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முகவுரை. 

ட ஆத்திசூடி ' என்பது இப்புத்தகத்தின் முதலில் 
உள்ள தொடர் மொழி. இது கொன்றைவேந்தன், வெற்றி 

வேற்கை, என்பனபோல முதற்குறிப் பாகுபெயர். இதனை. 

இயற்றினவர் ஒளவையார். சிலா ஒளவை என்னும் பெய 

சோடு இருவர் இருகந்திருக்கவேண்டும் என்று ௮பிப்பிரா. 
யப்படுகின்றனர். . இன்னுஞ்டிலர், அதிகமான் கொடுத்த 

௮மிருகமபமான செல்லிக்கனியை உண்டதனுல் ஒரே 

ஒளவைதான் நெடுங்காலம் வரையில் தஜீவித்திருக்தா 

ளென்று எண்ணுகின்றனர். 

இப்புலவர் பெருமாட்டி. பகவன் என்ற அக்தணலுக் 

கும் ஆதியென்பவளுக்கும் பிறந்தவள், கபிலா, இருவள்குர 

வர் முதலான ஈல்லிசைப் புலவர் ச களின் சகோதரி, சைவ 

சமய்த் இனள். தமிழ்காட்டு மாவேக்சரையும் லை பிரபுக் 

கணையும் பாடிப் பரிசில் பெற்றிருக்கிமுள், இவள் சரித், 

இரத் தனால் அ ஏழைகளிட கதில் மிகவும் இசக்கமுள்ளவ 

ளென்று தெரியவருகின்றது. இவள் இயற்றின வேறு 

மால்கள் வேழமூகம், விநாயகசரகவல், கொன்றை ?வர்தன், 

நல்வழி, மூதுரை, ௮சதிக்கோவை முதலியன . 

.... பிரதம பாடசாலை (ப்ரைமெரி ஸ்கூல்) மாணவர்களின் 
யோகத்தை நினைந்து உலகநீதி, ஆத்திசூடி, கொன்றை உப 

வேக்தன், வெற்றியவற்கை, நல்வழி என்ற ஐந்து புத்தகங் 

களுக்கும், உரையும் கசைக்குறிப்பும் எளிய "தடையில் 

எழுதி வெளிப்படுத்தியிருக்கிறோம். அவற்றில் இது 

அத்இரூடியின் உரையும் கதைக்குறிப்பும் சேர்க்க மூன்றா 

வது பஇப்பு. பிள்ளைகளுக்கு நீதி மத சம்பந்தமான சரித 

இரங்களைக் கற்பிப்பதற்கு இதுபோன்ற இறு _நால்கள் 
இன்தியமைபாகன, | 
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ஆத் திருடி, 
உரையும் கதைக்குறிப்பும், 

அண்மை வை 

.... கடவுள் வாழ்த்து. 

ஆத்தி சூடி அமர்ந்த தேவனை 
ஏத்தி யேத்தித் தொழுவோம் யாமே. 

(பதவுரை,) ஆச்தி-ஆத்தி (மலர்மாலையை), சூடி-அணிர்தவ 

சான (சிவபெருமான்), அமர்ந்த - விரும்பின, தேவனை -. (விநாயக) 

மூர்த்தியை, ஏத்தி ஏத்தி - பலமுறையும் துதித்து, யாம் - நாம், 
சொழுவோம்-வணங்குவோம். ஏ - ௮சை, 

கதைக்குறிப்புக்கள். 
1. முன்னொரு காலத்தில் ௮யோத்திப் பட்டணதச் 

தில் தசரதர் என்று ஒரு பரிய அரசா இருந்தா. அவா 

கோசலநாட்டுக்குத் கல்வர். உலகததுக்குச் சக்ரவர்த்தி. 

௮வருக்கு இராமன், இல்ஷமனன், பாதன், சதீருகனன் 

என்று நான்கு புத்திரர் பிறந்தனர். அவர்களில் இராமன் 

மிகவும் நல்லவன். விடக்கமும் பொறுமையும் உள்ளவன். 

தாய் தர்தைகளின் கட்டளைகளாத் தவருமல் செய்பவன். 

௮வன் வூஷ்டர், விசுவரீமித்திரர் என்ற இரண்டு முனி 

வர்களையும் அடுத்து அவர்களிடத்தில் எல்லாச் சாஸ்திசங் 

களையும் குறைவில்லாமல் கற்.றுத் தேர்ச்சியடைக தான. 

பின்னர் மிதிலக்கசசன் மகளான சதை என்பவள் ௮வ 

னுக்கு மனைவியானாள். ௮வள் உத்தம 9ிழுர்க்களுக்கு 

உறைவிடமானவள்.



2 ஆத் திருடி 

தசரதர் ஒரு சமயத்தில் இசாமனுக்கு இராஜ்ய ப்ட் 

டாபிஷேகம் செய்ய முகூர்த்தம் நிச்சயித்இருக்கார். ' எல் 

லாக் காரியங்களும் சித்தமாக விட்டன. பட்டணம் 

முழுவதும் அலங்கரித்தாயிற்று. அப்பொழுது கைகேயி 

என்ற அவன் றிய தாயார் அம்முகூர்சகத்தைத் தடுத்து 

அன்று அதிகாலையில் அவனை நோக்கி, ஈ இராமா? நீ 

நல்லபிள்ளை; உன் தந்தை சம்மதத்தின்ம்து உனக்கு 

ஒரு கட்டளை இடுகிறேன்; கீ அதனைச் சச்தோஷமாகச் 

செய்யவேண்டும்; இன்று முதல் ப.திஞன்கு வருஷம் 

வரையில் நீ வன த்தில் வாசம்செய்;... ௮.துவரையில் உன் 
தம்பி பரதன் அயோத்திக்கு அரசனாக இருந்துவாட்டும்; 

நீ அப்புறம் ௮சசாட்சியைச் சொக்கசமாகக் கொள்ள 

லாம்”? என்௮ சொன்னாள். இசாமன் அவளை வணங்கி, 

ம ம்மா! அகற்சென்ன தடை பெற்றவர் கட்டஃர் 

யைப் பிளம்கள் கள்ளமாட்டார்கள் ழ் துதான் 

அவர்களுக்குப் பெரிய தருமம்; என் கடமையை சான் 

சக்தோலமாசச் செய்கிறேன் ”” என்று சொல்லி மனைவி 

சிதையோடும, தம்பி இலக்ஷ்மணனோடும் அப்பொழுதே 

புறப்பட்டு வன ததுக்குச் சென் அளிட்டான். 

பிற்பாடு, வனத்தில் பரதன். முதலானவர் வந்து பல 
வாறு பணிரஈ்து வேண்டியும்கூட அவன் தவணை. முடிவ 

தற்குள் திரும்பவேயில்லை. பதினான்கு .வருஷத்தையும் 

வனத்தில் சந்தோஷமாகக் கழித்துப் பெரிய கீர்த்தியை 

அடைந்தான். அதலால், நாமும் இசாமனைப்போல நமது 

கடமைகளான தரும காரியங்களைச் சந்தோஷமாகச் 
செய்ய விரும்பவேண்டும். “" இராமாயணம். 

அறம்சேய விரும்பு, 

௮ம் - (உன் சகடமைமான) தரும காரியங்களை, செய - செய்வ 

தற்கு) விரும்பு - (ரீ) ஆசைப்படு,
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பாண்டு என்று இரண்டு ௮ரச சகோதரர் இருந்தனர். 

ருதராஷ்டிரனுக்கு? தரியோகனன் முதலான ,நாறு 

புத்இரரும், பாண்டுவுற்றும். தருமபுத்திரன் (தலான. 

ஐந்து புக்தாரும் றோர்தார்கள்.. துரியோ, on om முத 

லானவர் பேராசை, பபொழுாமை (தலான git க்குணங் 

களுக்கு உறைவிடமாக வளர்ச்கனர். தருமன் முதலான 

வருக்குப் பாண்டவர் என்று பெயர். இவர்கள் ௩௱்குணங் 

களுக்கு நிதியைப்போல வளர்ந்தாரகள, ஒரு சமயக் 

இல் துரியோதனன் கெட்ட எண்ண த்.இனால் பாண்ட 

வர்களுடைய எல்லாச் செல்வங்களையும் ரூதில் அபகரித் 

அக்சொண்டு, இராஜ சபையில் அவர்களேப் பலவாறு 

இகழ்ந்து பேனெ அமல்லாமல், ௮வர்கள் மனைவியான பாஸ் 

சாலியை அனைவ சரம் ன் னியில் BD Lp GH வரது 

மானபங்கமும் செப்வாள். 

அதனைக் கண்டமாத்திரத் இல் [மன் முதலான பாண் 

டவ ECR ST GH Dl WM காபம்சொண்டு (நுரியோ 

தனனை இப்பொழுதே சொன்று விடுகிறோம் ? என்று 

தங்கள் சாரத்திலுள்ள ஆயுத சங்கமா உயரச்ூக்கினார்கள். 
ஆனால், மூத்தவரான தருமபுத்திரர் மாத்திரம் கொஞ்ச 

மம கோபம் மகொள்ளவில்ஃ. அவா மிகவும் FN ஈதமாகச் 

“சகோதரர்களே? பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள். இஃது. 

உங்கள CBT SB HE சமயம் அன் 20; மத முரு சமயத் 

தில் "கோபங்களையும் | ஆயுதங்களையும் உபயோகித்துக் 

கொள்ளலாம் '” என்று சொல்லி அவர்களை அடக்க 
உயர்ந்த சர்த்சியை அுடைந்மார்? அவர் உலகத்தில் இருக் 

கும் வசையில் கோபம் கொண்ட 2தயில்ல். அதலால், 

தரும புத்தாரைப் போல காழும் எப்பொழுதும் கோபத் 

தை அடக்கவேண்டும் ... ” “மகாபாரதம்,



ஆத்திசூடி 

ஆறுவத சினம். 
ஆறுவது - தணியவேண்டியத,. சனம் - கோபமேயாகும். 

SL» 
3. சோழகசாட்டில் கம்பர் என்.று ஒரு பெரும்புலவர் 

இருக்கார். தமிழ்நாட்டு மூவேர்தரும் கவிசக்ரவாத்இ 

என்று அவருக்குப் பட்டமும் வரிசையும் அளித்திருந்தார் 

கள். அவர் ஒரு சமயத்தில் குமார குலோத்துங்கன் 
என்ற சோழ மன்னவ?னோடு மனஸ்தாபப்பட்டு ௮வன் 

நாட்டைவிட்டு வெளியில் சென்றுவிட்டார். நடுவழியில் 

அவருக்குப் ப௫ி அதிகரித்த. அப்பொழுது கொல்லை 

பில் ஏர் உமுதுகொண்டிருந்த ஒரு குடியானவனுக்கு 

அவன் மனைவி சாப்பாடு கொண்டுவந்தாள். கம்பர் அவ 

னிடம் சென்று கமக்குக் கொஞ்சம் சாப்பாடு தரும்படி 
கேட்டார். ிக்குடியானவன் (ஐயா J தங்களுக்குக் 

கொடுக்கும்படியான உயர்ரக சாப்பாடு என்னிடம் இல்லை; 

ஏழைகளின் பசியைத் தணிக்கும் எளிய சாப்பாடு தான் 
இருக்கிறது; வாருங்கள் . தருகிறேன் என்று இன் 

சொல் சொல்லித் தன் சாப்பாட்டைக் கொடுத்தான். 
கம்பர் ௮தனை அன்புடன் உண்டு களைதீர்ந்து அவனை 

வாம்த்திப்போனா. பிற்பாடு, குடியானவன் நிலத்தை 
உழுகையில் பொனினும் வெள்ளியும் நிறைக்க ஒரு பெரும் 

புதையல் கிடைத்தது. அவன் அதனைக் சம்பர் 9 soe 

கம் என் றுசொல்லி வீட்டுக்கு THE RFI GT TG) Ue FTE. 

ஆதலால், காமும் ஈழ்மிடத்தில் வந்து இரப்பவர்களுக்கு 

உதவக்கூடிய பொருள்களை இல்லை என்று ஒளிக்கலாகாது, 

| ச விரோதாசமஞ்சரி. 
... இயல்வது கரவேல். 

இயல்வ 5-கொடுக்கச்கூடியசை, சரவேல்- (நீ இரப்பவர்கஞக்கு) 
எனிக்காசே | 

தீத.
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4.  நெடுங்காலத்துக்கு முன்னர் மகாபலி ஈன்று 
* a ” ௫ * ந » a . 

ஒரு அசுர சக்ரவர்த்தி இருந்தார். அவர் ஈல்லொழுக்கம் 

நிறைந்தவர். ஒரு சமயத்தில் அவர் யாகம் செய்து 

கொண்டிருந்கபொழுது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு மிகவும் றிய 

வாமன வடிவத்தோடு சென்று : ஐயா சக்ரவர் த்தியே 7 

நான் அ௮ந்தணகுலம். தவம் செய்வதற்கு என் காலினால் 

மூன்று அடிகொண்ட நிலத்தைத் தம்மிடத்தில் தானம் 

பெற்றுச் செல்ல வந்திருக்கேன் ' என்று சொன்னார். 
பலிசக்ரவர்த்இ :அளிர்றன் ; பெற்றுக் சொளளுநங்கள்' 

என்று பஇல் கூறினார். அப்பொழுது அங்கிருக்க சுக்கிர 

பகவான் தம் மாணாக்கனாகிய பலிசக்ரவர் த்இக்கு ‘Dee mw 

வன் பொய் 2வலம் பூண்ட வர்திருக்கிறான்; இஃது இவ 

னுக்கு உண்மையான வடிவம் ௮ன் று; இவனுக்குத் தானம் 

கராதே; தரின் உனக்குத் ன்பம் சொந்தமாகும்” என் று 
படு ் e . க 4 eo. we . ௪ 

சொல்லித் தடுத்தார். பலி அவர் வார்த்தையைக் சேட்க 

வில்லை. தாம் சொல்லிய வண்ணம் அவருக்குத் கானம் 

பண்ணப்போனார். தானம் செய்பவர் பெற்றுக்கொள் 

இன்றவர் கையில் நீரை வார்தீது மரம் சொல்லித் தரு 

வ. வழக்கம். சக்ரவாத்தியும் அவ்வாறு நீர் வார்ப்பதற் 

குப் பாத்திரத்தை எடுத்தார். சுக்கரர் பலிபின்மேலுள்ள 

அ௮ன்பினுல் அப்பாத் இரத்தின் வாகில் சிரிய வடி வத்தோடு 

புரூர்து துவாரசககை அடைத்து 5 தண்ணீர் விழவொட் 

டாமல் தடுத்தார். ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு அதனை றிந்து 

தர்ப்பையினால் அத்.துவாரம்கைக் குத்தி அதன் மூலமாக 

௮வர் கண்களிலும் ஒன்றைக் குருடாக்கனார். பின்னர்ச். 
சுக்கிரர் கண்ணை இழஈ்து ௮வமானம் அடைக று By GBS 

லாமல் துக்கக்தோடு மறைரந்துபோனார. அவரைப்போல 

arp பிறருக்கு ஒருவர் கொடுப்பதை 6 வேண்டா ” 

என்று தடுக்கலாகாது,
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| ஈவது விலக்கேல். 
௪வ.து- (ஒருவர்) கொடுப்பதை, விலக்கேல்- (8) தடுக்காதே, 

5. D(H FLO DM Qe Bio 551 சுவர்க்கத்தில் உள்ள 

சுதாமை என்னும் சபையில் கொலுக்கொண்டிருந்தான். 

௮ம் ஈச்சபைக்கு எல்லாப் புண்ணியபுரு ஷா களும்: வந்து 

இரண்டி.ருஈதார்கள், அப்பொழுது இந்கான் அங்கருக் த 

யயாதி மன்னரை கோச்கி ஐயா } நீங்கள். | Sus Bo 

யாருக்குச் சமானம்) 2 உண்மையைச். சொ ஒனுங்கள் > என் 

முன். யயாதி யரசன் (மான் 2தவர்கையும் மனிதர் 
கள்யும் தவத்இல் மிஞ்சி, யிருக்கிறேன் ; எனக்றுச் சரி 

யானவர் ௮ருவரும் இல்லை. கானதான் இப்பொழுது 

ளை வரி லும் உயர்த்தவன் > வன்று க்ருவம்கொண்டு கூறு 

னன். அதனால், வன் புண்ணியம் குறைந்து அப் 

பொழுதே நிலீத் நில் ள்ழுக்னுவிட்டான். அப்புறம் ஒரு 

சாள்கூட அவன் ஆவூர் க்கத்தில் இருக்கவில்லை. அர்த 

அரசனைப் சால 6 ஒருவன் தன் கவத்தையும் பொருளையும் 

அயலாரிடம் அ௮கங்கரிக்துக் 2சொல்லலாகரது. மகாபாரதம், 

உடையது விளம்பேல். 

உடையது-(தீ) உடைத்தாயிருக்கும் பூதிவதி்தசை (அல்லத) 
பொருளை, விளம்பேல்-(பிறரிடத்தில் ௮கங்கரிச். து.) சொல்லாதே, 

Lep- . ப 

6. மூன்னொருகாலத்ில் மிருகண்டு அன்று ஒரு 

முனிவர் இருந்தார், அவருக்கு மார்க்கண்டன் என்று 

ஒரு புத்தன் பிறா மான். சேர இடசாஸ்திரிகளும் வேறு 
சில பெரியவர்களும் அந்தச் சிறுவன் தனது பதி 

HRMS வயதில் அ௮ற்பாயுளாக இறந்துபோவான் ” 

சான் ॥ சொன்னார்கள், அ௮வ்விலயம்,மெள்ள மெள்ள மார்க் 

கண்டனுக்குத் தெரி wi ge. அவன் மரணத்தை மாத்திக்
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கொள்ள முடியாது என்று கெரிர்தும்கூட முயற்சி செய் 

சமல் இருக்கவில்லை. சிவபெருமான் எழுச்தருளியிருக் 

(கூழ் அலயங்கள்தோறும் சென்று அவரைப் பக்தியுடன் 
சக்க பூஜைசெய்து வந்தான். திருக்கடவூரில் ௮வன் 

கடவுளைப் பூஜைசெய்து கொண்டிருக்கையில் தென்திசைக் 
குத் தலைவனா BD) இயமன் எருமைக்கடாவின் மீது ஏறி. 

வர்,து மார்க்கண்டன்மேல் தனது பாசத்தை விட இழுக்கத் 

தொட என்ன். அப்பொழுது சிவபெருமான் இலிங்கத்தி 

னின்றும் வெளிப்பட்டு வநது இயமனை த் இம்து காலினால் 

உதைத்துத்தள்ளிச் A molars காப்பாத்நினார். மார்க் 

கண்டன் கடவுள் அ௮றுக்கிரக்ச்தினால் ஏவராலும் தடுக்க 

(முடியாத அச்தப் பொல்லாக மரணத்தையும் நீக்கக் 

கொண்டுவிட்டான். அவனைப்போல காமும் வந்தக்காரி 

யத்திலும் கடைசிவசையில் முயற்சியைக் கைவிடலாகாது. 

| ENSNG Zid. 
*ஊக்கமது கைவிடேல். 

ஊக்கம் ௮து-(செய்யும் தொழிலுக்கான) மூயத்சியை, கைவி 
டேல் - (8) கைவிடாதே. 

வட 0 

[ட a முன்னர். வட இந்தியா வில் பாஸ்கரா சாரி 

ஏன்று ஒரு பண்டிதா இருக்கா. அ௮வர் பெண்ணுக்கு 

லீலாவதி என்று பெயர். அவருக்கு இளம்பிராயத்தி- 

லேயே புருஷன் இறந்து போய்விட்டான். அப்புறம் 

லிலாவதி தன் பொழுதுபோக்குக்காகத் தந்தையிட த்தில் 

கணிதம் கற்று முடிவில் அந்தச் சாஸ்இரத்தில் பெரிய 

பண்டிதை அனாள். எல்லாச் சபைகளிலும் அவளுக்குக் 

கணிதசாஸ்இரத்தில் முதல் மரியாதை 'டைத்துவந்த.து. 

