 

  

இருத்தகு தெய்வத் திருவள் ஸுவர்தாள் 
வருத்தமறச் சென்னிமிசை வைத்துக். கருத்திருத்தி 

அன்னார் மறைப்பாட்டோ டியானுமரைப் பாட்டிசைப்பேன் 

மூன்““நே ரிசை”ப்பேர் மொழிந்து, 

அரும்பத விளக்கம் ழதலியன:-- மறைப்பாட்டு-வேகப்பொருஎடங் 

யெ செய்யுள்: தமிழ் வேதமாயெ குறள்; வருத்தம்-இடையூறு, ௮ரைப் 

பாட்டு-(முற்பகுதியாகய) பாதிச் செய்யுள், ழன்நேரிசை-முதன்மையா 

இய நேரிசை வெண்பா வாலாகய நூல்: (வள்ளுவர் கேரிசை), அல்லது 

கேட்கும் வினாவிற்கு வள்ளுவரே முன்னின்று உத்தரமாகக் கூறுவது 

போழ் கூறும் செய்யுள் நால், 

  

முதலாவது அதிகாரம், 

கடவுள் வாழ்த்து. 

ஈ:சன்கண் மூட இருண்ட(து) உலகமென 

மாசநத்றார் கூறலென் சொல்?வள்ளுவரே!---பே௫ில் 

அகரம் முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்றே உலகு. (௧) 

(௮-ம் ழதலியன்):-- என் கோல-யாது காரணம், ''ஈசன்சண்மூட 
உலகம் இருண்ட”, விளையாட்டாக உமாதேவியார் பரமசிவன் கண்ணை 

மூடிய போது, முழுவரலாற்றையும் சாஞ்9ப் புராணம், திருக்கண் புதை 

தீத படலம்'' கொண்டு go Di pours. 

நான்மறைநால் கற்றும் ஈவின்றும் SOO ps sre 
மான்மகனார் என்னேயோ! வள்ளுவ?ே!--- நான்முற்றக் 

கற்றதனால்ஆய பயன் என்கொல் ares Das 

ஈற்றாள் சொழாயர் எனின். (2)



2 வள்ளுவர் தேரிசை. 

(௮-ம் ழதலியன):-- நான்த மறைகள்-இருக்கு, யஜுர், சாமம் 

அதர்வம் ஆயெ 4 வேதங்கள்; நவின்றும்-(பிறர்ச்கு)உபதே௫த் தும்; மால் 

மகனார்-இிருமாலினது குமாரராகயெ பிரமதேவன். நூல் ழற்ற-சாஸ் திர 

முழுதும்; வால் அறிவன்-மெய்யறிவுடைய சடவுள், கோழாதுர்-வணங் 

சார் (கொல்-௮அசை) 

மால் மகன் தலை டஇழந்தது;--1ஆ.இயில் ஐர்து தலைகள் பெற்றிருர்த 

பிரமன், ஒருகாலத்தில் தானே முதற்கடவுள் என்று செருக்குற்றான். பர 

ube ௮வன் கர்வத்தை அடக்க ௮வன் எதிறில் வந்த காலையில் ௮வ 

னது ஐச்தாவது முகம் "வனை :நீ எனது மசெற்றியினின் றம் தோன்றிய 

வன். ஆதலின் நீ முதல்வனாவ தெங்வனம்??? என்று! இகழ்க் து கூற, சவ 

னுக்குக் கோபத்தால் முகம் பொங்கியது, தகூணமே அவரது அம்ச 

மான வைரவமூர்ச்தியால் ௮ச்ரரம் கிள்ளி யெறியப்பட்டது'' என்பதாம். 

சாகலுற ஏனோர், தமிழ்மா முனிமுதலாம் 

மாதவத்தோர் வாழ்வதென்கொல்? வள்ளுவசே!---ஓ.இன் 

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி. சேர்ந்தார் 

நிலமிசை நீடுவாழ் வார். (௩) 

(அ-ம் ழதலியன):-- ஏஜஹே4-(தவம் முதலியன செய்யாத) மற்றை 

யவர்; தமீழ் மர்ழனி-௮கஸ் இயர்; மலர்மீசை ஏகினுன்-பக்தர் மனமாகயெ 

தாமரை மலரிடத்து (அவர்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் ௮வர்கள் குறித்த 

வடிவுடன் விரைந்து) செல்பவனாகயயெ கடவுள்; மாண்-பெருமை பொருச் 

இய; சேர்ந்தார்-இடைவிடாது நினைப்பவர் 

தமிழ்மாமுனி''.- ஏன்று ஆரியர் கூறியது அவர்க்குச் தமிழ் 

மொழியாகிய தம் தாய் மொழி யிடத்துள்ள அபிமானத்தை விளக்கி யுள் 

எது, தமிழ்ப் புலவர்களுக்கு இத்தகைய அபிமானம் இயற்கையில் உள் 

ளது என்பதை கலைமகள் வாழ்ச்சை முகத்ததெனிலும் மலரவன் வண் 

டமீழோர்க் சொவ்வான்!' என்ற குமரகுருபரர் வாச்காலும், (வண்டமிழ் 
வாணர்ப்பிழைத்த வான்குடிபோல்...'” என்ற புகழேச் இப்புலவர் வாச் 

கைச் கொண்டும் இன்னோரன்ன பிறர் வாச்சாலும் தெளிக, 

சீல்லே புணேயாக் கருங்கடலை காவரையர் 

வல்லே கடந்ததென்னே? வள்ளுவசே!---சொல்லுங்கால் 

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி. சேர்ந்தார்க்கு 

யாண்டும் இடும்பை Ow. (௪)
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(௮-ம் ழதலியன்):-- aa-sporem, yeem-Oguuw, srajnowi~ 

இருகாவுச்க ரசு சாயனார்; வலலே-விரைவாக; வேண்டுதல் வேண்டாமை 

இலர்ன்-விருப்பு வெறுப்பற்ற கடவுள்; இடும்பை.-துன்பம், சேர்ந்தார். 

இயானிப்பகவர், 

மருணீக்கியார் என்பவர் சைவராகப் பிறர் தும், ஒருசாலச்தில் க்டம. 

ண மதத்தைத் தழுவிப் பாராட்டும்படியான நிலையுற்றனர். இவரது சசோ 

தரியான திலகவதியாரது ஈன்முயற்சியினாலும் சிவபச்இியாலும் இவர் ஈல் 

வழிப்பட்டு மறுபடியும் சைவர்தமுவி மேம்பாடுற்றார். இது பொருத க்ஷம 

ணர்சள், அவர்க்குப் பலவிதத்திலும் ௮ரசனைக்சொண்டு கடுர்தண்டனை 

விதித்தனர். அவையாவும் இவரை ஏதும் செய்ய முடியாமற்போகவே, 

கூஷமணர்கள் சினந்து இவரை ஒரு சற்றாணோடு சேர்த்தும்சட்டிச் கடலில் 

எறிய ஏற்பாடு செய்தனர். சிவன்மீது அப்பொழுது ஓர் பதிசம் பாடவே 

HES HMC om Burges Osun மிதர்து கரை யேறற்கு ஏற்ற ௧௫ 

வியானது. 

மச் சாவரையர் வரலாற்றைப் பெரியபுராணத்தில் விவரமாக ௮றிக, 

தந்தையார் தாளஎறிந்தும், சா.ராமை என்னைவினை 

மைந்தர் ஒருவர்க்கு? வள்ளுவசே!....-ஈந் தும் 

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் 

பொருள்சேோ புகழ்புரிந்தார் மாட்டு, (௫) 

(அ-ம் ழதலியன):-- தந்தையார்-எசசதத்தன் என்லும் அ௮ர்சணர், 

தர்ள்-பாதம், வினை-தர்தையைத் தாள்எறிர்த,தாலான பாபவினை. மைந் 

தரீ-விசாசசருமர். இறைவன் போநள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டூ-சடவு 

ளஞூடைய மெய்க€ர்த்தியையே விரும்பிப் பலாபேல-ஷ கருதாது கருமம் 

புரிபவரிடத்தில், நந்தும்-மிகுர்து வருத ஐூன்ற 

தந்தைதாள் மைந்தன் எறிந்த வரலாறு:-- விசாரசருமன் என்னும் 

அந்தணச் சிறுவன், இடையனொருவன் பசுமர்தையை இரக்கமின்றி அடி, 

த்து ஓட்டிச் செல்வதை ஒருகாள் கண்டு வருதி, தானே அதனை இணி 

மேய்த்து வர அனுமதி பெற்று மேய்த்து வந்தனன்: இச்சிறுவன் சாட்டி, 

வக்த அன்பாலும் ஊட்டிய இரையாலும் பசுச்சள் அளவுக்குமிஞ்டுப் பால் 

அளித்தன. சன்றுகட்கும், ஆதரிப்போர்ச்கும் முன்னிலும் ௮திகழாசப் 

பால் சொடுத்தும் ௮வை மடி.சாங்சாது பால் சுரர்து ழே வழிய விட்டு 

வந்தன, சிறுவன் மண்ணியாற்று மணலினால் தான் ஒரு சிவலிங்கம் உண் 

டாச்டு, அதற்கு விணாசச் €ழ்வழிய இருக்கும் பாலைச்ச pig, அபிஷேசஞ்



4. வள்ளுவர் நேரிசை. 

செய்து வர்தான், சறவனது ௮ர்தரங்கத்தை அறியாத Hug seu 

பன் ஒரு காள் இசைக் சண்டு ௮வன் பாலை வீணாக்குவதாச நினைச்து லிங் 

சத்தையும் பாற்குடத்தையும் காலால் எற்றி அவனைச் சோபித்தான். உட 

னே வெபச்திமிக்ச சிறுவன் வாள்சொண்டு தநைகாலைவெட்டிவிட்டான். 

சிவபிரான் ௮வனத பச்திக்கு மெச்சச் சண்டேசுரபதம் அளித்தனர். 

ல” விசாரசருமர் வரலாறு முழுமையும் பெரிய புராணத்தால் ௮றிக. 

காடொழார், சீர்உரையார் சாக்கெயனார் கல்எறிர் தும் 

வாடாத வீடுறலென்? வள்ளுவரே1--நாடில் 

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க 

நெறிகின்றார் நீடுவாழ் வார், (௬) 

(௮-ம் ழதலியன):-- தாள் தோழார் - (எவருங்காணச் சிவபெருமா 

னத) திருவடிகளை வணக்கெவரல்லர்; 8ர்-சறப்பு, வாடாத-அழியாத, 
வீடு-முத்தி௨லகு, போர்றி...... நேறி-மெய் ருதலிய பஞ்சேச் திரியங்களை 

யும் வழிசளாகவுள்ள ஊறு, சுலை, ஒளி, காற்றம், ஓசை என்னும் ஐஇ 

னிடத்தும் செல்லுகின்ற ஆசை ஐச்.இனையும் ௮ற வொழித்தவனான சட 

வுள் கூறியுள்ள ஈன்னெறியாயெ வேதமார்ச்கத் தில், 

சாக்கியனூர் வீடுற்றது:-- புத்த மதத்திற் பிறர்தும் சவபக்தஇயிந் 
Apis சாக்யெ சாயனார் தமது இனத்தார்க்கு அஞ்சியும், தமது பிறப்பிற் 

சரச வருந்தியும், வெளிப்படையாய் இவனை மலர்கொண்டு ௮ர்சரியாமல், 

கல்லால் எறிர்து ௮க்கல்லையே மலராக பாவிக்கும்படி மெய்யன்போடு 

பூசித்தனர். பெருமான் இவரது பக்திக்கு மெச்சி முத்தியளித்தனர்?? 

என்பதே. 

பண்டுதவஞ் செய் ரம் கவலைப் படலென்னே 

வண்டாரு காவனத்தார்? வள்ளூவரே!--தொண்டாய்த் 

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது, (cr) 

(௮-ம் மதலியன):-- வண் தாநகாவனத்தரர்-வளப்பம் பொருச்திய 

தாருசாவன ரிஷிகள்; தோண்டாய் - அடியார்களாள; சேர்தல் - இடை 

விடாது நினைத்தல்; மனச்சுவலைக்குக் சாரணம்:- பிறவிக்கு ஏதுவாயெ 

சாமவெகுளி மயச்கங்களை நீச்கரமை, ௮ரிது-முடியாது 

தர்நகாவனத்தார் கவலைப்பட்ட விவரம்:-- ஒரு காலத்தில் தாருகா 
கன முனிவர்கள் சவபெரறாமானை மதியாது நின்றனர், அவர்களுக்கு ஈற்



கடவுள வாழ்த்.து. 5 

புத்தி வருவிச்சவும் ௮வர்கள து மனநிலையை அறியவும் கருதிச் சிவபிரான் 

ஒரு விட புருஷ வடிவுடன் அவர்கள் இல்லர் தோறும் பலி ஏற்றனர். 

உடனே அ௮ம்முனிவரது பத தினிமார்கள் கற்புநிலைக்குப் பங்கம் வந்து 

விட்டது. ௮துசண்ட முனிவர்கள் சாமவெகுளி மயச்சங்களால் பீடிக்கப் 

பட்டவர்களாதலின், மனச்சகவலை கொண்டு ௮பிசா.ர யாசகம் இயற்றி, நா 

சம், பூசம், மான், புலி, யானை, முயலகன், வெண்டலை முதலியவற்றைக் 

தோற்றுவித் துச் சவனைச் கொல்லுமாறு ஏவினர். இவற்றிற் ॥லவற்றை 

அணிகளாகவும், ரிலவற்றை உடையாகவும் சவன்சொண்டு முயலகளை 

மிதித்து வெண்டலையைச் தலையிற் கொண்டனர். 

ஆயிரத்தெட் டண்டமா சாண்டாலும் வெஃகியதென் 

மாயாச் சுரர்பதியை? வள்ளுவரே !-ஆயின் 

௮ற்வாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால் 

பிறவாழி நீர்தல் அரிது. (௮) 

(௮-ம் ழதலியன):-- 1008 அண்டம் அரசாண்டான் - சூரபத்மன்; 

வேஃகியது என்?- அடைய விரும்பியது யாது காரணம். மாயா - நித்ய 

மான, சுரர்பதி - தேவர்உலகு: ஆயின் - ஆராய்க்து பார்க்ெ; அற ஐமீ 

அந்தணன் - அறச்சடலாடிய கருணையங்கடவுள்; பிற ஐமீ - (இவ்வுலகில் 
எய்தச் கூடிய முப்பொருள்சகளுள் ௮றம்ஒழிர்த) ஏனைய இரணடுமாகிய 

பொருள், இன்பம் இவற்றைப் பற்றிய ஆசைச்சடல்; அரிது-முடியாது. 

சூரபத்மன் சாரர் பதியை டுச்சித்தது:-- மசா வரப்பிரசாதியான 

இவ்வசுரன் 1008 அண்டங்களை 108 யுங்கள் ஆண்டதோடு இருப் 

கொள்ளாமல், டச்திராது தேவரைச் சிறையிலிட்டு அமசாவதியையும் 

ஆள விரும்பினன். 

இவனது முழுவ.ரலாற்றையும் கரத புராணத்திற் சண்டு ௮றிக, 

இர்த்தரும் போற்றும் இறுவிஇக்காட் டுத்தலைசான் 

வாய்த்ததென்னே தன்தலை2போாய்? வள்ளுவரே!-பார்த்தக் 

கோளில் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான் [கால் 

தாளை வணங்காத் தலை, (௯) 

(அ-ம் ழதலியன):-- தீர்த்தர் - பரிசுத்தமுள்ள பெரியோர்; போற் 

றும் - புகழும்; சிறு விதி - தக்ஷன்; கோள் டூல்-(தத்தமச்கு ஏற்ற புலன் 

உணர்ச்சிகளைக்) சொள்ளுசல் இல்லாத; போறியின் - பஞ்சேர் திழியய் 

சளையும் போல; கணம் - பயன், எண் தணத்தான் - ஸ்வதர்தரம், சத்த



6 வள்ளுவர் தேரிசை, 

சரீரம், இயற்கையறிவு, முற்றணர்வு, இயற்கையிலே பாசமின்மை, பேர 

ருள், அழியாவலிமை, அளவிலா ஆசந்தம் ஆசய இவற்றைச் சொண்ட, 
கடவுள், 

சிறு விதிக்க ஆட்டுத்தலை வாயத்தது:--பிரமனது குமாரனாக தக்ஷ 

னுக்கு அவனது வேண்டுகோட்படி உமாதேவியார் புத் திரியாயினர். தா 

க்ஷ£யணி எனப் பேருற்ற ௮ம்மகளை ௮வன் சிவபிரானுக்கு மணஞ்செய்து 

கொடுத்தனன். பிறகு அவருக்கும் தக்ஷனுக்கும் மனஸ்தாபம் நேரவே, 

முகளையும் மருமகனையும் தக்ஷன் மதிச்சவில்லை, தான் பெரிய யாகஞ் 

செய்த காலத்தும் சிவபி.ரானுச்கு அ௮விர்ப்பாகம் தரவில்லை, அ௮வ்யாசத் 

இற்குத் தக்ஷன் அழையாமலே உமாதேவியார் தாமே வலியச் சென்றனர். 

அப்பொழுது தக்ஷன் உமையையும் சிவனையும் இழித் துரைச்சவே, ௮ 

பொருத அம்மையார் ௮ச்கினிப் பிரவேசஞ் செய்தனர். இல்தறிர்த சிவ 

பெருமான் ௮சோச வீரபத்திரபைத் தோற்றுவித் துச் தக்ஷனையும் ௮வன் 

செய்த யாகத்திற்கு உடர்தையாய் இருந்தோசையும் வெவ்வேறு வித 

மாசத் தண்டித்தனர், தக்ஷன் தலை துணிக்சப்பட்டு யாகத்தீயில் இடப்பட் 

ட௫. பிறகு அவன்மேற் கருணை கூர்ந்து ஆட்டுத்தலை ஒன்று ௮வன்கழுத் 

திற் பொருத்தட்பட்டது, 

சாயா இரணியனும் சாய அவன்இளம்சேய் 

மாயாஈல் வாழ்வுறலென்? வள்ளுவசே!...- ஆயின் 

பிறவிப் பெருங்கடல் $ந்துவர் நீந்தார் 

இறைவன அடிசேரா தரா, (௰) 

(அ-ம் ழதலியன):-- சாயா - அழிவடைதற் கருமையான; சாய-.- 

இறக்க; சேய-மகன்: பிரகலாதன்; மாயா-நித்யமான; ஆயின்-ஆ ராயின்; 

(ரீறவிக்கடல-ஜனன ஸாகரம்; இறைவன்-சடவுள்: சேர்- இடைவிடாது 

நினை: (5 துவர்?” என்பதற்கு இறைவனடி சேோர்தவர்!'? என்பது 

தோன்று எழுவாய், 

இரணியன் சாய்வும் அவன் சேய வாழ்வும் உற்றமை:-- செல்வம் 

வலிமை முதலியவற்றால் செருக்குற்றுப் பசவானான விஷ்ணுடைச் துவே 

ஷித்து, யாவரும் தன்னையே வணங்கும்படி செய்துவசர்த டூரணியகசிபு 

என்பவனுக்கு, விஷ்ணுபக்இயிற் றச். த பீரகலாதன் என்ற தர் மகன் 

தோன்றினான். தன் விருப்பிற்கும் கட்டளைச்கும் விரோதமாக சஈடர்து 

சொண்ட மகனுக்கு இரணியன் சொடிய தண்டனை பல விஇத்.தும் பயன் 

படாமற் போயிற்று, பசவத் பக்தியால் எவ்விதத் திலும் அழிவுறாமல் 

கின்ற அவனைச் சினர்து, இரணியன், கூறும் விஷ்னு எங்கும் உளன்”?
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என்றாயே, இத்தாணில் உளனோ? உளனாயின் என்னெதிரில் வரட்ட%1, 

ஏன்று ஒரூ தூணை கோக்க உதைய பக்தன் சொல்லை மெய்ப்பிக்க அத் 

தாணினின்றே பசவான் தோன்றி இரணியனை மாய்ச்துப் பிரகலாத 

னுக்கு நித்மவாழ்வு ஈச்சனன், இவ்வரலாற்றைப் பாகவதத்துனின்றம் 

விவரமாக அறிர்துணர்க, 

  

இரண்டாம் அதிகாரம் 

வான் சிறப்பு, 

— திதி டட 

(மாய்க்கன மீண்டும் வழிவழித் தோன்றற்கு 

வாய்ந்தமருந் தியாகோ? வள்ளுவரே!...- ௮ ப்ர்சுக்கால் 

வான்நின் றுலகம் வழங்கி வருகலால் 

கான்௮மிழ்கம் என்னணாற் பாற்று, (௧) 

(அ-ம் ழதலியன):-- வான் -மழை: நீன்று - ஒயாமற் பருவசாலங்க 

ளில் பெய்து வருவதால்: உலகம் - உலகில் உள்ள சசல சீவராசிகளும், 

வழங்கி-ஜீவித்து: தான்-அம்மழை: அமீழ்தம்-மரணம் ஒழிக்கும் மருக து, 

உண்ற் பாற்று-அறிர் துணரத்தக்கத, 

ஊண்அன்றோ சாப்ப துடலை, உயர்வானம் 

மாண்௮மிழ்தம் ஆவதெங்கள்? வள்ளுஙசே!--காணவே 

அப்பாரக்குத துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்கு 

அதப்பாய தூஉம் மழை, (௨) 

(அ-ம் ழதலியன):-- ஊண்-உணவு: வானம்-மழை: மாண் - சிற்த, 

துப்பார்க்த-உண்போர்க்கு: துப்பு ஐய-ஈன்மையாகிய: துப்பு ஆக்கி: 
உணவுப் பொருள்களை உண்டாகச்: துப்பர்ர்க்த - (அவற்றை) உண் 

போர்க்கு: துப்பு ஐய தூஉம்-தானும் உணவாயிருப்ப தம். 

உற்றநோய் நோலா தொளிர்தா மரையமூலம் 

மற்றெழுவர் நாடியதென்? வளளூவசே!...-ஈற்றவர்க்கும் 

விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியன்உலகத் 

துண்ணின் ஸுடற்றும் ப9, (௩) 

(௮-ம் ழதலியன்):-- நோய்-வருத்தம்: நோலாது-பொறுக்காமல்: 

ஒனிர்-பிசசாசமுள்ள; ழலம்-இழக்கு; சாடிய துஃவிரும்பித்தின்ற த; விஸ்௩
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மல்ழ; போய்ப்பின் - மோசஞ்செய்துவிடுமாயின்; விரி நீர் வியன் உல 

கத்துள் - விசாலமான கடல் குழ்க்த இப்பேருலூல்: நின்று - நிலையாய் 

தின்று: உடற்றும் - வருத்தும். 

காடன் வரகு கலர்தமண் கொண்டு முன்பு 

வாடி எயில் ௮க்யெதென்? வள்சூவசே!--நாடுங்கால் 

ஏரின் உழாமர் உழுவர், புயல் என்னும் 

வாரி வளங்குன் றிக் கால், (௪) 

(அம் ழதலியன): காடன் - இடைகச்காட்டுச்சித்தர்: எயில்-மதில்: 

நாடுங்கர்ல்- அசாயுமிடத்து: ஏரின்-சகலப்பைசொண்டு; உழா௮ர் -உழு.து 

பயிரிடமுடியாது: புயல-மழை: வாரி-வருமானம்: வளம் - பயன்: தன் 

நிக்கால-'குன் நியக்கால்? என்பதன் குறை, 

கார்டன் வாதகலநீத எயில் இக்கியது:-- சோதிடத்தில் வல்ல 

இடைக்காட்டு சித்தர் ரகங்களின் நிலைமையை உணர்ந்து இனிவரப் போ 

கும் பஞ்சத்தை முன்னறிர்து 12 வருடங்கட்கு உணவுப் பொருளாகச் 

கூடிய வரகை மண்ணொடு சலந்து சுவர்வைத்துச் கோட்டைகட்டிப் பஞ்ச 

சாலத்தில் ௮வ்வுணவால் உயிர்வாழ்ர்த விஷயமே இங்குக் குறிக்கப்பட்ட 

தாகும், முழுவரலாற்றையும் புலவர்பு ராணம் முதலியதால்களிற் கண்டு 

கொள்ச. 

சின்னாடு வற்கடத்தால் தேய்கஓும், பன்னாடு 

மன்னி வளர்தலுமென்? வள்ளுவசே!--உள்ளில் 

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே 

எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை, (௫) 

(அ-ம் ழதலியன்): சிலநாடூ-சிலசேசங்கள், வற்கடம்-பஞ்சம், மன்னி 
எதிலையாக, உன்னில் - யோடத்தால், கேடுப்பதும் - பெய்யாமையால் ஒரு 
சாட்டினரைக் கேடுறச்செய்வதும், சார்வு ஐய-துணையாய் நின்று, எடப் 
பதுவும்-பெய்வதால் தலைநிற்கச் செய்து காப்பதும், 

தண்டகன் ஆண்ட தனிநாடு, பின், கானல் 
மண்டுசும் ஆயதென்னோ? வள்ளுவரே! --தண்டா 

விசும்பிற் றுளிவீழின் ௮ல்லால்மற் ரங்கே 

பசும்புற் றலைகாண் பரி, (௬) 

(அ-ம் ழதலியன)- தணிகாட (மதுமச்தம் என்ற) ஒப்பற்றசாடு: கா 

னல் மண்ட சுரம்- வெப்ப மிகு பாலைவனம்; தண்டாஃீங்சாத, விசும்பின்
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துளிஃமேசத்தினின்று வரும் மழைத் துளிகள்: புல் தலை-ஐர் அதிவு உயி 

சாவயெ புல்லீன௫த தோற்றமும், 

தண்டகள் தனிநாடு சாமானது:-- இக்ஷ்வாருவின் பசனாயெ தண் 
டகன் தர்தைச்கு மாராச ஈடர் தசொண்டமையின், அவனால் விச், ,மலை௪ 

சா.சதூச்கு ஒட்டப்பட்டான், அ௮ம்மலைசசா.ரலில் அவன் மதுமந்தம் என் 

லும் சச்ரை ஆக்க ஆட்டி புதிச்.து வச்சான், தனது ஆசானாயெ சுச்சன் 

மகள் அரசையை வலிதிற் புணர்ர்த குற்றத்தால் அவன் சா மழை வளவ் 

குன்றி மண்மாரியால் அழியுமாறு சுச்சிரனால் சபிக்கப்பட்டத. 

மீனீர் மணிமுதல மேவு நெடுங்கடலும் 

மாநிலத்தைக் காவாதோ? வள்ளுவசே1--- அனு 

செடுக்கடலும் தன்நீரமை குன்றும் தடிஈதெழிலி 

தான்ஈலகா தா விடின், (er) 

(௮-ம் ழதலியன்):-- மீனீர்-மீன், நீர், ழதல - qsduer, Gua 

பொருர்திய, ஐ-அழியாத, நீர்மை-ஜலச.ரங்கள் மணீமுதலியவற்றைத் 

தோற்றுவிச்கும் தன்மை, தன்றும்- குறையும்: தடிந்து - முகக்து சூரிய 

வெப்பத்தால் நீர் ஆவியுருச் சொண்டு செல்லலாற் குறையும்படி. செய்து, 

எழிலி - மேசம், நல்காதாகிவிடின் - அச்சடலுக்கு மழையாசச் சொடா 

விட்டால், 

தீள்ளாப் புலஎவரை':யான தாங்சகிலேன் போமி''னென்றோர் 

வள்ள லுரைத்ததென்கொல் வள்ளுவசே!--விளளிற் 

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம 

வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு, (௮) 
(அ-ம் ழதலியன):-- தள்ளா-நீச்சற்கரிய, தாங்ககிலேன்-சாப்பாற். ற 

முடியவில்லையே; வள்ளல்-சொடையிற் ரிறர்த ௮7சன், விள்ளில்-சொல்று 

மிடத் த, சிறப்பு-திருவிழா, பூசனை-ரித்தியூஜை; செல்லாது-ஈடவாது, 
வானம்-மழை, வறக்தமேல்-பெய்யாதாயின். 

வள்ளல் புலவரைப் போமீன் என்ற வரலாறு!-- சஙசகச் சாலத்தி 
விருர்ச பாண்டியருள் ஒறுவன், னத காடு பன்னி.ரண்டு வருஷம் பஞ் 

egsre பீடிச்சப்பட்ட காலத்தில், புலவர்சளைச் கூவி (வம்மின்! யான் 

உங்களைப் புறச். ரஏல்லேன். என் தேயம் பெரிதும் வருர்துன்றத. 
சியிர், அமச்கு ௮றிர்சவாறு புச்கு சாட ராடாயின ஞான்று என்னையுள்ளி' 

வம்மின் என்றான்!” ஏன்று இறையனார் அசப்பொருலிற் கூறியுள்ள விஷ 

மே இங்குச் ong aan



¥0 வள்ளுவர் தேரிசை,. 

வீ தீலுறு நா யூனை விண்ணும் படைக்கவல்ல 

மாதவத்தோன் தின்றதென்னோ? வள்ளுவரே!-ஓதுக்கால் 
தானர் தவமிரண்டுர் தங்கா வியனுலகம் 
வானம் வழங்கா தெனின், (௯) 

(௮-ம் ழதலியன):-- வீதல் உறு-இறச்த, ஊன்-மாமிசம், மாதவத் 
தோன்-விசவாமித்இரன்; தங்கா-கிலைகிற்கமாட்டா, வியன்-பெரிய, உல 

கம்-௨லகில், வாள்ம்-மமை, வழங்த-பெய், 

விசுவாமித்திரன் நாய் ஊன் தின்றது:-- சாதியின் புதல்வரும் தவ 
வலியால் வேதியரானவருமான இவர் வறட்காலமொன்றிற் பரிச்சொடு 

மை யாற்றாது சாயூன் உண்டனர், இதன் வரலாறு மணிமேகலை பாரதம் 

ழேதலிய நூல்களிற் சண்டு கொள்க, 

பெய்யமழை, இந்திரன்பாற் பெட்டான், பொருகையொடு 

வையையுடை யானுமென்னோ? வள்ளுவரே!--உய்யபவ 

நீரின் றமையா துலகெனின் யார்யார்க்கும் 

வரனின் றமையா தொழுக்கு, (0) 

(அ-ம் ழதலியன):-- பேட்டான்-விரும்பினான், போந்தை - தாமிர 

ப. ரணி, வையை-வைகைக தி, உய்ய-பிழைக்குமாறு, அமையாது எனின்- 

பொருர்தாது என்போமானால், வான் - மழை, டுன்று - இல்லாமல், 

ஒழக்த-5ர் இடையறாத வீழ்தல், 

இந்திரன்பால் மழை வேண்டியது:-- மதுரையை ஆண்ட சான்கா 
வத பாண்டியனாகிய உகர குமா.ர பாண்டியன், தனது பாண்டியகாடு 

மழையின்றித் தவித்த காலையில், இர் திரனிடம் சென்று, மழை வேண்டிய 

விவரத்தைச் இருவிளையாடற் புராணத்தினின்றும் அறிக. 

  

மூன்றாம் அதிகாரம். 

