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மதராஸ். பூனிவேர்சிட்டி. தமிழாசிரியர் ் 

ர், பி. 'சேதுப். பிள்ளை, பி. Tey 9. எல். 
= gp Bus 

(9p pew’ ஆபீஸ், 

“. தியாகராயாகர், சென்னை. 

he Bay செய்தது] கை: [விலை 'ந...1-8-0.
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1-வது அதிகாரம் 
  

( மாககர்க்கு ஈந்தார். மணம்? 

நீர்வளம் நிலவளம். மலைவளம் குடிவளம் ஆயெ 

நால்வகை வளங்களும் நிறைந்து; Ger சோழ பாண் 

டியசென்னும் தமிழ்வேக்தர் மூவசாலம்' முறை Apa 

பா.து. are | மூக்தாடுகளும் தென்-ராட்டில் 

அடவ ன்னானா "இகழ்ந்த. விளங்கின. இம் மாந்காட்டி 

[சோத — அம். ருந்திறமையால் செயற்கரிய 

செயல்களை Baia Paver aiear ஆண்மு... சோழகாடு, 

புலவர் பாடும் புகழமைந்ததாய்” பொன்னியாற்றின் 

வளத்தினைப் பெற்றதாய், பட்டினப்பாக்கம் மருஷர்ப் 

பாக்கம் என்னும்2இரு பகுப்பினை உடையதாய், விளங் 

இற்று, அந்நாட்டின்: தலைககராயெ புகார் ஈகரத்தில், 

பூவார்சோலை மயிலாட; புரிக து -கூயில்கள் இசைபாட, 

காமர்மாலை அருகசையனி காவேரியாறு களிப்பொடு 

சென்றது. .. இருமருங்கும் செழித்து “வளர்க்திருக்க 

மரங்களிலும் கொடிகளிலும் ௮ழகுற மலர்க்து மணல் 

சுமழ்ர்த மலை ஆடையாகப் போர்த்து, stb மலர்
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சளின் தேனை உண்டு . இரத்த வண்டு சின் இசை 

பொன்னியாத் - யொலியால் இன்புற்று, சண்ணசேைய 

சின் பெருமை கயல் மீன்கள் அங்குமிங்கும், ப்பான 

காவேரியாறு சண்ணுக்கு. இனியதாய் wimg சென் 
  

ps அவ் வாற்றங்கரையில் மரு௪ நிலத்தைப்: பண் 

ஸ் படுத்திப் பயீர் செய்யும் உழவோர் செய்யும் ஒலியும், 

நீர்க்சாலின். வழியாக விரைந்தா செல்லும் நீரின் 

ஒலியும், அக்நிரில் முத்கி மகித்கோர் ஒலியும் எங்கும் 

Haga ஓலி த்தன. இவ்வா, று. சாவேரியாது வளம் 

பெருக்கிய ஈன்னகரம் காலிளிப்பூம் பட்டினம் என்னும் 

இறப்புப் ile பெத்றத த. 

அர்ஈகரில்.-. ஒரு- - பாக்சமாய்.. Bor Bus மருஷர்ப் 

  

ணட. யர் க்கத்தில். மாடமாளிகைகள் ideas 

o@gyin us 4 Bia i ges 1 od 

பாக்கம் } MPS afore AG அயவாய். மருங்கில் 
ne ee கண் ணக்கு எட்டாத: தாரம் வணிகர் 

இருப்பிடங்கள் - விண் ணிலே. விளங்கில். தோன்றும். 

மரக்சலத்தால் வரும் மாண்புடைய செல்வ தீதிற்காகச் 

தம் காட்டைகிட்டுத் தமிழ்: நாடு Curt தமிழ் மக்க 

டன் நீரோடு” ea 'சேர்ந்தாற்போல: ஒன்றுபட்டு 

வாழும்: அயல்காட்டார்.. இருப்பிடல்களும் இலக்உத் 

தோன்றும். இன்லும் வண்ணமும் சண்ணமும் சண் 

நறும் சாந்தமும் பூவும் விரையும். விற்பவர்கள் கூற்றித் 

Baya sor வீதியும் we பெற விளங்கும். அவ் 

வீதியில் பட்டாலும், சம்பணித்தாலும் பருத்தி நூலா 

அம் நுண்ணிய வேலையில் Rie லவசாய சாலியர் இ இருப் 

ங்கள். இறா: தோன்றும். இன்னும் ஆரும் 

அகிலும், காசும் அரும், மாசறு பொன்னும், மணி 

     



மாசகர்க்கு ஈந்தார் மணம் 3 

யும் மச்சம், நிறைந்த வணிகர் வீதியும் திருந்தி 

விளங்கும். தும் புல்லும் வரகும் இனையும் 

முதலிய எண்வகைக் கூலம் குவித்த கூல வீதியும் 

நிறைந்து தோன்றும். 