பிற்பாடு, அவள் தன்பெயரர்ல் லிலாவதி ௨ என்று. ஒரு 
மப வங்க இவரை வவத்து அவகூட 

* gH, ட பகுதிப் 'பொருள். விகுதி. இங்கன மே 86, 56 க்கும்
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கணிக ல் இயற்றிப் பெரும்புகழ் அடைந்தாள். ௮ 

ரல் இங்கிலீஷ். முதலான பாலைகளிலும் மொழிபெயர்ச் 

கப்பட் டிருக்கின் ௦௮. ஸீலாவதி உலகத்இல் பிரி 

பெறுவதற்கு ௮வள் கற்ற கணிதசாஸ்இரமே காசண்ம் 

அல்லவா ? இந்தியமாதர் சரித் இரம். 

ம முன்பு பாடலிபுசத்தில் வர்ஷன் சன்று ஒரு 

உபாத்தியாயர் இருந்தார். அவரிடத்தில் பாணினி என்ற 

ஒரு மாணாக்கன் கல்வி கற்றுவர்சான். அவன் கல்வியில் 

மிகவும் மந்தன்... ௮வனுடன் கற்கும் மற்றச் சிறுவர்கள் 

அவனைப் புத்தியில்லாதவன் என்.று சொல்லிப் பரிகாசம் 

செய்வார்கள். பாணினி அர்த அவமான க்தைப் பொறுக்க 
முடியாமல் வனத்துக்குச் சென்று தவம்செய்து கடவுள் 

அருளால் எல்லாச் சாஸ்ிரங்களிலும் பெரிய பண்டிதன் 

ஆனான். பிறபாடு, அவன் உயர்கக இலக்கணம் ஒன்றை 

எழுதிக்கொண்டுவக்து பாடலிபுரத்கில் இருக்க வாரு 

முதலான மகா பண்டி கர்களையும் வென்.௮ அவ்விலக்கணத் 

தைத் சன்பெயரால் உலகத்தில் பரவவைச்தான். MHP 

குப் பாணினி இலக்கணம் என் று பெயர். இப்பொழுதும் 

கூட வடமொழிக்கு ௮ந்த இலக்கணம்தான் உயர்ந்ததாக 

இருந் துவறாகின்ற அ. அதலால், கணிதத்தையும், இலக் 
கணத்தையும் ஒவ்வொருவரும் இகழாமல் கற்றுப் பண்டி. 

தர் அசுவேண்டும். - சதாசரித்சாகசம். 

' எண்ணேழுத்து டுகழேல். 
எண்-கணித தூலையும், எழுத்து - இலச்சண நூலையும், இகழேல்- 

(ரீ) இகழ்ச்சி பண்ணாமல் (ஈற்றுச்கொள்.) 

LOP- 

9. Cur gs Sen arg Bo sheen Bren arom pi 

ஒரு அரசன் இருக்கதான். அவன் ஒரு சக்யத்தில் தனது 

நாடு ஈசாங்களையம். காசையும் விசுவாமித்திர முனிவ
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ருக்குக் தானம் பண்ணிவிட்டு மனைவியோடு காசிப்பட்ட 

ணம் போனான். அப்பொழு தூ ௮வன் அம்முனிவருக்குக் 

கொஞ்சம் பொன் கடன் காவேண்டியிருக்தது. HG EE 
தொகை ௮வவளவு பெரியதும் ௮ன்று ; காசியாச௪ 

னிடச்திலாவது தன்மாமனாயே மதிதயமன்னவனிடத்தி 

லாவது. அ௮ர்தப் பொன்ன மிகவும் எளிதில் பெற்று முனி 

வர் கடனைக் கொடுத்திருக்கலாம். ஒருவரிடத்தில் இல்லை 
என்று கைக் நீட்டிப் பெறுவது தனக்கு என்றைக்கும் 

இகழ்ச்சியாகும் என்று ௮வன் தன் மனைவியை அந்தண 

ருக்கு அடிமையா க்இயும், கான ஒரு பறையனுக்கு அடிமை 

யாகியும் பொன்பெற்று முனிவர்.கடனைக் கொடுத்தான் - 

ஆதலால், ஒருவர் கஷ்டகாலக்தில்கூடப் பிறரிடம் சென் ௮ 

இல்லை என் ௮ யாசகம் செய்யலாகா ௮. மகாபாரதம். 

ஏற்பது. இகழ்ச்சி. 

ஏற்பது- (ஒருவரிடத்தில் சென்று இல்லை யென்று) யாசிப்பது, 

இகழ்ச்சி - இழிவாகும். 
LQP- 

3.  சந்தாகுலத்தில் ரநிதிதேவர் என்று ஓரரசா 

இருந்தார். ௮வர் : உடல் நிலையற்றது ; தருமம் மன்று 

தான் நிலைபெற்றது £. என்று தெரிர்துகொண்டு, தம்மை 

விரும் பவர்த யாசகர்களுக்கு இல்லை என்னாமல் எல்லா 

வற்றையும் விருப்பத்தோடு கொடுத்துவிட்டுக் காட்டுக் 

குப் போனார், அங்கு நாற்பத்தெட்டு சாட்கள் வசையில் 

பட்டினிகடர்து ஒரு பெரிய விரதத்தைப் பக்தியுடன் 

முடித்துப் பாரணை பண்ணச் தொடங்கினார். அப் 

பொழுது ஒரு பிச்சைக்காரன்வக்து “ஐயா ! GS! PG 4 a மிகவும் 

ப௫ிக்கெறது : ஏகாவது கொஞ்சம் உணவ தாருங்கள் ’ 
என் று கேட்டரீன். * னவா அவனுக்குத் தமது உணவில் 

பாதியைக் கொடுதிீதார். பின்பு மற்றொருவன் ப௫
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யென்று வந்து யாடத்தான். அவனுக்கும் இருர் தவம் 

றில் பாதியைக்கொடுத்தார். பிற்பாடு, இலாத்ம நாய் 

ஒன்.று பூியால் மெலிக்து வந்து வாலைக்குழைத ௫ நின் 

றது. அவர் மிச்சத்தை அதற்கு வைத்துவிட்டுத் தாம் 

சந்தோஷமாகத் கண்ணீரைப் பருனார். அச்சமயத்தில் 
கடவுள்வந்து ௮வர் கருணையை மகிழ்க்து விரும்பிய வரங் 

களைக் கொடுத்து மறைந்தார். அவரைப்போலவே அனை 

வரும் இசப்பவர்களுக்கு இல்லையென்னாமல் கொடுத்து 

உண்ண வேண்டும். ... பாகவதம். 

யம் இட்டண். 

இயம் - பிச்சையை, இட்டு - (பாசிப்பவர்களுக்குக்) கொடுத்து, 

- (நீயும்) உண்ணு. 

AP 
10). முன்னர் இள்யான்குடி. என்னும் ஊரில் மாறன் 

என்று ஓரு சிவபக்தர் இருக்தார். அவர் தம்மிடத்தில் 

வத்து யாகித்தவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் 

கொடுத்துக் கொடுத்து, எல்லாப் பொருள்களையும் இழந்து 

விட்டார். அப்புறம் மிகுந்த தரித்திர த்தினால் அவரும் 

௮வர் மானவியும் இரண்டொரு சமயங்களில் பட்டினியும் 

டந்து வருக்தும்படி நேர்ந்தது. அப்படிப்பட்ட தருணத் 

இல் ஒருகாள் முன்னிரவில் மழையில் ஈனைஈ்த ஒரு பெரிய 

இழவர் நடக்கமுடியாமல் அவர் விட்டுத் தலைக்கடைத் 

இண்ணையில் வந்த விழுந்தார். பக்தரும் அவர்மனைவியும் 
அந்தப்பெரியவர் உடம்பைத்துடைத்து வேறு வஸ்திரம் 

கொடுத்து உள்ளே அழைத்துக் ௦ கொண்டுபோய் ௨ ட்காரு 

வித்தார்கள். 

அப்புறம் அவருக்குச் சாப்பாடு படைப்பதற்கு 

வேறுவழி இல்லாதபடியினால் அகீதப்பக்தர் ௮ன்.று காலை 

யில் காற்றுவிடுவதற்கு வயலில் *தெளித். துவந்த முளை
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afl on தகளைச் சேற்றோவொரி ஒருஉடையில் இட்டு எடுத்து 

வந்து மனைவி கையில் கொடுச்சு, ௮ர்நாயகி அவற்றைக் 

கழுவிச் சுக்ராக்கி த ௮ுத்துக்குற்றி அரிசிசெய்து ஒரு 

வாறு சமையல்பண்ணி: பெரியவசை உண்பித்தாள். 

ந்த எளியசாப்பாரி அவர்கள் உபசரணையாலும் இன் 

சொல்லாலும். அவகும்கு. அமிருகத்திணமை அதிகமாக 

இருந்தது. GUT Vari கனை ௮ன் புடன் அருச்தி அவர் 

களுக்கு ௮.துச்சிரகம் பண்ணிப்போனார். அவரைப்போல 

ஒவ்வொருவரும் தன்னால் முடியும்வரையில் விருந் இனர் 

களை உபசறிக்கவேண்டும். பெரியபுசாணம். 

ஒப்பா மீவாழுகு. 

ஒப்புரவு - (வருமானத்துக்குத் தகுதியாக), விருர்தினரை உப 
சரித்து, ஒழுகு-(8 உலகத்தில்) ௩ட. | 

fit 

Ll. மதுரைப்பட்டணம்இல் சரன் என்று ஒருவன் 

இருந்தான. அவன் உறவினர் FB HSM A அத்து வேலை 

செய்து விற்று வயிறு வளாப்பவராகள். சரன னுக்கு அர்த 

வேலைசெய்ய மனம் இல்லை. படிப்பில் அசை அதிகமாக 

இருச்சறு, அதனால், அவன் இடைவிடாமல் படித்துச் 

இல GUC OIF OMT (HON பெரி.ப பண்டி தன் ஆனான், ஒரு 

சமபத்தில் பாண்டியராஜாவின் சபையில் பிரகான பண்டி 

தர் வேல்க்கு ஒரு போட்டிப் பரிக்ை 6165 BI. இல் 

உரன் முதல் வகுப்பில் தேறி க£றரன் என்ற பெயரையும் 

அந்த ஈ.த்தியோகத்தையும் அடைந்தான். மற்றொரு 

சமயத்தில் ௮வன் சிவபெருமான் எழுதி பலுப்பின 

் கொங்குதேர்வாழ்க்கை ' என்னும் பாட்டுக்குக் குற்றம் 

சொல்லி அக்கடவுளுடன் தமிழ்ச்சங்கக்இல் Sut Bex று 

வாதமும் புரிக்தான். மூச் காலத்தில் மதுனைத் ஈமிழ்ச் 

சங்கத்தில் வன் கான் தலைமை பெற்றவன். .ஐன்வளவு
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சிறப்பும் அவளுக்குப் படிப்பினால் வக்ததேயன்றி மற் 

ஜொன்றினாலும் ௮ன்.று. ஆதலால், அனைவரும் படிப்ப 
தைக் கைவிடலாகாது. (திருவிளையாடற் புராணம். 

ஒதுவது ஒழியேல். 

ஒத வது-படிப்பதை, ஒழியேல்-(8.; சைவிடாதே. 

  

12. மலைகளுக்குள் மிகப்பெரியது இமயமலை. அது 

நெடுஞ் சுவர்போல வளர்ந்து இந்தியாவுக்கு வடக் 
கெல்லையாக விளங்க வருகின்றது. கங்கை, யமுனை முத 
லிய புண்ணியஈஇகள் யாவும் அதனிடம் Hug Huts 

ச்ட் செழிப்பிக்கின்றன. தேவர்கள் அம்மலையை 

விரும்பி அதில் வத்து வருகிறார்கள். அகன் பெருமை 

அளவற்ற து, ஒருகாலத்தில் விரதம் என்ற மலக்கு அன் 

சிறப்பைக்கேட்டுப் பொருமை உண்டாயிற்று.  அம்மூட 

மலை * பனிமலையின் சிறப்புக்களுக்கு அது ௮.இகமாக 

Bust Hi) வளர்ந்திருப்பது சான் காரணம்; நாம் அதனைக் 

£ட்டிலும் உயரமாக வளர்ந்துவிட்டால், அம்மலை அவ 

மான கத்தினால் வருக்தி அழி துபோய்விடும் ' என்று எண் 

ணிக்கொண்டு அன் நுறுதல் ௮ இசமாகவளர்ச் து ஆசா 

சதை மறைக்கக் கதொடங்கிற்று. 

பின்னர் 5௫ சமயத்தில் அகஸ்இய முனிவர் 

ise apie ator, விர்கமலை அவரைக்கண்டு 

ஐயா 7 எங்கிருந்து வருக இறிர்கள் ?” என்று வினா 

விற்று. அவர் 6 மலை யரசனே! சான் இமயமலையி 

Hoyts வருகிறேன் ' என்று விடைகூறினார். Ai seb 

 முனிவே 7 என்னைப் பாருங்கள் ் நான் அந்த இம௰ய 

மலையைக் காட்டினும் இரண்டுமடங்கு ௮இகமாக வளாக 

இருக்கிறேன்; அஃது இப்பொழுது இருக்கும் இடமே 

தெரியவில்லை; அப்படியே இடந்து ழிந்து போகட்டும்;
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இன்னமும் ௮.தன் கருவம் அடியோடு அடங்கிக் தொலைய 

தோலமாசச் சொல்லிச் சரித்தது, 

முனிவர் அதன் கருவத்தை அ௮றிக்து ௮ம்மலையைத் தரை 

மட்டமாக அடக்கித் தவம்செய்யச் சென்றார். அப்புறம் 

வேண்டும் ? என்று சந 

அம்மலை தலை நிமிசவே யில்ல். அதுபோல நாமும் பிதர் 

மீது பொருமைகொண்டு பேசலாகாது. ஸ்காரதம், 

ஒளவியம் பேசேல். 

"ஒளவியம்: பொருமை வார்ச்தைகளை, பேசேல் - (நீ) பேசாதே, 

hi | 
13. Fa வருஷங்களுக்கு முன்னர் சென்னபட்ட 

ணத்தைச் சாரச மைலாப்பூரில் திருவள்ளுவர் என்.று ஒரு 

தெய்வக் தன்மை பொருக்திய புலவர் இருந்தார். அவர் 

மாணாக்களுக்கு. ஏேலேலூங்கன் என்று பெயர். அவன் 

வணிகஜா அ, வாத்தகம் ஜீவனம். மிகு த செல்வம் உள்ள 

வன். ஒரு சமயத்தில் ௮வன் ௮௫கமான சானியங்களை 

விலக்கு வாங்கி விட்டில் கட்டிவைத்திருந்தான். துப் 

பொழுது நாட்டில் மழை பெய்யாமல் விளைவு குறைந்து. 

பஞ்சம் பரவிப் பிடிக்கக் தொடங்கிற்று, ஜனங்கள் 

பணத்தை வைத்துக்கொண்டு தானியம் கடைக்காமல் பக 

யால் வருக்தினார்கள். wer woos இருவள்ளுவர் 

தனது மாணாக்கனாகிய ஏலேலகசிங்கன நோக்கி : உன் 

னிடம் இருக்கும் தானியங்களை இப்பொழுது விற்கும் 
விலக்கு அரைப்பங்கு ௮இகமாக விலைசொல்லி விற்பனை 

செய் ' என்று சொன்னார். அவன் குருவின் கட்டளையின் 

படி தானியங்களை விற்கத் தொடங்கினாள். 

.... கெற்குவியல் குறையாமல் அளக்க அளக்க i Ba 
மாகப் பெருகி வளர்ந்து வரதது, மழை பெய்து பஞ்சம் 

தெளியும் வரையில் மாதக்கணக்காக அளந்து வந்தும்கூட 

அவன் தானியசாசி கொஞ்சமும் குறைவடையவில்லை,
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௮வன் கையும் மெய்யும் சலித்த ௮கனைக் குரூவுக்குக் 

கூறினான். gat :* நீ இப்பொழுது விற்கும் விலைக்குக் 

கால்பங்கு குறைத்துக்கொடூ ' என்முர். ஏலேலசிங்கன் 

௮ங்கனமே குறைத்துக் கொடுத்தான். அதுவரையில் 

அழியாமல் வளர்ந்துவர்த ys கெற்குவியல் அரை கிமி 

ஷூத்தில் குறைந்து ஒழிந்து, போயிற்று, தானிய விலையை 

௮ இகப்படுத்தி AMIS BH வளர்ச்சியும், குறைத்து 
அளப்பதனால் காசமும் உண்டாகும் என்று இதனால் 

தெரிசின்றசல்லவா ? இருவள்ளுவர் சரித்திரம். 

அஃகம் சுருக்கேல். 

அஸ்கம்-(தாணியங்களின்) விலையை, சுருக்கேல்-(8) குறைச்து 
அளவாசே. 

LL 
14, ஒருகாலத்தில் பிரமலும் விஷ்ணுவும் சிவபெரு 

மானுடைய முடியையும் அடியையும் கண்டு வரச் சென் 

(YT GOT. பிரமன் DEST OT LIL றவை வடி.வமாக அகாயத்தில் 

“கெடுக்தூரம் வரையில் பறம்து பார்த்தும் கூடக் கடவுள் 

முடி அதற்குமேலும் வளர்ந்திருக்கு. அவன் என்ன 

செய்யலாம் என்று யோசிக்கும் கருணத்தில் ஒரு காழை 

மலரைக் கண்டான். அது நிலத்தை சகோக்கி வக் துகொண் 

டிருந்தது பிரமன் : நீ எக்கிருகது வருகிருய் ?” என்று 

கேட்டதற்கு ௮ம்மலர் கடவுள் இரத்திலிருக்து aun SB 

றேன் ' என்௮ விடை சொல்லிய்று. பிற்பாடு, தான் கட 

வுள முடியைக் கண்டதாக அ௮ம்மலரைத் தனக்குச் சாக்ஷி 

சொல்லும்படி எற்பாடு செய்துகொண்டு, நிலத்துக்குவக்து 

ளீ .மகா விஷ்ணுவைக்கண்டு சான் கடவுள் முடியைக் 

கண்டுவர்தேன் ; 7 அதற்கு இந்த மலர் சாக்ஷி” என்று 

செரன்னான். தாழைமலரும் : ஆம், ஐயா ./ இவர் சண் 

டார் ?. ரான் பார்த்தேன் ” என்று பொய்ப் பே௫த்று.
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உடனே கடவுள், கோபத்சோடு தோன்றிப் : பொய்ச் 

சாக்கி சொன்ன தாழைமலர் இனித் தம் பூஜைக்கு ௨௧ 

வாது £ என்றும் ; பொய்ப் பேன பிரமனுக்கு உலகத் 

இல் கோயில் இராது ' என்றும் சொல்லி மறைர்தார். 

௮.து முதல் தாமைமலர் சிவபெருமான் பூஜைக்கு யோக் 
இயமில்லாமல் போயிற்று, பிரமனுக்கும் கோயில் கட்டுவ 

இல்லை. அ௮சுலால், கண்ணு, ந்சண்ட உன்றை மற்ஜொன்றாக 

மாற்றிச் சொல்லலாகா து. ஸ்காரதம். 

கண்டோன்ற சோல்லேல். 

கண்டு-(ஒன்றைக) கண்டு, ஒன்று-மற்றொன்றாக,. சொல்லேல். 

(8) சொல்லாசே. 

அவுதீயுதிம்.- 

15. வடமதுரையில் வசுதேவர் என்பவருக்குக் சருவ 

ணன் என்று ஒரு! தீரன் பிறக்கான். ௮வன் அயர்ப்பாடி 

என்னும் ஊரில் நந்த கோபர் பன்ற யாதவ அரசர்விட்டில் 

சில காசணங்களை முன்னிட்டுக் குழச்தைப் பருவம் முதல் 

வளர்க்துவாக் தொட ங்கனொன். அங்கே அவனுக்கு ௮கே 

சம் இடையர் சிரேகமானார்கள். அவன் உலசு த்தல் இருக் 

கும் வரையில் ௮க்த யாதவர்களுக்கு ஒரு குறையும் கேர 

வொட்டாமல் காப்பாற்றிச்கொண்டு வர்கான். காட்டில் 

அடு மாடுகளை மேய்த்துக் காலம் கழித்து வந்த அர்த. 

இடையர்களை யெல்லாம் தன்னைப்போல அசர்களோடு 

சம்பந்தம் செய்துகொள்ளப் பண்ணினான். இன்னும், 

தான் செய்யளிரும்பும் ஒவ்வொரு காரிபத்தையும் ௮வர்க 

ளோடு ஆலோசனைசெப்.து ஒவ்வொரு சபையிலும் ௮வர் 
களுக்குப் பெருமையை உண்டாக்கினான். அவளைப்போல 

ஒவ்வொருவரும் தம்மை எிரும்பும் சுற்றத்தாரைச் சாப் 

பாற்றவேண்டும். பாகவதம்:
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நப்போல் வளை. 

