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நூல் குறித்து ஒரு சிறு குறிப்பு  

 

திருவருட்பா மூலம் தமிழ்மக்களின் மைதில் நீங்கா இடம் 
சபற்ை திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் - வடலூர்  இராமலிங்க 
அடிகளார்  (1823 – 1874) அருளிய உறரநறட நூல்கள் இரண்டு.  
அறவ  "ஜவீகாருண்ய ஒழுக்கம்"  மற்றும் "மனுமுறைகண்ட 
வாசகம்" ஆகியறவயாகும்.  இரு நூல்களுசம  வள்ளலார் தாம் 
சபாதித்த சகால்லாசநைிறய வலியுறுத்தும் சநாக்கில் எழுதியறவ. 
ஜவீகாருண்ய ஒழுக்கம் நூல் மக்கறளச் சசன்ைறடந்த அளவில் 
மனுமுறைகண்ட வாசகம் மக்களிடம் சசன்று சசரவில்றல 
எைலாம்.   

 

உலகில் சதான்ைிய உயிர்கள் அறைத்துசம சமம், அவற்ைின் 
இறடசய சபதமில்றல என்ை சகாள்றகறய வலியுறுத்த வள்ளலார் 
எடுத்தாண்ட அடிப்பறடக்கறத சசக்கிழாரின் சபரியபுராணத்தில் 
வரும் மனுநீதிச்சசாழைின் கறத.  பிைப்பின் அடிப்பறடயில் சபதம் 
காட்டி ஆளுக்சகாருநீதி என்ை மனுநீதியின் அடிப்பறடறயச் சாடும் 
வறகயில் 'எவ்வுயிர்களிடத்தும் சகாறலப் பாதகத்றத சமமாகக் 
சகாள்ளசவண்டும்' என்ை கருத்திற்கு ஏற்ப வள்ளலார் மனுநீதிச் 
சசாழன் கறதறயக் றகயாண்டது சிைப்பிற்குரிய ஒரு மாற்றுக் 
சகாணம் என்பதில் ஐயமில்றல.  

 

சசன்றை சாஸ்திர விளக்க சங்கத்தின் சவண்டுசகாளுக்கு 
இணங்கி வள்ளலார் தமது முப்பதாம் அகறவ காலத்தில் இயற்ைிய 
இந்த நூல்,  அச் சங்கத்தால் 1854 ஜூன் மாதம் சவளியிடப்பட்டது. 
இளகிய நயமிக்க நீண்ட சசாற்சைாடர்கள் இந்நூலின் தைிச்சிைப்பு.  
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உள்ைடக்கம் 

 

 

1. சசாழநாட்டுச் சீர்றம 

2. திருவாரூர்ச் சிைப்பு 

3. மனுச்சசாழர் மாண்பு 

4. பிள்றளப்சபறு கருதி சபருசநான்பு ஆற்ைல் 

5. பிள்றளறயப் சபற்று சபருவிழா சசய்தல் 

6. வதீிவிடங்கனுக்கு வித்றத கற்பித்தல் 

7. அரசிளங்குமரன் ஆலயம் சபாதற்கு அனுமதிசபைல் 

8.  தாறைப்புறடச் சூழ தறலவன் சவளிப்படுதல் 

9. றமந்தன் எழில் கண்டு மங்றகயர்  றமயல் சகாளல் 

10. அரசிளம் சசறய ஆடவர் சபாற்ைல் 

11. வதீிவிடங்கன் சதர்க்கீழ் இளம்கன்று அறரபடல் 

12. இளசவந்து உற்ைது உண்ணி இறைவறை இறைஞ்சுதல் 

13. சசார்வறடச் சசல்வறை சூழ்ந்சதார் சதற்ைல் 

14. சகாமகன் குடும்பக்கறத கூைல் 

15. இளங்கன்று இைந்தது விதி எைத் சதற்ைல் 

16. பிராயச்சித்தத்திற்கு சபரிசயாறர நாடல் 

17. இளவரசால் வந்த இடர் என்று அைிந்து ஆற்சைான்ைா துயரில் அரசன் ஆழ்தல் 

18. அரசறை வணங்கி அறமச்சர்கள் கூைல் 

19. பழிக்குப்பழி வாங்க பார்த்திபன் நிறைத்தல் 

20. சசய்யத்தகுவது இதுசவைக்கூைல் 

21. இளவரசறர இழக்க இறைவன் துணிதல் 

22. மகறைக் சகாள்ள மந்திரிறய ஏவல் 

23. பசு எல்லா பிைப்பிலும் உயர்வு 

24. மந்திரி தாசை மாய்த்துக் சகாளல் 

25. மன்ைனும் இைக்க மைம் துணிதல் 

26. இளங்சகா சகாறலக்களம் புகுதல் 

27. வதீிவிடங்கறை வதீியிற் கிடத்துதல் 

28. மகன் சமல் சதறர மன்ைன் சசலுத்துதல் 

29. இறைவன் சவளிப்படுதல் 

30. மாதிருக்கும் பாதியறை மன்ைன் புகழ்ந்து ஏத்தல் 

31. சபருமான் அருள் புரிந்து மறைய அரசன் ஆலயம் புகுந்து வணங்கல் 
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காப்பு 

நேரிளச வெண்பா 

 

 

அன்ன ெயல்சூழ் அணியாரூர் ொழ்மனுொம் 

மன்னன் முளறகண்ட ொசகத்ளதப் - பன்னுதற்கு 

நேய மிகத்தான் ேிளனப்நபார்க் கருள்புளைக்ளகத் 

தூய முகத்தான் துளண. 
 

கங்ளகச் சளடயான்முக் கண்ணுளடயான் அன்பர்தம்முள் 

அங்ளகக் கனிநபால் அமர்ந்திருந்தான் - அங்ளக 

முகத்தான் கணங்கட்கு முன்னின்றான் மூொச் 

சுகத்தான் பதநம துண
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1. நசாைோட்டுச் சரீ்ளம 

 

 

 கடல்சூழ்ந்த உலகத்திலுள்ள எல்லாத் சதசங்களிலுஞ் 
சிைப்புறடயதாய், காவிரி என்னுந் சதய்வத்தன்றமயுள்ள நதியிைால் 
எந்தக் காலத்திலுங் குறைவுபடாத நீர்வளப்ப முறடயதாய் வாறழச் 
சசாறல, பலாச்சசாறல, மாஞ்சசாறல, சதன்ைஞ்சசாறல, 

கமுகஞ்சசாறல, கருப்பஞ்சசாறல முதலாகிய பலனுள்ள 
சசாறலகள் அணியணியாக ஒன்றைசயான்று சூழ்ந்சதாங்க, அசசாகு, 

குருக்கத்தி, சண்பகம், பாதிரி முதலாை விருக்ஷங்களால் சநருங்கி, 
வண்டுகள் பாடுகின்ை மலர்ச்சசாறலகளும், தாமறரத் தடாகங்களும், 

நீர் நிறைந்து அல்லி நீலம் முதலாை புட்பங்கள் மலர்கின்ை 
ஓறடகளும், சபாய்றககளும், ஏரிகளும், குளங்களும் பலவிடங்களிலு 
முள்ளதாய், சசந்சநல் முதலாகிய பயிர்கள் மாைாது முப்சபாகமும் 
விறளகின்ை குறைவற்ை விறளறவயுறடய வயல்கள் சநருங்கி 
யுள்ளதாய், சிதம்பரம், பஞ்சநதம், மத்தியார்ச்சுைம், சம்புசகச்சுரம் 
முதலாை திவ்வியசக்ஷத்திரங்கள் இறடயிறடயி லுள்ளதாய், 

இல்லை தருமத்தில் எள்ளளவும் பிறழபடாது சசல்வத்திலும் 
கல்வியிலும் நிறைவுள்ள குடிகளுக்கிடமாைதாய், பல வளப்பங்களுங் 
சகாண்டு பூமிசதவிக்கு முகம்சபால விளங்குகின்ைது சசாழசதம். 
 

2. திருொரூர்ச் சிறப்பு 

 

 

 சசாழசதசத்தில் பாதாளசலாகத்றதப் பார்த்திருக்கின்ை 
ஆழமுள்ள அகழியிைாற் சூழப்பட்டு, இந்திரசலாகத்றத 
எட்டிப்பார்க்கின்ை உன்ைதமுள்ள சகாபுரங்கறளயுறடய மதிலும், 

உய்யாைம் நந்தவைம் பூஞ்சசாறல முதலாைறவகளும், 
சதய்வதீர்த்தம், பிரமதீர்த்தம், வசந்தசவாறட, சசங்குவறளசயாறட 
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முதலாை நீர்நிறலகளு முள்ளதாய், சதர்நிறலகள், யாறைக் 
கூடங்கள், குதிறரப்பந்திகள், சசறையிடங்கள், ஆஸ்தாை மண்டபம், 

அரசமண்டபம், விசித்திரமண்டபம், விசநாதமண்டபம், நியாயமண்டபம், 

நிருத்தமண்டபம், கல்விமண்டபம், கணக்கைிமண்டபம், 

பாடல்மண்டபம், பரிசைமண்டபம், சித்திறரமண்டபம், 

சதவாசிரியமண்டபம், சித்திரத்சதற்ைி, சிலம்பக்கூடம், ஆயுதச்சாறல, 

அமுதசாறல, அைச்சாறலகளும் உறடயதாய், ரத்ை படீிறககளும், 

கைக மாளிறககளும், பளிங்கு மாடங்களும், மணிப்பந்தல்களும், 

மகரசதாரணங்களும், மங்கல சகாஷங்களுமுள்ள கறடவதீி, 
கணிறகயர்வதீி, சூத்திரர்வதீி, றவசியர்வதீி, அரசர்வதீி, அந்தணர்வதீி, 
ஆதிறசவர்வதீி, றசவர்வதீி, றவதிகர்வதீி, தசபாதைரிருக்றக, 

றசவமுைிவர்மடம், உட்சமயத்தார் உறையுள் முதலாை 
வளப்பங்கறள உறடயதாய், தியாகராஜப்சபருமான் எழுந்தருளிய 
கமலாலயம் என்னும் திருக்சகாயிறல உள்சள உறடயதாய், 

சசாழராஜர்கள் பரம்பறரயாக அரசாட்சி சசய்வதற்கு உரிய 
ராஜதாைியாய், நிலமகள் திருமுகத்திலிட்ட திலகம் சபால் விளங்கிய 
திருவாரூர் என்கிை நகரம். 
 

3. மனுச்நசாைர் மாண்பு 

 

 

 திருவாரூர் என்கிை நகரத்தில்; மூன்று சுடர்களிலும் 
முதற்சுடராகிய சமன்றமயறடந்த சூரியகுலத்திற் பிைந்து அரசாட்சி 
சசய்துவந்த சசாழராஜர்களில் சிைந்தவராய், அறுபத்து நான்கு 
கறலகளிலும் வல்லவராய், உயிருக்கு உறுதிறயத் தருகின்ை நல்ல 
சகள்விகறள யுறடயராய், எல்லா உயிர்களுக்கும் 
இதஞ்சசய்கின்ைவராய், சவதசமாதுதலும், யாகஞ்சசய்தலும், 

இரப்பவர்க்கீதலும், பிரறஜகறளக் காத்தலும், ஆயுதவித்றதயில் 
பழகுதலும், பறகவறர அழித்தலும் என்னும் ஆறு சதாழில்களும், 

வரீமுள்ள சசறைகளும், சசல்வமுள்ள குடிகளும், மாைாத 
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சபாருள்களும், மதிநுட்பமுள் மந்திரியும், அன்புள்ள நட்பும், 

பறகவரால் அழிக்கப்படாத சகாட்றடயும் உறடயவராய், வழக்றக 
அைிவிப்பவறரயும் தங்களுக்குள்ள குறைறயச் 
சசால்லிக்சகாள்பவறரயும் இசலசிசல தமது சமுகத்துக்கு 
அறழப்பித்து அந்த வழக்றகத் தீர்த்தும் அக்குறைறய முடித்துங் 
சகாடுப்பவராய், பாசலாடு பழஞ்சசர்ந்தாற்சபால முகமலர்ச்சிசயாடு 
இைியவசைஞ் சசால்லுகின்ைவராய், பின்வருவறத முன்சை 
அைிந்துசகாள்வதும் உைவிைர், அயலார், சிசைகர், பறகவர், இழிந்சதார், 

உயர்ந்சதார் முதலாை யாவரிடத்தும் காலசவற்றுறமயாலும், 

குணசவற்றுறமயாலும் உண்டாகின்ை நன்றம தீறமகறள உள்ளபடி 
அைிந்து சகாள்வதுமாகிய விசவகமுள்ளவராய், அகங்காரம் காமம் 
சகாபம், சலாபம் சமாகம் சபாைாறம வஞ்சகம் டம்பம் வணீ் 
சசய்றக முதலாை குற்ைங்கறளத் திறையளவுங் கைவிலும் 
காணாதவராய், துர்க்குணங்கறளயுறடய சிைிசயார்கறளச் சசர்த்துக் 
சகாள்வறத மைந்தாயினும் நிறையாமல் நற்குணங்களில் நிறைந்து 
சசய்வதற்கு அரிதாை சசய்றககறளயுஞ் சசய்து முடிக்கவல்ல 
சபரிசயார்கறளச் சகாயமாகக் சகாண்டு சசய்யத்தக்க 
காரியங்கறளத் சதரிந்து சசய்தும், சசய்யத்தகாத காரியங்கறளத் 
சதரிந்து விடுத்தும், பறகவலியும் தன்வலியும் துறணவலியும் 
காலநிறலறமயும், இடநிறலறமயும் அைிந்து காரியங்கறள 
நடத்தியும், அடுத்தவர்களது குணம் வல்லறம ஊக்கம் முதலாை 
தன்றமகறள ஆராய்ந்து சதளிந்து அவரவர் தரங்களுக்குத் தக்க 
உத்திசயாகங்கறள அவரவர்க்குக் சகாடுத்தும், பழறமபாராட்டியும், 

சுற்ைந்தழுவியும், கண்சணாட்டம் றவத்தும், சாதியியற்றக, 

ஆசிரமவியற்றக, சமயவியற்றக, சதசவியற்றக, காலவியற்றக, 

முதலாை உலகியற்றககறள அைிந்து அவ்வவற்ைிற்குத் தக்கபடி 
ஆராய்ந்து சசய்தும் நல்சலாழுக்கத்துடன் நடப்பவராய், குடிகளுக்கு 
அணுவளவு துன்பம் சநரிடினும் அறத மறலயளவாக எண்ணித் 
தமக்கு வந்ததுசபால் இரக்கங்சகாண்டு மைமுருகுவதைால் தாறய 
சயாத்தவராய், அத் துன்பத்றதவிட்டு இன்பத்றத அறடயத்தக்க 
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நல்வழிறய அைியும்படி சசய்விப்பதைால் தந்றதறய சயாத்தவராய், 

அவர்களுக்கு அந்த நல்வழிறயப் சபாதித்து அதிசல 
நடத்துகின்ைபடியால் குருறவ சயாத்தவராய், அந்தக் குடிகளுக்கு 
இகபர சுகத்றதக் சகாடுப்பதற்கு முன்ைின்று அது பற்ைி முயற்சி 
சசய்யும்சபாது வரும் இறடயூறுகறள நீக்குகின்ைபடியாலும் அந்த 
ஒழுக்க வழியிலிருந்து தவைிைால் அந்தக் குற்ைத்துக்குத் தக்க 
தண்டறை சயாத்தவராய், குடிகளுக்கு ஆபத்து சநரிடும்சபாது 
கட்டியவஸ்திரம் அவிழ்ந்தவன் றகசபால் உடசை அந்த 
ஆபத்திலிருந்து நீங்கும்படி காரியமது என்று காட்டுகிைபடியால் 
கண்சபான்ைவராய், குடிகளுக்கு அச்சம் அவலம் முதலாைறவ 
சநரிடாமல் காத்து வருதலால் உயிர் சபான்ைவராய், குடிகள் தம்றம 
நிறைக்குந்சதாறும் 'இப்படிப்பட்ட நற்குண நற் சசய்றககறளயுறடய 
புண்ணியமூர்த்திறய அரசைாகப் சபற்ை நமக்கு குறை சயான்றுடத 
இல்றல' என்று களிக்கின்ைபடியால் சபான்புறதயறல சயாத்தவராய், 

றகம்மாறு சவண்டாது சகாடுத்தலால் சமகத்றத சயாத்தவராய், 

அைிசவ ஆயிரங் கண்களாகவும் றககசள கற்பகமாகவும் கண்கசள 
காமசதனுவாகவும் திருமுகசம சிந்தாமணியாகவும் மசைாதிடசம 
வச்சிராயுதமாகவுங் சகாண்டபடியால் இந்திரறை சயாத்தவராய், 

சிங்காதைசம சசந்தாமறரயாகவும் அைம் சபாருள் இன்பம் 
வசீடன்னும் நான்கு சபாருளும் அறடதற்குரிய நான்கு மார்க்சம 
நான்கு முகமாகவுங்சகாண்டு அந்தந்த மார்க்கங்களில் அந்தந்தப் 
சபாருள்கறள விருத்தி பண்ணுகிைபடியால் பிரமறை சயாத்தவராய், 

ஆக்கிைாசக்கரசம சக்கராயுதமாகவும் சசங்சகாசல திருமகளாகவும் 
சிைந்த சபரும்புகசழ திருப்பாற்கடலாகவும் யுக்தமல்லாத 
காரியங்கறள சயாழிந்திருப்பசத சயாகநித்திறர யாகவுங் சகாண்டு 
மண்ணுலகிலுள்ள உயிர்கறளக் காத்து வானுலகிலுள்ள 
சதவர்களுக்கு யாகங்களால் அமுது சகாடுத்து வருகின்ைபடியால் 
திருமாறல சயாத்தவராய், சசார்வில்லாறம தூய்றம வாய்றம 
என்னும் மூன்றுசம மூன்று கண்களாவும் துணிவுறடறமசய 
சூலமாகவுங் சகாண்டு பாவங்கறள சயல்லாம் நிக்கிரஞ் சசய்து 
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வருகின்ைபடியால் உருத்திர மூர்த்திறய சயாத்தவராய், வாட்டத்றத 
நீக்கி மகிழ்ச்சி சசய்கின்ை அருளுள்ள படியால் அமுதத்றத 
சயாத்தவராய், சிவபக்தியில் மிகுந்தவராய், சபாறுறமயில் பூமிறய 
சயாத்தவராய், தருமசம உருவாகக் சகாண்டு நடுநிறலயிலிருந்து 
மனுநீதி தவைாது விளங்கிய மனுச்சசாழர் என்னும் சபயறரயுறடய 
சக்கரவர்த்தியாைவர், கலிங்கர் குலிங்கர் வங்கர் சகாங்கர் அச்சியர் 
சகாச்சியர் சதங்கணர் சகாங்கணர் சதலுங்கர் முதலாை 
சதசத்தரசர்கசளல்லாம் திறைகட்டி வணங்க, உலக முழுவறதயும் 
ஒருகுறட நிழலில் றவத்துச் சசங்சகால் சசலுத்தி அரசாட்சி 
சசய்யுங்காலத்தில்: உலகசமங்கும் புலியும்பசுவும் கூடிப்சபாய் ஒரு 
துறையில் நீர்குடித் துலாவியும், சிங்கமும் யாறையும் சசர்ந்து 
திரிந்தும், பருத்துங் கிளியும் பழகி மகிழ்ந்தும், கூறகயுங் காகமும் 
கூடிப் பைந்தும், பூறையும் எலியும் சபாருந்தி யிருந்தும், இந்தப்படி 
மற்றுமுள்ள விசராதமாகிய உயிர்களும் ஒன்றுக் சகான்று 
விசராதமில்லாமல் சிசைகஞ்சசய்து வாழ்ந்திருக்கவும், மரங்கள் 
புல்லுகள் முதலாை நறடயில்லாத உயிர்களும் வாடுதல் உலர்தல் 
உதிர்தல் சவட்டுண்ணல் முதலாை குறைகளில்லாமல் 
வளர்ந்சதாங்கி வாழ்ந்திருக்கவும், சபருங்காற்று சபருசவள்ளம் 
சபருமறழ தீப்பற்ைல் இடிவிழுதல் முதலாை உற்பாதங்கள் 
சிைிதுமில்லாமல் சுகுணமாை காற்றும் மிதமாை சவள்ளமும் 
பருவமறழயும் தவைாமல் உண்டாயிருக்கவும், பசிசநாய் 
உடம்புசநாய் அவமிருந்து உயிரச்சம் முதலாை துக்கங்கசளான்றும் 
சசராமல் சுகசம சூழ்ந்திருக்கவும், பிரம க்ஷத்திரிய றவசிய சூத்திரர் 
என்கின்ை ஜாதியாரும், பிரமசாரி கிரகஸ்தன் வாைப் பிரஸ்தன் 
சந்நியாசி என்கின்ை ஆசிரமத்தாரும், றசவர் றவணவர் றவதிகர் 
என்கின்ை சமயத்தாரும், தங்கள் தங்களுக்குரிய ஆசாரங்களில் 
குறைவுபடாமல் வாழ்ந்திருக்கவும், அன்ைதாைம் சசார்ணதாைம் 
சகாதாைம் பூதாைம் முதலாை தாைங்களும் சதவாலயங் 
கட்டுவித்தல் திருக்குளசமடுத்தல் சசழுஞ்சசாறல றவத்தல் 
தண்ணரீ்ப்பந்தல் றவத்தல் சத்திரங் கட்டுவித்தல் முதலாை 
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தருமங்களும், சாந்திராயண முதலாை விரதங்களும், 

தியாைஞ்சசய்தல் சஜபஞ்சசய்தல் முதலாை தவங்களும் 
தவறுபடாமல் ஓங்கியிருக்கவும், தியாசகசப் சபருமானுக்கும் 
மற்றுமுள்ள சதய்வங்களுக்கும் திரிகால பூறசகளும் 
திருப்பணிகளும் திருவிழா முதலாை சிைப்புகளும் குறைவில்லாமல் 
நடக்கவும் அவரது ஆக்கிறைசய சசய்வித்து வந்தது.  அவர் 
ஆளுறகக்குட்பட்ட உலகங்களில், பூசவ பைிபடுவது, புைசல 
சிறைபடுவது, காற்சை அறலபடுவது, கல்சல கடிை முறடயது, மாசவ 
வடுப்படுவது, வாறழசய குறலபடுவது, வண்சட மதுவுண்பது, 

சநற்கதிசர சபார்படுவது, வயசல வறளபடுவது, மாதரிறடசய 
குறைபடுவது, தரித்திரசம தரித்திரப்படுவது, துக்கசம துக்கப்படுவது 
சபாய்சய சபாய்படுவது. இறவயல்லாமல், சபாருள் 
பைிக்கப்படுசவாரும், சிறைச்சாறலயில் றவக்கப்படுசவாரும், 

பறகவரால் அறலக்கப்படுசவாரும், கடிை மைமுள்ளவர்களும், 

வடுப்படுசவாரும், கட்டுண்சபாரும், குத்துண்சபாரும், 

சபாரிற்படுசவாரும், வறளபடுசவாரும், குறைபடுசவாரும், 

தரித்திரப்படுசவாரும், துக்கப்படுசவாரும், சபாய்படுசவாரும் 
சவசையில்லாமல் சமன்றமசய விளங்கியிருந்தது. 
 

4. பிள்ளைப்நபறு கருதி வபருநோன்பு ஆற்றல் 

 

 

 இந்தப் பிரகாரமாக மந்திரி முதலாை உறுதிச் சுற்ைங்களுடன் 
உலகாண்டிருந்த அம் மனுச்சசாழசரன்னும் சக்கரவர்த்தியாைவர் 
புத்திரப் சபைில்லாமல் மைம் வருந்தி அதுபற்ைியும் அறுபது வருஷ 
காலமாக அசைக தாைங்களும் தருமங்களும் யாகங்களும் 
விரதங்களுஞ் சசய்தும் புத்திசராற்பத்தி இல்லாறமயால், "புத்திரச் 
சசல்வம் சபைாதவர் சபாருட்சசல்வம் சபற்றும் பயைில்றலசய; 

புத்திரன்சபால் நமக்கு இந்த அரசச் சசல்வம் இம்றம மறுறம 
இன்பங்கறளக் சகாடாசத; சந்ததியில்லாவிட்டால் பிற்காலத்தில் 
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கண்களில்லாத முகமும் சூரியைில்லாத பகலும்சபால, 

அரசைில்லாது இவ்வுலகந் தறலதடுமாைிப்சபாசம; ஆதலால் இைிப் 
புத்திரறைப் சபற்றுக் சகாள்வதற்குத் தக்க முயற்சி நமது 
ஆண்டவைாகிய தியாகராஜப் சபருமாறை வழிபடுசத யல்லது 
சவசைான்றுமில்றல; ஆைால் சமாக்ஷப் சபறு குைித்து 
நிஷ்காமியமாக இத்தறை நாளும் வழிபட்டு வந்த நாம் இப்சபாது 
புத்திரப்சபறு குைித்துக் காமியமாக நமதாண்டவறை வழிபடுவது 
தகுதியல்ல வாயினும், 'தீராக் குறைக்குத் சதய்வசம முடிவு' 

என்கின்ைபடி எவ்விதத்திலும் தீராத புத்திரைில்லாக் குறைறயச் சிவ 
சபருமாைது திருவருளாசலதான் தீர்த்துக்சகாள்ள சவண்டும்" என்று 
ஆசலாசித்துத் துணிவுசகாண்டு, தமது மறைவியாருடன் 
ஆகமவிதிப்படி கமலாலயம் என்னும் புண்ணிய தீர்த்தத்தில் 
ஸ்நாைஞ்சசய்து பயபக்தியுடன் பூங்சகாயிறலப் பஞ்சாவரண 
வலமுஞ் சசய்து உட்புகுந்து, தியாகராஜப் சபருமாைது 
சந்நிதிக்சகதிசர அஷ்டாங்க பஞ்சாங்கமாக நமஸ்கரித்து, வணங்கிய 
முடியும், மலர்ந்த முகமும், நீர் சபாழிகின்ை கண்ணும், துதிக்கின்ை 
நாவும், கூப்புகின்ை றகயும், புளகசமழும்புகின்ை உடம்புங் சகாண்டு 
நின்று, 'புத்திரப் சபைில்லாத குறைறயத் தீர்த்தருள சவண்டும் என்று 
விண்ணப்பித்துப் பலவிதமாகத் சதாத்திரஞ்சசய்து தமது 
அரண்மறைக்குச் சசன்று இந்தப் பிரகாரசம நாள்சதாறும் சபாய் 
வழிபட்டுப் பிரார்த்தித்துக் சகாண்சட வந்தார்.  