இனிப் பெருமை சான்ற பெரியார் வாழும் பாடல் 

சால் இறப்பமைந்த : பட்டினப்பாக்கத்தில் அர்சர் 

- வீதியும். தேசோடு விதியும் வணிக 

பவி ரின் மாட மாளிகை மலிந்த விஇயும், 

மறையோர் வாழும் மங்கல வீதியும், 

(வேளாளர். வாழும். விழுமிய : வீதியும், விளங்கத் 
தோன்றும். இன்னும் ஆயுள் வேதரும் காலக் கணித 

ரும் முறையாய். அமைந்து வாழும், அழ வீடு 

களும், யானை வீரரும். குதிரை வீரரும் தேர்ப்பாகரும் 

வாழும் திருந்திய. விதிகளும் இலங்கித் தோன்றும். 
இவ்விரு பாக்கத் இற்கும் நடுவே ஓர் அன்காடி. அமைக் 
திருந்தது. - அதன்கண். கொடுப்போர். ஒலியும்: கொள் 

-வோர் ஒலியும். இடையருது. ஒலிக்கும்... 

இன்னும் கடல். வழியாகவும். தரை வழியாகவும் 

நடந்த வாணிகத்தால் alerts பெருக, 

16 பொறை ஒருங்கு Giada தாங்கி இறைவர்க்கு 
இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு பன 

என்று காயனார் அருளியலாறு முழங்கு கடலாற் சூழப் 

பட்ட: உலகம் முழுவதும் ஒருங்கே 
நகரின் . டு 
நல்வளம் இரண்டு. வந்தாலும் வழங்கக் குறை 

யாத வளமும் பொருளும் உடைய 

தாய் அந்நகரம் விளங்இற்று. :



4 சிலப்பதிகாரக் ச gi 

- இத்தகைய பலவர் பாடும் புசமமைத், 

  

: புகார் ஈகா ச் 
இல் வறமையால் வருக்கும் எழை மாந்தர்க்கு மழை 
போலப் பொருள் 8 ங்கும் மாநாய்கன். என்னும் எனககக 

  

வணிகன் ஒருவன் வாழ்ந் வந்தான். அவன் ௮ யை 
ங்கொம்பு 1. போ ன்ற ஒர் பெண்மணியைப் பெற்று 
ar Gert a மேணிட jib பொழுதொரு வண்ணமுமாக 

ட அண், வளர்த்து வந்தான். அம்: மன்கையின் 
௪. os . ௩ & ஞ் 4. 2 > fiom, tee Ei eor: } ௮. மனை க் கண்ட முறைய மா காகள 

Wear 7 

e
e
 

செக்தாமரையில் இலங்கும் திருமகள் 
அமுகால் இவளை ஐப்பாள் ' என்று 

ப/கழ்க்தார்கள். . இன்னும் இவள் கற்பின் இறத்திளேக் 

  

சண்ட மாதர்கள், ஆலை ரக் எற்புடைய அருக்கஇயின் 
திறம் இவள் ரில் ் ட் 1.

 

  ன்ற, "போற்றிப் பு BEDI 
தத அழும் உயரிய அறீபம், 

பெரி ற்றுப் 

ஜார்கள். இவக வர்ற 6 

  

அவ த மானு கண்ணடி வென்னும். பெயர் 
ன 

£0 த் பண்ணிரண்டு அண்ட RO: LO இளங்கோ £டியாய் விளக் 

ுக்சகா த்தி லயே: wrens வன்: என்னும். பெய   

வணிகன். இருந்தான்... அவன்   

. ரூடைய” மதற்ஜொரு 
   ட்ட 4 = S 

ல வழியால் தரன் சேர் த்த 

  

செல்வம் மிகப் பெற்றவன் ் 

பொருளை வ Banat eR வழங்கிப் பயன் = மரம் உளர் . 

நடுவே. பழுத்தாற்: 

வாழ்ந்த சரக்க “gar” «aun 05 5 6 செவ்வேள் 

  

பே ர: ன்று பலர்க்கும். பய்ன்பட 
   

5 சல போன்ற 'இள்மையும் செம்மையும். 
/   

  

மரசரத்து வாய்ந்து,” அதிவாலும் குணத்தாலு! 
வான் தன் 

   I புகழ்பெ தற கோவலன் ண் எளணன்பான்ப 

  

டே சாவல், ர் ் 
  

  

Siena முண்டமைர்க குமாஞய் விளங்கினான்...