நப்போல்-௩கரமான.த (பதங்களில் கலந்து வராத ஙா, வி, af 
முதலான தன் இனச்தை முன்னின்று தழுவி அவற்றிற்குப் 
பெருமை உண்டாக்குவது) போல, வளை-(ரீ உன் இனத்தாரைத்) 

தழுவு, ட 
வட 

16. த முனனாளில் புசுண்டா ஏன்று ஒரு முனிவர் 

இருந்தார். அவா கோமதி என்னும் ஆத்றில் தினம் 

மூன்று வேளைகளிலும் கவருமல் நீராடி வருவார். Dy 5 

னால், Yat sog) C Rae BLD கொஞ்சமும்ஙிகெடாமல் ஆயி 

ரக் கணக்கான வருஷுங்கள் வரையில் இருந்து அரிய 

தவம் செய்து வந்தார், அவர் 5௫ சமயம் அகஸ்திய 

முனிவரிடத் தில் * கோமதியாற்றின் இனிய ஊற்று நீர் 

தான் தமக்கு நித்திய யெளவனத்தைக் கொடுத்தது ” 

என்று செர்ல்லி யிருக்கறா. அவரைப்போல விடியற் 

காலையில் ௮னை வரும் ol Lp& Si ஊற்று நீரில் நீராட 

வேண்டும். சசக ஸம் ஹிதை,. 

சனி நீர் ஆட, 

சனிரீர் - (புதிய) ஊற்று நீரில், ஆடு - (8 தினமும்) நீராடு, 

b ஈவக்கிரகங்கஸில் ஓருவசாயெ சனிபகவா க்குச் 

சொக்தமான  இனத்சைச் சனிக்கிமமை என்பார்கள். 

அவருக்கு எள்ளில் மிகவும் இஷ்டம். ௮வர் அருளை விரும் 
புகின்றவர் அர் கணருக்கு எள்ளைச் தானம் பண்ணுவதும், 

ஏள்ளன்னம் இடுவதும் வழக்கம். அணவரும் எள்ளின் 

நெய்யைத் தேப்த்துக்கொண்டு சனிக்கிழமையில் நீராடு 

வதனால், ௮க்கடவளின் . அறுக்கிரகத்துக்கு ஒருவாருகச் 

சொதந்தமா£இிருர்கள். அதலால், சனிக்கிழமை தோறும் 
எண்ணெய் இட்டுக்கொண்டு ஸ்கானம் செய்யவேண்டும். 

கவக்செச மான்மியம்.



உசையும் சசதைக்குறிப்பும் மர 

சனி நீர் ஆடு. 
சனி-சனிக்ழெமை தோறும், நீர் ஆடு - (ரீ எண்ணெய் இட்டுச் 

கொண்டு) தல முமுகு. 

17. முன்னாளில். இலங்கைத் தீவில் இராவணன் 

என்று ௮௫ அஷ்ட... ௮சுசன் இருக்கதான். ௮வன் வனச் 

இல் இராமர் மனாவிபான 8 தை என்பவளை அவர் இல்லாத 

சமயம் பார்த்துச் தூக்கிக்கொண்டு சென்று அசோக 

வனம் என்ற தனது கரவற்சோலையில் அவளைச் இறை 

வைத்திரு£கான். அது காரணாமாக இலங்கைப் பட்டின் 

இல் இராமரு்கும் இசாவணனுக்கும் பெருஞ்ச ண்டை 

BLE BG. முதல் மாளிலேயே இசாமரும் இராவணனும் 

ஒருவ ரை யாவ ர்த்து யுக்தம் பண்ணத் தொடங்க 

ஞர்கள். 
» ௩ ௪ * ச . om 

இராமா. ணங்கள் அன் நின்மேல் POY அடக்க 

முதலானவை ள் து போயின வாள் லிய ஆயுதங் 

களும் டம் விட்டன. அவன் மிச ஓம் Rit த்திபெற் ற் 

உயர்ந்த வீரன், அவளுக்குப் பகைகரனை ரணகளத் 

தில் உயிரோடு உலாவவிட்டு வீடு செல்ல மனம் வர 

வில்லை. ௮வமானத்காலும் வருத்தத்தாலும் ௮௫கமாக 

"வருந்தி . நிலத்தைப் பார்த்தகவண்ணமே மரம்போல 

கின்று கொண்டிருக்தான். அப்பொழுது இசாமர் அவன் 

அக்கிரமங்களை மனத்தில் கொள்ளாமல் *விசனே !/ பயப் 

படாதே ; சீ இன்று யுத்தத்தில் மிகவும் இளைத்துப் 
போனாய் ) இகரத்த சமயத்தில் உன்னைக் கொல்வதத்கு 

நரன் இஷ்டப்படவில்லை ; இப்பொழுது அசண்மளை 

சென்று இளைப்பாறு; சண்டை செய்ய மனமிருச்சால, 

காளைக்குத் தகுந்த விரர்களைச் துணை சேர்ததுக்கொண்டு 
9 ச
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carl? என்று இன்சொல் சொல்லி அனுப்பினார். அவரைப் 

(போல நாமும் பசைளனிடத்திலும் இனிமையாகப் பேச 

வேண்டும். ன இராமாயணம். 
ஞயம்பட வுரை. ப 

யச்பட(பேச்சச்கனில்) இன்பம் விளையும்படி, உரை-நீ பேசு, 
~Lof- 

18. PRBYTARS LID BBS i DB முதலியார் 

என்று ஒரு 2வளாளர் இருந்தார். அவர் அதிகமான 

பொருளைச் செல செய்து அரண்மனை போன்ற ஒரு 

பெரிய வீட்டைக் கட்டினார். அக்க விட்டில் வ௫ப்பதற்கு 

வரும் அவர் மர 1வியும் காரன் இருக்கார் ர்கள், அச்சம் 

HODES அவருக்கு அகாவ௫யமாகி மூ. ன படியே கிட் 

தன. அவற்றைத் திறப்பதற்கு அவசியமும் ஒழியும் 

அவருக்கு உண்டாகவேயில்லை. அனால், ஒசறையில் 

எறும்புகள் மூட்டை இட்டன. ஐரறையில் பாம்புகள் 

வசித்து வந்தன. மாறையில் கறையான்கள் புற்றை 

வளர்த்தன. மரறையில் அக்கை கோட்டான் முதலான 

பறவைகள் சாளரர்களின் வழியாகக் குடிபுகுந்தன. 

தேனீக்கள் மரறையின் முகட்டில் கூடு சட்டின. ஓரறை 

யைப் பேய்கள் பிடி சீ.துக்கொண்டு வர்தவர்களை வெருட்டி 

யோட்டின. இங்ஙனம் அவர் வீடு, ஈட்டி (poss சில 

வருஷங்களுக்குளளாகவே குடியிருப்பதற்ருப் பயன் 

படாமல் சீர்குலைக்து போயிற்று, முதலியார் சஷ்டத்துக் 
கும் ஈஷ்டத்அக்ரும் சொக்தமாடித் தம் மனைவியோடு 

Carp 6 விட்டுக்குப் 3 போனார், அவரைப்போலவே காமும் 

அதிக இடம் உண்டாகும்! படி. வீடு கட்டலாகாது. 

தொண்டைமண்டல சதகம். 

இடம்பட வீடிடேல். 
இடம் - இடமானது, பட-(வீணாகக்) பெக்கும்படி, ௭. வீட் 

டை, இடேல் - (ரீ பெரிதாகக்) சட்டாதே,. | .
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19. அத்னெபுசத்இல் இருச்ச ஜனமேஜயன் எனற 

மன்னவன் பாண்டவர் வம்சத்தில் பிறர்கவன். அவன் 

கந்தையைத் தசஷான் என்ற பாம்! சுடிக்துச் கொன்று 

விட்டது. அதனால் ஜீன ?2மஜ பன் கோபம் கொண்டு உல 

சுத்தில் உள்ள பாம்புக் உட்டங்கள் யெல்லாம .டி யோடு 

காசம் செய்வதன் பொருட்டுச் சர்ப்பயர்கம் என்ற ஒரு 

வேள்வியைச் செய்மான். ௮௩ஈ யாக கெருப்பில் எல் 

லாப் பாம்புகளும் விழுக்து இறஈ போயின. தசகஷகன் 

என்ற சர்ப்பராஜன் மாத்இரம் ௮ங்ஙனம் இற பூ போக 

வில்லை. ௮வன் CHUTE ORES தல்வனணான இந் இரனுக்கு 

© CR BOOT ஈண்பன், DrPH 5K UTES AH மிகவும் 

சுஷ்டப்பட்டு ௮வ்வரசான வேண்டிக்கொண்டு தன் ஈண்ப 

னுக்கு அபத்து கேரவொட்்டாமல் காப்பாற்றினான். 

இல்லாவிட்டால், அவன் நிச்ச/பமாக 5 6 யாகத்தில் 

இறந்து போயிருப்பான். அதலால, தகஷ்சனைப்போலவே 

ஒவ்வொருவரும் AC mau செய்வ ஈற்குரிய நற்குணம் உள் 

ளவர்களை அ௮றிஈது ஈட்புச் செப்யவேண்டும். 

மகாபாசதம், 
இணக்கம் அறிந்திணங்கு. 

இணக்கம்-கேகத்துச்குரிய(கற்குண ஈற்செய்கை உள்ளவர்களை), 

அறிர்து - தெரிந்து கொண்டு, இணங்கு - ரீ சிகேசம் பண்ணு. 

3 

20. ஸிஸிலித தீவில் எட்ணா எனறு ஒரு எரி மலை 

உண்டு. எரிமலகளின் உச்சியி.'௬ ia சில சமபற்களில் 

நெருப்பும் உருகன FOG pio அரா x orf gy வெளி 

யில் வரும். ௮ச்தக் AHLWY UFIh SV Poon Baa ty hi 
களிற் (பெரு ௮வற்றை 99. Cut wien Oouig AC. 

ஒரு சமயத்தில் அம்மலை ௮ம்மாஇரி கத்குழம்பை அதிக 

மாசக் கக்கத் தொடங்கிற்று. அப்பொழுது அரில்
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உ௱ள ஜனங்கள் நங்கள் உயர்ரக பொருள்களை எத 3 நக 

சொண்டு ult ony FH ag ஞர்கள், ச்சமய்ததில 

(5 ரிசாமத்தில் இருநத இரண்டு ௭ 2காதரர் மற்றவர் 

களைப' போலத் சாறகளும விைஉபர்கத பொருள்தனை த 

தலையிற் சமநது வயு ரென்று காயும நந்தையும் தங்க 

ஊத் தொடாநற்று வர மடக் தொடங்கினார்கள். இழவர் 

களுக்குத் அுரிசமாசு ஈ௩டகக மூடியளிலல். சகோடர் 

சிறிது சென்ற நா இரும்பி/.. பராசநுப பெற்றவர்களின் 

FR GOGH GUM GGG தல்யில உள்! பொருள்களைக 

காட்டிலும் )பற்றுவளர்கத நாயும நநதையும இறத 

வாரவர் ; 7பாருளைச் சமபாரிர்கலாம — Seu BON 

Dy Bia Lo FLDLIT DSH I ly பாறு” வனறு ரிர்மானித ற, 

அவற்றை of MH sy! வ்ட்ட ஒருவன். சதையையும் மற்ற 

வன் தாபையும Ql SBS OKI |, DIL) பத்திரமான 

விடத்தில் சசரத்தார்கள். அவாகள் cserp apag 

னன் ௮, முதல் ர ற்புதீதிரமார் நநம் என் ௮ பபயர் உண்டா 

யிற்று. அதனைக் கேள்வியுற்ற த் வச ரன, அரத ௮ 

மைச் ச சகாதசாகல்£ MIMO ds yt மரியாதை செய்து 

தின்னிடத்திலேயே wHNG HS சாண்டான். அதலால, 

நாமும் அவர்களைப்போலத் தந்தை தாய்களைக் காப்பாற்ற 

வேண்டும. 

் தந்ைத தாய்ப் பேண். 

தந்தை - தகப்பனாசையும், தாய் - சாயாரையும், பேண் - நீ காப் 

பாற்று, 
KP 

21. 11-வது கதையில் இலஙகைப் பட்டினத்தில் 

இராவணன் "தைபைச் சிறை வைத்திருஈதான் என்று 

LD EE HIE Visa, தை ஒன்பதுமாகும வரையில் அங் 

கேயே இருந்தும் இராமர் வந்து அறைமீட்கவில்லை, ௮வள்
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தனால் வெறுப்: படைந்து இறப்பதற்கு ரிச்சயித்திருர் 

ல் அச்சம். ரில் .துமான் என்ற வானசவீரன் 

அங்குச் சென்று வணங்க, இராமர் கணையாழியைக் 

கொடுத்தும், அவர் க்ஷேமத்தைச் சொல்லியும் ௮வளுக் 

குச் சச்தோஷத்தை உண்டு பண்ணினான். ரிதை son 

LOI B05 PERL OI HL CF சமயத்தில் செய்த வ் 

வு தீவிக்கு மனமூழ்சக்து அவன் சரஞ்£வியாக என்.றும் 

இறவாமல் இருக்கும்படி. வாம் த்து தன் ஈன்றியறிகலை 

விளச்கிளை. சதையைப்போலவே காழும் ஒருவர் செய்த 

உகவியை மறக்கலாகாது, ” இ.சாமாயணம், 
நன்றி மறவேல். 

கன்றி - (ஒருவர் செய்த) உதவியை, மதவேல்- (ரீ எப் 
பொழுதும்) மர் துவிடாதே 

90) BOO 

29௦. இரிவிரஜம் என்னும் பட்டணத்ில் ஜராசம்தன் 

என்று ஒரு ௮ரசன் இருந்தான். அவன் வரத்திலும் 

பலத்திலும் மிகுந்கவன். தைரிபுத்தில் சிறந்தவன். ஒரு 

சமயம் ௮வன் வடமதுரசையில் இருந்து கண்ணபிரா னோடு 

சண்டை செய்ய வந்தான். அவனை யுக்கத்துல் வெற்றி 

கொள்வதற்கு அவரால் முடியாமற் போயிற்று, இரண்டு 
மன்று நாட்கள்வரையில் சண்டை செய்து அபஜயம் 

அடைந்துவிட்டார். அடுத்த வருஷத்திலும் அதற்கு 

YDS தவருஷத்தி னும் அவன் படைகளைத்இரட்டி, வந்து 

மதூரைப் .பட்டணத்சை முற்றுகை இட்டான். லர 

மவற்றி வண்டாக 

வில்லை, அவன் எதிர்த் துவர்ச பகினெட்டுக தடவைகளி 

தடவையிலாவது கண்ணபிராஸுக்கு 

ஓம் அவர் தோல்வியடைர்துபோனார். அவன் மற் 

"go" சமயத், தில் பலராப ரும். கண்ணபிரானும் ரைவதகம்., 
ர்வு
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கெருப்பு வைத்துக் கொளுத்தி விட்டான். ௮வன் உபத் 

இரவத்தைச் சூக்கமுடி யாமல் கண்ணபிரான் வடமதுரை 

யை விட்டுத் தொலைத்துக் அவாரகையில் குடியேறினார். 

சிலகாலம் கழிக்தபிற்பாடு, ௮வர் பாண்டவரில் ஒருவனான 

(7மசேனனை அழைத் க்கொண்டு ஜராசக்தன் பட்டணம 

சென்று பீமனுக்கும் அவனுக்கும் மல் பூத்தத்தை உண்டி 

பண்ணினார். அந்தச் சண்டையில் ஜராசந்தன் இறக்து 

போ னானை. கண்ணபிரான் தமக்கு வெற்றியுண்டாகும 

சமயத்தை அறிகது /மசேனனைக் கொண்டு பசைவனை 

வென்று ரத்தி யடைச்கார். அவரைப்போல ஒவ்ிவா( 

வரும் காரியம் விஃஈது பலன்கொடுக்கும் காலத்தை 

௮.றிக்து செய்யவேண்டும். மகாபாரதம், 

பருவத்தே பயிாசேய். 
பருவத்தே - (ஒவ்வொன்றும் விளையும்) காலத்தில் (அல்லது 

ஒவ்வொரு காரியமும் விளைந்து பயன்தரும் காலத்இல்) பயிர்செய் - 

(6 காரியமாகிய) பயிரைச் செய். 
ட்ட 

29. 3-வது கதையில் துரியோதனன் பாண்டவர் 

களின் இசாஜ்யதச் கூதாட்டத்தில் அபகரித்து 

கொண்டு அ௮வர்களையும தாஷ்த்பப் பே௫னான் என்று 

படி தீ இருக்கிறீர்கள், அப்பொழுது சபையில் இருக்க 
பெரியவர்கள், பாண்டவர் வனத்இல் பன்னிரண்டு வருஷ. 

மும், நாட்டில் ஒருவரும் அறியாமல் ஒரு வருஷமூம 

வூக்க வேண்டும் என்.ராம், தன் பின்னர்த் துரியோக 

னன் அவர்களிடம் ௮பகரித்றுக் கொண்ட சாஜ்யங்களை க் 

Bus கொடுத்துகிட வேண்டும் என்றும் தீர்மானிக் 

தார்கள். பாண்டவர் தருமத்துக்குப் பயக்து ஒன்றும் 

முத்துச் சொல்லாமல் அப்படியே வனம் சென்று விட் 
டார்கள், அனாலும், துரியோதனனுக்கு அவர்களிடம்
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பறித்துக் கொண்ட ராஜ்யத்தினாுல் கொஞ்சமும் மன 

அமைதி உண்டாகவில்லை. பாண்டவர் திரும்பி வந்து 

தன்னோடு சண்டை. தொடங்குவார்கள் என்று அவன் 

இரவும் பகலும் எண்ணமிட்டு வருந்தத் தொடங்க 

னான். .. பின்னர்த் தவணைப்படி. பதின் மூன்று வருஷுமும 

கழித்துத் இரும்பிவந்த பாண்டவர்களுக்கு ௮வன் சிறி 

அம் இசாஜ்யம் கொடுக்கமாட்டேன் என்று மறுத்து 

விட்டான். அதனால் குருக்ஷேத்திரத்தில் அவ்விருவருப் 

பாருக்கும் சண்டை அரம்பமாயிற்று, அத்த டித்தத்தில் 

அவன் தனநூ அக்கரமங்களின் பலனாகத் தன்னைச் 

சேர்த்த அனைவரையும் தொலைத்துக்கொண்டு தாலும் 

இற ுபோனான். ஆதலால், காமும் அகியாயமாகப் பிறர் 
பொருள்களை அபகரிக்கலா GT Dj மகாபாசசம். 

ஈ மண்பறித் துண்ணேல். — 
மண் - (பிறருக்குச் சொந்தமான) நிலத்தை, பறிச்.த-(௮சசம 

wis) gushsg, உண்ணேல் - நீ ஜீவனம் பண்ணாதே, 
00௮40 ய 

24 முன்னொரு காலத்தில் காப முனிவருக்கு 
இச௮ரியன் உன் Uy ஒரு புத்தான் பிறந்தான். அவன 

அதிகமான தவங்களாச் செய்து பிரமதேவனிடத்தில் 

உயர்ந்த வரங்கறாப் பெற்றான். அவனைப் போல 

"யோடித்து வாம்பெற்றவர் ஒருவரும் இல்லை. பெரும் 

பாலும் ௮வன் அ௮வ்வசத்தின் வண்ணம் இ.பவாதிருக்க 

வேண்டும். அனால் அவ்விதம் நடக்கவில்லை. தெடுங்காலம் 

வசையில் ௮வன் அசுரர்களுக்குச் சக்ரவர்த்தியாக விளல் 

கினான். பிற்பாடு, கடவுள் பெயருக்குப் பதிலாகத் தனது 

5 “மன்று பறித்துண்ணேல் ? என்றும் பாடம், இசச்கு; 
. 1 மன்து--கியாய சபையில் இருந்துசொண்டு, பறித்து - பிதர் 
பொருள்களை அசிரெமமாக அபகரித்து, உண்ணேல் - சி ஜீவனம், 
பண்ணாதே ” என்.று பொருள். இதற்கும் சதை பொருந்தும்,
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பெயசைச் சொல்லவேண்டும் என்றும், சன்னையே சடவுள் 

என்று கொண்டாடவேண்டும் என்றும் அனைவரையும் 

கட்டாயப்படுத்தக் தொடங்கொன். அப்படிச்செய்யாத 

வர்களைக் கண்டுபிடித்துச் கழுவில் ஏற்றி வந் மான், உலக 

விரோதமான அந்தக் கொடுஞ்செய்கைக்காக ஸ்ரீ மகா 

விஷ்ணு ஈரஸிங்கவடிவமாக வக்து அவளைக் கொன்றுவிட் 

டார். அதலால், இரணியனைப்போல எவரும் உலக 
இயல்புக்கு விசோதமான காரியங்களைச் செய்யலாகாது. 