 

5. பிள்ளைளயப் வபற்று வபருெிைா வசய்தல் 

 

 

 அவர் சசய்யும் வழிபாட்டுக்கும் வந்தறைக்கும் இரங்கித் 
தியாகராஜப் சபருமான் புத்திரப் சபறுண்டாகும்படி 
அனுக்கிரகஞ்சசய்ய, அந்த அனுக்கிரகத்தால் மகாராஜனுக்கு 
மகிழ்ச்சியுண்டாகும்படி வலம்புரிச் சங்கு விறலயுயர்ந்த 
சவண்முத்திறைக் கருப்பங்சகாண்டதுசபாலத் சதவியார் தமது 
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திருவயிற்ைில் கருப்பங்சகாண்டு, பத்து மாதமுஞ் சசன்று நல்ல 
சுபதிைத்தில், தர்மசதவறத தாண்டவமாடவும் வாைகத்தார் மலர் 
சசாரிந்து வாழ்த்தவும் றவயகத்தார் மைங் களிக்கவும், 

அதிதியாராைவர் ஆதித்தறைப் சபற்ைதுசபாலவும் மல்லிறகக்சகாடி 
மணமுள்ள மலறரப் பூத்ததுசபாலவும், எவ்சவவர்களும் அதிசயிக்கத் 
தக்க சர்வ லட்சணங்களும் நிறைந்த வடிவுள்ள ஒரு புத்திரறைப் 
சபற்ைார். புத்திரன் பிைந்த சந்சதாஷமாை சமாசாரத்றதப் பாங்கிகள் 
அதிசீக்கிரமாக வந்து தம்றம மைந்த மைக் களிப்புள்ளவர்களாக எதிர் 
நின்று "ஆண்டவசை! எங்கள் தறலவியார் திருவயிற்ைிலிருந்து 
சதவரீர் புகசழ வடிவாகவும் புண்ணியசம உயிராகவும் சகாண்டு 
சபான்னுலகத்றதக் காக்கின்ை புரந்தரனும் நாணமறடயப் 
பூவுலகத்றதக் காக்கத் தக்க வல்லறமயுள்ள புத்திர சிகாமணி 
உதயஞ்சசய்தது" என்று விண்ணப்பஞ்சசய்யக் சகட்ட 
மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர், தூரசதசத்திற் சபாயிருந்த கப்பல் 
துறைமுகத்தில் வந்தசதன்று சசால்லக்சகட்ட வர்த்தகறைப் 
சபாலவும், கூடிப் பிரிந்த மங்றகயின் குரசலாறச சகட்ட 
நாயகறைப்சபாலவும், தாகங்சகாண்டு தவிக்குங் காலத்தில் சமீபத்சத 
தண்ணரீுண்சடன்று சசால்லக்சகட்ட சதசசஞ்சாரிறயப் சபாலவும், 

மைங்குளிர்ந்து உடல் பூரித்து அளவிடப்படாத களிப்புறடயவராய், 

அந்தப் பாங்கிகளுக்கு விறலயுயர்ந்த ஆறடயாபரணங்கறள 
சவறுப்பறடயும்படி பரிசு சகாடுத்து, தாம் நீராடி நியமங்கள் முடித்து, 

சவதவித்துக்களாகிய பிராமணர்களுக்கு விறததாைம் சசார்ணதாைம் 
கன்ைிகாதாைம் அசுவதாைம் கஜதாைம் பூதாைம் சகாதாைம் 
முதலாை தாைங்கறளக் சகாடுத்து, புத்திரன் பிைந்த நாள்சதாட்டுப் 
பன்ைிரண்டு வருஷமட்டுங் குடிகள் வரிசகாடாமல் சர்வ 
மாைியமாகத்தாசம அனுபவித்துக்சகாள்ளவும், திறை கட்டி வரும் 
அரசர்கள் ஏழு வருஷமட்டும் அந்தத் திறைகறளக் கட்டாமல் 
தாங்கசள எடுத்துக்சகாள்ளவும், சிறைச்சாறலயிலிருந்த 
சத்துருக்கறள விட்டுவிடவும், சபாக்கிஷசாறலறயத் திைந்துவிட்டு 
நகரிலும் நாட்டிலும் உள்சளார் யாவரும் தங்கள் தங்களுக்கு 
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சவண்டிய மட்டில் ஏழு நாள் வறரயில் எடுத்துக் சகாண்டு 
சபாகவும், சதவாலயங்களிசலல்லாம் புதிதாகத் திருப்பணிகளும் 
திருவிழா முதலாை சிைப்புகளும் சசய்விக்கவும் கட்டறளயிட்டு, 

பின்பு தாம் முன் சதடிறவத்த திரவியத்றதத் சதரியக் கண்டு 
சகாண்டவறைப்சபாலத் திறர மறைவிலிருந்த அச்சசல்வக் 
குழந்றதறய சவளிப்படக்கண்டு மைமகிழ்ச்சியறடந்து இளஞ் 
சூரிசயாதயம்சபால இந்தப் புத்திரன் இவ்விடத்தில் உதயஞ்சசய்தது 
சிவானுக்கிரகசமயல்லது சவைல்லசவன்று வியப்பறடந்து, சசாதிட 
சாஸ்திரங்களில் வல்லறமயுள்ள சபரிசயார்கறளக் சகாண்டு 
ஒப்பற்ை சசல்வம் கல்வி சவற்ைி முதலிய அதிர்ஷ்டங்கள் நடைஞ் 
சசய்கின்ை சாதக பலறைக் குைித்து, தியாகராஜப் சபருமாைது 
திருவருளால் வந்ததுபற்ைி அக்கடவுளின் திருப்சபயர் சகாண்டு 
வதீிவிடங்கள் என்னும் நாமகரணமும் அன்ைப்பிராசைம் சசௌளம் 
முதலாை சடங்குகளும் மிகுந்த விபவமாகவும் சவதயுக்தமாகவம் 
அது அது சசய்யத்தக்க பருவங்களில் சசய்வித்து, அந்தப் புதல்வறை 
வாச நீராட்டுவித்தும், இைிய உணவுகறள ஊட்டுவித்தும், 

சபான்ைாலும் இரத்திைங்களாஞ் சசய்த பூஷணங்கறளப் 
பூட்டுவித்தும், மார்சமலும் சதாள்சமலும் மடிசமலும் றவத்து 
றவத்து முத்தாடியும் திருந்தாத குதறலச் சசாற்கறளக் சகட்டு 
மகிழ்ந்தும், கற்பக விருக்ஷத்தின் கைிறயக் சகட்கினும் அந்தக் 
கணசம தருவித்துக் சகாடுத்தும், சிைிய விறளயாடல்கறளச் 
சசய்யக் கண்டுகளித்தும், கற்புள்ளவன் கணவறை உபசரிப்பதுசபால் 
உபசரித்தும், படிப்பில் ஆறசறய றவத்தவன் பாடத்றதப் 
பாராட்டுவது சபாலப் பாராட்டியும், தன்றை உயர்ந்தவைாக்க 
நிறைத்தவன் தருமத்றத வளர்ப்பதுசபால வளர்த்தும், முன் 
சிறுறமயறடந்து பின் சசல்வத்றதப் சபற்ைவன் அச்சசல்வத்றதப் 
பாதுகாப்பதுசபாலப் பாதுகாத்தும், புத்திரசம்பத்திைால் வரும் பயறை 
அறடந்தவரா யிருந்தார். 
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6. ெதீிெிடங்கனுக்கு ெித்ளத கற்பித்தல் 

 

 

 இந்தப்படி இறணயில்லாத சசல்வப் சபருக்கத்திைால் வளர்க்க 
வாறழயிளங் குருத்துப் சபால வளர்ந்து வருகின்ை புத்திரனுக்கு, 

ஐந்தாம் வயதில் அட்சராப்பியாசஞ் சசய்வித்து, ஏழாம் வயதில் சகல 
சதசத்தரசர்களுக்குந் சதரிவித்து, நகறர அலங்காரஞ் சசய்வித்து 
பத்மராகம் சகாசமதகம் வயிரம் றவடூரியம் முதலாை 
இரத்திைகசிதமாை கல்யாண மண்டபத்தில் சவத சவதாங்கங்களில் 
வல்லவராை பிராமணர்களும் சுபானுக்கிரக சாமர்த்தியமுள்ள 
தசபாதைர்களும் ஆசீர்வதிக்கவும் மன்ைர் மண்டலீகர் பட்டவர்த்தைர் 
மகுடவர்த்தைர் அறமச்சர் உைவிைர் சிசைகர் முதலாைவர்கள் 
கண்டு களிக்கவும் சுமங்கலப் சபண்கள் சசாபைம் பாடவும் சபரி, 

சங்கம், மிருதங்கம் முதலாை மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்கவும் 
நல்ல சுப முகூர்த்தத்தில் சவதவிதிப்பிரகாரம் உபநயை கல்யாணஞ் 
சசய்வித்து, பலவறகத் தாைங்களும் சசய்து சகல சவதாகம 
சாஸ்திரங்களிலும் வல்லறமயுள்ள ஆசாரியறரக் சகாண்டு 
வித்தியாரம்பஞ் சசய்வித்தார். சில நாள்களுக்குள்சள 
வதீிவிடங்கசைன்னும் அப்புத்திரைாைவன் சவதங்கள் சாஸ்திரங்கள் 
புராணங்கள் ஸ்மிருதிகள் இதிகாசங்கள் முதலாை கறலகளில் 
ஆசாரியறைப் பார்க்கிலும் எண்மடங்கு வல்லறமயுள்ளவைாகி 
யாறைசயற்ைம், குதிறரசயற்ைம், ரதாசராகணம், வில்வித்றத, 

வாள்வித்றத இந்திரஜாலம், மசகந்திரஜாலம் முதலாை ஸமஸ்த 
வித்றதகறளயுங் குறைவைக் கற்றுக்சகாண்டு, ஆதிசசடறைப்சபால் 
அைிவும், காமறைப்சபால் கட்டழகும், ஆண்சிங்கம் சபால் 
ஆண்றமயும், மதயாறைசபால் நறடயும், மார்த்தாண்டன்சபால் 
வாய்றமயும், கற்பகவிருக்ஷம்சபால் சகாறடயும் உறடயவைாகி; 
சிவபக்தி, சீவகாருண்ணியம், சபாறுறம, அன்பு, ஆசாரம், ஒழுக்கம் 
ஊக்கம், சாந்தம், சற்சைசநயம் முதலாை நற்குணங்களுடன் உயிர்க்கு 
முடிவு சநரிடுமாைாலும் உண்றமசய சபசுவதும், உறுதிசய 
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சசால்லுவதும், இன்சசால்சல கூறுவதும், இதசம சசய்வதும், 

பயனுடள்ள காரியங்கறள பாராட்டுவதும், பிராமணர் தவத்சதார் 
முதலாை சபரிசயார்கறளக் கண்டால் அன்சபாடும் அச்சத்சதாடும் 
எதிர்சகாண்டு தறலயால் வணங்கி வாயால் வாழ்த்துவதுமாகிய 
நற்சசய்றககறளப் சபற்று மாதா பிதாக்களது மைக்குைிப்பைிந்து 
அவர் இச்றசயின்வழி நடந்து மகிழும்படி சசய்வித்து, இளறமப் 
பருவத்திற்ைாசை எல்லாம் அைிந்தவைாகி, கண்சடார் சகாண்டாடவும் 
சகட்சடார் மைங் களிக்கவும், இளவரசுப் பட்டத்துக்குத் தகுந்த 
பருவத்துட ைிருந்தான். 
 

7. அரசிைங்குமரன் ஆலயம் நபாதற்கு அனுமதிவபறல் 

 

 

 அப்படியிருந்த நாள்களில் ஒருநாள் அவ் வதீிவிடங்கசைன்னும் 
இராஜபுத்திரன் தன் பருவத்துக்சகாத்த இராஜகுமாரர்களும் 
மந்திரிகுமாரர்களும் சூழ்ந்துவர தன் பிதாவாகிய மனுச்சசாழருறடய 
சமுகத்துக்கு வந்து பிதாவிைது திருவடிகளுக்கு அஷ்டாங்க 
பஞ்சாங்கமாகத் தண்டைிட்டு எழுந்து தூசசாதுக்கியும் 
உடம்சபாடுக்கியும் றககட்டியும் வாய்புறதத்தும் எதிசர நிற்க 
அப்சபாது மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் சநடுநாள் பிரிந்திருந்த 
கன்ைிறைக் கண்ட பசுறவப்சபாலவும் இடந் சதரியாதிருந்த 
புறதயறல சயதிர்ப்படக் கண்டவறைப் சபாலவும் கண்கள் களிகூரக் 
கண்டு, உள்ளமும் உடலும் பூரித்துத் தமது இரண்டு றககளாலும் 
தழுவி அறணத்சதடுத்து மடிசமல் றவத்து உச்சிசமாந்து முதுறகத் 
தடவி "எைக்கு சநடுநாளாக விருந்த மைக்குறைறயத் தவிர்த்து 
இம்றம மறுறமப் பயறைக் சகாடுக்கும்படி பிைந்த அருறமயாகிய 
அமுதத்றத சயாத்த என் புத்திரசை! உன் மைதில் ஏசதாசவாரு 
எண்ணமுண்டாைதாகத் சதான்றுகின்ைது; அவ்சவண்ணம் 
இன்ைசதன்று சவளிப்படுத்த சவண்டும்" என்று சகட்க, அது சகட்ட 
வதீிவிடங்கன் "மூன்றுலகத்திலுங் சகடில்லாத கீர்த்திறய நாட்டிய 
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சபருந்தன்றமயுறடய சதவரீறரப் பிதாவாகப் சபற்ை அடிசயனுக்கு 
எண்ணங் சகாள்வதற்கு என்ை குறையிருக்கின்ைது? நமது 
குலசதய்வமாகியும் இஷ்ட சதய்வமாகியும் கமலாலயத்தில் 
எழுந்தருளிய தியாகராஜப் சபருமாறைத் தரிசித்துவர 
சவண்டுசமன்னும் எண்ணம் ஒன்றுமாத்திரமுண்டு; இவ்சவண்ணம் 
இறடயூைில்லாமல் நிறைசவறும்படி சதவரீர் திருவுள்ளங் 
சகாள்ளசவண்டும்" என்று விண்ணப்பஞ் சசய்தான். அது சகட்டு 
அரசாைாவர் "சர்வ வல்லறமயுள்ள சுயம்புவாகியும் 
கருறணக்கடலாகிய கடவுளாகியும் பிள்றளக்கலி தீர்த்த 
சபருமாைாகியும் விளங்கிய தியாகராஜப் சபருமாறைச் 
சசவிப்பதற்குத் தறடயுண்சடா? தைக்கிறணயில்லாத தரும 
மூர்த்திறயத் தரிசிக்க சவண்டுமாைால் தடுப்பவர் யார்? புண்ணியந் 
சதடப் புத்திரன் சதாடங்கிைால் தந்றத தறட சசய்வாசைா? நாசை 
கற்பிக்கசவண்டிய நல்விஷயத்றத நீசய சதரிந்து சசய்யத் 
சதாடங்குவது நான் பூர்வஞ்சசய்த புண்ணியமல்லசவா? 'பிள்றள 
சதடும் புண்ணியம் பிதாவுக்கும் உண்டு' என்று சபரிசயார் சசால்வது 
பிறழபடாசதன்பறத நாைைியசைா? சநல் முதலாை பயிர்க்கு 
நீர்விடுசவாறரயும், குருடர்க்குக் சகால் சகாடுப்சபாறரயும், இரவில் 
வந்தவர்க்கு இடங் சகாடுப்சபாறரயும், அஞ்சி வந்தடுத்தவர்க்கு 
அபயம் சகாடுப்சபாறரயும், தாகங் சகாண்சடார்க்குத் தண்ணரீ் 
சகாடுப்சபாறரயும், பசிசகாண்டு பரிதவிப்சபார்க்கு அன்ைங் 
சகாடுப்சபாறரயும், சசற்ைில் விழுந்து திறகக்கின்சைார்க்குக் 
றகசகாடுப்சபாறரயும், ஆற்று சவள்ளத்தில் அகப்பட்சடாறரக் 
கறரசயற்றுசவாறரயும், சத்திரங்கட்டித் தருமஞ் சசய்சவாறரயும் 
தடுத்தாலும், குருதரிசைம் சிவஞாைிதரிசைம் சிவதரிசைம் 
சசய்சவாறர ஒருகாலுந் தடுக்கப்படாது; ஆதலால் புத்திரசை 
உைக்குசவண்டிய சிைப்புக்களுடன் சுகமாய்ப்சபாய் ஆண்டவறைத் 
தரிசைஞ் சசய்து சிவஞாைமும் தீர்க்காயுளும் சபற்று வருவாய்" 
என்று கட்டறளயிட்டார்.  அந்தக் கட்டறளறய அன்புடன் 
தறலசமற்சகாண்டு வணங்கி விறடசபற்று, மாதாவிைிடத்தில் 
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சபாய்ப் பக்தியுடசை பணிந்சதழுந்து றககூப்பி நின்று "அசநக 
விரதங்கறள அனுஷ்டத்து அடிசயறைப் சபற்சைடுத்து, கண்கறள 
இறமகள் காப்பதுசபாற் காத்து வளர்த்த தாசய! அடிசயன் சதய்வ 
சிகாமணியாகிய தியாகராஜப் சபருமாறைத் தரிசைஞ் 
சசய்யசவண்டும்; இதற்குத் தந்றதயாருறடய சம்மதம் 
சபற்றுக்சகாண்சடன்; இைி உமது உள்ளமும் ஒருமித்தருளசவண்டும்" 
என்று குறையிரந்துசகாண்டான். அதுசகட்ட தாயாைவர் 
உருக்கத்துடன் மைமகிழ்ச்சி சகாண்டு முகமலர்ந்து 
முறலகளிலிருந்து பால் பரீிடவும் கண்களில் ஆறச நீரரும்பவும் 
தம் அருறமத் திருமகறை சநாக்கி "இறைவறையும் என்றையும் 
நற்கதியிற் சசர்க்கவந்த நாயகசம! நாங்கள் முன்சசய்த 
தவப்பயைாசல கிறடத்த முத்தசம! எங்கள் வருத்தசமல்லாந் 
தீர்க்கவந்த மாணிக்கசம! கல்வியில் சிைந்த கண்மணிசய! சுந்தர 
வடிவமுள்ள சூரியசை! சாந்தகுணமுள்ள சந்திரசை! சபரைிவுறடய 
பிள்ளாய்! சநடுநாளாகப் பலவிதமாை தருமம் தாைம் தவம் 
முதலாைறவகறளச் சசய்தும் சபற்றுக்சகாள்ளாமல், தியாசகசர் 
சந்நிதிக்கு நடந்து அந்தக் கடவுளின் அனுக்கிரகத்தால் உன்றைப் 
சபற்றுக்சகாண்சடாம். அப்படிப்பட்ட சபருங்கருறணயுள்ள 
சபருமாறை நீ தரிசிக்கசவண்டுவது அடுத்த காரியந்தான். ஆதலால் 
நீ சபாய்க் கண்குளிரக் கண்டு தரிசித்து, 'உபநயைம் முதலாை 
மங்கலக் சகாலங்கண்ட நமது கண்கள் மணக்சகாலமுங் கண்டு 
களிப்பறடய சவண்டும்! என்று எண்ணியிருக்கிை என்சைண்ணம் 
விறரவில் முடியும்படி ஒரு வரத்றதயும் சபற்றுவரக்கடவாய்" 
என்று விறட சகாடுத்தாள். 
 

8.  தாளனப்புளடச் சூை தளலென் வெைிப்படுதல் 

 

 

 அவ்விறடறயப் சபற்றுக்சகாண்ட வதீிவிடங்கன் தன் 
அரண்மறைக்கு வந்து, றதலம், சந்தைம், கஸ்தூரி, பால், தயிர், சநய், 
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பழம் முதலாை அபிசஷக திரவியங்களும்; மாணிக்கமாறல, 

மரகதமாறல, முத்துமாறல, பவளமாறல, சபான்மாறல, வச்சிரமுடி, 

இரத்திைகுண்டலம் முதலாை திருவாபரணங்களும்; 

சகான்றைமாறல, தும்றபமாறல, வில்வமாறல, சண்பகமாறல, 

முல்றலமாறல, மல்லிறகமாறல முதலாை திருமாறலகளும்; 

சவண்பட்டு, சகாசிகப்பட்டு, பதீாம்பரம் முதலாை திருவாறடகளும், 

மற்றும்சவண்டிய திரவியங்கசளல்லாமும் தியாசகசர் சகாயிலுக்குக் 
காரியக்காரர்கள் வசத்தில் முன்ைதாக அனுப்புவித்து, பின்பு தான் 
மஞ்சைச்சாறலயில் வாச நீராடி சவண்பட்டுடுத்திச் 
சிவத்தியாைத்துடன் திருநீறு தரித்துத் திலகமணிந்து கிரீடம், 

குண்டலம், கண்டசரம், வாகுவலயம், பதக்கம், சரப்பளி, கடகம், ஆழி, 
சபாற்பூணுநூல், சபான்ைறரஞாண், உதரபந்தைம், வரீகண்றட 
முதலாை பூஷணங்களும், பூண்டுசகாண்டு சஜாதிமயமாை பதீாம்பர 
உத்தரியம் சமசல தரித்துக்சகாண்டு நவரத்திைமிறழத்தசவாரு 
சபாற்பிரம்றபக் றகயில் பிடித்துக்சகாண்டு, அரண்மறைவாசறல 
விட்டு சவளிசய புைப்பட்டு, சவத பாரகராகிய 
சவதியர்முதலாைவர்களுக்குப் பலப்பலதாைங்கள் சசய்து, 

மசைாசவகமும் பின்ைறடயத்ததக்க சவதமாை நறடயுள்ள நான்கு 
குதிறரகறளக் கட்டிய மகாசமருறவப் சபால உயர்வுள்ள ரத்திை 
கசிதமாகிய ரதத்தின்சமல் ஆசராகணித்துக்சகாண்டைன்.  அப்சபாது 
சவதசவதியர், மீமாம்சகர், தார்க்கீகர், றவயாகரணர், சசாதிடர், 

ஆயுள்சவதியர், சவதாந்தியர், ஆகமசித்தாந்தர், புராணிகர், சமய 
சாஸ்திரப் பிரசங்கர் முதலாை வித்யாவல்லவர்களும், 

மந்திரிப்பிரதாைி தாைாபதி சபான்ை  காரியத்தறலவர்களும்; 

சிசைகர், உைவிைர், புசராகிதர் முதலாைவர்களும்; மன்ைர், மண்டலீகர், 

பட்டவர்த்தைர் மகுடவர்த்தைர் முதலாை அரசர்களும் தங்கள் 
தங்கள் சபருறமக்குத் தக்க வாகைங்களிசலைிச் சூழ்ந்துவரவும், 

சநற்ைிப்பட்டம் கிம்புரி முதலாை அணிகறள அணிந்து அலங்காரஞ் 
சசய்த மதயாறைகள் கர்ச்சித்து வரவும், முத்துக்குஞ்சம் முத்துவடம் 
முத்துவாளி கிண்கிணிமாறல சபாற்கலறை முதலாை அணிகளால் 
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அலங்கரித்த வலியுள்ள குதிறரகள் கறைத்து வரவும், வரீபட்டம் 
வரீசங்கிலி வரீகண்றட முதலாை அணிகறள யணிந்த வரீர்கள் 
ஆரவாரித்து வரவும், மங்கலப்பாடகர் பாடவும், வந்தியர் மாகதர் 
புகழவும், மங்கல மங்றகயர் வாழ்த்தவும், நாடகக் கணிறகயர் 
நடைஞ்சசய்யவும், பட்டாங்கு படிக்கவும், கட்டியங் கூைவும், 

அஷ்டமங்கலங்கறள ஏந்திச் சுமங்கலிகள் சூழ்ந்து சபாகவும், 

சவள்றள வட்டக் குறடகள் நிழற்ைவும், சவண்சாமறர வசீவும், 

மயிற்குஞ்சங்கள் சுழற்ைவும், பூந்தட்சடந்தவும் சபரிறக, தம்பட்டம், 

தக்றக, உடுக்றக, சச்சரி, தாளம், மத்தளம், தாறர, சின்ைம், மல்லரி, 

சங்கம், எக்காளம், ருத்திரவறீண, நாரதவறீண, தும்புருவறீண, 

இராவணாஸ்தம், கின்ைரி, புல்லாங்குழல் முதலாை சதாற்கருவி, 
துறளக்கருவி, கஞ்சக்கருவி, மிடற்றுக்கருவி, நரப்புக்கருவி என்கின்ை 
ஐவறகயாை முப்பத்திரண்டு வாத்தியங்களும் முழங்கவும், 

சதரிற்கட்டிய மணிகளிசைாறச கணரீ்கணசீரன்று சத்திக்கவும், 

ஆடுகின்ை மாதரது அடிகளிற் பூண்ட சிலம்சபாறச கலீர்கலீசரன்று 
ஒலிக்கவும், சகல மங்கல சம்பிரம ஆடம்பரங்களுடன், 

மாளிறககளின் வாயில்கள்சதாறும் மலர்ப்பந்தரிட்டு மணிமாறலகள் 
தூக்கி வாறழ கமுகுகள் நாட்டி சமழுகிக் சகாலமிட்ட 
திண்றணகளில் பூரண கலசங்களும் சபாற்பாறவகளும் 
முறளப்பாலிறககளும் முகவிளக்குகளும் சவண்சாமறரகளும் 
இறணக்கயல்களும் கண்ணாடிகளும் பூந்தட்டுகளும் மங்கலமாக 
றவத்து அலங்கரித்தும் பரிமள திரவியங்கறளக் கலந்த பன்ைிநீர் 
சதளித்துத் தூளிசயழும்பால் களஞ்சசய்தும் ஆடல்பாடல் முதலாை 
விசநாதங்கறளக் சகாண்டு விளங்கிய வதீியிைிடத்து சதசவந்திரன் 
தியாகராஜ தரிசைஞ் சசய்யப்சபாவது சபால அவ் 
வதீிவிடங்கசைன்னும் இராஜகுமாரன் சதறர நடத்திைான். 
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9. ளமந்தன் எைில் கண்டு மங்ளகயர்  ளமயல் வகாைல் 

 

 

 அப்சபாழுது, இரதி இந்திராணி முதலாை சதவமாதர்கறள 
சயாத்த அவ்வதீியிலுள்ள ஸ்திரீ ஜைங்கசளல்லாம் அப்புத்திரறைக் 
கண்டு மணமுள்ள மலறர வண்டுகள் சூழ்ந்ததுசபாலவும் இைிய 
சுறவயுள்ள சதறை ஈக்கள் சுற்ைியதுசபாலவுஞ் சூழ்ந்துசகாண்டு, 

கறல சநகிழ்ந்தும், றகவறள சசார்ந்தும், கண்ணரீ் ததும்பியும், குழல் 
அவிழ்ந்தும், சகாங்றககள் விம்மியும், பசறலசபார்த்தும் 
றமயலறடந்த மைத்தவர்களாய், "கரும்றப வில்லாகவுறடய 
காமறைப் பார்க்கிலும் எண்மடங்கு அழகுறடய இளவரசச! 
கன்ைிறகப் பருவம் உள்ளவசள நான்; என்சமற் கறடக்கண் 
சசய்யாசயா?" என்றும், "எழுதப் படாத சுந்தர வடிவமுள்ள 
இளங்காறளசய! புருஷர் முகம் பாராத பூறவசய நான்; என்றைப் 
புணர்ந்து சபாகாசயா? என்றும் "கண்களுக்கு நிறைந்த கட்டழகசை! 
காவல் அழியாத காரிறகசய நான்; என்றைக் கலந்து சபாகாசயா?" 