மாநகர்க்ளு ஈர்தார் மணம் o 

Qadgarge பெற்றோரும் ஒரு நன்னாளில் 
கோவலனுக்குக் கண்ணகியை. மணஞ் செய்து மனஸ் 

களிக்க எண்ணினார்கள், அவ்வாறே இருமணத்திற் 

குரிய நன்னாளை 4 குறிச்சப் பட்ட யானையின்மீது 

Bane யணிந்த மாதர் லெரை ஏற்றித் திருமணச் 

செய்தியை war மக்கள் அனைவர்க்கும் அறிவித்தார் 

கள். திருமணத்திற்காச அமைத்திருந்த ஈன்னுளில் 

முரசு அடிக்கவும் மத்தளம் அதிர்க்கவும் முழங்கு 

கருவிகள் மூறக்கவும், மங்கள முழக்கமே எங்கும் 

Son ph BUG EB. 

_ *மாலைதாழ் சென்னி விர wells aed ge 

நீலவிசானத்து கித்திலப் பூம்பக்தர்ச் £ழ்1? 

கண்ண்டுயைக் கோவலன் முறைப்படி மணஞ் செய்: 

தான். மணக்கோலவ் காண len pis 

அண்ணிக்கும் நின்ற மாதர்கள் கண்ணடியும் அவள் 
கோவலனுச் 

. காதலனும், மணியும். ஒளியும் போல 
கும் கடி. மணம் 

ன வும், மலரும் மணமும்... போலவும், 

ஒருவ வசை: ஒருவர் பிரியாமல்... வாழ்க என்று வாழ்த்தி 

கறுமலர் தூவினார்கள். fe. 

ஈறு மணங்கமழும் மலர்களின் ஈலத்தினை உண்டு 

மூழ்க்த வண்டுகள் எங்கும் இடச் ஈழன்று இன்புற 

் நிருத்தன. இளவேனித் .. காலத்இல்' வீசிய இளந் 

தென்றல் மலர்களின் மெல்லிய மணத்தைத் தா த 

எல்கும் பாத்து வீசி இன்பம் , பயந்த. காதல 

இருவரும் ௮ணிபெற வகுத்த மணிரிலா wines 

இனிதிருக்௪, ௮ம் மேடையிலே வீசிய மெல்லிய 

பங்காற்தின் ஈல.த இனை sing இன்புற்நிருக்தார்
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டட கள். மலரின் மணமும், மர்லை மதிய 
ed gph, வீசு தென்றலும், வீங்ளெ 

wai ge வேனிலும், காதலர் மனத்தைப் பெரி 

அம் மகழ்வித்தன. இவ்வாறு இன் 

பு.ற்றிருக்கையில் கோவலன் தன் காதலியின் Gos 
தையும் ஈலத்தையும் பலவாராகப் புகழ்ந்்துரைத்தான். 
தன் காதலியின் அமுகைச்சண்டு, மாதே, அழகிய 
தோகையையுடைய மயில்கள் உன் சாயலைக் சண்டு 
காணி, நாட்டை விட்டுக் காட்டுக்குச் சென்றன ; 

அழகிய ஈடையையுடைய அன்னங்கள், உன மெண் 

ன்டையைக் கண்டு நாணி : மலர்ச்சோலையிற் சென்று 

மறைந்தன. பச்சைப் பசுங்களிகள், குழலும் யாழும் 

குழைத்தாலொத்த உனது மழலை மொழியைக்கேட்டு: 

நாணி உன்னைப்போல் :பேசப் பழக எண்ணி உனது 

௮ழூய சையில் அமர்ந்திருக்கன் றன ?” என்று தன் 

காதலியின் மயில்போன்ற சாயலையும், ன்ன ஈடை 

யினும் ௮ழூய நடையையும், சளியின் மொழிபோன்ற 
மழலை மொழியையும் புகழ்ந்துரைத்தான். இன்னும் 

அவள் முடிமுதல் அடிவரை அ௮ணிந்திருக்,த அணிகளை 
யும், கருங்குழலில் சூடியிருந்த ஈறுமலர் மாலையையும் 

பார்த்து, ் இயற்கை யழகு ௮மைந்த உனக்கு ஏன்: : 

இவ்வாறு செயற்கை அழகு” என்று வருந்துவான். 

போல மகிழ்ந்தான். : மாதே, உன்னை 
கோவலன் தன் 

காதலியின் 
நலம் ers மங்கல: ௮ணியே யன்றி மற்றைய. 