பாகவதம், 
இயல்பலாதன சேயேல். 

இயல்பு அலாதன - (உலக) இயல்புக்கு விசோ சமான காரிடீங் 
களை, செயேல் - 8 செய்யாதே. ' 
ட, ட்டை 

2௦. மதுரைப்பட்டணக்தில் முத்து rox orem 

ஒரு பாம்பாட்டி இருந்தான். ௮வன் இனந்தோறும் 

பாம்புகளைப் “பிடித்துச் கொண்டெர்து அட்டி. தீவனம் 

பண்ணுவது வழக்கம். ஒருகாள அவன் விட்டுக்குச் இல 

விருக்கினர் வந்தனர். அவன் அவர்களைச் சந்தோஷப் 

படுத் அம்பொருட்டு ஒரு பாம்பை வெளியில் எடுத்து 

ஆட்டத்தொடங்கினான். ௮ஃது அவன் அன்று காலையில் 

பிடி. ச். தாக்கொண்டுவக்த ஒரு புதியபாம்பு. அப்பாம்பு 

வெளியில் வக்ததும் அவனையும் அவன் ஈண்பர்களையும் 

ஈன்முகக்கடித்துச் சென்றுவிட்டது. அவர்கள் அனைவரும் 

ஒருமிக்க இதர்.துபோனார்கள். பாம்புகளைப்பிடி தத ஆட்டு 

வதனால் மாணம் வரும். என்று இதனால் வெளியான்ற 

தல்லவா ?₹ கதாமஞ்சரி, 

அரவம் ஆட்டேல். 
. அசவம் - பாம்புசளை, ஆட்டேல் - ரீ பிடித்து gists.
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26. முன்பு கெளடதெசத்தில் இருந்த கிரவுஞ்ச 

மன்னவனுக்கு அ௮ஜீர்ண கோய் உண்டாயிற்று, அரண்மனை 

வைத்தியர்கள் ௮ அசாத்தியமான கோய் என்று 

கைவிட்டுவிட்டார்கள். பின்னர் மண்ரிகர் என்னும் ஒரு 

முனிவர் வந்து பரிசுத்தமான. இலவம்பஞ்சு மெத்தையில் 

அவனைப் படுக்கலிட்டு உளஷதகம் கொடுத்துக் கொண்டு 

வந்தார். இலை சாட்களில் ௮வ்வாசன் கனநு கோய் முற்றி 

அம் நீங்கிச் சுவஸ்தம் ௮டைமதான். அம்தப் பெரிய 

மூனிவர் மற்றொருகாள் இராஜ சபையில் *இலவம்பஞ்சின் 

படுக்கையும், ஒரே ௮ளவைக்கொண்ட எளிய அகா ரமுமே 

அரசனுக்குக் குணத்தை உண்டுபண்ணின. இலவம்பஞ்சு 

உ_ம்பின் உஷ்ணத்சைச்காக்கும். உண்டவுணவை ஜீாணப் 
> படுத்தும். 9ிச்இிரையை உண்டுபண்- ஷம் £ என்று எடுத் 

துசைக்கா!. அதலால், நாமும் இலவம்பஞ்சு மெ BOO HUI a 

படுத்துக்கொள்ளவேண்டும். அஷ்டாங்க ஹ்கு தீயம். 

இலவம்பஞ்சில் துயில். 
இலவம் பஞ்சில் - இலவம் பஞ்சினாற் (செய்த படுக்கையில்,) 

அயில்-ரீ 'நித்்திைசெய், 
வடட 

2. குருக்ஷேத்திரம் என்பது அதி இன புர நக்கு 

௮௫ல் உள்ள ஒரு பெரிய மைதானம். அதில் பாண்ட 

வரும் துரியோ தனாதியரும் Li BON Ag. dir சப் பதினெட்டு 

நாள் வரையில் பெருஞ்சண்டை புரிர்தாரகள். அதற்குப் 

பாரதச்சண்டை என்று பெயர். பதினெட்டாவது நாள் 

பிற்பகலில் ரியோ தனனைச் சார்ர்த வி ரர்யாவரும மடிந்து. 

போ௪ அவன் &ர௬வன்மாத்திரம் மிஞ்சியிருர் தான். பின், 

னர் ஸ்யமந்த பஞ்சகம் என்ற மடுக்கவரயில் அவனுக்கும் 

பீமசேன வுக்கும் கதாயுத்தம் மூண்டது. துரியோதனன் 

வஞ்சனை மேற்கொண்டு பீமசேனனை நோக்கிப் (பிமா .'
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இருவரும் உயிர் நிலைகளைச் சொல்லிச் ஈண்டை செய்யலாம் 

என்றான். பீமன் : தன். உயிர்நிலை தலையில் ? என்று 
சொல்லி : உன்' உயிர்கிலை எங்கே ?: என்று கேட்டான். 

துரியோதனன் : எனக்கும் தலையில்தான் என்று வஞ்சனை 

பேசினான். அவலுக்கு உயிர்கில் தொடையில் இருக்ற 

தென்று கிருஷ்ணன் அவன் சூதைக் குறிப்பாய்ச் தெரி 

விச்தான். உடனே பீமன் கோபம்கொண்டு துரியோ 

தனனைக் கொன்றுவிட்டான். அவளைப்போல தாழும் 
DY noma வஞ்சிக்கலாகா து. மகாபாரதம், 

வஞ்சகம் பேசேல். 
வஞ்சகம்-சபடமான வார்த்தைகளை, பேசேல்-8ீ பேசாதே, 

| LP 
38. 194-வத சதையைப் படித்துக் கொள்க. 

அழகலா தன சேயேல். 

அழகு ௮லாதன - ௮ழகு ௮ல்லாதன வாடிய (உலக இயல்புக்கு 

-விரோதமான காரியல்சளை), செய்யேல்-ரீ செய்யாதே, 

  

50. அத்தினபுரத்தில் சரக்குனு என்று ஒரு சக்ர 

வர்த்க இருக்தார. அவருக்குக் கங்கை பரிமளகத்தி 

என்று இசண்டு மனைவிகள் இருந்தார்கள். மூத்தமனைவி 

யான கங்கையின் வயிற்றிற்பிநக்த புத்திரமுக்குக் தேவ 

விர்தா என்று பெயர். அவர் தமது சிறுபிராயத்திலேயே 

தாயாரின் முயற்சியினால் எல்லாச் சாஸ்திரங்களிலும் எளி 
தில் 2தர்ச்சியடைக்கார். அவருக்கு வசஷ்டமுனிவர் 

மவகங்களை ஓதுவித்தார். பிழுகஸ்பதி சாஸ்தஇரங்களைக் 

ீற்பித்தார். சுக்கரபகவான் மக் இரங்களை உபதேஇத்தார். 
பரசுராமர் லில்வித்தையைப் பயிற்றுவித்தார். ௮வர் தமது 

இிறுவயஇலே ய உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் பண்டி தர்களை 
யும்விடக் கல்வியில் மிஞ்சி விளங்கினார். அவரைப்போல
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நாமும் பாலியத்திலேயே கல்வியை விரும்பிக் கற்க 

வேண்டும். மசாபாரதம். 

இளமையில் கல். 

இளமையில் - இளமைப் பருவத்திலேயே, சல் - (சீ சத்சவேண் 
ஓய தூல்களைச்) கற்றுக்கொள், | 

தீ 
90. 3/-வதுூ கசையில் பாண்டவருக்கும் துரியோ 

தனனுக்கும் குருக்ஷேத்திரம் என்ற மைதானத்தில் பதி 

னெட்கொள் வசையில் பெருஞ்சண்டை 650 ser p 

Ug SAGES ST aon அதில் பதினேழாவதுகாள் யுத்ததி 
இல் கர்ணன் என்பவன் அர்ச். சனனொடு கடுஞ்சண்டை 

செய்தான். அர்ச்சுனன் விட்ட வம்புகள் ஒன் நின்மேல் 

ஒன்றாகவக்து கர்ணன் உடம்ப் ல் பொத்றுக்கொ ஜ்டபடியி 

னால் ௮வன் அப்படியே மேோத்தட்டில் சாய்ந்து மூர்ச்சை 

போய்விட்டான். வன் மாள்தோ.றம் பாசசர்களும் 

பிச்சைக்காரர்களும் வகு தன்னை பது. கேட்டாலும் 

இல்லையென்று சொல்லாமல் அன்புடன் அளித்து வருவது 

வழக்கம். அவன் செய்துவக்த ௮ந்தத் சருமத்தினால் ௮வ 

வாபத்துக்காலத்தில் ஒரு தெய்வவிரன் திடீரென்று 

தோன்றி ௮வன் களைதெளியும் வரையில் ௮வன் அருகில் 

நின்று உபசாரம் செய்துகொண்டிருக்கான். காணன் 

௮வ்வுபசாரத்தினுல் கககெளிக் தெழுந்து அவனை 

(நீ யார்?” என்று கேட்டான். அவவிரன் நான் கட 

வள் அனுப்ப வந்தவன். அவர் உனது , தருமத்தை 

மெய்ச்சி உனக்கு உதவிசெய்து வரும்படி என் னை அனுப்பி 

ஞர் ? என்று சொல்லி உடனே மறைந்துபோனான். கர் 

ணன் தருமம் செய்திராவிட்டால், அவ்வாபத்துச்சமயத் | 

இல் தெய்வவீரன் உதவியை அடைந்திருக்க முடியா 

அல்லவா ? மகாபாரசம்.



28 BFR GG 

அறனை மறவேல். 
அதனை-தர௬.௦ச்தை, மறவேல் - ரீ (ஒருபோதும்) மறச்சாசே. 

ட... ஜூ | 
21. 17-வது சதை இராவணனைப்பற்றி உங்களுக்கு. 

ஒருவாறு தெரிவித்திருக்கின்றது. அந்த இராவணனுக் 

குச் கும்பகர்ணன் என்று ஒரு சகோதரன் இருக்கான். 
அவன் மிகவும் உயர்ர்த வீரன். அவனுக்கு எப்பொழுதும் 

அர்கிக்கொண்டிருப்பதஇில் அசை BED. அதனால், இர 

ளிலும் பகலிலும் அவன் அரண்மனையில் படுத்துத் pi WES 

கொண்டே யிருப்பான். தனது மூத்த சகோ கானாகிய 

இராவணன் சதையை THE DUH Sy இறையில் வைத்ததை 

யம், அதன் பொருட்டு இராமரும் இராவணனும் இலங்கைப் 

பட்டின திதில் பெரும்படைகளைத் இரட்டிச் சண்டை.செய் 

வதையும் ௮வன் கொஞ்சமும் அறியான். மரணதினத் 

இல் தான் அவற்றை ஒருவாறு அறிஈ்தான. பின்னர்த் 

அச்சகம் சகெளியாமலேயே அவன் இராவணன் பொருட் 

மச் சண்டைசெய்து இசணகளக்டில் இறந்துபோனான். 
மிகவும் பல்சாலியாசு விருச் தும் அவன் இறக்கும் வரையில் ' 

தூச்கத்தையல்லாமல் ஒருகாரியக்தையம் செய்யவில்லை. 

அவனைப்போல ஒருவரும் அதிகமான நித்திரையை 

விரும்பி அடையலாகாது. இசாமாயணம். 

அனந்தல் ஆடேல். - 

அனக்தல்-நித்திசையை, ஆடேல் - (8 மிகுதியாகச்) செய்யாசே. 
வததி. 

32. விதேசு சாஜ்பத்தை முதலில் or fis, Bu) 

வருக்கு | 'நிமிசக்சவர் த்தி என்று பெயர். அ௮வர்ஒருசமயம் 
தமக்கு யாகம் செய்விக்க வரும்படி. வசிஷ்டமுனிவரைக் 

கூப்பிட்டார். . அவர் ( நான் இந்தின் செய்யப்போகும் 

யாகத்தை நடத்தி வைப்பதாக ஒப்புச்சொண்டிருக்.
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நின் ; | ஆதலின், முதலில் அங்க செல்லவேண்டும். 

நீ வேரு குருவை வைத்து ஈடத்திக்கொண்டிரு. 

அச்ச யாசகம் முடிந்ததும் வக்அவிடுகி2றன் ' என்றுசொல் 

Oy Cum at. நிமியும் ௮வவண்ண'2ம Card pay 

குருவை சியமித்துச் செப்.தகொண்டிருக்தார். பாதி 

பாகம் டந்த பிற்பாடு வட௫ஷ்டமுனிவர் வந்தா, அவர் 

காம் முன்பு குத்ரவர்த்திக்குச் சொன்னசொல்ல மறந்து 

மிகவும் கோபங்கொண்டு : நீ என்னைக் கள்ளி வேறொரு 

குருவை வைத்துக்கொண்டு யாசகம் செய்தபடியினால் 

பிசாசமாகக் கடவாய் ' என்று சபித்தார், சக்ரவர்த்தி 

* ியொயமில்லாமல் என்னைச் ஈபித்தபடி ட்டு தாங்களும் 

சரீரம் Qi 6 BI அங்கன oars MiB fil ்கள என் ௮ குருவு 

குப் பிரதி சாபம் கொடுத்தார். நெடிக்காலம் "வரையில் 

ல வவெ ‘fa நம் 9 அனண்ணமே யி im oi நீதுவரு ந இ வ தார். Cas 
க . ௪ எ ட் . ௩ 

ஆதிலா ல, aT TAL BLO. Dl பேசுஇன் றி vst ! bh OD) 5B முதலி 

Cas toh gah austin Din, பகாவசம். 
கடி. வது மற். ் 

கடிவது-கோபித் தப் (பேசுவசை,) மற - 8 மறந்துவிடு, 

° ரெ 

33. சூரிய வம்சத்தில் சிபி என்று ஒ௬ சக்ரவர்த்தி 
இருக்கார். ஒருகாள ௮வரிடத்தில ௨ புழுவக்தூ 

அடைக்கலம் புகுந்தது. நெடுக்தார ததிலிருக்.து அந்தப் 

பறவையைக் துரத்திவந்த பருந்து ஒன் று சக்ரவர் த்தியை' 

மடைந்து 4 தருமம் தெரிந்தவசே ! இக்தப் பறவை என் 
உணவு ; இதை விட்டுவிடுங்கள் ; இல்லையானால், இதன் 

எடைக்குச் சரிபான மாமிரத்தகைம் தங்கள் ய ரத்தி 

AW hi Gl எனக்குக் கொடுத்துகிடுங்கள் , ் சான் சந்தோ 

மாகப் பெற்றுக்கொண்டு போக? றன்)” என்று சொ a 

“விற்று, சக்ரவர்த்தி : அழகான. பறவையே yl அப்படியே
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தருகிறேன் ; சரியாகப்பெற்.றுக்கொள் ? என்று துலைக் 
கோலை நிறுத்து, ஒரு தட்டில் தமது உடல் மாமிசத்தில் 
கொஞ்சம் அறுத்து வைத்துத் தூக்கினார். ஃ து புரு 
வின் எடைக்குச் சரிப்படவில்லை. கொஞ்சம் Gos Sms 
௪௮. இன்னும் கொஞ்சம் ௮.றுத்து வைத்தார். து 
வும் சரிப்படவில்ல். அப்புறம் படிப்படியாகத் தமது 
உடம்பில் உள்ள எல்லா மாமிசச்தையம் ௮றுத்து அறுத் 
அத் துலைச் தட்டில் வைத்தும் புருவின் எடைக்குச் சரி 
பாசுவில்லை. Meat (pg. AA spew pnd செய்யத் தோன்றா 
மல் பறவையைக் காப்பாறிறுவதன் பொருட்டுத் காம 
கட்டில் ஏறி நின்று எடையைச் சரிப்படுத் தினார். அவ 

ரைப்போலப் பிறவுயிர்கக£க் கஷ்டப்பட்டாவது காப். 
பாற்றுவதுதான் சிறக்த விரதமாகும். மகாபாரதம், 

காப்பது விரதம். 
காப்பது - (பிறவுயிர்களுக்கு,த் இங்கு வராமல்) காப்பாற்றுவது, 

விசதம் - (மேலான) விரதமாகும், ப 
“9070௦௨ 

94; சிலவருஷங்களுக்கு முன்னாக் குமணன் என் று 
ஒரு சிற்றாசன் இருக்கான். ௮ வன் மிகுக்த கொடை 
யாளி; யாசகர்க்கு எவற்றையும் இல்லையென்று சொல்ல 
மாட்டான். அவனுக்கு இளங்குமணன் என் று ஒரு இளைய 
சகோதரன் இருந்தான். தன் தமயன் மனம் வக்தபடி 
செலவழிப்பதில் இளஙகுமணலுக்கு ௮ருவருப்புண்டா 
(யிற்று, அதனால், தமயனைர் சாட்டில் லுரத்திவிட்டு 
௮வன் இங்காகனத்தில் தான் HOT ww Par oriy 
செலுத்இவரந்தான். குமணன தம்பிக்குப் பயந்து காட் 
டூல் ஒளிரந்துகொண் டிருக்ரும்பொழுது பெருஞ்சித்திச 
னார் என்ற பண்டிதர் ஒருவர் அவனைக்கண்டு ¢ குமண 
ராஜனே! கான் இரண்டுகாட்களாக உன்னை இத் கீச் காட்
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ட.ல் தேடி அலைந்து வருகிறேன். எனக்கு ஏதாவது வெகு. 

மதிகொடு. இப்பொழுது உன்நிலையைக் காட்டிலும் என் 

நிலை மிகவும் காழ்வடைந்துளள து £ எண்று Geek செய்யுள் 

பாடினா. கூமணவாசன் அவருக்குச் கொடுக்க ஒன்றும் 

இல்லா மைபினால் ‘ டல வரே 7 on Bo. ய ஏரு லி துக் 

;கொண்டு சென்று என் சகோ தானிடத்தில் கொடுத்து 

அதன் விலையைப். பெ ONE செல் லஓு௱ங்கள,. of ஜின் விலை 

பாதிராஜ்யம்் என்று அவன் விளம்பரம் செய்திருக்கிறான் ?' 

என் றுசொல்லி அவரி...ம் வாளைச்கொழித்துக் சலைகுனிக்து 

நின்றான். அவளைப் பாலவ அனைவரும் பிறருக்கு உப 

யோகம் உள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டும். புறகாலூழு. 

கிழமைப் படவாழ். 

ழெமைப்பட- (நீயும் உன் பொருளும் பிறருக்குச்) சொந்தமாகும்: 

படி, வாழ்-ரீ வாழு. 

CE 

85. வெகுகாலத்துக்கு முன்னர்ச் சூரிய வம்சத்இல் 

வேனன் என் ௮ ஒரு மூட அரசன் இருந்தான். அவன் 
sag அற்ப புக்தியினால் முனிவாசளைோ வாகனமாசக் 

கொண்டு, அவர்களுக்குப் பலவிதமான உபதஇரவங்களை 

உண்டுபண்ணி வக்தான். வனத்தில் தவம் புரிர்துவந்த 

முனிவர்கள் விதியில்லாமல் அ௮வானச் சுமந்துகொண்டு. 

இரியச் தொடங்கனார்கள். கடவுளைத் தொழுவதற்குக் . 
கூட அவர்களுக்கு ஒழிவு உண்டாகவில்லை. அவர்கள் 

செய்து வர்.த வங்கள் யாவும் குறையச் தொடங்க. 
அவளுக்கு கல்ல வார்த்தைகளினால் பலவிகமான நீதி 

களைச் சொல்லியும் இம்முருட்டாசன கெர்ஞ்சமும் கவ: 

னிக்கவில்லை. தனது ௮இகாசத்தையே பெரிதாக மதித்து 

வந்தான். பிற்மாடு, எல்லா முனிவர்களும் pers Cet ig
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அவனைக் கொன்றுவிட்டார்கள். அவளைப் பால நாமும் 
் ச் & ஏ ? * e 

இழிவான சாரியங்களைச் செய்பலாகாது. பாகவசம், 

கீழ்மை யதற்று, 

இழ்மை - தாழ்ச்ச (குணத்தையும்) தாழ்ந்த (செய்கைகளையும்,) 
கற்ற - நீ நீக்கு. 