என்றும், "சுபலக்ஷணங்கள் நிறைந்த சுந்தர வடிவசை! 
கல்யாணமில்லாத கன்ைிறகசய நான்; என்சமல் கருறண 
சசய்யாசயா?" என்றும், "மனுச்சக்கரவர்த்தி சபற்ை மதயாறைசய! 
சிறுவயதுள்ளவசள நான்; என்றைத் திரும்பிப் பாராசயா?" என்றும், 

"அதிசயிக்கத்தக்க அழகசை! நிறையழியாத சநரிறழசய நான்; சற்சை 
நின்று சபாகாசயா?" என்றும், இந்த ராஜபுத்திரனுக்கு 
வதீிவிடங்கசைன்று சபயரிட்ட சபரிசயார்க்கு அைந்தந்தரம் அடிக்கடி 
சதண்டைிட்டாலும் சபாதாசத" என்றும், "வாசமுள்ள றதலம் பூசி 
மணமுள்ள மலர்மாறல சூழ்ந்து வாறழப்பூ இதழ்சபால் வகிர்ந்து 
குயில்முகம் சபால முடியிட்டுப் பளிங்குச் சிமிழ்க்குள்ளிருந்து 
சதான்றுகின்ை பருத்த நீலக்கல்சபால் தாவள்ளியமாை 
தறலச்சாத்துக்குள்ளிருந்து சிறுகித் சதான்றுகின்ை குடுமியும், 

பார்க்கின்ைவரது பார்றவக்கு இன்பந்தருகின்ை சதாற்ைமும் மாைாத 
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மலர்ச்சியும் மசைாரஞ்சிதமாை அழகும் குளிர்ச்சியும் ஒளியும் 
சபற்றுச் சசந்தாமறர மலர்சபால் விளங்கும் முகமும், கருறம 
மிகுந்து சசம்றம கலந்து காருண்ணியந் ததும்பி இங்கிதமைிந்து 
சிைிசத இறமத்து மசைாரம்மியமாய் மலர்சபான்று நீண்ட கண்களும் 
ஒளிசகாண்டு உயர்ந்த நீண்ட நாசியும், குண்டலமணிந்து நீண்டு 
அகன்ை சசவியும், திரிபுண்டரந் தரித்துத் திலகந்தீட்டி அழகு சபற்று 
அகன்று உயர்ந்த சநற்ைியும், பவளம்சபாற் சிவந்து திரண்ட உதடும், 

முல்றல யரும்புகள் சபாலச் சிறுகி சநருங்கி ஒளிவசீும் பற்களும், 

குறுகி சமன்றமயாகிச் சிவப்சபைிய நாவும், கண்டசரம் முதலாை 
ஆபரணங்கறள அணிந்து வலம்புரிச்சங்குசபால் திரண்ட கண்டமும், 

மத்தளம் சபாலத் திரண்டு மந்தர மறலசபால உயர்ந்து கண்சடார் 
கண்கறளயுங் கருத்றதயுங் கட்டுகின்ை சுகந்தமாறல யணிந்த 
சவற்ைியுள்ள சதாளும், வறீணத்தண்டுசபால நீண்டு தாழ்ந்து 
கடகமணிந்த றகயும், தாமறர மலர்சபாற் சிவந்து மிருதுவாகி 
மறழசபாற் சசார்ணம் சபாழிகின்ை முன்றகயும், விளக்கமிகுந்து 
பதக்க முதலாைறவ அணிந்து களபகஸ்தூரிகள் பூசிக் 
கண்ணாடிசபால அகன்று மறலசபால உயர்ந்த மார்பும், சிறுகி 
உயர்ந்த வயிறும், ஆழ்ந்து அழகு சபற்ை உந்தியும், யாறைத் 
துதிக்றக சபான்று திரண்ட சதாறடயும், வட்டந் சதான்ைாது 
தறசசகாண்டு சசழிப்புள்ள முழங்காலும், திரண்ட நீண்ட 
கறணக்காலும், தாமறர மலர் சபான்று வரீகண்றட யணிந்த 
கால்களும், வரம்பு கடவாத வடிப்பமுள்ள வடிவமுறடய இந்த 
இராஜபுத்திரறைக் கண்டு களிப்பதற்கு நாசைன்ை தவஞ் 
சசய்சதசைா!" என்றும், "இராஜ சிங்கமாகிய இந்தக் குமரறைச் 
சிருஷ்டித்தவன் பிரமசதவசை யாைால் இவைழகுக்குத் தக்க 
மாதிறை இைி எங்சக உண்டுபண்ணுவாசைா!" என்றும், 

"இவ்வழகைது வடிறவக்கண்டால் உருகாத கருங்கல்லும் 
உருகுமாைால் சபறதறமயுள்ள சபண்கள் மைம் 
உருகாதிருக்குசமா!" என்றும் "இவைது பூர்ணசந்திர பிம்பம் சபான்ை 
புன்ைறகசயான்றுசம மூன்றுலகத்திலுமுள்ள சபண்களுக்சகல்லாம் 
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பித்சதற்றுசம!" என்றும் பலவிதமாகத் தைித்தைி சசால்லி 
சமாகங்சகாண்டு நின்ைார்கள். 
 

10. அரசிைம் நசளய ஆடெர் நபாற்றல் 

 

 

அவ்வதீியிலுள்ள வாலிபர் வார்த்திபர் முதலாை புருஷ 
ஜைங்கசளல்லாங் கண்டு, "ஆ! ஆ!! இந்தப் புத்திரசை இராஜ புத்திரன்; 

இவனுக்குமுன் மற்ை இராஜ புத்திரசரல்லாம் இராக்ஷச புத்திரசர" 
என்றும், "இவன் வடிசவ வடிவு; இவன் வடிவுக்குமுன் மற்ைவர் 
வடிசவல்லாம் மர வடிசவ" என்றும், "இவன் கற்ை வித்றதசய 
வித்றத; இவனுக்கு முன் மற்ைவர் கற்ை வித்றதசயல்லாம் 
மாயவித்றதசய" என்றும், "இவன் குணசம குணம்; இவனுக்குமுன் 
மற்ைவர் குணசமல்லாம் வில்லின் குணசம" என்றும், "இவசை 
இளவரசு; இவனுக்கு முன் மற்ை இளவரசசல்லாம் பூவரசச" என்றும், 

"இவசை சீமான்; இவனுக்குமுன் மற்ைச் சீமான்கசளல்லாங் 
கறலமான்கசள" என்றும், "இவன் வரீசம வரீம்; இவன் 
வரீத்துக்குமுன் மற்ைவர் வரீ சமல்லாம் சவ்வரீசம" என்றும், "இவன் 
சயௌவைசம சயௌவைம்; இவன் சயௌவைத்துக்கு முன் மற்ைவர் 
சயௌவைசமல்லாம் சவவ்வைசம" என்றும், "இவன் பாக்கியசம 
பாக்கியம்; மற்ைவர் பாக்கியசமல்லாம் நிர்ப்பாக்கியசம" என்றும், 

"இவறைப் சபற்ைவசர சபற்ைவர்; மற்ைவசரல்லாம் சபண் 
சபற்ைவசர" என்றும், இந்தக் குணரத்திைமாை புதல்வறைப் 
சபறுதற்கு நமது மகாராஜனும் அவரது மறைவியாரும் என்ை 
சநான்பு சநாற்ைாசரா" என்றும், "சவற்ைிறயயுறடய 
வரீசிங்கம்சபான்ை இந்தப் புத்திரைது திருமுகமண்டலத்தில் சாந்தந் 
ததும்புகின்ைசத" என்றும், "இவைது வடிவில் அழகு ஒழுகுகின்ைசத" 
என்றும், "சநடுநாளாகக் கண்டுகளிக்க சவண்டுசமன்று எண்ணி 
எதிர்பார்த்திருந்த நமக்கு இன்று தியாகராஜப் சபருமான் 
திருவருளல்லசவா இந்த இராஜ புத்திரறை இவ் வதீியில் வரும்படி 
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சசய்தது? இைி அவ்வருளுக்கு என்ை றகம்மாறு சசய்சவாம்" 
என்றும், "இந்தப் புத்திரன் தியாசகசப்சபருமான் வரத்திைால் 
சதான்ைிைான் என்பறத இவைது அற்புதமாை வடிவசம 
காட்டுகின்ைசத என்றும், "நமதரசனுக்குச் சந்ததி யில்லாறமயால் 
பிற்காலத்தில் உலகம் என்ை பாடுபடுசமா என்று எண்ணி 
இறளத்திருந்த நமது துன்பத்றதசயல்லாம் நீக்கி இன்பத்றதக் 
சகாடுத்த இப்புத்திரனுக்கு நாம் சசய்யும் உபகாரம் 
ஒன்றுமில்றலசய" என்றும், மனுச்சசாழ மகாராஜறைப்சபால 
நம்றமசயல்லாம் பாதுகாத்து வருவாசைன்பதற்கு சவசை 
அறடயாளம் சவண்டுசமா? இவைிடத்திற் கருறண தளும்புகின்ை 
கறடக்கண்கசள காட்டுகின்ைை" என்றும் பலவிதமாகத் தைித்தைி 
சசால்லிக் சகாண்டு சூழ்ந்து நின்ைார்கள். இந்தப் பிரகாரம் அவ்வவ் 
வதீியிலுள்ள ஸ்திரீ ஜைங்களும் புருஷ ஜைங்களும் பார்த்துப் 
பார்த்துப் பலவிதமாகப் புகழ்ந்து சநருங்க வதீிவிடங்கன் சதரிசலைிச் 
சசன்ைைன்.   

 

11. ெதீிெிடங்கன் நதர்க்கீழ் இைம்கன்று அளரபடல் 

 

 

 அரசகுமாரன் சதரிசலைிச்சசல்லும்சபாது, ஒரு வதீியில், 

சதரிசல கட்டிய குதிறரகள் சதர்ப்பாகன் வசத்றதக் கடந்து 
சதய்வத்தின் வசமாகி, அதிசவகமாக அத்சதறர இழுத்துக்சகாண்டு 
சசன்ைை. அத் தருணத்தில் தாய்ப்பசுவாைது பின்சை வர முன்சை 
வந்த அழகுள்ள ஒரு பசுங்கன்ைாைது 'இளங்கன்று பயமைியாது' 

என்ை சமாழிப்படிசய துள்ளிக்குதித்துக்சகாண்டு எதிர் வந்து, 

இராஜகுமாரறைச் சூழ்ந்து வருகிை சைத்திரள்களுக் குள்சள 
ஒருவருமைிந்து சகாள்ளாதபடி ஊழ்விறையாற் கண்மயக்கஞ் 
சசய்வித்து உட்புகுந்து, அதிசவகமாகச் சசல்லுகின்ை சதர்ச் 
சக்கரத்தில் அகப்பட்டு அறரபட்டு உடல் முைிந்து குடல்சரிந்து 
உயிர்விட்டுக் கிடந்தது. 
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12. இைநெந்து உற்றது உண்ணி இளறெளன 
இளறஞ்சுதல் 

 

 

 உடசை அந்தப் பசுங்கன்று தைது சதர்ச்சக்கரத்தில் 
அகப்பட்டறதக் சகட்ட வதீிவிடங்கன் இடிசயாறச சகட்ட நாகம் 
சபாலத் திடுக்கிட்டு, நடுநடுங்கித் சதரிலிருந்து கீசழ விழுந்து, 

எண்ணப்படாத துன்பத்சதாடும், பயத்சதாடும் எழுந்துசபாய் அப் 
பசுங்கன்று இைந்து கிடப்பறதக் கண்டு, மதிமயங்கி மைம் பறதத்துக் 
றகயுங்காலும் நடுக்சகடுத்துப் சபருமூச்சுவிட்டு உடம்பு வியர்த்துச் 
சசாபமறடந்து விழுந்து, சிைிசத சதளின் சதழுந்து கண்களிசல நீர் 
ஆைாகப் சபருக நின்று, "சிவசிவா! சிவசிவா!! சங்கரா! சங்கரா!! 
சம்புசவ! சம்புசவ!! மஹாசதவா! மஹாசதவா!! தியாகராஜப்பிரபு! 
தியாகராஜப்பிரபு!! சதவரீறரத் தரிசிக்கசவண்டு சமன்று வந்த 
அடிசயனுக்கு இப்படிப் பட்ட இடரும் வரலாமா? நன்ைைியாத பாவி 
இவன் நம்றமத் தரிசிக்கத் தக்கவைல்ல சைன்று திருவுளங் 
சகாண்டு தாசைா என்றை இந்தப் பழிக்கு ஆளாக்கியது? சதவரீறரத் 
தரிசைஞ் சசய்ய எண்ணி வந்த அடிசயன் கால்வருந்த நடந்து 
பயபக்தியுடசை வந்து தரிசிக்க சவண்டும்; அவ்வாறு சசய்யாமல், 

சசல்வச் சசருக்கிைால் சதரிசலைிக் சகாண்டு ஆடம்பரங்களுடன் 
பக்தியில்லாது பகல்சவஷக்காரன் சபால டம்பசவஷங் காட்டி வந்த 
அன்பில்லாத பாவியாகிய என் பிறழறயக் குைித்து சநாவதல்லது, 

எம்சபருமாைிடத்திற் குறை சசால்லத் தகுசமா? இப்படிப்பட்ட 
சபரும்பாதகம் சசய்யத்தாசைா பிள்றளயாகப் பிைந்சதன்? விரிந்த 
பாற்கடலில் விஷம் பிைந்ததுசபால் மறைசநைி தவைாத மனுவின் 
வமிசத்தில் எதிரற்ை பாவியாகிய நான் ஏன் பிைந்சதன்? 

பழிபாவங்கறளக் கைவிலும் கண்டைியாத மனுச்சசாழராகிய என் 
பிதாவுக்குப் சபரும்பழிறயச் சுமத்தத்தாசைா பிைந்சதன்? 

சிவசபருமாறைத் தரிசித்துச் சீர்சபைலாசமன்று எண்ணி வந்த 
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எைக்குச் சிவதரிசைங் கிறடயாது தீராப்பழி கிறடத்தசத! ஓசகா! 
'எண்ணம் சபாய்யாகும் ஏளிதம் சமய்யாகும்' என்ை வார்த்றத 
என்ைிடத்திசல இன்று அனுபவப்பட்டசத! ஐசயா! நான் கற்ை கல்வி 
சயல்லாம் கறதயாய் முடிந்தசத; நான் சகட்ட சகள்விசயல்லாம் 
சகடாய் முடிந்தசத; நான் அைிந்த அைிசவல்லாம் அவலமாய் 
விட்டசத; நான் சதளிந்த சதளிசவல்லாம் தீங்காய் விட்டசத! 
அரஹரா! இப்படிப்பட்ட தீங்கு வருசமன்று அைிந்தால் 
சதரிசலசைசை, பசுறவக் சகாறல சசய்வசத பாவங்களி சலல்லாம் 
சபரும் பாவம், அறதப் பார்க்கிலும் பசுங்கன்றைக் சகாறலசசய்வது 
பஞ்சமா பாதகத்தினும் பதின்மடங்கு அதிகம் என்று சபரிசயார் 
சசால்லக் சகட்டைிந்திருக்கிை நான் இன்று அந்தப் பாதகத்துக்கு 
ஆளாகியும் உயிறர விடாமல் உடறலச் சுமந்திருக்கின்சைசை; 

இளங்கன்று எதிசர வரவும் அறதப்பாராமல் அதன்சமற் சதறர 
நடத்தியது சசல்வச் சசருக்கல்லசவா என்று உலகத்தார் பழிக்கும் 
பழிக்கத்தான் உடம்சபடுத்சதன்; நான் புத்தி பூர்வமாக 
எள்ளளவாயினும் அைிந்திருப்சபைாைால் இப்படிப்பட்ட அபாயம் 
சநரிடசவாட்சடன்; என்ை சசய்சவன்! என்ை சசய்சவன்!! 
மனுச்சசாழர் காலத்தில் அவர் புத்திரன் ஒரு பசுங்கன்றைக் 
சகான்ைான் என்னும் பழிசமாழிறய உலகத்தில் நிறலசபை 
நாட்டிசைசை! நீதி தவைாது உலகத்றத சயல்லாம் ஆளுகின்ை 
மனுச்சக்கரவர்த்தி சயன்னும் மகாராஜனுக்குப் பிள்றளயாகப் 
பிைக்கும்படி இருந்த நல்விறை இப்சபாது சபயாகப் பிைப்பதற்குத் 
தக்க தீவிறையாய் விட்டசத! இந்தப் பிைப்பிசல இப் பழிறய ஏற்றுக் 
சகாள்வதற்கு முன் பிைப்பில் என்ை பாவஞ் சசய்சதசைா? 

தூய்றமயுள்ள சூரிய குலத்திற்கு ஆதியாகிய மனுசவன்பவரும் 
அவர் வழிக்குப்பின் வழிவழியாகத் சதான்ைிய குசலாத்துங்க சசாழர், 

திருநீற்றுச்சசாழர், காவிரிகறரகண்ட சசாழர், மனுநீதிச்சசாழர், 

இராசஜந்திரசசாழர், இராஜசூடாமணிச்சசாழர், இராஜராஜசசாழர், 

உறையூர்ச்சசாழர், மண்ணளந்தசசாழர், கங்றகசகாண்ட சசாழர், 

சதவர்சிறைமீட்ட சசாழர், மரபுநிறலகண்ட சசாழர், எமறைசவன்ை 
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சசாழர், சுந்தரச்சசாழர், சமய்ந்சநைிச் சசாழர் முதலாை என் 
மூதாறதகளாை முன்சைார்கசளல்லாம் தீறமறயச் சசராது 
சசங்சகால்நடத்தி அறடந்த கீர்த்தி இக்காலத்தில் எடுக்கப்படாத 
பழிறயச்சுமந்த என்ைால் மறைந்து சபாகும்படி சநரிட்டசத! ஐசயா! 
இறத எண்ணும்சபாது, நான் குலத்றதக் சகடுக்க வந்த சகாடரிக் 
காம்பாசைசை! மரபழிக்கவந்த வச்சிராயுதமாசைசை! கன்றுக்குப் 
பாலூட்டாதவறைக் கண்டாலும் பாவசமன்று சசால்லுகிை 
சபரிசயார்கள் சசங்கன்றைத் சதர்க்காலிலிட்ட என்றைக் குைித்து 
என்ை சசால்வார்கள்? இந்தக் கன்று எங்சக பிைந்தசதா? எங்சக 
வளர்ந்தசதா? எங்சக சபாக எண்ணியசதா? இங்சக வந்து இைக்க 
சநரிட்டசத! சுந்தரமுள்ள இக் கன்று இைந்தறதக் கண்ட எைக்சக 
இவ்வளவு துக்கமுண்டாயிருக்கின்ைசத! இறத ஈன்ை தாய்ப்பசு 
கண்டால் என்ை பாடு படுசமா? இச் சசய்திறய என் பிதாவாைவர் 
சகட்பாராைால் ஏதாய் முடியுசமா? வார்த்றதமாத்திரத்திசல 
பழிசயன்று சரசஞ் சசய்கின்ைவர்கறளயுந் தண்டிக்கின்ை தந்றதயார் 
திருமுகத்தில் தகுதியல்லாத பழிறயச் சுமந்து தண்டறைக்காளாகிய 
நான் எவ்வாறு விழிப்சபன்? இைி இவ்வுலகில் பழிக்காளாகி 
உண்டுடுத்து உலாவி உயிர் றவத்திருக்க மாட்சடன்; இன்சை 
என்னுயிறர இழந்துவிடுகிசைன்!" என்று பலவிதமாகப் பரிதபித்து, 

துக்க சமுத்திரத்தில் அழுந்திக் கறர காணாதவைாகி நின்ைான். 
 

13. நசார்ெளடச் வசல்ெளன சூழ்ந்நதார் நதற்றல் 

 

 

 அப்சபாது, உடன் சூழ்ந்துவந்த அந்தணர் அறமச்சர் 
முதலாசைார் ராஜகுமாரறைப் பார்த்துத் தாமும் 
விசைமறடந்தவர்களாய், "ஓ விசவகமுள்ள வதீிவிடங்கசை! நீர் 
என்ை சகடுதி சநரிட்டசதன்று இப்படிப் பிரலாபிக்கின்ைரீ்? அந்தப் 
பசுவின் கன்றை நீர் சகால்லசவண்டுசமன்று சகான்ைசீரா? அல்லது 
அந்தக் கன்று சதர்க்காலில் அகப்படுவறத அைிந்தும் 
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அஜாக்கிரறதயாயிருந்தீசரா? அக்கன்று ஓடிவந்தறதச் சூழ்ந்திருந்த 
நாங்கள் ஒருவரும் அைிசயாசம; நீர் எப்படி அைிவரீ்? அது 
கர்மவசத்தாசல எல்லார் கண்களிலும் மண்கறளத் தூவி வலிய 
வந்து மடிந்தசத; அதற்கு நீர் என்ை சசய்வரீ்? மிருக ஜாதிகளிசல 
உயர்வுள்ள பசுவின் கன்று இைக்கசநரிட்டசத சயன்று எண்ணி 
சயண்ணிச் சசார்ந்து சபாகின்ைரீ். ஆைால் அதற்சகன்ை சசய்சவாம்? 

சபான்கத்தி என்று கழுத்தரிந்து சகாள்ளலாசமா? இதைால் நமக்குப் 
பழி பாவம் ஒன்றுமில்றல; ஆயினும் இதுபற்ைி உமது மைது 
ஆறலபாய்ந்து அவலங் சகாள்ளுகின்ைபடியால், சவதத்தில் 
விதித்திருக்கின்ை பிராயச்சித்தங்களுள் இதற்குத் தக்கது எதுசவா 
அறதக் சகட்டைிந்து சசய்து சகாள்ளலாம்; நீர் சித்தங் கலங்காமல் 
சதரிசலறும்" என்று சசான்ைார்கள்.  

 

14. நகாமகன் குடும்பக்களத கூறல் 

 

 

 அதுசகட்ட வதீிவிடங்கன் "நடுவாகப் சபசுகின்ை நல்சலார்களாக 
விருந்தும் காலசவற்றுறமயால் கருத்துசவறுபட்டு முகநட்பாகப் 
சபசி முகந்துறடக்கின்ைவர்கள்சபாற் சசான்ைரீ்கள். இசதன்ை 
ஆச்சரியம்! பூர்வம் எங்கள் வம்சத்தில் சிபிச்சக்கரவர்த்தி என்பவர் 
ஒருவர் ஒரு சவடன் துரத்திக்சகாண்டு வரப்பயந்து அறடக்கலமாகப் 
புகுந்த புைாவுக்கு அபயஹஸ்தஞ்சசய்து, பின்பு அவ்சவடன் வந்து 
புைாறவக் சகட்டு வழக்கிட்டசபாது, அந்தப் புைாவுக்கு ஈடாகத் தமது 
சரீரத்திலுள்ள மாமிசத்றத சயல்லாம் அரிந்தரிந்து தராசில் 
றவத்தும் நிறைகாணாமலிருக்க, அதுகண்டு தாமும் அந்தப் 
தராதசிசலைிைார். அவர் பட்சி ஜாதிகளில் சாமாைியப் பிைவியாகிய 
புைாவின் உயிர்க் சகாறலக்சக அஞ்சித் தம் உடம்றபக் 
சகாடுத்ததுமன்ைி உயிறரயுங் சகாடுத்தாராைால், அப்பட்சி 
ஜாதிகளில் விசசடப் பிைப்பாகிய கருடன் முதலாை 
உயிர்களிைிடத்து எப்படிப்பட்ட காருண்ணியமுள்ளவராய் 
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இருக்கசவண்டும்? அதைினும் உயர்ந்த மிருக ஜாதிகளில் 
எவ்வறகப்பட்ட கிருறபயுறடயவராய் இருக்கசவண்டும்? அதைினும் 
அம்மிருக ஜாதிகளில் விசசடமாகிய பசுக்களிைிடத்தில் எப்படிப்பட்ட 
இரக்கமுள்ளவராய் இருக்கசவண்டும்? அதைினும் பசுவின் 
கன்றுகளிடத்தில் எவ்வறகப்பட்ட தயவுள்ளவராய் இருக்க 
சவண்டும்? அப்படிப்பட்டவருறடய வம்சத்தில் நான் பிைந்தும், இன்று 
வதீியில் வரும்சபாது யாசரா பயங்காட்டித் துரத்த, அதைால் நடுங்கி 
என்சைதிசர அறடக்கலமாகத் துள்ளிசயாடி வந்த இந்தப் 
பசுங்கன்றை அபயஹஸ்தங் சகாடாமல், அநியாயமாகத் 
சதர்க்காலில் அகப்பட்டிைந்துசபாகச் சசய்சதசை! இப்படிப்பட்ட 
என்றை என்ை சசய்தால் தீரும்? என்றை இதற்குத்தக்க 
பிராயச்சித்தஞ் சசய்து சகாள்ளும்படி சசான்ைரீ்கள்; எங்கள் 
வம்சத்திலிருந்த அரசர்கள் இரக்கத்துடன் நீதி தவைாது அரசு 
சசலுத்தி வந்த கிரமத்றதயும், என் பிதாவாகிய மனுச்சசாழர் 
நடுநிறல தவைாமல் எவ்வுயிர்கறளயும் தம்முயிர்சபாலப் 
பாதுகாத்து வருகின்ை முறைறமறயயும், அரசர்க்குக் சகாபூறச 
சசய்வது கடசைன்ை சவதவாக்கியத்றதயும், அரசர் பசுக்களுக்கு 
யாசதாரு குறைவும் சநரிடசவாட்டாமல் மிகுந்த ஜாக்கிரறதயுடன் 
விருத்தி சசய்விக்க சவண்டுசமன்கிை சபரிசயார் வாக்கியத்றதயும், 

ஐசயா! எங்சக அனுப்பிவிட்டு இங்சக பிராயச்சித்தஞ் சசய்து 
சகாள்ளுசவன்!" என்று துயரத்துடன் சசால்லிைான். 
 

15. இைங்கன்று இறந்தது ெிதி எனத் நதற்றல் 

 

 

 அதுசகட்ட அவ்வந்தணர் முதலாைவர்கள் "வாராய் 
இராஜபுத்திரசை! நாங்கள் முகத்துக் கிச்றசயாக முன்சைான்று 
சபசிப் பின்சைான்று சசால்லுகின்ைவர்களல்ல; சநடுநாளாக 
எங்களுடன் பழகியிருந்தும் எங்கள் சுபாவம் இன்ைமும் உமக்கு 
நன்ைாகப் புலப்படவில்றல என்று சதான்றுகின்ைது. உலகம் 
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தறலகீழாகுமாைாலும் உள்ளபடி சசால்லுசவாசம யல்லது புதிதாகத் 
சதாடுத்துப் சபாய் சபசமாட்சடாம். நாங்கள் சசால்லும் 
வார்த்றதயில் நம்பிக்றக றவத்துக் சகட்கக் கடவரீ். அந்தப் 
பசுங்கன்று ஒருவர் துரத்த அதைால் பயந்து அறடக்கலமாக 
சவண்டுசமன்கின்ை அைிசவாடு உமக்சகதிசர ஓடிவந்ததல்ல; 

அல்லது தாசை துள்ளிக்குதித்து ஓடிவந்தததுமல்ல; அறத 
இன்ைவிடத்தில் இன்ை காலத்தில் இன்ைபடி இைக்குசமன்று 
விதித்திருந்த அதன் தறலவிதிசய அதறைத் துரத்திக்சகாண்டுவந்து 
சதர்க்காலில் அகப்படுத்திச் சிறதத்துவிட்டது; அதன் விதி 
அப்படியிருக்க நீர் வணீாக விசைப்படுவதில் என்ை பலன்? 