அரைச்சல் அணிகளை என் .அணிந்தார்கள் 2: .. 
உனது அழூய கூந்தலிற் லெ மங்கல. மலர்களைத்: 

அழகு செய்ய எண்ணிய தோழியர்
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தூவுதலன்றி ஏன் பளுவான இம் மாலையைப் புனைக்: 

தார்கள் ? உன் கூந்தலுக்கு நல்ல ௮ிலின் நறும் 

புகை ஊட்டியிருப்ப, அதற்குமேல் ஏன் *% மான்- 

மதச்சாந்தை அணிந்தார்கள் ??? என்று ௮வள் நலம் 

பாராட்டினான். இன்லும், 

மரசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே 

காசறு விரையே கரும்பே தேனே 

அரும்பெறற் பரவாய் ஆருயிர் மருந்சே 

பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே 

மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ 

அலையிடைப் பிறவா அமிழ்தே என்கோ 

யாழிடைப் பிறவா இசையே என்கோ ?? 

என்று கோவலன் தன் கண்மணி அனையாளைக் கண்டு 

கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறிந்த ஈலங்கள் யாவும் 

தோன்றப் புகழ்ந்துரைத்தான். இவ்வாறு காதலர் 

இருவரும் இன்புதற்றுக் களித்து வாழும் சாளில், கோவ 

லன் நற்முய், தன் மகனும் மருகயும் இல்லறமென்னும் 

நல்லறத்தை இனிது ஈடத்தி அறவோர்க்களித்தல், 

அந்தணர் ஓம்பல், அறவோர்க் கெதிர்தல் ஆய 

நல்லறங்களை நாள்தோறும் நடத்தி 

ae aur erm தக் காணும் விருப்பமுடைய 

hath வளாய், இருவரையும் தனியாக ஒரு 

மாளிகையில் வாழ்க் அவரச்செய்தாள். 

இவ்வாறு இல்லறத்தை இருவரும் ல ஆண்டுகளாக 

இனி ஈடத்தி வந்தார்கள். 
  ௪ 

* மான்மதம்--சஸ்தாரி,



- வது அதிகாரம் 

மாதவியும் மணமாலையும் 

- மாதவி என்னும் காடக மாது, தாது அவிழும் 

மலர்களையும், குழன்று சுருண்ட குழலினையும், மாந் 

தளிர்போன்ற. மேனியையும் உடையவளாய், ஆடல் 

பாடல் ௮ழகென்னும் மூன்றில் ஒன்றும் குறைபடா 

மல், வீரக்கழல் ௮ணிந்த சோழனது சபையில் தனது 

ஆடலையும் - பாடலையும் அரங்கேற்றினாள். அச்சபை 

யில் அரசர் வணிகர் முதலிய இறப்பு வாய்ந்த மக்க 

ளெல்லாம் தத்தம் பெருமைக்கும் நிலைமைக்கும் ஏற்ற 

முறையில், வரிசை. வரிசையாக வுமர்ந்திருந்தார்கஷ்'் 

கோவலனும் அங்குற்றுச்-தன் குலத்திற்கும் செல்வக் 

தற்கும் ஏற்ற இடத்தில் இனிதமர்ச் 
மாதவி ஆட திருந்தான்.. . அங்கு இருவகைக் கூத் 

சொன்று தின் இயலமைக்த ஆட லாசிரியனலும், 

யாழும் குழலும். தாளமும் பாடலும் 

வல்லவனுபெ இசையாகிரியனும், தமிழ் மூழுதறிக்த 

தின்மையனாகய நல்ல மொழிகளால் காடகநால் செய்ய 

வல்ல 'கவிப்புலவனும், குழலாிரியலும், யாழாகிரிய 

னும் விளங்கித் தோன் நினார்கள், அவ்வரங்கத்தில் 

பூங்கொம்புபோன்ற: மாதவி, மின்னொளிபோலச் 

தோன்றி, வலதுகாலை முன்னே வைத்து, நாட்டில் 

கண்ணாக பெருகவும் தீமை அகலவும் வேண்டிச் தெய் 

அப்பாடல் .பாடியபொழு, குழலின் வழியே யாழ் 

கின்றது, யாழின் வழியே மத்தளம் நின்று. இவ்
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வாறு இசைக்கருவிகளெல்லாம் பருந்தும் நிழலும் 

போல ஒன்றாய் ஓலிப்பச் சபையில் பாட்டும் கூத்தும். 