த 

90. அத்திெனபு£த்தில் இருந்த துசி?பாசனன் ஒரு 

சுப்ர SBN இசாஜ ஸ்இரீக ஊடு னை 5 இல்வக்து விளை 

யாடிக்கொண்டிருரக்கான். அப்பொழுறு AS BIT hs waar 
என்ற BH BEA வ்ணனு க்கம் அவனுக்கும் சடுஞாண்டை உண் 

டாபிற் ௮. அச்சண்டையில் அவன் மதா ற்றப்போனபடியி 

ஞல் 52 
யும் சறைசெய் து மீதரில் வைக தக்கொண்டுபோஸனான். 

த்தராக BS BOT அவ ர பம் லன் மனைவிமார் களை 

௮ச்ம சைய்தி ௮௪.௧ வனத்தில் வசித்துவர்கத பாண்டவர் 

களுக்குத் தெரிந்தது. அவர்களில் பீமசனன் துரியோ 

கனன் சிறைப்பட்டதற்கு மிக லும் சர்சதோப்பட்டான். 

திருமபுத்திசர் அதனைக்கண்டு கண்ணீர் சொரிற்து (பீமா! 

நீ ௮றியாமல் 2பசுகிழுப், ஈமக்குள் வரு, த்தம் இருகாலும் 

(ருக்கு இடம் கொடுக்கலாகாஅ ; நீ 2க்கிரம் அர்ச்சுன 

னோடு சென்று துரியோசனளை மீட்டுக்கொண்டு aia ! 

இல்லாஷிட்டால், ஈம குலத்துக்குப் பெரிய அவமானம் 

உண்டாகும் ' என்று சொல்லி பனுப்பினார். அவனும் 

அவ்வண்ணமே அர்ச்சுன னோடு சென்று யுத்தம் செய்து 

கந்தருவனை வென்று : அவர்களா அழைத்துக்கொண்டு 

வந்தான்.  தருமபுத்திரா. துரியோதனனை நோக்க / 

இனிப் பெண்கம் அலைத்த ண்டு இப்படி. ௮ஜாக் 

இசதையாக வெளியில் வராதே ' என்று புக்தி சொல்லி 

உபசரித்தலுப்பிஞர். ஆதலால், நாமும் ௮வசைப்போலச் 
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சத்தருவிடத்திலும் மேலான குணங்களைக் கொண்டிருக்க 

வேண்டும். | மசாபாரழம். 
. குணமது கைவிடேல். 

ருணம் ௮து - (மேலான) குணங்களை, கைவீடேல் - நீ 
sedi gs. : 

Lo , 

37, ஆதிகாளில் குக்தஇி யென்பவள வயிற்றில் கர் 

ணன் என்று ஒரு புத்திரன் பிறக்கான். ௮வன் வளர்பிறை 

மியன்ன வளர்ந்து பரசுராமரிடத்தில் வில்வித்தை கற்றுக் 

கல்வியில் நிகரற்.று விளங்கினான். துரியோதனன் பாண்ட 
வர்களைத் தொலைக்கும் பொருட்டு அவளைக் தனக்கு 

அந்தரங்க ஈண்பனாகச் செய்து கொண்டான். துரியோத 
னனுடைய சந்தோஷத்தின் பொருட்டு ௮வன் சொல்லும் 

ஒவ்வொன்றையும் காணன் தடையில்லாமல் செய்துவரு 

வான். பாரத யுத்தம் ௮சம்பமாகும்போது அவளுக்குப் 
பாண்டவர் ஐவரும் தன் ச்கோதரர் என்று தெரிந்தது. 

அவன் தாய் குர்தி தேவி அவனைப் பாண்டவர்களுடன்: 

சேர்க்துகொள்ளும்படி பலவாறு கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொண் 

டாள். கர்ணன் ௮து நியாயவிசோதம்.என்.று மறுத்து 
அவர்களுடன் சேரவில்லை. தனத ஈண்பன் துரியோதனன் 

பக்கத்திலேயே யிருந்து ௮வன் பொருட்டுப் பாண்டவர்க 

ளோடு சண்டையும் செய்து அர்ச்சுனனாலேயே இறக்.து 

போனான். அ௮வனைப்போல தாமும் ஒருவரோடு சிசேகம் 

செய்த பின்பு ௮வரசை லிட்டுப் பிரியாமல் இருக்க 

வேண்டும். மகாபாரதம், 

கூடிப் பிரியேல். 

‘ கூடி - - (ஒருவசோடு) சிசேசம் செய்து, பிரியேல்-(சீ அவமை 

விட்டு) நீங்காதே. 
அசல 

8 .
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88. முன்னாளில் வடமதசையில்' உக்செசேன மகா 

சாஜா என்று ஒரு உயர்க்க அரசர் இருந்தார். அவர் 

புதீதிசனுக்குக் கமான் என்று பெயர். ௮வன் தன் சகோ 

தரியின் வயிற்றில் Gpis கிருஷ்ணன் என்பவனைப் 

பகைத்து, அவளைச் கொல்வதற்குப் பலவிதமான கெடுதி 

களைச் செய்தும், தனது ஈண்பர்களைச்கொண்டு செ ப்விதீ 

AID Oh ST esr. ஆனால், அவற்றில் ஒன்ருவ.து பயன்பட 

வில்லை. எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணன் உபாயத்இனாலும் 

தனது பராக்சிரமத்தினாலும் எளிதில் நீக்கிக்கொண்டு விட். 

டான். பிற்பாடு கம்சன் சன் கொடுந்தொழிலின் பலனாக 

அக்இருஷ்ணனால் மற்றொரு சமயத்தில் மரணமடைந்து 

போனான். அ௮வளைப்போல நாமும் பிறரைக் கெடுப்பதற்கு 

நினைக்கலாகாத. , பாகவசம். 

கேடூப்ப தோழ். 

செடுப்பத-(பிதருக்குக்) கெடுதிசெய்வதை, ஒழி (8) விட்டுவிடு. 

தீதி 

89. பரிக்ஷிக்ன என்னும் அரசன் பாண்டவரில்” 

ஒருவனான அர்சனை னுடைய பெயரன். அவன் ஒரு 

காள் வேட்டை: விரும்பிக் காட்டுக்குச் சென்றான். 

அங்கே ஒரு முனிவர் நிஷ்டை செய்துகொண்டிருந்கார். 

reer அவரிடம் சென்று ।முனிகாதா .' வழி தவறிப் 

போயிற்று. எனர்கு அத்தன புரத்துக்குச் செல்லும் வழி 

யைத் தெரிவிக்கவேண்டும் * என்று பலதடவை வினவி 

யும்' அவர் ஒன்றும் விடை சொல்லவில்லை. அரசன் முனி 

வர் தன்னை அலக்ஷ்யம் பண்ணுஇரார் என்று நினைத்து, 
அங்கு இறக்துடெஈத ஒரு பாம்பை எடுத்து அவர் கழுத் 
சில் மாலயாகப் போட்டு அப்பாற் சென்றுவிட்டான். 

அஃது அம்முனிவர் புத்இிருக்குத் தெரித்தது. வர்
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HTOVE(H ஏழாவதுகாள் பாம்புகடித்து இறக்கும்படி 

௮சசனுக்குச் சாபம் கொடுத்தார். ௮ம்மன்னவன் அதனை 

முனிவர்களால் ௮றிர் த, அப்பொழுதே வியாசர் புத்திச 

ரான சுகமுனிவரை அடைந்து அவரிடத்தில் ஸ்ரீ மகா 

ளீஷ்ணுவின் அவதாரப் பெருமைகளை விவரித்துக் கூ.று 

இன்ற பாகவதத்தைப் பக்இயுடன் கேட்டுவர்தான். அத 

னால் ௮வனுக்கு உயர்க்க ஞானம் உதயமாயிற்று. கடைசி 

யில் ௮வன் கடவுள் திருவருளுக்கும் சொந்தமானான். 

அவனைப்போல ஒவ்வொருவரும் கடவுள் விஷயமாகச் 

சொல்லும் வார்த்தைக் கேட்பகற்கு அசைப்பட 

வேண்டும். பாகவதம். 
கேள்வி முயல். 

கேள்வி - (கல்வி யறிவுள்ளவர் சொல்லும் கடவுள் விஷயமான 
பொருள்களைச்) கேட்பதற்கு, முயல் -- (8) முயற்சி செய். 

LY 

40, 2, 23-ag ரதைகளினால் பாண்டவர் தகக 

CE HEF சொச்தமான காடுரசாங்களைச் சூசாட்டத்தில் 

இழந்து மனைவியோடு வனத்றுக்குப் போனார்கள் என்ப 

தைப் படி த்திருக்கிறிர்கள், அவர்கள் காட்டில் கழிக்க 

வேண்டிய பன்னிரண் வருஷத்தையும் சஷ்டப்பட்டுக் 

கழித்து, ஒருவர்கண்ணாக்கும் தெரியாமல் காட்டில் மறைந் 

இருக்சிவேண்டிய ஒரு வருவகாலத்தை மச்சதேசத்து 

௮சசனான விரசாடமன்னவன் ௮ ரண்மனையில் இருந்து 

கழித் துவர்தார்கள். அவர்களில் பீமசசனன் விராடமன் 

னவனிடத்தில் சமையல் 7வ* செப்துவந்தான். ஒரு 

சமயத்தில் இராஜசபைக்குவஈ.து வல்லமை பேசின ஒரு மல் 

லனை வெல்லமுடியாமல் .அங்கிருர் க எல்லா மல்லர்களும் 

வருந்தி நின்றார்கள், வா பொழுது /8மசேனன் அவ 

னோடு சண்டை? செய்ப மிவற்றிகொண்டு தன் சாமர்த்தி
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யத்தை வெளிப்படுத்தின. அவனே மற்மொரு சம, 

இல் தனது பராக்செமத்தினால் விராட -மன்னவனுடன் 

சண்டைசெய்த இிரிகாத்ச மன்னவன் தேரைத் தூக்கி 

யெறிர்து விராட மன்னவனையும் காப்பாற்றிபிருக்கிறான். 

வனைப்போலச் சமயம் வாய்த்தபோது ௨வவொருவரும் 
கற்ற தொழிலை ஒளியாமல் வெளிப்படுத்த வேண்டும். 

மகாபாரதம். 

கைவினை கரவேல். 

கைவினை - (நீ கற்றுக்கொண்ட) கைத்தொழில்களை; கரவேல்- 

(சமயத்தில்) ஒளியாதே, 

iP 

41. தேவர்களில் வசுக்கள் என்று ஒருவகுப்பார் 

இருக்கறார்கள. அவர்களின் தொகை எட்டுக்கோடி, 

அவர்களில் எட்டுப்பெயர் தலைமைபெற்றவர். , ஒரு சம 

யத்தில் அநத எண்மரும் வசிஷ்டமுனிவரிடத்இல் இருக்க 

காமதேநுவை ஒருவரும் அறியாமல் ஒருகாள் இசவில் 

வந்து திருடிக்கொண்டு போனார்கள், அச்செய்தி மறு 
நாள் முனிவருக்குத் டுதரிந்தது. அவர் உடனே வசுக்களை 

அழைத்து : நீங்கள் களவு செப்தபடியினால் உலகத்தில் 
மனிதர்களாகப் பிறவுங்கள் £ என்று சாபம் கொடுத்தார், 

அவர்கள் ௮ச்சாபத்தை மீக்கெேகொள்ள முடியாமல் பின் 

ஜனொருசமயத்தில் பூலோகத்தில் கங்காகேலியின் வயிற்றில் 
வந்து பிறந்து கஷ்டப்பட்டார்கள். அதலால், நாமும் 

பிறர்பொருள் களை அ௮பகரிக்கலாகா து. மகாபாரதம். 

கோள்ளை விரும்பேல். 

கொள்ளை - (பிதர் பொருளைத்) இருடுவதற்கு, விரும்பேல் - 

(6) ஆசைப்படாசே. 

த்த
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42. முதல் கதையில் இராமனைப்பற்றித் தெரிந்து 
கொண்டிருக்கி பீர்கள். ௮வன் தனது இளம்பிராயத்தில் 

மர்தரை என்னும் வேலைக்காரியினுடைய கூன்மூதுகன் 

மீது களிமண் உருண்டையை வேடிக்சையாகப் போட்டு 

விளயாடினான். ௮ஃது அவளுக்கு மிகவும் அவமானமாக 

இருந்தது. அவள் அந்தச் செயலை மனத்தில் வைத்துச் 

சமயத்தை எதிர்பார் த்திருந்தாள். சிலவருஷங்களுக்குப் 

பின்னர் இராமனுக்கு -இசாஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்ய 

முகூர்த்தம் நிச்சயித்திருஈ்5.து. மந்தரை இராமன் இத் 

றன்னையாகிய கைகசேயியைக்சொண்டு அம்முகூர்த்தத் 

தைக் சலைதது அவனையும் வனத்துக்குப் போக்கினாள். 
ஆதலால், காம பிறருக்கு ௮வமானம் உண்டாகும்படியான 

விளயாட்டுக்களைச் செய்யலாகாது. இசாமாயணம். 

கோதாட் டொழி. 

'சோ.து-கு.ற்றம் (பொருந்திய), ஆட்டு-விளையாட்டுக்சளை, ஒழி- 

(ர) விட்டுவிடு, 
பதி? 

45. முன்னர் மதுரைப் பட்டணத்தை ஒரு பாண் 
டியசாஜன் அரசாண்டு வந்தான். அவன் தன் ஈகரழ்தில் 

காசியாத்திரை சென்றிருக்க உர் அந்தணன் பனைவியைக் 

காப்பாற்றுவதன் பொருட்டு அந்த அக்கிரகாரத்தில் 

உள்ள எல்லா அக்தணர் வீடுகளுக்கும் படி யரிசி கொடுத்து 

அவர்கள் அனைவரையும் ஐருதன்மையாக அதரித்து வச் 

தான். சல மாதங்களுக்குப் பித்பாடு காசிக்குச் சென்ற 

அ௮ர்தணன் திரும்பிவர் ஏ மனைவியுடன் பேசிக்கொண் 

டிருந்தான். இரவில் மாறுவேஷம் பூண்டூவந்த ௮ரசன் 
௮வனை யா £ரா அயலான் என்று நினைத்துச் தெருக்கத 

வைத் தட்டினான். அ௮ர்கணன் :யார ?' என்று தட் 
டிக் கேட்டசனலை், அவனைச் சொந்தக்காரன் என்று
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தெரிக்துகொண்டு அவ்வச்சகணனுக்குக் தன் மனைவியின் 

மீது சந்தேகம் உண்டாகாதபடி ௮ர்தத் தெருவில் உள்ள 

எல்லா வீட்டுக் கதவுகளையும் அப்படியே கட்டிக்கொண்டு 

அசண்மனை போய்ச் சோந்தான். ஆயினும், அவன் மறு 

நாள் காலையில், MIT G பாராமல் சதலவத் தட்டி அந்த 

ணனுக்கு அவன் மனைவியின் 8,நு சந்தேகத்தை உண்டு 

பண்ணின தனது வலக்காச்ை வெட்டி Ou dG ge 

டான். அுந்தச்செயப்தி ௮ர்சணர்களுக்குக் தெரிந்தது. 
அவர்கள் அரசன் செயலுக்கு ஆச்சரியப்பட்டு அப் 

பொழுதே பெரிய யாசம்செய்அு பசும் பொன்னால் புஇி.ப 

கை ஒன்று உண்டுபண்ணி அரசனுக்குப் பொருந்தப் 

பண்ணினார்கள். அன்றுமுதல் அவனுக்குப் பொற்கைப் 

பாண்டியன் என்று பெயர் உண்டாயிற் ற. அதலால், 

நாமும் பிதருக்குப் பழியை உண்டாக்கும்படியான காரி 

யங்களை மறக அம் செய்யலாகாது. பழமொழி, 

ஒகேளவை அகற்று. 

செளவை- (பிறருக்குப்) பழியை உண்டாக்கும் காரியங்களையும் 

சொற்களையும், அகற்று - (நீசெய்யாமலும் சொல்லாமலும்) நீக்இவிடு, 

“தீத. ் 

44, முற்காலத்தில் மகக, அலம் பொழுந்திய ௮கஸ்.இி 

யர், வசிஷ்டர் முதலான FI Saleen தேவர் களுக்கு 

அ௮சசனாகிய இந்திரவ் கட்டளைக்கு அடங்கி கடந்து ௮வ 

னுக்குப் பல்லக்கும் சுமந்து வந்தார்கள். அங்கனமே 

பூலோகத்தில் இருக்? புரூரவன் முதலான சக்ரவர்த்தி 

களுக்கும் முனிவர்கள் அடங்கி அவர்கள் கட்டளைப்படி 

நடந்திருக்கிறார்கள். தவத்தில் மிகுக்த முனிவர்களே ௮ங் 

நனம் அடக்கியிருக்தபடியினால் காமும் ௮ரசன் கட்ட 

ளைக்கு ௮டங்கி ஈடக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால், இமை 

உண்டாகும். மகாபாரதம்
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சக்கர நேறிநில். 

சச்சரம் - (அரசனுடைய ஆச்ஞைச்) சக்கரமான.து, கெறி-(செல் 

லும்) வழியில், கில் - (நீ அடங்க) ௩ட, 

hf - 

ய் ~ . . ச க ச் 
40. அவது கதையில் பயாதிமன்னவளைப்பற்றி ௫ 

வாறு தெரிர் அகொண்டிருக்கறீர்கள். ௮வன் ௪௫ இரவம்௪ 

சக்ரவர்த்தி. பிரதிஷ்டானம் என்ற டட்டணம் அவனுக்கு 

சாஜதானியாக இருக்கது. அமமன்னவன ஈல்லினைப் பய 

னால் தெய்வலாகம் சென்று அங்கு நெடுங்காலம் வரை 

யில் வசித்து வர்சான். ஒருரமய,க்சில் அவன் இந்திரன் 

முன்னர்த் தன்னை அகங்கரித்துப் கழு துசொண்ட குற் 

றத்தினால் புண்ணியம் குறைக் கிலகதில் தள்ளப்பட் 
டான். அப்பொழுது ௮வன் இுஇர*னசோ5ூ, (மேன்மை 

பொருக்தியவனே ! கருணைகொண்டு. என்ன நல்லவர்சு 

ளுக்கு நடுவில் விழும்படி செப். நான (2வண்டும் வரம் 

௮க்த ஒன்றே. 9யொன்றுகான் ! எனறு கெஞ்ிக் 
கேட்டுக் கொண்டான்.  இடஇதிரன் 4 அவ்வண்ணமே 

யாகட்டும்? பன்று அவனுக்கு கத வரத்தைக் 

கொடுததான். பின்னர். பயாதி மனனவன் அஷ்ட 

கன் முகலான நான்கு மூனிவர்களுக்கும ஈடுவில் வத்து 

விழுக்கான். அமழமுனிவர் தங்கள் அசசிரமச்தில் வ 

னுக்கு இடங்கொடுத்து ஆதரித்தார்கள். மன்னவல் அவர் 

களைப் பிரியாமல் இருது அவர்க தன்னைக் கேட்ட 

தரும சந்தேகங்களை யெல்லாம் தீர்த்துககொண் டிருக் 
தான், கலகாலத்துக்குப் பிற்பாடு, இரதிரன் அந்த 

மான்கு முனிவர்களையும் தன் ௩லகததூக்கு அழைத்து 

வரும்படி விமானத்தை அனுப்பினான். அர்கால்வரும் 

: பயாதிமன்னவன் இல்லாமல் நாங்கள மர்த்திரம் சுவர்க்
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ES SEG வரமாட்டோம் ் என்று மறுத்து விட்டார்கள். 

இக்இரன் அவர்களுக்குச் சந்தோஷத்தை உண்டு பண் 

ணும்பொருட்டு (பயாதி மன்னவனையும் அவர்களுடன் 

சுவர்க்கத்துக்கு அழைப்பித்துக் கொண்டான். ஆதலால், 

யயாதி மன்னவனைப்போல சாழமும் பெரியவர்களின் கூட் 

டத்தில் இருந்தால் நன்மைபெறலாம். சசாபாரதம். 