தீத்தார் பெருமை, 
வகை இ; யய 

புண்டரிகத் தாளார் புசல்வரடிப் போதணிர்தான் 

மண்டின்ற மாலுமென்னோ வளளுவசே!--- தண்டா 

ஒழுக்கத்து 8த்தார் பெருமை விழுப்பத்து 

வேண்டும் பலுவற் penile, (2)



நீத்தார் பெருமை, VY 

(அம் ழதலியன. ):-- புண்டரிகத் தர்ளரர் புதல்வர்--சரமரைமல 

ரில் வ9ச்கும் பிரமனது மாச புத்திரராயெ சாரதரத; அடிப்போது- 

பாதமலர்; மண் தின்ற மால்-பூபாரம் நீச்யெ விஷ்ணு, தண்டா-மீங்காத; 

ஒழக்கத்து-தமச்குரிய வருணாசிரம தர்மங்களினின்று; நீத்தார்- முற்றத் 
அறர்த முனிவர்; பேநரமை-பெருமையை; விழப்பத்து... துணிவு-சிறரத 

பொருள் யாவினும் தலை சிறந்தது இதுவே என விரும்பும் தூல்களது 

துணிவு, 

பரம பாகவதசான ஸ்ரீமச் சாரதமா முனிவரது பாதபத்மங்களைப் 

பத்மராபன் தலையிற் பரிர்து சூடிய பாசவத புராண விஷயமே இங்குக் 

குதித்தள்ள சாகும். 
காதற் பரவையுழைச் கண்ணுதலே தூதானான் 

மாதவத்தோன் மாண்பளவென்? வள்ளுவரே!---ஓதின் 

துறந்தார் பெருமை தணைக்கூறின் வையத்(ு) 
இ௰ர்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று, (௨) 

(அ- ம் ழதலியன,):-- காதல் - சுந்தரமுர்த்தி சாயனார் சாதல் 

கொண்ட; உழை - இடம்; கண் நுதல்-நெற்றிச் சண்படைத்த சிவபெரு 

மான்; துணை - அளவு; வையத்து-இவ்வுலகில்; எண்ணிக்கேர்ண்ட்ற்று- 

எண்ணிச் சணக்டல் போன்றது, (கொண்டால் அற்று!” என்பது 
்கொண்டற்று!?? எனத் இரிர்த.து, 

பரவையுழைப் பரமன் தாதான்து:-- அரூரிலிருந்த தம் முதல் 

மனைவியரான பரவையார் அறியாமல், சுந்தரமூர்த் இ சாயனார்,ஒற்றியூரில் 

ச்ங்கிலியாரை மணச்து, அங்குச் இலசாலம் தங்கிப் பிறகு ஆளூர்ச்குத் 

திரும்பினர், ஒற்றியூரில் சிசழ்ச்த விஷயம் எங்கனமோ அறிச்த பரவை 

யார் ரனச்து 'சாயனார் என்னிடம் வந்தால் உயிர் விடுவேன்” என்னலும், 

காயனார் வருந்திப் பரமவளிடம் தமது குறையிரச்து வேண்ட, அவர் 

அர்ச்சனை செய்யும் அஇிசைவர் வேடம் பூண்டு, அர்த்த ராத்திரியில், இரு 

முறை பரவையார் பால் தூது சென்று, ஈயமொழி புகன்று, இருவரையும் 
சேர்ச்து வாழச் செய்தனர் என்பதே, 

தன்னர் தனிவசிட்டன்; தானைபல கோ?கர்க்கு 

மன்னர்கோன் தோற்றதென்சொல்்?வள்ளூவரே.-உன்னின் 
இருமை வகைதெரிந்( த) ஈண்டறம் பூண்டார் 

பெருமை பிறழ் லகு, (௩)



18 லள்ஞ்வர் தேரி. 

(அ-மிழதலியன்): தானை-சேனை, மன்னா நேர்ம்-வீசவாமித் தரன்: 
கோசென்; என்கோல்-யாது காரணம், உன்னில்-.த.ராயின், டரமை 
வகை-பிறப்பு, வீடு என்னும் இரண்டனத அன்ப இன்ப வசைசளை, 
ஈண்டு-இப்பிறப்பில், அறம்- த றவறம், பேருமை உலத பிறங்கிற்று-பெரு 
மையே உலடல் உயர்ர்து விளங்குவதாகும். 

மன்னர்கோன் தோற்றமை:-- காதிமசன், செளசென் என்னும் விச 
வாமித் தென், அசனாயிருச்ச காலத்தில் ஓர் காள் வேட்டையாடிச் 
களைத்துத் திரும்புசையில் வரஷ்டர் தமத சாமதேலுவைச் சொண்டு 

அவனுக்கும் அவனத சேனைக்கும் சம்பிரமமாச விருச்தளித்தனர். இக் 
சாமதேணுவை அபசரிக்சச் கெளரசன் தனத சைநியத்தை அனுப்ப, ௮௪ 
சைநியமுழுவதும் காமதேலுவினின்றுர் தோன்றிய வீரர்களால் அழிச் 
கீத. பிறகு, செளசிசன் சனச்து வசிஷ்டரையே எதிர்த்துப் பல அம்பு 
கள் தொடுக்ச, அவர், தமது பிரமசண்டத்தை மாட்டித் தவத்.இலிருக்க 
வும், ௮த்தண்டம் படைகள் யாவையும் விழுங்கக் கெளசனையே தன் 
புறத்தியது. இவவளவும் பிரமதேஜஸுக்கு உரிய சக்தி என்று உணர்ர்து 
அறிச்.து,கெளசென் தவமேற் கொண்டு பீரமரிஷி யாகுமாறு வனம் சென் 
ரன். இதன் வரலாற்றை ராமாயண பாசவதங்சளில் விரிவாகக் சுண்டு 
உணர்க, 

POI SHIT மங்கை, யருகுற்றும், இந்திரனார் 

oot sehen a சான்பயனென்? வள்ளுவரே!--நந்தா 

உரனென்னுஈ சோட்டியான் ஒரைக்துக் காப்பான் 

வரளென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து, (௪) 

(௮-ம் ழதலியன): ஐநீதந-அரிசச். தனம், கற்பகம், சர் தானம், பாரி 
சாதம், மச்தாரம் ஆயெ பஞ்சதருக்களின் நிழலில்; மங்கை-௦ஊர்வ9, 
இந்திரர் மைத்தன்-அராச்சுனன், இண்ங்கான்-(அவளைச்சே.) சம்மதிச் 
சவில்லை, நந்தா -குறையாத, உரன்-௮.றிவு வலிமை, தோட்டியான்-அல்கு 
சத்தால், ஒர் ஐந்தும்-பஞ்சேச்.திரியமாகய யானைகளை, காப்பான்-சனச் 
குத் தியகு செய்யாதபடி தடுத்துத் சற்சாத்துச்சொள்பவன், வரன்என் 
ஒம் வைப்பு-மோக்ூலோகம்,. 

ஐந்தநவாழ் மங்கை அநகுற்றும் இந்திரஜர் மைந்தன் ௫ணங் 
காமை:--பரண்டவர்கள் ௨ளலாசம் செய்தசாலத்.இல் அர்ச்சுனன் பாசுப 
gre Baw பெற்றவுடன், இர்.திரன். அவனைச் தேவதோசத்திற்குச் srg 

pee cen s அழிக்கும் நிமித்தம் அழைத்துச் செனருன், அக்கு ஊர்வர 

என்னும் சேஉசாஸி அவள் அழசைச்சண்டு மயல் Seber ar. ஆயி



நீத்தார் பெறாமை, kB 

தும். அவள் தன் மர்தையாயெ இர்திரணிடம் இருப்புலள் ஆதலின், அவ 
tore தாய் எனச்சொண்டு தாள்சளில் விழமுர் து வணல்9 சின்று, அவள் 

விருப்பிற்கு உடன்படாத சின்ருன்!? என்பதே, 

ஒன்னார்ச் தெறற்கும் உவர்தாரை ஆச்சற்கும் 

மன்னுமிரு சான்றுரைப்பீர் வள்ளூவசே!---சன்ஐளே 

ஐர்தவித்தான் ஆற்றல் அ௮சல்கிசும்பு ளார்கோமான் 

இந்திரனே சாலுங் கரி, (டு) 

(அ-ம் ழதலீயன்):--ஒன்னர்-பகைவசை, தேறற்தம்- அழித்தற்கும்; 

உவந்தாரை-அ௮பிமானித்தவசை, மன்னும் டுந சான்று-சச்ச இரண்டு உதார 

ணங்கள், ஐந்து௮வித்தான்-பஞ்சேச் திரியங்சளையும் அடச்ஏயொளும் திறனு 
டையவன்: செளதமன்; இற்றல-வலிமைக்கு, சாலும்-போதும், கரி- 

சாட்சி, 

டுந்திரன் கரியானமை:---இர் திரன் கெள தமமுனிவ.ரதுமனைவி௮சலி 
கையை இச்ரத்து அவளை வஞ்சசமாகச் சேர்ச்தான். செளதமர் இவ்வி; 
யத்தை ஞான திருஷ்டியால் ௮.றிர்.து, உடல் முழுவதும் பெண்குறியடையு 
மா௮ அவனைச் சபித்தனர். பிறகு அவனது பரிதாப நிலைக்கும் வேண்டு 

கோளுக்கும் இணங்டுயும், ௮வன் செய்த பெருர்சவறு அவ்னுத்கு என் 

றென்றைச்கும் ஞாபகத்தில் இருக்குமாறும், கின் சண்ணுச்ரு மட்டும் 

அவை பெண்குறிசளாசவும், பிறர்சண்சளுச்கு அழமயெ சண்களாசவும் விள 

ங்குக?? என்று ௮.நச்.ரஇத்தனர். இவ்வாறு சாபாறுக்ரகம் பெற்ற இர் 

திரன் 1000 சண்ணன் எனப் பேருத்றான். 

அருப் பிழையுமெண்ணா தாயிரங்கண் ஈர்தானோ? 

மாறானோ? யார்பெரியர்? வளளுவசே!..-கூறிற் 

செயற்கறிய செய்வார் பெரியர்; சிறியர் 

செயற்கரிய செய்சலா தார், (௬) 

(அ-ம் ழதலியன):-- தற - பொறுத்தற்சரிய, ஈந்தான் - அளித்த 

கெளதம நிஷி, மால்-இக்திரன், சேய்கலாதார்-செயயமுடியா தவர், 

மாலுச்கு ,தயிரங்கண் ஈர் தவ ரலாற்றை முர்திய செய்புட்சத 
சொண்டு ௮றிச, 

“யரனே உலசமெலாம் ஆயினேன்' என்௮ுசண்ணன் 

வானறியச் சொற்றதென்சொல்? வள்ளூவரே!--சாணித்: 

சுவைஒளி ஊ(.று)ஒசை சாற்றம்என் றைக்தன் 
வசைதெரிலான் சுட்டே உலகு, (௭)



id வுள்னாவர்.தேரிசை, 
.. சோக்முகலியன)- கன்ணன்-இருஷ்ணன், ode sar, emg 

ர்பறிசம், ஐந்தின்.வகை-ஐ5இன் .கூபாட்டையும், தெரிவான் கட்டட- 
ஆராய்வானது ௮றிவைப் பற்றினதே. 

தான் பஞ்சபூத வடிவோடுகூடியவன் என்று ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ௮ருச்ச 
னனுக்குச் சதோபதேசம் செய்தசாலத்தில் கூறியது அறிக. 

பேதைப் பருவப் பிருதையுங் கண்டதென்கொல்் 

மாதவத்தோன் தன்பெருமை? வள்ளுவசே!.....ஒஇன் 

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 

மறைமொழி சாட்டி விடும், (4) 

(அ-ம் ழதலியன):-பேதைப் பரவம்-கன்னிப் பருவம், பிநதை- 
ருச்திதேவி, மாதவத்தோன்-தர்வாசமுனி, நிறைமோழி மாந்தர்-௮௬ 
னிக்கூறினும், வெகுண்டு கூறினும், அவ்வப்பயன்சளைச் தவராமல் தரும் 

வார்த்தைசளையுடைய ,எறர்தோரத, காட்டி-பயனால் உணர்த்தி, 

பிருதை மாதவத்தோன் பேருமை கண்டது:--தேவமீடலுக்கு மாரி 

ஷையிடம் Inés GF ACs), சின்னஞ்சிறுவயதில் துர்வாசமுனிவர்க்கு 

ஏவல் புசிர்து வருமாறு தர்தையால் சட்டளையிடப்பட்டவள், கோபத் 

தாலும், கோபத்தால் வரும் சாபத்தாலும் பிரசித்திபெற்ற அம்முணிவரும் 

மனம்களிச்ச, யாதொரு தவறுமின்றி ௮வள் ஈடர்து கொண்டமையின் 

தஇரிசாலமுமுணர்ச்த அம்முணிவர், அவள் ஈன்மையைச்கருதி, **தியானித் 

த மாத்திரத்திலேயே, ல சேவர்கள் அருளால் புத்திரோற்பத்தி பெறச் 

தச்ச சில மர்இிரங்களை, உபதேூத்தனர். ௮ம்மர்திரத்தைப் பரிசோதிக்சக் 

கருதி, ௮ச்சன்னிப் பருவத்திலேயே அவள் சூறியமந்திரம் ஜபிக்க, கூரிய 

னது அருளால் கன்னனைப் பெற்றனள், இதுவே இங்குச் குறிச்சப்பட்ட 

விஷயமாகும். முழு விவரத்தையும் மசா பா ரதத்திற் சண்டறிக, 

கோனாக முன்சபொற் சென்றோன் கு௮காமே 

மானாகம் ஆய தென்! வள்ளுவரே! BEDS 

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 

கணமேயும் காத்தல் அரிது, (௯) 

(அ-ம் முதலியன): கோன் ஆக-தேவேச்திரனது use) gary 

மாறு, சசி-இச்.ிசாணி, சேன்றேன்-ஈகுஷன், தமகா! ம-அவளிடம் சமீ 

பியாமலே, மால்தாகம்-பெரிய (மலைப்) பம்பு, தஜீ-ரீல்சாகு தண்ம்- 

அறவு, மெய்புணர்வு, அவசவின்மை முதலிய ஈற்குணங்கள்; நிக்ற-மின் ஐ



அறன-வலி ஏுறுத்தல், 18 
முக்ரிவர்சள் த, னெதனி 3 சோபம், தாதித்ல்- தடுத்றச் கெரிள்ள தல். 
(சலியர்மையும் பெருமையும் பற்றிச் குணம்சளைச் குன்றெனச் கூறினர்.) 

நதஷன் நாகமாகியது:--சச்திவம்சத் த.தித்த ஆயுவின் மசனாயெ 

ந்தஷீன், 100 ௮சவமேத் யாகஞ் செய்து Qi Brusd obs p68 268 
புள்ளோ ஞாயின்ன், சப்தரிஷிசள் சுமக்கும் பல்லச்கிலேறிச் செல்லும் 

போதே, இவன் சாமா ரஞாய் இர். கிசாணியைச் Cor God, “Sort g 

Geos” எனப் பொருள்பட ஸர்ப்ப, ஸர்ப்ப!! என்றான், பல்லக்குச் 

சொம்பு தாக்க, முன் சென்ற ௮சஸ்இயர் செந், ரீ ஸர்ப்பமாகுக!? 

எனச சபிக்ச உடனே அவன் பாம்பாயினன், 

முழுவ.ரலாற்றையும் இருவிளையாடற் புராணதீதிலும், சகுஷன் 

சாபம் நீங்கயெ விதத்தை மசாபாரதத்திலும் சண்டறிச, 

கொற்றச் சடபரதன் செய்யான் குலகினை தான் 

மற்றச் தணனுமோ? வள்ளுவரே !--முற்றவே 

௮ந்தண பென்போர் ௮றவோரமற றெவவுயிக்கும் 

செந்தண்மை பூண்டொழுச லான், (டு 

(அ-ம் ழத்லியன.) கோற்றம்-வெற்றி, மற்று அந்தணன் ஆமோ? 
குலத் திற்குரிய தொழிலைச) செய்யாதிருக்த காலத்தும், பிராமணன் ஆவ 

னே; அறவோர்-தறவறத்தில் நின்றவர்கள், சேந்தண்மை-9தர்த இரசக் 

கம்; பூண்டு ஒடிகல்- கொண்டு நடத்தல் 

சடபாதர் வாலாறு:-- பரதன் என்னும் ௮.ரசன், ௮௪ முதலியன 

துறர்து தவஞ்செய்கையில், கங்கையில் மிதந்து தத்தளிச்துச செல்லும் 

மான் சன்றிற்கு இரங்கு அதைக் காப்பாற்றி வளர்த்து, ௮க்சன்றைப் 

பற்றிய கவலையுடன் உயிர் நீத்தமையின், மறு ஜன்மத்தில், மானாகவேபிறர் 

தனர், மீண்டும் இவர் ௮ர்.சணராச ௨௫ சசாலையில், யாவும் உணர்ந்தும் 

உணசாதார்போல், ஜடனாச ஈடி.த்தமையின், ஜடபாதர் என்ற பெயர் 

இவர்க்கு வாய்ச்த.து. 

  

நான்காவது அதிகாரம். 

அறன்வலி யுறுத்தல். 

ஆ... ஆ ஹென் 
ர க் 

செரங்சோல் ௮ரசாய்ப்பின் சேர்ந்தார் கயிலையிலும் 
whats சேரர் சோன் வள்ளுவரே! பொங்கும் 
சிற்ப்பீனும் செல்வமூ£ம் சனும் அறத இன் ஊ௫(க) 
ஆக்கம். எவனோ உமிர்க்கு? (4)



  

hme: 
'சோர்கோன் கயிலை தெர்த்தது:-06 ச்யுள் ப மார்ச ரவர்: 

பெரு கலை வ வத்தை ம ணன் இகர் 

ஒருசிறச்த,ரிவபச்தர் என்பது, உவர்மண் ஊறிய: உடம்பெட வரத வண் 

ஞான் ஒருவளைச்சண்டு, நீறணிச்த இவன்டியார் என் சினைச் து.-வனை சமஸ் 

சரித்ததைச் சொண்டே அறியலாகும், இவர் தமச்குச் டைத்த அரசுரி 

மையைப் பிரஜைகள் ஒருவர்மீது ஒருவர் சுமத்தும் (குற்றம் அ.றிவரி.த”' 
என்ற அஞ்ச, நேண்ெதில்லை என மறுத்து விட்டனர். இலசதமனச் 
அய்மையைச் சண்ட சிவபிரான், இவர் எவவிடத திருந்தாலும் பிறர் பேரி 

சகொள்ளும் மொழியை இருச்த இடத்திலிருச்சே சேட்டறிபும் படியான 

சக்தி ௮னித.த,அவை அரசாட்சியை ஏற்கும்படி. செய்தனர். இதனால் ௮வ 

ர்க்கு ஜனங்கள் பேரிச்சொள்ளும் பரம சகஸ்யத்தையும் அறிய வல்லவர்!* 

என்று பொருள் படும் ''கழறிற் றறிவார்'? என்த பெயர் சடைத்தத. ௪௫ 
தச்மூர்த்தி சாயனார் வெள்ளையானையேநறிச் கைலை சென்றபோது குதி 
ரை ஊர்ச்து இவர் அவருடன் சென்றனர். இவத முழு வரலாற்றையும் 

பெரிய புசாணத்தினின்றும் ௮றிச௪, 

இரலும் பூசத்தாற் சிறைப்பட்டான்; 8ழ்மைஎலி 

வார்௮ரசாய் மாறியதென்? வள்ஞலரே1--- தேரின் 
அதத்தின்ளஉங் காக்கமும் இல்லை; ௮ தனை 

மற த் தலின்னஉ௨௰் இல்லை கேடு, (௨) 

(அ-ம் ழதலியன்):-- கீரன்-ச்சேர், வார் ௮ரசாய்-(இிரிலோசஙகளை 

யும் களும்) பெரிய ௮சசனாச, தேரின்-ஆசாயின், ஊங்த-ிறச்த, ஆக் 

கம்-ஈன்மை, 

கீரன் பூதத்தாற் சிறையுற்றது:--சடைச சங்சப்புலவறில் தலைமை 
பெற்ற தெய்வப்புலவ. ராய சச்சோர் (மதுரைச் சணச்சாயனார் மசனார்;! 

சுசனையே எதிர்த்து !*செற்றிச்சண் சாட்டியெனை நீற்றிடிலும் இக்கவி 
யித் குற்றமே குற்றம்!? எனச்கூறிய தரர், ॥வபூஜை தவறினோர் 100பேர் 

களைப் பிடித்தண்ணச் இர்மானித்த ர் பூசத்தினிடம், இவர் 100-,தவ.ச 
ஆளாச அசப்பட்செகொண்டனர். இதற்குச் சாரணம் எருமாறு: ஒரு 
சாள் இவர் தர் பொய்சை அறுசே வெபூறை செய்ளைசயில் , சணாயருடில் 
ஒளர்ச்திறாச் த *ஆலமாத்ன் இலையொன்று நீரிற் பா.திஜம் நீஜத்திற்பாதி 

புரசு விழுச்சது, நீறிலுற்ற ured Sean, சக்திக் iets பாசம்



அறன். வலியு௮த்த்ல், 1? 

பத்வையாசவும் yile on Serseiredti sg, mpna விண்ணோச்பெம்டுமு 
த்தது, சேர் மனம் சிெவபூஜையினின்றும் சேரு), இழைச் சாண்பஇற் 
சென்றத.இதனால் சிவபூஜைக்குப் பல்சம் வரவேபூதம் இவரையும் உண்ண 

எடுத்துச் சென்௮ு ஏற்கனவே 99-பேர்களை அடைத்திருர்த தர் குகைச் 

சிறையில் அடைத்து, நீராடி வர்துண்ண நினைந்து சென்ற. இச்சமயம் 

அவர் *இருமுருகாற்றுப்படை?! பாடி, மூருகச்சடவு எருளால் த்ம்மையும் 

பிறரையும் காத்துப் பூசத்தினின்றும் தப்பினர். இது திருப்பரய்குன்றத் 

இல் நிகழ்ச்ததாம். 

எலி ௮ரசாம் மாறியது:-- *ஒருசாள் திருவண்ணாமலையில் சுவாமி 
சர்ரிதானத். இல் எறிர்து கொண்டிருர்த தீபம், வ.ர வர மங்கி ௮ணைர்து 

போகும் தறுவாயில் இருர்தது, இச் சமயம், ஒர் எலி, மெய் குடிக்கும் 

நிமித்தம் ௮வ்விளச்குத் இரியை ஈக்சகே, அத்திரி ரீண்டுகொடுச்ச௫,. ௮௪ 

னால் தீபம் அணையாது முன்னிலும் ஜொலித்த. இப் புண்ணியச் செயலை 

விய து, சிவபிரான் ௮தனை மூவுலகம் ஆளும் மாபலி சச்சவர்த்தியாகும் 

கல்வ மளித்தனர்!? என்பதே, 

பன்னும் உழவாரப் பணியும் புரிந்ததென்னோ 

மன்னுதமிழ் நாவரையர்? வள்ளுவரே! உன்லுங்கால் 

ஒல் ஓம் வகையான் ௮றவினை ஓவாதே 

செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல், ( 

(௮-ம் ழதலியன):--பன்னும்-சொல்லப்படுற, உழவாரப்பணி: 

செதுக்கும் வேலை, புரி-செய், நாவரையர்- இருகாவுக்கரசுசாயனார், ஐ 

லும்-(தத்தமச்கு) இயன்ற, ஓவா தே-ஒழியாமல், செல்லும்வாய்-(மனப 
வாக்கு காயம் என்னும் செல்லக்கூடிய வழிகளால், சேயல-செய்ச, 

நாவரையர் உழவாரப்பணி புரிந்தது:--தம் தெய்வ வ ஈச் கால் 

பல அற்புதங்கள் நிசழ்த்திச்சாட்டிய பின், இருகாவுக்சரசு ஸ்வர்மிகள், 

இருப்புசலூர் என்ற இவ்ய க்ஷேத்திரத்தில் உழவாசம் தோண்டு செய்த 

விஷயமே இங்குச் குறிச்சப்பட்டதாகும், இத்தொண்டு புரிகையிற்ரான், 

அவர்,சம்மை மயக்கவர்த வானவர் மங்கையரை மதியாது நின்ற தம்,சோ௫ 

னையாச எதிரிற் காணப்பட்ட பொன்னையும் மணியையும், மண்ணையும் சற் 

களையும் போல் நினைந்து எறிந்த, *எண்ணுசேன் என்சொல்லி எண்ணு 

கேனோ என்னும் பதிகம் பாடி.௪ சவபெருமான் திருவடி நீழலுற்றதும். 

காலால் மிதிக்தாலும் கண்ணப்பர் செய்பூசை 

வாலிதெனச் சொல்வ தென்னோ வள்ளுவ?1---சாஇம் 
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TB: வள்ளுவர் நேரிசை; 

மனத்துக்கண் மாலன் ஆதல்; அனைத்(து;) அறன், 
ஆகுல ீர பிற, (௪) 

(௮-ம் ழதலியன):--வாலிது-அயது, சாலும்-சிறர்ததாகும், மாசு- 

(யன சம்இச்கும்)குற்றம், இலன் ஆதல்-இல்லா தவனாகுச, அனைத்து-அவ் 
வளவே, அறன்-௮அறமாவத, பிற-௮ல்தொழிச்த சொல்லும் வேடமும், 

ஆதலம்நீர-ஆடம்பர குணமுடையன ஆகும் (தருமமே ஆகா.) 

கண்ணப்பர் பூஜைத் திறன்:-- உடுப்பூரிலிருர்த வேடனாஏய சாச 

னது மசனான இண்ணனார் என்பவர், ஒரு காள் தம் குலத்தொழிற் 

ெங்க வேட்டையாடச் சென்றிருச்கையில், கானகத்தில் குடுமித் ததவ 
ரைத் தரிசிச்ச நேர்ந்தது. உடனே அவர்க்குச் சிவபக்தி மிகுந்தது, தம் 

முடன். வேட்டையாட வர்தவர்களுடன் வீடு திரும்பாமல் அங்கேயே 

தல், தாம் இனமும் வதைத்த பிராணிகளின் மாமிசத்தை Header 

னுக்கு ஊட்டி வந்தனர், அன்றியும், துஷ்டப்பிராணி எதுவும் குடுமித்தே 

வசை டஇமிசியாமல், இரவும் பகலும் ஆயுதபாணியாச நின்று சாவல் புரிச் 

வச்.தனர். அங்கு சுற்றிலும் இறைசர்திருர்.த எலும்பு முதலியவற்றை ஒரு 

சாள் சண்டு சோபித்த வகசோசநியாசை சோச்கிச் சவ பெருமான், “wg 

இனம் என் பின்புறம் மறைந்திருர்.த, ஈடக்கும் விந்தையைப்பார்!? எனக் 

கட்டளையிட்டனர். ௮வரும் அ௮ங்கனமிருக்க, ௮த்தினம் சிவபெருமான் 

தமது சண்ணிற் புண்ணீர் சொரிவதாகத் திண்ணனாருக்குச் சாட்டினர். 
இண்ணனார் இிடுக்டட்டுப் பல்வகைப் பச்ிலைகளைச் சொணர்ச்து, சாறு 

பிழிச்் து கண்ணில் வார்த்தும், பயன்படாமற் போகவே, ((ஊனுக்கு 

ஊன்? என்பது ஞாபகத்துச்கு வந்தத, வரவும், தமது ஒருசண்ணைப் பிடு 

ங்க, ஊறுற்ற கண்இருர்த இடத்திற் பதித்தனர், ௮து சரியாயிருச்த.து 

௪ண்டு மட௫ழ்ச்தனர். உடனே சிவனது மற்றொரு சண்ணும் புண்ணுற்றத 

பேரல் இவர்ச்குத் தோன்றவே, மிகக் சவலை அடைந்தனர், ஆயினும், 

கைகண்ட முறை ::சண்ணுச்குச் சண்ணே'! என்று சண்டறிர்சவசாத 

லின், மனக்கூசாமலும், மடழ்வுடனும், தமது மற்றொரு கண்ணையும் பிடுவ் 

இப் பதிக்கத் தீர்மானித்தனர். ஆயினும் அதனைப் பிடுங்வெட்டால் தச்ச 

இடமறிர்து பதித்தல் முடியாதென்று, செருப்பணிர்த தமது சாலைப், 

பெருமானது சண்ணருடுல் வைத்து, மற்றைக் கண்ணை அ௮ம்புசொண்ட 
பிடுங்க யத் தனிச்கையில், வபெருமான் ௮வது பக்இக்கு மெச்டுத் தம் 
தஇிருக்கையால் ௮வரது கையைப் பற்றி (நில்லு சண்ணப்ப!! என்று 

தடுத்து, முத்தியளித்தனர். இவரது பச் யைச் சண்ட இவகோசறியார 

வெட்டு ஈல்வழிப் பட்டனர்.
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வேள்வியற மேபுரிந்தும் விண்பரவு தக்கற்கு 

மாள்வினையா யிற்றென்னோ வள்ளுவசே!--மீளா 

௮ழுக்கா றவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும் 

இழுக்கா இயன்ற தறம், (௪) 
(அ-ம் ழதலியன):-- வேள்விஃயாசம், விண்-தேவலோர்சத்திலுள் 

ளோர், பரவும்-வணம்கும்; தக்கற்த-தக்ஷனுச்கு, மாள்வினை-சாவிற்குச் 

காரணமாயெ தொழில், அழக்காறு - பொறாமை, அவா-பே. ராசை, 

வேதளி-கோபம், இன்னுச்சேர்ல்-துன்பர்தரும் கடும் சொல், டுழுக்கா 
இயன்றது-(முற்கூ.றிய சான்கு தமைசளையும்) சடிர்து இடையறாது ஈட 

SHV. 

தச்சன் வேள்வியறம் புரிர்த, ௮2, அவனுக்கு மாள்வினையாய் 

கேர்ச்சவிவ.ரம், *வள்ளுவர் நேரிசை, முதலாவது அதிகாரம், இரண்டா 

வது செய்யுளை! விளக்கச் கூறிய கதை கொண்டு அறிக, 

பார்த்சனம்பால் விழ்பொழுதும் பார்௮ளந்தா லுக்குரெய்த்தோர் 
வார்த்தளித்தான் சன்னனறம் வள்ளுவசே!--வாய்த்தச்கால் 

௮ன்(௮) அறிவாம் என்னா(௮) அறஞ்செய்க மற்(று) ௮ 
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை, (௬) 

(௮-ம் ழதலியன):-- பார்த்தன் - பிருதை (குசர்தி)யின் புத்திரன்: 
௮ர்சசுனன், நேய்த்தோர் - இரத்தம், அறம் - புண்ணீயம், கன்னன்-சர் 

னன், வாய்த்தக்கரல் - சமயம் வாய்த்த பொழுது, அன்று - (இறக்கும் 

பொழுது) பிற்சாலத்தில், ௮றிவோம்- செய்வோம், என்னாது - என்று 
எண்ணாமல், செய்க - தினந்தோறும் செய்க, அது-அங்கனம் செய்த 

அறம், போன்றுங்கால்- (சரீரம்) அழியும் பொழு, போன்ற-அழியாத, 

கர்னன் பாரளந்தோனுக்தப்புண்ணியம் கேர்டூத்தது:--இடையெழு 
வள்ளல்களில் ஒருவனும் குர்தியின் விவாஹ சாலத்துச்கு முன் அவளு 

க்கு, சூரியனது ௮றுச்ரஹத்தால் பிறர்தவலுமான இவன், giCwr ger 

னது தோழமை பெற்று ௮ங்க தேசாதி பதியுமானவன். வள்என்மையிற் 

சிற்த இவனது புண்ணியபலத்தால், ௮.தி வீரனான இவன் துணை நின்ற 

துரியோதனாதியர்க்கு ஜயம் இடைத்து வர்தது சண்டு, ஷ்ணன் துரி 

Curse meg அபஜயம் உண்டாக்கச் கருஇயும், சன்னனைப் பெருமைப் 
ப9ததஎண்ணியும், ௮ர்.சண வடிவய் கொண்டு, அவன்து புண்ணியத்தை, 
அவன் பார்த்தன் அம்பால் அடி.பட்டுச் குற்றுயிரரய்ச் ெச்கும் சமயத் 

திற் சென்று யாரித்தான். யாரிக்கவே, தன்னிடத்தில் ௮௪ சமயத்இல்
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உள்ளதைச் சேட்டதற்காச கன்னன் மூழ்ஈ்த, தன் உடலில் சைச்ச 

அம்பைப் பிடுங்், அப்பொழுது வெளிப்பட்ட ரத்தத்தையே, ராகக் 

கொண்டு ொவஷ்ணனுக்குத் தாரை வார்த் து,புண்ணியத்தை அளித்தான். 

இல்லம் பொருள்௱வால், ஏனை௮றம் துன்புறலால் 

வல்ல எனிற்பயனென்? வள்ளுவரே !--சொல்லால 

௮/றத்தா றி.துவென வேண்டா; சிவிகை 

பொறுத்தானே ரோர்சா னிடை (cr) 

(௮-ம் ழதலியன):-- இல்லம்-இல்லறம், ஈவர்ல-ஈதலால், ஏனை 

அறம்-மற்ற அறம்: துறவறம், துன்புறலால்-சரீரத்தை வருத்தித் தவ 

ஒழுக்கத்தில் நிற்றலால், வல்ல-வவிமையொடு சறர்தவை; அறத்து ஐறு- 

தருமத்தின் பயன், சிவிகை-பல்லக்கு, போறுத்தர்ன்-சுமப்பவன், ஊர்ந் 

தான்-சவாரி செய்பவன், இடை-இடத்திற் (கண்டறிச.) 