நிகழ்ந்தன. அசங்கேற்று விழா முடிந்த 

அரசன் மாக வுடன் அரசன் மாதவியின் பாட்டிற் 
விச்குப் பரி ; ட கட்த ன் 
சளித்தல் நும் கூத்துக்கும் ஏற்ற முறையில் ஆயி 

த் தெண்கழஞ்சு பொன்னும், பச்சை 

மாலையும் பரிசாகக் கொடுத்தான். 

௮ப் பச்சைமாலையை மாதவி தன் தோழிகையில் 

கொடுத்து * மாற்றுயா்ந்த பசகம்பொன்னை விலையாகப் 

பெறுதற்குரியது இம் மாலை ) இதற்குரிய பொன்னை த் 

தீந்து வாங்குவோன் என் காதலனாக அமைவான் ? 

அரணன்று சொன்னாள். தோழியும் மாதவியின் மண- 

மாலையைக்கொண்டு விீதியிற் சென் 

Gar - அப்பொழுது மாதவியின் ஆட 
கோவலன் 

காசல் 
லையும் பாடலையும் அழகையும் கண்டு 

மயங்கித் தன் உள்ள ச்தில் அவள் உருவத்தையே அழ 

'கொழுக எழுதிப்பார்த்து மஇழ்ந்திருந்ச கோவலன், 

மாதவி மாலையைப் பொன் கொடுத்து. வாங்கிச் தோழி 

| யுடனே அவள் மனையிற் சென்றான். மாதவியை மணந் 

சான். அவள் மையலிலே தாழ்க்தான். மாலலொக் 

கற்புடைய தன் மனையாளையும் மாளிகையையும் மறக் 

Tet 

மாதவி மனையில் மல்லிகை மூல்லை மூ.தலிய மலர் 

“கள் மணங்கமழ்க்தன. மாலைப்பொழுதில் மந்த மாரு 

தம் மெல்லென வீசியது. கதிரவன் மறைஈஅ குளிர்ந்த 

-கலைகளையுடைய. சந்திரன் விண்ணிலே. விளங்கத்
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தோன்றிய. தண்ணீர் நிறைந்த . 

மாசவிலன்.... தடாகங்களில் அழகுற மலர்ந்து நின்ற. , 
தாழ்தல் தாமரை மலர்கள் தண் கதிர்ச் செல் 

ட. வனைக் சைகூப்பித் தொழமுவனபோல் 

இதழ் குவிர்அு இலங்னெ. அங்கு நின்ற குமுத மலர் 

கள் ஈன்ளுய் மலர்ச் தம்பாலுள்ள ஈலத்தையெல்லாம் 

மதியினுக்களித் து மகழ்வனபோல மாண்புற விளங் 

, ன. இத்தகைய மாலைப்பொழுதில் கோவலன் மாதவி 

யுடன் நிலா முற்றத்தில் இனிதமர்ந் ௪ இன்புற்றிருக் 
தான்... 

கற்பெனும் பெருமைக்கு உறைவிடமாகிய கண் 

ண௫யோ காதலன் பிநிவாற்றாது கவலைக் கடலில் மூழ்கி 

மிருந்தாள். பஞ்சிலும் மெல்லிய அவள் பாதங்கள் 

pau Aonm அறவே மறந்தன. 
கண்ணகி 

eae sg. waCGurep BEmsa Bosin 

.... இழந்தது. மையிருங்கூக்தல் நெய்யணி 

ச உ வட ட ச a. . 
» Oemaud AsOmear sg Gherarth wpe 

மறந்தது. மங்கல அணியேயன் நி மற்றைய அணிகளை 

மறந்தாள். இளவேனிற் காலத்திற்கு இனிதாக 

. அமைத்திருந்த மணிமுற்றத்தை மேவா நீங்இனொள்.. 

- தென்றலும் நிலாவும் சன் மாளிகையின் உள்ளே புகா 

வண்ணம் சாளரங்களை எல்லாம் ௮டைத்தாள். அழ: 

இய கழுத்தில் அணிந்திருந்த முத்தா த்தையும், சந். 
தனம் முதலிய வாசனைகளையும் வெறுத்தாள். குவளை 

மலரும். நீலமலரும் மற்றும் ஈறுமணங், கமழும் மெல் 

லிய மலர்களும் மணிப்பூஞ் சேக்கையில் சேராதொழிக்



்.. மாதவியும் மண்மாலையும் ம 

தன. காதலன் பிரிந்த துயரம் உலை கெருப்புப்போல 

HUT CGT Fons 2 Hae வருத்தியது. காவிமலர் 

போன்ற கண்களினின்றும் முத்தப் போன்ற கண்ணீர்: 

இந்திஞள். இவ்வாறு இரவும் பகலும் உறக்குமற்று 

வருச்திய உள்ளத்துடன் கண்ண௫ உயிர் வாழ்ந்தாள். 