சான்றோர் இனத்திரு. 
சான்னோர்.(சல்லி அறிவு ஒழுக்கங்களில் நிறைந்த) பெரியவா. 

ஞடைய, இனத்து - கூட்டத்தில், இரு - (நீ சோந்து) இரு. 

| தீத 

46, முருகன் என்ற ச.றுவன் திருப்பத்தூரில் மாடு 

மேய்த்துக்கொண்டிருந்கான். ௮ வன் ஒருகாள் பக்கத் 

இல் உள்ளவர்களை வேடிக்கை செய்யவேண்டும் என்று 

கினைத்து ௦ ஐயோ 2 புலி வருகிறது . புலி வருது . if? 

என்று பொய்க்..ச்சல் போட்டான். அயலில் இருக்தவர் 

கள் அதனை உண்மை யென்று நினைத்துப் பரபசப்போடு 

அயு தங்களைத் தூச்சச்கொண்டு ஓடி.வர்தார்கள். அங்கே 

புலியைக் காணவில்லை. £கிறுவன் தங்களைப் பொய் 

சொல்லி ஏமாற்றினான்' என்று அவனைச் திட்டிக்கொண்டு 

திரும்பிப் போய்விட்டார்கள். மற்றொருகாள் உண்மை 
யாகவே புலி வர்துவிட்டது. அச்சிறுவன் ( ஐயோ £! 

புலி !/ புலி?!” என்று பலதடவை உரத்துக் கூவினான். 

இறுவன் முன்போலவே வேடிச்கை செய்கிறான் என்று 
ஒருவரும் வரவில்லை. புலிவந்து சிறுவனைத் தூக்கக் 

கொண்டு போய்விட்டது. அச்சிறுவனைப் போல நாமும் 

வேடிக்கைக்காகவும் பொய் சொல்லக்கூடாது. .கதாமஞ்சரி, 

சித்திரம் பேசேல். 
-இத்திரம்-(மெய்போலத் சோனம்) வேடிக்சைவார்த்தைகளை , 

பேசேல் - (ரீ) பேசாசே.
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47. 8-வது கதையில் அரிச்சக்திர மன்னவனைப் 

நீறிச் தெரிர்துகொண் டிருக்கறீர்கள். HUT தனது 
சாதகம் முதலிய எல்லாவற்றையும் கவுக முனிவருக் 
GS தானம் கொடுத்துவிட்டுக் சாசிப்பட்டணம௦ே போனான். 
wats அ௮க்கெளககர் கடனுக்காக மனைவியையும் மகனை 
யும் ௮ரதப் பட்டணத்தில் இருந்த காளகண்டன் என்னும் 
அதணனுக்கு அடிமையாக்கத், தாலும் வீரபாகு என்ற 
ஒரு பமையனுக்கு அடியமைபாகிச் ௬டகாடு காத்துவர் 
தான். அப்படிப்பட்ட கஷ்ட சமயத்இலும் கூட அவன் 
கவுசிக முனிவர் தன்னைக் கேட்டுக்கொண்டபடி பொய்: 
சொல்ல விரும்பவில்லை. புகழுக்குக் காரணமான உண்மை 
பேசு தலையே உனறுதியாகக்கொண்டு உயர்ந்த இர்த்தியை 
அடைக்தான். ௮வனைப்போல நாமும் புகழுக்குக் காரண 
மான மேன்மைக் குணத்தை மறவாமல் இருக்கவேண்டும்.. 

மகாபாரதம், 
சீர்மை மறவேல். 

சீர்மை - (புகழுச்குச் காரணமான) மேன்மைச் குணத்தை, மத: 
வேல் - (நீ) மறர்துவிடாதே, , 

145. சேதிப் பட்டணத்தில் செபாலன் பன்.று ஒரு 
அரசன் இருர்தான். அவன் தனது மாமன.,மகனான 

கருஷ்ணன் மீது பொறாமைகொண்டு அவனைப் பலவிடங் 
களிலும் பலவா. தாஷிக்துப் பே௫வர்தான். எப்படிப் 
பட்ட பெரிய சபையாக இருந்தபோதிலும், வன் அவ 
OTs தாஷியாமல் இருப்பதில்லை. ஒரு சமயத்தில் பு. திஷ் 
டி7 சக்ரவர்த்தி இர்இர ப்ரஸ்த,க்தில் இசாஜசூயம் என்னும் 
பெரிய யாகத்தைச் செய்தார். உலகத்தில் இருர்ச எல்லா 
அசசர்களும் எல்லாப் பெரியவர்களும் அந்த யாகத்துக்கு, 

வர்திருக்தார்கள். யாகசபையில் இசுபாலன் Sor GU LDS BLY 

WAH AMAR GOADMYA
YS
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பழி கிருஷ்ணனைத் துஷ்டன் என்றும், இருடன் என்றும், 

யோக்கியன் என்றும் £ தாஷிக்கத் தொடங்கினான் 
உடனே கிருஷ்ணன் கோபங்கொண்டு எல்லாருக்கும் எதி 

ரில் அவளைக் கொன்றுவிட்டார். ஆதலால், நாமும் பிற 

ருக்கு வருத்தம் தரும்படியான வார்த்தைகளைச் சொல்லக் 

கூடாது. மகாபாரதம். 

| சுளிக்கச் சொல்லேல். 

சுளிக்க - (கேட்போர் முகம் சுளித்து) வெறுக்கும்படி, சொல் 

Caw - (ரீ ஒன்றும்) சொல்லாதே, 

49. முன்னாளில் கிடதகாட்டுக்கு ஈளன் என்ற 

௮சசன் தலைவனாக இருஈதான். அவன் ஒருகாள் பொழுது 

போக்குக்காகப் புஷ்கரன் என்னும் ஒரு சிறிய ௮சச. னுடன் 

சது அடத் தொடங்கினான். ௮வ்வாட்டத்தில் அவனுக் 

குச் சொந்தமான அுசசையும் அதிகாரத்தையும் கூடப் 

பகதயம் வைத்து ஆடி அவ்வொந காளிலேயே எல்லா 

வற்றையும் இழக்து விட்டான். பின்பு மனைவியும் yeu 

னும் வயிறு வளர்ப்பதன் பொருட்டு வேற்றுத்தேசம் 

சென்றார்கள். அவன் தரித்திர மிகுஇயினால் நடுக்காட்டில் 

மனைவியை விட்டுப் பிரிந்து ௬.துபர்ணன் என்ற வேரு 

அரசனுக்குச் சமையல் வேலை செய்து ஜீவனம் பண்ணி 

வர்தான். அவன் மனைவி தமபந்தி அந்தக் காட்டில் 

அலைக்கு திரிர்து முடிவில் சேதிசாட்டை அடைந்து அக் 

சாட்டு ௮சசன் மகளுக்குத் தாதியாக இருந்து பலவித 
. மான கஷ்டங்களை அதுபவித்தாள். ஆதலால், நாமும் 

Gar MIC UTNE HSM HLTH. | OBL std. 

| சூது விரும்பேல், | 

. சூது - சூதாட்டத்தை, விரும்பேல் (8) - விரும்பாதே,
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ட 90. அக்தணருலத்தில் சாணக்கியர் என்று ஒருவர் 
இருந்தார். ௮வர் இராஜ தந்திரத்தில் வல்லவா, பாடலி 

புசத்தைப் பரிபாலித்துவர்த நவகர்தளர் என்பவர்கள் 

ஒருசமயத்தில் ௮வரை எதிரில் இகழ்ந்து பேசினார்கள். 

சாணக்கியர் அந்தப் பகையை மனத்தில் வைத்இருந்து' 

பருவதராஜனைக் கொண்டு அவர்களை அடியோடு தொல்த் 

அச் சர் இரகுப்கள் என்றவனுக்கு அவ்வரசைச் சொக்க 

மாக்கினார். இராக்ஷஸலன் என்ற முதல் மக்திரிக்கு ௮.௮ 

சரிப்படவில்லை. அவன் நரர்தனவம்சத்தில் மிகவும் ௮ன் 

புள்ளவன். அம்மக்திரி சக்இரகுப்தன் பவனி வருகை 

(யில், கோபுசத்தின் மீது ஒருவனை உட்காருவித்து தவன் 

தலையில் விழும்வண்ணம் ஒரு பெருங்கல்லப் புசட்டியும், 

அவன் புகுக்க அறைக்கு நெருப்பிடுவித்தும், இன்னும் 

இதுபோன்ற பலவிதமான ஆபத்துக்களை உண்டுபண்ணி 

வந்தான், சாணக்கியர் தமக்குச் சொந்தமான எல்லா 

வேலைகளையும் விட்டு ௮ப்பட்டணத்தில் வருஷக்கணக்காக 

இருக்துசொண்டு இரசாக்ஷலன்செய்யும் ஒவ்வொரு சூழ்ச்சி 

யையும் ௮றிக்து தடுத்துச் சம இருப் தனுக்கு ஏவ்விதத்தி 

லும் அபத்து வரவொட்டாமற் காத்து அவனைச் இங்கா 
தனத்தில் நிலைக்கப்பண்ணிஞர். அவரைப்மிபால ஒவ் 

வொருவரும் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தைச் செம்மை 

யாகச் செய்து முடிக்கவேண்டும். முத்திராராக்ஷஸம். 

செய்வன திருந்தச் சேய், 
செய்வன - செய்யவேண்டிய காரியங்களை, இருந்த - செம்மை 

யாச, செய் - (5) செய், . 
sopeioo— 

௦], 48-வது கதையைப் படித்துக்கொளக, 

சேரிடம் அறிந்துசேர். 
சேர் இடம்-சோரத்தகும். இடத்தை, ௮றிர்.து. - - தெரி தகொண்டு, » 

(சேர் - (ரீ) சேர்க்திரு,
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52. துரியோதனனுக்கும் பாண்டவருக்கும் ஆதி 

முதல் பகைபெருகி வந்ததென்பது மேலே படித்த: 

சுகைகளினால் தெரிர்திருக்கலாம். துரியோதனன் தந்தை 
அப்பொழுது சிங்காசனத்தில் இருர்துவர்த படி.யினால் 

அவனுக்குச் செல்வாக்கு அ இகமாயிற்.று, அதனால் அவன் 

கருவம்கொண்டு பாண்ட.வரில் தனக்கு மிகவும் பசையான 

பீமனைக் கொல்லும் பொருட்டு அவன் சாப்பாட்டில் 

விஷத்தைக் கலந்தான். ௮வன் அங்கையாற்றில் விளையாடும். 

இடத்தில் நீரில் கழுக்களை காட்டினான். அவன் தாக்கத்தில் 
பாம்புகளைக் கடிக்கவிட்டான். ஐவரும் தூங்கும்போது 

விட்டில். நெருப்பிட்டுக் கொளுத்தினான். ரூதாட்டத்தில் 
அவர்கள் இராஜ்யத்தை அ௮பகரித்துக்கொண்டான். அவர் 

சள் மனைவியான பாஞ்சாலியை இசாஜசபையில் அழைத்து 
Oss மானபங்கம் செய்தான். அவர்கள் இறப்பதற்கு. 

மரணயாகம் செய்வித்தான். இவையன்றி இன்னும் பல 

வகையான அக்கிரமங்களையும் அப்பொழு தப்பொழுது 

அவன் அவர்களுக்குச் செய்துவர்தான். இக்காரணங் 

8. துஷ்டன். 
துஷ்டன்?!” என்று வெறுக்கச் தொடங்கினார்கள். துரியோ 

தனன் இிறிதும் ஈல்லவனாகாமல்.. அப்படியே இறந்து 

போனான். ௮வனைப்போல நாமும் $F! Glave துஷ்டன். 

என்று வெ.றுக்கும்படி. உலகத்தில் இரியலாகாது. 

மகாபாரதம்... 

களினால் நாட்டில் 4 உள்ள பலரும் அவனைச் (2, 

. சை யெனத் திரியேல். 

சையென - (பெரியோர் உன்னைச்) € என்று (வெ.ுக்கும்படி), 
இரியேல் - (நீ அஷ்டனாகத) திரியாசே. 

03. வனத்தில் அ௮க்னிவே௫ியர் என்று ஒரு ரிஷி 

இருந்தார். அவரிடத்தில் அசோணன், அருபதன் என்று:
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இரண்டு மாணாக்கர் UES HUGE Sar. . அசோணன் 

அக்தணகுலம்) அருபதன் கூடத்திரியகுலம்; துருபதலுக்கு 

மறதி அதிகம் துரோணனோ சு.றுசுறுப்புள்ளவன்) அரு 

பதன் துசோணனிடத்தில் தான்மறர்துபோன வில்விச்தை 

களாயெல்லாம் அடிக்கடி கற்றுக்கொண்டுவருவான். சில 
வருஷம் கழித்து அலவிருவரும் குருவிடம் விடை. 

பெற்றுக்கொண்டு வேறுவேறு பிரிந்துபோகத் தொடங்கி 

ஞர்கள். அப்பொழுது துருபதன் துசோணனை கோக்க, 

(நான் மறந்துபோன எல்லாவற்றையும் நீ எனக்குப் 

பொறுமையுடன் கற்பித்திருக்கிறாப்) கான் அவ்வுதவியை 

மறர்துபோகவில்லை ) எனக்குச் சிங்காசனம் சொந்த 

மாகட்டும் ; ஈன்றி யறிதலின்பொருட்டு உனக்கு அர்த 

அசில் பாதியைப் பங்கிட்டுத் தருகிறேன் £ என்று வாக் 

குத்தத்தம் செய்து விடை பெற்றுக்கொண்டு போனான். 

தில வருஷங்களுக்குப் பின்பு தருபதனுக்கு ௮ரசுகிடைத் 

தது. அவன் சிங்காதனத்தில் இருக்கும்போது ஒருகாள் 

துரோணன் அவன் சபைக்குச்சென்று (அரசனே! நான் 

உனது பழைய ஈண்பன் ) ஒரு கறவைப் பசுவைவிரும்பி 

உன்னிடம் வர்.திருக்கதேன்' என் சொன்னான். அதனைக் 

கொடுக்க மனம்வசாமல் அரசன் அனைவருக்கும் எதிரில் 

௮வனை :பேராசைக்சரன்' என்று ௮வமதித்துப் பரிகா 

சம் பண்ணினான். முன்பு அவனுக்குச் சொன்னவசனத்தை 

கொஞ்சமும்கவனிக்கவில்லை. உடனே தசோணன் கோபம். 

கொண்டு ;துஷ்டவரசனே! நீ என்னை அ௮வமதித்ததற்குப் 
பதில் செய்கிறேன். பார்' என்று சபதம்செய்து, மற்றொரு 

சமயத்தில் பாண்டவரில் ஒருவனான அர்ச்சுனனைக் 

கொண்டு சண்டையில் அவனைத் தேர்க்காலில் கட்டிவசச் 

செய்து மானபங்கம் பண்ணினான். ஆதலால், கமும்



ள் 1 CHE SA 
பாஞ்சாலனைப்போலச் சொன்னசொல்லை. நிறைவேற்று 

லவதற்குச் சோர்வடையலாகாது. மகாபாரதம். 

“சோற் சோர்வு படேல். 

சொல்-(சொன்ன) சொல்லை (நிரைவேற்றுவதற்கு), சோர்வு. 
படேல் - (நீ) சோர்வடையாசே. | | 

  

(04. 81-வது சதையில் கும்பகர்ணனைப் பற்றி நீக்: 

கள் தெரிர்துகொண்டிருக்குறிர்கள். ௮வன் இலங்கைப் 

பட்டினத்தில் இராவணனுச்கும் இசாமருச்கும் ஈடந்த 

சண்டையில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு யுத்தம்செய்து சுக்கி 

ரீவன் என்ற குரங்கரசனை உயிருடன் பிடித்துக்கொண்டு. 

பட்டினம்போனான். ஈடு வழியில் 4 கையில் அகப்பட்ட 
வன் எங்குச் செல்லப்போஇழுன் * என்று நினைத்துச். 

சற்றுச் சோம்பலாகச் செல்லச் தொடங்கினான். சக்கி 

Pact ௮வன் அ௮ஜாக்கரதையை அறிக்து தருணம். 

பார்த்து அவனுடைய மூக்கையும் காதையும் கடித்து 

எடுத்துக்கொண்டு இசாமரிடத்துக்கு வர்.து சேர்க அவிட் 
டான். கும்பகர்ணன் ரணகளத்தில் பகைவனை உயிருடன் 

பிடி த.து வரதம் பயனடையவில்லை. “ சோம்பலினால் ௮வ 

மானத்தையும் . ஆப.த்தையுமே HO BTC. ஆதலால், 

outer se uray நாமும் சோம்பல் கொண்டு திரியலாகாது. 

ப் இசாமாயணம்.. 

சோம்பித் திரியேல். 

சோம்பி - (காரியத்தில், சோம்பல்சொண்டு, இரியேல் - (8), 
திரியாதே, ப 

: —copedoo 

59. 3-வு சதையில் துரியோதனன், ' பாண்டவர் 

மனைவியான பாஞ்சாலியை மானபங்கம் பண்ணச் சபை
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(பில் அழைப்பித்தான் என்று படி.த்திருக்கிறிர்கள. ௮ 

தப் பாஞ்சாலி இராஜசபைக்கு வக்அ அங்குள்ள பெரிய 
வார்களைக் தனக்கு நியாயம் சொல்லும்படி. கேட்டாள். 
ஒருவராவது வாயைக் இறக்கவில்லை. அத்தன பெயரும் 
மெளனமாக இருக்துவிட்டாஈர்கள். அப்பொழுது துரி 
யோ தனனுக்குக் கடைசி சகோதானான விகர்ணன் என் 
பவன் ஏழுந்து சபையில் உள்ள அனைவரும் ஓப்புக்கொள் 
ளும்படி. அவளுக்கு நியாயம் கூறினான். எல்லாரும் ‘wen 
ரூய்ச் சொன்னான்; ஈன் ௬ப்ச் சொன்னான் ' என்று அவ 
ஊனக் கொண்டாடினார்கள். அதலால், நாமும் அவனைப்: 
போல யோக்கியன் என்று பெயசெடுக்சகவேண்டும். 

மகாபாரதம்... 
தக்கோன் எனத்திரி, 

தக்கோன் என - (பெரியவர் உன்னை) யோக்யென் என்று: 
சொல்லும்படி, இரி - (8) ௩ட. 

—AHEAOo-- 

06, 80-வ.து சதையில் பதினேழாவது நாள் பாரத 

யுத்தத்தில் தூரச்சுனன் விட்ட அம்புகளால் காணன் 
சோர்ந்து கேர்த்தட்டில் விழுந்து வ் விட்டானென்றும், ௮ப் 
பொழுது: அவன் செய்த தருமமே அவனைச் காப்பாற்றிய 

தென்றும் படித்திருக்கமிர்கள். bs யுத்தத்இல் அர்ச் 

னனுக்குத் தேர்ப்பாகனாக இருக்கவர் கண்ணபிரான். 

அவர் அர்ச்சுனனுக்கு ஈன்மை செய்யும் பொருட்டுக் 

காணனிடம் ௮ச்தண வேஷத்தோடு சென்று, அவன் 

அதுவரையிலும் செய்திருக்க ஈல்வினைகளை யெல்லாம் 

தானமாகக் கேட்டார். கர்ணன் சந்தோஷமடைந்து 

தன்னுயிர்க்குத் துணையாக இருந்த werden stones 

கொடுத்து அழியாத சர் த்தியை அடைந்தான். அவனைப் 

போலவே நாமும் பிறருக்குச் சானம் செய்ய அசைப்பட. 
வேண்டும், மகாபாரதம்.
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தானமது விரும்பு. 
தானம் அது - (நல்லவர்களுக்குத்) , தானஞ் செய்வதற்கு, 

விரும்பு - (8) ஆசைப்படு, 
IST Oe 

97. 84-வது கதை இரணியன் என்று ஒரு ௮௬ 
ரன் இருந்ததாக உங்களுக்குத் தெரிவித்திருக்கறது. 
௮வன் சகோதரனை ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு வசாக வடிவம் 

கொண்டு கொன்றுவிட்டபடியினால் ௮வன் முதலிலிருந்து 

௮ம்மசா விஷ்ணுவைப் பகைத்துக்கொண்டு வந்தான். 