தருமத்தின் பயன் இ.து வென்று நூல் முதலியன சொண்டு அறி 

விச்ச வேண்டியதில்லை.பல்லச்ரு௪ சுமப்போனையும் ஏறுவோனையும் சண்டு 

நேரில் தெலிக?? என்பதே குறளின் கருத்து. 

இல்லற வாழ்சக்கைச்குமேன்மை விருர்சோம்பல் முதலியன. துறவற 

கிற்கு மேன்மை தவம். இவ்விரு ஆரிரமத்தாரும், சத் தமக்குரிய அறச் 

ததவறாது கைக் கொண்டொழுட வர்தவர்களாதலின் பல்லச் கேறும் 

கியம் பெற்றார்கள். இவ்வறத் இனின்றும் வழுவியோர் பலலக்குப் 

ராச ளாயினர் என்பது விளச்கம், 

பார்ச்சண் பிறவார் பதினா றசலையொடு 

மார்க்கண்டர் வாழ்வசென்னோ? வளளுவசே!---நோக்கியே 

வீழ்காள் படாமை சஈன்றாற்றின் ௮ல்தொருவன் 

வாழ்காள் வழி௮டைக்கும் கல், (௭) 

(௮-ம் ழதலியன):--பார்க்கண்-பூமியில், பிறவார்-பிறவாதவரர,), 

அகவை-வயது, வீழ்நாள்-ஈன்மை ஏதும்செய்யாது வீணிற் சழித்தகாள்; 

படர்மை - உண்டாகாமல், நன்று - புண்ணியச செய்கை, ஜழற்று-செய், 
அஃது-௮ச்செயல், வாழ்நர்ள் வமீ - இனிப்பிறர். து வாழும் சாளினது 

வழியை, 

மார்க்கண்டர் 16 வயதுடன் வாழ்ந்தது:--மிருசண்டு என்ற முணிவம் 
க்கு மார்க்கண்டேயர் என்ற ஒருமசன் உண்டு, இவர்ச்கு 160 வயசே ஆதி 

லிற் சொபெட்டிருர்தத, அ௮ல்துணர்ச்து மிச ஒருர்திய தம் பெற்றோரது
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வருத்தம் நீங்குமாறு இச் சிறுவர் சிவஸ்தலங்கள் தோறும் சென்று ௮ர் 
ச்சனை செய்து வச்தனர். இருக்கடவூரில் இவர் சிவார்ச்சனை செய்து 

கொண்டிருர்ச போது, இவரது முடிவுசாள் வர்து விட்டதை புணர்ர்த 

யமன், இவ.ரது அவியைச் சவர்ச்து வரும்படி. தனது தூதரை அனுப்ப 

அவர்களால் முடியாமற் போகவே, தானே சென்றான். மார்ச்சண்டேயர் 

௮வனைச் சண்டதும் ௮ஞ்ிச் சவலிங்கத்தை இறுகத் தழுவிச் சொள் 

எவே, யமன் வெகுண்டு, பாசச்சயிற்றை அவர் மீது வீசி, சவெலிங்கத் 

துடன் அவரைச் சேர்த்து இழுத்தான். உடனே அவ் விலிங்கச்தினின் 

றும் இவன் வெளிவந்து யமனை உதைத்து வீழ்த்தி, இவர்க்கு 'என்றும்'? 

பஇனாறு வயதருளினர். இதுவே இவர் சசஞ்சீவியான விவரம், 

காடுசென்றும் இன்புற்றார் கெளர்தேயர்; செளரவசோ 

வாடினார் சாடுசொண்டும்; வள்ளுவரே!--சாடின் 

அறத்தான் வருவதே இன்பம்.மற் றெல்லாம் 

புறத்த; புகழும் இல, (௯) 
(அ-ம் ழதலியன):-- கேளந்தேயர்-குச்தி மச்சள்: பாண்டவர், புற 

த்துடன்பத் திற்குப் புறம்பான துன்பத்துட் சேர்வனவாகும்; |/கழம்டல- 

€ர்த்தியும் உடையன ஆகா, 

பாண்டவர் டுன்புற்றதும், கேளாவர் வாடியதும்:-- செளரவர்கள் 

தமது சிறிய தர்தையின் மக்களான பாண்டவர்பாற் பொறாமை கொண்டு 

அவர்களை ஈயவஞ்சகமாக வரவழைத்து, மாயச் சூதாடி, சகுனியின் கபட 

தீதால் வென்று, அ௮வர்கட்குரிய ராஜ்யச்சைச் கைப்பற்றினர், ௮௨ 

னும் நில்லாது (பெண்ணீர்மை குன்றாப்பெருச் திரு'வாகிய துரெளபதியை 

மான பங்கம் செய்ய முயன்றும், ௮வள், தனது கற்பு வலியாலும், ஈசுவ..ர 

பக்தியாலும், ௮வ் விடையபூறினின்றும் தப்பி, மறு சூதாடிப் பாண்டவர் 

கள் பறிகொடுத்த யாவையும் மீண்டும் இருப்பிச் கொண்டாள். ஆயினும் 

தரியோதனாதியர், பாண்டவர்களுக்குரிய தாயபாகத்தை அப்பொழுதும் 

அளிக்சாமல், *அவர்கள் 12 வருடம் வனவாசமும், ஒருவருஷம் ௮ச்ஞாத 

வாசமும் செய்து இரும்பினால் தான், அவர்களுச்கு,சாடு கொடுபடும்!? என் 

தனர். அவர்கள் இப் பதின் மூன்று வருஷத்தையும் ஒரு குறைவு மின்றி 
இனி முடித்த விஷயம் யாவரும் அறிவர். (ஸ்ரீ ராமன் போன இடம் 

எல்லாம் இரு அயோத்தி'என்பதற் கேற்ப, பாண்டவர் சென்ற இடமெல் 
லாம் மசாத்மாக்சளும் சென்றனர், அவர்களுக்குத் தரெளபதியின் கற்பு 
வலியால் அக்ஷய பாத்திரம் முதலியன டைத்தன. சுருங்கச் சொல்லின் 

அவர்சள் சாட்டிலிருர்ச போதிலும், சாட்டிலிருக்கதைவிட 8s மன



22 வள்ளுவர் நேரிசை. 

அமையும் மூழ்ச்சிபும்சொண்டு இன்புத்நிருர்தனர். துர்யோதனாதியரோ 
பொருமைப் பேய் பிடித்தோர்சளாதலின், *'அமுச்சாறுடையார்க்கு ௮ 

சாலும் ஒன்ஞார் வமுகஇயும் கேடு ஈன்பது!? என்பதற் கேற்ப, அவர்சளது 

துசோச சிந்தையும் சூழ்ச்சியுமே அவர்களை வாட்டி வருத்தின. சத்திர 

சேனனால் அவர்சளுற்ற அவமானமும், தாம் ஏவிய காளமாமுணியே தான் 

தோற்றுவித்த பூதத்திழ் வொயானதும், துர்வாச மாமுனியை வேண்டித் 

தாம் பாண்டவர் பால் அனுப்பிய எண்ணம் பவியாமற் போனதுமே அவர் 

களை வாட்டி வருத்தப் போதியவை யன்றோ? 

“என் கலை$£ கொள்க” எனக்குமணன் வாள்கொடுத்தும் 

வன் தலைகொள் ளார்சாசதர் வள்ளுவரே! --என்றும் 

செயற் பால(த) ஒரும் ௮றனே. ஒருவற்(கு) 
உற் பால(௮) ஒரும் பழி, (9) 

(௮-ம் ழதலியன்,):-- வன்தலை - வலியதலை, சாத்தர்-பெருச்தலைச் 

சாத்தனார், சேயற்பாலது-செய்யத்தச்ச த, அறன்-புண்ணியம், உயற்பர் 

லது-ஒழிச்சத் தச்சது, பழி-திவினையே, (ஒநம்' இரண்டும் ௮சை, 

தமணன் தன்தலையைக் கோள்ளச் சாத்தர்க்த வர்ள் கொடுத்த து:-- 

தொண்டை நாட்டு முதிரமலைக்குச் ஏிற்றாசனும் முதல் எழுவள்ளல் 

களில் ஒருவனும்,தமிழ்ச் சவிஞப் பரிபாலித்து வர்தவனுமாகய இவன், 

தனது தம்பியான இளங் குமணனத வஞ்சனையால் வனமுற்றவன், சாட் 

டுக்கு குமணனை ஒட்டியதோடு திருப்தியுறாமல், அவனது தலை கொணர் 

வோர்ச்குச் கோடிப்பவுன் தருவசாச இளம் குமணன் அறிவித்து மிரு 

தான். இச்சமயம் பெருர் தலைச் சாத்தனார் என்னும் புலவர் தமது வறு 

மைப் பிணிக்கு வருர்திச் சாடு சென்று, ௮ங்கிருச்ச குமணனிடம் சமச் 

குள்ள குறைகளைச் கூறிச் சண்ணீர் விட, அவ் வள்ளல் மன மிளட 

அசத சாள் வர் நிலை அருங்கவிப் புலவோய்! இச்த sro aig மீ ரொச் 

தெனை அடைச்தாய்' என்று வருச்.திப் பின்பு அவரை கோச்9, ஒரு சாரி 

யம் செய்: இக்கணமே நீ என் 

'தலைதனைக் சொடுபோய் என்ஈற் நம்பிகைச் சொடுப்பா மாயின் 

விலையெனச் செம்பொன் கோடி மிசமூழ்ர் தவான் கோடி. 

ஈது செய்யின் கின்னை இன்னல்செய் சலியும் வீயும், 

ஓ.திய எம்பி உள்ளத் தோவங்யெ சவலும் நீய்ரும், 

மேதகு புகழும் மேலாம் வீடும்எற் செய்தும் சண்டாய், 

ஆதலால் இதனின் மேலாம் அறமும் ஒன்றில்லை!” யென்ன
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உரைத்துக் சைவாளீர்த சென்னி சாழ்ர்தான். ஆயினும் புலவர் அதனை 
மறுத்து, ஓர்யுக்தியால் ௮வனை உடன்படுத்துத் சாமும் பழிச்குள்ளாசாது 

அவலும் உயிர் துறவாது தப்பினார். குமண வள்ளலது அதி அற்புத 

சரித்திரத்தையும், புலவரது பெருர்தன்மையையும் ௮றிய வேண்டுவோர் 

ஸ்ரீமு.சா.சச்சசாமிச் சவிசாயர் இயற்றியுள்ள 'குமணசரித்திரம், பெத்றுப் 

படித்து மல்க. 

  

ஐந்தாவது அதிகாரம் 

  

இல் வாழ்க்கை, 

ட 
இன்னுபிசே ௮ன்ன இராமனைக் கோசிகன்பால் 
மன்னன் விடுத்ததென்னேி வள்ளுவரே !-- உன்னுங்கால் 
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் 
நல்ஆற்றின் நின்ற இணை, (a) 

(அ-ம் ழதலியன்):-டன்உயிர்-இணியஉயிர், அன்ன-போன்ற, கோசி 

கன்-விசுவாமீத் திரன், மன்ன்ன்-தச.ரதன், உன்னுங்கால-எண்ணுமிடத்து, 

டுல்வாழ்வான்-இல்லறத்தான், இயல்புடைய-(துறவறத்) தன்மை புடைய, 

ழவ்-பிரமசாரி, வானப்பிரஸ்தன் சச்யாரி ஓய மூவர்கள், நல்ஆறு-௮வ 

ரது ஈல்ஒழுச்ச வழிகளில், 

இராமனைக் கோசிகன் பாலமன்னன் விடத்தது:-- சுசேதனன் என் 
லும் யக்னது மகளும், ஆயிரம் யனைப் பலமூடையாளுமான தாடகை, 

அசஸ்.இியர் சாபத்தால் ௮.ரக்கயொனவள், நல்லோர்ச்குப் பலவிதத்திலும் 

இமை புரிர்து வந்த இவள், விசுவாமித்திர மூனிவனது வேள்விக்கு 

இடையூறு செய்யவே, அம்முணிவன் தசரத சச்.ரவர்த்தியிடம் சென்று, 

தாடசையால் தானடை£த கஷ்ட நிஷ்டூரங்களைக்கூறி, அவளை வதைச்ச 

ஸ்ரீ சாமனைத் தன்னுடன் அனுப்புமாறு வேண்டினான். அப்பொழுது 

தசரதன் புத்திரவாஞ்சையால் முதலில் மறுத்தும், வசிட்டரது ஆக்ஞை 

யாலும் உறுதி மொழியாலும் மனம் தேறி ஸ்ரீராமனை அனுப்பினான்”? என் ற 

இசாமாயணச் சதைப் பகுதியே இங்குச் குறித்ததாகும், 

கன்னிபங்கன் செய்தான் களத்தவிர்த வல்லாள 

மனன் 8 மக்கடன்மூன் வள்ளுவரே! என்னை? 

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் 

இல்வாழ்வான் என்பான் துணை, (௨)



24. வள்ளுவர் நேரிசை, 

(அ-ம் ழதலியன):-- கன்னிபங்கன்- உமாதேவியை இடப்பாக்த இல் 

வைத்தவன்: ப.ரம௫வன். களத்து அவிந்த- யுத்தசளத்தில் இறக்த; ஈமக் 

கடன்-பிரேத சடங்கு, துறநீதார்-கைவிடப் பட்டோர், துவ்வாதவர்-வறி 

ஞர். டுறந்தார்-௮ராதைப் பிரேதல்கள், 

வலலர்ள மன்னனுக்தப் பாமன் ஈமக்கடன் சேய்தத:-- திருவண் 

ணாமலையை ஆண்ட வல்லாள மகாராஜனுக்கு இருமனைவியருண்டு, ஆயி 

னும் ௮வன் புத்திரப்பேறின்றி வருந்தினான், வேண்டியோர் வேண்டி. 

யாங்கு ஈயும் இவனிடம், சவெபெருமான் விடபுருஷ சச்யாசி வேடம் 

தரித்து வர்து, தாம் இன்புற ஒரு ஸ்ரீ தரவேண்டுமென யாத்தனர். 

௮.ரசன் ௮தற்ணெல்டு ௮தி செளர்இரியமுள்ள ஒர் வேசியை அவர்க்குத் 

தேடித் தரும்படி தனது ஆட்களுச்குச் கட்டளை யிட்டான். ௮வ்வாட்சகள் 

பல விடம் சென்றும், (வேசையர் யாவரும் ஆங்காங்கு, ஒவ்வொரு தவூ 

க்கு ஒவ்வொருவராக நியமனமாய் இருர்த விஷயம்? ௮றிர்.த, விசனி 

த்துத் தாம் சென்ற விஷயம் வீணூயினமையை ௮ ரசனிடம் அறிவித் 

னர். அரசன் வருர்தி, எங்பனமேனும் பெரியோரைத் இருப்இப் படு 

த்த நினைந்து தன் மனைவியருள் ஒருத்தியை அவர்பாற் போக்கினான். 

உள்ளே சென்றவள், விடபுருஷன் உறங்கச் சொண்டிருச்சவும், றிது 

சே ரத்திற் கெல்லாம் அவன் திடீரென ஒரு இளங்குழந்தையாச மாறி ௮ழ 

வும் கண்டாள். உடனே அவளுக்குப் பால் சரர்சது, ௮சைச் கொடுத்து 

அவள் குழர்தையை மடஇழ்வித்தாள், சின்னாட்களுக் செல்லாம் யுத்தசளச் 

தல் வல்லாளன் இறக்க, சிவபெருமானே அவனுக்கு மைந்தனாய் ஈமக் 

கடன் முடித்து, அவனுக்கும் ௮வன் மனைவிக்கும் முத்தியளிச்தனர். இவ் 

வல்லாளன் திருவண்ணாமலை யரசன் என்பதும், சவ கைங்கரியத்திற் 

றர்தவன் என்பதும், சமீபத்தில் திருவண்ணாமலையில் ௮சப்பட்ட பல 

பொருள்களில் அவன்பெயர் லெட்டப்பட்டிருச் ததைக் கொண்டே ௮றி 

யலாகும், 

ஆறில் ஒருபங்(கு) ௮ரசன் பெறுக என 

மாறிலார் சொற்ற தென்கொல்? வள்ளுவரே]--கூறுல்கால் 

தென்புலத்தார், செய்வம், விருந்(.த),ஒக்கல், தான்,என்(௮) ஆங்(கு) 

ஐம்புலத்(அ) ஆ(று) ஓம்பல் தலை, (௩) 

(௮-ம் ழதலியன):--மாறு இலஷலார்-குந்தமற்ற பெரியோர், Garp 

றது-சொன்னம, தேன்புலத்தார்-பிதிர்த் தேவதைகள், விரந்து-பு.தி 

தாக வந்தோர்: அதிதிகள், ஒக்கல-சுற்றத்தார், தான்-இல்லறத் தானா 

இய தான், ஐம்புலத்து-றர்.இிடத் தும் செய்யப்படுசற, ஆறு-அ.றவழியை, 

ஓம்பலஃ-தவராது செய்தல், தலை-சிறந்த அறம்.
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பாண்டுவழி நிற்பப் பரந்தமுன் னோன்வழிகள் 

மாண்டொழிர்த தென்சொலோ? வள்ளுவரே!--யாண்டும் 
பழி௮ஞ்சிப் பாத்(து) ஊண் உடைத்தாயின் வாழ்ச்கை 
வழிஎஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல், (௪) 

(அ-ம் ழதலியன):-- வழீ - வம்சம், பரந்த - தொசை மிச்ச, மன் 

ஜோேன்-திருகராஷ்டிரன், என்கோலோ!-ஏனே? யர்ண்டூம் - எப்பொழு 

தும், பழி-பாவத்துக்கு, பாத்து-மு.தற் செய்யுளிற் « Su இயல்புடைய? 
மழவர், இரண்டாவது செய்யுளிற் கூறிய ழவர், மூன்றாவது செய்யுளிற் 

கூறிய மூதல் நால்வர் ஆய பதின்மர் விஷயமாகவும் பய்சிட்டு, ஊண்௭ 

உண்னூதலை, உடைத்தாயின்-உடையதானால், வழி-சர்த.தி,எஜ்சல-குறை 

தல், எத்தான்றும்-எப்பொழுதும்; இல்-இல்லை. 

பாலர்க்கே போதா உணவும் பகுத்துண்டார் 

மாலில் குசேலரன்பால் வள்ளுவரே1.-- லமென்னோ? 

அன்பும் ௮றனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 

பண்பும் பயலும் ௮.து, (௫) 

(௮-ம் ழதலியன):--பாலர்- குழக்தைகள் பதத்து-பங்கிட்டு, மால் 
இல-மயக்கம் நீக்கு சீலம்-தருமம், அன்பு-மனையாளிடத்தன்பு, அறன்- 

பிறர்ச்குச் செய்யும் ௮றம், பண்பு-கட்மை, பயன்-பிரயோசனம், 

வறுமைப்பணியால் வருர்திய குசேலன் தனது 27 மச்களையும் மனை 

வியையும் காக்க வசையின்றித் தவித்த போதும் தனக்குக் உடைத்த 

அற்ப வுணவைச் தனது மனைவிமச்களுச் Gog அதி.திகட்கும் இட்டுத் 

இருப்தியடன் வாழ்க்த விஷயமே இங்குக் குறிச்சப்பட்ட த. 

முன்னி வனம்புகுதார் மூதறிவி னோர்மிதுலை 

மன்னன் முதலோர்தாம் வள்ளுவரே! என்னை? 

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில் 
போஒய்ப் பெறுவ(து) எவன்? (a) 

(அ-ம் ழதலியன):-- para = ஆராய்ந்து, புநுதார் - புசவில்லை, 
மீதுலைமன்னன் - மிதுலாபுரி யரசன்: ஜனகன், அறத்து இற்றின்-தர்ம 

வழியில், ஆற்றின்-செய்தால், புறத்து ஆற்றில்-(இல்வாழ்ச்கைக்குப்)பு றம் 
பான வன வாழ்ச்சையில்: துறவற வாழ்ச்கையில்; போஒய் - போய், 

எவன்?ஃ யாது! 

A
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ஜனக மகாராஜன்து வாலர்று:--மிதலை மன்னரில் ஒருவனாயெ 

இவன்,ஹ்ரஸ்வரோமன் புச்இரன். இல்லறத்திருக்தும் இசயம் ௮டச்யெ 
வல்லவனாகய ஓர் மசாயோ௫, 

தனது ௮.ரண்மனை ஒருசால் தீப்பற்றி எரிய, ஒருசிறிதும் கவலைப் 
படாமல், அவ்வ. ரண்மனைப் புறத்தே, உல.ரவைத்த தன் கெளமபீனீத்திற் 

சாக ஒடிய சுகமுனிவரை 'ஈல்லதுறவு? என்று பரிசஸித்தோன் இவனே, 

சந்திரசே னன்தவத்தாற் செய்யா தனசெய்தான் 

மைர் துடன்இல் வாழ்தருமன் வள்ளுவசே!--முந்தும் 

இயல்பினால் இல்வா ழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் 

(PU ait Chet எல்லாம் தலை (௪) 

(அ-ம் ழதலியன):--சேய்யாதன-செய்ய முடியாதவற்றை; மைநீ 

துடன்-வலிமையோடு, இஃ- வீடு, ழந்தும்-9றச்த, இயல்பிறுன்-உரிய 

இயற்கைப்படி,, ழயல்வார்- (ஐம்புலன்களையும் ௮டச்க) முயற்சி செய் 

வோர், தலை-மேலானாவன்,. 

ச்ந்தீாரசசேனன் தவத்தாலும் சேய்ய ழடியாததைத் தநமன் சேய் 
தது:-- சந்திரசேனன் என்பான் விபுலனது மசன். தநமன் என்பான் 

சுபுத்தன் என்பவனது மகன், (தந்தி மகன் அல்லன்) இவர்களுள் த 

மன் இல்லறத் இருர்தவன். சர்திரசேனன் துறவியானவன், சச்திரசே 

னன் துறவியான விஷயத்தைச் கேள்வியுற்ற தருமன், தானும் துறவு 

கொள்ள இருக்கையில், பிருகு முனிவர் எதிர்ப்பட்டுப் பஞ்சாட்ச.ர மக 
மையை உபதேூத்து இல்லறப் பெருமையை எடுத்துரைத்து ௮வ்வறத்தி 

லேயே அ௮வனிருக்குமாறு செய்து திரும்பினர், நிற்க, 

சந் இிரசேனன் பின்பு சித்திகளில் வல்லவனாடத் சருமணிடம் வரது 

தன் வவிமையைக் காட்டி இர் இிரனை வரவழைத்தான். தருமன் பஞ்சா 

க்ஷர வலிமையால் பிரமனையே அழைத்து அவனுக்குச் சாட்டினன். சந் 

திசசேனன் வெட்டுத் தருமனையே குருவாசச் கொண்டு உபதேசம் பெற் 

ரான். 

கன்னன் உயிர்காக்கும் கவசமும்ஈர் தான்;வசிட்டன் 

மன்இரந்தும் தர்திலனால் வள்ளுவசே!-- உன்னுங்கால் 

ஆற்றின் ஒழுக்கி அ௮றன்இழுக்கா இல்வாழ்க்கை 

கோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து, (௮)
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(அ-ம் ழதலியன்):--மன்-அரசன், இர-மாசி, உன்னுங்கால்-ஆ.ராயு 
மிடத்து, இற்றின்-(தம,த) வழியில், ஒழக்கி-(தவம் செய்வோரையும்) 

ஈடத்தி, அறன்-(தானும்தன்) தருமத்தினின்றும், டுழக்கர்-தவருத, 

நோற்பாரின்-தவம் செய்வோரின் நிலையினும், நோன்மை - பெருமை, 

உடைத் து- உடையன, 

கன்னன் உயிர் காக்தம் கவசம் ஈந்தது:--துர்யோதனனது தோழ 
மைபெற்று அ௮ங்சதேசாஇபதியான, வள்ளன்மையிற் றந்த இவனை, இச்தி 

ரன், இருஷ்ணனது சட்டளைப்படி, தன் மகனான அர்ச்சுனனது க்ஷமத் 

தைக் கருதி யாசச்ச, ௮வன் தனத உயிர் காக்கும் கவசத்தையும் இர்.திர 

னுக்கு ஈந்தமையே இங்குச் குறிச்சப் பட்டதாகும். 

மன்னவன் டரந்தும் வசிட்டன் மறுத்தமை:---தபோமூமையிற் சிற 

சத விசுவாமித்தீரன், ஒரு கால் ௮ரசனாக இருக்து உலகம் ஆண்டவன். 

ஒருகரள் அவன் காட்டிற்கு வேட்டையாடச் சென்றான். வேட்டை முடி 

ந் ததும், களைத்துப்போய், சரம பறிகாரத்தின் பொருட்டு வசிஷ்ட 

மூனிவனது ஆ?ரமத்திற்குத் தன் பரிவாரங்களுடன் சென்றான். தனது 

இருக்கை யுற்ற அம்மன்னனுக்கு வசிஷடன் அதிதிபூஜை செய்து, தன் 

னிடத்திருர்ச காம தேனுவைக் சொண்டு, வச்தோர் அனைவர்க்கும் விரு 

ந்தளிச்தான். அப்பசுவின் தெய்வச்சன்மையை கோக Swi g whip 

ந்த விசுவாமித்திரன், ௮தனை (பலர்ச்கு உதவியாகும்படி) ச் தனச்கு உதவு 

மாறு வரிஷ்டனை இரர்தனன். ஆயினும் வசஷ்டன் அதற்கு இணவப் 

காமல் சாதுரியமாக (அ ரசரிடத்திருந் து ௮ ணர் பெறலாகுமேயன்றி 

அநர்தணரிடமிருர்து அரசர் பெறலாகாது?? என்று கூறிப் பசுவைத் த.ர 

மறுத்தான். 

காமநுகர் இல்லறமோ, காட்டில்உறும் ௮வவறமோ 

வாய்மையின்.ஆய் வார்க்(கு) உயர்வு? வள்ளுவரே! -தோம்இல் 

அறன் எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை; ௮ஃதும் 

பிறன்பழிப்ப இல் ஆயின் ஈன்று (௯) 

(அ-ம் ழதலியன்)-- கர்மம் - இன்பம், நுகர் - அனுபவி, ௮வ் 

வறம் - துறவறம், வாய்மையின் - உண்மையாக, இய்வோர்க்கு - 

ஆசாய்ச்து பார்ப்போர்க்கு, தோர்ம்்இல் - குற்றம் இல்லாத, அஃதும்- 

அற்வறமும், பிறன் பழிப்பது இல்ஆயின் - பிறனால் பழிகச்சத் தச்சச் 

கூடா வொமழுக்சத்தோடு கூடியிராவிட்டால், நீன்று - (இல்வாழ்ச்கை 

யைப்போல்) ரன்றே ஆகும்,
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கண்ணன்இ.ரா மன்முதலாம் காவலரைச் தெய்வம்என 

மண்ணுளோர் எண்ணுவதென்? வள்ளுூவரே1--எண்ணுங்கால் 

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும் 

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் (௰ 

(அ-ம் ழதலியன):--- கண்ணன்-இருஷ்ணன், காவலர்-௮சசர், வை 

யம்-உலசம், வாழ்வு ஐங்த-இல்லறத்தோடு கூடி வாழும் இயல்பினால், 

வான்உறையும்-விண்ணுலகலுள்ள, தேய்லத்துள் வைக்கப்படும்-தேவ 

ருள் ஒருவனாக வைத்து மதிச்கப்படுவான். 

  

ஆறாவது அதிகாரம் 

  

வாழ்க்கைத் துணை நலம், 

  

நாரடிழர்துங் கூலிகொண்டு நல்ல புரூரலன்இல் 

வாடாது லாழந்தனளே வள்ளுவரே! நாடின் 

மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான் 

வளத்தக்காள் வாழ்க்கைக் துணை, (௧) 

(அ-ம் ழதலியன்):--மனைத்தக்க-இல்லறத்துக்குத் சக்ச, மாண்பு- 

ஈற்குண ஈற்செய்கைகள், தன்காண்டான்-தன்னை சாயசனாசச் கொண்ட 

வனது, வளம் தக்கர்ள் வாழ்க்கை-வரவுச்குத் தகுர்த வாழ்ச்கையை 

உடையவள் , துணை-டுல்லற வாழ்ச்சைக்குத் துணையாவள், 

புநாவன் டூல் கூலி கோண்டும் வாடாது வாழ்ந்தது:--பிர இஷ்டான 

புசத்தரசனாகய புநரவன் என்பவனுக்கு ஜயப்பிரதை என்றோர் op 

குணம் நிறைந்த கற்புடைய மனைவி உண்டு, கலிபுருஷனது மாயையால், 

அவன் நளனைப் போல், தன, சனக, வஸ்து, வாசன, சாடு, சகரம் முத 

வியவற்றின் நீங்கத் தன் மனைவி மச்சறாடன் காடுபுக்குக் கஷ்டமூற 

கேர்ச்தது. பசியால் களைத்துப் பயணத்தால் இளைத்து வருஈதிய இவ 

ர்சளுச்கு ஐநந்தன் என்பவனது பேருதவி கடைச்தது. பிறகு இவ் 

அனர்தன் முதலியோரிடம் புரூரவன் சணக்குப் பிள்ளையாக அமர்ந்தான், 

ஜயப்பிரதையும் கூலிச்கு வேலை செய்ய லாயினள். ஆனந்தன் &ழ்ப் புரூ 

சவனிருர்து பொறுமையுடன் வேலைபார்த் தவர்த பொழுது, சோமபுரி
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யில் உள்ள ஈவகோடி சாராயண செட்டியென்பானது ஆதரவையும் புரூ 

சவன் பெற நேர்ர்தது. ஒர்சாள், ஜயப்பிரதையின் ௮ழசைச் கண்டு 

மயங்யெ செட்டி, அவளை ஈயவஞ்சசமாக ஓர் தனியிடம் வரச் செய்து 

தனது தய எண்ணத்தை நிறைவேற்ற எண்ணினான். இஃதறிச்த அவ் 

வுத்தமி, அவ்வுள்ளிருக்த ஓர் மரப் பேழையிற் புகுந்து நரன் உத்தமியா 

யின் என் சகணவனைச்காணும் வரைப் படயற்றிருப்பேனாக, என் சணவன் 

இறந்தால் அல்லாமல் பிறர் எவர்ச்கும் இப்பெட்டி இறவாதிருப்பதாச, 

ஜலத்தாலாயினும் நெருப்பாலாயினும் மற்றெதனாலாயிலும் இதற்கு ௮ழி 

வுராதிருக்ச.?? என்று கூறி அதனை அ௮டைத்்தச்கொண்டு, அவ்வாறே 

௮திற் பலகால மிருந்தனள். பிறகு தனது சாயகனது திருச்கை பட்ட 

மாத்திரத்தில், அவள் பெட்டியினின்றும் வெளிவர்தனள், இவளுடைய 

முழுவ ரலாறும் அறியவிரும்புவோர்,':புரூ.ரவ சக்.ரவர்த்தி சை''என்பழை 

வாத்து அறிக, 

வானோர் குரவனுமுன் வாழ்க்கைசிதை வுற்றுநொந்தான் 

மானேர் விழிமனையால் வள்ளுவரே! -அனா 

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 

எனைமாட்சித் தாயினும் இல், (௨) 

(அ-ம் ழதலியன):-- வாஜோேர்தரவன்-தேவகுரு: பிரகஸ்பதி, மர்ன் 

நேர் -மானினது விழியொத்த, மனை-மனைவி: தாரை, ஆனாநீங்காத, 

மனைமாட்சி-இல்லறத் திற்குரிய நற்குண ஈற்செய்கைகள், இல்லாள்கண்- 

மனைவியிடம், வாழ்க்கை-௮வ் இல்வாழ்ச்கை, எனை-எவ்வளவு, மாட் 

சித்து - பெருமையையுடையத, இல- (பெருமை ஏதும்) இல்லாததே 

அகும், 

வானோர் தரவன் வாழ்க்கை சிதை வுற்றது:--சச்இரன், பிரகஸ்பதி 

யிடம் வித்யாப்பியாசம் செய்கையில், ௮வனது பத்தினியாகிய தாரை 

யென்பவளுடன் வெகு ௮ம்யோர்நியமாகச் சில காலம் வாழ்ந்து பிறகு 

அவளை அபகரித்துச் சொண்டே போய் விட்டான். பெண்டாட்டியைப். 