'கும்பசகாணத்துப் பள்ளன் சகாள்றள சகாண்டுசபாகத் தஞ்சாவூர்ப் 
பார்ப்பான் தண்டங் சகாடுத்தான்' என்னும் பழசமாழிசபால 
அதனுயிசர விதி சகாள்றள சகாள்ள உம்முயிறரத் தண்டங் 
சகாடுப்பசதன்? நீர் ஒன்றுக்கும் அஞ்சாமல் சதரிசலறும்" என்று 
சசான்ைார்கள். 
 

16. பிராயச்சித்தத்திற்கு வபரிநயாளர ோடல் 

 

 

 அதுசகட்டு ராஜபுத்திரன், "சிவதரிசைம் சசய்ய எண்ணித் 
சதரிசலறும்சபாசத கால்தவைியும் இடது சதாளும் இடது கண்ணும் 
துடித்தும் காட்டிய உற்பாதங்கறள ஆசலாசியாமல் புைப்பட்ட 
என்மதிறய நிறைத்துத்தான் துயரப்படுசவசைா! அரசர் குலத்திற் 
பிைந்தும் என்றை இழிகுலத்தார் சசய்யும் சசய்றகறயச் சசய்வித்த 
என்விதிறய நிறைத்துத்தான் துயரப்படுசவசைா! மாசில்லாத சூரிய 
குலத்துக்கு மாசுண்டாகும்படி சசய்தறதக் குைித்துத் 
துயரப்படுசவசைா! பிதாவுக்குப் பழிசுமத்தப் பிள்றளயாகப் 
பிைந்தறதக் குைித்துத் துயரப்படுசவசைா! இக்கன்ைின் இைப்றபக் 
கண்ட தாய்ப்பசு துக்கப்படுசமன்பறத நிறைத்துத் துயரப்படுசவசைா! 
நாசைாருவன் எதற்சகன்று துயரப்படுசவன்! என்ை சசய்சவன்! 
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சசய்யத் தக்கதான்றும் இன்ை சதன்று அைிசயசை! ஆயினும் 'முற்ை 
நறைந்தார்க்கு ஈரமில்றல' என்பதுசபால முழுதும் பழிப்பட்ட எைக்கு 
இைி சயன்ை துக்கமிருக்கின்ைது! இைிப் சபரியசயார்சசால் 
கடக்கப்படாது என்பதுபற்ைி உமது சசாற்படிசய இசதா இரதத்தில் 
ஏறுகின்சைன்! என்றை எப்படிப் புைிதைாக்க சவண்டுசமா அப்படிச் 
சசய்து கறடத்சதற்றுவது உங்களுக்சக கடன்" என்று சசால்லி, ஏைி, 
இரதத்றத வந்த வழிசய திருப்பிவிட்டுப் பிராயச்சித்தம் அைிந்து 
சசய்விக்கத்தக்க சபரிசயார்களிடத்துக்குப் சபாயிைான். இந்தப் 
பிரகாரம் இராஜகுமாரன் சபாைபின்பு, இைந்துவிட்ட அக்கன்றை ஈன்ை 
தறலயறீ்றுப் பசுவாைது தன் கன்று துள்ளிக் குதித்சதாடிய 
வழிசயசபாய் அந்தக் கன்று கீசழவிழுந்து கிடப்பறதத் தூரத்சத 
கண்டவளவில் குறலகுறலந்து நடுநடுங்கி புத்திமயங்கி ஒன்றுந் 
சதரியாமல் சூறைக்காற்ைில் அகப்பட்ட துரும்றபப்சபால் சுழன்று 
சுழன்று ஓடிச் சமீபத்தில் வந்து உடல் சிறதந்தும் குடல் சரிந்தும் 
உயிர்விட்டுக் கிடப்பறதப் பார்த்துச் சசார்ந்துவிழுந்து பிரக்கிறை 
தப்பிப் பிணம்சபாற் கிடந்து, பின்பு சற்சை சதளிந்சதழுந்து 
சபருமூச்சுவிட்டு அந்தக் கன்றைச் சுற்ைிச் சுற்ைிக் சகாசவன்று 
அலைியலைி அதனுடம்றப முகர்ந்து முகர்ந்து, "இசதன்ை 
தீவிறைசயா; இசதன்ை இந்திரசாலசமா! இசதன்ை விபரீதசமா! 
வாலறசத்துக் கால்விறசத்து எைக்குமுன் துள்ளிசயாட இப்சபாது 
பார்த்சதசை! இத்தறை விறரவில் இப்படிப்பட்ட இடியிடிக்கும் என்று 
எள்ளளவும் அைிசயசை! காவிரி முதலாை தீர்த்த யாத்திறர 
சசய்தும், சிதம்பரம் முதலாை ஸ்தலயாத்திறர சசய்தும், 

திருக்சகாயில்களிலும் திருவதீிகளிலும் உள்ள புல் 
முதலாைறவகறள வாயிைாற் கறளந்து திருப்பணி சசய்தும், புல் 
சமயாமலும் நீர் குடியாமலும் சநடுநாள் விரதங்காத்தும் உன்றைப் 
சபைப்பட்ட பாடு சதய்வம் அைியுசம! அவ்வளவு பாட்றடயும் 
அவலமாக்கிப் சபாட்டு, சசங்கன்சை! என்றைத் சதருவில் விட்டாசய! 
உன்றைப் சபறுகிைதற்கு சநாற்ை சநான்புகளால் வந்த இறளப்பு 
இன்னும் ஆைவில்றலசய! இதற்குள் இப்படிப்பட்ட ஆைாத சபரு 
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சநருப்றப அடிவயிற்ைில் றவத்தாசய! இந்தத் துக்கத்றத இைி எந்த 
விதத்திைாற் சகித்துக்சகாள்ளுசவன்! 'பாவிக்கப் பாக்கியந் தங்காது' 

என்பதற்குச் சரியாகப் பளிங்கு சபான்ை நிைமும், பால் வடிகின்ை 
முகமும், சிறுகித் திரண்ட திமிலும், கறடந்சதடுத்தது சபான்று 
கால்களும் வாறழச் சுருள் சபான்று வளர்ந்த வாலும், சித்திரக்கன்று 
சபான்று சுபலக்ஷணங்கறளப் சபற்ை வடிவுமுறடய நீ 
நிர்ப்பாக்கியமுள்ள எைக்குத் தக்காமற் சபாய்விட்டாசய! 
உன்னுறடய சுந்தரமுள்ள வடிவத்றதக் கண்டாற் காமசதனுவுங் 
கட்டி யறணத்து முகங்குளிர்ந்து முத்தங் சகாள்ளுசம! நான் 
உன்றைப் பற்ைியல்லசவா உயிர்தரித்து உலகத்தில் 
உலாவியிருந்சதன்! இன்னும் ஒருதரம் உன்ைழகிய 
முகத்றதக்கண்டு என் மடிசுரந்து பால் சசாரியக் காண்சபசைா! 
ஐசயா! உன்றை 'ஆயிரங் கன்றுகளிலும் அழகுள்ள கன்று' என்று 
கண்சடார் சசால்லக் களிப்புடன் சகட்ட என் காதுகளால் இன்று 
'இளங்கன்றை இைக்க விட்டு மலட்டுப் பசுப்சபால் வருந்துகின்ைசத' 

என்று பலசபரும் பழித்துப் சபசுகின்ை வார்த்றதறய எவ்வாறு 
சகட்சபன்? என்று எண்ணிசயண்ணி இறளப்பறடந்து மூர்ச்சித்து, 

மறுபடியுந் சதளிந்து இைந்து கிடக்கின்ை கன்ைினுடம்றப உற்றுப் 
பார்த்து இரதத்தின் சக்கரம் ஏறுண்டு இரத்தஞ்சசாரிய அழுந்திக் 
கிடக்கின்ை வடுறவக் கண்டு, "ஓசகா!! என் ஏறழ மதியால் ஏசதா 
ஒரு சசாற்பமாை அபாயத்தால் விழுந் திைந்தசதன்று 
எண்யியிரங்கிசைசை! இவ்வடுறவப் பார்க்கம்சபாது சதர்ச்சக்கரம் 
ஏறுண்டு உடல் சின்ைப்பட்டு இைந்ததாகத் சதரியவருகின்ைசத! ஆ! 
ஆ!! உைக்கு இப்படிப்பட்ட சபரிய அபாயம் வந்து சம்பவிக்கும்படி 
நாசைன்ை பாவஞ் சசய்சதசைா! ஓ குழந்தாய்! நீ சதர்க்காலில் 
அகப்பட்டசபாது எப்படிப் பயந்தாசயா! என்ை நிறைந்தாசயா! 
எவ்வாறு பறதத்தாசயா! உயிர்சபாய் உடல் குழம்பிக் கிடக்கின்ை 
உன்றைப் பார்க்கப் பார்க்கப் சபற்ை வயிறு பற்ைி சயரிகின்ைசத!" 
என்று கண்ணரீ் விட்டுக் கதைிக் கதைி அழுதழுது புரண்டு புரண்டு 
விம்மி விம்மி சவதும்பி சவதும்பிப் சபருமூச்சவிட்டு விழுந்து 
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விழுந்து சமய்மைந்து கிடந்து, பின்பு எழுந்து "என் கன்ைிறைத் 
சதர்க்காலில் அழுத்திக் சகான்ை காருண்யமில்லாத 
கண்மூடிறயக்கண்டால் என்ைிரண்டு சகாம்புக்கும் இறரயாக்காது 
விடுசவசைா! றமந்தறரப் சபைாத மலட்டுத்தை முள்ளவர்களும் 
இப்படிச் சசய்தத் துணிவு சகாள்ளார்கள்! ஆ! இது சசய்யத் 
துணிந்தவன் இன்னுசமன்ை சசய்யத் துணியான்!" என்று சவம்பியும் 
"துன்பஞ் சசய்விக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் சகாறல சசய்கின்ை சகாடுந் 
சதாழிசலார்க்கும் இடங்சகாடாத இந்நகரம் இன்று வலியற்ை 
உயிர்கறள மாய்த்து விடுகின்ை வஞ்சகர்க்கும் இடங்சகாடுத்தசத! 
ஐசயா, இதில் அரசைில்றலசயா! நீதியில்றலசயா! 
சநைியில்றலசயா! இசதன்ை அநியாயசமா!" என்று முறையிட்டும், 

தன் கன்றையிழந்ததைால் உண்டாகிய துக்கத்றதச் சகிக்க 
மாட்டாததாய் வருந்தி, 'நமக்கு சநரிட்ட துக்கத்றத மனுநீதிச் 
சசாழரிடம் சசன்று குைிப்பித்து நிவர்த்தி சசய்து சகாள்ளுசவாம்' 

என்சைண்ணி அக்கன்றைப் பசுந்தறழகளால் மூடி, கண்ணரீ் சசாரிந்து 
கதைிக் சகாண்சட மனுச்சக்கரவர்த்தியின் வாயிலில் வந்து, 

குடிகளுக்கக் குறைவு சநரிட்டால் அறத அரசனுக்கு அைிவிக்கும்படி 
அவ்வரண்மறை வாயிலில் கட்டியிருக்கிை ஆராய்ச்சிமணிறயத் தன் 
சகாம்பிைால் மிகுந்த விறசசயாடும், வலிசயாடும் அடித்தறசத்தது. 
அப்படியறசத்தசபாது அந்த நகரத்திலுள்ள ஜைங்கசளல்லாம், "ஒரு 
காலத்திலுங் சகட்டைியாத ஆராய்ச்சிமணியிைது ஓறசறயயின்று 
நூதைமாகக் சகட்சடாம்; என்ை விபரீதசமா!" என்று 
ஒருவர்க்சகாருவர் சபசிக்சகாள்ள, அந்த மணியிலிருந்து காதமட்டுங் 
சகட்கக் கணசீரன்று ஓறசயுண்டாைது.
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17. இைெரசால் ெந்த இடர் என்று அறிந்து 
ஆற்வறான்னா துயரில் அரசன் ஆழ்தல் 

 

 

 அவ்சவாறசறயச் சபா மண்டபத்தில் மந்திரி முதலாைவர்கள் 
சூழச் சிங்காதைத்தின்சமல் வறீ்ைிருந்த மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் 
சகட்டு, மாதர்கள் காலிலணிந்த சிலம்சபாறச சகட்ட 
மாதவர்சபாலவும், அழுகுரசலாறச சகட்ட அந்தணர் சபாலவும், 

சண்றடயிறரச்சறலக் சகட்ட சற்சைர் சபாலவும், புலி 
முழக்கங்சகட்ட புல்வாய்சபாலவுந் திடுக்கிட்டு, திறகப்பறடந்து 
சிங்காதைத்திலிருந்து சபருங்காற்ைால் அடியை விழுந்த பறைமரம் 
சபாலக் கீசழ விழுந்து மூர்ச்றச யறடந்து, சிைிது சநரஞ் சசன்று 
சதளிந்சதழுந்து உடல் நடுங்கி உள்ளம் பறதத்து உயிர் சசார்ந்து நா 
உலர்ந்து கண்கலங்கி நறட தள்ளாடி அதிசவகமாக அரண்மறை 
வாசலுக்க வருமுன், வாயில் காப்பாளர் அரசனுக்சகதிசர அஞ்சி 
யஞ்சி வந்து அடியில் விழுந்சதழுந்து, "ஆண்டவசர! அரண்மறை 
வாயிலில் கட்டியிருக்கிை ஆராய்ச்சிமணிறய ஒரு தறலயறீ்றுப் 
பசுவாைது தன் சகாம்பிைால் அடித்து ஓறச யுண்டாக்கியது" என்று 
விண்ணப்பஞ்சசய்ய, அதுசகட்டு விறரவில் வந்து, 

அவ்வாராய்ச்சிமணியின் அருசக உடல் சமலிந்து முகஞ்சசார்ந்து 
கண்ணரீ் சசாரிந்து கதைி நிற்கின்ை பசுறவக் கண்டு, சாவியாய்ப் 
சபாை தன் பயிறரக்கண்ட தரித்திரறைப்சபால் மைம் றநந்து 
றநந்துருகி சநாந்துசநாந்து வருந்தி, "ஐசயா! சாதுவாை இந்தப் 
பசுவுக்கு என்ை துன்பம் சநரிட்டசதா! இதன் குறைறய இன்ை 
சதன்று மதித் தைிந்துசகாள்ள வல்லறம யில்லாதவைாக 
இருக்கின்சைசை!" என்று பறதத்துத் தம் அருகில் அச்சத்துடன் 
நிற்கின்ை அறமச்சர்கறளப் பார்த்து 'எைக்குப் புகழும் புண்ணியமும் 
வரும்படி சசய்விக்கின்ை உங்கள் மந்திரிச் சசய்றக நன்ைாக 
விருந்தது! உங்கள் அஜாக்கிரறதயிைால் அல்லசவா இந்தப் பசுவுக்கு 
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ஏசதா சவாரு குறை சநரிட்டது!" என்று சகாபித்துப் பார்க்க, அது 
கண்டு அச்சங் சகாண்ட மந்திரிகளுள் அப்பசு துயரப்படுவதற்குக் 
காரணம் இன்ைசதன்று முன்சை அைிந்தும் அரசைித்திற் 
சசால்வதற்க அஞ்சியிருந்த ஒரு மந்திரியாைவன் 'இைி இறத நாம் 
மறைத்து றவத்தாலும் சவசைாருவரால் சவளிப்படுமாதலால் நாசம 
அைிந்த மட்டில் அைிவிப்சபாம்' என்சைண்ணி அரசறை வணங்கித் 
"தறலவசை! உமது புத்திரன் இன்று ஏைிப்சபாை இரதத்தின் 
சக்கரத்தில் இளங்கன்று ஒன்று எதிசர குதித்து வந்து அகப்பட்டு 
இைந்துவிட்டது; அந்தக் கன்றை யனீ்ை இந்தப் பசுவாைது 
ஆற்ைாந்துயர் சகாண்டு ஆராய்ச்சிமணிறய யறசத்தது! என்று 
சசான்ைான்.  

 

 அச்சசால்லாைது சவந்த புண்ணில் சவலுருவியதுசபால் 
மணிசயாலிசகட்டு வருந்தியிருந்த சசவிகளினுள்சள சசன்றுருவிச் 
சுருக்கிட்டுசவதுப்பவிழுந்து, விஷந்தறலக்சகைிைாற்சபால 
சவதறையறடந்து, அஞ்சுபுலனும் அைிவுங் கலங்கிப் பஞ்சப் 
பிராணனும் பறதபறதத்சதாடுங்க, சபச்சு மூச்சில்லாமற் சசார்ந்து 
கிடந்து, அருகிலிருந்த அறமச்சர்கள் சசய்த சாந்சதாபசாரத்திைால் 
சசார்வுநீங்கி அப்பசுறவ யடிக்கடி பார்த்துப் பார்த்து, கண்ணரீ் 
கடல்சவள்ளம் சபால் சபருகவும் சநருப்பில் விட்ட சநய்றயப் 
சபால் சநஞ்சம் உருகவும் "ஐசயா! இந்தப் பசுவுக்கு இப்படிப்பட்ட 
துக்க முண்டாவதற்கு நாசை முக்கிய காரணமாக இருந்சதசை; தன் 
கன்றுக்கு அபாயசமான்று மில்லாதிருக்கினும் சுபாவத்திசல 
காணுந்சதாறுங் கதைி யுருகுகின்ை அன்றபயுறடய இந்தப் 
பசுவாைது தன் கன்று இைந்து கிடக்கின்ைறதக் கண்டசபாது எப்படி 
யுருகியசதா! என்ை பாடுபட்டசதா! கன்று சமீபத்திலிராமல் சற்சை 
தூரத்திலிருக்கினும் பார்த்துப் பார்த்துப் பறதக்கின்ைதும், 'அம்மா! 
அம்மா! என்று அலறுகின்ைதுமாகிய சுபாவச் சசய்றககறளயுறடய 
பசுவாைது, கன்று இைந்து கண்மறைவிற் கிடக்கின்ைறத எண்ணி 
எண்ணி எப்படிப் பறதக்கின்ைசதா! ஐசயா! அடிக்கடி அலறுகின்ைசத! 
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புலி முதலாை துஷ்ட மிருகங்களிசலான்று எதிரிடுமாைால் 
முன்சசன்று தன்னுயிறரக் சகாடுத்தாயினுங் கன்ைினுயிறரக் காக்க 
சவண்டு சமன்னுங் கருத்துள்ள பசுவுக்கு, இைந்த கன்றை 
எதிர்கண்டசபாது எப்படி உயிர் பதைியசதா! சிவசிவா! சிறுகன்று 
சதர்க்காலில் அகப்பட்டசபாது எப்படித் துடித்தசதா என்று எண்ணுந் 
சதாறும் என்னுள்ளம் பகீசரன்று பறதக்கின்ைசத! இந்தப் பசுவாைது 
குள்ளறைக் சகாண்டு ஆழம்பார்க்க வந்தது சபாலவும், சபறயத் 
சதய்வசமன்று பிள்றளவரங் சகட்க வந்தது சபாலவும், 

சகால்றலயாள் காட்டிறயக் கூலி சகட்க வந்தது சபாலவும், 

விழலிைிடத்து நிழலுக்கு வந்தது சபாலவும், என்றைக் சகாண்டு தன் 
துயறரத் தீர்த்துக்சகாள்ள எண்ணியல்லசவா 
இவ்வாராய்ச்சிமணிறய அறசத்து இவ்விடத்து நிற்கின்ைது! இதற்கு 
என்ை சசய்சவன்!   

 

 "எமன் றகயிலகப்பட்ட உயிர் எந்த விதத்தாலுந் 
திரும்பாசதன்று உலகத்தார் சசால்லும் உறுதியாை வார்த்றத 
வணீ்சபாக, முன்சைாரு காலத்தில் நமது நகரத்தில் ஓரந்தண ைனீ்ை 
சிறுவன் அகாலத்தில் மரணமறடய, அதுபற்ைி அவ்வந்தணன் 
துயர்சகாண்டு தமது சமூகத்தில் வந்து, "சிவசநைி திைம்பாமற் 
சசங்சகால் சசலுத்துகிை உமது காவறலக் கடந்து அகாலத்திசல 
அந்தகன் வந்து இரவும் பகலுந் தவஞ்சசய்து யான் அருறமயாகப் 
சபற்ை ஒரு சபைாை புத்திரறை உயிர்சகாண்டு சபாைாசை 
தறலவசை! இது தகுசமா!" என்று முகமும் மைமுஞ் சசார்ந்து 
முறையிட்டுக் சகாள்ள, அதுசகட்டு மைமுருகி சநாந்து, 

சிவசபருமான் திருவடியன்ைி மற்சைான்ைிலும் மைம் றவயாத தமது 
வல்லறமயால் எமசலாகத்தி லிருந்த உயிறர மீட்டுக் சகாண்டு 
வந்து முன்ைிருந்த உடலில் விட்டு, அவ்வந்தணறை மகிழ்ச்சி 
சசய்வித்து, அன்றுசதாட்டு எமறைத் தாமுள்ளவறரயிலும் தமது 
நகரத்திலும் நாட்டிலும் வரசவாட்டாமற் சசய்த என் 
குலமுதல்வராகிய றசவச்சசாழறரப்சபால, அவ்வளவு சபரிதாை 
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காரியஞ் சசய்யாவிட்டாலும், இப் பசுங்கன்ைின் உயிசரான்றை 
மாத்திரமாைாலும் மீட்டுக்சகாடுக்க வலியற்ைவைாக 
விருக்கின்சைசை! அவமிருத்து சநரிட்டசபாது சஞ்சீவகரணி என்னுந் 
சதய்வத்தன்றமயுள்ள மருந்றதக் சகாடுத்துப் பிறழப்பிக்கச்சசய்த 
என் குலத்தறலவர்களிற் சிலர்சபால் அம்மருந்றதயாயினும் 
சபற்றுக்சகாள்ளத்தக்க தவஞ்சசய்சதசைா! தமது 
அஜாக்கிரறதயிைால் பிை உயிர்க்குக் சகடுதி சநரிட்டசபாது அது 
சபாைாமல் தம்முயிறர விட்டுவிட்ட சில அரசர்கறளப் சபால என் 
அஜாக்கிரறதயிைால் சநரிட்ட இப் பசுங்கன்ைின் முடிறவக் 
சகட்டைிந்த நான் உயிறரயாயினும் விட்சடசைா! அன்ைிய 
சதசத்தரசர் குற்ைஞ் சசய்சதாறலக் சகாறல சசய்தாசரன்று 
சகட்டாலும் 'குற்ைம் வந்தசதன்ை! சகாறல சசய்தசதன்ை! என்று 
குறலநடுங்குகின்ை நல்சலார்கள் மரபில், நான் குற்ைம் வரவும் 
சகாறலசசய்யவும் அரசுசசலுத்தி, அந்த நல்சலார்கள் இயல்புக்கு 
நாணமுண்டாகத் தாசைா வடீ்டின் வாயிலில் சவள்சளருக்குப் 
பூத்ததுசபாலத் சதான்ைிசைன்!  "நாம் அரசாட்சிசசய்ய ஏற்பட்ட 
நாள்சதாட்டு இந்நாள் வறரயிலும் எவ்வுயிரும் எவ்விதத்திலும் 
யாசதாரு குறையுமில்லாமல் வாழ்ந்து மகிழ்ந்திருக்க, நீதியுடன் 
முறை தவைாது சசங்சகால் சசலுத்தி வரும்படி சிவானுக்கிரகம் 
சபற்சைாசம' என்பதுபற்ைி ஒருநாழிறகக்கு முன் வறரயிலும் 
உண்டாயிருந்த மைக்களிப்றபசயல்லாம் மண்ணிற் கவிழ்த்சதசை! 
'நாமும் பழிபாவங்களுக்குப் பயந்சத அைசநைி தவைாது 
அரசுசசலுத்தி வருகிசைாம், பறழய தரித்திரனுக்குப் 
பணங்கிறடத்ததுசபால் நமக்கும் சிவானுக்கிரகத்தால் ஒரு சிறுவன் 
பிைந்தான், அவனும் கற்ைவர் மகிழக் கல்வி சகள்விகளில் நிறைந்து 
பண்பும் பருவமும் உறடயவைாைான்; இைி நமக்சகன்ை குறை' 

என்ை எண்ணி எண்ணி இறுமாப்பறடந்சதசை! 'புத்திரப்சபறு சபற்றுப் 
புைிதைாசைாம்' என்று பூரித்திருந்சதசை! 'நமது புத்திரன் இளவரசுப் 
பட்டத்திற்சகற்ைவைாைான், இைிக்கல்யாணஞ் சசய்விப்சபாம்' என்று 
கைவு கண்டிருந்சதசை! 'நமது புத்திரன் நற்குணங்கறள 
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யுறடயவைாக விருக்கின்ைான், சபற்சைடுத்த நமது சபர் 
சகாண்டுவருவான்' என்று மசைாராச்சியம் பண்ணி 
மகிழ்ந்திருந்சதசை!  