. இங்கனமிருக்கையில் காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் 

இந்திரனுக்குத் திருவிழாக் கொண்டாடும் ஈன்னாள் 

வந்தது. விண்ணுலகத்தினின்றும் 
wate Gok புகார் காணத்ருன் பேர்டு ase Be 

விழா அமர்ந்திருந்த பூகத்திற்கு மறக்குலப்: 

பெண்கள் பொங்கல் முதலியவற்றைப் 

படைத்து சமது ௮ரசன் ஆளும் நாட்டில் பசியும் 

பிணியும் பகையும் நீங்க, வசியும்வளமும் சு.ரக்”குமாறு 

-.-கூரவைக் கூத்து அடி வாழ்த்தினார்கள். இன்னும் 

- இந்திரன் எவலால்-அந்ஈக.ரத்தில் நிலைபெற்றிருந்த ஐம் 

- பெரு மன்றங்களிலும் அரும்பலியிட்டார்கள். இந்தி 

ரன கற்பகத்தரு நிற்கும் தோட்டத்தில் கொடி 

ஏற்றினார்கள். அரசனது ஐம்பெரும் .சபைகளும்: 

... எண்பேராயமும், ௮சசகுமாரும், பாதகுமாரும் இசள் 

.இரளாக வந்து சேர்ந்து; மண்ணில் வாழும் மக்களும்;. 

விண்ணில் வாழும் வானவரும் வியப்பெய்த பொன்னி . 

யாற்றின். புண்ணிய நீரைப் பொற்குடத்தில் ஏந்தி 

“விண்ணவர் தலைவனை .விழு நீராட்டினார்கள். ௮ப் 

பொழுது அர்நகரிலிருந்த சவபெருமான் கோயிலிலும். 

அறுமுகன் ஆலயத்திலும், பலதேவர் கோயிலிலும், 

நீலமேனி நெடியோன் ஆலயத்திலும், மாலை. வெண் 

குடை வாசவன் ஆலயத்திலும், மாமறைவிதி வழாமல்:
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. ஒருபுறம் ஓமங்கள் நடந்தன. அருகர் பள்ளியிலும், 

புத்தர் பள்ளியிலும், அதங்கூறு மிடத்திலும் ஆன் : 

னோர் புண்ணிய கதைகள் படிக்கப் பெற்றன. . யாழ் 

மூ;தலிய, . இசைக்கருவிகளில் இசை : பாடவல்ல 

_ பாணர்கள் இனி பாடினார்கள். இவ் விழாவினைக் 

சண்டு மாதவியும் சோவலனும் ம௫ழ்க்து, . இன்புற் 

நிருக்தார்கள். -இருகாள் முடிந்த மறுசாள் அமா. 

வாசை தினமாய் அ௮மைந்தஇிருந்தமையால், புகார் நக. 

ரத்து மக்களெல்லாம் நீராடும் பொருட்டுக். கடற் 

ட கரைக்கு விரைந்து சென்றார்கள். மடலவிஜ் தாழை 

யும் புன்னையும் பூத்த கெய்தல் நிலத்தில் கடல் விளை 
.யாட்டுக்  காணகிரும்பி, மாதவியும் . கோவலனுடன் 

கடற்கரை சேர்ந்தாள். அங்குத் தாழை வேலியாற் 

_ சூழ்ந்த வெண்மணல் விரிந்த இடத்தில் ஓர் புன்னை 

மரத்தின் நிழலில் இருவரும் இனிகமர்ந்திருக்கையில
், உனா 

மாதவி தன் தோழியாகய(வசந்தமாலை கையினின்றும் 

யாமை our, அதனை முறைப்படி திருத்திக் கோவ 

லன் கையில் கொடுத்தாள். கோவலனும் மாதவி மன 

ம௫ிழ்க் கானல்வரி பாடத் தொடங்கினான். இவ்வாறு 

கோவலன் பாடிய பாக்கள் ௮கப்பொருளியலில் களவுத் : 

. துறையில் தலைமகன் கூறிய மொழிகளாயிருந்தமை 

யால், கோவலன் தன்மேல் அன்பில்லாது வேமொரு 

காதலியை விரும்பி மயங்கினான் என்று மாதவி 

எண்ணிஞள். . ஆயினும் அக்கருத்தை வெளிப்படுத் ் 

தாமல், கோவலனு இசையால் மூழ்ந்தவள்போல 

69-651, அவன் சையினின்றும் யாமை வாங்கித் 

தானும் வேறு குறிப்புடையவள்போல் 6 நிலத்தெய்வம்
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வியப்பெய்த, நீள் நிலத்தோர் மனம௰ழ ” மாதவி 

இன்னிசை பாடினாள். ' இப் பாட்டைக் கேட்ட கோவ: 

லன், என்னையன் நி வேளொருவன் மேல் மனம் வைத். 