பறிசொடுச்ச பிரகஸ்பதி, இர்திரனைத் துணையாகக் கொண்டு சந்திர 

ஜனொடு கடும்போர் புரிர்தும் ௮வளை மீண்டும் பெற முடிய வில்லை, கடை 

சியில் பிரமன் சர்இிரனுக்கு ஈல்லவார்த்தை சொல்லிச் தாரையை விட்டு 

விடச் செய்தான். இத்தாரைச்கும் சம் திரனுக்கும் பிறந்தவனே sé Gr 

வம்சத்திற்குத் தலைவனா புதன். 

நெய்தும் இனி தற்றீர் 6யிர். யயாஇவெள்ளி 

வைத்சா பம் பெற்றான் வள்ளுவரே! வையத்துள்
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இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால்? உள்ளதென் 

இல்லவள் மாணாக் கடை? (௩) 

(௮-ம் ழதலியன):--நேய்தும்-செய்யும் தொழில் செய்து வந்தும், 

இனிது உற்றீர்-மேன்மை அடைந்தீர், நீயிர்-நீர், வேள்ளி-சுச்ென், இல் 

லதுஎன்?-இல்லாத பொருள் ௭27, இலலவள்-மனையாள், மான்பானுல்- 

ஈற்குணஈற்செய்சை புள்ளவளாயின், மாணக்கடை-ஈற்குணம் சற்செய் 

சை யில்லாதவளாயிருநர்தால். 

இருவள்ளுவர் ஏலேல சிங்கனைப் போன்ற லக்ஷாதிபதிசளை மாணா 

க்கசாகப் பெற்றும், வறுமையைப் பெருமையா வலியவே சொண்டு, 

செய் தொழில் அனைத்தினும் செய்தொழில் திதில தென்று ௮த்தொழி 

லைக் கையாடி, உத்தமியாகெய வரசுயெடன் இல்லறம் ஈடத்தி வர்த விஷ 
யமே அவரைப் பற்றி இங்குச் குறித்ததாகும், 

யயர்தி வேள்ளீ வைத சாபம் பேற்றது:--சகுஷன து குமாரர்களில் 

ஒருவனான யயாதிக்குத் தெய்வயானை, சன்மிஷ்டை என இரு மனைவியர் 

உண்டு, தெய்வயானை சுச்ரொாசாரியன் மகள், சன்மிஷ்டை விடபவன்மா 

என்பவனது மகள், இவர்சள் இருவரையும் மணமுடிப்பதன் முன் சன் 

மிஷ்டை தெய்வயானைக்கு இழைச்த ஓர் நதீம்இனிமித்தம், சுச்ரொசாரி 
யயாதியை கோக்க, ::சன்மிஷ்டையைத் தெய்வயானையைப் போலவே 

எல்லா சுகங்களையும் நீ பெறச் செயலாம். ஆயினும், சயனவிஷயத் தில் 

மட்டும் அவளை விலக்க வைக்க வேண்டியத”? என்று கண்டிப்பாசச் 

கட்டளை யிட்டிருர்சனன். இதற்ணெங்கியே யயாதி ௮வளை மணரந்தும், 

eqs, சன்மிஷ்டை ௮வனை மயச்டச் சேர்ந்து பூரூ என்பவனைப் பெற் 

றனள். இஃது அறிந்த சுக்கராசாரி, தன்னை அ௮வமதித்ததன் நிமித்தம் 

வெகுண்டு, யயாதியை கோச்சி, உன் யெளவன சர்வமே இதற்குக் சாச 

ணம் ஆதலின் நீ விருத்தன் ஆகுக! எனச் சபித்தனன். இதுவே ௮வன் 
சாபம் பெற்றதன் காரணமாகும். 

| இச்சாபம் பெற்றபின் அவன் வருச்தியதையும் தெய்வ யானைக்கும் 

இதனால் கேடுண்டாவதையும் உணர்ச்து சுக்கிரன்,யயாதிச்கு இரங்? நின் 

புதல்வருள் ஒருவனுக்கு உன் கிழச்சனம் ஈர்து அவனத இளமையைப் 

பெறுக, இங்கனம் இளமையைத்தர இயைச்தவனுச்கு உன் ௮ரசை 

யளிப்பாயாச?' என்றான், தெய்வயானையின் மக்கள் இளமையை மாற்றிக் 
கொள்ள விரும்பவில்லை. சன்மிஷ்டை மசன் பூரூ மனமூழ்ர்து உடன் 

பட்டான், யயாதி மூழ்ரந்து ௮வனது இளமையைப் பெற்றுப் பிறகு 

பூருவுக்கே ௮ரசளிச்தான்.]
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அ தப் புலைச்சிஎன அன்றறிந்தும் நும்தாயை 

மாதவத்தோன் கொண்ட தென் கொல்? வள்ளுவரே!-- ஈதடுக்கும் 

பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள, கற்பென்னும் 

திண்மைஉண் டாசப் பெறின்? (௪) 

(அ-ம் ழதலியன்):--மாதவத்தோன் - யாளிதத்தன், ஈதுதுடுக்தம்- 

இது பொருக்தும், பேண்ணின்-மனையாளினும், பெரந்தக்க-உயர்வாசிய 
பொருள், திண்மை-உ௨றுதி. 

ஐதிப்புலைச்சி மேன்று அன்றறிந்தும் மாதவத்தோன் அவளை மண 
ந்தது?--பெருஞ்சாசரனது புதல்வனாகய பகவன் என்னும் இர் Hts 

ணோத்தமன், காசி யாத்திரையின் பொருட்டுப் புறப்பட்டுச் செல் 

கையில், மேலூர் ௮சரத்தில் தம் சேர்ச்தது, அவ்விடம் ஐதர் பெண்வர 
அவள் புலைச்சியாக இருந்தமை ஈண்டு சட்டுவத்தால் தலையில் அடித்துச் 

துரத்திப் பிறகு தன் வழியே சென்றான். காசியிலிருந்து ரிலவருஷவ் 

கஞச்குப்பின் ௮வன் திரும்பியபோது இதே சத்.இரத்தில் பசவன் தஸ்இ 

னன். ௮ப்பொழுது ஒருபெண்ணைக் ஈண்டு மயல் கொண்டு, ௮வளை வளர் 

த்தவளிடம் சென்று ௮வளைச் தனக்கு மணம் செய்விச்கும்படி வேண் 

nec, அவர்களும் மணஞ் செய்து கொடுக்க இயைச்தனர். சங்கர 

ஸ்சானத்தின் பொருட்டு ௮வள் மயிரை வஃஒிர்ஈ்த காலத்தில், பகவன், 

௮ வள் தலையில் ஒருவடுக்சண்டு (இவள் ஆதியானவளே (முன்னையவளே) 

எங்ஙகனமெனில் சாம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு சட்டுவத்தால் அடித்த 

வடு இத, ஆதலால் அ௮றியாமற் புலைச்சியை மணச்ச இசைநர்தது sag”? 

என ௮ம்ஒருர்து எடுத்தனன் தட்டம். உத்தமியாகெய அப்புலைச்சியும் ௮வ 

னையே மணப்பதாச உறுதி செய்து கொண்டு ௮வன் செல்லுமிடர்தோ 
றும் ௮வனைப்பின் தொடர்ச்து சென்றாள், அவளுடைய மனஉறுதியை 

வியர்து பகவன், சில நிபந்தனைகள் ஏற்படுத்தி ௮வளை மணஞ் செய்து 

கொண்டனன், இதுவே உறையூர்ப் பெரும்பறையன் வீட்டிலும் பிறகு 
8ீதிஜயன் வீட்டிலும் வளர்ச்த ஆதியைப் பகவன் மனைவியாகக் கொண் 

டசதை. யாளிதத்தன் என்பவன் இப்புலைச்சியை மணர்ததாக ஞானாயமிர் 

தீத்தால் தெரிய வருறது. பசவன் என்பது யாளிதத்தனது மறுபெயர் 

போலும், 

முன்னரான சூயைமழை மூவர் தடுப்பவும்நா 
வன்மையாற் பெய்வித்சாள் வள்ளுவரே!--உன்னியே 

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுஈற் மொழுதெழுவாள் 

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை (௫)
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(அ-ம் ழதலியன்):--ழவர்-சிவன் விஷ்ணு பிரமன், நாவன்மை- 

சொல் வலிமை, உன்னி-நினைர்த, தெய்வம்-பிறதெய்வச்சை, தோழா 
அள்-வணங்காளாக, கோழுநன்- சணவனை, 

அநகுயை ழவர் தடுப்பவும் மழைபேய்வித்தது:--தன்னைச்சோதிகச 

ats இிரிஞூர்த்திகளையும் சனத கற்புவலியால் சின்னஞ் சிறு குழந்தை 

சளாக்கிய இவ்வுத்தமி, ஐம்பத்து சான்கு வருஷம் மழையின்றிப் பிராணி 

சல் வருச்தியகாலையில், தன புருஷனான அத்இிரியின் ஆச்ஞையினால் 

கங்கை கொண்டுவந்தது மின்றி, அம்மூவர் தடுக்கவும், ம௫ுதலம் முழு 

௮ம் மழைவளம் பெறச செய்தனள் என்ற விஷயமே இங்குக் குறித்த 
தாகும், 

அங்கத் தடன்சோ(௮ு) அருந்தியயா ளாயணிதன் 

மங்கலநா ஹும்காத்தாள் வள்ளுவரே! மங்காது 

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற 

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண் (௬) 

(௮-ம் ழதலியன்):-- அங்கத்துடன்-(தன் சணவனும், தொழுநோயி 

னனுமான மெளத்சல்ய ரிஷியின்) ஊனும் துர்£ரும் சேரும்படி; அருந் 

திய-உண்ட, மங்காது- கெடாமல், தன்காத்து-சற்பினின்று வழுவாமல் 

தன்னைச் காத்துக் சொண்டு, தன்கோண்டான்-தன்னைக் கணவனாசகச் 

கொண்டவனையும்: பேணி-(உண்டி முதலியவற்றால் உரிய சாலங்களில்) 

உபசரித்து; தகைசான்ற-தம் இருவரிடத் தம் உன்மை அமைந்த, சோல- 

புகழை, கர்த்து-(8ல்சாமல்) காப்பாற்றி; சோர்வு (முற்கூறிய ஈற்குணஈற் 
செய்கைகளில் இம்மியும்) தளர்ச௪ி, இஓலாள்-இல்லாதவளே, பேண்-மனை 

வியாவள். 

நாளாயணி தன் மங்கலநர்ண் காத்தது:--ஈளாயணன் என்ற ஓர் 

இருடியின் புத்.திரியும் இந்திரசேனை என்ற இயற் பெயருடையவளுமான 

சாளாயணி என்பவள் கற்பினுச்கு ௮ணிகலமாகக் கவின் பெற வாழ்ர்த 

வள், இவ்வுத்தமி சையுங்காலும் தேகமும் அழுச் சொட்டும் குஷ்டரோடு 

யான மொளத்சல்யன் என்பானுக்கு மனைவியாயினள்.(மெளசத்கல்யன்தன் 

மனைவியைப் பரிசோ திச்சவே குஷ்டரோடிபோற் காட்டிச் சொண்டனன் 

என்இன்றனர் சிலர். கர்மவசத்தால் வன் குஷ்டரோடியாகவே இருர் 

தான் என்டுன்றனர் வேறுசிலர்.) உண்மை எதுவாயினும் குச. ௮வள் 

அவனது குஷ்டத்தின் நிமித்தம் ௮ற்பமும் ௮வணிடம் அருவருப்புக் 
கொள்ளாமல், ௮தி அன்புடன் தனது காயசனுச்குரிய பணிவிடைசளைக் 

குறைவற்ப் புரிஈ்து வர் தாள், இவ்வளவு அழகுள்ளசாயகனை ஓர் கூடை 

யில் வைத்து ௮வன் மனம் திருப்இுபுறுமாறு நினர்தோறும் சணிதை
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யறில்லிற்குக் கொண்டு போய் விட்டுத் சன் சாயசனது மூழ்ச்சியைத் 

தீனது மடூழ்ச்ச யாசப் பாவித்து வர்தனள் என்றால் ௮வளது users 

எத்தன்மையது பாரும்கள்!, ஒருசாள் ௮வள் தன் சாயகனைத் தாகக் 

சொண்டு வேட வீடு செல்லும் போது, ஏக இருட்டாயிருந்ததால், அநீத 

மாசத்' திருட்டுச் குற்றம் சாட்டப்பெற்றுச் சழமுவேற்றப்பட்டிருந்த மாண் 

டவியர் ஈரமிசை ௮வள் கூடையை மோதிக் கொண்டு சொல்ல, ஏற் 

சனவே துடி.துடித்துச் கொண்டிருந்த ௮ம்முனிவர் சனந்து, 'சூர்யோ 

தயத்திற்குள் மாங்சல்யம் இழப்பாய்''எனச் சபித்தனர். இதுகேட்ட 

அவ்வுத்தமி சிறிதும் மனக்தளராது, (பொழுதே விடியாதிருக்கக் கட 

வ”? எனச்சொல்லிச் சென்றனள். ௮வளது ஆக்ஞைப்படி Quigg 

விடியாமலே போயிற்று, போகவே, யாவரும் வருச்இ, சாளாயணியை 

வேண்ட, அவள் மாண்டவ்யர் தம் சாபத்தை மாற்றினால், யான் என் 

வார்த்சையை மீட்டுக்சொள்ளுகறேன்'?என, தேவர் முதலிய யாவரும் 

நாளாயணியின் தூய்மையைச் கூறி வேண்டினர். உடனே அவர் இரங்கு 

தீர்க்க சுமங்கலி பவா?? என்று அவளை ஆசர்வதித்துசத் தம் சாபத்தை 

மாற்றலும், சாளாயணியும் பொழுது புலருமாறு கூறினள், யாவரும் wh ip 

நீதனர். காளாயணி சுமங்கலியாச வாழ்*தாள்?' என்பதே. 

மேன்மாடம் விட்டு வெளிச்சென் றிரவிலொரு 

மான்மாய ஓளவை சண்டாள் வள்ளுவரே! -ஊன்மேற் 

சிறைகாக்கும் காப்(பு) எவன் செய்யும்! மகளிர் 

நிறைகாக்கும் காப்பே தலை, (sr) 

(அ-ம் ழதலியன):--மரன்-மான் போன்ற பெண்ஒருத்தி, ஊன்-சரீ 

சம், சிறை-கட்டுக் சரவலினால், காப்பு-சாவல், எவன்-என்ன பயனை, 

நீறை-கற்பு, காக்தம்-(பெண்கள் தமமைத்தாமே) காத்துக் கொள்ளும் 

தலை-முதன்மையான சகாவலாகும், 

மேன்மாடம் விட்டூ வேவிச் சேன்று இரவில் ஒரமான் மாயந்தது:-.- 
அளகாபுரி அரசனது மகள் ஏலங்தழலாள், 12 வயதுச்குள்ளேயே கானா 

வித்தையும் கற்றவள். தனத அழகுக்கும் சல்விக்கும் தச்ச காயகனைத் 

தெரிச்.த, விவாசம் செய்யுமாறு, புஷ்பவதியானதும் 12 நிலை உப்பரிசை 

யில் பாதுசாப்புடன் ௮வள் வைக்சப்பட்டாள், ஒருசாள் பாடலீபு. 

சாஜனது புத்திரன், சந்தனதமாரன், எழுத்து வாசனை யற்றவன், ௮ள 

காபுரி வர்.து சேர்ந்தான். ௮வன் அவ்வூரைச சுற்றிப்பார்க்கையில்,பூர்ண 

சக்இரன் உதய மானாற் போல் இருர்த ஏலங்கழலாளை உன்னத உப்பரி 

கைமீது சண்டான். ௮வளும் இல் விராஜகுமாரனைச் கண்டாள். சண்ட 

8
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தும் இருவர்க்கும் சாதல் ஏற்பட்டது. ஆயினும் ௮வர்சள் பேச முடியாத 

நிலையிலிருச்த படியால் ௮ச்சங்கை தன் சாதோலையை வாய்௫ விரல் சகத் 

தால் அதில் ராஜகுமாரன் ஊருக்கு மேற்றிசையிலுள்ள சாவடியில் 

இரவில் வந்து தம்ியிருக்கும் படிக்கும், தான்௮ல்கு வருவதாசவும் எழுதி 

அதனை அவன் முன் னெறிர்தாள். ௮வன் அதை யெடுத்துத் தனக்குப் 

படிப்பில்லை யாதலால் தன் னெதிரில் வக்த குஷ்டரோடு ஒருவனிடம் 

கொடுத்துப் படிக்கச் சொன்னான். குஷ்டரோ ராஜகுமாரியைத் தான் 

அனுபவிக்கச் கருதி, (இவ்வரசன் உம்மைப் பிடித்துக் கொல்லுமாறு 

கட்டளையிட்டிருக்றொராம். ௮வரத ஆட்கள் உம்மைத் தேடுகிறார்களாம், 

சாஜகுமா.ரத்தி நீர் உயிர்தப்பி ஒடவேண்டு மென்று எழுதியிருக்கு. 
என்னலும், சர் தனகுமாரன் பயந்து தடிப் போனான். பிறகு ௮க்குஷ்ட 

சோ தன்னை ௮லம்சரித்துச் கொண்டு, குறித்த விடஞ் சென்ற, ராஜ 

குமாரிச்சாசச் காத்திருந்து அவளைத் தண்டியதும், ௮வள், ண்டியவன் 

சாஜகுமா.ரன் அல்லனெனக் கண்டு, சிகழ்ர்த மோசத்தை பூ௫த்தறிக் து, 

ஏங்கச் வனை விட்டாள்!? என்பதே. 

எண்டும் விசும்பும் இசைபாடக் கண்ணகிதான் 

மாண்டவற்பெற் றும்பருற்றுள் வளளுவரே!--மாண்டவத்தாற் 

பெற்றாற் பெறிற்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப் 

பு.த்ேதளிர் வாழும் உலகு, (௮) 

(அ-ம் ழதலியன்):-- ஈண்டு - இவ்வுலகம், விசும்பு-தேவலோகம், 

Q@ans-Er 5H, மாண்டவன்-இறர்த தன் க ணவனாமயெ சோவலனை, ௨ம் 

பர்- விண்ணுலகு, மாண்தவத்தர்வ-ஏறச்த தலத்தால், பேற்றன்- 
சொண்ட கணவனை, பேறின்-(பூசிச்சப்)பெற்றால், பேண்டிர்-மனைவியர், 

புத் தேனிர்-தேவர். 

கண்ணக் மாண்ட தன் கணவனைப் பெற்று உம்பர் உற்றது:--'சற்பின் 

தெய்வம் என்றும், *இருமாபத்தினி? யென்றும் பத் இினிச்சடவுள்! என் 

றும் இவைபோற் பிற மொழிகளாலும் சிறப்பித்துச் கூறப்படும் இப் 

பெண், சாவிரிப்பூம் பட்டினத்துச் சோவலன் என்னும் வணிசனழத 

மனைவி, இச் கோவலன் தன்னிடத்தில் அன்புமிக்க சாமச்ழெத் தியாகய 

மாதவிக்குத் தன் செல்வம் முழுவதையும் சொடுத்து வறியனாயினன். 

மான மிழர்து மதிகெட்ட இவன் உள்ளூரில் வச்ச மனமின் றி,தன்மனைவி 
யுடன் புறப்பட்டு வியாபார நிமித்தம் மதுராபுரி வரது சேர்ர்தாள். தன் 

மனைவியை ஒர் உத்தமியினிடத்தில் ஒப்புவித்து விட்டு, அவளத சாற் 

சிலம் பொன்றை விற்சச் சென்றனன், இச்சிலம்பைப் பாண்டியன் மனைவி
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Werg சலம்பைக் களவாடிய பொற் கொல்லன் ஒருவன் சண்டு, உருவத் 

தில் இச்ரிலம்பு அதற்கு ஒத்திருப்பதை நோக்கி மஓழ்ர்து, தன் மீது 

நின்ற பழி நீங்குமாறு, உடனே பாண்டியனிடம் சென்று அவன் புத் 

Bou மயக்ச் கோவலனே திருடன் என ௮வனை ஈம்பும்படி. செய்த, 

அவனைச் சொல்வித்தனன். இச் செய்தி கேட்ட கண்ணடி அரசன் பாற் 

சென்று, தன் வரலாறு கூறி, தனது மற்றொரு சலெம்பைச் கொண்டு, 

கோவலன் முற்றிலும் நிரபராதி என்பதை மெய்ப்பித்து, சோசாக்கனி 

யால் மதுரையை அழித்து 15 சாளில், தன் சாயகளே தன்னை எ.£ிர் வக்த 

ழைச்ச அவலுடன் உம்பருல குற்றனள் என்று சிலப்பதிகாரக் கதை 

யால் 'தெரிஏன்ற.த. 

விக்கரமார்க் சற்குமுன்னோன் வேத்தியல்விட் டானில்லாள் 

வக்ரெமார்க் கந்தன்னால் வள்ளுவசே!---தக்க 

புகழ்புரிச்(த) இல்இல்லோர்க்(கு) இல்லை இகழ்வார்முன் 

ஏறுபோற் பீடு ஈடை, (௯) 

(அ-ம் ழதலியன):-- விக்கிரமார்கீகற்த ழன்னேன் - விக்ரமாஇத் 
தனது தமையன்: பர்த்ருஹரி, வேத்தியல-௮.ரசாளும் தன்மை, வக்கிர 

மார்க்கம்-திகெறி, புரிந்தஃவிரும்பிய; இல்-மனைவி, ஏறு-௮ண் சிங்கம், 

(ீட-சம்பீ. ரமான: பெருமிதமான. 

விக்கீரமார்க்கன் ழன்னோன் டுல்லாளின் வக்கிர மார்க்கத்தால் வா 

சாட்சியில் வேறுப்புற்றது:--௨ஜ்ஜயினி ஈசசத்தை அரசாண்டவனும், 

ஸம்ஸ்்இருத மகா சவியும், சுபாஷித ரத்னாவளி முதலியவற்றின் ஆசிரியனு 

மான பர்த்ருஹரி என்னும் பச்இயிற் சிறந்த ௮ரசனுக்கு,வைஇச பிராமண 

னொருவன், சனக்கு புவனேச்வரியால் அளிச்சப்பட்ட தெய்வீசக் சனி 

யொன்றைத் தர்தருளினான். அதனை உண்போர் ஈரைதிரை மூப்பு சாக்கா 

டின்றிகெசொள் வாழ்வாம். பர்த்ருஹரி அச் கணனியை மூழ்வுடன் பெற் 

Os soar சாதலிக்கு அளிப்ப, ௮வள் தனக்குப் பிரியமான குதிரைச்சாச 

லுக்குச் கொடுத்தாள். ௮வன் ௮தை ஒருதா?க்கும், ௮தீதாசி தன் இஷ்ட 

னானை ஒரு இடையனுக்கும், அவ்விடையன் தனது வைப்பாட்டியான 

சாணமெடுத்துப் பிழைக்கும் ஒருத்திக்கும் கொடுத்தனர். இக்கனிய௰ின் 

பெருமையை அறியாது சாணமெடுப்பவள் அதனைச் சாணத்தின் மேல் 

வைத்து, ௮ரசனது ௮. ரண்மனைப் பக்கம் வர, பாத்ருஹரி-உல்லாசமாய் 
உலாவ வர்.தவன்- இதனைச் கண்டு, மனைவிக் களித்த மகமை மிச்ச இச் 

சனி மாட்டுச்சாணம் எடுப்பவன் கையில் எங்கனம் டெைத்தது என்பதை 

அறிய: அவளை விசாரித்தான். உள்ளது உள்ளபடியே விஷயம் வெளி 

beg, UIs Hane,
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பெண்கள் அகக் சாதலெல்லாம் பேசுமுயழ் கொம்பே 

பெருங்கபடம் இ௫ுகலனே பிறம்கும் ௮வர் உடலம்?” 

எனத் தோர் ஸம்ஸார விரக்தனாடுத் தவகெறியிற் புகுஈ்தான். 

அ/ங்கயற்கண் மாதால் ௮ரனும்,எழில் உக்கிரனால் 

மங்கையும்,மேன்மையுற்றார் வள்ளுவரே!--மங்காத 

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்(று) ௮தன் 

நன்கலம் ஈன்மக்கட் பேறு, (ய) 

(அ-ம் ழதலியன):-- அங்கயற்கண்மாது - மீனாகதி தேவி, துரன்- 

சோமசுந்த.ரக்கடவுள், எமில்-அ௮ழகு, உக்கிரன்-உச்சிரபாண்டி௰ன், மங் 

கை-மீனாகஷி, மங்கலம்-சன்மை, மனைமர்ட்சி-மனைவியின் ஈற்குண ஈற் 
செய்கைகள், அதன் -௮அம்மனைமாட்டியின், நன்கலம்-சிறர்ச அபரணம், 

பேறு-பெறுதல், 

ஏழாவது அதிகாரம். 

  

மக்கட் பேறு, 

இர 

  

ச்தையாம் யாளிதத்சர் சோன்பென்னோே? நும்முதலாம் 

மைக்தசெழு வர்ப்பெற்றார் வள்ளுவசே!--முந்தப் 

பெறுமவற்றுள் யாம்௮றிவ இல்லை, அறிவறிந்த 

மட்கட்2ப(௮ு) ௮ல்ல பிற (௧) 

(௮-ம் ழதலியன):--நுந்தை-உமது தந்தை, நோன்பு-விரதம்: பாக் 

மெம், மைந்த4எழுவர்-திருவள்ளுவர் இடைச்சாடர் சபிலர் என்ற சகோ 

தீரர் மூவரும், ஒளவை உப்பை உறுவை வள்ளி என்ற சகோதரிகள் 

கால்வரும், ழந்த-சிறப்பாச, அறிவது-மதிப்பத, அறிவு அறிந்த-௮.றிய 
வேண்டிய விஷயங்களை ௮றியவல்ல, 

வள்ளுவர் சேரிசை?யில், “வாழ்க்கைத் துணைநலம்? என்ற ௮தி 

சரரத்தில் கூறியுள்ள ௪-வத செய்யுளிற் சொல்லியபடி, பெருஞ் சாக. 

ன புதல்வனும் யாளிதத்தன் என்ற இயற் பெயருடையவலுமான பக:
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வன் என்னும் ௮ர்தணன், ஆதி யென்னும் ஆத(-அ.றிவில்லா)ப் புலைச்சி 

யை மணந்து முற்கூறிய மச்கள் எழுவரையும் பெற்றதே இங்குக் குறித்த 

தீர்கும். 

இகிரயம் நீங்கிச் ந்தார் இறந்தாரும் 

வானிற் ப€ரதனால் வள்ளுவரே!--ஏனோ? 

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா, பழிபிறங்காப் 

பண்புடை மக்கட் பெறின். (௨) 

(அ-ம் ழதலியன) :-- தீநீரயம்-சொடிய ஈரகம், வானில்-சவர்ச்சத் 

இல்,டுறந்தார்-சபில முனிவரது சாபத்தரல் இறர்த சாகரர், பமிபிறங்கா- 

பிறரால்பழிச்சப்படாத, பண்பு-ஈற்குணம், 

பகீரதனுல் டுறந்தார் தீநீரயம் நீங்கிச் சிறந்தது?--இரச் இரப்பட்டம் 
விரும்பி, ஸச௪.ரன் என்னும் சக்.£வர்த்து 99 அ௮சுவமேதம் செய்து, நாறு 

வதும் செய்யத் தொடங்குகையில், சன் பதவியை இழத்தற்கஞ்சிப் 

பொருமை யுற்ற இர்திரன், ௮வன் யாகம் செய்ய இருச்கும் குதிரையைச் 

சவர்ச்து, பாதலத்தில் தவம் செய்து கொண்டிருந்த கபில முனிவரது 

அச் மத்திற் கட்டிச் சென்றான். குதிரையைத்தேடி. வருமாறு ஸசரனது 
மக்கள் 00000 பேர்களும் அனுப்பப்பட்டனர். அ௮வர்சள் உலகெங்கும் 

தேடியும் அதனைக் காணாமையின், பூமியைத் தோண்டிச் சென்று, பாத 

லம் புகுச்து, குதிரையைச் கபிலரது முன்னிலையிற் சண்டனர். ஊழ்வினை 

ப்பயனால் அவர்கள் சபிலபே அதனைச் களவாடியசாக எண்ணி, ௮வடை 

வைது துன்புறுத்தினர். உடனே அவர் சினந்து, அனைவரையும் நீராக்கி 

னர். இங்கனம் ஈரகவேதனை யுற்ற 00,000 பேர்களுக்கும் ஈற்க தி யடைவி 

ச்குமாறு தேவலோகத்திலிருர்த சங்சையைசக் கொண்டு வரவேண்டி, ஸகர 

னது பேரனான அம்சுமானும், ௮வன்மசன் திலிபனும் தத்தம் வாழ்சாள் 

எல்லாம் மூயன்றும் முடியாமற் போயிற்று, பிறகு திலீபனது மசனான பகர 

தன் பல்லாயிரம் அண்டு தவமியற்றிக் கங்கையைக் தரிசித்து அதனை 

உடன்படுத்துச் ௮தன்வேசத்தைத் தாங்குமாறு 9வபெருமானை வேண்ட 

அவரும் அதற் இணெல்கனர், பிறகு ப€£ரதனுக்கு அளித்த வாக்குப் பிர 

சாரம் கங்கை (ஆத்திரத்துடன்) இழிய, சிவபெருமானைச் கண்டவுடன் 

தீன் வேகமுற்றிலும் ஒடுங்கிப் பசும் புற்றரையில் விழுர்த பனித்துளி ௮ள 

வரகு அவரத சடையில் அட.ங்வயெது, அங்கஇருர்து ௮து சிறிது பூமியில் 

இழிர்து படேரதன் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் சென்று, பாதலத்திலிரு 

நீத அவனது முன்னோ ரது எலும்புகளை கனைத்தது. இறச்தோர் இதனால் 
சற்சஇி யுறறனர'' என்பதே,
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மேனறளை அ௮றன்மகன்செய் வேள்வியால் உள்மஇழ்க்தான் 

வானா டுறுபாண்டு வள்ளுவரே1!--ஆனாத 

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் ௮வர்பொருள் 

தம்தம் வினையால் வரும், (௩) 

(அ-ம் ழதலியன்):--மேல் நாள்-முன்னொரு சாலத்தில், அறன் 

மகன்-தர்மபுத்திரன், வேள்வி-யாசம், வான் நாடூ உறு-விண்ணுலகுசேர் 
கத, ஆதை-நீங்காத, தம்மக்கள்-தம் மக்களை, அவர்போநள்-அப்புதல் 

வர் சம்பாதித்த பொருள்கள், தம்தம்வினையால-தம்மைச் குறித்து Har 

செய்யும் சல்வினையினாலே; வரம்-தம்மிடத் து உண்டாகும். ் 

அறன் மகன் வேள்வியர்ல் பாண்டு மகீழ்ந்தது:--பாண்டவர்கள் 
மயனால் கிருமிச்சப்பட்ட இச் தரப் பிரஸ்தத்தில் இருக்கையில், இிரிலோச 

சஞ்சாரியாயெ மா.ரதரிடம் தர்மபுத்.திரர் ஒருமாள் சம்பாஷிக்ச நேர்க்தது. 

அப்பொழுது ஹரிச்சச் தான் ராஜசூய யாகம் செய்தமையால் இர். 