 

 இளங்கன்று எதிர்வரவுங் கண்சகட்டுக் கருத்தழிந்தவன்சபால் 
சதறர நடத்தித் தீராப்பழிபூண்டாசை! ஐசயா! இவன் என் 
சசங்சகாறலப் பிடிக்கத்தக்க சசல்வப்பிள்றள யாகாமல் 
சதன்ைம்பிள்றள யாைாசை!  "சிவதரிசைஞ் சசய்யப் சபாகிைவன் 
சதரூர்ந்சத சபாகப்படாது; அவ்வாறு சபாயினும் நாற்புைத்திலும் 
நடப்சபார்கறள விலக்கும்படி ஆள்விலக்கிகறளவிட்டு, முன்சை 
பரிக்காரர் வரவு குைித்துப் சபாகப் பின்சை சமல்சலைத் சதறர 
விடசவண்டும்; அப்படிச் சசய்யாமல் பாலியப்பருவம் பயமைியாது 
என்பதற்குச் சரியாகப் பரபரப்பாகத் சதறர நடத்திப் பசுங்கன்றைக் 
சகான்ைான்! ஐசயா! இவன் கல்வியைிவுள்ளவைாக விருந்தும் 
அைிவழிந்து அரசன் பிள்றளயாகாமல் அணிற்பிள்றள யாைாசை! 
சகாடிய பாதகங்களிசலல்லாம் சகாறலப் பாதகசம தறலசயன்று 
சவதமுதலாகிய கறலகளில் தானும் படித்தைிந்தான், சான்சைார் 
சசால்லவுங் சகட்டைிந்தான்; அப்படி யைிந்திருந்தும் அப்பாதகஞ் 
சசரசவாட்டாமல் தன்றைக் காத்துக்சகாண்டு பட்டப்பிள்றள 
யாகாமல் பழிப்பிள்றளயாைாசை; ஐசயா! புதல்வறைப் சபற்ைால் 
புண்ணியம் சபைலாம் என்சைண்ணிய எைக்கு மலடாயிருந்தாலும் 
வாழ்வுண்சடன்று நிறைக்கும்படி சநரிட்டசத! நான் சநடுநாளாகத் 
தியாகராஜப் சபருமாறை சவண்டிக்சகாண்டது இப்படிப்பட்ட சபரிய 
பழிக்காளாகிய பிள்றளறயப் சபைத்தாசைா! பிள்றளசயன்ை 
சசய்யும்! சபருமான் என்ை சசய்வான்! 'மாதாபிதாக்கள் சசய்தது 
மக்களுக்கு' என்னும் சபரிசயார் வார்த்றதயின்படி நான் சசய்த 
தீவிறைசய என் புத்திரனுக்க சநரிட்ட சதன்று நிறைத்து என்றை 
சவறுத்துக்சகாள்ள சவண்டுசமன்ைாலும், இந்தப் பிைப்பில் என் 
புத்தியைிந்து ஒரு தீங்குஞ் சசய்ததில்றலசய! இந்தப் பிைப்பில் 
இல்லாவிட்டாலும் முற்பிைப்பிசல,  
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ேல்நலார் மனத்ளத ேடுங்கச் வசய்நதநனா! 
ெலிய ெைக்கிட்டு மானங் வகடுத்நதநனா! 
தானங் வகாடுப்நபாளரத் தடுத்து ேின்நறநனா! 
கலந்த சிநனகளரக் கலகஞ் வசய்நதநனா! 
மனவமாத்த ேட்புக்கு ெஞ்சகஞ் வசய்நதநனா! 
குடிெரி யுயர்த்திக் வகாள்ளை வகாண்நடநனா! 
ஏளைகள் ெயிறு எரியச் வசய்நதநனா! 
தருமம் பாராது தண்டஞ் வசய்நதநனா! 
மண்நணாரம் நபசி ொழ்ெைித்நதநனா! 
உயிர்க்வகாளல வசய்நொர்க்க உபகாரஞ் வசய்நதநனா! 
கைவு வசய்நொர்க்கு உைவு வசான்நனநனா! 
வபாருளை இச்சித்துப் வபாய் வசான்நனநனா! 
ஆளசகாட்டி நமாசஞ் வசய்நதநனா! 
ெரவுநபாக் வகாைிய ெைியளடத்நதநனா! 
நெளலயிட்டுக் கூலி குளறத்நதநனா! 
பசித்நதார் முகத்ளதப் பாராதிருந்நதநனா! 
இரப்நபார்க்குப் பிச்ளச இல்ளலவயன்நறநனா! 
நகாள் வசால்லிக் குடும்பங் குளலத்நதநனா! 
ேட்டாற்றிற் ளகளய ேழுெெிட்நடநனா! 
கலங்கி வயாைித்நதாளரக் காட்டிக்வகாடுத்நதநனா! 
கற்பைிந்தெளைக் கலந்திருந்நதநனா! 
காெல் வகாண்டிருந்த கன்னிளய அைித்நதநனா! 
கணென்ெைி ேிற்நபாளரக் கற்பைித்நதநனா! 
கருப்பமைித்துக் கைித்திருந்நதநனா! 
குருளெ ெணங்கக் கூசிேின்நறநனா! 
குருெின் காணிக்ளக வகாடுக்க மறந்நதநனா! 
கற்றெர் தம்ளமக் கடுகடுத்நதநனா! 
வபரிநயார் பாட்டிற் பிளைவசான்நனநனா! 
பக்ஷிளயக் கூண்டில் பளதக்க அளடத்நதநனா! 
கன்றுக்குப் பாலூட்டாது கட்டிளெத்நதநனா! 
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ஊன்சுளெ யுண்டு உடல் ெைர்த்நதநனா! 
கல்லும் வேல்லும் கலந்து ெிற்நறநனா! 
அன்புளடயெர்க்குத் துன்பஞ் வசய்நதநனா! 
குடிக்கின்ற ேீருள்ை குைந் தூர்த்நதநனா! 
வெய்யிலுக் வகாதுங்கும் ெிருக்ஷ மைித்நதநனா! 
பளகவகாண்டு அயநலார் பயிரைித்நதநனா! 
வபாதுமண்டபத்ளதப் நபாயிடித்நதநனா! 
ஆலயக் கதளெ அளடத்து ளெத்நதநனா! 
சிெனடியாளரச் சறீி ளெநதநனா! 
தெஞ் வசய்நொளரத் தாழ்வு வசான்நனநனா! 
சுத்த ஞானிகளைத் தூஷணஞ் வசய்நதநனா! 
தந்ளததாய் வமாைிளயத் தள்ைி ேடந்நதநனா! 
வதய்ெ மிகழ்ந்து வசருக்களடந்நதநனா! 
என்ன பாெம் வசய்நதநனா! இன்னவதன்றறிநயநன! 
 

 "ஐசயா! இந்தப் பசுவின் சசார்ந்த முகத்திற் கண்ணரீ் 
ததும்புகின்ைறதக் கண்ட என் கண்கறள நுங்கு 
சூன்சைடுப்பதுசபாலப் பிடுங்கி சயைிசயசைா! 'இதன் கன்றை 
உன்புத்திரன் சதர்க்காலில் ஊர்ந்து சகான்ைான்' என்று 
சசால்லக்சகட்ட என் சசவிகறளச் சசம்பு நீருருக்கிவிட்டுச் 
சசவிடாக்சகசைா! இந்தப் பசு ஆராய்ச்சிமணியிைால் தன் குறைறய 
யைிவித்த நாழிறக சதாட்டு இந்நாழிறக வறரயிலும் 
அக்குறைறயத் தீர்ப்பதற்கு சவண்டிய உறுதிசமாழிறயக் 
கூைாதிருக்கிை என் நாறவச் சூடுள்ள சநருப்பாற் சுட்டுவிசடசைா! 
இதற்குத் துன்பமுண்டாக்கிைவன் இன்ைாசைன்று அைிந்தும், 

அவறை இன்னும் தண்டறை சசய்யாது தாழ்த்திருக்கின்ை என் 
றககறளக் கத்திறயக் சகாண்டு கண்டித்து விசடசைா! இதன் 
கன்றைப் பிறழப்பிப்பதற்குத் தக்க நன்முயற்சிறயத் சதடி 
நாலுதிக்குகளிலும் நடவாத என் காறலக் சகாடரிசகாண்டு குறுக்சக 
சவட்சடசைா! இதன் சமலிறவ யடிக்கடி கண்டும் வற்ைிசயாடுங்காத 
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மலபாண்டமாகிய என் உடம்றப வாளாயுதங்சகாண்டு 
மடித்துக்சகாள்சளசைா! இதன் பரிதாபத்றதயும் நமக்கு சநரிட்ட 
பழிறயயும் எண்ணி உருகியழியாத உள்ளத்றத வலிய 
விஷத்றதயிட்டு மாய்த்து விசடசைா! நிறலயிலா உயிர்க்கஞ்சி 
இறவகளில் ஒன்றுஞ் சசய்யாது உயிர் றவத்திருக்கின்சைசை! 
என்ை சசய்சவன்! பாவிக்குத் தீர்க்காயுள் என்பதற்குச் சரியாகப் 
சபரும் பாவியாகிய என்னுயிர் தைக்கத் தாசையும் 
சபாகின்ைதில்றலசய! "நல்ல பூஜாபலத்திைால் சதய்வபக்தியுடன் 
சசங்சகால் சசலுத்தி வருகின்ைான் மனுச்சசாழன்" என்று 
மண்ணுலகத்தாரும் விண்ணுலகத்தாரும் புகழ்ந்த புகசழல்லாம் 
சபாய்யாய்ப் சபாய்விட்டசத! நான் அப்புகறழ சவண்டிைவைல்ல; 

ஆதலால் அது சபாகட்டும்; உயிரினும் ஒன்பது பங்கு அதிகமாகத் 
சதடிறவத்த புண்ணியமும் சபாகின்ைசத!   

 

 "ஆ! நான் நீதி தவைாது அரசு சசய்கின்சைன் என்பறத 
நிறைத்தால் எைக்சக ஏளைமாக விருக்கின்ைசத! சசங்கன்றைத் 
சதருவிற் சிறதக்கவும் ஒருமித்த என் சசங்சகாறல 
அளவுசகாசலன்சபசைா! அஞ்சைக்சகா சலன்சபசைா! எழுதுசகா 
சலன்சபசைா! ஏற்ைக்சகா சலன்சபசைா! கத்தரிக்சகா சலன்சபசைா! 
கன்ைக்சகா சலன்சபசைா! குருடன்சகா சலன்சபசைா! சகாடுங்சகா 
சலன்சபசைா! துறடப்பங்கசகா சலன்சபசைா! றவக்சகா 
சலன்சபசைா! அல்லது இன்று இைந்த பசுங்கன்ைாகிய பிசரதத்றதப் 
புரட்டிச் சுடுகின்ை பிணக்சகா சலன்சபசைா! என்ை சகாசலன்று 
எண்ணுசவன்! இளங்கன்றைக் சகாறல சசய்யவுஞ் சம்மதித்திருந்த 
என் ஆக்கிைா சக்கரத்றதக் கிரகச்சக்கர சமன்சபசைா! வருஷ சக்கர 
சமன்சபசைா! தண்டசக்கர சமன்சபசைா! அல்லது இச்சசங்கன்றைச் 
சிறதத்த சதர்ச்சக்கர கன்றுக்கு அபாயம் சநரிடக் காத்திருந்த என் 
காவறலச் சிறு சபண் காக்கின்ை திறைக்காவ சலன்சபசைா! 
குருடன் காக்கின்ை சகால்றலக் காவசலன்சபசைா! புல்லாற் சசய்த 
புருடன் காக்கின்ை புன்சசய்க் காவசலன்சபசைா! வரும்படி 
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யில்லான் காக்கின்ை வாயிற்காவ சலன்சபசைா! பயிறரக்காக்க 
றவத்த பண்றணக்காவ சலன்சபசைா! சவறல சவண்டிக் காக்கின்ை 
சவறுங்காவ சலன்சபசைா! அல்லது இக்கன்றை அடக்கஞ் சசய்யக் 
காத்திருக்கின்ை அரிச்சந்திரன்காவ சலன்சபசைா! என்ை 
காவசலன்று எண்ணுசவன்! என்ை சசய்சவன்! ஐசயா! இப்படிப்பட்ட 
பாவியாகிய என்றை மனு சவன்று சபரிட்டறழப்பது காராட்றட 
சவள்ளாசடன்றும், அமங்கள வாரத்றத மங்களவாரசமன்றும், 

நாகப்பாம்றப நல்லபாம்சபன்றும் வழங்குகின்ை வழக்கம் 
சபான்ைதல்லது உண்றமயல்லசவ! இைி, இப்பசுங்கன்று உயிர்சபற் 
சைழுந்திருப்பதற்கு உபாயம் என் புத்திரனுயிறரயன்ைி 
சயன்னுயிறரயும் என் மறையாளுயிறரயும் என்ைரசாட்சியும், 

எைக்கு உரித்தாகிய எல்லாப் சபாருள்கறளயுங் சகாடுத்துவிட்டால் 
சநரிடுசமன்று சசால்சவாருண்டாைால், இசதா சகாடுத்துவிடுகிசைன். 
அவ்வாறு சசால்சவாரு மில்றலசய! இதற்கு சநரிட்ட துக்கமும் 
எைக்கிதைாலுண்டாகிய துயரமும் எப்படித் தீருசமா! இப்படி 
சயன்ைைிசயசை! என்ை சசய்சவன்!" என்று பலவிதமாகப் 
பரிதவித்திருந்தார். 
 

18. அரசளன ெணங்கி அளமச்சர்கள் கூறல் 

 

 

 இந்தப் பிரகாரம் பரிதவித்து வருந்துகின்ை 
மனுச்சக்கரவர்த்திறய அருகிலிருந்த அறமச்சர்கள் சநாக்கிக் 
றககுவித்துத்சதாழுது நின்று, "ஓ மனுநீதி தவைாத மஹாராஜசை! 
விதி வசத்தாசல வலிய வந்து மடிந்த இளங் கன்றைக் குைித்து நீர் 
துன்பப்படுவது உயிர்களிடத்து உமக்குள்ள காருண்ணியத்துக்கு 
இயல்சபசயன்று எண்ணி இதுவறரயும் எதிசரான்றுஞ் சசால்லாது 
சும்மா இருந்சதாம்; இைிக் காரியக் சகடுதியில் வாய்மூடிக் 
சகாண்டிருப்பது மந்திரிகளுக்கு அழகல்லசவன்ைபடியால், நாங்கள் 
சசால்லும் வார்த்றதறயக் சகட்டருளசவண்டும். உமது புத்திரன் 
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சீவகாருண்ணியசம சதகமாகக் சகாண்டவன். தான் பூமியதிராது 
எந்தச் சசந்துக்கள் எதிர்வந்து அகப்பட்டுக் சகாள்ளுசமாசவன்று 
கீழ்சநாக்கி அஞ்சி யஞ்சி சமல்சலை நடக்கின்ைசபாது, சவசைார் 
அதிர்ச்சியிைால் நடுங்கிச் சிற்சைறும்புகள் விறரவாக ஊர்ந்து 
சபாகின்ைறதப் பார்த்துத் திடுக்கிட்டு, 'ஓசகா என்ை பாவம்! இந்த 
உயிர்களுக்க நடுக்கம் உண்டாக நடந்சதாசம' என்று எண்ணி 
முகஞ்சசார்ந்து பிரறமசகாண்டு நிற்க நாங்கள் அசைக முறை 
பார்த்திருக்கின்சைாம். அப்படிப்பட்ட கிருறபயுள்ளவன் இந்தக் 
கன்றை அசாக்கிரறதயிைால் சகான்ைாசைன்று எண்ணுவதற்கு 
இடமில்றல. அன்ைியும் அவருடன் சூழ்ந்து சபாை பிராமணர் 
முதலாசைார்களுக்கும், சதறரச் சூழ்ந்துசபாை எங்களுக்கும், 

சதர்க்குமுன் நடந்த ஜைங்களுக்கும், சதருவில் நின்று பார்த்திருந்த 
பிரறஜகளுக்கும் இசலசமுந் சதரியாதபடி அக்கன்று மாயமாகக் 
குதித்துவந்து மடிந்தது'; அன்ைியும் சதர்க்கு முன்சை யாறைவரீர் 
குதிறரவரீர் முதலாசைார் அணியணியாக யூகம் வகுத்ததுசபால 
சநருங்கிப்சபாக, விருது பிடிப்சபார், எச்சரிக்றக சசால்சவார்,கட்டியங் 
கூறுசவார், பட்டாங்கு படிப்சபார், சசார்வு பார்ப்சபார், 

ஆள்விலக்குசவார் முதலாைவர்கள் நடக்க, இத்தறைசபறரயுங் 
கடந்து, சதர்க்கு  சமீபத்தில் சிங்கக்குட்டியாயிருந்தாலும் 
வரமாட்டாது; இதுசவா சகால்பிடித்தவறைக் கண்டால் கூப்பிடுதூரம் 
ஓடுகின்ை இயல்றபயுறடய இளங்கன்று; இந்தக் கன்று அந்தக் 
காவறல சயல்லாங் கடந்து சதர்க்குச் சமீபத்தில் எதிசர 
துள்ளிசயாடி வந்தசதன்ைால், இந்திரசால சமன்றுதான் 
எண்ணசவண்டுவதாக விருக்கின்ைது! ஆதலால் அக்கன்றை அதன் 
விதிசய இப்படிப்பட்ட ஆச்சரிய மரணஞ் சசய்வித்ததன்ைி உமது 
புத்திரன் சசய்வித்ததல்ல, இந்தக் காரியம் இப்படியிருக்க, புத்திரன் 
சகான்ைாசைன்று அவறை சநாவதும் அவறைப் சபற்ைதைாற் பழி 
வந்தசதன்று உம்றம நீர் சநாவதும், எய்தவன் இருக்க அம்றம 
சநாவதுசபாலவும் அம்பு சசய்து சகாடுத்த கருமாறை 
சநாவதுசபாலவும் அல்லசவா இருக்கின்ைது? நீர் சகல 
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கறலகறளயுங் கற்றுக் சகள்வியில் மிகுந்து, அரசர்கசளல்லாம் 
புகழ்ந்து சகாண்டாடத்தக்க தன்றமறய யுறடயவர்; உமக்கு இது 
விஷயத்தில் நாங்கள் விரித்துச் சசால்ல சவண்டுவசதன்ை? இைித் 
துன்பப்படுவறத விட்டு, 'உயிர்க் சகாறல தம்றம யைியாது 
சநரிட்டாலும் பிைர் சசய்யக் கண்டாலும் அதற்குத்தக்க சாந்தி 
சசய்துசகாள்ள சவண்டும்' என்றும் விதிப்படி விறைவசத்தால் 
சநரிட்ட இந்தக் கன்ைின் சகாறலக்கு முன்ைிறலயாகவிருந்த உமது 
புத்திரறையும் சபரிசயார்கறளக் சகாண்டு இதற்குத் தக்க 
பிராயச்சித்தத்றத யைிந்து சசய்விக்க சவண்டுவசத உமக்கு முறை" 
என்று சசான்ைார்கள். 
 

19. பைிக்குப்பைி ொங்க பார்த்திபன் ேிளனத்தல் 

 

 

 அதுசகட்ட மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் வியர்வு, துடிப்பு, நறக 
முதலாை சகாபக்குைிகள் சதான்ை மந்திரிகறளப் பார்த்து, 

"அறமச்சர்கசள! உங்கள் நியாயம் நன்ைாயிருந்தது; நீங்கள் 
சசால்லிய நீதி உங்களுக்சக ஒப்பாகுமல்லது தருமசதவறத 
சம்மதிக்குசமா! கன்றையிழந்து வருந்துகின்ை இப்பசுவின் 
சஞ்சலத்றதயாவது சாந்தப்படுத்துசமா? இப்படி நீங்கள் சசால்லியது 
என் முகத்றதக் குைித்சதா? என் புத்திரன் உயிருக் கிரங்கிசயா? 

அல்லது உங்கள் ஜவீைத்றத எண்ணிசயா? எது பற்ைிசயா? 

உலகத்றதயாளும் அரசன் ஆறச பற்ைியாவது சவகுளி பற்ைியாவது 
தாட்சண்ணியம் பற்ைியாவது உைவு பற்ைியாவது நடுநிறலயாக 
நியாயங்கண்டு சசால்லாமல் மாறுபட்டால், அறத மறுத்து, 'இது 
விஷயத்தில் அரசன் நம்றமக் சகால்லுவாைாயினுங் சகால்லட்டும், 

அவனுக்கு உறுதி கூறுவசத நமக்குக் கடன்' என்று 
நிச்சயித்துக்சகாண்டு, நியாயங்கண்டு நடுநிறலயாகச் சசால்வது 
மதியுறடய மந்திரிகளக்குத் தருமமாக விருக்க, நீங்கள் அறத 
நிறையாமல் இப்படிச் சசால்லியது என்ை நிறைத்சதா? சந்திரசூரியர் 
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திறசமாைிைாலும், சமுத்திரந் தறட மீைிைாலும், மகாசமரு 
நிறலகுறலந்தாலும் மைங் கலங்காது விவகாரங்களிற் 
பழுதுவாராது பாதுகாக்கின்ை குணத்றதயுறடய நீங்கள், இன்று 
நீதியில்லாத சில குறும்பரசறைக் கூடி, அவ்வரசர் தூளிசயன்ைால் 
நிர்த்தூளிசயன்றும், கரும்பு கசப்சபன்ைால் எட்டிக்காய்சபாற் 
கசப்சபன்றும், தாறயக் சகாறலசசய்வது தக்கசதன்ைால் சவதத்தின் 
முதற்காண்டத்தில் விதித்திருக்கின்ை சதன்றும், சவள்ளத்திற் கல் 
மிதக்கசமாசவன்ைால் ஆற்ைில் அம்மி மிதக்கக் கண்சடாசமன்றும், 

காக்றக சவளுப்சபன்ைால் சநற்றைப்சபாழுதில் நிற்கக் 
கண்சடாசமன்றும், கல்லின்சமல் சநல்லு முறளக்குசமன்ைால் 
சகாத்தாலாயிரங் குறலயாலாயிர சமன்றும், கள்ளறைப் 
பிடிக்கலாசமா சவன்ைால் பிடித்தால் சபரும் பாவமல்லசவா 
சவன்றும், சபாய் ஆயிரமட்டுஞ் சசால்லலாசமா சவன்ைால் 
ஐயாயிரமட்டுஞ் சசால்லலாசமன்று விதியிருக்கிைசதன்றும், 

சபண்சாதியுள்ளவனுக்குப் பிள்றள சகாடுப்பது ஆசரன்ைால் ஐயா! 
சபண் சகாடுத்தவசை பிள்றள சகாடுக்க சவண்டுசமன்றும், ஒருவன் 
மறையாள் மற்சைாருவறைக் கூடலாசமா சவன்ைால் அடக்கத்தில் 
ஆயிரம் சபசராடு கூடிைாலுங் குற்ைமில்றல சயன்றும், 

இந்தக்கழுவில் இவறை சயற்ைலாசமா சவன்ைால் கழுவுக்குத்தக்க 
கைமில்றல சயன்றும், என் பிள்றளயும் எச்சரிக்றகக்காரன் 
பிள்றளயும் ஒருவறை சயாருவன் உதாசிைமாகத் திட்டிைாராம் 
இதற்சகன்ை சசய்யலா சமன்ைால் உமது சற்புத்திரன் வாய்க்குச் 
சர்க்கறரயிட சவண்டும் மற்ைவன் வாய்க்கு மண்ணிட 
சவண்டுசமன்றும் சசால்லுகின்ை துர்மந்திரிகறளப் சபால, நியாயம் 
பாராது, நயிச்சிய வார்த்றதகறளச் சசான்ைரீ்கள்; இது 
காலசவற்றுறமசயன்சை சயண்ணுகிசைன். 
 

 "தன்றைக் சகாடுத்தாவது தருமத்றதத் சதட 
சவண்டுசமன்னும் சபரிசயார் வார்த்றதறயப் பிடிப்பது 
சற்குணமுறடசயார்க்குத் தகுதிசயன்றும், தாய் தந்றத 
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யிடத்திலாயினுந் தராசுக்சகால்சபாலச் சசப்பமாக நின்று 
தீர்ப்புக்சகாடுக்க சவண்டுவது அரசர்க்கு அவசியம் சவண்டிய 
சற்கருமசமன்றும் எைக்கு அடிக்கடி அைிக்றகயிட்ட நீங்கள், இன்று, 

அசதாகதியில் தள்ளிவிடத்தக்க அநியாயத் தீர்ப்றப யங்கீகரிக்கப் 
சபாதிக்கின்ைரீ்கள். இது உங்களிடத்து சநரிட்ட அவஸ்றத வச 
சமன்சை சயண்ணுகிசைன். ஒருவரிடத்துத் தண்டறை 
விதிக்கும்சபாது எவ்வுயிர்களும் தன்னுயிர்சபால் எண்ணுவதும், 

எந்தப்சபாருள் எந்தப்பிரகாரமாயிருந்தாலும் அந்தப் 
சபாருளினுண்றமறய யைிந்து சகாள்வதும், உருவுசநாக்காது 
அைிறவ சநாக்குவதும், ஊழ்விறை சநாக்காது சசய்விறை 
சநாக்குவதுமாகிய இப்படிப்பட்ட இலக்கணங்களுக்குப் சபாருந்த 
விதிக்க சவண்டுசமன்று எைக்கு அைிவித்துவந்த நீங்கள், இன்று என் 
புத்திரன் இரக்கமுள்ளவசைன்றும், அவன் அசாக்கிரறதயிைால் 
சகான்ைதல்லசவன்றும், பழவிறையாற் பசுங்கன்று மடிந்தசதன்றும், 

அதைால் அதற்குத் தக்க பிராயச்சித்தஞ் சசய்விக்க 
சவண்டுசமன்றும், வாதிறய மாத்திரம் வரவறழத்துக் சகாண்டு நடுக் 
சகாள்றளக்காரன் நியாயந் தீர்த்தா சைன்பது சபாற் சசால்லி 
நின்ைரீ்கள். ஓசஹா! அறமச்சர்கசள! உங்கறள, 'அந்நாளிருந்த 
அறமச்சர்களல்ல, இந்நாளில் என்றைக்சகடுக்க நிறைத்துக்சகாண்டு 
எங்சக யிருந்து வந்தவர்கசளா!' என்று எண்ணுகின்சைன். ஐசயா! 
எைக்கு இப்படிப்பட்ட அநியாயத்றதக் கற்பித்சதா இம்றம மறுறம 
யின்பங்கறள வருவிப்பரீ்கள்! என்றும் மீளாத சிவகதிறய யறடயத் 
தக்க உறுதி வார்த்றதகறளப் சபசிய நீங்கள், இன்று, என்றும் மீளாத 
அவகதிறய யறடயத்தக்க இழிவுள்ள வார்த்றதகறளப் சபச எங்சக 
கற்றுக்சகாண்டீர்கசளா! ஆ! ஆ!! இந்த ஓரவஞ்சறைறய உற்று 
நிறைக்குந்சதாறும் சநஞ்சந் திடுக்கிடுகின்ைசத! உங்கள் சசாற்படி 
இது காரியத்தில் உடன்பட்சடைாைால் தருமமும் தவமும் 
சலிப்பறடயுசம! இக்காலத்தில் எைக்கு சமற்பட்டவர்களில்றல 
சயன்று வழக்கழிவு சசய்து வஞ்சித்துப் சபசுசவைாைால், காலம் 
சபாகும் வார்த்றத நிற்குசம! மனுநூலில் சசால்லிய நீதியின்படி 
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நடத்துகின்ைபடியால் மனுச்சசாழன் மனுச்சசாழசைன்று சநடுந்தூரம் 
நீண்ட சபயறரச் சுமந்தநான் இதற்குச் சம்மதித்சதைாைால், 

எழுத்தைியாதவன் ஏட்றடச் சுமந்தது சபாலவும், கண்ணில்லாதவன் 
கண்ணாடிறயச் சுமந்தது சபாலவும், வாசறையைியாதவன் மலறரச் 
சுமந்ததுசபாலவும் வணீாகசவ இந்தப் சபயறர 
எடுத்துக்சகாண்டாசைன்று ஏழுலகத்தாரும் இகழ்ந்து சபசுவார்கசள! 
இன்றைக்கு என் புத்திரன் சசய்த இந்தக் சகாடுங் சகாறலயாகிய 
பாதகத்துக்குப் பரிகாரஞ் சசய்து, இசலசாக விட்டு, நாறளக்கு 
மற்சைாருவன் இறதப் பார்க்கினுஞ் சிைிய சகாறல சயான்று 
சசய்யக் கண்டு, அவறைக் சகாறல சசய்விப்சபைாைால், 

'தருமமைியாத இவ்வரசன் தைக் சகான்று பிைர்க்சகான்று 
சசய்கின்ைான் என்று பார்த்தவர்கசளல்லாம் பழித்துப் சபசுவார்கசள; 

அல்லது 'தன் வடீ்டு விளக்சகன்று முத்தமிட்டால் சுடாது விடாது' 

என்பது சபால என்புத்திரன் சசய்த சகாறல சயன்று ஆறசயால் 
அடக்கிக் சகாள்சவைாைால், அது பற்ைி வரும் பழிபாவங்கள் 
என்றை யறடயாமலிருக்குசமா? ஆதலால், இப் பசுவாைது 
அருறமயாை இளங்கன்றை இழந்து வருந்துகின்ைறதத் தவிர்க்க 
வழியில்லாதவைாகிய நானும், இந்தப் பசுறவப்சபால சநடுநாளாக 
வருந்தி அருறமயாகப் சபற்ை என் புத்திரறைப் பழிக்குப் பழியாகக் 
சகான்று வருத்தங் சகாள்வசத தகுதி" என்று சசால்லிைார். 
 