மாயப் பொய் பல கூட்டும் மாயத்தவளாகய மாதவி 

பாடிறளை என்றெண்ணி, கோபக்குறியோ டெழுச்து 

அவளை விட்டுப் பிரிந்து தனியாகத் தன் மனை. நோக் 

இப் புறப்பட்டான். கடற்கரையில் தனியாய் நின்ற 

மாதவியும், ஆற்றொணாத் அயருற்றுத் தன் சோழி 
'யோடு தன் மனை புகுந்தாள். . 

  

8-வது அதிகாரம் 

மாலதியும் கண்ணகியும் 

மூன்னொரு காலத்தில் . மாலதி என்னும் பெய 

சமைந்த ஒரு பார்ப்பனப் பெண்ணிருக்தாள். அவள் 

பிள்ளையற்றவளா யிருந்சமையால், ௮வள் கணவன் 

மற்ஞொரு பெண்ணை மணந்து அவள் மூலமாய் ஒரு 

அண் மகவைப் பெற்று இன்புற்று வாழ்ந்து வந்தான். 

ஒருகாள் தாயார் வெளியே சென் திருந்த பொழு 

அப் பிள்ளை பசி பொறுக்கமாட்டாமல் ௮ழத்தொடங் 

இற்று. பாலன் அழுவதைப் பார்த்து மனம்-பொரு 

நதமா மல், மால தி. அதனை எடுக் அப் 
் மாலதி மரற் 2 s ; 
Gp er wires பாலூட்டினாள். பால் தொண்டையில் 

னுக்குப் விக்கப். பாலனைக்' கொன்றுவிட்டது, 
பாலூட்டல் .. ட் தன் கையிலிருந்த பாலன் இறந்ததைக்
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கண்ட மாலதி மிகப் பரிதபித்தாள். 4 இப் பிள்ளையை 

கான் கொன்றுவிட்டே. னென்றல்லவோ இதன் தாய் 

என்மீது பழி சுமத்துவாள்; பால் கொடுக்கப் போய் 

பாழாய் முடிந்ததே; பசியைச் தீர்க்கப்போய்- பெரும் 

பழியாய் முடிந்ததே; ஐயோ தெய்வமே! இதற்கு 

்.. தான் என்செய்வேன் ” என்று ஏங்கி அழுது கோயில் 

கண்ட. இடமெல்லாம் பிள்ளையைக் கொண்டு மாலதி 

அலைந்து திரிந்தாள். இவ்வாறு கோயில்தோறும் 

சென்று கும்பிட்டும் ஒரு தெய்வமும் மனமிரங்கி 
அவள் மனக்கவலையை மாற்றவில்லை. கடையாக 

அவள் சாத்தன் கோட்டத்தில் சென்று வண&ூ, வரம் 

இடந்தாள். அந். நள்ளிரவில் அருகே யிருந்த ௬டு 

சுகொட்டுப் , காட்டுக் கோட்டத்தில் பிணந்தின்ன 
பேய் வந்த ஒரு பேய், மாலதியின்மேல் இசக் 

பிள்ளையை sl adap Sib வன்கிப்பால டச்சு அவ . 

ளைப்பார்த் 2, (குற்றமற்றபெண்ணே! 

நான் ஒன்று சொல்லக்கேள் : முற்பிறப்பில். தவஞ் 
செய்யாதவர்க்கு இப்பிறப்பில். தெய்வங்கள் வரங் 

கொடுக்கமாட்டா.என்பது உண்மையாகும். ஆதலால் 

உன் கையிலுள்ள: பிள்ளையை என்னிடம் தா? என்று: 

இழுத்துப் பிடுங்கி விழுங்கிவிட்டு. 

-. இதைக்கண்ட மாலதி எரிகின்ற புண்ணில் ஈட்டி. 

-தைத்தாற்போல, மனம் நொந்த, இடியோசை கேட்ட 

மயில்போல ஏங்கி அழுதாள். அவ் [(வழுவையைக் 

கண்ட சாத்தன் மனமிரங்5, 4 அன்னையே, நீ அழ 
வேண்டாம், நீ போகும் வழியில் உன் பிள்ளையை 

உயிசோடு கண்டு மஇூழ்வாய்'? என்று சொல்லி:
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் மறைந்து தானே பாலன் வடிவு 

சாத்தன். கொண்டு அவள் செல்லும் வழியில் 
பாலனாய . . ன் 

அமைதல் ஒரு சோலையிற் இடந்து அழுதான- 

௮ப்பிள்ளேயைக் கண்ட மாலதி பெரு 

மிழ் வடைந்து, ௮.௮ மாயப்பிள்ளை என்பதை அறி 

யாது கட்டி அணைத்து முத்தமிட்டு மார்போடணைத்து 

விசைந்து சென்று அதன் தாய் கையில் கொடுத்தாள். 