லோகத்திலும், பாண்டு ௮துசெய்யாமையால் யமலோகத்திலும் இருச் 

கும் விஷயம் சா.ரதர் தர்மபுத்திரனுக்கு அறிவித் த, உன் தந்தை, உடனே 

உன்னை சாஜரூயயாசம் நடத்தித் தன்னை இர் இிரலோகத்தில் இருத்து 

மாறு சொல்லினர்!? என்னச் சொல்லிப் போயினர். தருமபுத்திசர் ௮வ் 

வாறு யாகம் செய்து தச்தையை மூழ்வித்தார்'? என்பதே, 

செய்ய குசேலருந்தம் சேய்களொடு புன்கூழை 

வையத் துவக்துண்டார் வள்ளுவரே... துய்ய 

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள் 
சிறுகை ௮ளாகிய கூழ் (௪) 

(௮-ம் ழதலியன):- சேய்ய-£லம் மிச்ச, தசேலர்-குற்சிசமான 
(அருவருக்சத்தக்க) ஆடையையுடைய சுதாமா? என்ற இயற்பெயருடை 

யவர்; சேய-குழச்தை, புல-அற்ப, வையத்து-உல௫ல், உவந்து-மஇழ்ச் த, 

துய்ய-பரிசுத்தமான, இற்ற-மிசவும், அளாவிய-அளைச்த, கூழ்-அற்ப 

உணவு, 

வறுமைப் பிணியால் வருச்திய குசேலர், பிரதிதினமும் நீவாரப்புல் 

தானியத்தைச் சரமப்பட்டுச் சேகரித்துத் தம் மனைவி கைச் கொடுத்து 

௮வளைச்சொண்டு அசைச் குத்துவித்து, அதனாலாகிய கூழைத் தம் 27 

மக்கட்கு மிட்டு ௮வர்சள் அளாவிய கூழைக்குடித்து இன்புற்ற. விஷ 

யமே இங்குச் குறித்ததாகும்.
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தன்னைப் பழித்த(ம்) மக்கள் தம்மைச்சண் டின்புற்றுன் 

மன்னுஈளன் அட்டிற்கண் வள்ளுவரே! -உன்னி௰க்கால் 

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்னெபம்; மற்றவர் 

சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிச்கு, (௫) 

(அ-ம் ழதலியன):-- அட்டில்கண்- மடைப்பள்ளியில், உன்னியக் 
கால-எண்ணுங்சாலையில், தீண்டல-ஸ்பரிசத்தல், 

 தன்னைப்பழித்தும், தன்மக்களைக் கண்டூ நளன் டன்புற்றது:--சலி 

புருரனத மாயையால் சாடு ரகரங்களையும் மனைவிமக்களையும் துறந்த 

ஈளன், கார்க்சோடகனாற் கடியுண்டு, உருமாறி, ௬.துபர்னனிடம் தேர்ப் 

பாசனாசவும் சமையற்காரனாகவும் வேலைக்கு அமர்ர்திருர்த காலையில், 

கற்பிற் சறர்த தமயச்தியின் குழ்சசியால் ௬துபர்னனுடன் ௮வளிருக்த 

குண்டினபு.ரம் செல்ல கேர்ர்தத, அப்பொழுது தமயர் தி அவனைப்பற்றிய 

உண்மையை அறியத் தன் மக்களை ஒர் தோழிவசம் அனுப்பி அவன் முன் 

நிறுத்தினள். ௮ப்போது ௮ரத 

மச்களைமுன் காணா மனம் ஈடுக்கா வெய்துயிராப் 

புக்செடுத்து வீரப் புபத்தணையா--**மக்காள்! நீர் 

என்மக்கள் போல்கின் நீர், யார்மக்கள்?”” என் ௮ரைத்தான் 

வன்மக் களியானை மன் 

you ஈகளச்சச்ரவர்த்தி, இத கேட்ட அம்மக்கள், எனை சோக, 

மன்னன் நிடதத்தார் வாழ்வேர்தன் மக்கள்யாம், 

அன்னைதனைக் கான்விட்(டு) ௮வன் ஏக---இக்ஈகரில் 

வாழ்கின்றோம், எங்கள் வளகாடு மற்றொருவன் 

ஆள்கின்றான்'' என்றார் ௮மு.து, 

சளன், இது கேட்டுத் தன் மசனது மனக்கருத்தை அறிய எண்ணி, 

**உங்கள் ௮ர(ச௬)ஒருவன் ஆளநீர் ஒடிப்போந்(2) 

இர்கண் உறைதல் இழுக்கன்றோ!--செங்கை 

வளவரசே!'”? என்றுரைத்தான் மாதவத்தாற் பெற்ற 

இளவலரசை நோக்க எடுத்து, 

இம்மொழி சேட்ட அவன்மசன் இர் திரசேனன், னத, 

“டநஞ்சால்இம் மாற்றம் கினைக்துரைக்க நீயல்லா(.து) 

அஞ்சாசோ மன்னர்! ௮மெடையா!..- எஞ்சாது
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திமையே சொண்ட சு தொழிலாய்! எம்கோமான் 

வாய்மையே கண்டாய் வலி, 

எந்தை கழலிணையில் எம்மருக்கும் காணலாம் 

கந்து சுளியும் சடாக்களிற்றின்.--வ௩.து 

பணிமுடியிற் பார்காக்கும் பார்வேந்தர் தங்கள் 

மணிமுடியில் தோய்ந்த a” 

என்று கூறினன். நளன் தன்னைத் தன் மகன் இங்கனம் பழித்துச் கூறி 

பும் அதனைப் பாராட்டாது பெரு மகிழ்ச்சியே சொண்டவனாய் ௮வனை 

அன் பொடு தழுவி, 

மன்னர் பெருமை மடையர் ௮.றிவசோ? 

உன்னை ௮றியா(து) உரை செய்த--என்னை 

முனிர்தருளல்'' என்று முடிசாய்த்து நின்றான் 

கனிந்துருக நீர்வாரக் சண்” 

என்பதே இதிற் குறித்துள்ள விஷயமாகும், 

கல்லுமுரு குங்குழலிற் கண்ணன் மழலையே 

வல்லதின்பம் நந்தர்க்கு வள்ளுவரே1!--சொல்லிம் 

குழலினிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள் 

மழலைச் சொற் கேளா தவர். (௬) 

(அ-ம் ழதலியன்):--வலலது இன்பம்-இன்பம் தரவல்லது, நந்தன்- 

ஈஈ்.த சோபன்: ஸ்ரீ கருஷ்ணனது வளர்ப்புத் தர்தை, தழல் - புள்ளாய் 
குழலின் இசை, யாழ்-வீணையின் இசை, 

தேவ௫ூக்கும் வசுதேவர்க்கும் பிறச்கும் எட்டாவது குமா ரனால் 

தனச்கு மரணம் என்பதை ௮றிர்த சம்ஸன், ௮வ்விருவரைபும் சாவலில் 

வைத்து, அவர்களுக்குப் பிள்ளைகள் பிறக்கும் தோறும் ௮க்குழச்தை 

களைக் கொன்று வந்தான், ஆயினும் எட்டாவத குழச்தையாசத் தோன் 

நிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மட்டும், தனத விரித்திர சக்தியால் தப்பி, ஆயர் 
பாடியில் ஈர்தசோபன் என்னும் இடையன் வீட்டில் வளச லாயினன், 

குழலூதி ஆ நீரை மேய்ச்கும் ௮வ்விடையனுக்கு ஸ்ரீ ஈருஷ்ணனது 

மழலைச் சொல் ௮க்குழலிசையினும் பரமாரக்கம் விளைத்தத என்பதையே 

ஆசிரியர் குறிச்சன்ரார். வளர்ப்புத் தந்தைக்கே இவ்வளவு ஆரந்தமிருக்கு 
மாயின், சோந்தப் பேற்றேர்க்த எவ்வளவு ஆரர்தம் இயற்கையில் உண் 
டாகும் என்பதை ஊூழ்து உணர்க,



wiser Ors. #1 

எர்தைதொல் காப்பியை என்னோ சமல் 
வர்தமுனிபாற் கொடுத்தான் வள்ளுங்ரே!4டிரஇப்பின் 

தந்த மகத்(கு) ஆற்றும் நன்றி ௮வைய்.. 
முகதி இருப்பச் செயல், (sr) 

(௮-ம் ழதலியன்):--எந்தை-எங்கள் தர்தை (போல்பவனான),சமத 
ங்கீ-ஜமதக்கிமுணிவர், வந்தழனி-தன்னிடம் வாத அகஸ்திய முனிவர், 

பால்-இடத்தில், கோடூத்தான்-ஒப்புவித்தான், மகற்த-மகனுக்கு, ஆற் 
றும்-செய்கற, நன்றி-ரஈன்மை: உதவி, அவையத்து-கத்ரோர் சபையில், 
ழந்தி-௮ச்சற்றோரினும் மேம்பட்டு, டநப்பச் செயல்-இருக்கும்படி. செய் 

தலாம். 

இரண மாகி முனிவர் என்ற இயற்பெயர் வாய்ர்த தொல்சாப்பி 

யர், தமது தர்தையாயெ ஜமதச்றி முனிவரால் ௮சஸ்்.தியர்பால் தமிழ் கற்கு 

மாறு விரும்பி அனுப்பப் பட்டனர். இச் தொல்காப்பியர் அகஸ்திய முனி 

வர்பால் அருச்சமிழ ௮றிசத மாணவர்கள் பன்னிருவரினும் முதல்வ 

சாயினார். இடைசசங்சம் இவரையே தலைமையாகக் கொண்டு திசழ்ர் 

தத. இவர் இயற்றியுள்ள தொல்காப்பியமே தற்காலத்துள்ள psp றமீழ் 

நூலும் தொன்மைப் பேறிலச்சணமும் ஆகும். இவர் சமது ஆ9ரியராகயே 

அசஸ்தியரினும் கல்வி யறி வொழுசக்கங்களில் தாழாது விளகூயவர், இத் 

தொல்சாப்பியசை உதாரணமாச எடுத்துக் கூறியதும், ஈமது கூரியரின் 

தமிழபிமானத்தை ஈன்கு விளக்குகின்றது. அூரியருககுக் தொல் 

சாப்பியரிடம் பெரும் பற்று உண்டென்பது garg (தொல்காப்பியப் 

பாயிர விருத்தி! முதலியவற்றாலும் ௮றியலாகும, 

தின்னேர் வனசரன்சீர் தாங்காக் சீடி, சறகொல் 

மன்னுசுதற் கண்டுவர்தான் வள்ளுவரே!...-என்னேயோ? 

தம்மில்சம் பச்கள் ௮றிவுடைமை மாகிலத் து 

மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனி.த- (4) 

(௮-ம் ழதலியன):-தன்னேர்-தனச்குச௪ சமானமாக வித்தையிற்கிற 

நீது விளங்கிய, வன்சரன்-வேடன்$ ஏகலைவன், சீர்தாங்கா.-சிறப்பைச் 
சண்டு சசியா*, கிரீடி-இர். ரன் சூட்டிய இரீடம் புனைச்தவன்£ ௮ர்ச்ச 
௬ன், தற்கோல-தன்னையே கொன்ற, மன்னுசுதன் கண்டூ - (வீரம்) 
டுபாருர்திய தன் குமாரனான /பப்பிருவாகனனைக் கண்டு, உவந்தான்- 
ம்இிழ்ர்தான், தம்மில்-தம்மைச்சாட்டிலும்,
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தன்னேர் வனசரன் சீர் கிரிடி தாங்காமை:--செல்வம் மிச்ச ஏச$ல 

வன் என்ற வேடனொருவன், துசோணனிடம் சென்று, தனக்கு ௮ஸ் 

இர சஸ். இர வித்தை பயிற்றுமாறு வேண்ட, துரோணன், ரில காரணக் 

சளால் முடியாதென்று விட்டான். ஆயிலும் ஏகலைவன் மனச். தளராமல் 

திசோணனது உருவொன்றை வைச்சோலாற் ெெசெயது, அதைத் 

திசோணஞனாகப் பாவித்து அதன் முன்னிலையில் கின்று,பக்.தி பூர்வமாகவே 

துசோணலுக்குத் தெரிந்த யாவையும் கற்றுவிட்டான், துரோணலுச் 

கும், அவனது ஆசாரியனுக்கும் அர்ச்சுனனுச்கு மட்டும் தெரிர்த தர் 

அரிய: சஹஸ்ய வித்தையையும் இவன் தன் பக்தி மிகுதியால் சற்றுவிட் 

டான். “இவ்வித்தை முற்கூறிய மூவரைத் தவிச வேறெயர்க்கும் தெரி 

ய்ரதென்ச் துசோணன் தன் ஒசே பிரிய மாணாச்சனான sits msg 

op Sursé சொல்லியிருர்தான், ஒருசாள் சாயொன்று தசோண உரு 

வில் சிறு நீர் பெய்ய, ஏகலைவன் சனெெச்த ௮2 தன் குருவுக்குச் செய்த 
அபசா.ர.த்இற்காகத் தீற்செயலாய்,முற்கூறிய ரசஸ்ய வித்தையால், ஐசம்பு 

அதன் மீத எய்தான், சாய் வீறிட்டுச் சதறிச்சொண்டு, சல்லடைச்சண் 

போல் பொத்த தன் சரீரத்தினின்றம் ரத்தம் சொட்டச் சொட்ட ௮௪ 

ற்கு உடையோனான மர்ச்சுனனிடம் சென்றது, சாயைச் கண்டதும் 

அர்ச்சுனனுக்குச் சோபத்தினும் ஆச்சரியமே மேலிட்டது. (தசோணர் 

கூறிய உறுதி மொழி சுத்தப் புரட்டு! என்று தீர்மானித்து, அவை 

வரவழைத்து, மாயைக்காட்டி, ஐய! “நீர் மூவர்ச்சே தெரியும்! !! என்ற 

சசஸ்ய வித்தை வேற்றாள் ஒருவனுக்கும் தெரிய வர் திருக்றெது என்பது 
இச்சாயின் சோர நிலையால் ஐயர் இரிபறஅறியலாமல்லவா! இன்னும் யார்ச் 

சோரீர் ஆசாரியசாயிருர் து கற்றுச் கொடுத்துள்ள உண்மையை மறைத்த 

மைக்கு விசனப்படுறெேன்'!! என்றான். துசோணர் இகைத்து, ௮வன் 

கூறியதை முற்றும் மறுத்தனர். பிறகு உண்மை யறிபுமாறு இருவரும் 

ராய் அழைத்துச் சென்றவழி சென்றனர். ஏகலைவன் ':குருபச்இயா 
லேயே தன் போன்ற வீ. ரஞனமை யறிந்ததும், அர்ச்சுனன் வெட்டு, 
அவனிடத்து மிகுதியும் பொறாமை கொண்டான். அர்ச்சுனன் மனம் 

இருப்திபுறவே, தசோணர், ஏச லைவனுச்கு அவன் கற்ற வித்தை 

பயனற்றுப் போம்படி, அவனுடைய வலது கைக் சட்டைவிரலைச் கரு 

தகநிணையாசப் பெற்றன சென ௮றிக, 

கிரீடி தன்னைக்கோன்ற தன்சுதன் வீரம் கண்டூ மகிழ்ந்தது:--முற் 
கூறிய படி. ஏகலைவனது வன்மை சுண்டு பொராமையுற்ற அர்ச்சுனன், 

மணறூர் மன்னனாயெ சித் ரவாசனனது மகள் Os Bor wea sow SG 

காலத்தில் மணர்து, பப்பிருவாசனன் என்ற ஒர் மானைப் பெற்றான், 

(இச் சித். ிராய்கதையைத்தான் !'அல்லியரசாணி! யென்௫ம், பப்பிரு
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வாசனனைப் 'புலர்இரன்' என்றும் பாமரர் கூறுவர் ) தர்மபுத்திரன் செய்த 

அசுவமேத யாகத்தில், இப் பப்பிருவாசனன், ௮சுவதசதைக் சடுச்சலே, 

wissen ௮வனுடன் ௮வன் இன்னானென அறியாமற் பொருதான், 

நிகழ்ர்த கடும்போறில் பப்பிருவாகனன் வெற்றியாளனாகி அ௮ர்சசுனனை 

அவன் தன் தர் தையெயன்று அறியாது கொன்றே விட்டான். பிறகு 

(உலூபி? என்ற மாச கன்னிகை, தன் நாயகனான அர்ச்சுனனை உயிர்ப் 

பித்த பின்னசே, பப்பிருவாசனன், அர்ச்சுனனைத் sor stag யென 
அறிச்த, தச்ச மரியாதை செய்து, ௮சுவமேதச் குதிரையை அவனிடம் 

ஒப்புவித்தான், அப்பொழுது அர்ச்சுனனுக்கு தன் மசனது வீரத்தைப் 

அற்றிய மழ்ச்சிச்கு எல்லையே இல்லாதிருர்ச.த!' என்பதே, நிற்க, 

:சர்தையினும் சற்றோபே தம்மக்களது அறிவைச் சண்டு மூழ் 

பவர்'? என்று பொருள்பட உரை கூறி, அதற்கு, (மன்னுயிர்! என்பது 

ஈண்டு அறிவுடையார் மேல் நின்றது, அறிவுடைமை சண்டி இன்பு 
தீற்கு உரியவர் ௮வராதலீன்.'' எனச் சா. ரணம் உசைக்இன்றார் ப்ரி 

மேலழகர், ப 

“வேதப் பொருள்உரைத்தான் வேள்அரனார்ச்(கு)' என்ன 

மா துமையாள் மிக்குவர்தாள் வள்ளுவசே!---ஒ.தங்கால்| ஓ im 
ஈன்ற பொழுதிற் பெரிது (௨)வச்கும் தன்மகனைச் 

சான்றோன் எனக கேட்ட தாய், (௯) 

(௮-ம் ழதலியன):--வேள்-முருசச் கடவுள், அரளுர்க்த-பசமசவ 

னுச்கு, உமையாள்-பசர்வதி தேவி, மீக்த-மிசவும், உவந்தாள்-மூழ்ச் 
தாள், ஈன்ற போழுதில்-மகனைப் பெற்ற காலத்தில் உண்டாகும் மூழ்ச். 

சியினும், உவக்தம்-ம௫ஏழ்வாள், சான்றேன் - கல்வி சேள்விசளவில் நிறை 

ர் தவன். 

வேள்,அரனர்க்த வேதப் போநள் உரைத்தது:-சுப்பிசமணியச் சட 
வுள், 'ஸ்கச்தூரி'யில் இருக்கையில், ஒரு காள் பிரமதேவன் தன்னைத் 
தீச்சவாறு வணங்காது செல்லச் கண்டார். கண்டதும், பிரமனை அழைய 

பித்த ஐய! நம்தொழில் யாத!” என்று கேட்ச, தான் (சிருஷ்டி சக், 

தீதா என்றும், வேதங்கட்குத் தலைவன் என்றும், ௮வன் இறுமார்.து 

உரைத்தான், அது கேட்டு அவர், (உமச்கு வேதம் வருமாடல் தயை 

செய்த கூறு? என, அவன், *றம்!! எனத் தொடங்க, 4 (ஓம்! என்ருவ் 

என்ன!!! என வினவினர் கும.ச்சடவுள், அதற்குப் பிரமன் (அது பிர 

ணயமசர்திரம்? என்னலும், ௮ப்பிரணவத்திற்குப் பொருள் கூறித் தயை 

செய்து மேற் செல்க?! என்றனர், அதன் பொருள் அறியாது பிரமன்
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மயங்கி சிற்ச, அவனைச் சரத்இற் குட்டிச் றையில் இட்டனர். பிறகு 

விஷ்ணு முதலிய தேவர்சள் சிவபிசானிடம் சென்.௮ பிரமனை விடுதலை 

செய்யுமாறு வேண்ட, அவர் முருகக் சடவுளிடம் போய் பிசமனைச் சிறை 

யிட்டதற்குச் சாசணம் கேட்டு அவரை சோச்9, 'பசனே பிரணவச் 
இற்குப் பொருள் நீ கூறமுடியுமா??? என்ன, அவர் கூடும்! ஏன உரைத்து 

௪௫ வசன் மழ அவர்ச்சே உபதேசம் செய்தனர்!” என்பதே, 

இன்உதலி செய்யா() இரா மன், தனைப்பெற்ற 

மன் இறப்பக் காடுறல்என்? வள்ளுவ! -முன்னே 

மகன் தர்தைக்(கு) ஆற்றும் உதகி:இவன் தந்ைத 

என்நோற்றான் கொல!”என்லும் சொல், (w} 

(௮-ம் ழதலியன):--டுன்உதவி-இணனிய உபசாரம், மன்-த௪.ரத மன் 

னன், இற்றும்-செய்யும் நோற்றன்கொல!-தவம் இயற்நினானோ!, சேர்ல்- 

சொல்லும்படி ஈடர்து கொள்ளலாம். 

த௪.ரத மன்னன் இறக்கும்படி. ஸ்ரீராமன் காடுற்றது பிரஸித்தம், 

ம.சணமே தன்தர்தைக்கு ஸம்பவித்த போதிலும் (அவனது வாக்கைப் பரி 

பாலனம் செய்வதே'?அவலுச்கு மகனாக சான் செய்யும் பேருதவி என்று 

ஸ்ரீராமன் உணர்ச்சே சென்றான் என ௮றிச. 

  

எட்டாவது அதிகாரம். 

  

அன்புடைமை, 

தேராருர் , காம்உணரச் கனனைன் சிசைர்தகளன் 

    

வாரா அழுதாளே வளஞஷவரே!--சூரன்பெண் 

அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குர்சாழ்? ஆர்வலர் 

புன்க(ண் ணீர் பூசல் தரும். (௧) 

(அ-ம் ழதலியன):--தேரார்-அறியாதவர்சள், சிதைந்த - இறக்த, 
களன்-போர்ச்சளத்தில், வாரா-வர். த, கான் பெண்-சூரசேனனது மக 
ளா குர்தி தேவி, ஆர்வலர்-அன்பர், புன்கண்ணீர்-௮ற்பச் சண்ணீர்த் 

கிளிகள், பூசல் தநம்-(௮ன்பை யாவரும் அதிய) வெளிப்படுச் தம்.
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கன்னன் சிதைந்த களத்தில் அறியாதாரம் அறியக் தந்தி அ5து:-- 
தன் தந்தை சட்டளைப் பிரகாரம் குர்இி தர்வாசர்ச்கு ஏவல்புரிர்து ௮வ 

சை ம௫ழ்வித்ததும், இரிசாலமும் உணர்ர்ச அவர், இனி அவட்கு நிசழ 

இருச்சும் தர்ப்பாசசெயத்தை உணர்ச்த, அவள் மீது சரணை கூர்ச்௪, 

இவானிச்த மாத்இரத்இல்., பிரான்னமாடு மக்கட்பேறு, அவிச்சத் ges 

மக்கிசோாபதேசம் செய்ததும், அம். மக்..ச்சைச் சோ திச்.சதியக். சரி, 

அவள், சுன்னிப்பருவத்திலேயே அதனை ஜபித்து,சூரியளைச் சர,த;அவன் 

அருளால் சன்னனைப்பெற்றதும், வள்ளுவர் கேறிசை,8-ஆவ.து ௮.இிசாரம், 

8-ஆவத செய்யுள் விஷயத்தை விளச்சச் கூறியுள்ள செய்தியால் யாவரும் 

அறிவர், சன்னனைக் குர்இ சன்னிப் பருவத்திற் பெற்றமையின், ௮வள் 

சாணி, ௮பவாதத்திம்கு ௮ஞ்சி, எவரும் அறியாமல் அவனை தர் பேழை 

யில் இட்டு,யமூனை யாற்றில் விட்டனள், இங்கனம் விடப்பட்ட சன்னன், 

௮. ரமனைத் தேரோட்டியால் எடுத்து வளர்க்கப்பட்டு, ௮ஸ்.நிர சஸ்திர 

வித்தையில் சேர்ச்து, தர்யோதனனது உயிர்த்சோழ ஞாயினான். கொடை 

யைப் பிறவிச்குணமாசக் கொண்ட இவன், தன்னுடைய மகன் என்று,குர் 

இக்கும் தெரியாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் ஒருவனே இவனது உண்மை வ.7 

லாறு அ௮றிர்தவன், அர்ச்சுனசோச் சாக்க சாகக்கணையை ௮வன் மீது 

ஒருமுறைக் சஇிகம் விடச்கூடாசென்றும், பாண்டவர் கட்டியிற் சே. 

வேண்டும் என்றும் சன்னனைச் சேட்டு வருமாறு குர்.தியை ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
அனுப்பசேர்ச்த சமயத்தில் தான், அவளுக்கு, அவனைப் பற்றிய உண்மை, 

ஸ்ரீ இருஷ்ணனால் அறிவிக்சப்பட்டது. குந்தி சன்னனிடம் சென்று, 
அர்ச்சுனனைப்பற்றிய வரமொன்றே பெற முடிச்தது. கன்னன் அப் 

பொழுது ௮வளை சோக, 

*அன்னை!நீ வேண்டிற்றுப் பெற்றாய்; து FAB gor 

உன்னைகான் வேண்டுவதி ஐ( கு) ஒன்(ற)உண்டு:--பின்னை 

அலர்கதிர்வேம் கையான் அருச்சுனன்சைப் பட்டால் 

முலை சரக பல்லசசர் முன்,” 

சான் ௮சாசதைப்பியேதம் என்றாவது இழிருலத்சான் என்றாவது எவ 

ரூம் எண்ணாதிருச்குமாறே இவ்வரம் வேண்டுகிழறேன்!', என்று சொல்லி 

முடிக்குமுன், ௮வள் புத்திரவாஞ்சை மேலிட்டுக் சண்ணீர் விட்டுக் கதற 

லாயினள், அப்பொழுது, கன்னன் அவளைத் தேற்றித் தாயே! அமுதாற் 

பயனென்ன? சொர்தாற் பயனென்ன! ஆவதில்லை, 

பாசதத்துட் பட்டேன் ''படேனாயின்., பாண்டவர்பால் 

ஆதரித்து சான் வருவேன் ஆரணக்கசே!---சர்மிராத்(த)உன்



46 வள்ளுவர் தெரிசை, 

பொழ்சும்ல பாதம் புரிின்றேள் போஎ்ன்றான 

கற்றவ த்தின் மிக்கோன் eu g, 

அழுசசண்ணொடும் 97 மூச்சொடும் ென்ற குர்தி, சன்னன் போர்ச் 

சத்தில் மடிர்சத விஷயம் சேட்ட அ்ணமே புத்திரலாஞ்சை மேலிட் 
On, அவனுக்கு அளித்திருச்த ஙசச்குப் பிரசாரமும், இதர்த அவ்னைத் 

sa மழமிதிருத்தி, 

டுபாக்குமுலைப் பாலூட்டிப் பூர்சடங்கண் மைஎமு.த 

மங்கையர்கள் பாராட்ட வளராதே---எங்கோமான்| 

பா(ல்) நாறும் இன்சொற் பவளவாய் இன்னமுதை 

யான் ஆறப் பெற்றிலனே அங்கு,” 

“ஏன்ேறஎன் தாைஉழைச் கன்னி மாடத்(.த) 

எழில் இரவி திருவருளால் ௪ன்றேன்.1 ஈன்ற 

௮/ன்றேபொற் பெட்டகத்தில் கங்கை யாற்றில் 

ஆ(ம்) முறையால் உனைவிடுத்தேன்,௮ருளி லாதேதன்| 

வென்றேமண் சவர்தருமன் மதலைக்(கு) ஆவி 

மித்திரனா ன.துகேட்டுன் வீரம் ரேட்டு 

சன்றேஎன் தவப்பயன்என் நுன்னி வாழ்ஈதேன் 

நாகமும்நீ ௮ரசாள ஈடக்கின் ருயோ!” 

ஓரஞ்சு பேரருளால் அறம் தவாத 

உ தட்டி. ரனா இயாஉ ரகக் கொடியோ னாதி 

“ரஞ்சு பஇன்மருளர் தம்பி மார்கள் 

இல்கிதங்கள் ௮றிர்தடைவே ஏவல் செய்யப் 

பாரஞ்சும் ஒரு குடைக்&ழ் நீயே யாளும் 

பதம அடைந்தும் விதிவலியாழ் பயன் பெறாமல் 

காரஞ்சு கரதலத்தோய்! ௮ந்தோ| அந்தோ! 

கடவுளர்கம் மாயையினாழ் சழிவுற் ரூயே?! 

என்று சதறினள் என்பதே, 

யாரர்க்(கு) ஐம் இவறியான் செல்வம்? இகல்வெல்ல 

மாற்(கு)௮ளித்சான் என்பு,முனி, வள்ளுவேே!-பார்க்குங்கால் 

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்; அன்புடையார் 

என்பும் உரியர் பிறர்க்கு, (2)
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(௮-ம் ழதலியன); இவறியாள்-உலோபி, 'இசுல்-பசை (கான 

விருத்திசாசசனை),மாற்த-இர்.சரலுச்கு, என்பு-எதுஜ்புமுளி-299ுளி, 
ள்ல்லாம்-எல்லாப் பொருளாலும், என்பும்-சமத உடம்மாதும், 

மாலுக்கு ழனி தன் எலும்பு அளித்தது: -சகபச் தியிற் சிற்ச்த் ததீசி 
முனிவர் தர்ம குணமும், அய ரிர்தையும் வாய்ச்த ஒர் தபோசனர், வத் 

கடல் கடையத் தேவாசுரர்சள் சென்ற சாலையில், தங்சள் ஆயுதங்க 

டம் முனிவர்பால் ஒப்புவித் துவிட்டுச் சென்றனர். சென்றோர், பன்னெடு 

ங்காலம் ௮வற்றிற்காச வ. ரவேனும அள்விடவேனலும் இல்லாமையின், 

அம்முனிவர் அதனை விழுங் நிஷ்டையில் அமர்ச்தனர், சின்னாட்களுச் 

கெல்லாம் ௮வ ஆயுதல்கள் அவரது முதுசர் தண்டோடு முதுசர்சண் 

டாய் விட்டன, நிற்க, 

இர்திரன் விருத்திராசரனைச் சொல்வதற்குத் தன்சை வச்ரிராயுதம் 

வலியற்றதெனச் சண்டு விசனித்ததைச் இருமால் ௮றிரது, அவனை சோ 

க்்இ, (இக்ஷ்ணமே ததீசி முனிவரிடம் செல், தேவாசுரரது ஆபுதம் யாவும் 

இசண்டறக் சலந்ததால் ஆசசப்பட்டதாகும் ௮வ௨ரத முதசெலும்பு,௮தனி 

னும் வலியுள ஆயுதம் வேறில்லை.த$சி முனிவர் தனக்கென வாழாப் பிறர் 

ச்குரியாளராதலின்,அத னைச்சேட்கு முன்னர் அவர் பலாஈலம்சரு இஈவர்?? 

என்னலும், இர்.திரன் அவ்வண்ணமே முனிவரிடம் சென்று யாரத்தனன். 

உடனே முனிவர்। ssoGpig, go பிராணவாயுவை எழுப்பிப் பிரம 

சச்திர வழியாச உடம்பை யசன்று, முதுகெலும்பு ஈர்த முத்தியடைச்து 

தீம் புசழுடம்பை என்றும் நிலை நிறுத்தினர்! என்பதே. 

மான்பிறப்பில் எல்லாம் உணர்ஈ்(த)ம் ௮ன்பு வாய்ப்ப,மக்கள் 

வான்பிறப்புற் ுன் பரதன் வள்ளுவரே!--வான்புகழும் 

அன்போடு இயைகத வழச்(கு) என்ப ஆருயிர்க்கு 

என்போ(டு) இயைத தொடர்பு, (௩) 

(௮-ம்ழதலியன):--வாய்ப்ப-அடைச்த சாசணத்தால்,மக்கள் வான் 

பிறப்பு-ரிறர்2 மனித ஜன்மம்,உற்றன்-அடைர்தான்,பாதன்-ஜடபரதன், 

வரன் புகலும்-மேலாகச் சொல்லப்படும், இயைந்த-பொருச்து. தற்கு vis, 

வழக்த-வழியின் பயன், ஆரநயிர்க்த-பெறதற்கு ௮ரிய மனிதர் உயிர்ச்கு, 
என்ப- என்று அறிச்தோர் கூறுவர். 