20. வசய்யத்தகுெது இதுவெனக்கூறல் 

 

 

 அதுசகட்டு மைங்கலங்கிய மந்திரிகளுக்குள் ஒரு 
மந்திரியாைவர் அரசறை வணங்கித் "தருமசநைி தவைாத 
தறலவசை! சாவதாைமாகத் தயவுசசய்து என் வார்த்றதறயக் 
சகட்டருள சவண்டும். ஆன்மாக்களுக்கு அைிவின் உயர்வு தாழ்வு 
பற்ைிசய புண்ணிய பாவங்களும் ஏைிக் குறைந்திருக்கும் என்னுஞ் 
சுருதி வாக்கியத்தின்படி தர்மார்த்த காம சமாக்ஷங்கறளப் சபறுதற்கு 
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சயாக்கியமாை அைிவுள்ள மைிதப் பிைவிசயடுத்த ஜவீர்களுக்கள் 
ஆறை மதப்பட்டு அடவி அழித்தது என்னும் நியாயம்சபால 
மதத்திைால் காமக்குசராத முதலாைறவபற்ைி ஒருவறர சயாருவர் 
சகாறல சசய்தாராைால் அக்சகாறலக்கு ஈடாக சகான்ைவறரக் 
சகாறல சசய்விக்கக் கடவசரன்றும், அப்படி யன்ைிக் காக்றக சயைிப் 
பைம்பழம் விழுந்தது என்னும் நியாயம்சபால் வலிறம பறகறம 
முதலாைறவ யில்லாமல் விதிவசத்தால் ஒருவர் இைந்ததற்கு 
வியாஜமாக முன்ைிட்டவர்கறள அவ்வாறு இைி 
முன்ைிடசவாட்டாமலிருக்கத் தண்டித்து முன்ைிட்டதைால் வந்த 
பாவத்துக்குப் பரிகாரஞ் சசய்விக்கக் கடவசரன்றும், அப்படியன்ைி 
அமுதம் ஊட்டுகின்ைசபாது அதுசவ விஷமாகிக் சகான்ைசதன்னும் 
நியாயம்சபால் நல்ல வழியில் நிறுத்தும் சபாருட்டு அச்சமுறுத்தித் 
தண்டிக்கும்சபாது அபாயம் சநரிட்டு இைந்ததற்கு சவறு 
காரணமாகியிருந்த தந்றத குரு அதிகாரி முதலாசைார்கறள அநசை 
முதலாை அரிய விரதங்கள் தவங்கள் சசய்விக்கக் கடவசரன்றும், 

மிருகம் பட்சி முதலாை மற்ை உயிர்களுக்கு மைிதர்களால் 
சகாறலசநரிட்டால் அந்தந்த உயிர்களின் தரத்துக்கும் அவரவர் 
குணாகுணங்களுக்குஞ் சசய்றககளுக்குங் காரணங்களுக்குந் தக்கபடி 
யைிந்து பிராயச்சித்தஞ் சசய்விக்கக் கடவசரன்றும், சபாதுவாக 
அைநூல்களில் விதித்திருக்கப்பட்ட விதிறய இன்று கன்ைின் 
சகாறலபற்ைி நீர் சசய்விக்க எண்ணிய அபூர்வமாை விதி 
விலக்குகின்ைசத; இது தகுதிறயக் கடக்கின்ை குற்ைசமன்று 
சசால்வதற்கு இடமுண்டுபண்ணுசம" என்ைார். 
 

21. இைெரசளர இைக்க இளறென் துணிதல் 

 

 

 அதுசகட்ட அரசன் "மந்திரிசய" நீர் பயறைத் தரும் 
விருக்ஷத்திலுள்ள பழத்றதப் பாராது பிஞ்றசப் பிடித்ததுசபால் 
பிடித்தீர். நன்ைாயிருந்தது உமது வார்த்றத! அைிவின் உயர்வு 
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தாழ்வுகறளப் பற்ைிப் புண்ணிய பாவங்கள் ஏைிக் 
குறையுசமன்றுபூர்வபாகத்திற் சசால்லிய சுருதி, உத்தரபாகத்தில் 
பரசமசுவரன் ஆன்மாக்கள் சதாறும் விகற்பமில்லாமல் 
நிறைந்திருக்கின்ைபடியால், மாறயயின் காரியமாகி சவறுபட்ட 
அைிறவ சநாக்காமல், அப்பரசமசுவரறை சநாக்கி எல்லா 
உயிர்கறளயும் சமமாக எண்ணி நடக்க சவண்டும் என்ை 
உத்தரபாகத்தின்படி, பிைப்பு, குணம், சாதி, சதாழில் முதலாை 
விகற்பங்கறள நாடாது உயிர்க் சகாறலயிைிடத்துச் சமாைமாகத் 
தண்டிப்பசத தகுதி; என் புத்திரன் சதரிசலைிக் சகாண்டு சசல்வச் 
சசருக்கிைால் மைதி பற்ைிசய இப் பசுவின் கன்றைக் சகான்ைான், 

ஆதலால் இவன் காக்றக ஏைிப் பைம்பழம் விழுந்தது சபால 
வியாஜமாைவனுமல்லன், அமுதமூட்ட விஷமாைதுசபால் நன்றம 
சசய்விக்கப்சபாய்க் சகாறலக்குக் காரணமாைவனுமல்லன், ஆறை 
மதப்பட்டு அடவி யழித்தது என்று நீர் சசால்லிய நியாயத்துக்குச் 
சரியாக விருக்கின்ைான், ஆதலால் இவறைக் சகால்வசத முடிவு" 
என்று சசான்ைார். 
 

22. மகளனக் வகாள்ை மந்திரிளய ஏெல் 

 

 

 அதுசகட்டு மற்சைாரு மந்திரியாைவர் அரசறைத் சதாழுது 
"மகாராஜசை! சுருதியில் எல்லா உயிர்கறளயும் உயர்வு தாழ்வு 
சநாக்காது சமைாக சநாக்கசவண்டுசமன்று உத்தரபாகத்தில் 
விதித்திருக்கின்ைது அந்தணசராழுக்கத்துக் கன்ைி 
அரசசராழுக்கத்துக்குப் சபாருந்தாசத; அது சபாருந்துமாைால், 

பிராமணர் முதலாை குலாசாரமும் பிரமசாரி முதலாை ஆசிரம 
ஆசாரமும் சபரிசயார் சிைிசயார் நல்லவர் தீயவர் என்கிை 
கிரமப்பாடுகளம் சவறுபட்டு உலகநிறல தவைி அரசாட்சி 
மழுங்கிவிடுசம, இது ஒழுக்கத்றதக் கடக்கின்ை குற்ைசமன்று 
சசால்வதற்கு இடங் சகாடுக்குசம, ஆதலால் பூர்வபாகத்தில் விதித்த 
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விதிப்படி அைநூல்களிற் குைித்த நியாயங்கறளக் சகாண்டு 
தீர்ப்பிடுவசத சநைியாகும்" என்று சசான்ைார். 
 

 அதுசகட்டு மனுச்சசாழர் நறகத்து "அறமச்சசர! நீர் வழிக்குத் 
துறணயாக வருவான்சபால் வந்து நடுக்காட்டிற் பயங்காட்டிப் பணம் 
பைிக்கின்ைவன் சபாலப் பயம் காட்டுகின்ைரீ். பரசமசுவரன் 
அவ்வவ்வுயிர்களிடத்திலும் சவறுபடாமல் விளங்குகின்ைபடியால் 
எவ்வுயிர்கறளயும் சபாதுவாக சநாக்கசவண்டும் என்ை 
உத்தரபாகத்தின் விதிறய நான் அனுசரித்துக்சகாண்டது 
உயிர்க்சகாறலயாகிய பாவநிவர்த்திக்கு மாத்திரசம யல்லது 
மற்சைதன்ைிலுமல்ல. இக் கருத்றத அைிந்து சகாள்ளாமல் 
'கருத்தைியாதவன் சசான்ைசத சகாள்வான்' என்பதுசபாலக் சகாண்டு 
ஒழுக்கங்கடந்த குற்ைம் வருசமன்று கூைிைரீ். ஆைால் மற்ைறவ 
சயல்லாம் நிற்க, சகாறலப்பாதக நிவர்த்திக்கு மாத்திரம் 
எவ்வுயிர்கறளயுஞ் சமமாகக் சகாள்ளசவண்டுசமன்பது 
எவ்வறகயாசலன்பசீரல்: உயிர்கசளல்லாஞ் 
சிற்சத்தியினுருவமாகலானும் எல்லா உயிர்களுக்கும் இறைவசை 
தனுகரணங்கறளக் சகாடுத்தலானும், அவைது சிற்சத்தியாகிய 
உயிர்கறள அவன் சகாடுத்தருளிய உடம்பிைின்றும் நீக்குதல் 
நிறைக்கப்படாத அபராதமாகலானும், எந்சதந்த உயிர்களும் 
இயல்பிைால் அல்லாமல் இம்றசயிைால் உடம்றப விட்டுப் 
பிரியும்படி சநரிட்டால் அந்தந்த உயிர்களுக்கும் அவ்வவ் வுடம்றப 
விட்டு நீங்கும்சபாதுண்டாகும் வருத்தம் சபரிதாக 
இருக்கமாகலானும், அன்ைியும் சகாறல சசய்யுமிடத்து, கரும்றபயும் 
எள்றளயும் ஆறலயிலுஞ் சசக்கிலும் றவத்தாட்டும்சபாது 
சநருக்கிலகப்பட்டு அறரபட்டு நசுக்குண்டு சின்ைாபின்ைப்பட்டு 
அக்கரும்பிலும் எள்ளிலுமிருந்து ரசமும் சநய்யும் எப்படிக் கலங்கி 
வருசமா அப்படிசய, உடல் நசுக்குண்டு அறரபட்டுச் சின்ைமாக 
அதிலிருந்து நடுநடுங்கி அைிவுசகட்டுத் திறகப்பறடந்து கலங்கி 
வருவது எவ்வுயிர்களுக்கும் சபாதுவாகலானும், தமக்குக் சகாறல 
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சநரிடுவறத அைிந்தசபாது உடம்பு நடுங்கியும், பறதத்தும், வியர்த்தும் 
தடதடத்துந் தள்ளாடியும், கால்சசார்ந்தும், கண்கலங்கியும், 

இருளறடந்தும், காதுகள் கும்சமன்று அறடபட்டும், நாசி துவண்டும், 

வாய்நீருலர்ந்தும், நாக்குழைியும், வயிறு பகீசரன்று திகிலறடந்தும், 

மைம் திறகத்துப் பறை யடித்தாற்சபாற் பதபதசவன்று அடித்துத் 
துடித்துத் துக்கமுஞ் சசார்வுங் சகாண்டு மயங்கவும், பாய்மரச் சுற்ைி 
லகப்பட்ட காக்றக சபாலவும், நீர்ச்சுழியி லகப்பட்ட வண்டு 
சபாலவும், சுழல் காற்ைில் அகப்பட்ட துரும்பு சபாலவும், உயிர் 
சுழன்று சுழன்று அறலயவும் உண்டாகின்ை பயங்கரம் 
எவ்வுயிர்களுக்கும் இயல்பாகலானும், இைந்தவுடன் அவ்வுயிர்கள் 
இைப்பிைாற்பட்ட இம்றசயுமன்ைி உடசை பிைப்பிைாலும் 
வருத்தமறடந்து துக்கப்பட சவண்டுமாகலானும், நாம் சவண்டி 
ஓருயிறரப் பிைப்பிப்பதற்குச் சுதந்தரமில்லாதபடியால் நாம் சவண்டி 
ஓருயிறர இைப்பிப்பதற்கும் சுதந்திரமில்றல; இைப்பிப்பதற்கும் 
பிைப்பிப்பதற்கும் இறைவசை சுதந்தரமுள்ளவசைன் சைண்ணாமல் 
ஆகாமியத்தால் சகாறல சசய்வதைால் மீளாநரகம் சநரும் 
என்ைைிந்து சகாள்வரீ்; ஆதலால் எவ்வுயிர்களிடத்துங் 
சகாறலப்பாதகத்றதச் சமமாகக் சகாள்ளசவண்டும். இந்த 
நியாயத்தின்படி என்புதல்வறைப் பழிக்குப் பழியாகக் சகான்று 
விடுவசத முடிவு" என்று சசான்ைார். 
 

 அதுசகட்டு சவசைாரு மந்திரியாைவர் மனுச்சசாழறர வணங்கி 
"அரசசை! உமது சபயரிைால் விளங்கும் மனுநூலிற் குடுமிறயயும் 
முகசராமத்றதயும் க்ஷவரஞ் சசய்து, தான் சகான்ை பசுத்சதாறலப் 
சபார்த்துப் பசுமந்றதயிைிடத்தில் வாசஞ் சசய்து, சகாசலத்திைால் 
ஸ்நாைம் பண்ணி, இந்திரியங்கறள அடக்கியிருத்தல், கஞ்சிகுடித்தல், 

அவிசுபண்ணியுண்டல், பட்டிைியிருத்தல், பசுமந்றதயினுடன் சபாதல், 

பசுக்களுக்கு உபசாரஞ் சசய்தல், பசுதாைஞ் சசய்தல் முதலாை 
சசய்றககறளப் பசுக்சகாறல சசய்சதார்க்குப் பிராயச்சித்தமாகச் 
சசய்விக்க சவண்டு சமன்று விதித்திருக்கின்ைசத; அதற்கு மாைாகப் 
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புதல்வறைக் சகாறல சசய்வரீாைால் விதிமாைாட்டசமன்னுங் 
குற்ைம் வருவதாகத் சதான்றுகின்ைசத" என்று சசான்ைார். 
 

 அதுசகட்ட மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் "மந்திரி! நீர் சசான்ைது 
பால்சவண்டி யழுகின்ை குழந்றதக்குப் பழத்றத எதிர்றவத்துப் 
பராக்குக் காட்டுவது சபாலிருக்கின்ைது, விதிமாைாட்டசமன்னுங் 
குற்ைம் வருவதாகத் சதான்றுகின்ை சதன்று சசான்ைரீ். அந்த 
மனுநூல் அநித்தயமாகிய சதகத்தில் அபிமாைமும் அசுத்தமாகிய 
பிரபஞ்சசபாகத்தில் ஆறசயும் றவத்த கர்மிகளுக்சக அவ்விதி 
கூைிய தல்லது, நித்தியமாகிய சிவத்தில் அபிமாைமும் சுத்தமாகிய 
சிவசபாகத்தி லாறசயும் றவத்த என்பிதா மூதாறத 
முதலாைவர்களுக்குக் கூைியதல்ல. உயிர்க்சகாறல சநரிட்டால் 
உயிர்விடக் கடவசரன்சை குைிப்பிைாற் கூைியிருக்கின்ைது. என் பிதா 
மூதாறதக்கு எவ்விதிசயா அவ்விதிசய எைக்கும் என் புத்திரனுக்கும் 
சவண்டத்தக்கது. ஆதலால் விதிமாைாட்ட மாகாது. இந்த 
நியாயத்தால் என் புத்திரறை யிழந்து விடுவசத முடிவு" என்று 
சசான்ைார். 
 

 அதுசகட்ட மற்சைாரு மந்திரியாைவர் மகாராஜறை வணங்கி 
"உலகந் சதான்ைியது முதல் இது பரியந்தம் சதய்வ 
கடாக்ஷத்திைாலும் வல்லறமயிைாலும் நீதியுடன் உலகாண்ட 
அரசர்கள் தாங்கள் ஆளுங்காலங்களிற் பசுமுதலாை 
மிருகவர்க்கங்களுள் ஒவ்சவான்றை அகங்காரத்தால் அடித்துக் 
சகான்ை அந்நியமாைவர்கறளயும் பிராயச்சித்தஞ் சசய்வித்தார்கசள 
யல்லது, சகாறல சசய்வித்தவர்கள் உண்சடன்று சகட்டதில்றல. 
அப்படியிருக்க, உமது புத்திரன் இந்தப் பசுவின் கன்றைக் 
சகால்லசவண்டுசமன்று கறுவுசகாண்டு சகான்ைவைல்லன். நீசரப்படி 
அவறைக் சகாறலசசய்யும்படி தீர்ப்பிடலாம்? அவ்வாறு தீர்ப்பிட்டால் 
முன்சைார் சசய்றகக்கு முரணாை சதன்னுங் குற்ை முண்டாகுசம?" 

என்ைார். அதுசகட்டு மனுச்சசாழராைவர் "மந்திரி! நீர் மரபைியாதவன் 
மணம் சபச வந்ததுசபாற் சபசவந்தீர். முன்சைார் சசய்றகக்கு 
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முரணாை சதன்னுங் குற்ைம் வருசம சயன்ைரீ். ஆைால் நான் 
சசால்வறத நன்ைாகக் சகளும். பூர்வம் என் முன்சைார்கள் ஆளுங் 
காலங்களில் இப்படிப்பட்ட சகாறல சநர்ந்தசதயில்றல. 
ஏகசதசங்களில் ஒவ்சவாரு சகாறலப்பாதகம் சநரிட்டசபாது 
தம்முயிறரயுங் சகாடுத்துப் பழிக்கு ஈடுகட்டி யிருக்கின்ைார்கள். 
அவர்கள் நிற்க, மற்ை அரசர்கசளா சவன்ைால் தாங்கள் ஆளுங் 
காலங்களில் சதசாசார முதலாை கற்பறைகறளப்பற்ைி நூதை 
நூதைமாக நியாயங்கறள சயற்படுத்திக்சகாண்டு அறவகளின்படி 
நடத்திைார்கள். அவ்வரசர்கள் என்சைாடு சசர்க்கப்பட்டவர்களல்லர். 
ஆதலால் என் தீர்ப்பின்படி நடத்துவசத துணிவு" என்ைார். 
 

 அதுசகட்டு மற்ை மந்திரிகசளல்லாம் சசர்ந்து வணங்கி நின்று, 

"மஹாராஜசை! கூைியசத கூறுகின்ைார்கசளன்று சகாபஞ் 
சசய்யாமல் யாங்கள் சசால்லும் வார்த்றதறயக் சகட்டருள்வரீாக; 

இந்தப் பசுசவா ஐயைிவுள்ள மிருகவர்க்கத்துள் ஒன்று; இது சபற்ை 
கன்சைா பால் சகாடுத்தற்குரிய பசுவாகத்தக்கதன்று. ஏருழுதற்குரிய 
எருதாகத்தக்க சசங்கன்று; உமது புத்திரசைா ஆைைிவுள்ள 
ஆண்மக்களிற் சிைந்த நல்லைிவுறடயவன்; அவசைா அக்கன்றைக் 
சகால்ல சவண்டுசமன்று சகான்ைவைல்லன்; இக்சகாறலசயா 
கன்ைினுறடய ஊழ்விறைசயன்று உலகசமல்லாஞ் சசால்லும்; 

ஆதலால் இதற்குத் தக்க பிராயச்சித்தஞ் சசய்விப்பசதமுறை" என்று 
சசான்ைார்கள். 
 

 அதுசகட்டு அரசன் "மந்திரிகசள! நீங்கள் உண்றமறயக் 
கண்டைிந்து சசால்வதற்குச் சக்தியற்ைவர்கள்சபால் இசலசாகக் 
சசால்லுகின்ைரீ்கள்; நல்லது, நான் சசால்லுகின்ைறதக் சகளுங்கள். 
'இப் பசுசவா ஐயைிவுள்ள மிருகவர்க்கத்தி சலான்று' என்று 
சசான்ைரீ்கள். நன்ைாயிருக்கின்ைது உங்கள் நியாயம்! உயர்வு 
தாழ்வுகறள உயிர்களின் அைிவிைிடத்து றவத்துத் தாழ்ந்த 
அைிவுள்ள மிருகங்கறளக் சகான்ைால் பிராயச்சித்த சமன்றும் 
உயர்ந்த அைிவுள்ள மைிதர்கறளக் சகான்ைால் சகாறல 
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சசய்வசதன்றும் சசால்லுகின்ை உங்கள் வார்த்றதயின்படிசய, இப்பசு 
மைிதரைிறவப் பார்க்கினும் உயர்ந்த அைிவுள்ளதாகவிருக்கின்ைது. 
எவ்வாசைைில், எந்த உலகத்தில் எந்தக் காலத்தில் எந்தப்பசு இந்தப் 
பசுறவப்சபாலக் கன்று இைந்தறதக் குைித்து ஆற்ைப்படாத 
துக்கத்சதாடும், அதிகாரிகளாலும் பறகவராலும் அயலாராலும் மற்ை 
உயிர்களாலும் ஒருவர்க்குக் குறை சநரிட்டால் அக்குறைறய அரசன் 
தைக்குத் சதரிவிப்பதற்கு அரண்மறைவாயிலில் ஆராய்ச்சிமணி 
கட்டுவித்திருக்கிைாசைன்று சாதாரண மைிதர்களாலும் அைியப்படாத 
இந்தக் காரியத்றத அைிந்து வந்து அந்த மணிறயக் சகாம்பிைா 
லடித்துச் சத்தசமழுப்பிக் கதைிக் கண்ணரீ் வடித்துக்சகாண்டு 
நின்ைது? இதறை சயப்சபாதாவது சகட்டிருக்கின்ைரீ்கசளா? 

இல்றலசய, இந்தப் பசு மாத்திரம் அப்படி அைிந்து சசய்தறத யின்று 
பார்த்து நின்ைரீ்கள், ஆதலால் இது முன் தவக்குறையால் 
பசுவுடம்சபடுத்த தாயினும், மைிதப் பிைப்பில் உயர் குலத்தில் 
சமலாை அைிசவாடு பிைந்திருக்கின்ைாதாகசவ சகாள்ள சவண்டும்.  

 

23. பசு எல்லா பிறப்பிலும் உயர்வு 

 

 

 அன்ைியும் பசு எல்லாப் பிைப்பிலும் உயர்வுள்ளசதன்றும் அதன் 
சகாம்பிைடியில் பிரம விஷ்ணுக்கள் இருக்கின்ைார்க சளன்றும், 

காவிரி முதலாை புண்ணிய தீர்த்தங்கள் அந்தக் சகாம்பி னுைியில் 
இருக்கின்ைை சவன்றும், சிவசபருமான் சிரசிலும் சிவசக்தி 
சநற்ைியிலும் இருக்கின்ைார்கசளன்றும், சுப்பிரமண்யக் கடவுள் 
நாசியிலும், அசுவிைிசதவர் காதுகளிலும், சந்திரசூரியர் கண்களிலும், 

வருணன் நாவிலும், சரஸ்வதி குரலிலும், கந்தருவர் மார்பிலும், 

இந்திரன் கழுத்திலும், உருத்திரர் முதுகிலும், சப்தமாதர்கள்குைியிலும், 

இலக்குமி குதத்திலும், கங்றக மூத்திரத்திலும், பூமிசதவி 
வயிற்ைிலும், யமுறை சாணத்திலும், திருப்பாற்கடல் முறலயிலும், 

யாகாக்கிைி வயிறு முகம் இதயம் என்னும் உறுப்புக்களிலும், 
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அருந்ததி முதலாை கற்புள்ளவர்கள் உடம்பிலும் 
இருப்பார்கசளன்றும் சசால்லியிருக்கின்ைசத. அன்ைியும் பரமசிவன் 
திருமுடிக்கு அபிசஷகஞ் சசய்ய சயாக்கியமாை பால் முதலாை 
திரவியங்கறளக் சகாடுக்கின்ைசத. அன்ைியும் திருசவண்ணறீ்ைின் 
காரணமாை திரவியம் பிைப்பதற்கும் இடமாக விருக்கின்ைசத. 
அன்ைியும் நான்கு சவதமும் கால்களாகவும், கருமமும் ஞாைமும் 
கண்களாகவும், ஆகமங்களும் சாத்திரங்களும் சகாம்புகளாகவும், 

தருமசம உடலாகவும், தவசம நறடயாகவுங் சகாண்டு 
பரசமசுவரனுக்கு வாகைமாக விளங்கிய தருமவிடபத்துக்கு 
இைமாகவும் இருக்கின்ைசத. இப்படிப்பட்ட சமன்றமயுள்ள பசுறவ 
ஐயைிவுறடய மிருகவர்க்கத்துள் ஒன்சைன்று சசால்லப்படுசமா? 

 

 "இதன் கன்சைா பால்சகாடுத்தற்குரிய பசுவாவதில்றல, 

ஏருழுதற்குரிய எருதாகத் தக்க சசங்கன்று' என்று சசான்ைரீ்கள். 
சதவர்கசளல்லாம் பிைப்பதற்குத் தவஞ் சசய்கின்ை மகத்துவ முள்ள 
இந்தத் திருவாரூரிசல பிைந்த எல்லா உயிர்களும் சிவகணங்க 
சளன்கிை சித்தாந்தப்படி, இந்த சக்ஷத்திரத்திசல பிைந்த இக்கன்றைச் 
சிவகணசமன்று சகாள்வறத விட்டு, சசங்கன்சைன்று 
சசால்லப்படுசமா? 'புத்திரசைா ஆைைிவுள்ள ஆண் மக்களிற் சிைந்த 
நல்லைிவுள்ளவன்' என்ைரீ்கள். சிவதரிசைஞ் சசய்யத் சதரூர்ந்து 
சபாய்ச் சசல்வ மறைப்பிைாற் கண்மறைந்து கன்றைக் சகான்ைவன் 
நல்லைிவுள்ளவசைன்று சசால்லப் படுவசைா? கன்ைிைந்தறத 
ஊழ்விறைசயன்று உலகஞ் சசால்லு சமன்ைரீ்கள்; பிராரத்துவ 
வாதிகளுக்கல்லாமல், காமக் குசராதாதிகளாற் பாவங்கறளச் 
சசய்வதற்குச் சீவசை ஆகாமிய கர்த்தாசவன்று சகாள்ளுகிை 
உத்தமமார்க்கத்றத யுறடசயார்க்கு ஊழ்விறை சயன்று சசால்லத் 
தகுசமா? 'இதற்குத் தக்க பிராயச்சித்தஞ் சசய்விப்பசத முறை' 

சயன்ைரீ்கள்; மறலறய சயடுத்துண்டு வயிறு சநாகின்ைவனுக்குச் 
சுக்கிடித்துக் சகாடுத்துச் சசாஸ்தப் படுத்துவார்கசளா? அதுசபாலக் 
சகாறலப்பாதகஞ் சசய்சதார்க்குப் பிராயச்சித்தஞ் சசய்வித்துப் 
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பாவநிவர்த்தி சசய்யப்படுசமா? அவ்வாறு சசய்சவைாைால் என்றும் 
மீளா நரகத்தில் என் புத்திரறை விழுத்துவதுமன்ைி, யானும் விழுந்து 
வருந்துசவன்; இவ்வுலகத்தினும் மீளாத பழிக்கு ஆளாகச் சறமசவன்; 

அன்ைியும் எண்ணிைந்த சபருறம சபற்ை இரவி குலத்திற்கும் 
என்றை யடுத்திருக்கின்ை உங்களுக்கும் ஓரிழுக்கு வார்த்றதயும் 
உண்டாகும். ஆதலால், இைி என் சசால்லுக்கிரண்டில்றல; இந்தப் 
பசுவின் கன்றைக் சகான்ை பழிக்கு ஈடாக என் புத்திரறைக் சகாறல 
சசய்வசத நிச்சயமாகிய தீர்ப்பு" என்று சசால்லிவிட்டு, பின்பு 
மந்திரிகளுக்குள் கலாவல்லபன் என்கிை மந்திரிறயப் பார்த்து 
"மந்திரி! என் புத்திரறை யறழத்துப்சபாய் அந்தக் கன்று இைந்து 
கிடக்கின்ை வதீியிற் கிடத்தி, நீ சதரிசலைிக் சகாண்டு 
அவனுடம்பின்சமற் சதர்ச்சக்கர சமறும்படி சசய்து சகாறல சசய்து 
வருவாய்" என்று கட்டறளயிட்டார். அப்சபாது மற்ை 
மந்திரிகசளல்லாம் றகசநரித்துக் சகாண்டு கண்களிசல நீரரும்ப 
மைங்கலங்கிப் பிரறமசகாண்டு நின்ைார்கள். 
 