அவன் ஆ௫ரகையில் விஷ்ணுவின் பெயரை ரவரும் உச் 

சரிச்கலாசாது. தவறிச் சொன்னவர் எவராயினும் 

தண்டிக்கப்பமிவார். சல வருஷங்களுக்குப் பின்னர் 

அவனுக்குப் பிரஹ்லாதன் என்று ஒரு புத்திரன் பிறக 

தான். ௮வன் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவினிடத்தில் மிகவும் ௮ன் 

புள்ளவன். தன் விசோதியை வணங்கி வருகிருன் என்று 

இரணியன் அவனுக்குப் பலவிதமான இம்சைகளை உண்டு 
பண்ணினான். பிரஸ்லாதன் அவை எல்லாவற்றையும் 
அக்கடவுள் அருளினால் எளிதில் நீச்கிக்கொண்டு முடிவில் 

அவருக்கு முதன்மையான பக்தனும் னான். ஆதலால், 

நாமும் பிரஷஹ்லாதனைப்போல விஷ்ணு பக்தனாக இருந்த; 

அக்கடவுளுக்கு : அடிமை செய்யவேண்டும். பாகவதம். 

திருமாலுக் கடிமை செய். 

இருமாலுக்கு - மகா விஷ்ஹூவுக்கு, அடிமை செய் - (8) 

தொண்ு செய். 

  

௦8, 52-வது சுதை துரியோதனன் ௮க்செமங்களைச் 

சுருக்கித் தெரிவித்இருக்கறது, அவன் ஒரு சமயத்தில் 
பாண்டவர்களைக் கெடுக்க விரும்பி வனத்துக்கு வக்தான். 

அங்கே ஒருவர் தவம் செய்து கொண்டிருந்தார். வ
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ருக்குக் காளமுனிவ. என்று பெயர். துரியோதனன் 

அவரைச் சரணாமடைந்து தனது குறையை விண்ணப்பித் 
அக் கொண்டான். அம்முனிவர் ஒரு பெரிய யாகம் 

செய்து பாண்டவர்களை அடியோடு தொலைத்து விடுக 

றேன் £ என்று அவனுக்குக் தைரியம் சொன்னார். தரி 

யோதனன் சந்தோஷம் கொண்டு அவர் விரும்பின வண் 

ணம் யாகத்துக்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்கள்யும் 
கொடுத்தனுப்பினான். உடனே கல்ல முகூர்த்தத்தில் 

அரத முனிவர் யாகத்தை அசம்பம் செப்து நடத்தி வக் 

தார். அதில் ஒரு பெரிய பூதம் உண்டாயிற்று, அது 

முனிவர் கட்டளை பெற்றுப் பாண்டவர் ஐவரையும் கொல் 

லப் புறப்பட்டுப் போயிற்று. அப்பொழுது பாண்டவரில் 

நால்வர், இருஷ்ணன் செய்த ஒருவகைத் தக்இரத்தினால், 
இறர்தவர்போல ஒரு குளக்கரையில் விழுந்து கிடக்தார் 

கள். அந்தக் கொடிய பூதம் அவர்களைச் செத்தவர் என்று 
நினைத்துக் கோபத்தோடு திரும்பி வந்து, தன்னை உண்டு 

பண்ணி யனுப்பின முனிவரையே கொன்று 'மறைத்தது. 
ஆதலால், நாமும் பிறரைக் கெடுக்கும்படியான பாவகாரி 

யங்கள்ப் பண்ணலாகாது. மசாபாரதம், 

தீவினை அகற்று. 

இிவினை-பாவச் செயல்களை, ௮கழ்.று-(8) நீக்கு, 

ஈத்த 

99. 89-வது கதையில் பரிக்ஷித்து மன்னவன் 

தனக்கு ௮கால மாரணம் உண்டாகப் போன்றது என் 
பதை முனிவரால் தெரிந்தகொண்டான் என்று படித் 

இருக்கிறீர்கள். ௮வன் வேலை இல்லாமலிருக்தால், பெரிய 

விசாசமாக இருக்கும் / ௮ஃது இன்னும் தஅக்கத்தை 

உண்டுபண்ணும் ; இருக்கும் வரையில் மனத்தைச் சந் 
4,
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தோஷமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். என்று எண் 

ணிச் ஈகமுனிவரை அடைந்து அவரிடத்தில் பாகவதத் 

தைக் கேட்டு மரணவிசாரம் இல்லாம?ல2.ப ரக்தோஷ 

மாக உயிர்துறந்தான். மரணத்தை அறிந்தும் அவன் 

விசாரப்படவில்லை. அவனைப்போல காழும் மனத் நுன் 

பத்.துக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்க வண்டும். 
. பாசவதம. 

துன்பந்துக் கிடம கொடேல். 

துன்பத்துக்கு - (மன) வருத்தத்துக்கு, இடம் கொடேல் - (ந) 
இடம் கொடாதே. 

தம் 

60. காூப்பட்டணத்தில் & ர ரொம.டை ஸ்திரீ கீரிப் 

பள்ளை யொன்று வளர்கது வக்கா, oh el at அவள் 

தன்னுடைய இளங்குழக்தைக்கு அந்தக் கரியைக் காவல் 

வைக்து விட்டு நீராடப்போனறளை். அப்பொழுது ஒரு, 

கரும்பாம்பு அந்தக் குழந்தையைக் கடிக்சவர்தது. ரிப் 

பிள்ள உடனே அதனோடு சண்டை செய்து அந்தப் 

பாம்பை இரண்டு துண்டமாக்கிக் கொன்று வாயிழ்படியில் 

வந்து நின்றது. அவள் நீசாடித் இதம்பிவநம்2போது இரத் 

தத்தோடு நிற்கும் மரிப்பிள்ளோயைக் கண்டு, (அது தன் 

குழந்தகையைத்தான் கடித்துக் ப கான்றுலிட்டது' என்று 

எண்ணிக்கொண்டு தான் 'சுமஈ்துவஃத தண்ஷீர்க்குடத்தை 

அதன்மேல் போட்டுக் கொன்று உள்ளே நழைக்தாள். 

அங்குத் தொட்டிலில் குழந்தை விரயாடிக்கொண்டிருக்க 

வும் பாம்பு இறந்து கிடக்கவும் கண்டு, (ஐயோ. ஆராய்க து 

பாராமல் கீரிப்பிளளையை அமிபாயமாகக் கொன்று 

விட்டோமே' என்று வருக்இத் கானும் இறக். பொானாள். 

ஆதலால், ௮ராய்ந்து பாராமல் ௨௫ காரி..த்)தயும் செய்ய 

லாகர்து, பஞ்சதச்ிசம்,
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தூக்கி வினை சேய், 
_தூக்ட- ஆராய்க்து, வினை-(ஒரு) தொழிலை, செய் - (ரீ) செய். 

Lo 
61. 57-வது கதையினால் இரணியன் ஸ்ரீ மகா 

விஷ்ணுவின் மீது மிகவும் பகை கொண்டிருந்தான் என்று 

வெளியாகின்றது. ௮வன் அரசாட்சியில் கடவுளின் 

பெயசை உச்சரிக்கன்றவர்கள் மரண அகண்டனையை 

அடைந்து வந்தார்கள். தெய்வத்தைக் குறித்துச் செய் 

யப்படும் ஜபம், தபம், ஹோமம் முதலிய எல்லாவற்றையு% 

தன்னைக் குறித்தே செய்யும்படி ௮வன் கட்டஅையிட்டிருர் 

தான். பிற்பாடு ௮வன் அத்தெய்வ தூஷணையினால் ௮னை 

வசாலும் வெறுக்கப்பட்டு முடிவில் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் 

நரசிங்காவதாசத்நினால் மமணமடைர்து போனான். ஆத 

லால், நாமும் தெய்வத்தைக் தூஷிக்கலாகாது. பாகவதம். 

தேய்வம் இகழேல். 

செய்வம் -கடவுளை, இகழேல்-(8) இகழ்ச்சி பண்ணாதே, 

LD 
02. டெல்லிப் பட்டணத்தில் மயிலாசனத்தில 

இருந்து ௮௪ செலுத்தி வந்த அரசர்களில் ஒளசங்கஜீப் 

என்பவர் ஒருவர். அவர் அடம்பரம் அற்றவர். கல். 

லொழுக்கம் உள்ளவர். அனால், மதவிஷயத்தில் மாத்திரம் 

அவருக்குப் பிடிவாதம் உண்டு. ௮வர் வட இக்தியா முழு 

வதையும் துருக்கமதம் ஆக்குவதற்குப் பலவிதத்திலும் 

பிரயத்தனப்பட்டு வந்தார். அம்மதத்தில் சேச மனமில் 

லாதவர்களுக்குத் தனியான வரிகள் விதித்தார். இன் 

னும் பல சில்லசைத் தொந்தரைகளாலும் அவர்களை உபத் 
இரவித்தார். ஜனங்கள் அவற்றைப் பொறுக்கமுடியாமல் 

மூலைக்கு மூலை கலகம் செய்யக் தொடங்கினார்கள். மதத்
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இல் உள்ள ௮பிமானத்இனால் அவவரசருக்கு அவர்கள் 

கூக்குரல் ஒன்றும் செவியில் ஏறவில்லை. முடிவில் ௮ந்த 

ரு கூற்றத்தினாலேயே அவர் அரசாட்சி அமைதியில் 

லாமல் அடியோடு ௮ழிந்துபோய் விட்டது. ஆதலால், 

தேசத்தில் உள்ளவர்களின் கொள்கைக்கு விசோதமாக 

காம் நடக்சலாகாது. ப இர் ததேச சரித்திரம். 

.......... 8ததத்தோ௦ ஒத்துவாழ். 
தேசத்தோடு-(₹ வாசம் செய்யும்) தேசத்தில் உள்ளவர்களுடன், 

ஒத்.து-(பகையில்லாமல்) கூடியிருந்து, வாழ்-(ீ) வாழு. 

த்தி 

05. முற்காலத்தில் சுந்தன் உபசுந்தன் எனறு 

இரண்டு ௮௪ சகோதரர் இருந்தார்கள். அவர்கள் ஒற் 

அமையில் மிகு தவர்கள். வசத்திலும் பலத்திலும் உயர்த் 

,சவர்கள், ஒருவராலும் வெல்ல முடியாதவர்கள், ஒரு 

சமயத்தில் அவ்விருவரும் ௮ழகில் மிகுந்த திலோத்தமை 

என்ற தெய்வப் பெண்ணை மணம் செய்துகொள்ள 

அசைப்பட்டார்கள். அக்தப்பெண் 4 சூரர்களே / உங்க 

ளில் பராக்கிரமம் உள்ள ஒருவளை தான் மணக்துகொள்ளு 

AC wer என்று ௮சை வார்த்தை சொன்னாள். அப் 

புத்தியற்ற சசோதசர்கள் தங்களில் பராக்ரமம் -உள்ள 

வனைத் தெரிர்துகொள்ளும் பொருட்டுச் தாங்களே ஒருவ 

சோடு ஒருவர் சண்டைசெய்து இறர்துபோனார்கள். 

அவர்களைப்போல காமும் பெண்களுடைய அசை வார்த் 
*தைகளைக் கேட்கலாகாது. மகாபாரதம். 

| - தையல்சொல் கேளேல். 

தையல் - பெண்களுடைய, சொல் - (ஆசை) aunt feo seer, 
Raters - (ச) சேட்டு (ஈட.வாதே).



உரையும் சசைக்குதிப்பும் 88: 

04, 15-வது கதை உங்களுக்குக் கிருஷ்ணனைப் wp 

றித் தெரிவித்திருக்கெறது. அவன் தன்னுடைய இளம் 
பிராயத்தில் குசேலன் என்ற அந்தணனோடு கல்வி கற்று 

வந்தான். கற்று முடிஈ்த பிற்பாடு, இருவரும் வேறு வே.று 

பிரிச்துபோனார்கள். நெடுகாள் கழித்துக் குசேலன் ஒரு 
சமயத்தில் இருஷ்ணனைக் காணவேண்டும் என்று துவாச 

கைக்குச் சென்றான். அப்பொழுது குசேலன் தரித்திர 

தின் ௮வதாரமாகவும் இருஷ்ணன் செல்வத்தின் ௮வதார 

மாகவும் இருந்தார்கள். காவற்காரர் குசேலன் வேஷத் 

தைக்கண்டு பரிகாசம் பண்ணிக் : கிருஷ்ணன் அவ 

னோடு பேசுவ.தும் கஷ்டமாக இருக்கும்' என்று தங்களுச் 
குள் சொல்லிக் கொண்டனர். அனால், கிருஷ்ணன் அவர் 

கள் சொல்லியது2பாலக் குசேலனை அ௮சாதசவு செய்ய 

வில்லை. அவன் தன் பெருர்தன்மையைக் கொஞ்சமும் 

கவனியாமல் குசேலனைத் தழுவி உபசரித்து அவன் 

கொண்டுவந்த மிகவும் ௮ற்பமான ௮வலையும் அன்போடு 

தின்று அவனுக்கு நிரம்பிய செல்வத்தைக் கொடுத்தலுப் 

பினான். அவளைப்போல நாமும் பழைய ஈட்பை மறக்க 

லாகாது. பாகவதம், 
தொன்மை மறவேல். | 

தொன்மை - vespennunBu (ACcssansujd 2 peranyjw,) 
மற்வேல்-(8) மறர்து விடாதே. ! * 

தீதோ 

05. 40-வது கதையில் பாண்டவர்களும் பாஞ்சாலி 

யும் ஒருவருஷம் வசையில் விராடமன்னவன் ௮சண்மனை 

யில் மறைந்திருந்தார்கள் என்று. படித்திருக்கறீர்கள். 

அப்பொழுது துரியோதனன் விராட. 'மன்னவனது பசுக் 

கூட்டங்களை ௮பகரித்துக் கொண்டு அவனோடு வலுகில் 

சண்டையிடத் தொடங்கினான். . அர்ச்சுனன் ௮ம்மன்ன
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லுக்கு உதவி செய்வகன் பொருட்டு உத்தாகுமாசன் 

என்பவளைச் சாரதியாக ௮மர்த்திக்கொண்டு தான் பூண் 

டிருக்ச பேடி வடிவத்துடன் துரியோதனன் படைக் 

எதிரத்அப் பசுக்களை மீட்டு வெற்றியடைர்தான். அப் 
பொழுது துரியோசனன் * தவணை முடிவதற்குள அர்ச் 

சுனன் வெவிப்பட்டுவிட்டான் ; அவன் மறுபடியம் சகோ 

இசர்சளோடு பன்னிசண்டு வருஷம் வரையில் வனத்தில் 

னாசம் செய்யச்செல்லவேண்டும் ? என்று பாட்டனாரான 

பீஷ்மரிடத்தில் வழக்குச் செய்துகொண்டான். அவர் 

துரியோதனா! நீசொல்வது கியாயமன் று; அவர்கள் தவணை 

சேத்றோடு தொலைந்து போயிற்று; அர்ச்சுனன் சரியான 

காலத்தில் தான் வெளிப்பட்டிருக்கிறான் ) அவனை இனி 

AH TNS GEG அனுப்பமுடியாது ' என்று காட்களைக் 

கணக்கிட்டுச் சொல்லி, ௮வன் வழக்கைக் தள்ளிவிட்டார். 

ஆதலால் ஒறாவரும் தோல்வி.படையும்படியான வழக்கைத் 

தொடசலாகாது. மகாபாரதம். 
தோற்பன தொடரேல். 

தோற்பன - தோல்வி (அடையக்கூடிய) காரியங்களில், தொட 
சேல் - (நீ வழக்குச்) செய்யாசே, 

தி 

00. கெடுங்காலத்துக்கு முன்னர்ச் சூரியகுலத்தில் 

போதன்: என்று ஒரு மன்னவண் இருஈதான். ௮வன் 
பாட்டன்மார்களான சகரர்கள் கபிலமுனிவர் சாபதிதினால் 

பாதாளத்தில் இறந்துபோய் விட்டார்கள். பரேதன் 

அவர்களுக்கு ஈற்கதியை உண்டுபண்ணும் பொருட்டு 

வனத்துக்குள் சென்,று அயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் 

துவம்செய்து ஆகாயத்தில் இருந்த தெய்வ கங்கையை 

நிலச்துக்குக் கொண்டு வந்தான். அவன் வருத்தத்தை 

ஒருவரும் அடைந்திருக்க மாட்டார்கள். ௮வன் தனது
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கஷ்டத்தைக் கொஞ்சமும் கவனியாமல் உலகம் உள்ள 
வரையில் உயிர்களுக்கு உயர்ந்த நன்மையை உண்டுபண்ணு 

இன்த அ௮ர்தப। பரி.ப காரியத்தை அரிதில் கிறைவேற்றிப் 

பாட்டன்மாருக்கும் புண்ணிய உலகத்தை அளித்தான். 

அவனைப்போல நா(மும் வருத்தப்பட்டாவது நல்ல காரி 

யங்களைச் செய்ய முபலவேண்டும். இசாமாயணம் 

நன்மை கடைப்பிடி. 
> 

நன்மை-சல்ல காரியககளை, கடைப்பிடி- (ரீ) உறு தியாசச்கொள். 

-- ஒழியப் 

07. 62-வது கதையைப் படித்துக்கொள்க. 

நாடோப்பன சேய். 

நாடு-(உன்) காட்டில் (உள்ள பலரும்), ஒப்பன-ஒத்துச்சொள் 

ளத் தகுர்த (காரியங்களை), செய்-(நீ) செய். 

. IR HO 

08. மொககலாயர்களின் ஆளுகையில் அக்பர் சக்ர 

வர்த்தியன் அரசாட்சி ஒப்பும் உயர்வும் அற்றது. அவர் 

காலத்தில் எல்லா ராஜ.புத்தி அரசர்களும் மொகலாயர் 

களுக்குத் தங்கள் பெண்களைக்கொடுத்தும், அவர்கள் பபெண் 

களைத் தாங்கள் மணம் செய்துகொண்டும் சிகேசமானார் 

கள். பிரதாபளிங்கு பன்ற அசன் ஒருவன் மாத்திரம் 

அச்செப்கையை விரும்பாமல் வேறுபட்டிருந்தான். அக் 

பர் சக்ரவர்த்தி, அவன் தமது சம்மதப்படி ஈடக்சவில்லை 

என்று கோபம்கொண்டு ௮வன் இராஜ்யத்தை ௮பகரித்.து, 

அவனையும் ௮வன் குடும்பத்தையும் வனத்தில் ஒட்டினர். 

பிரதாபஸிங்கு வனத்தில் நல்ல சாப்பாடு இடைக்காமல் 
குளிரிலும் பனியிலும் ரூடும்பத்தோடு வருக்தும்போ த 

கூடத் தான் மொசலாயர்களுடன் சம்பக்தம் செய்ய
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விரும்பவில்லை. ௮வன் இறக்கும் வரையில் வனத்தில் ௮ப் 

படியே கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருஈது அனைவராலும 

உயார்த புகழை அடைந்தான், ௮வனைப்போலவே காமும் 
வருத்தம் வந்துவிட்டதென்று நம்முடைய உயர்ந்த நிலை 

மையிலிருகது மாறக்கூடாது. இக்துதேச சரித்திரம். 

நிலையிற் பிரியேல். 

நிலையில் - (நீ இருக்னெ.ற கெளரவமான) நி£லழிலிருர்த, பிரி 
யேல் - நீங்காதே, 

தத 

09. நெடுங்காலத்துக்கு முன்னர்க் காட்டில் 

பெரி.ப யாள ஒன்று தன்னைச்சோரத பானைக்கூட்டங்க 
ளோடு ஒரு ஆழமான மடவில் இறக விளையாடிக்கொண் 

டிருஈ,௪௮. sO pgs ஏரு sh முதலை அதன் 

காலைப் பிடித்துக்கொண்டு தண்ணீருக்குள் இழுக்கத் 
தொடங்கிற்று, பானை பலம் உள்ள பெரிய விலங்கான 

படி.யினால் அம்மு கலையோடு பலாாட்கள் வசையில் சண்டை 

யிட்டுக் கரைக்குவரப் பாரத்து, இனால், அம்முதலை 

அ௮.தற்குக் கொஞசமும இடம தரவில்லை. அது தண்ணி 

ருக்குள் பானையை அப்படி! இழுத்துக்கொண்டுபோகத் 

சீர்மானித்தது. பிற்பாடு, அவ்வி.பானை மிகவும் இளைத்து 

மகா: விஷ்ணுவைக் தத்து அவர் உதவியினால் அவ் 

வாபததை நீக்கிக்கொண்டனு. அவர் அருள் செய்யாவிட் 

டால் £400 5 இதகஈதிருப்பது SEEN. AGO, அழ 

மான $ரில்,இறங்கி ௮தஇிகமாக விளையாடக்கூடாது. 
பாகவதம். 