ஜடபரதன் வரலாற்றை வள்ளுவர் கேரிசை 8-வது ௮.இசாரம் 10 

ஆவது செய்புளை விளக்கச் கூதிய செய்தியால் ௮றி௪, 

தாய்சொற்றும் தம்பியர்பாற் சாரா(த) அ௮ராக்சொடியோன் 
வாய்ஈண்பு மிச்கானே வள்ளுவசே!--தூயகன்னன்



wy வள்வற்வர் சேரரிசை, 

அன்(8) ஈதலும் ஆர்வ முடைமை ரம் 
கண்(பு) என்லும் ராடர்ச் இறப்பு. (௪) 

(அ-ம் ழதலியன்):--தாய் சோற்றும்-மாதாவா௫ய குந்தியே வற்புற 

த்திக் கூறி அழைத்தும், ௮ராக்கோடியோன்-பாம்புச் சொடி பிடித்தவ 

ஞான துரியோதனன், வாய்-பெற்ற, நண்பு-ரசேசம், அன்பு-மனைவி 

மக்களிடம் வைக்கும் அன்பு, ஈனும்-தரும், ஆர்வம் உடைமை-பிறறிடம் 

ஆசையுடனிருத்தல், ௮து-அவ்வாசையுடனிருத்தல், நாடா-அளவிறச்த. 

தாய் சொற்றும் தம்பியர்பாற் கன்னன் சாராது ௮ராச்சொடி, 

யோன் பால் சண்பு சொண்டது பிரத்தம், 

சிற்றின்பம் நீர்னெர்க்கே பேரின்(பு) எனச் சொலும்.நூல் 

மற்றிரண்டும் நீயிருற்றீர் வள்ளூவே!--எ ற்றானோ? 

அன்புற் ற்மரர்த வழக்( த)என்ப வையகத்(த) 

இனபுற்றார் எய்.தும சிறப்பு, 

(௮-ம் ழதலியன):--௫ரண்டும்-ஏற்றின்பமும் பேரின்பமும், எற்ற 
னே எதனாலோ! அமர்ந்த-(இல்லதததோடு) பொருச்திய, வழிக்த-வழி 

மின் பயன், டூன்பு உற்றர்-(இல்வாழ்ச்சையில்) இன்பத்தை அனுபவித்த 

வரா, எய்தும்-(பின்பு விண்ணுலகத்திற் சென்று) அடையும், சிறப்பு- 

பேரின்பத்தை, 

''இவவுல௫ல் இல்வாழக்கை யின்பம் அனுபவித்தவராசி, பின்பு விண் 

ணுலகற் சென்றடையும் பேரின்பத்தை, ''அன்புடையோராய், இல்லறத் 

தோடு பொருர்திய வழியின் பயன்'? என மேலோர் கூறுவர்!? என்பது 

வள்ஞவர் தறளின் கருத்து. வாசு ஓம்மையுடன் ௮வர் இல்லறம். சட 
த்தப் புகழுற்றதை அறியாதார் லே அ௮வ்வம்மையின் பிரிகாத்ராது 
அவர் இசங்கிச் கூறிய 

௮டிரற் னியாளே! அன்புடையாளே! 

படிசொற் கடலா, பாவாய்!--அடி.வருடி.ப் 

பின் தூங்கி முன் எழுந்த பேதையே! போஇயோ 

என் தூங்கும் எண்கண் இரா,” 

என்ற. செய்புசோ அவள் ரற்குணம் ரிறைச்ச சற்புடைப் பெண் என் 
பதை விளக்கப் போதியதாகும்,
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நொர்தழி அன்புடையார் கோனார் எனிற்பெற்றோர் 

மைக்தரைத்தண் டித்தலென்னோ? வள்ளுவரே!-முக் தும் 

அறத்திற்கே அன்புசார்(பு)' என்ப அறியார் 
மதத்திற்கும் ௮ஃதே அணை, (௬) 

(௮-ம் ழதலியன)₹--நொந்தஉழீ-வருர்தம் போத,நோஜர்-(சண்ட) 

சக்கமாட்டார்கள், மந்தும்-முதன்மையான, சார்பு-துணை, அறியர்ர்- 

உண்மை அறியாதவர், மறம்-பாப நீச்சத்தின் பொருட்டு உண்டாகும் 

சோபம் தண்டனை முதலியன, அஃது-௮ர்த அன்பு, 

தேவருக்தான் தொட்டால் சிதையவரம் பெற்றான்,௮ம் 

மாவரம் தன் னால்மடிக்கான் வள்ளுவசே!--தாவியே 
என்(பு)இல் ௮தனை வெயில் போலக் காயுமே 

௮ன்(பு)இல் ௮தனை அறம், (ar) 

(௮-ம் ழதலியன்):--சிதைய-(எரிர்.த) அழிய, வரம் பேற்றன்-வ.ரம் 

பெற்ற பஸ்மாகரன், மர் வரம்-சிறந்த வரம், தாவியே-பற்றியே, என்பு 

இல் அதனை- எலும்பு என்பதில்லாத (புமுக்சள் போன்ற) பிராணிகளை, 

வேயில-தீ, காயும்-உக்ரத்துடன் வருத்தம், அன்பு இல் அதனை-௮ன் 

பில்லாத (மிருசத்தன்மையுள்ள) மனிதனை, அறம்-தருடீ தேவதை, 

பஸ்மர்சுரன் பஸ்மமர்ன் வரலாறு?--பஸ்மாசுரன் என்னும் ௮ச்சன் 

ஒரு சமயம் பரமனைக் குறித்துக் கடுர்தலம் புரிர்தனன், அவனது தவத் 

திற்கு மெச்சிய கடவுள் அவன்முன் போஈத,'நீ வேண்டுவன கேள்.யாதும் 

தருவேம்?! என்ன, அசுரன், *(யார் தலையில் யான் கை வைப்பேனே, அவர், 

சரஸிற் சைபட்ட மாத்திரத்தில் எரிந்த நீராக வேண்டு?! மென்றான். 

ur வச் கடவுள் '௮ங்கனமே ஆகுக! என அ௮.நுக்ரஇச்ச, ௮ம் மூட 

மூர்க்சன், தன் வ.ரம் பலிக்கும் விர்தையை உடனே கண் மூழக்கருதி, 

தனச்கு வரமளித்த பரமன் தலையிலேயே சைவைகச்ச அசம்பீத்தனன். 

உடனே ஈசன் அவனது ஈன்றியில் செயலுச்கு அதிசயித்து, ௮ங்கருச் த 

ஒர் ஐவேலிக்காயில் மறைர்து நின்றார். முசட்டசச்சன் சிவனை எங்கும் தே 

டியும் ௮சப்படாமையின் கோபம் மேலிட்டவனாகி உலையாமுயற்சியடன் 

அவரைத்தேடி அலையலாயினன். இவனது பிடிவாத இர்மானமறிச்த தே 

வர்கள் ௮ஞ்சி ஈடு நடுங்கத் தர்ஈலம் கருதிச் திருமாலை௪ சண்புகுர் த 

நிசழ்ர்தன கூறினர். இருமால் அவர்கட்கு அபயம் அளித்து, தர் மோனி 

வடிவெடுத்து ௮சுசன் மூன் நின்றார். ௮௪. ரன் வைத் தேடும் முயற்சியை



50 வள்ளுவர் நேரிசை, 

அறலொழித்துச் காமவெறியால் மயங்க மோடியைச் கைப்பற்றச் 
சென்றபோது, மோகினி, ௮வன் மீராடி நித்யகாரமானுஷ்டான முடித்து 

வந்தபின் அவனுடன் சந்தோஷமாய் இருப்பதாக வாச்சளிச்ச, ௮வனும் 

சென்று 8£ீராடினன், பிறகு, சர் தியாவர்தனம் செய்யும் போது ஆசமனீயம் 

செய்கையில், பசுவானது திரு நாமங்களைச் கூறித் தேகத்திலுள்ள பற்பல 

இடங்களையும் தொட்டுச் சுத்தி செய்யுங்கால் ''தாமோதர!'? எனச் கூறித் 

தீன்தலையிற் சைவைத்தான். சரசிற் சை பட்ட மாத்திரத்தில் பற்றி யெறி 

கத பஸ்மமாயினன் ௮௪ரன?? என்பதே, 

மாய்ந்தோர் உயிர்க்கும் மறைபெற்றும் வீரரொடு 

மாய்க்தான் சுயோதனனும் வள்ளுவசே[.....ஆய்க்தக்கால் 

R(t) ௮கத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பார்க்கண் 

வற்றல் மரம்தளித் தற்று, (௮) 

(௮-ம் ழதலியன):--மாய்ந்தோர் - இறந்தோர், உயிர்த்தம்-பிழைக் 

ன்ற, மறை-ரகஸ்ய மக்கிரம்,சுயோதனன்-துர்யோதனன்,துகம்-மனம், 

வர்ட்க்கை-இல்லற வாழ்ச்சை, வன்பார்க்கண்-சடின கிலததில், வரறல் 

மரம் - பட்டுப் போன மரம், தளிர்த்தற்று-தளிர்த் து முளைத்தசைப் போ 

ன்ற தாரும். 

சுயோதனன்'மாய்ந்தோர் உய்யும் மறை பெற்றும் மாயந்தது?--பா 

ண்டவர் ஐவரும் கெளரவர் நூற்றுவருடன் சமது தாயபாகத்தைப் பெறக் 

கருதி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைச் துணைக்கொண்டு புரிர்தயுத்தத்தில், 17 தினம் 

களுக்குள் துரியோதனனத படை அ௮சேகமாய் அழிச்துபட்டன. அவன் 

18-வது இனத்தில் ஆதரவேது மற்றவனா :யாது செய்வோம்! என 

ஏங்கி, தான் முன்பு கற்றறிச்த!அமிர்த சஞ்€வி'மர். தரத்தை ஜபிச்சத் தடீ 

ரென ஒரு ம0விற் குதித்து மறைம்தான். இம்மச்திர பலத்தால் இறச்த 

தன் தம்பிமார்களையும் சேனையையும் மீளச் செய்து பாண்டவர்களுடன் 
போராடி அவர்களைச் சொன்று வெற்றி பெற வேண்டுமென்பதே ௮வ 

னது மோக்சம், ஆயினும், ௮ன்பின்றியும் தவேஷபுத்தியுடனும் இது செய் 

மப்பட்டதால், இம் முயற்சிக்கு இடையூறு மேறிட்டது;: அவன் மடுவில் 

ஒளிந்த விவரம் வேடர்கள் மூலம் வீமன் அறிர்.து, கொடுஞ் சொற்கூறி 

அவனை வெளியேற்றிச் சொன்றான்!' என்பதே. 

ஏவல் இடம்பொருள்கள் யாவுமிருர் தென்? மன்னன் 

மாவிருந்( ஐ) லான்சண்ணன் வள்ளுவரே!--மேவாப் 

புறத்( த) உறுப்(பு) எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை 
௮க() உறுப்(பு) ௮ன்(பு) இல் லகர்க்கு? (௯)
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(௮-ம் ழதவீயன):.--எவல்-வேலைச்சாரர், மன்னன் - துர்யோதன 

ராஜனது; ஏலான்-அ௮ங்சேரிச்சவில்லை, மேவா-விருப்பில்லாத அல்லது 

பொருர்தாத, யாக்கை அகத்து உறுப்பு-உடம்பின் அசத்தே நின்று இல் 

லறத்திற்கு ௮ங்கமாகயெ, இலலவர்க்த-இல்லாதவர்ச்கு, 

கண்ண்ன் துர்யோதன மன்னனது விநந்து ஏலாமை:--பாண்டவர் 

கள் ஒருசாலத்தில் சண்ணிழக்து மாயச் கவருடி சாடு ரகரம் முதலியன 

இழச்ததும், இழச்ச யாவையும்,பின்னர்,இிெெ!ளபதியின் கற்பு வலியாலும் 

இறத்தாலும் மீட்டும், துர்யோதனாதியர் அவற்றைச் தச உடன்படா.து 

12-வருஷ வன வாசமும் ஒருவருஷ ௮கச்ஞாத வாசமும் திரெசபதியுடன் 

ஐவரும் குறைல்ற முடித்துத் இரும்பினால்தான், அவர்குட்குரிய தாய 

பாகம் கொடுபடு மென்று கூறியதும், யாவரும் அறிச்ததே. துர்யோனாதி 

யர் விதித்த நிபர் தனைப் பிரகாரமே தருமனாதியர் செய்த,தமக்குரிய பாகம் 

களைத் தருமாறு சேட்டுவர ஸ்ரீருஷ்ணனைத் அதனுப்பினர்,ஸ்ரீ கிருஷ்ண 

ன் ௮வ்வாறே சென்று, துர்யோதனனுடைய விருச்தாளியா யிராமல், ப.ஈம 

பாகவதனும் உத்தமனுமான விதுரனையே தனது அ௮இதியாகக் கொண் 

டான். இஃதறிர்த தர்யோதனன் சினந்த, வணங்காமுடி மன்னனாகிய 

என்னிடம் வராது, பரம ஏழையும் இழிர்தவனுமான விதுரன் விருது 

ஏற்றதென்!?' எனக் கூற ஸ்ரீ கருஷ்ணன், “ஒருவர் வீட்டில் ஒருவர் சாப் 

பிடக் சா.ரணம் இரண்டே உண்டு; ஒன்று அன்பு. மற்றொன்று ஆபத்து. 
எனச்கோஆபத்தேதும் இல்லை.உனச்சோ அ௮ன்பில்லை.ஆகையால் உன் வீட் 

டில் ரான்எங்ஙனம் உண்பது! ௮ன்புளான் விது ரனே ஆதலின் அவன் ௮௪ 

த்தில்கானே நான் உண்ணவேண்டும்? இதில் என்ன தவறு?! என்று 

டபாருள்பட, 

அன்பின் இடுஞ்சோறும் ஆபத் தஇடுஞ்சோறும் 

இன்புட(ன்)இ முஞ்சோ(.று) இரண்டுண்டே---அன் புகிலை 

இல்லாத உன்னகத்தில் உண்ணுமா(று) எங்ஙனே? 

மல்லாடு திண்டூடாளாய்! மற்று, 

எனச் கூறினன். நிற்க, இவ் (வள்ளுவர் நேரிசை வெண்பா'வின் (pp 

பரு.தியில் உள்ள சருத்தை 

்“இல்லானுக்(கு), ௮ன்பிங் கிடம்பொருள் ஏவல்மற் 

றெல்லாம் இருந்துமவற் கென்செய்யும்?-- நல்லாய்! 

மொழியிலார்க் கேது மு.துநால்? தெரியும் 

விழியிலார்க் கேது விளக்கு?'? 

என்ற ஈன்னெறி வெண்பாச் சருத்தொ0 ஓப்பிட் டறிக.
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தான் பெற்ற சாகர்பொய் சாற்றாமை யாற்சபித்த 

மான்பொன்றாச்சாரணமென்?வள்ளுவரே!--ஊன்பெற்றென்? 
அன்பின் வழிய(.து) உயிர்நிலை, ௮ஃ இலார்ச்(கு) 

என்புதோல் போர்த்த உடம்பு (ம) 

(௮-ம் ழதலியன)₹--நர்கர்-பரம்புசள்,மான்-மான்போன்ற சத்.தர, 

போன்ற-இறவாத,ஊன்-சரீசம், அன்பின்வமீயது-அன்புமுதலாச அதன் 
வழிரிற்கும் உடம்பே, உயிர்நீலை-உயிர் நிற்கும் உஉம்பாகும். 

போம். சர்ற்றமையின் கத்துநு தம் மக்களாகிய நர்கசைச் சபிதீ 

த்து:--சாபெ முனிவர்ச்குச் சத். துரு,விரதை என்ற இரு மனைவியருண்டு, 

இவர்களில் சத்துரு சாகசங்களை ஈன்றவள். விசதை கருடன், ௮ருணன் 

முதலியோரது தாய். சத்துருவும் விரதையும் ஒருகசாள் திருப் பாற்கடற் 

சரையில் உச்சைச்சிரவம் என்ற இந்திரனது வெள்ளைக் குதிசையைச் 

சண்டனர். சண்டதும் அதனைக் குறித்து வேடிக்கையாக ஸம்பாஷிச்சை 

யில், சத்துரு, விசோதார்த்தமாக, 'அக்குதிரைவால் கறுப்பு! என்னலும், 

,விரதை ‘Bow. ௮2 முற்றிலும் வெள்ளை'? என, உண்மையைச் சாதித் 

தாள், சத் துருவுச்கு இசன் உண்மை தெரிச்திருர்தும், ௮வள் சொல்வ 

தற்கு இணங்குவது சனகச்கு ௮அகெள.ரவமென எண்ணி, அத கறுப் 

பென்றே வாஇத்தாள்,இவ்வாறிருவரும் இசைக்து போசகாமையின்,வாக்கு 

வாதம் வரவர முற்றியது. கடைசியில் மறுராள் இருவரும் குதிரையருகிற் 

சென்று பாக்க வேண்டுமென்றும், யார் சொல் பொய்யாய் விடுகநதோ, 

அவா, மற்றவர்சறு அடிமையாய் விடவேண்டுமென்றும், தம்முள் நிர்மா 

னித்துக் கொண்டு வீடு திரும்பினர் மாலையானதும், சத்.துரு தம்மக்களை 

கோக்க, ':எப்படியாவது என் வார்த்தையை மெய்ப்பிப்பதற்காவன நீங் 

கள் செய்து $ீரவேண்டும்!!' என வற்புறுத்திச் கூறினள். ஆயினும் ஆஇ 

சேஷன் வாசகி முதலியோர் ''உச்சைசரவத்திற்கு தர் ஓச்சம் கற்பிப்ப 

தம்,பொய் கூறுவதும்,பாபம்''எனச்கூறி,ஏ தம் செய்ய மறுத்துவிட்டனர். 

கார்க்கோடகன் ஒருவனே தாய்ச்கஞ்சி, தடிச் குதிரைவாலை நஞ்ரூட்டிக் 

கறுக்சச் செய்தனன், இஃதறியாப் பேதை விரதை, மறுகாள் அதனைச் 

கண்டு கத்துருவுக்குத் சன்வாக்குப் பிரசாரம் அடிமையாயினள். சத்.தரு, 

தன் மொழியை மறுத்து அதனால் தன்னை அவமானத்திற்குட் படுத்த 

இருர்த தன் மச்கள் யாவரையும், சர்ப்ப யாசத்தில் இறக்குமாறு சபித்த 

னள்”? என்பதே, 

“eres மும்மல முருக்க ெெ வம் பவக் கடல் தொலை 

யக் கடர்து ளோர்களும் சடப்பரோ மக்கள்மேற் காதல்!” சத்ரு
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இயற்கைச்குவிரோதமாய்த் தான்பெற்ற மச்சளிடம் ௮ன்பிலளாய் இருச் 

தமையின்,இருர்தும்,௮அகள் இறர்சவளே ஆயினள். உயிர் இருர். சால் அன் 

றோ சாவு என்பதும்உண்டு, ௮ன்பில்லா உயிர்,வெறும் என்பு தோல்போர் 

த்த யாச்கையே அன்றோ, 

ஒன்பதாவது அதிகாரம். 

விருந்தோம்பல், 
——»+fo——-— 

விச்.தும் ௮ரித்இிட்டு கிருந்தோம்பி னார்மாறர் 

வைத்த பொருள் போயபின்லும் வள்ளுவரே! -மொய்த்தே 

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்மி 

வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு, (௮) 

(அ-ம் ழதலியன்)--வித்து-முளை செல், விநந்து-விருர்தனசாக 
வரத பரமசிவக் கடவுளை, ஒம்பினார்-உபசரித்தார், மாறர்-இளை யான்குடி 

மாற சாயனார், மோய்த்து-மிகுதியும், இநந்து ஒம்பி டு௨-இல்லின்சண் 

இருச்து பொருள்களைச் சாப்பாற்றி, விநந்து - புதிதாக வக்தவர்சள், 

வேளாண்மை- உபசாரம். 

(இருக்.து ஒம்பி இல்'என்பதை (இல் இருச்து (பொருள்) gu.’ cor 

அக்டப் பொருள் கொள்க, 

மாறன் விந்தும் அரித்து விநந்தோம்மியது?--பரமக்குடிக் சடுத்த 

டுளையான்கடி, என்னும் ஊரிலே, வேளாளர் குலத்திலே தோன்றிய 
வரும், 09-சரயன்மார்களில் ஒருவருமாகெய மாறனார், சவனடியார்சட்குத் 

திருவமுது செய்விப்பலதயே தமது சடமையாசப் பூண்டு ஒழுயெவர், 

இவரைச் சோதிக்ஈக் சருதிய சிவபெருமான், இவர்க்கு ஆற்றற் கரிய 
வறுமைப் பிணியுண்டாக்ளெர். அப்போதும் அவர்,தம் சொள்சை மாறாத, 

சடன்பட்டாயினும் விருர்தோம்பி வந்தனர். ஒருகாள், ப.ரமசவச்சடவுள், 
பெருமழை பொழியும் இரவில், சவனடியார் வேடத்துடன் நாயனாரது 

வீடுற்று உணவு வேண்டினர். ௮சாலத்தில் வர் தும்,அவரை, சாயனார் ௮௧ 

ம௫ூழ்ர்து வரவேற்று,பொற்புறு சகற்பரயொடய தம் மனைவியிடம் சென்று 

கொண்டான் குறிப்பறியும்? அச்சோதையை சோச்கி,
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**ஈமக்கு முன் பில்(கு) உணவிலை, பினும் 

இமக் குலக்கொடி. பாகற்(கு) இனியவர் 

தமக்கு, ரரம்இன் அடிசில் தகவுற 

அமைக்கும் ௮(௮)எங்கன்? ஆரணங்கே!” என 

மாது கூறுவள்: மற்றொன்றும் சாண்கிலேன் 

ஏதி லாரும் இனித்தரு வார்இலை, 

போது வைகிற்று, போம் இடம் வேறிலை, 

தீது செய்வினை யேற்(கு)என் செயலென்று 

செல்லல் நீங்கப் பகல்வித் இயசெந்நெல் 

மல்லல் நீர்முளை வாரிக் கொடுவரந்தால் 

வல்லவா(று)௮மு(த) ஆக்கம் அகும்,மற் 

றல்ல தொன்றறி யேன்'' என்(று) அயர்வுற, 

௮ங்ஙனமே,சாயனார் வயிலிற் சென்று,சென்முளை வாரிவர் த, பாத்தி சிர 

nur Qeraseriior goog ௮வளிடம் கொடுத்தனர். கொடுச்சவும், 

௮ வள் செல்லை வறுத்துப் பதம் செய்து ௮ரிசியாக்கெ சமைத்து, ௮டி. 

யார் உருக்கொண்டு வர்த அரனார்ச்குப் படைத்தனர். உடனே சிவபிரான் 

சாயனாரது பக்தி முதிர்ச்சிக்கும் ௮வர.து மனைவியின் இல்லற மாட்டிக்கும் 

வியர் து, நித்தியானர்தப் பெருவாழ்வு ஈச்தருளினர்,!? என்பதே. இவரது 

முழு வரலாற்றையும் பெரிய புசாணத்இினின்றும் அறிர்துணர்ச, 

நீவா ழச்செய்யும் நெல்லிக் கனி௮திகன் 

வாடா(.து)ஓள வைக்8ர்தான் வள்ளுவரே1--ராடில் 

விருந்து புறத்ததாத் தான்உண்டல், சாவா 

மருர்தெனிலும் வேண்டற்பாற் றன்று, (௨) 

(௮-ம் ழதலியன):--நீ$-கெடுமாள், ௮திகன்-௮தியமான் கெமொ 
னஞ்சி, வாடாது-(ப9 முதலியவற்றால் வருச்தாதிருச்குமாறு), நாடில்- 

ஆசாயின், விரந்து-௮.திதிகள், புறத்தது க-விட்டின் வெளிப்புறத் 
ருக்ச, சாவா மநநது-மரணமுறச்செய்யாத் தேவாமிர்தம், வேண்டற் utp 

ஐன்று-விரும்பப்படத் தக்க தன்று, 

அநிகன் நேல்லிக்கனி ஒஷவைத்த ஈந்தது!--மழவர்சளுக்குத் தலை 

வனும் கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவனுமான அதியமான் நெடுமா
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னத்சி,ஓர் சறர்த யுத்த வீரன், இவனுக்கு ஒருசாலத்தில் உண்போரைச் 

திர்ச்சாயுளுடன் ஜீவித்இருச்கச செய்ய வல்ல கருகெல்லிச் கனி டைத் 

தது. (இச்சனியினது மடமை, *இவிய உளவாச! என்றுதொடங்கெ குற 
ஸில். 'கணியிருப்ப? என்பதற்குப் பொருள் கூறி வரும்போது ,பரிமேலழ 

சர், இனிய கனிகள்! என்றது ஒளவையுண்ட செல்லிக் கனிபோல் 

௮மிழ் தான வற்றை! என்று கூறியதாலும் ஈன்கு விளங்கும்.) Hew 

மான இக்சனியின் பெருமையை அவன் ஈன்குணர்ச் இிருஈ தும், ௮வனுக்கு 

௮ககனி இடைத்த சமயம் ஒளவை ௮வனது ௮திதியாகச சென்றிருக் தமை 

யால் தன் போன்றபுத்த வீரணினும், காற் பொருளும் பயக்கும் கல்வியிற் 

ஜெச்த உத்தமி உயிர்வாழின், உலகோர்க்கு மிச்ச ரன்மை புண்டென உண 

fe gd, ஆதித் இயம் கருஇயும், முழுக் கணியையும் ஒளவைக் இந்து புகழ் 

பெற்றான்?! என்பதே. 

பல்லா யிரவர்க்கூண் பாண்டு மகன்படைத்தான் 

வல்லாத காட்டிலும்போய் வள்ளுவரே1--சொல்லின் 

வருவிருந்து வைகறும் ஒம்புவான் வாழ்க்கை 

பருவத்து பாழ்பிதல் இன்று, (௩) 

(அ-ம் ழதலியன):--ஈ௩ண்-உணவு, பான்டுமகன்-புதிட்டிரன், வல் 

லாத-கொடிய, வைகலும்-சாள் தோறும்; பரவந்து-துன்பததால் வரு 

ந்தி, பாழ்படூதல டுன்று-கெடுவது இல்லை. 

பாண்டு மகன் வலலாத காட்டில் பலலர்யிரவர்க்த ஊண் அளித்தது:- 

பாண்டவர்கள் சூதாட்டத்தில், தமது சாடு ௬௪ மிழர்து வனவாசஞ் 

செய்ய கேரிட்டதைத் தெளமியர் முதலிய பன்னீராயிரம் வேதியரும் 

கேள்வியுற்றனர். இப்பன்னீசாயிரவரும் தரும புச்தரனோடு எப்போதும் 

இருர்தவர்சள் ஆகலின், அவன் வனத்இலிருக்கும் போதும் சென்று, 

தருமனை ரோச் “tr நிரம்பிய காலத்தில் குளத்தில் இடைவிடாது 

இருச் து ௮ஃதில்லாச் காலத்தில் ௮தினின் றசலும் பறவை போன்றவரல் 

லர் சாங்கள், அக்குளத்துக் கொட்டியும் ஆம்பலும் நெய்தலும் போன் 

ரோடே. ஆதலின் உன்னிற்பிரியோம்'? என்று அவுனிடமே இருந்து விட் 

டனர், இங்கனம் அவர்கள் கூறியதைச் கேட்டதும், தருமன் தனக்கும், 

தன்சசோதரர்க்கும் பாஞ்சாலிச்குமுற்ற பரிபவத்தையும் கஷ்ட நிஷ்டூரவ் 

களையும் மறந்து, (ஐயோ! எங்கள் நிலைமை எவ்வாருயினும் ஆகுக, 

என்னை யடுத் திருக்கும் இப்பன்னீராயிரவரும் ப௫ிப்பிணியால் வருச்தத் 

தவிப்பபே, இவ்வளவு அ௮ன்புள்ளவர்களை :என்னிடம் இராதேயுங்கள் ? 

என்று எப்படிச் சொல்வேன்!'? என்று நெருப்பில் விமு*த புழுப்போல
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துடித்தான். அச்சமயம் சவுனசர் என்ற மசரிஷி தருமனிடம் வர், 

அவன் விசனத்துக்குச்'சாரணம் கேட்டறிர்த.தம் அவனைத் தேற்றி, ஒரு 

மர்.இசத்தை உபதேத்த, (இது சூரியனைக் குறித்தது. இதை நியம சிஷ் 
டைபுடன் உச்சரிப்பையாயின் அவனால் உன்குறை நீறும்!! என்று சொல் 

லிச் சென்றனர். தருமனும் அவ்வாறே அதை ஜபிச்ச, சூரியன் ௮வன் 

முன் தோன்றி, (8 வேண்டும் வரம் சேன்! என்றான். தருமன் பன்னீரா 
யிரவர் நிலைமையையும் கூதிக் குறை பிரச்ச, சூரியன் மூழ்ர்.து தருமனை 

சோக, (இதைக் சைச் கொள்வாயாக, இஃ்தொரு அக்ஷயபாத்திரம், 

அறுசுவை உண்டியும் அளிக்க வல்லது இத. எத்துணைப் பேருக்கும் இது 

உண்டி தர வல்லது? என்றி கூறு ஒரு தெய்விசப்பாத்திரம் ௮ளித்.தச் 

சென்றான். இதனால் சகலரும் சம்பிரமமாச உண்டு மூழ்ர்து வ£தனர், 

என்பதே, 

வக்ததுரு வாசற்கு மாகிருக்.து செய்த மையால் 

மைந்துற்றுன் மாயோலும் வள்ளுவபே!--நந்தா 

௮கனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து 

நல்விரும் தோம்புவான் இல், (௪) 

(அ-ம் ழதலியன):--மைந்து-வலிமை, மாயோன்-ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், 

நந்தா-அழியாத; அுகன்அமர்ந்து-மனம் விரும்பி, சேய்யாள்-லக்ஷமி, 

உறையும்-வூப்பள், விநந்து-விருக்தினசை, டூல்-வீட்டில், 

துநவாசர்க்க மாயோன் விருந்தளித்தது:-- பரம கோமபிஷ்டசாயெ 

துர்வாச மாமுனிவர், ஒருகாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனைச் சண்டு, ரான் உனது 

௮.இிதி. சர்திராயணவி.ரதம் ஒரு மண்டலம் ௮.றுஷ்டிச்ச எனக்கு விருப்பம், 

என் கோபம் £ அறிவாய், என் மனம் இருப்தியுறுமாறு மீ ஈடர்து கொள்ள 

முடியுமாயின், உனது ஆஇத்யம் ஏற்றேன்” என்ன, சண்ணன்,துர்வாசர் 

மனப்படி ஈடப்பதாக முழுமனத்துடனும் ஒப்புக் கொண்டான், சடைட 

இனத்தில், மூணிவர் சமக்குப் பண்ணிய பாயாசத்தைத் தம் உச்சச் தலை 

மதல் உள்ளங்கால் வரையில் தடவுமாறு ஸ்ரீ ரொஷ்ணலுக்கும் ருக்மணி 

க்கும் ஆக்ஞாபிச்ச, ௮வர்சளும் ௮வ்வாறு செய்து மனமடழ்வித்தனர்!? 
என்பதே, (இச்சமயர்தான், பாயசம், துர்வாசர.து சட்டை விரலிற் படா 

மையரல், அவர்ரினர்து, ஸ்ரீ சருஷ்ணனை கோசி, (நின் சகட்டைவிரலில் 
அடிபட்டு மின் உயிர் பிரிவதாக?? என௪ சரபமிட்டதென ௮றிக, 

பாண்டவர்கள் வனவாசம் செய்த காலத்தில் துர்வாசர் தம்மைத் 

திருப்திப் படுத்திய தர்யோசனனுடைய வேண்டுசோட்டுணம்9, தரும 

னிடம் சென்று, தமச்கும் தம்முடன் வர்தார்ச்கும் விருர்தளிச்சவேண்டு
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மெனக்கூ.த, ஸ்ரீருஷ்ணன் உண்மையழிர த, அகாலத்தில் வந்த அவரது 
சனெத்திற்கு அஞ்சிச் தவித்த பாண்டவர்ச்கு அமைதியுண்டாகுமாறு ஒரு 

௮விழ்தையுண்டு, முனிவர் வயிறும், அவருடன் வந்தோர் வயிறும் நிரம்பு 

மாறு செய்து, ௮வர்களை மடிழ்வித்ததும் ஸ்ரீ இருஷ்ணன் தர்வாசர்க்கு 

விருந்தளித்து மகிழ்வித்ததாக?'ச் கொள்ளுவர் இலர். 