24. மந்திரி தாநன மாய்த்துக் வகாைல் 

 

 

 கலாவல்லப சைன்கிை மந்திரியாைவன், கடுந்தவம் புரிந்து 
சபற்ை கவுத்துவ மணிறயக் கடலிசலைிந்து விட்டு வாசவன்றும், 

பலநாள் வருந்தி வளர்த்த பஞ்சவர்ணக் கிளிறயப் பருந்துக் 
கிறரயிட்டு வாசவன்றும், சசய்தற்கரிய தவஞ் சசய்து சபற்ை 
சதவாமுதத்றதச் சசற்ைிற் கழித்த வாசவன்றும் சசால்லக் 
சகட்டவன்சபால் திடுக்கிட்டு உணர்வழிந்தும், திறகப்பூண்டு 
மிதித்தவன்சபால் மயங்கி நின்றும், சற்று உணர்வுசதான்ை அது 
விஷயத்தில் மைமில்லாதவைா யிருந்தும் அரசன் ஆறணறயத் 
தடுப்பதற்கு அஞ்சி வணங்கி விறடசபற்றுக் சகாண்டு, அவ்விடம் 
விட்டுப் புைப்பட்டுத் தளர்ந்த நறடசயாடு முகங்கருகி சநடுமூச்சு 
விட்டுக்சகாண்டு, "சிவசிவா! சம்சபா! சம்சபா! இந்தப் பாதகஞ் 
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சசய்யத்தாசைா நான் மந்திரியாக ஏற்பட்சடன்! சகாறலசயன்று 
சசால்லுகின்சைார்கறளப் பார்த்தாலும் பயங் சகாள்ளுகின்ை 
எைக்குத்தாசைா இப்படிப்பட்ட விதி வரசவண்டும்! இந்தக் 
காரியத்றதச் சசய்யாது விடுசவா சமன்ைால் அரசன் கட்டறளறயக் 
கடந்தா சைன்னுங் குற்ைம் சநரிடுசமன்றும், அல்லது 
சசய்சவாசமன்ைால் நமது உயிர்சபாற் சிைந்த வதீிவிடங்கன் 
விஷயத்தில் எப்படிக் சகாறலசசய்யத் துணிவு உண்டாகுசமன்று 
எண்ணி சயண்ணி என் மைம் இருதறலக் சகாள்ளிக்குள் அகப்பட்ட 
எறும்புசபால் திறகக்கின்ைசத! இதற்கு என்ை சசய்சவன்! என்ை 
சசய்சவன்!" என்று வருந்தி வருந்தி ஒரு கால் முன் றவப்பதும் 
மற்சைாரு கால் பின் றவப்பதுமாகி ஊசலாடுகின்ைவறைப் சபால் 
அறலந்தும், சவந்தன் விஷமுண்சணன்று கட்டறையிடினும் 
உண்ணசவண்டிய உரிறம நமக் கிருக்கிைபடியால் சபாய்த் 
சதாறலப்சபாம் என்று சற்சை நடந்து, 'எண்ணுதற்கும் 
சயாக்கியமல்லாத இப்பாதகத்றத சயப்படிச் சசய்சவாம்' என்று 
சற்சை நின்று நறடத்தூக்கங் சகாண்டவன்சபால் சதளிந்தும் 
மயங்கியும், பித்தம் பிடித்தவன்சபால் பிதற்ைியும், கண்ணரீ் சசாரிந்து 
கலங்கிைாவைாகிப் பின்பு சதளிந்து, அரசன் நமக்கும் 
தந்றதயாதலால் வதீிவிடங்கன் சசய்த குற்ைத்றத நாசமற்றுக் 
சகாண்டு நம்முயிறரக் சகாடுத்துவிடுசவாம்' என்று துணிவுசகாண்டு, 

அக்கன்று இைந்து கிடக்கிை வதீியிைிடத்து அறணகடந்த 
சவள்ளம்சபால் அதிசவகமாக வந்து நின்று, தன்ைறரயி லிருந்த 
உறடவாறள உறையிலிருந்துருவிசயடுத்துக்சகாண்டு, தைது 
கழுத்தில் றவத்து ஊட்டிறய அரிந்துசகாண்டு உயிரிழந்து 
விழுந்தான்.  அதுகண்டு சில ஒற்ைர்கள் அதிசீக்கிரமாகப்சபாய் 
மனுச்சசாழரிடத்தில் "ஆண்டவசர! சதவரீர்க்குக் கண்சபால் 
விளங்கிய கலாவல்லபசைன்னும் மந்திரியாைவர் சசங்கன்ைிைந்து 
கிடக்கின்ை சதருவிற்சபாய் அறரயிலிருந்த உறடவாறளக் சகாண்டு 
தமது கழுத்றத யரிந்துசகாண் டிைந்துவிட்டார்" என்று விண்ணப்பஞ் 
சசய்தார்கள். 
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25. மன்னனும் இறக்க மனம் துணிதல் 

 

 

 அதுசகட்ட அரசன் அளிந்த புண்ணில் அம்பு பட்டதுசபால் 
துடிதுடித்து மிகவும் மைங் கலங்கி "ஓசஹா இசதன்ை பாவம்! 
இசதன்ை பாவம்! ஐசயா! கலாவல்லபசைன்கிை மந்திரியாைவன் 
நாைிட்ட ஏவறலச் சசய்வதற்குச் சம்மதித்தவன்சபால் சசன்ைது 'நம் 
அரசனுக்குக் கன்றைப்பற்ைி வந்த பழி மாத்திரம் சபாதாது, நாமும் 
பழி சுமத்துசவாம்' எை நிறைத்துத்தாசைா! எைக்கு சநரிட்ட இடறர 
யைிந்தும் எரியுங் சகாள்ளிறய சயைத்தள்ளுவது சபாலவும், 

நீண்சடரியும் சநருப்பில் சநய்விடுவது சபாலவும், அவ்விடருக்குசம 
லிடருண்டாகும்படி சசய்தாசை! கப்பல் உறடந்து கலங்கும்சபாது 
சதப்பமும் உறடந்தது சபால் கன்ைின் பழிக்கு கலங்கும் சபாது 
மந்திரி பழியும் வறளத்துக் சகாண்டசத! எைக்கு வந்த 
துன்பசமல்லாந் தைக்கு வந்ததாக சவண்ணி, என்றை இரவும் 
பகலும் காத்திருந்த மதியுள்ள மந்திரிறய யிைி எக்காலத்திற் 
காண்சபன்! இறதக் சகட்டவர்கசளல்லாம் 'இசதன்ை சகாடுறமசயா! 
சகாள்றள சகாண்டவறை விட்டுக் குறுக்சக வந்தவன்சமற் குற்ைம் 
சாட்டியதுசபாலவும், சகாண்ட மறையாளிருக்கக் கூலிவாங்க 
வந்தவறளத் தாலிவாங்கச் சசான்ைது சபாலவும், பசுங்கன்றைக் 
சகான்ை தன் புதல்வைிருக்க, அவறைவிட்டு அப்பழிறய 
அறமச்சன்சமல் றவத்து அவனுயிறர வாங்கச் சசான்ை இவ்வரசன் 
அநியாயக்காரன்' என்று இகழ்ச்சி சசய்வார்கசள! அைிவில்லாதவன் 
சசய்த காரியம் பயன்படாதது மாத்திரசமா? பழியும் பாவமும் 
சகாடுக்குசமன்ை சபரிசயார் வார்த்றதக்கு இலக்காயிசைன்! ஐசயா! 
நான் என்ை காரியஞ் சசய்சதன்! என்ை காரியஞ் சசய்சதன்!" 
என்றும், 'திருவாரூர்ப் பூங்சகாயிலிைிடத்சதழுந்தருளிய சதய்வசம! 
அடுத்தவர்களுக்கு அருள்சசய்கின்ை ஆண்டவசை! உன்றை 
நம்பியிருக்கின்ை அடிசயறை இப்படிப்பட்ட சசாதறையுஞ் 
சசய்யலாசமா! உன் திருவடிகளுக்கு ஆளாகியிருக்கிை அடிசயறை 
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இப்படிப்பட்ட பழிக்கும் ஆளாக்கலாசமா! என்றும் பலவிதமாகப் 
புலம்பிப் பரிதவித்துக்சகாண்டு, "பின்சை துக்கம் தருவதாை 
காரியங்கறள முன்சை அைிந்து அக்காரியத்றதச் 
சசய்யாதுவிடசவண்டும்; ஆசலாசித்தைியாது சசய்துவிட்டால் 
அதுபற்ைித் துயரப்படாமல் சமல் சசய்யத்தக்க காரியங்கறள 
அலட்சியப்படுத்தாமல் சசய்ய சவண்டுமாதலால், வருவது சதரியாது 
மந்திரிறய யனுப்பிய நாம் துக்கப்படுவதிற் பயசைன்ை? இைி நாசம 
சபாய்ப் புத்திரறைத் சதர்க்காலி லூர்ந்து, மந்திரி பழிக்கு 
நம்முயிறரக் சகாடுத்துவிடுசவாம்" என்சைண்ணி, அரண்மறைக்குப் 
புைத்தில் வந்து, தமது புத்திரறை யறழத்து வரும்படி 
காவற்காரர்களுக்குக் கட்டறளயிட்டார். 
 

26. இைங்நகா வகாளலக்கைம் புகுதல் 

 

  

 அவர்கள் கண்ணரீ் வடிந்த முகத்துடன் "ஐசயா! மனுநீதி 
தவைாத மன்ைவனுக்கும் இப்படிப்பட்ட ஆபத்து சநரிடலாசமா! நமது 
இளவரசைாகிய வதீிவிடங்கைிடத்திற் சசன்று 'ஐயா! உம்றம அரசன் 
அறழத்துவரச் சசான்ைார்' என்று எவ்வாறு சசால்சவாம்! என்ை 
சசய்சவாம்!" என்று துயர்சகாண்டு வதீிவிடங்கன் இருக்கும் 
அரண்மறைக்குச் சசன்ைார்கள்.  அதற்கு முன்ைதாகசவ, 

சபரிசயார்களிடத்துப் பிராயச்சித்தவிதிறயக் சகட்கப்சபாை 
வதீிவிடங்கன் தமது பிதாவிைிடத்தில் பசுவாைது வந்து முறையிட்ட 
சமாசாரத்றத ஒற்ைர்களாசல சகள்விப்பட்டு 'இைி நமக்சகன்ை 
பிராயச்சித்த மிருக்கின்ைது! நமது பிதாவாைவர் சசய்கிை தீர்ப்பின்படி 
நடந்துசகாள்ளுசவாம்' என்று சதகசமலிந்து சமைி சவறுபட்டு, 

மைந்தளர்ந்து, முகஞ் சசார்ந்து தைது அரண்மறையிடத்து 
வந்திருந்தான். அப்சபாது அரசன் அனுப்பிய காவற்காரர்கள் 
அவ்வதீிவிடங்கறைக் கண்டு றககுவித்து எதிர் நின்ைார்கள். 
அவர்கறளப் பார்த்து 'நீங்கள் என்ை காரியமாக என்ைிடத்தில் 
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வந்தீர்கள்? என்று சகட்க, அவர்கள் ஒன்றுஞ் சசால்லாது 
ஊறமகறளப்சபால விம்மிவிம்மி அழுது கண்ணரீ் வடித்துக் 
சகாண்டு நின்ைார்கள். அதுகண்டு வதீிவிடங்கன், 'இவர்கள் ஏசதா 
ஒரு துன்பமாை சமாசாரத்றதச் சசால்ல வந்தவர்கள் நாசவழாமல் 
நடுங்குகின்ைார்கள்' என்று அைிந்து "ஓ காவற்காரர்கசள! வந்த 
காரியம் இன்ைசதன்று சசால்லாமல் துக்கப்படுவதில் பலைில்றல; 

அந்தக் காரியம் எைக்குந் சதரியும், ஆயினும் துயரப்படாமல் 
சசால்லுங்கள்" என்ைான். அதுசகட்டு "ஐயா! எப்படிச் சசால்சவாம்! 
என்ை சசய்சவாம்! எங்சக சபாசவாம்! எல்லார் குடிறயயுங் சகடுக்க 
எங்சக இருந்சதா தாட்சண்யமில்லாத தறலயறீ்றுப் பசுவாைது 
ஒன்று வந்து ஆராய்ச்சி மணிறய யறசத்து இைி உலகத்றத 
ஆள்வாரில்லாமல் அழிந்துசபாகும்படி உம்றம அரசன் அறழத்து 
வரச் சசய்வித்தது" என்று சசான்ைார்கள். 
 

 அதுசகட்டு வதீிவிடங்கறைச் சூழ்ந்திருந்த உைவிைர் சிசைகர் 
முதலாசைா சரல்லாம் "இப்படிப்பட்ட அவதி சநரிடத்தாசைா 
தியாசகசர் சகாயிலுக்குப் சபாகத் சதாடங்கியது! எள்ளளவும் 
இப்படிவரும் என்று அைிசயாசம! இதற்கு என்ை சசய்சவாம்! என்று 
அழுது சசார்ந்தார்கள். அந்தப் பிரகாரசம அரண்மறையிலுள்ள 
மற்ைவர்களும் புலம்பி ஆவலித்தார்கள். இந்த அழுறகசயாலிறய 
வதீிவிடங்கன் தாயாைவள் சகட்டு இசதன்ை காரணசமன்று 
விசாரித்து, இன்ை காரணசமன்று அைிந்து, சகாழுசகாம்பற்ை 
சகாடிறயப்சபால் கீசழ விழுந்து மூர்ச்றசயறடந்து, சற்சை 
அைிவுவரத் சதளிந்து "பாவியாகிய விதி என் பாக்கியத்றத 
யழித்தசத! தீறமயாகிய விறைப்பயன் என் சசல்வத்றத யழித்தசத! 
வஞ்சமாகிய ஊழ் என் வாழ்றவ யழித்தசத! பலநாள் வருந்திப் 
சபற்ை என் வயிறு பற்றுகின்ைசத! பகீசரன்று பறதக்கின்ைசத! 
ஐசயா! என் புத்திரன் சசய்த குற்ைத்திற்கு என்றைக் 
சகான்ைாலாகாசதா!" என்று பலவிதமாகச் சசால்லிக் 
றகசநரித்துக்சகாண்டு கண்ணரீ் விட்டுக்சகாண்டு வயிறு 
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பிறசந்துசகாண்டு மாரடித்துக்சகாண்டு வாயில் அறைந்து சகாண்டு 
மைம் பறதத்துக்சகாண்டு மண்ணிற் புரண்டு சகாண்டு சகா சவன்று 
அழுதழுது புலம்பிைாள். 
 

 அப்சபாது வதீிவிடங்கசைன்கிை இராஜபுத்திரன் அழுகின்ை தாய் 
முதலாைவர்கறளப் பார்த்து, "வணீாக நீங்கள் அழுது 
புலம்புகின்ைதில் என்ை லாபம்! பிரமசதவன் முதலாை 
கர்த்தர்களுக்காைாலும் விதிறயக் கடக்கக் கூடுசமா! எலும்பு நரம்பு 
சதால் முதலாை அசுத்தங்களாற் கட்டிய இந்தச் சிறுவடீ்றட 
நிறலசயன்று நம்பப்படுசமா! என்று பிைந்தார்கசளா அன்சை 
இைந்தார்கசளன்று நிறைக்கசவண்டும்; ஆைிலுஞ்சாவு 
நூைிலுஞ்சாசவன்றும், நிலத்தில் முறளத்த பூண்டுகள் நிலத்திசல 
மடியுசமன்றும், சாமாைியராை அசசதைர்களும் சசால்லிக் 
சகாள்ளுகின்ைார்கசள; அைிவுள்ள உங்களுக்குத் சதரியாமற் 
சபாைசதன்ை? இதுபற்ைி எவ்வளவுந் துயரப்பட சவண்டுவதில்றல" 
என்று பலவிதமாை உறுதி வார்த்றதகள் கூைி, அவ்விடத்திலிருந்து 
புைப்பட்டு மைதில் நாணமும் நடுக்கமும் உண்டாகத் 
தந்றதயாரிடத்திற்கு வந்து சதாழுது வணங்கித் தூரத்சத நின்ைான். 
 

 அப்படி நின்ை புதல்வறை மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் சநசர 
பாராதவராய் சவசைாருவன் முகத்றதப் பார்த்து, "இவன் 
இளங்கன்றை சயவ்வாறு சகான்ைாசைா, அவ்வாறு சகாறல 
சசய்யப்படுதற்குத் தக்க குற்ைவாளி யாயிைான்" என்ைார். 
அப்சபாழுது புத்திரன் "பசுங்கன்றை சகான்ை அப்சபாசத 
உயிர்விட்டுப் பழிக்குப்பழி சரிகட்டுசவன்; ஆைால் சதவரீர் கட்டறள 
எதிர் பார்த்திருந்சதன்" என்று விண்ணப்பம் பண்ணிக்சகாண்டான். 
உடசை அரசராைவர் சகாறல வரீர்கறள அறழப்பித்து, "இந்தக் 
குற்ைவாளிறய ஏற்பாட்டின்படி கடுங்காவல் சசய்து கன்று இைந்து 
கிடக்கின்ை வதீியிற் சகாண்டு சபாய்க் கிடத்துங்கள்" என்று 
கட்டறளயிட்டார். அந்தக் கட்டறளக்கு அஞ்சி அவ்வரீர்கள் உருவிய 
கத்திசயாடு சூழ்ந்து நடுசவ இராஜபுத்திரறைக் காவல் சசய்து 
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நடத்திக்சகாண்டுசபாக, மனுசக்கரவர்த்தியும் மறல சபால் உயர்ந்த 
ஒரு சதரிசலைிக்சகாண்டு பின்சை நடந்தார். 
 

 அதுகண்ட அந்நகரத்திலுள்ள ஜைங்கசளல்லாம் "இந்த 
இராஜகுமாரனுக்கு ஐசுவரியமும் அழகும் அைிவும் குறைவில்லாது 
சகாடுத்த சதய்வம் இறடயிசல இந்தப் பழிக்கு ஆளாகச் சசய்து, 

நல்லவிதி நடுசவ யிருக்கக் சகாணியவிதி குறுக்சக வந்தசதன்று 
சசால்வதற்குச் சரியாக்கியசத! இன்பத்றத யனுபவிக்கின்ை 
இளறமப் பருவத்தில் எடுக்கப்படாத பழி வந்து சூழ்ந்து, 

சசாறுண்ணும்சபாது சதாண்றட விக்கிக் சகாண்டசதன்பதுசபால் 
துன்பத்றத யுண்டுபண்ணியசத! கல்யாணக் சகாலங்சகாள்வதற்கு 
இறசந்துவரும் பருவத்தில் சசல்வத் திருசமைிக்குத் தீங்கு 
உண்டாகும்படி, சவண்சணய் திரண்டு வரும் சபாது தாழி 
யுறடந்தசதன்பதுசபால் சநரிட்டசத! சிவதரிசைத்துக்கப் 
சபாைவிடத்தில் சசங்கன்ைின் பழி வந்து, கிணறு சவட்டப் 
சபாைவிடத்தில் பூதம் புைப்பட்டதுசபால் சதான்ைியசத! 
கறடசகாள்ளப் சபாகும்சபாது கள்ளன் எதிர்ப்பட்டதுசபால், அருள் 
சபற்றுவரப் சபாகும்சபாது இந்தப் புத்திரனுக்கு அந்தக் கன்ைாைது 
எமறைப்சபால் எங்சகயிருந்து எதிர்ப்பட்டசதா! இந்தக் குமாரறைப் 
பற்ைி நமக்சகல்லாமுண்டாகிய இரக்கம் பழிவாங்கவந்த பசுவுக்கும் 
உண்டாயிருக்குமாைால், ஆராய்ச்சிமணிறய யறசத்து முறையிட்டுக் 
சகாள்ளாசத! ஐசயா! இந்தப் பசுவாைது சூரியவமிசத்றத யழிக்கத் 
துசங் கட்டிக்சகாண்டசத! இைி நம்மரசனுக்குப் பிற்காலத்தில் 
நீதியுடன் அரசாட்சி சசய்யத்தக்க அரசறைப் சபைாமல் எல்லா 
உயிர்களும் நிறலதடுமாைி நின்று மயங்குசம; இந்த இராஜபுத்திரன் 
முன்பு சசறை சூழத் சதரிசலைி வந்த மங்கலமாகிய சகாலத்றதக் 
கண்டு மகிழ்ச்சி யறடந்த நாம் இப்சபாது இப்புத்திரன் காவல்சூழக் 
காலால் நடந்து வருகின்ை பரிதாபமாகிய சகாலத்றதப் பார்ப்பதற்கு 
என்ை பாவஞ் சசய்சதாசமா! இந்தப் புத்திரனுயிர்க்கு ஈடாக 
நம்முயிறர சயல்லாங் சகாடுத்துவிடுசவாசமன்ைாலும் அரசன் 
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சம்மதிக்கமாட்டாசர! இந்தப் புத்திரன் உயிரிழந்தால் பின்பு அரசனும் 
உயிரிழப்பார், பின்பு நாமிருந்து என்ை சசய்வது! இதற்குமுன் இைந்து 
விடுவசத சுகமாக விருக்கின்ைசத! ஆ! ஆ!! நம்மரசறைப் சபால 
இப்படிப்பட்ட அருறமயாை நீதிசயாடு அரசு சசய்கிைவர்கள் 
முன்னுமில்றல பின்னுமில்றலசய! தியாகராஜப் சபருமான் நமது 
இராஜனுறடய மைத்றதச் சசாதிக்கும்படியாகசவ இப்படிச் 
சசய்வித்ததாகத் சதான்றுகிைசத! தரும சதவறத நமது அரசைது 
உண்றமயாகிய நீதியின் தன்றமறயச் சசாதிக்கும்படி இவ்விதஞ் 
சசய்ததாகத் சதான்றுகின்ைசத!" என்று பலவிதமாக அவரவர்களுந் 
தங்கள் தங்களுக்கு சநரிட்ட ஆபத்சதன்று நிறைத்தும் புலம்பியும் 
அதிசயித்தும் நின்ைார்கள்.  ஆகாயத்திைிடமாக இவ்வதிசயத்றதப் 
பார்க்கும்படி வந்திருக்கின்ை சதவர்கசளல்லாம் "இந்த 
மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவன் சசய்யத் துணிந்த காரியம் இவனுக்கு 
முன்ைிருந்த அரசர்களுக்குச் சசால்லத்தான் கூடுசமா? அல்லது 
நிறைக்கத்தான் கூடுசமா? இம்மைிதர்கறளப் பார்க்கிலும் உயர் 
பிைப்பிைராகிய நம்மவர்களுக்குத் தான் சசய்யக் கூடுசமா? 

இவ்வரசன் நீதியிலும் மசைாதிடத்திலும் சிைந்தவைாக 
விருக்கின்ைான். இவனுக்குச் சிவகடாக்ஷம் றககூடுமல்லது 
மற்ைவர்களுக்கக் கூடுசமா? ஆயினும், இன்னும் நடக்கப் சபாகிை 
அற்புதங்கறள சயல்லாம் பார்த்தைிசவாம்" என்று புகழ்ந்து சசால்லி 
நின்ைார்கள். 
 

27. ெதீிெிடங்களன ெதீியிற் கிடத்துதல் 

 

 

 இந்தப் பிரகாரமாகச் சசால்லிக்சகாண்டு நிற்க, 

மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் அந்தப் பசுங்கன்று இைந்து கிடக்கின்ை 
வதீியிற் சபாய், தமது புத்திரறைக் காவல் சசய்து முன்சை நடத்தி 
வந்த சகாறலவரீர்கறளப் பார்த்து "இைிக் காலதாமதம் பண்ணாமல் 
இந்தப் பசுங்கன்றை சயடுத்து அப்புைத்சத றவத்து, அவ்விடத்தில் 
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இவ்வதீிவிடங்கறைக் கிடத்தி றவயுங்கள்" என்று கட்டறளயிட்டார்.  
அதுசகட்டுக் சகாறலவரீர்கள் மைம் பறதத்து மதிமயங்கி 
நின்ைார்கள். அப்சபாழுது தந்றதயாகிய மனுச்சக்கரவர்த்தியின் 
கட்டறளறயக் சகட்டு மயங்கி நிற்கின்ை சகாறலவரீர்கறள 
வதீிவிடங்கன் பார்த்து, "நீங்கசளன் மயங்கி வருந்துகின்ைரீ்கள்? அந்தக் 
கட்டறளயின்படி நாசை சசய்து சகாள்ளுகிசைன்" என்று சசால்லித் 
தியாகராஜப் சபருமான் சந்நிதிக்சகதிராகத் திரும்பி இரண்டு 
றககறளயுங் குவித்துச் சிரசின்சமல் றவத்துக்சகாண்டு "சிறு 
பிள்றளக்குத் திருப் பாற்கடறல அறழத்துக் சகாடுத்த தியாகராஜப் 
சபருமாசை! அகண்ட பரிபூரண சச்சிதாைந்த சுயம்பிரகாச 
சாட்சாத்கார சிதாகாச சசாரூப சின்மயைாகிய சிவசங்கரசை! 
அடிசயன் பசுங்கன்றைக் சகான்ை பாதகைாயிசைன். அதுவும் 
சபாதாமல் ஐசயா! எைக்கு நல்வழிறயக் கற்பித்துக் கண்சபால் 
விளங்கிய நின்ைடிறமயிற் சிைந்தவைாகிய மதியுள்ள 
கலாவல்லபசைன்கிை மந்திரிறயயும் இைப்பிப்பதற்குக் 
காரணமாகியிருந்சதன்? இப்படிப்பட்ட என்சபால் பாவிக 
சளங்சகயுண்டு? என் பிதா தண்டிக்கப்சபாகிை தண்டறை என் 
பாதகத்துக்குத் தக்க தண்டறையுமல்லசவ! என்ை சசய்சவன்! 
பாவியாயினும் எைக்கு சவசைாரு கதியுமில்லாதபடியால், முன் 
தாறயக் கூடித் தந்றதறயக் சகாறல சசய்தவைது மாபாதகத்றத 
மன்ைித்து அனுக்கிரகஞ் சசய்ததுசபால், அடிசயனுக்கும் 
அனுக்கிரகஞ் சசய்ய சவண்டும்; என் பிதாவுக்கும் எைக்கும் 
உரித்தாகியிருந்த மற்ைவர்களுக்கும் என்றைப் பற்ைி வந்த பழி 
பாவங்கறள நீக்கியருள சவண்டும்; என்சபாருட்டு இைந்த மந்திரிறய 
சயழுப்பிக் சகாடுத்தருள சவண்டும்; இசதா இந்தப் புலாலுடம்றபப் 
சபாட்டுவிட்டு வருகிசைன்; என்றையுந் திருவடி நீழலிற் 
சசர்த்துக்சகாள்ள சவண்டும்; இந்தப் பிைப்பிசல சயைக்குத் திருவடி 
கிறடயாதாைால் வரும் பிைப்பிலாயினுங் கிறடக்கத் தக்க 
நல்லைிவும் சபரன்பும் உள்ளவைாகப் பிைப்பிக்க சவண்டும்" என்று 
சசால்லி விண்ணப்பஞ் சசய்துசகாண்டு திரும்பி நின்று, மாதா பிதா 
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குரு முதலாைவர்களுக்கும் மைத்திைால் வந்தைஞ் சசய்து, "இம் 
மனுச்சசாழருறடய சசங்சகால் மாைாது நிறலசபற்ைிருக்க 
சவண்டும்" என்று இஷ்ட சதய்வத்றதப் பிரார்த்தித்துக் சகாண்டு 
பஞ்சாட்சரத்றத யுச்சரித்துக் சகாண்டு விழுந்து வடக்சக தறலயும் 
சதற்சக காலும் றவத்துக் சகாண்டு இரண்டு கண்கறளயும் மூடிக் 
சகாண்டு சிந்றதறயச் சிவசபருமான் திருவடித் தியாைத்தில் 
றவத்துக்சகாண்டு சயாகநித்திறர சசய்பவன்சபால உடம்றபக் 
கிடத்திைான். 
 