நீர் விளையாடேல். 
நீர் - (அழமான) நீரில் (இறங்கி), விளையாடேல் - (நீர்தி) விளை 

யாடாதே,. 

த்த
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0, சுக்செபசவான் நவக்கிரகங்களில் ஒருவர். 

வர் வசுரர்களுக்குக் குரு. எல்லா மக் இரங்களையும் எல் 

லாச் சாஸ்இரற்களையும் ஈன்றாகக் கற்றவர். இறந்தவர் 
களப் பிழைக்கச் செய்யும் * மிருக சஞ்சீவி ' என்ற மகா 

மர்திரமும் அவருக்குத் தெரியும். அவர் ௮தனை யாருக் 

கும் உபதேசிப்பதில்லை. தம் சஷ்பர்கள் எத்தனை தடவை 

சண்டையில் இறர்தாலும் அவர்களை மறுபடியும் பிழைப் 

பித்து விடுவார். இந்த அற்புத சக்தி தேவகுருவாகிய 

பிருகஸ்பதிக்குக் டையாது. அதனால் தேவர்கள் சுக்கிர 

பகவானிடத்தில் மாணாக்கனாகவிழுக்து அவருக்குச் சக் 

தோஷத்தை உண்டுபண்ணி, மிருத சஞ்€வி மகாமக 

இரத்தைக் கற்றுக்கொண்டு வரும்படி பிருகஸ்பதியின் 

புத்தனை கசன் ௮ன்பவனை அனுப்பியிருக்தார்கள். 

YS ui DHS அசுரர் ஒரு சமயத்தில் சுக்கரருக்குத் 

தெரியாமல் "கசனைக் கொன்று சாம்பலாக்இக் கள்ளில் 

கரைத்து, அவருக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தார்கள். சுக்கிரர் 

கள் குடி.ப்பதில் மிக்க விருப்பமூள்ளவர். ௮வர் யோசியா 

மல் ௮க்கள்டமா ஆசையோடு வாங்க குடித்துவிட்டார். 

மயக்கம் தெரிந்த பிற்பாடு, ௮வர் புத்திரி தெய்வயாளையி 
னால் உண்மை தெரிந்தது. அப்புறம் பலவிதமாக அழுது 

மிகவும் வருந்தினா. gat அடைந்த வருத்தத்தை 

வாயினாற் சொல்லி முடியாறு. அவர் கள் உண்ணாமலிருக் 

தால் அவ்வித வருத்தத்திற்கு உள்ளாக வேண்டியதில்லை 

பல்லவா ? ஆதலால், காமும் கள் முகலான அற்ப பானங் 

கப் பருகலாகாது. மகாபாரதம், 

நுண்மை நகரேல். 

துண்மை - (மயச்சம் தரும் கள் முதலான) s Suter acu gs 

களை, நுகரேல் - (6) அருக்சாதே. 
இழிய நவ
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(1. புசாணம் சொல்வதில் சமாத்தரான சூதபுரா 

ணிகர் என்பவர் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்தவர். அவர் 

எல்லாச் சாஸ் இிரங்களையும் எல்லாப் புராணங்களையும் ஈன் 

முகக் கற்றுக் தெளிர்திருக்தார். கைமிசம் என்னும் 

வனத்தில் இருந்த தவத்தில் மிகந்தவர்களான, சவுனகர் 

முதலான மகாமுனிவ/கள் அவரிடத்தில் புராணம் கேட்க 

ஆசைப்பட்டார்கள்,. அவர் தாழ்ச்த ஜாதியில் பிறந் 

இருர் சபடி.பினால் ௮ங்கிருத எல்லாழுனிவர்களும் per! 

சேர்ந்து பெரிய யாகம் ஒன்று செய்து அதன் முன்னிலை 

யில் அவரை ௮க்தணர் அக்கினார்கள். சூதர் புராணங் 

களை நன்றாகக் கற்றிசாவிட்டால், அந்தணராக முடியா 

தில்லவா £ அதலால், தாமும் கஷ்டப்பட்டாவது நன்ருக 

ல்களைக் கற். றுக்கொள்ளவேண்டும். மசாபாசசம், 

நால் பலகல். 

தூல்பல-( அறிவை வளர்க்கும்) நூல்கள் பலவற்றையும், கல் - 
(ரீ) கற்றுக்கொள். 

தீத் 
/2. சோழமகாட்டில் குண்டையூர்க்கிழார் என்று 

ஒருவர் இருக்கார். அவர் பயிர்த்தொழில் செய்து ௮இக 

மான கெல்லை உற்பத்திபண்ணி அனைவருக்கும் ௮ன்னம் 

அளித் தவச்சார். அவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கும் 
௮ வரைச் சேர்க்த திருத்தொண்டர்களுக்கும் தேவை 

யான தானியங்களைக் தருமத்தின் பொருட்டு வருஷர் 

தோறும் கொடுத்து வருவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக் 

தார். அவர் தருமத்தைச் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் தாம் 

செய்த தேவாரத்தில் புகழ்ச்து சொல்லி யிருக்கிருர். 

அவரைப்போல நாமும் நெற்பயிர்செப்து அனைவரையும் 

உண்பிக்க வேண்டும். ் 
நெற்பயிர் விளை, 

செல்பயிர் - கெல்பயிரை, விளை - (ரீ) பயிரிடு, 

தேவாரம்,
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73, முன்பு - திருவாரூரை மதச்சோழன் என்று. 

ஒரு அரசன் பரிபாலித்துவர்தான். அவனுக்கு வித 

விடங்கன் என்று ஒரு புத்திரன் இருர்சான். அவன் 
ஒருகாள இராஜவி'திபில் பவனி வருகையில், ௮வனுடைய 

தேர்க்காலில் ஒரு பஈவின் கன்று ௮சப்பட்டு இறத 

போயிற்று. கன்றை இழந்த தாய்ப்பசு ௮ாசன் சபைக்குச். 

சென்று *$அசாய்ச்சி மணியை அடித்துக் தன் குறையைத். 

தெரியப்படுத்இற்று. :மனுச்சே: மன் ஈன்றாக ஆலோசனை 

செய்து விதிவிடங்கனை அர்த விதியில் படுக்கவைத்து. 

அவன் மீது தன் தேரை ஒட்டிக்கொன்று உயர்ந்த நிதியை 

Hos oS Rene. ௮வனைப்போல அனைவரும் பக்ஷபாத 
மில்லாமல் ரீதி செலுத்தவேண்டும். பெரியபுராணம்... 

“நேர்பட வோழுகு. 

சேர்ப்ட - (பக்ஷபாதமில்லாமல்) ஒழுங்காக, ஒமுகு - (ரீ) கடந்து 

கொள். ப 

ஆர 
74. முதல் கதையில் சசாத சக்ரவர்த்இக்குக் கைகேயி 

என்ற ஒரு மனைவி இருந்தாள் என்று படி. த்திருக்கிறீர்கள்.. 

அவள் ஒருசமயம் தன் கணவனிடத்தில் இரண்டு வரக்: 

களைப் பெற்றுக்கொண்டிருக்தாள. கெடுகாள கழித்துச் 

சக்ரவர்த்தி தமது மூத்தபுத்தானான இசாமனுக்குப் பட் 

டாபிஷேகம் செய்ய கிச்சயித்தார். கைகேயி தான் பெற்: 

றிருந்த வாத்தின் வல்லமையினால் : இராமனைப் பதி 
னான்கு வருஷம் காட்டுக்குப் போக்இனாள். ௮வள் செய்த 
அக்காரியத்இற்காக அயோத்தியில் இருந்தவர் ௮னை 

வரும். அவளை அதிகமாகத் தூஷிக்கச் தொடங்கினார்கள். 

அவள் வயிற்றில் பிறக்த பாதன் கூடத் தாயின் காரியத்தை 
  

* நியாயம் வேண்டின் றவர் அசாலச்திலும் சென்று செரிவிப்ப- 

தற்குக். சட்டியிருக்கும் மணி.
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அங்கீகரிக்கவில்லை. அவள உலகத்தில் இருச்கும் வசையில் அந்த் அவமான த்.இனால் மிசவும் வருஈ்சிச்கொண் டி ருத் தாள். அவளைப்போல காமும் பிறருக்குத் துன்பம் தீரும் படியான காரியங்களைச் செய்யலாகாது, இசாமாயணம் 

கைவினை ஈணுகேல். 
கை - (பிறர்) வரு£தக்கூடிய, வினை _ (தீய) காரியங்களை, ஈணு கேல் - (8ீ செய்ய) நெருங்காதே, 

  

7d, 46-வது கையைப் படித்துக்கொள்க, 
கோய்ய வுரையேல். 

கொய்ய - (பிதருக்கு வருத்தத்தை உண்டெண்ணும்படியான) அத்பமான (வார்ச்சைகளை,) உசையேல்- (8) சொல்லாதே, 
30௮0௦௨ ட 

76, அருசமயத்தில் சர்ப்ப வகளுக்குத் தலைவனான அதிசேஷனுக்கு வயிற்றில் சூலைநோய் உண்டாயிற்று, அவன அசம்பத்தில் மருத முதலிபவற்றை உட்கொள் aT ine Cam any அலக்ஷ்யம் பண்ணிவர்தான், ௮க்கோய் கரளடைவில் முற்றி அவனுக்கு அதிகமான வருச்சத்தை உண்டுபண்ணிற் நட கோயைப் பா அக்கமுடியாமல் ௮ப் புறம் அவன் வைத்தியர்களை த் சேடினான், அகஸ்தியர் முதலான மகாமுனிவர்களும் வது அவனுக்கு வைத்தியம் செய்தார்கள், நோப் கொஞ்சமும் குணமாகவில்லை, அவன் பிழுப்போலத் BMY FS), அப்படியே நெடுங்காலம் வசையில் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தான். பிற்பாடு, திருப்பாற் கடலில் சன்வர் இரி என்ற ஆயுள்வேத பண்டிதர் அவதரித் தர். அவர் அவனுக்குச் தக்க மருஈதுகளைச் செப்து கொடுத்து தோயை நீக்கினார், அவனைப்போல சாமும் ௮ஜாக்சொதையினால் நோய்க்கு இடம்கொடுக்கலாகாது,
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நோய்க்கு இடம் கோடேல். 
சோய்க்கு - சோய்களுச்கு,. இடம்சொடேல் - (அபத்தியம் .மூ.ச 

லியவைகளைச் செய்து) (8) இடம் கொடுக்காதே. 

அஅடுந்குமிடு டம 

77. 28-வது கதையில் பாண்டவர் பதின்மூன்று 

வருஷம் வனத்தில் வாசம்செய்துவர்தால், ௮வர்கள்பாகத் 

தைச் துரியோதனன் இருப்பிக் கொடுத்துவிடவேண்டும்' 

என்று பெரியவர்கள் தீர்ப்புப் பண்ணின தாகப் படிச் 

இருக்கிறீர்கள். அவர்கள் தங்கள் சவணை வருஷங்களைக் 
கழித்த பிற்பாடு, துரியோதனனிடத்துக்குக் கிருஷ்ணனை 

இராஜதூ தனாக அ௮னுப்பியிருந்சார்கள். கிருஷ்ணன் அச்: 

தினபுரம் சென்று முதல்காள் விதுரன் வீட்டில் தங்க 

விருந்துண்டு, இசண்டாவலுராள் இராஜசபைக்குவக்தான் . 

தரியோதனலுக்கு விதுரன் சிறியதர்தை ஆகவேண்டும். 

௮வன் கொஞ்சமும் மரியாதை இல்லாமல், தூதுவக்த 

இருஷ்ணனையும், விருந்து செப்த விதுரனையும் இராஜ 

சபையில் பலவாறு தூஷித்துப் பேசினான். வீரர்களிற். 
திறந்த விதுரன் அதனால் மிகுந்த கோபம்கொண்டு, தன் 
cutis Baws சபையில் ஒடித்துப்போட்டுத் “ gh 

யோதனா 2? இனி கான் உனக்கு ஒருநாளும் உதவி செய்.ப 

மாட்டேன் '' என்.று சொல்லிச் சபதமும் செய்துகொண் 

டான். வந்தக் காரணத்தினாலேயே அப்புறம் பாண்டவர் 

களுக்கும் அவனுக்கும் ஈடஈத பாசத யுத்தத்தில் ௮ வன் 

விதுசன் உகவியை அ௮டையமுடியவில்லை. ௮வனைப்போல 

நாமும் பெரியவர்களுக்குப் பழிப்பை உண்டுபண்ணும்படி. 

யான 'வார்த்தைகளைச் சொல்லலாகாது. மசா பாரதம், 
பழிப்பன பகரேல், 

பழிப்பன - (பெரியவர்களுச்குப்) பழிப்பை உண்பெண்ணும் 
படியான (இழிவான) சொற்களை, பசசேக்-(ரி) சொல்லாதே,
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78: 26-வது கதையைப் படித்துக்கொள்க. 

பாம்போடு பழகேல். 

பாம்பொடு - பாம்புகளோடு, பழகசேல்-(ரீ) சசவாசம் செய்யாதே. 

அ 
70. குமாரகுலோத்துங்கன் என்ற சோழராஜன் 

உறையூர்ப் பட்டணத்தில் அசசுபுரிநது வந்தர்ன். அவன் 

ஒட்டக்கூத்தரிடத்தில் கல்விகற்றவன். அரசன் தமக்கு 

மாணாக்கன் என்ற முறைமையினால், ஓட்டக்கூத்தர் ஒரு 

வரையும் மதியாமல் கருவம்சொண்டிருந்தார். ஒரு சமயத் 

Ba அ௮ச்சபைக்கு வந்த ஓளவையார் ௮வரைகோக்கி 

“ஐயா கூத்தே. நீங்கள் கடை யடியில் மன்று சந்இரன் 

வரும்படி ஒரு செய்யுள் சொல்லுங்கள்” என்முர், அவர் 

(பிள்ளை மதிசண் டெம்பேதை பெரிய மதியும் இழந்தாளே” 

என்று இரண்டு சாஇரன் வரும்படி பாடினார். ஓளவை 

யார் (ஒட்டா ஒரழுமதி கெட்டாய்' என்று சொல்லி அனை 

வகுக்கும் முன்னிலையில் ௮வமானப்படுத்தினார். ஆதலால், 

நாமும் ௮வசைப்2பாலச் சபையில் பிழையுண்டாகச 
சொன்னால், ௮வமானமடை வோம். (விசோதாச மஞ்சரி) 

பிழைபடச் சோல்லேல். 

பிழைபட--(சொல்வஇல்) குற்றம் உண்டாகும்படி, சொல்லேல் - 

(டீ ஒன்றையும்) சொல்லாதே, 

As - 
80. 18-வது கதையில் திருவள் ரவர் என்ற தெய்வப் 

புலவரைப்பற்றிக் கொஞ்சம் படி த்திருச்கிறிர்கள். ஆதியில் 

௮வரசை மிகவும் தாழ்க்தவர்களான வள்ளுவீர் என்ற ஒரு 

வகைச் சாதியார் எடுத்து வளர்த்துவர்தார்கள். அவர் 

சமது ஈல்லொழுக்கத்தினாலும், உயர்ர்த படிப்பினாலும் 

உலகத்தில் மிருந்த பெருமையை அடைந்தார். அவர்
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காலத்தில் இருக்க பெரியவர்கள் அவரிட , த்தில் வந்து 
தங்கள் சக்தேகங்களை யெல்லாம் நீக்கக்கெ ரண்டு போவார் 

கள். அவர் தமிழ்காட்டில் புகழையும் 9பருமையையும் 
மிகுதியாகப் பெற்றுத் ‘Ban separ என்னும் ஒரு சிறந்த 
நூலை இயற்றினார். அவரைப்போல நாழும் கல்லவழியில் 

பெருமையைச் சம்பா இக்கவேண்டும். புலவர் புசாணம். 

பீடூபேற நில். 

பீடு - பெருமையை, ' பெற - அடையும்படி, நில் - (மீ நல்ல 
வழியிலே) நில். 

8] முன்னர்ப் பாண்டவர்கள் வன கதில் வசித்து 

வர்தபோது கயன் என்ற கந்தருவன் ஒருவன் அர்ச்சுன 

னிட.த்தில் வநது அவனை ௮ இகமாகப் ly கற்க நூ குன்ளைக் 

காப்பாற்யவேண்டும் என்று வேண்டினான். அர்ச்சனன் 
* பயப்படாதே ; காப்பாற்றுகிறேன் ; கான் உனக்கு 

என்ன செய்யவேண்டும் ? விவாமாகம் சொல் '” என்று 

கேட்டான். கச்தருவன் ஐயா? இருஷ்ணார் என்னைக் 

கொல்ல இருக்கிறார்; தாங்கள் ௮அதனைத தடித்துக் காப் 

என்று பிரார்த்துத்தான். அர்ச்உனன், 

தமையனாராயே : யுதிஷ்டிரரோடு நெடூ2ரம் ஆலா சனை 
பாற்ற '2வண்டும் ”? 

செய்து, 'எப்படியிருஈ்தாலும், நம்மிடத்தில் ௮ டை க்கலம் 

புகுக்தவனை ராம் கைவிடலாகாது, என்று HTL oot) gg, 

மைச்.துனன் என்றும் பாராமல் கருஷ்ணமனேடு புத்தம் 
செய்து கந்தருவனைக்: காப்பாற்றினான். அவளைப்போல 
காமும் கம்மைப் புகழ்க்து அடுத்தவாகலக் காப்பாற்ற 

வேண்டும். மகாபாரதம். 
புகழ்ந்தாரைப் போற்றி வாழ். 

புசழ்க்சாரை - (உன்னைப்) புசழ்ச் ஐ. அடுத்தவர்களை, போற்தி - 
(சைவிடாமல்) காப்பாத்தி, வாழ் - (நீ) வாழு, 

MAHAMAHOPADHYAYA
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, 82. திருவெண்ணெய் ஈல்.லூரில் சடையப்ப முதலி 

யார் என்று ஒரு பெரிய பிரபு Morar. ௮வர் பயிர்த் 

தொழிலை யல்லாமல் வே.று ஒரு தொழிலையும் விரும்பிச் 

செய்ததில்லை. ௮ர்தத் தொழிலிலேயே அவர் ௮;இச௫ 
மான செல்வத்தை அடைந்திருந்தார். குமாரகுலோத் 

அங்கன் .முதலான உயர்ச்த அரசர்களும் கவுசவிக்கும்படி. 

யான நிலைமை ௮வருச்குக் இடைத்திருந்தது. சவிசக்ச 

வர்த்தியாயெ கம்பர் அவரைத் தாம்செய்து இராமாயணத் 

இல் அடிக்கடி புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறார், அவ்வளவு மஇப் 

பூம் அவருக்குப் பயிர்த்தொழிலினால் உண்டாயிற்றே 

யன்றி வேறன்.று. அவரைப்போல நாமும் பூமியைத் 

திருத்திப் பயிர்த்தொழில் செய்து உண்ணவேண்டும். 
வீசோதாச மஞ்சரி. 

பூமி திருத்தியுண். 
பூமி - (விளை) நிலத்தை, திருத்தி - (£ர்) திருத்திப் (பயிரிட்டு), 

உண் - (நீ ௮,சன் பயனை) உண்ணு. 

௮0790௨ 

83. முன்பு ் அம்பரீஷன் என்று ஒரு மன்னவன் 

இருக்தான். அவ்ன் ஒருபெரிய யாகத்தை அாம்பித்துச் 

செய்து வருகையில் இடையில் தேர்ந்த ஒரு குற்றத்தின் 
பொருட்டு மனிதளைப் பலி கொடுக்கவேண்டிவந்தது. 

௮.தற்சாக அவ்வாசன் உலகம் முழுவதும் இிரிக்..து மிகவும் 

வருந்தி முடிவில் சுனச்சேபன் என்ற ஒரு சிறுவளை, 
அழைத்துக்கொண்டு வந்தான். அச்சிறுவன் தவத்இல் 

மிகுந்த விசுவாமித்தா முனிவரை ஈடுவழியில் கண்டு 

வணங்க, அவரிடத்தில் தரன் பலியாசச் செல்லும் அக்கதி 
தைச்சொல்லி வருக்தினான். முனிவர் அவன்மேல் :இரக் 
சம்கொண்டு, அவனுக்கு ஒரு மகாமர்த.ச்தை உபதேசம்,