இய்ந்தும் புலமெல்லாம் தேர்ந் தலவாச் கோட்டையினால் 

வாய்க்தவிருர் தோம்பினார் வள்ளுவரே!---அய்ந்தொருவர். 

வித்தும் இடல்வேண்டும் சொல்லோ விருச்சோம்பி 

மீச்சில் மிசைவான் புலம். (௫) 

(அ-ம் ழதலியன):--புலம்-வயல், உலவாக்கேர்ட்டை - குறைந்து 

அழியா நெற் கோட்டை, வர்ய்ந்த-பெற்ற, ஒம்பினர்-உபசரித்தார், 

ஒரவர்-“அடி.யார்ச்கு நல்லார்? என்ற ஒரு வேளாளர், மீச்சில-உண்ட மிச 

சத்தை, மிசைவான்-உண்பவன2, புலம்-வயலில், 

புலமேஃஉர்ம் தீய்ந்தும் உலவாக் கோட்டையால் ஒருவர் விநந்தோம் 
பியது:--மதுரையில், சவபக்தியிற் சிறந்த *அடியார்த்த நல்லாம? என்ற 

ஒருவர், வனடியார்கட்கு நாடொறும் அன்னம் அளித்தலே பெருங்கட 

மையாசச் கொண்டு,௮வ் விருச் தினர்க்கு அளித்து மீர்ததை உண்டு,காலவ் 

கழித்து வர்தார், இவரது ஈற்குணங்களை உலகறியச செய்ய வேண்டி, 

சிவபிரான், இவை வறுமைப் பிணிச் குள்ளாகடனர். ஆக்கவே, அவர் 

கடன் வாங்கெ செய்வன செய்து வர்தனர், சடன் கொடுப்பா ரற்றும் 

போகவே, ௮வா வருக்தி, தநமச*லையாகய தம் மனைவியுடன் சிவ சக் 

திதி யடைச்து (ஐயோ! அடியார் பூஜை தடை படுகன்றதே!யாத செய் 

வோம்!?? எனச் கதறி இறக்கச் துணிசத பொழுது, 9வபெருமான் அசரீ 

நியாய் வேண்டாம்! வேண்டாம்! எடுககுட் தோறும் குறையாத *உலவரக் 

கோட்டை யாகிய மெல் தந்தோம்!''என்று அருளினர். உடனே ௮வர் அச 

மஇழ்ச்து மனைவியுடன் வீடு திரும்பிச் கடவுள் அருளிய செற் கோட்டை 

யைச் சண்டு வியச்து, யாவர்ச்கும் விருர்தளித் த உவர்.௧, முடிவில் சல 

பத முற்றனர்'?? என்பதே. 

பின்புறாக் தம்மிற் புகுவேடற் தே துடலை 

மன்புலவர் நாடுசென்ற வள்ளுவரே !--என்பெருமை! 

செல்விருக்(து) ஓம்பி வருவிருச் த பார்த்திருப்பான் 

நல்விருஈது வானத் தவர்க்கு. (௬) 
8



% 

58 வள்ளுவர் நேரிசை. 

(அ-ம் ழதலியன):--புல்-அற்பமான, ௫ல் - வீடு, மன்-பெருமை 
வாய்ச்த, புலவர் நர்டு-தேவலோகம். 

புன் புற வேடனுக்கு உடலிந்து புலவர் நாடூ சேன்றது:--ஒருவனத் 

இல் ஒரு வேடன், கையிற் குருவியும், கூடும், கண்ணியும், தடி. முதலான 

வேட்டைக் கருவிகளும் எடுத்துச் கொண்டு திரியும் போது, ௮ச.இியிற் 

பெரு மழை வந்த இருட்டிச் கொண்டு பிரளய காலம் போற் காற்றெ 

மும்பியது. அப்போது அவ் வனச.ரன் ஈடுக்கல் எடுத்து,மரத்கின் சார்பில் 

நின்று, பகவானே! இவ வேளையில் உன்னைவிட வேறொருவரும் சாப் 

பாற்றுவார் இல்லை!' என ஏங்கி நின்றான். அவ்வேளை, ௮ம்மர மீதிருக்கும் 
புரு, தன் பெட்டை வரவில்லை யென்று விசனத்துடன், :(இன்று என் 

சாய வரவில்லை. ௮வளை யாராயினும் பிடித்தார்சளோ, என்னவோ? 

அவளில்லாமல் இல்லெங்கும் பாழாகச் தோற்றுறது. மனையாளில்லா 

வீடு சுசொடு போன்றுளது. கற்பும்,” கணவன் இன்பறம் வகைச செய 

லுமுள்ள இல்லாளை யுடையான் எவனோ, ௮வனே பாகயெவான்?' ஏன்று 

புலம்பிற்று. அதுகேட்டு, வேடனது சைச் கூட்டில் அகப்பட்ட பெண் 

புரா, அுக்இத்து, (முற் பிறப்பில் திவினை செய்தவர்கராக்கும் பல வகைப் 

பட்ட தளையும், சிறையும், கேரயும், வறுமையும் சம்பவிக்கின்றன. ௮ஃ தி 

ருக்கட்டும், எசசமயத்தில் எது நேரிடுமோ, ௮லஃதெப்போதும் பிசகுகிற 

இல்லை?? என்று சொல்லிச் தன் பநியைகோகட, பிராண நாதா! இன்று 

நம் வீட்டுக்கு வக்த இ. வேடனுக்குக் குளிர் முதலிய துன்பம் நீக்கி, 

உசவி செய்ய வேண்டும், வந்த விருந்தை ஓம்பாவிட்டால், விருந்தினன், 

தன் பாவத்தை இல்வாழ்வானுக்குச் கொடுத்து, அவனது புண்ணியத் 

தைச் சொண்டு போகிறான். அதலால், (இவன் ஈம்முடைய பெண்டிரைப் 

பிடித்தான்? என்னும் துக்கத்தை மனதில் வலையாமல், இவனுக்கு இய 

ன்ற மாத்திரம் பூறிக்கவேண்டும்?” என வேண்டியது. பெண்புரறாவின் 

வாச்யத்தைச் சேட்டு, .ஐண்புறா, (வடா! உன் வரவு கல்வ வாகுக, ந 

மனதிற் சிறிதும் ஐய மில்லாமல், இதை உன் வீடாக நினைத்து வேண்டு 

வதைச்சேள்!? என, வில்லி, ''கபோதமே! என் குளிரைப் போக்கடி”? என 

வேண்டினான். கபோதம், சாட்டில் இருந்து ஒருகொள்ளி எடுத்துச் சொ 

ண்வெட்து சருகுசள்மேல் வைத்து மூட்டி, வேடனைப்பரர்த்து, “'கெருப்பு 

மூண்டெரிகஏறெது. இதில் குளிர்காய், முன் தீவினையால் கான் பறவையா 

யிருப்பதால் என்னண்டை. உன் ப௫ிக்சேற்ற பதார்த்த மில்லை. ௮கேச 

துன்பங்கட்கு இடமாயும் பரோபகா.ரம் ஆகாமலும் இருக்கிற டச் சரீரத் 

தை வைத்துச் சொண்டிருந்து பல னென்னை! இதனால் நீ உன் ஆத்மா 

வை ஸந்துஷ்டி செய்'' என்று சொல்லிச்கொண்டே.,பரோபகாசம் கருதி, 

மூண்டெரிற அனலில் ,தனர்தத்தோடு விழ, வேடன், ::ஆ! ஆ! என்
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பொருட்டு இத உடலைத் துறர்த.து.சான் நியொழுக்ச முள்ளவன்,வேரொ 

ன்றின் தசையினால் ஜீவனம் பண்ணுகிறேன், பரோபசாரமும் தயையும் 
திறிதம் கனவிலும் ௮றியேன் ஆதலின் ஊனைத் தின்று ஊனைப் பெருச் 

ஓய பாவியாகிய ரான் கோர ஈரகத்திற்குப் போவேன், இதை எனக்குத் 

இருஷ்டாச்.தமாய் இர்தப் புரு சாண்பித்ததினால்,/இதருதலாச பூதொசம் 

குளிர் வெயில் பொறுத்தல் இவற்றால்உடம்பை உலர்த்திப் பாவ மில்லாத 

வனாககச் கடவேன்?! எனச்கூறி, பச்சாத்தாபத்துடனே தன் கூடு தடி. 

சண்ணி முதலியவற்றை முறித்தெறிர்து விட்டு, ௮ப் பெண் புறாவை 

விட்டு விட,௮௪, :'உயிரினும்சி றர்த என் காயசன், தருமத்தின் பொருட்டு 

உடலைச் கொடுத்தான். கணவன் கருத்துக்கு ஒப்ப ஈநடப்பவளே உத்தம 

மனைவி, என் கணவனது உடலுணவு அ௮.திதிச்குப்போதிய தன்று,ரானும் 

அ௮வனுச்கு ஆசா. ரமானால் தான் அவனுக்குச் சால் வயிருவத நிரம்பும்,”, 

என ினைச்துகானும் நீயில் விழுந்து இறர்தது.இறர்த உடனே௮ஃதெொரு 

இவ்ய ஸ்இரீயாய்ச் சணவஜஷோடு ஸ்வர்ச்கத்திற்குப் போயிற்று, இவை 

யாவும் சண்ட வேடன் இரக்கத்தால் பரிசுத்தனாய் நெருப்பில் தேகத் 

தைப் போட்டுவிட்டு ஈற்கதியடைச்தான்?? என்பதே. 

ஆவின்பால் ஈர்துவித்தி பாரணியர்க் காத்தோன்பின் 

மாவேக்ச னாய்வாம்க்தான் வள்ளுவரே![--காவால் 

இனைச்துனை 5(து) என்பதொன் றில்லை; விருந்இன் 

goon & gow வேளவிப் பயன், (cr) 

(அ-ம் ழநலியன):--விதயாரணியரைக் காத்தோன்-'புக்சணன்” 

என்றஇடையன், இனைத் துணைத்து-இல்வளவு அளவுடையது, விருந்தின் 

துணை துணை-விருஈதினரின் பெருமைக்கும் தக்கபடி, சேோள்வி-பஞ்ச 

யக்ஞங்களில் ஒன்றாகிய மானிட wd cor + Sor HP. 

வித்யாரணியரைக் காத்தோன் வேந்தன் ஐனது:--மாயணன் என் 
பவரது குமாரரும், மாதவாசாமியா£ என்தபெயருடையவரும், ஸம்ஸ்இரு 

தத்தில் உள்ள சகல கலைகளிலும் வல்லவருமான இவர் எளிய குடும்பத் இல் 

சுமார் 550 வருடய்கட்கு மூன் பிறச்தவர். தம் வறுமைப் பிணி மீயஇ இன் 

புறுமாறு, இயர் இளமையிரா கற்றும் பயலுறாது, இருமகளையும் கலைமகளை 

யும் குறித்துத் தவஞ்செய்யச் சாடு சென்றனர். அங்கு, அவர் பட்ட கஷ் 

டம் சணக்கில் அடங்காது. அவர் தரம் ௮நுபவிக்கும் சஷ்டங்களை, ஒரு 

நாள், ௮ச்சாட்டில் ௮ரசனது மாகெளை மேய்த்துத் இரிர்த புக்கணன் என் 

பவனிடம்கூறினர். ௮வன் மனமிரங்கி, அரசனுக்குச் சேரவேண்டிய பால் 

போச, ௮வமாக ஒழுஇப் போகு? பாலிற்சிறிது அவர்க்குக் கொடுத்து வம்



60 வள்ளுவர் தேரரிசை, 

தான்: வித்யாசணியர் உணவுபற்றிய சவலையேயின்றிச் தவமியற்றலானார். 
ஆயினும் செடுங்காலமான பின், திருமகளும் கலைமகளும் புக்கண்ன் சன 
விற் றோன்றி 'மாதவர் கருத் இப்பிறப்பில் நிறைவா த? என்று கூறிச் 

சென்றனர். இசசெய்தியைப் புச்கணன் வித்யாரணியர்ச்கு அறிவித்தான், 

ஆயினும்அவர் விடாமுயற்சி புடையோராய் மேன்மேலும் தவம் செய்தும் 

காரியசித்தி பெறாததால் சின, தமது உபவீதத்சை அறுத்தெறிச்து 

தறவியாயினர், *சச்யாஸம் மறுபிறப்பு' ஆகவே கலைமகளும் இருமகளும் 

மாதவர் முன் தோன்றி, ''நீ வேண்டும் வரம்யாது!!' எனன, அவர் சக்யர 

சியாயெ எனச்குச் திருமகள் அருள் தேவை இல்லை, கலைமகள் அருள் 

ஒன்றே வேண்டும். ஆயினும் என்னை அன்புடன் ஆதரித்த புச்சணனுக்குத் 
(இருமசள் ௮ருள்' வேண்டும்'' எனக்கூறிப்பணிய, அவர்களும், “அங்ஙனமே 

அகுச' என்று அருளி அர் தர்த்சானமாயினர். சின்னாட்கெல்லாம், ஹஸ்இ 

பைர ௮சசன இறக்தான். ௮ர்ஈகர மார்தர் பட்டத்து யானையை அலங்க 

நித்து அசன் சையிற் குடஈதஈ த 'மன்னனொருவனைச் சண்டு கொணர்க” 

ao SOs sort. ௮து சாட்டையணு), தூஙடக்கொண்டிருந்த புக்சணன் 

தலைமீது நீரை ௮பிஷே;கம்செய்த, பூமாலை சூட்டிக் எச் சென்றது, 

புக்சணன் ௮. ரசனாபினன்.!' என்பதே. 

[புசக்கணன் அசரசனானபிறகு மாதவாசாறியார் ௮வன துமெய்யன்பைச் 

சேரதித்தறியக் கருகி அவனது அரண்மனை கோக்க சென்றனர். இதற் 

குள் ௮வரது வருகையை ஒற்றர் மூலமறிர்த அரசன், பயபக்தி விசுவாசம் 

அடன் ௮வரை எதிர்கொண்டு சென்று உபசரித்தான் அதுமுதல் அவ 

ரைத் தன்னிடமே வைர கச்கொண்டு அவரது யோசளைச் ணெங்கவே 

புச்கணன் சசலகசாரியமும் ஈடத்தி வச்சான், டுப் புககணனுடைய விருப் 

பிற் கனங்யயே விழயாரண்யர், பல நூல்கட்கு வியாககயொனம் எழுதி 

யது என்க. வேதம், உபநிஷூரம், சூதசங்கை முரலியவை இவரது 

வியாச்கியானம் பெற்றவைகளே. இவர்செய்த சங்கரவிலாசம் 40,000 

செய்யுளுடையது. டும் மாதவர்சாரியாது தீக்ஷாநாமம் தான் வித்யாராணி 

யர் என்பது. 

பன்னகர்தா மேயுண்பான் ஓம்பிப் பறவைகொணர் 

மன்னமிழ்தம் முன்னிழநதார் வள்ளுவரே 1--என் னே? 

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி 

வேள்வித் தலைப்படா தார், (௮) 

(அ-ம் ழதலியன):--பன்னகர் - பாம்புகள், உண்பான்-உண்ணும் 

பொருட்டு, பறலை-கருடன், கோர்ண்ர்-சொண்டுவர்த, மன் அமீழ்தம்- 

பெருமைதங்கிய தேவாமிர்தம், பரிந்து-விரும்பி, ஒம்பி-பாதுசாச்2)



விருந்தோம்பல்... at 
uipam Gerantis துழதத்தைப் பன்னகர் இழந்தது:--சாசங்சளைப் 

பெற்ற சத்துருவும், ௮ருணன் கருடன் முதலியோரைப் பெற்ற விசதை 

யும், திருப்பாற் கடற் சரையிலே உசசைச்சரவத்மைச் சண்டு விகேோதார்த் 

தமாச சம்பாஷித்ததும், ௮௪ சம்பாஷணையின் பயனாக விரசை சுத்துருவு 

க்கு ௮டிமையானதும் வள்ளுவர் சேரிசை 8-ஆவ.து ௮இிகாரம் 10-ஆவது 

செய்புளை விளக்கக் கூறிய கதையால் அறியலாகும், அதற்குமேல் நிகழ்ச் 

தவை வருமாறு:--விரதை சன் றை நீங்கும் வழிகூறுமாறு சத் துருவை 

வேண்ட, அவள், (தேவலோகத்திலுள்ள அமுத கலசத்தைச் சொண்டு 

வச்.த சொடுப்பின் நீ சிறை நீங்குவை”! என்றாள்.பிறகு விதை சரப ரரு 

ளால் கருடனை மசனாசப் பெத்று அவனுக்குத் தன் விருப்பை யுணர்ததி 

னள். அவன் தக்ஷணமே தேவலோகம் சென்ற, அதனைச் கொணர்ச்து 

தன் தாய் கட்டளையிட்டபடியே கத்துருவிடம் சேர்ப்பித்து தனதன்னை 

இறை நீச்னென். பிறகு, சத்துரு ௮வ் அமுதத்தை சாகஙகட் கூட்ட விரு 

ம்பி ௮வற்றை நீராடி வரும்படி சொல்லி யனுப்பினள். அவை Ha 

வரறே வர்த பொழுது அழமுதகலசம் உருண்டு இடந்தது, அமிர்தம் ஈர் 

இச்டர்த தருப்பைப் பிரிமணேயைப் பாம்புகள் சக்னெ, ஈக்சவே ௮வற் 

நின் சாச்குகள் இரண்டாகப் பிளவுற்றன என்பதே. 

என்ஆம் பொருள்பெற்றும்? ஒளவைச் கிடாள்சோறு 

மன்னுமொரு வன்மனையாள் வள்ளுவசே1--உன்னில் 

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா 

மடமை; மடவார்கண உண்டு, 

(த-ம் ழதலியன):--உடைமையுள-பொருளுடையரா யிருக்கும்கரல 

தீது, இன்மை-வறுமையாவ2, விருநீதோம்பல ஒம்பா-௮இ.தி பூஜையை 

இகழும். மடமை-பேதமையாம், மடவார்கண்-(௮து புருஷர்சளி௨த்திற் 

பெரும்பாலும் இராது) ௮றிவிலாப் பெணடி.ரிடத் த, உண்டு-சாணப்படுல 

தாகும், ['மடவார்சண்! என்பதற்கு **விருந்தோம்பலை இசழ்வது பேதமை 

என்ற உண்மையை அறியாதவரிடத்தில்?? என்று முன்னோர் பெர G or 

கூறியிருப்ப, சச்தர்ப்பத்திற் கேற்றபடி, (அறியாப் பெண்டிரிடம்? எனப் 
பொருள் கூறப்பட்டதாகும்.'ஒருவன் மனையாள் 'ஏன்பதை **ஒரு வன் மனை 

யாள்! என்று பிரித்தும் பொருள் கூறலாகும்.] 

ஒருவன் மனையாள் ஒளவைக்தச் சோறிடாமை:--*உப்புச்கும் பாடி, 

புளிச்கும் ஒரு சவிதை ஒப்புவிக்கும்”? உளத்தளாகிய ஒளவை, ஒருகாள் ப$ 

தாசத்தாற் களைத்து, உணவு வேண்டி, வீடுவீடாக நுழைந்து வருக்சால், 

ஒரு வீட்டுத் திண்ணையில் இல்லறத்தான் ஒருவன் இருச்சச் சண்டு, தன் 

வாய்திறர்து இசச்சச் துணியாளாய்,சன்மனக்குறிப்பை முசச்சால் கெரி



ம் ம வாலு ர். ேரில்க 

4 வள்ளுவர் தேரிசை 
ர் 

வித்தனள். அஃ.தணர்ச்த விட்டோன் மனங்கசிர்து சொடியளாமயெ சத 
மனைவியின் சம்மதத்தைப் பெற்று, விருர்தோம்புமாறு, அவளுக்கு வண் 

டிய பணிவிடைசள் பல செய்தான். 'விரும்சோம்ப வேண்டுமெனப் புரு 

ஷன் விஎம்பியவுடன்,மனைவிரனர்.த,கணவனைச் கெஷித்தனள்,இவற்றைச் 

சண்ட ஒளவை அங்கு உண்ண மனம் பொருது, வேறு வீடு சென்று எளி 

யோன் ஒருவன் அன்புடன் இட்ட ௮ற்ப போஜனமுண்டு, பசயாறி மூழ்ர் 

சனள்.௮வ் அறிவிலாப் பெண்டை அவளது கணவன் உபசரித்த விதமும், 

அ௮.சன் மேல் ௮வள் செய்ததும், ் 

“இருக்து முசந்திருத்து ஈரோடு பேன்வாங்கி 

விருர் துவர்ச தென்று விளம்ப--வருர் இமிக 

ஆடினாள் பாடினாள் அடித்தாள் பழமுறத்தால் 

சாடினாள் ஓடோடத் தான்." 

என்ற வெண்பாவினால் அறிக. 

பண்டறிவால் வர். துகொர்கான் பாஞ்சாலன் முன்மறைதேர் 

வண்டார்த் து ரோணலும் வள்ளவசே!--கொண்டபின் 

மோப்பச் குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிர்து 

சோக்கச் முழையும் விருந்து, (௰) 

(அ-ம் ழதலியன்):--பண்டு அறிவரல-முன்பு அறிச் இருந்த காரணத் 

தரல், பாஞ்சாலன்-துருபதன்,வண்தார் துரோணன்-வளப்பம்பொருக்திய 

தாமரை மாலையணிர் த துசோணாசாரியன், கோண்டபின்-செடியினின்றும் 

பிடுங்கச் சைச்சொண்ட பிற்பாடு, மோப்ப-மோக்து பார் 4.5 நிமிஷமே, 

தழையும்-வாடும், அனிச்சம்-அனிசசம் என்னும் மலர், திரிந்து-மாறி, 

விருந்து-புதிதாக வ தவன். 

துரோணன் பாஜ்சாலன் ழன் வநீது நோந்தமை:--தரோணரும, 
பாஞ்சால ராஜ குமாரனான துருப,சனும ஓரே ஆ9ரியரிடம் வில் வித்தை 

கற்று வருகையில், தரோணர் சகல கித்தைகளிலும் ற$த அஒசாரியஸ்தா 

னத்இலிருந்து துருபதனுக்கு த் தெரியாச யாவும் கற்றுத் தந்தார், 

தான் பெற்ற பேறுதவிக்கு மிக ம௫ழ்க்த துருபதன், ஒருமாள் ஐரோண 

பைசோக், (ஐய! நீரே எனது பரமாடிரியர். எனக்கு அரசுரிமை இடை, 

ச்குமாயின், குரு தகிணையாச ரான் என் ௮ர9ற் செம்பாதி அளிச்தே 

திர்வேன்,!? என்ன, துரோணர், ''என்னிடத்தில் உனக்கு இப்போதுள்ள 

அன்பு என்றும் மாறாதிருப்பசாச, அஃ்தொன்றிரும் தால் எனச்கும் உனச் 

கும் ஒரு குறைவும் இல்லை''என்றனர்,சிறி௫ சாலத்திற்செல்லாம் துருபதன்
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சா௫சரல் மன்ன ஞயின்ன். "அச்சமயம் தசோணரும் ௮வது மளைவியர் 

Gi இருபியும, சசுவரா.நச்.ரகத் தினால் குதிரை வயிதிறிற் ரோன்றிய ௮௪ 

வித்தாமன் எனும் குழர்தையைப்பெறும் பாக்யெமுற்றனர். ௮ம்மகவுக்குப். 

பாலின்றி இருவரும் வருச்தியபோது, கருபியின் ஈல்அலேர்சனைச்ணெவ் 
இச் துரோணர், பாற்பசு ஒன்று யாசச்சுத துருபதனிடம் செனருர்.துருப 

தனுக்குப் பழைய நினைவு வந்து விட்டது. பாதிராஜ்யம் பெறவே துரோ 

ணர் வச் தாசெனக் க௬.இனை. (அறம் கிரம்பிய அருளுடை அருச்தகர்கீ 

கேனும், பெறலரும் திருப் பெற்றபின் சிந்தனை பிறிதாம்!! அன்றோ? 

ஐயோ! என் செய்வது!” என சினைத்து,முசம் வேறுபட்டவஞய்,ஒன்று 

மே தெரியாதவன் போல் துசோணரை சோக, (ஐய! நீர் யார்[ எங்கு 

வந்தீர்! உமககு எந்த ஊர!!! என்ன,துசோணர் கள்ள கபடு அறியாது, 

வகு நாளாயினமையின் ஈம்மை இவன் ௮டையாளம் கண்டு கொள்ள 

வில்லை போலும்!'? என எண்ணி, :'௮ரசே! கான் உனது அஆசானாகய துரோ 

ணன் அல்லனோ!'? என்ன, துருபதன், ''நீராவத எனது ௮சானாவது7 

ஒருபோ.துமில்லை. ஏதோ மறந்து உளறுகறீர்'' என்றான். தசோணர் ௮இ 

சயித.த 4(ஐ.ப! நீயும் யானும் ஒரு ஆசரிரியன்பாற் கந்றதேனும் ஞாபகமில் 

லையோ! என்ன, அவன் ஈகைத்துப் ''போம் போம் பித்தரே. முதலில் 

எனது ஆரியா என்றீர், பிறகு என்னொடு கற்றவன் என்றீர், உமக்குப் 

புத் தி ஸ்வாதிீனமில்லை போலும்”! எனச் கடிச்து கூற, துரோணர், தம்மை, 

யே சொர்தவராய் வேந்தே! நீ என் உதவிபெற்று மஏழ்ஈது,உனக்கு அர 

சுரிமை இடைததவுடன் பாதி ராஜ்யம் கொடுப்பதாக வரக்களிதததும், 

அதற்குகான் அளித விடையுமேனும் ஞாபகத்தில உளதா;?'என வினவ, 

துருபதன் பெறிதும் வெகுண்டு, “ர் பெரும் பொய்யா, போம் வெ 

ளியே'? என்ன, தரேரணர், :'எனக்குப் பாதிராஜ்யம் வேண்டுவதில்லை, 

பால்மணமருா இப் பசுங் குழவி நிமித்தம் ஒருபாற்பசு வேண்டிப் பெறவே 

நின்பாலுற்றேன். ௮து தந்தாற் போதும? என்ன, துருபதன் நகைத்து, 

நீர் முன்னமேயே பச் கேட்டிருப்பின் ஒரு பசுவுக்கு ஐர்.த பசு தந்.இிரு 

ப்பேன், நீர் பெரும் வஞ்சகரும் பொயயருமாதலின் ஏதும் கொடேன் 

புறஞ்செல்க!? எனத் துரத்த, துரோணர் புழுங்கிய மனத்தராய், துருப 

தனை நோச், யானோ பொய்யன்! ௮டாத பொய் கூறி என்னை ௮அவமதி 

தீத ரினக்குத் தக்கவாறு புத.இி வரச செய்கிறேன். நீ சொல்லிய பாதிராஜ் 

யத்துடன் முழுரரஜ்பருசீம் பெறுகிேேன்'' எனச் சனச்து கூறி வருத்தத் 

துடன் அஸ்இனாபுரம் சென்றனர்'? என்பதே, 

[அஸ்.தினாபுரம் சென்றவர் பாண்டவ செளசவர்க்கு வில்லாிறியசாகி 
அர்ச்சுனனைப் பாஞ்சால நாட்டிற்கு அனுப்பித் தம்மை ௮வமதித்த தருப 

தனைததேர்ச்காலில் கட்டிவரச்செய்த, HOU str Cr sO OrQurapgs
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முழு சாஜ்யமும் என்னத.உன் உயிரும் என்னது.௮ற்பப் புத்தியுள்ள உன 

க்கு இவ் ௮வமானமே போதும். உனக்கு ராஜ்யமும் உயிர்ப் பிச்சையும் 

தர்தேன், தடு?? என்று கூறிய விபரமும் பிறவும் பாரதச் கதையிணின்றும் 

அ.றிச.] 

  

பத்தாவது அதிகாரம் 
  

இனியவைவ கூறல். 

இடை 
தன்சாட்டிற் செமபாதி சாமமுனிக்(கு) ஈவலென்றோர் 

  

மன்சாட்டல இனசொல்லோ? வள்ளுவசே!--முன் நாட்டின் 

இன சொலால ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம் 

செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல் (௧) 

(அ--ம் ழதலியன):--சேம்பாதி-சரிபாதி, சர்மழனிக்த- சமாதா 

னமே விரும்பும துசோணனுக்கு, ஈவல-சொடுப்பேன்,மன்-தருபத மன் 

னன், நாட்டல்-உறுதிமொழிகூறினமை, ழன்-றப்பாக, நாட்டின்-சொல் 

லுமிடத் த, ஈரம்-அன்பு(டன்), ஷீளடு-சலச்த,படிறுடலவர்ம்-வஞ்சகம் 

இல்லாதனவாகிய,சேம்போரள்-அறததினை, கண்டார்-௮றிச் தவர்கள த. 

(இன்சோலால்! என்பதில் (ஆல் என்பது அசை, 

பா இராஜ்யம் தருவகாசத துரோணருக்குத் துருபதன் கூறிய வர 

லாற்றை :வள்ளுவர் நேரிசை,ஒன்பதாவது ௮திசாரம்,10-வ.து செய்யுளை 

விளச்சக் கூறிய விஷய சொண்டு அறிக, 

மூன்(பு)௮ரா வான்இன்சொல் மொழிக் து களப்பலிக்கு 

மன்பால் உடன்பட்டான் வள்ளுவசே!--இன்பால் 

அகன்அ௮மர்ற்து ஈதலின ரனறே முகனஅமாந்து 

இன்சொலன் ஆசப் பெறின், 

(அ-ம் ழதலியன):-மன்பால-துர்யோதன மன்னனிடம், டுன்பால்- 
இன்பமுடன், ௮கன்௮மர்நீது-மனம௫ழ்ர்த,ழகன் ௮மர்ந்து-முகம லர்ரீது. 

அராவரன் டூன்சோல் மோழிந்து துரியோதனன்பர்ல் களப்ப 
லிக்க உடன்பட்டது:--பாரதயுத்தம் ஆரம்பிக்குமுன் பீஷ்மர் தர்யோத 

னனை ரோச்க, நீ சாலர்தாழாது சில முச்சிய காரியங்கள் செய்யவேண்
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திம். $ரசள் செய்வத சல்லோர் செய்யார்? ஆதலின்-ஒரு ரன்முகூர் த்தத்தில் 

பத்திப் தொடங்க வேண்டும். அன்றியும், ௭௫ர் சோம_4ரரனும், பலசாலி 
பூமான ஒருவனைப் பலிகொடுத்துத்திரவேண்டும், இவவிரணடும் செய்தால் 

வெற்றி ஈமமதே.!! எனன, துரியோதனன், நன்னாள் குறிசசப புரோ 

தரை யழைதது வரவும், எதிர் ரோமக்சாரர் யாரென விசாறித்து வரவும், 

தனது வேலைககாரர்சளுககுச் கட்டளையிட்டான அப்போது பீஷ்மர் ௮வ 

னைத ததெது ஈன்னாள் குறிககப் போதிய வனமை புரோடதர்சளுககு 

இராத. சகாதேவன ஒருவனே இதுசெயய வலலவன எதிர் ரோமச்சாரர் 

sar ௮ர்ஜுனன், இருஷ்ணன், ௮சாவான் அய மூவாகளே, பஞ்சபாண் 

ட வர்ச்ளும் ஈம் பகைவாகளாதலின, ௮ாஜுனனைப பற்றிக களபலி சம்ப 

sure மரம நினைப்பது தவறு, இருஷ்ணஜனோே பலருமறிய பாண்டவர் 

சசாயனானவன். ஆதலின ௮உனலும ஈமக்குப பயனறறவனே, இவர்கள் 

போச, ௮ ராவான் ஒருவன்தான உளன, ஆதலின நீ உடனே சசாதேவளி 

டம் சென்று, சாமபுகரன் தலைஉருள ஒர தககமாள குறிதது தருமாறும், 

௮ராவானிடம சென்று, களப்பலிககு உடனபடுமாறும, வேண்டி வருக,'? 