28. மகன் நமல் நதளர மன்னன் வசலுத்துதல் 

 

 

 அப்சபாது மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் சிவத்தியாைஞ் 
சசய்துசகாண்டு, தியாசகசர் சந்நிதிறய சநாக்கி "அடிசயறை 
யாட்சகாண்ட ஆண்டவசை! இவ் வதீிவிடங்கசைன்பவன் 
பசுங்கன்றைக் சகாறல சசய்தாசைன்பது பிரத்தியட்சமாக 
உண்றமசயன்று சவளிப்பட்டபடியால், இந்தக் குற்ைவாளியின் 
சகாறலப் பாதகந் தீரத் தக்க தண்டறை சசய்வதற்குச் 
சக்தியில்லாத அடிசயன், சதவரீர் திருவுளப்பாங்கின்படி சமசலார் 
ஏற்படுத்திய தரும நூல்களில் சகாறல சசய்தவறைக் சகாறல 
சசய்யக் கடவசரன்று விதித்திருக்கின்ை விதியின்படி, விதி மாைாட்ட 
முதலாை குற்ைங்களுக்குச் சிைிது மிடங்சகாடாமல், இவறைக் 
சகாறல சசய்யும்படித் திரிகரண சுத்தியாகத் தீர்ப்பிட்டுக் சகாண்டு, 

இசதா சதர்க்காலிலூர்ந்து சகாறல சசய்யத் சதாடங்குகின்சைன், இத் 
தீர்ப்பிைிடத்துத் சதவரீர் திருவடி சாட்சியாக என் மைமைிந்து 
யாசதாருபிசகும் சநரிட்டதில்றல. என்றையுமைியாது ஏதாகிலுங் 
குறை சநரிட்டிருக்குமாைால் அறதத் சதவரீர் மன்ைித்துக்சகாள்ள 
சவண்டும். இந்தக் குற்ைவாளியின் பாவாத்மாறவ 
அப்பாவத்திைின்று நீங்கும் வண்ணந் தக்க தண்டறை சசய்வித் 
தருளி, மறுபிைப்பிலாயினும் கறடத்சதறும் வழிறயத் 
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கடாக்ஷிக்கசவண்டும்" என்று விண்ணப்பஞ் சசய்துசகாண்டு, 

சதரிற்கட்டிய குதிறரகறள விழுந்து கிடக்கின்ை வதீிவிடங்கன் 
கழுத்தடியிற் சக்கரமழுந்தும்படி சநராக முடுக்கித் சதறர 
நடத்திைார்.  அப்சபாது சதர்ச்சக்கரமாைது வதீிவிடங்கன்சமல் 
அழுந்திக் கைகைசவன்று இழுத்துக்சகாண்டு அதிசவகமாகச் சசல்ல, 

உடல் குழம்பிச் சின்ைாபின்ைப்பட்டு நசுக்குண்டு, றகயாற் பிறசந்து 
ரசம் பிழிந்த மாங்கைியின் சகாதுசபால, உடல்சவறு உயிர்சவைாக 
இைந்தான்.  அதுகண்ட சதவர்கசளல்லாம் "அருறமயாகப் சபற்ை 
புத்திரறை சநாக்காமல் புண்ணியத்றத சநாக்கிய கண்ணியவாசை! 
உைக்குச் சுபகர முண்டாவதாக!" என்று வாழ்த்திக் கற்பகப் பூமாரி 
சபாழிந்தார்கள். சதவதுந்துபிகள் அதிர்ந்தை. அந் நகரத்தா சரல்லாம் 
"இப்படிப்பட்ட நீதி சசலுத்துகின்ை மஹாராஜறை என்ை 
தவஞ்சசய்து சபற்றுக் சகாண்சடாம்" என்றும், ஐசயா! இைி 
எக்காலத்தில் வதீிவிடங்கறைக் காண்சபாம்" என்றும் இன்பக் 
கண்ணரீும் துன்பக்கண்ணரீும் விட்டுக்சகாண்டு நின்ைார்கள். உடசை 
மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் மந்திரியின் பழிக்காகத் தன் உயிறரக் 
சகாடுக்கத் துணிந்து சதரிலிருந்து கீசழ யிழிந்தார்.  

 

29. இளறென் வெைிப்படுதல் 

 

 

 அப்சபாது ஸ்ரீகண்டர், அைந்சதசர், காலச்சசந்தீயுருத்திரர், 

துவாதசருத்திரர், ஏகாதசருத்திரர், புத்தியட்டகர், கூஷ்மாண்டர், ஆடகர், 

சதவுருத்திரர், அஷ்டமூர்த்திகள், நீலசலாகிதர், கங்காளகபாலர், 

அசுவாசராகணர், அஷ்டபயிரவர், வரீபத்திரர், சக்ரதரர், நான்முகர் 
முதலாை பதமூர்த்திகளும், கபாலிகன், அசன், புதன், வச்சிரசதகன், 

பிநாகி, கிருதசாதிபன், உருத்திரன், பிங்கலன், சாந்தன், க்ஷயாந்தகன், 

பலவான், அதிபலவான், பாசாத்தன், மகாபலவான், சுசவதன், 

ஜயபத்திரன், தீர்க்கபாகு, ஜலாந்தகன், சமகவாகைன், சசௌமியசகசன், 

சடாதரன், லட்சுமிதரன், ரத்நந்திரன், ஸ்ரீதரன், பிரசாதன், பிரகாசன், 
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வித்தியாதிபன், ஈசன், சர்வஞ்ஞன், பலிப்பிரியன், சம்பு, விபு, 

கணாத்தியக்ஷன், கிரியக்ஷன், திரிசலாசைன் முதலாை 
பதத்தறலவர்களும்; இந்திரர், சந்திரர், சூரியர், முதலாை சதவர்களும்; 

வசிட்டர், அகத்தியர், புலத்தியர், பராசரர், வியாசர் முதலாை 
முைிவர்களும், கண்ணுவர், கருக்கர், சதாைந்தர் முதலாை 
இருடிகளும்; அசுரர், அந்தரர், ஆகாயவாசிகள், விஞ்றசயர், 

வித்தியாதரர், கருடர், காந்தருவர், இயக்கர், கின்ைரர், கிம்புருடர், சித்தர், 

நிருதர், பூதர், றபசாசர், சபாகபூமியர், உரகர் முதலாை கணங்களும்; 

நந்தி, பிங்கிருடி, சண்டன், பிரசண்டன், சங்குகன்ைன், வாணன், அந்தகன், 

கும்சபாதரன், விரூபாக்ஷன் முதலாை பிரமத கணங்களும் சூழ்ந்து 
துதித்து வரவும்; சபரிறக, மத்தளம், தாளம், சங்கம், சச்சரி, தடாரி, 

முதலாை வாத்தியங்கள் முழங்கி வரவும்; "எல்லாம் வல்ல 
இறைவன் வந்தான்! நல்சலார்க்கருளும் நாயகன் வந்தான்! 
முப்புரசமரித்த முன்சைான் வந்தான்! தப்பிலார்க் கருள்சசயுந் 
தயாநிதி வந்தான்; வள்ளல் வந்தான்! மஹாசதவன் வந்தான்! 
எள்ளிசலண்சணய்சபா லிருப்பவன் வந்தான்! அன்பர்க்கருளும் ஐயன் 
வந்தான்! இன்பங்சகாடுக்கும் இறைவன் வந்தான்! முத்சதாழில் 
நடத்தும் முதல்வன் வந்தான்! பக்தர்கள் புகழும் பதத்சதான் 
வந்தான்! சதவர்கள் சபாற்றுந் தியாகன் வந்தான்! மூவர்கள் 
வாழ்த்தும் முக்கணண் வந்தான்!" என்று சின்ைங்கள் பிடித்து வரவும்; 

தும்புருநாரதர் யாழிறச பாடிவரவும்; உருத்திரகணிறகயர் 
நடைஞ்சசய்து வரவும்; ஒற்றை சவண்குறட, சாமறர முதலாை 
மங்கல விருதுகள் சநருங்கி வரவும்; ஆறைமுகக் கடவுளும் 
ஆறுமுகக் கடவுளும் இருபக்கங்களினு மிறசந்து வரவும்; 

உலகமாதாவாகிய உமாசதவியார் இடது பக்கத்திலிருக்க, சடாமகுட 
திரிசநத்திர காளகண்ட சதுர்ப்புஜம் முதலாைறவ விளங்க, 

தர்மசசாரூபமாகிய இடபவாகைத்தின்சமல் சர்வ மங்கல சக்திசய 
திருசமைியாகக் சகாண்ட தியாகராஜப் சபருமான் எழுந்தருளி, 
மனுச்சசாழ ராஜனுக்கு முன் தரிசைங் சகாடுத்தருளி, குளிர்ந்த 
நிலவு துளம்பி வசீுகின்ை புன்ைறககாட்டி, அரசனுக்கு ஜில்சலன்று 
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உடம்பும் உள்ளமும் உயிரும் குளிரும்படி சசய்வித்து, கருறண 
சயன்னும் சவள்ளம் நிறைந்து சபாங்கித் ததும்பிப் சபருக்சகடுத்து 
ஒளி சகாண்சடாங்கி மறடதிைந்சதாடுகின்ை மலர்சபான்ை 
திருக்கண்களால் அருள்சநாக்கஞ் சசய்து, 

அவ்வரசனுக்குண்டாயிருந்த விடாய் முழுதுந் தீர்த்து, "நம்மிடத்து 
நம்பிக்றகயும் சபரன்பும் றவத்து மனுநீதிதவைாது அரசாட்சி 
சசய்கின்ை மனுச்சசாழசை! நீ நடத்துகின்ை நீதியின் சபருறமறய 
உலகத்தவர் சசவ்றவயாகத் சதரிந்து சகாள்ளும்படி நாசம இவ்வாறு 
சசாதித்சதாம், இைி ஒன்றுக்கும் அஞ்சசவண்டாம்" என்று திருவாய் 
மலர்ந்தருளி, இைந்துகிடக்கின்ை பசுங்கன்றும் கலாவல்லபசைன்னும் 
மந்திரியும் வதீிவிடங்கசைன்னும் இராஜ குமாரனும் உயிர் சபற்று 
எழுந்திருக்கும்படி கடாக்ஷத்தருளிைார். 
 

30. மாதிருக்கும் பாதியளன மன்னன் புகழ்ந்து ஏத்தல் 

 

 

 அந்தக்கணசம நித்திறர நீங்கி சயழுகின்ைதுசபால், 

இளங்கன்ைாைது உயிர்சபற்சைழுந்து தன் தாய்ப் பசுவிைிடத்தில் 
சசன்ைது. மந்திரியும் புதல்வனும் உயிர்சபற்சைழுந்து, ஆண்டவறை 
வணங்கி அருசக மலர்ந்த முகத்சதாடு வந்தறை சசய்துசகாண்டு 
மகிழ்ந்து நின்ைார்கள். அதுகண்டு அந்நகரத்திலுள்ள ஜைங்களும் 
மற்ைவர்களும் தம்றம யைியாத சபருங் களிப்புறடயவர்களாய்ச் 
சிலர் "அற்புதம்! அற்புதம்! அற்புதம்! அற்புதம்! என்று ஆடிைார்கள்; 

சிலர் "பண்ணிய பூறச பலித்தது பலித்தது!" என்று பாடிைார்கள்; சிலர் 
"சூரியகுலந்சதான்ைியது! சதான்ைியது! என்று துதித்தார்கள்; சிலர் 
"துக்கம் நீங்கியது! சுகம் கிறடத்தது!" என்று துள்ளிைார்கள்; சிலர் 
"குறைசயல்லாந் தீர்ந்தது! குறைசயல்லாந் தீர்ந்தது!" என்று 
சகாண்டாடிைார்கள்; சிலர் "கும்பிட்ட சதய்வம் குறுக்சகவந்தது!" 
என்று குதித்தார்கள்; சிலர் "எம்சபருமான் எதிர்ப்பட்டால் என்ை 
முடியாது!" என்று எக்களித்தார்கள்; சிலர் ஒருவறரசயாருவர் கட்டித் 
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தழுவிக் சகாண்டு ஒரு காதமட்டும் ஓடித் திரும்பிைார்கள்; சிலர் 
கலக்கம் தீர்ந்தது, களிப்பு வந்தது என்று றகசகாட்டிைார்கள்;  சிலர் 
சதாள் தட்டிக் சகாண்டும் சதாறட தட்டிக்சகாண்டும் முகசராமத்றத 
முறுக்கிக்சகாண்டும் முகமலர்ந்துசகாண்டும் உடல் 
நிமிர்த்துக்சகாண்டும் உலாவி நின்ைார்கள்; சிலர் "வாழ்வு வந்தது!" 
என்று மைம் பூரித்தார்கள். 
 

 இப்படி அவரவர்களும் அளவில்லாத ஆைந்தமுறடயவர்களாய் 
இழந்துவிட்ட சபாருள் எதிர்வரப் சபற்ைவர்கள்சபால் 
சந்சதாஷசகாஷஞ் சசய்து நிற்க, மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் 
கங்றகயும் இளம்பிறையும் விளங்குகின்ை சடாமகுடத்றதயும், 

திரிபுண்டரமுந் திலகமும் திருசநாக்கும் விளங்குகின்ை 
சநற்ைிறயயும், அருள் ததும்பி வழிகின்ை திருசநாக்கங்கறளயும், 

சங்கு குண்டலமணிந்து தாழ்ந்த சசவிகறளயும், நறுங்குமிழ் சபான்று 
விளங்குகின்ை நாசிறயயும், சவதமாகிய சதள்ளமுதத்றதக் 
சகாள்றளசகாண்டு உண்ணும்படி அன்பர்களுக்கு அருளிச் சசய்கின்ை 
சசம்பவளம் சபான்ை திருவாய் மலறரயும், வாைவர்க்கு உயிர் 
சகாடுத்த மணிகண்டத்றதயும், சகான்றைமாறல யணிந்து 
குலவறரகள்சபால் உயர்ந்த திருத்சதாள்கறளயும், மானும் மழுவும் 
வரதமும் அபயமுங் சகாண்ட மலர்க்கரங்கறளயும், 

சிவந்துசமல்சலன்று திருவருள் பழுத்து ஆைந்தசமாழுகிப் பத்தர்கள் 
மைத்தில் தித்தித்திருக்கும் பாதமலர்கறளயும், சசம்பவளமாறல 
சபான்ை திருசமைிறயயும், பச்றசக்சகாடி படர்ந்ததுசபான்று 
பார்வதியார் மகிழ்ந்து விளங்குகின்ை பாகத்றதயும் கண்குளிரக் 
கண்டு களிப்பறடந்து ஆைந்தநீர் ஊற்றுநீர் சபாலச் சுரந்து சுரந்து 
விழுந்து விழுந்து மார்பிைிடத்து வண்டலாடவும், உடல் குறழந்து 
விதிர்விதிர்த்துச் சிலிர்சிலிர்த்து மயிர்க்கூச்சசைிந்து என்பு 
சநக்குவிட்டுருகியும், மைங் கைிந்துகைிந்து கசிந்துகசிந்து 
சநகிழ்ந்துசநகிழ்ந்து படபடசவன்று பதைிப்பதைி உருகியுருகி ஆைந்த 
சவள்ளத்தி லழுத்தியழுந்திப் பரவசமாகியும், "சிவசங்கர சிவசங்கர 
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சிவசங்கர சிவசங்கர சிற்பர தற்பர சிற்குண சின்மய சிவசிவசிவ" 
என்று வாய்நீர்சுரந்து பாடிப்பாடி நாக்குழைித் தழும்சபைியும், "ஹர 
ஹர" என்று ஆைந்தக் கூத்தாடியும், தண்டுசபால் அைந்த முறை 
கீசழ விழுந்து விழுந்து வணங்கி உடம்பிற் புழுதியாடியும், குளிர்ச்சி 
சபாருந்திய சந்திரபிம்பம் சபான்ை முகத்தின்கண் முத்துமாறல 
யணிந்ததுசபால வியர்வரும்பி இளநறக சதான்ைி மலர்ந்து 
விளங்கக் றககறளக் கூப்பிச் சிரசின் சமல் றவத்துக்சகாண்டு, 

அன்சப வடிவமாகி நின்று, "பிரமன் முதலாகிய சபரிய 
சதவர்கசளல்லாம் அரியதவஞ் சசய்தும் கைவினுங் காண்பதற் 
கருறமயாகிய கடவுசள! அன்பு அணுவளவு மில்லாத அடிசயனுக்கு 
அருறமயாகிய திருசமைிறய நைவிசல எளிதாகத் காட்டியருளிய 
சதவரீர் சபருங்கருறணறய சயன்சைன்று துதிப்சபன்! 
சபாய்யுலகத்றத சமய்சயன்று நம்பிப் புன்றமயாகிய சபாகத்றத 
விரும்பி, புவியாண்டு மீளாநரகில் விழத் துணிந்திருந்த 
அஞ்ஞாைத்றதயுறடய அடிசயறையும் ஓர் சபாருளாகத் 
திருவுள்ளத்திற் சகாண்டு காட்சி சகாடுத்தருளிய கருறணக் கடசல! 
கண்ணுண் மணிசய! கரும்பின் சுறவசய! கற்பகக் கைிசய! 
கருணாநிதிசய! சதவரீர் திருவருட்சபருறமறய சயன்சைன்று 
சசால்லுசவன்!  

 

 யான் என்கின்ை ஆணவப் சபயும், எைசதன்கின்ை இராட்சதப் 
சபயும், மாறயசயன்கின்ை வஞ்சப் சபயும், சபண்ணாறச சயன்கின்ை 
சபரும்சபயும், மண்ணாறச சயன்கின்ை மாைிடப்சபயும், சபான்ைாறச 
சயன்கின்ை சபால்லாப் சபயும், குசராத சமன்கின்ை 
சகாள்ளிவாய்ப்சபயும், உசலாப சமன்கின்ை உதவாப்சபயும், 

சமாகசமன்கின்ை மூடப் சபயும், மதசமன்கின்ை வலக்காரப்சபயும், 

மாச்சரிய சமன்கின்ை மலட்டுப்சபயும், மைப்சபசயாடு கூடி இரவும் 
பகலும் ஆட்டம், ஆடியாடி யிறளக்கின்ை அடிசயறைக் காத்தருளத் 
திருவுள்ள மிரங்கித் தரிசைங் கட்டறளயிட்டுத் துன்பத்றத நீக்கி 
யின்பத்றத யளித்த எம்சபருமாசை! என்ைாண்டவசை! என் 
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தந்றதசய! என் தாசய! என் குருசவ! என் சதய்வசம! என் 
குலசதய்வசம! என்னுயிர்த் துறணசய! என்ைைிவுக் கைிவாகிய 
இறைவசை! சதவரீர் திருவடிப்புகறழ சவதங்களு மைியாது 
விழித்துக் சகாண்டு சதடித்சதடி இறளக்கின்ைை சவன்ைால், கிருமி 
கீடங்களிலுங் கீழ்ப்பட்ட அசசதைைாகிய அடிசயன் எப்படியைிந்து 
துதிப்சபன்! சதவரீர் திருவடிக் காட்சி பலிக்கும்படி சசய்வித்த இந்தப் 
பசுவுக்குங் கன்றுக்கும் என்றை யடிறமயாகக் சகாடுப்சபன் அல்லது 
சவசைன்ை றகம்மாறு சசய்சவன்! சதவரீர் திருசமைிக்காட்சி 
கிறடப்பதற்குக் காரணமாகிய வதீிவிடங்கசைன்னும் புத்திரன் 
இன்றுதான் எைக்குப் புத்திரைாயிைான்! சதவரீரது திருவருட் 
சகாலத்றதக் காணப்சபற்ை அடிசயனுக்கு இைி என்ைகுறை 
இருக்கின்ைது! அன்பர்களுக்கு இன்பமளிக்கின்ை ஆண்டவசை! 
சதவரீர் கிருபாசநாக்கஞ் சசய்யப் சபற்று உடல்பூரித்சதன்! 
உள்ளங்குளிர்ந்சதன்! உயிர் தறழத்சதன்! பசுங்கன்றும் மந்திரியும் 
றமந்தனும் உயிர்சபற்று எழுந்திருக்கவும் வரம்சபற்சைன்! 
வாழ்வறடந்சதன்! துக்க சமல்லாம் நீங்கிசைன்! சுகப்பட்சடன்! 
மைத்துக்கு அடங்காத மகிழ்ச்சிசகாண்டு நின்சைன்! இைி 
அடிசயனுக்குத் சதவரீர் திருவடியிைிடத்துத் தவைாத தியாைமும் 
சலியாத அன்பும் தந்தருளி சயன்றை அடிறம சகாள்ளசவண்டும். 
குற்ைஞ் சசய்தாலும் குணமாகக் சகாள்கின்ை குணக்குன்சை! 
பன்ைிக்குட்டிக்கு முறல சகாடுத்த பரம்சபாருசள! புலிமுறலறயப் 
புல்வாய்க்குக் சகாடுத்த புண்ணியமூர்த்திசய! கல்லடிக்கும் 
வில்லடிக்குங் கருறணபுரிந்த கருத்தசை! திருவாரூர்ப் பூங்சகாயிலி 
சலழுந்தருளிய தியாகராஜப் பிரபுசவ! சபாற்ைி! சபாற்ைி!" என்று 
சதாத்திரஞ் சசய்து சதாழுதுநின்ைார்.
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31. வபருமான் அருள் புரிந்து மளறய அரசன் ஆலயம் 
புகுந்து ெணங்கல் 

 

 

 அரசன் சசய்த சதாத்திரங்கறளத் திருச்சசவி ஏற்றுக்சகாண்டு 
தியாகராஜப் சபருமான் "நம்மிடத்தில் அன்புள்ள அரசசை! நீ 
இன்னும் சநாயற்ை வாழ்வும் குறைவற்ை சசல்வமும் சபற்று, நமது 
அருசள துறணயாகக்சகாண்டு, இவ்வுலகத்றத சயல்லாம் ஒரு 
குறடக்கீழ் ஆண்டு, சமய்யைிவு விளங்கி, மாைாத 
மகிழ்ச்சிசயாடிருக்கக் கடவாய்! பின்பு எக்காலத்தும் மீளாத 
சபராைந்த சபாகத்றத நாம் தருசவாம்" என்று அருள்புரிந்து 
கணங்களுடன் அந்தர்த்தாைமாக எழுந்தருளிைார்.  அது கண்டு 
மனுச்சக்கரவர்த்தியாைவர் பின்பும் கீழ் விழுந்து நமஸ்கரித்துத் 
சதாழுது சதாத்திரஞ் சசய்துசகாண்டு, அப்பசுறவயுங் கன்றையும் 
உபசாரத்துடன் நல்ல புல்லுள்ள விடங்களில் சமய்த்து மிகுந்த 
சுகத்திலிருக்கும்படி சசய்வித்து, கலாவல்லபறைக் கட்டியறணத்துக் 
சகாண்டு "என் புத்திரன் பழிக்கு ஈடாகச் சசய்தற்கரிய சசய்றகறயக் 
சசய்துசகாண்ட அன்புள்ள அறமச்சசை! உன்சபாசலைக் 
கிைியவர்கள் உண்சடா!" என்று உபசரித்து, பின்பு வதீிவிடங்கன் 
என்னும் றமந்தறை  எடுத்து, மடிசமல் றவத்து,  முத்தம் சகாடுத்து,  

உச்சி சமாந்து, "யான் சசய்த புண்ணியத்தால் கிறடத்த புத்திரசை, 

உன்ைால் அல்லசவா உயர்றவ அறடந்சதன் என்று உபசரித்து,  

பின்பு றமந்தனும் மந்திரியுந் தாமுமாகக் கமலாலயசமன்னும் 
சகாயிலுக்குச் சசன்று, ஆசாரத்சதாடும் அன்சபாடும் விதிப்படி 
சிவசபருமாறைத் தரிசைஞ் சசய்து அபிசஷகாதி சிைப்புகளும் 
அசைகம் திருப்பணிகளஞ் சசய்வித்துத் சதாழுது வணங்கித் துதித்து 
வலங்சகாண்டு விறட சகாண்டு புைப்பட்டு, அந்நகரத்திலுள்ள 
ஜைங்கசளல்லாம் மைங்களித்து வாழ்த்திப் புகழும்படி மங்கல 
வாத்தியங்கள் முழங்க வதீிறய வலமாக வந்து, அஷ்டமங்கலங்க 
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சளந்திய சுமங்கலிகளும், அந்தணர் அறமச்சர் முதலாைவர்களும் 
வாழ்த்தி மங்கலச் சசய்றககசளாடு எதிர்சகாள்ள அரண்மறையிற் 
சசன்று, சவதியர், துைவிைர், விருந்திைர், உைவிைர், 

முதலாசைர்களுக்கு அவரவர்க்குத் தக்க வரிறசகறளச் சசய்து 
மகிழ்வித்து, கற்புநிறல தவைாத மறைவியார் மைங்குளிர்ந்து 
களிக்கும்படி றமந்தறைக் காண்பித்து, மந்திரி முதலாைவர்கள் குழச் 
சிவானுக்கிரகத்தால் சிங்காசைாதிபதியாய் உலகத்றதசயல்லாம் 
ஒருகுறடநிழலில் றவத்து அைசநைிப்படிசய அரசாட்சி 
சசய்திருந்தார். 
 

ொழ்த்து 

நேரிளச வெண்பா 

 

ொைி மனுச்நசாைர் ொைி யெர்ளமந்தன் 

ொைியெர் மந்திரியாம் ெல்லெனும்-ொைியெர் 

வசங்நகான் முளறயெர்தஞ் சரீ்நகட் பெர்ொைி 
எங்நகான் பதம்ொைி நய. 
 

திருச்சிற்றம்பலம் 

மனு முளறகண்ட ொசகம் முற்றிற்று 
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