என்றா. துரியோதனன் பாட்டனை சோக௫, (' நல்ல யோசனை சொனனீர் 

கள்!, பாணடவாகள் மம்பகைவராயின, சசாதேவனும்௮வாகளில் ஒதுவன 

லனோ? ஒளி.பட்போய, தலையாரி வீட்டிலா ஒளிகிற த! மானககெம்டு கான் 
அவனைக கேட்டாலும், அவன உண்மை உரைட்பானா! சாம் ௮பஜ.பமுறற் 

சான நாளை ௮வன குரிிததுழ் தர்.து விட்டா லெனன செய்செது!, இது 

தான் போகட்டும ௮ராவான அர்ஜுனன் மசகனனரோ? பகைவன் மகன் 

ஈமககுப் பரிவு கூர்வானா பரிகாசதஇுறகடமனறோ[?! என்றான். பீஷ்மர் 
அவனது ௮றபப் புததிசகாக ஈகசைதகத, ((துரியோசனா! சகாதேவனும், 

௮ ராவானும் நீ எணணுூறெபடி வஞ்சகர்களல்லா ௪௧ இர சூரியா க.இமாறித் 

தெற்குவடச்காயத் இரிஈதாலும சசாதேவன சசதியம்தவருன், ௮ராவான் 

யாச்சை நிலையாமையை முற்றுமுணாஈத பரமஞாணி யாதவின, தன்னைப் 

பிறர்ச்குப் பயன் படுத்த ஈற்சமயம எதி பா£ப்பவன்,'? என்று இருவரு 

டைய ஒப்புயர்வற்ற குணஙகளையும்கூறி, அவனுடைய சாதேககஙகளைப் பல் 

வேறு விதமாகத இர்த்சார். அதுகேட்டு வணஙகாமுடி மன்னன், ஒர் சூத் 

Br. அன்னப்புள் மீதேறி, உபப்பிலாவியததிறருச சென்று, சசாதேவ 

னிருப்பிடம் சென்றான். அவனைச் கண்டதும், சகாதேவன் எழுச்,த, 

(அண்ணா! வருக! இவவசால,த.தில் இவ்வளவுதாரம,--௮.இலும் என்னிடம- 

வர் சேது?! என்று எணங்கெ் கேட்க, துரியன், *தம்ழி! உஙகளுச்கும் 

rates பகைகேரிட்டபடியால் படைகூட்டி விட்டோமன்ளோ? ஈம்சைனி 

யம் குருக்ஷ £800 போய்ச சேரவும், தருமபுத்திரர் தலையுுளும்படிரரல் 

சன் புதம் எடுச்சவும், தச்ச வோர் நாள் குதித்துச் தீருமபடி வேண்டிச் 

9
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கொள்ளவே நரன் உன்ளை சாடி வர்தேன்.ஆசை வெட்சமறியா தன்றோ??? 

என்ரான். 

சசாசேவ்ன் அதுகேட்டு, (ரல்லது gee” cam Gerad sgh 

யோதன்னதுகாலபைலம் முதலியவற்றையும், ஜயாபஜயத்தையும் பன்முறை 

யோத்து, அண்ணா! வெற்றியில் உங்கட்கு விருப்பமுளதேல் சாளையன் 

றைக்கு வரும் பெளர்ணிமை யன்று இரவு ஒன்பது (9) சாழிகைக்குமேல் 

குருக்ேத்இரத்இற்குச சேனைகளை அனுப்புங்கள். அப்போதே களபலி 

பும் கொடுத்துப் பராச இியைப் பூஜிச்து,அயுதமெடுப்மீர்களாயின், தரும 

புத்திரர் தலை தப்பாது.இதற்கு யாதொரு சஈதேகமுமில்லை. பிறகு தெய்வ 
சித்த மெப்படியோ[” என்றுகூறி, உபசரித்து அனுப்பினான். 

சசாதேவனது விடுஇயிணனின்றும் புறபபட்ட துரியோதனன், ௮.இூச் 

இரத்தில் ௮ராவான் விடுதி வர்து சேர்ஈ்சான். அவன் வந்த சமயம் ௮ரா 

வான் யாக்கை நிலையாமையைப் பற்றித் தன் சீடர்களுக்கு மகோப௫்நியா 

சம் செய்து கொண்டிருந்த தருணமாயிருரச்தது. மாசுணக் கொடியோன் 

நிகழ்ச்த யாவையும் ஓா மறைவிடத்திருகதே பார்ததும் கேட்டுச் கொண்டு 

மிருச் தான். பிரசற்கமுடிவில், ௮ராவான் :௮றிததியமாகிய சரீரம் பிறர் 

ஒருவர்ச்குப் பயனுறுககாலம் வர்தரல் அதை முழுமனதுடனும் இயாகம் 

செய்துவிட வேண்டியதே விவேகெளின கடமை?! எனக்கூறி வாய் மூடு 

மூன,துரியோசனன் அவன் முன் வஈத நின்றான். அராவான் வியப்புற்று, 

அவனை வணங்கு, ::'சாஜராஜேச! தாங்கள் இவ வற்பனைகாடி. Qa gwar 

ல.த்தில் வரத சாரணம்யாதோ? என்றுகேட்ச, துரியோதனன் : நித்தியப் 

மொருளுணர் சத் தஇிய£ல! இங்கு பேசிக்கொண்டிருர்த விஷய சம்பந்த 

மாச உன் உதவி வேண்டவே இஙகு வ௩தேன், ஒருயிரைக் காக்கவே 

லும் உயிர்விடுசல் புண்ணியமென்று நீ சிறிது முன்கூறினை, ஒருயிரன்.று, 

என்னுடைய 14 ௮ச்ரோணியிற் பெரும்பானமை உய்யவேண்டி யிருச்இ 

Og. இல்கனம் உய்ய எதிர் ரோமச்காரர்களைப் பவியிட்டால்தான் முடியு 

மாம்,உன்னையன்றி எனக்குஉபகா.ரம் செய்யச்கூடிய உத்தமர் எவருமிலர், 

வருகிற பெஎர்ணிமையன்று 9 சாழிகைக்குமேல் யுத்தம் (தொடங்குகன் 

2.௮. அசசமயம் $யே சஎப்பலியாச உடன்படவேண்டும்'' என்றான். ௮77 

வரன் ௮சமஇழ்வும், முகமலர்சசியுமுற்று, (இவ்வளவுதானா? என் பாக்கி 

யமே பாச்சயம், தக்தாய்! இசசரீரம் ௮றித்தியம், நீர் குறிப்பிடும் இனம் 

வரும்வரை நானுயிரோ டிருப்பேனாயின் சானவசயம் உமது விருப்பை 

ஈடேற்றுவேன்'' "என்றான். 

௮ ரரவான் இன்சொல் மொழிச்ததே இங்குச் கூறப்படேண் 

pw விஷயம், ஆயினும், சசாதேவனைப் பற்றியும் இங்குச்கூறியதற்கு ஒரு
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சா.ரணம் உண்டு ௮ஃதென்னவெனில், இனிட் பிறிதோரிடத்தில் ஈமத 
ஆரியர் சசாதேவனத வரலாறு கூறுகன்றார். ௮௪சச%யம் மீண்டும் தரம் 

பத்திலிருர் த, இப்பொழுது கூறும் விஷயங்களிற் பெரும்பாசம் கூராம 
லிருக்கும் பொருட்டே] 

மாதவரைச் சூகால் வருத்தி விருக்தளித்தான் 

வாதாகி, இஃ(த) ௮றமோ? வள்ளுவசே!-- 3 ௪. 
முகத்தால் ௮மார்(த) இனிது நோக்கி ௮கத்தானாம் 

இன்சொல் லினதே அறம் (௩) 

(அ--ம் ழதலியன):-வநத்தீ-வரவழைத்து, ழகந்தால் அமரிந்து-முக 

மலர்சசயுடன், அதத்தான் ஆம்-மனச் துடனாகய 

மர்தவரைச் சூதர்ல் வநத்தி வாதாவி விநந்தவித்தது?--சூரபன்மன் 

தங்கையாகய அஜமுூ என்பாள் துருவாசமுனிவரை வலியக்கூடி. இரு 

பிள்ளைகளைப் பெற்றனள். இவர்சவில் இளையோன் வாதாவி. மூத்தோன் 

இல்வலன். இல்வலன்முணிவனாகவும், வாதாவி ஆடாசவும் உருக்கொண்டு 

முனிவர்களை விருர் துக்கு அழைப்பார்களாம். வந்த விருச் இனர்ச்கு இல்வ 

லன் ஆட்டுருச்சொண்ட தன் தம்பியைச் கறியாக? யுண்பிப்பான். பிறகு 

அவன் சன் சகோதரனைப் பேர்கூவி ௮ழைக்தலும், ஆட்டுருவுடன், உண் 

டோ. ரத வயிற்றைச் இழிச் தச்சொண்டு அவன் வெளிவருவன். இவ்விதம் 

அவ்விருவரும் முனிவர் பலரைச்கொன்று மடழ்வெய்தி வருகையில், ஒரு 

ஈரள் ௮கஸ்.திய முனிவரை இவர்கள் கண்டு, வழக்கப்படி விருச்துச் 

சழைத்தனர். ௮கஸ்.இியரும் இணங்ச உணவரு* இயபின், இல்வலன் வழக் 

கப்படி வாதாவியை அழைக்க,௮வன் ஆட்டுருவேற்று வயிற்தைக் இழித்து 

வெளிகர யச்தணிப்பதை ௮சஸ்தியர் உணர்க து, தம் வயிற்றைச் தடவித் 

தம் சச்தி விளயக ௮வனை ஜீரணம் செய்த விட்டனர். 

நாடு கரந்துறையும் ஈாளும், நடுவன் சேய் 

வாடா(.து) இனி(.த) உறைந்தான் வள்ளூவரே!-கேடுந்றுத் 

துன்பு. றாஉம் துவவரமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் 

இன்புறாஉம் இன்சொல் லவர்க்கு, (௪) 

(௮-ம் ழதலியன):-- கரந்து-மறைச்த, நடுவன் சேய்-தரும புத்தி 
சன், துன்பு உறூஉம்-ஓுன்பச்சை மிகுவிக்கும், இன் சோலவின தே-இனிய 

சொற்களை௪ சொல்லுதலின் இடத்ததேயாம், துவ்வாமை-வ றுமை, 

3. தருமபுத்திரன் ௮ச்ஞாத வாசம் செய்த சாலையிலும் வறுமை 

யால் வருர்தாது காலங்கழித்தது மசாபாரதச் சதையால் பிரூத்தம்,
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“ழை ஒருவச் “இசாமா!' என ௮ழைப்ப 

வாபி yell? eros apes inne ல்ளளுவசே1---சூழின் 

பணிவுடையன இன்சொலன் ஆ£ல்ஒருவற்(கு) 

ணி அலல மற்றுப பிற, (௫) 

(௮-ம் முதலியன) --மால்-மகாவிஷ்ணு(வின் திரு அவதாரமாகிய 

ஸ்ரீராமன), சமிம்-தாாயா கோக, பணிவுடையன்-பெரியோர்களி 

டம புணக்சமுளளவளுப், அணி-ரிறபபு (வாமீ-௮சை) 

'இராமா'? என்ற மைய ஸ்ரீராமன் *தஇுபபா!' என் றழைந்தது:.. 
ஸ்ரீராமரிடம ேே ரனபு வாய£க ஜா ஏழை இடையன, அவா வனவாச 

முடிததுச சதை ளொம்டடு அயோதசியுறறு மகுடாபிஷேசம செய்து 

கொளளபபோடூற -பசெயகி கேட்டதும், அரைககணரும தரியாது, ௮7 

மனைசகு ஒடினான. தடினவன, எல்லாரையும் தாண்டிசசெனறு கண்ணும் 

சணணீருமாய ஸ்ரீராமகரக சடடிக கொண்டு (அடே சாமா! கணணே! 

நீ போனதுகூடச செரியாதே உனனைக சணடேனே!....? எனறு மேல் 

ஏதும் பேசமுடியாமல விமமிவீமமி அழுகான. ஸ்ரீராமரும் (அப்பா! ௮ழர 

தேபுஙகள், அழாரசேயுலகள அபபா! ? எனறு அவனுககுச் தேறுதல கூறி 

அவனைச் சட்டிச கொணடு அபவனிலும் ௮திசமாய ௮ழ ஆரம்பித்தனர், 

அழவே, 'இபபடியும ௫ரணடு பைசதியகசாராகள் உண்டா! சேலம், 

தரிசி ர இடையன “(நடா ராமா ?? எளனச, சசரவாததி திருமகனார், 

(அபபா!!! எனறு ௮ழை2து ௮வனுசகுச சேறுதஐம சொலலுகருசே! 

இஃதெனன விப7தம! ! என்று பலா எணணித இயக சினறனா,. சூழ் 

இிருஈச மகறிபிகளுககும், ௮75௪ வானர லீ ரகளு£கும் ஒன்றும் விளங்க 

வில்லை. இருவரும் அழுது ஒய₹£ததம ஸ்ரீ ராமன இடையனுச்கு ஒரு 

தக்க அசனம் அளித, சபைபை கோகு, ::ரலலீா! இவவுலூல், :ரரமத் 

இயானம்' செயயு௨கால என பெயரை gow! gro!” எனறு ஏவரும் தம் 

மனதுக்குள் சொலலிச கொளவாரே யனறி, என்னை... அதுவும் என்சாது 

கேட்க-என் பெயா சொலலி அழையரா ௮கயனம பெயரிட் டழைப்பவர் 

என் ஏபூுமைத தசதையாா ஒருவரே. அவரைப் பிரிசததுமுதல், இவசே 

என்னைப் பெயா கூ.பி அழைததவராதலின இவரே என் இறச்சத தாழை, 

சர்தேசம் எனன? இவா எனனறிடததுத தர்சையிற் ரூழாப் பேரன்புவரய்ச் 
தவர் என்பதை ௮வ.ரது சணணீரும, வரக்கும், மனமும், செய்கையும் 

காட்ட வில்லையா?, உள்ளபடியே சான் ௮ழும்போதும் அவரைச் சரத 

யினும் வேறுாச எண்ணவே யிலலை'' என்ருர்,
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சூசமூனி என்றும் இயர் சங்கு செர் ஆவின் 

மாதவர்ச்குச் Dene BuO seu வளளூவ? இற்கால 
* தல்லவை தேய அ௮றம்பெரு கும், ஈல்லவை 

சாடி இனிய சொலின,"' \@) 

(௮-ம் ழதலியன):--தூதழனி-வியாசா மாணவராூய சூசபுராணி 

சர், உள்-சஈ திககின்ற, மாதலர்க்த-ரைமிசாரணய வாசசளான செள 

சாதிமுணிவர்சகளுககு,அல்லவை-பாபமகள், தேய-குறையவே, நலவை 

பொருளால் பிறர்சகுரஈன்மைதரும் சொற்சளை,நாடி-மன௰ தால் ஆராய்ர்.த, 
டனிய-இணியமொழிசளை 

(ஷி ரூசமுனி கூறியவை, கடை இரண்டு வரிகளுமாகய வள்ளுவ 

சத இருககுறட் கருததேயாகும், 

செய்யா செய்தான்போல் தோற்றுஇருக் சோளென்முன் 

வையத் தறன்மைந்தன் வள்ளுவரே!--மெய்யே 

நயன்ஈன்று ஈன்றி பயக்கும, பயன்ஈன்று 

பண்பிற் றலைப்பிரியாச் சொல் (sr) 

(அ-ம் ழதலியன):--மெய்யாது - செய்யக சசாத சாரியங்களை, 

திநக்கோள்-செய்எததாலு£ற இடையபூறு.வறன் மைந்தன்-தர்பபுத் இரன்) 
நயன் ஈன்று-(இம்மைககு) நீதியும் பயந்து, நன்றி-(மறுமைக்கு) அறமும், 

பயன் ஈன்று-பொருளால சலம தாது, பண்பின்-இனிமைக சுணத்தி 
னின், தலைப்பிரியா-8மசாத, 

அறன் மைந்தன் தோற்று 'திநக்கோள' எனத் தேறியது:--பாண்ட 

வரத பெருமையையும் சம்பத்தையும சோ சதியையும சாணச ச௫யாத துரி 

யோதனாஇியர் ௮வாகளை யு$்ரக.தில ஜயிகக முடியாதென சன்குணர்ர்து, 

தீன் மாமனும் சார்தாரமன்னனுமாகிய சகுனியின் உதவி பெற்று, அவர் 

களைச் சூ.திவவெல்ல ரிசசயிதத, ௮தறகரவனவும் புரிம்சனர். இருதிறத் 

தாரும் சூதாடியபோது தருமபுத.தி.ரர் சகுனியின் சூசால் தமக்குரிய சாடு 

சரம் பொருள் வாகனாதி யாவும இழஈதனா.இததடனும் நில்லாது,௮வர், 

௪ருனியின் ஈயவஞ்சக மொழிச குட்பட்டும் தம்மையும், தீம்பிமாமையும், 

மனைவி தசரோபதியையம் பச்தயமாக வைததுச சூதாடி அவர்களையும் இழ 

ர்தனர். துரியோதனாதியர் சபையில தமமை அவமானப் படுததித் துரோ 

புதையையும் மானபம்சம் செய்யப் பு௫ுர்த காலத்தும், தருமர், தருடித் 

தையும் சத்தியத்தையும் பெரிதா யெண்ணி, சம்பிமார்களது சோபமொழி 

களையும் சத், யாவும் ஈசவர சங்கற்பமே!! என மனச்தேறியிருக்தார்.
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குற்றமா“ யார்யார்? கூறு!'கெனக் குர்இமசன்' 
5 “யாரும் இல்' என்றான் வள்ளுவரே!--முற்றும் 

சிறுமையுள் நீங்கெயெ இன்சொல்,மறுமையும் 

இம்மையும் இன்பம் தரும், (௮) 

(௮--ம் ழதலியன):--கூறுக என-(பீஷ்மர் துசோணர்முதலியோர்) 

சொல்லுச என, குந்தி மைந்தன்-தருமபுத்திரன், சிறுமையுள்-(பொரு 
ளால்) தன்பம் செய்வதில், (மற்று--௮அசை) 

தநமன் துற்ற ழடையார் யாநம் இலலை என்றது:---தரும புத்திரன் 

அர்யோதனன் ஆய இருவரது குணாகுணங்களையும் உய்த்தறிர்து உலசத் 

தார்க்குக் சாட்டவிரும்பிய பீஷ்மர் துரோணர் முதலிய பெரியோர்கள், 

அவ்விருவரையும் ஒருசாள் வரவழைத்தனர். தருமனை கோக்க :'உனக்கு 

8மாதத் தவணை தருகிறோம். அதழ்குள், ந மனமாரத் 'தீயேர்ர்கள்' என்று 

சண்டுசொண்ட பெயர்கள் இததுணை எனக்குறித்து எமச்கு ௮றிவிச்ச 

வேண்டும்? என்றும், தார்யோ தனனை கோக்க (உனக்கும் 8-மாதத் தவணை 

தருகிறோம்.௮தற்குள் நீ௨ன் மனமார 'நல்லோர்கள் எனச் சண்டுகொண்ட 

பேர்கள் இத்துணை எனக்குறிச்ச வேண்டு மென்றும் கட்டளை யிட்டனர். 

அவர்களும் ௮ங்கனம் செய்வதாக ஒப்புச்சொண்டு சமச்சட்ட தொழிலிற் 

புக்கனர்.குறித்த தவணை மூடிர் சதம், தருமன், தீயன், ஒருவனேனும் உல 

இல் இல்லை” யென்றான். துரியோதனன் 'உலகல்ஈல்லனே ஒருவரும் இல்லை 

என்றான்.இதனால் இருவர.த குணமும் ஈன்கு வெளிப்பட்டன”, 

எல்லாரும் தற்புகழ இன்புற்றோன், கிர்இத்தான் 

வல்லான் விஐரனைமுன் வள்ளுவரே!--சொல்லுள் 

இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ 

வன்சொல் வழங்கு வது? (௯) 

(௮--ம் ழதலியன):--தற்புகழ-தன்னைப் புசழச் கண்டு, இன்புற் 

றேன்-மூழ்வுற்ற தர்யோதனன், வல்லான்-வலிமை பொருர் தியவனான, 

எவன்கோலோ-ஏனோ, வழங்தவது- சொல்வது, 

எவநம் தன்னைப் புகழ்ந்தும் இன்புற்ற துரியே1தன்ன் விதுரனை நீந் 

தித்தது:--இிரிதராஷ்ட்ரன.து மச்திரியும், ௮அம்பிசை யென்பாளின் தோழி 

யிடம் வியாஸமுணிவர்க்குப் பிறந்தவனுமான விஷன், பாண்டவ கெளச 

வரால் தர்தையாகவே மதிச்சப் பெற்றவன், தர்யோதளுதியர், பாண்ட 

வர்கட்குப் பலவித இடுச்சண் புரிய எத்தனிக்கும் போதெல்லாம் அவர் 

களைக் சண்டித்து ஈல்வழிப் படுத்த முயன்ற தர்ம சீலன் இவன். சூதாட்தீ 

தர்யோதனாஇயர் சூழ்சரி செய்சையில் பாண்டவர்ச்சாசப் பரிச். த பே௫ித்
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துரியோதனன.த வசை மொழி பெற்ற இவன், ஸரரஷ்ணன் பாண்டவ 
அதனாகத் துர்யோதனனிடம் சென்றிருக்க சமயத்இல் . wags 8G 

தி செய்து உக்சரித்தனன். இதனால் தர்யோதனன் செ. 

வன்பினால்௮வனி வெளவஎன் றனது 

மனையில் உண்டியை மறுத்தவன் 

தன்ப தாகனியொ டினித ருந்தும்வசை 

தன்னில் இன்னமு இபற்றினுன் 

என்பி தாவொடு பிறந்து மினறளவும் 

என்கை ஓதனம் அருந்தியும் 

அன்பு தானுடைய னல்லன் என்பகை 

தனக்கும் ௨-ற்றபகை யல்லவோ? 

முதல்வி ழைந்தொருவ ளுடன்இ யைந்த பொரு 

பற்றிஇன்புற முயங்கினும் 

௮திசமென்ற பொருள் ஒருவன் வேறுதரின் 

அவனையே யொழிப அறிவரோ? 

பொதும டர்தையர் தமக்கு மண்ணிலிது 

புதுமை யலலஅவர் புதல்வனாம் 

விதுரன் இன் றவனொ டுறவகொண்டதொர் 

வியப்பை சஎன்சொலி வெறுப்பகே: 

என்று விதுரனை ஏூனான்"'என்ப€த, 

சீலம் பலஇருப்பத் தேராச் சிசுபாலன் 

மாலினிழி பேசொற்றுன் வள்ளுவரே!--தாலத்( ஐ) 

இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் 

கனிஇருப்பக் கரய்கவர்க் தற்று, (W) 

(௮-ம் ழதலியன):--சீலம்-பெருமைக்குணம், தேரா-அசாயாத, மா 
லின்-விஷ்ணுவின் அவதாரமான ஸ்ரீகருஷ்ணனது, டுமிபே-சறுமையை 

யே, சேரந்றன்-சொன்னான், தர்லத்து-இவ்வுலில், இனிய-இனிய மொ 
ழிசளும் விஷயங்களும், உளவாக-இருச்கும் பொழுத, இன்றாத-அன்பு 

௮த்தும் மொழிசளை, கனி-இனியபழம், காம்-கைப்புச்சாய், கவர்ந்த 

(த)ற்று-தின்பதனோடு ஒக்கும், 
(இனிய சனிகள்? என்றது ஒளவையுண்ட செல்லிச்சனிபோல் 

அமிழ்தானவற்றை, (இன்னாதகாய்கள்? என்றது காஞ்சிரல்காய் (எட்டிச் 
சாய்) போல் ஈஞ்சானவற்றை'' என்பது பரிமேலழகர் உரை.
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a quned wt 7 ஒழிபு செற்றது?--சிசுபாலன் என்பான் சே. 
ஓ. தமகோஷன் என்பவனது மகன். பிறக்கும் போதே 

ன் “ளும் நான்கு சைசளும சொண்டு பிறச்தவன், பிறர்தவுடன் 
OP Bsus ஆவன்விசார ரூபத்தைக5ண்டு வருச்துழி, ''இச்குழந்தை) 

சீ ॥ மடியிலிறாச்கும போது அதன் ஒருசண்ணும் இரண்டு கைகளும்) 
மழையுமோ, ௮வா சான் இதற்கு மிருதயு?? என காய வாணி கூறியது. 
தமகோஷனுக்கு உற்பாதமான பிள்ளை பிறந்த செய்தி கேட்டு ௮த்னைக் 
காணப் பல மன்னாகள் வதனா, அசசமயம் வர்தவர் மடியிலெல்லாம் 
இச் குழரதை வைசகஃப்பட்டது, அதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் மடியில் வைத்த 

மாததிரத்தில ஒரு கணணும் இருசைசளூம மறைந்தன, உடனே குழர் 
சையின் தாயாகிய சாத்துவதி, ரீ கஇருஷ்ணனை சோக, (தெய்வகதியால் 
ஏன் பிள்ளைக்கு நீயே எமனாக இருகிறாய் ௮வன் உனச்கு௪ செய்யும 100- 
பிழைகளை என்னை வேண்டி மனணிததாயாயின அவன் உயிர் தபபக கூடு 
ம். இவவரம் எனச்கு அருள்க? என வேணடிஞள்.ஸ்ரீ இருஷ்ணனும் ௮2 
ந்கு இணகூஞனன்,. பிரரால் கனககு மரணபயம் இலலை aor soar Gomis gs 
சசபாலன், பலாககும பல்ேறு தககுகள் இயர்கி வருவானாயினான். ஆயி 
Me, காலபாசம அ௮௨ன் கழுத்தில் விழவிருந்தமையால் (ஸ்ரீகிருஷ்ணன் 
தன் மிருததியு? என அறிர்தும, அவனையும் தூஷித்துச சண்டைக் இழுச் 
கலானான். ௮வவாறு அவன் செய்த சச்தர்ப்பம் இத: 

சருமபுததிரர் ராஜசூய யாகக்சை நிறைவேற்றி (அகர பூஜையார்ச் 
கு௪ செய்கிறது? எனப் பெரியோர்களைச் கேட்க, வியாசர் பீஷ்மர் ரத 
லியோர், புருஷோத் சமனான ஸ்ரீருஷ்ணனுகசே செய்யக் சட்டளையிட்ட 
னர்.௮வரும் அ௮ப்படிச செய்யவே, ததிரியரிற்சிலர் பொறாமைகொண்டு, 
மனம் வெர்து,பெருமூச்சு விடலாயினர், இதனைச சகாதேவன் உணர்ந்து 
('பொராமைக்காரர் தலையில் எனது இடதுகால் வைததேன். ஜாச்ரதை? 
ன்று னர் த கூறினன். சேதிராஜனாூய சசுபாலன், பிறப்புமுதல் ஸ்ரீ 
இருஷ்ணனிடம சொடிய பகை கொணடவனாதவின், மன௰கன்றி முகங் 
கறுத்துக் சண்டுவஈது, மதிமயயஇ, 

-கொசசை இடையர் மகளிருக்கும் கூத்துக் குனித்த, ஈவநீதப் 
பிசசை நுகரும் இவன்,ஈமக்கு முன்னே பூஜை பெறுவானாம்। 
சசசை மறையின் முறை என்.ஒம்! தருமன் புரிச்த மகம் என்ஆம்? 
செசசை வடிவேல் முடியரசர் செயகோல் என்.ஆம்? இருஎன் ஆம்! 

[கோச்சை-ஆடூகள் (மேய்க்கும்), நவநீதம்-வெண்ணெய், சச்சை- 
அராய்ச௪, சேச்மை-வப்பு.] 

கன்று! ஈன்ற!! எனச சிரித்து, ஸ்ரீருஷ்ணனை மோக, (சன்று மேய்க 
கும் இடைய! அவர்கள் தான் அறியாமையால் உன்னைப் பூறித்தார்சள். 
உன் புத்தி எங்கே போயிற்று? நீ இரச மசா சபையில் ௮சசமில்லாமலும் 
உன்குலத்தை யோரியாமலும் பூனையை ஏற்றுச் சொள்ளலாமா? உனக்கு 
வெட்சமில்லையோ? என்று கூறி, அவனை (வஞ்சக! னென்றும், 'சுவாமித் 
அதசோூ'யென்றும், 'வேதப்புரட்டன்' என்றும், 'சள்ளன்? என்றும், (பிறர் 
மனைவிழைசர்த பேதை! என்றும், பொய்யன்! என்றும் வாய்க்கு வந்தவாறு 
ஏனான்'!' என்பதே, 

வள்ளுவர் நேரிசை முதல் பத்து அத்தியாயம் முற்றிற்று, 

ஸ்ரீ ஏழுஷ்ண விலாஸம் பிரஸ், இருமங்கலம்- 
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Geol Sell Begin 
வருட சர்தாவுடன் பத்து ௮ளூ சேர்த்து அனுங்புவேரிர்ச்டு வய 

விலையுள்ள சாணக்ய ஸாகஸம் அல்ல சந்திரகுப்த சரித்திரம் மஜ 
பதிப்பும், அணா 6 அனுப்புவேராக்கு, 12 அணா விலையுள்ள தமிழ் விய 

shee” carp ௮ரிய புசதகமும், Bley ore அனுப்புவோம் புக்த்கழ 

பெற விரும்புவோர் தீபாற கூலிக்சாச ஒரு அளணாபும் சோதது அலுப் 

சவண்டும் ழன்பணம் அனு பபுவோர்க்து இதைகசவிர வேற செளகரியா 
முண்டு அடியிர்கணட நூல்கள் ரூபாயாகுச கால் ரூபாய சமிஷசா 

  

சஎள்ளிக சொடுச்சகககூடிம 

ஸ்ரீ ம. கோபாலூருஷ்ணையாஅு பிற பிரகாரங்கள் 

  

x | (மேன கச்கர் ௭ இப QT ey Us பாவகம் 0 6 

» 2 விரோதக் கூற்றும் விடுககை வி ௫க்களும 

விடைகளூடன (௮௪4) 06 ( 

« 8 புதஃவர கடமை சமா 100 பசசஙகள்கொ ௦ 

ஜா வியாசம் (அசல) i Oo ¢ 

x 4, விவேகோதயம்:-- முகல் ௩ Tov Upre பைண்டுசெப்சபு 8 0 

*» பூ ong இரண்டாம் வாலயும் 8 8 0 

6 தேனும் தே.ரியும நற்பவளழம.-- 610 0 

* விசுவநாத! அல்லது சடமைழாண் -- 

“பிதுர் பகீதியையும, ராஜ பகிதியையும் ஏககாலதகி டவிளக்கிப, | 

உததம மைர்தனது உணமைச சரிர ரம '*ம nator unt” “னிசுவட, 
ம்” இவறறைபமபால அகவற்பாவி எலிய இச a, gin? ''மானவிஜ.பம் 

சடையில் எமுசப்பெற்ரள்ள ஒரு ஈர் ர ராடகம் (தாதன . ணமெட்டுக. ச 

சமைந்த ச௫ூசப்பாச்கள் சொகு2-௪௮) o 8 , 

9 4ததைப புங்கோத்து :--சசாகுசும மஞ்சரியின 
மொழி பெயாப்பு ஸ்ரீ வி. கு. ஈடராஜன் இயர்றியது 0 8 ட 

19 தமீழ்.வியாசங்கள:- ஸ்ரீ எம, ல. ரெலகஸாம் 

ஐயர் இ.பற்றியது 913 ¢ 

11 விவேகபாது 4 ஆவது வாலயூம 2 80 

12. மானவிஜயம் - (வீசுவகாதன் போன்று ௮சவல் ட 
பாவில் எழுதப்பட்ட ஒரு சமிழ சாட்சம்) 0 8 

18 கமலாவதி/-- (தர் தமிழ ராட்சம்) 0 12 

ik, மாலினி மாதவம்: (ஒரு தமிழ் டாரகல்) 0 10 
braille at psi cate thant, கயை ஸன்ைமனவுகக பன ஒனகைஅன்ல்டட வலைய sepgis albn Wet et eal apg அணத வு pele, ate படகில் அஷ om 

இடை விவேசோதமப் பிரசரயகள், 
கத