இவ்வாறு வந்த சாத்தனும் அம்மறையவனுக்கு 

மகனாய், அறிவு நால்களையெல்லாம் துறை போகக் 

கற்றுக், கல்வி கேள்விகளில் மேம்பட்டான். தன் தாய் 

தந்தையார் இறந்தபொழுது அவர்க்கு நீர்க்கடன். 

முடித்து உரியகாலத்தில் தேவந்தியென்னும் பெண்ணை 

மணம்புரி து இல்லறம் நடத்தினான். எட்டாண்டு 

களாக இவ்வாறு இன்புற்று வாழ்ந்த பின் ஒருகாள் 

சாத்தன் தன் காதலியின் முன்பு சென்று, தனது 

தெய்வ ஒளியையும் நலத்தையும். 

gh srg, “6 என் Cari gs EG 

நடத்தல் வர்தசேர் ? என்று சொல்லி மறைந் 

தான். தன்காதலன். பிரிவைக் கண்டு 

ஆற்று த ௮ப்பெண் பெரிதும் மனங்கலங்கி, ௮ த்தெய் 

வம் உறையும் கோட்டத்திற் சென்று 

ee தன் தலைவனைச் தனக்கு மீண்டும் தர 

என் வேண்டுமென்று வழிபாடு செய்து 

வந்தாள். 

இப். பெண்மணி, தன்கிர்ப்போக் கண்ணகி என் 

னும் கற்புடைய மங்கையும் தன் காதலனை இழந்து - 

. தலிக்ன்றாள் என்று உணர்ந்து, தான் வழிபடும்
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கோட்டத்திற் சென்றுதொழு௮, சண் 

லவ் ணகசியும் தன் காதலனைப் பெறவேண்டு 

தொழுதல் மென்று வணங், பின்பு ௮வள் மனை 

இடம் சென்று நீ உன் கணவனை விரை 

வில் கண்டு மகிழ்வாய் என்று ஆ கூறினாள். 

இதைக் கேட்ட கண்ண தேவர்தியை வணஙய்இ 

அம்மையே, நீ இவ்வாறு சொல்வதால் கான் என்காத 

லனைப் பெறுவே னென்பதில் ஐயமில்லை. ஆயினும் 

கேற்றிரவில் சான் சிறிது கண்ணயர்க்திருக்கையில் ஓர் 

கனவு கண்டேன். அ௮க்கனவை நினைப் 
தேவந் இயிடம் 3 ‘ : 3 
ண்ணா கன பதற்கே இப்பொழுது நடுங்குகின் 

வுரைத்தல் றேன். என் காதலனும் காலும் ஒரு 

பெரிய ஈகரத்திற்குச் செல்வன போல 
வும், அங்கு என் காதலன்மீது வஞ்சகமான பழி 

விழுந்தது போலவும், அதனால் அவருக்குப் பெருக் 

இங்ஞுற்றது போலவும், சான் அவ்வூர் அரசனிடம் 
சென்று முறையிட்டஅபோலவும், அவ்வசசனுக்கும் 

அந்ரகரத்திற்கும் ௮.தனால் தீங்கு விளைந்தது”. ல 
'வும் ஒரு தீக்கனவு கண்டேன். இவ்வாறு விளை 

யுற்ற என் காதலனோடு nated கான் பெற்ற ஈலங்களைக் 

கேட்டால் நீ ஈகைப்பாய்”? என்று கூறினள். 

இவ்வாறு தீக்கனாவைக் சண்டு இகைச்அ வருந் : 

திய சண்ணகியைக் தேவந்தி பலவாறு தேற்றி ௮வளைப் 

பார்த்து, 4 பெண்மணி, முற்பிறப்பில். உன் சணவன் 

பொருட்டு ஒரு சோன்பு செய்யத் தவறிவிட்டாய் ; 
அதனாலேயே உனக்கு இச்தகைய தில்குகள் கேர்ந்தன? 

முற்பிறப்பில் நேர்ந்த குறையை இப்பிறப்பில்: நிறை
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நிறை செய்துவிடலாம். காவிரி யாறு கடலொடு கலக் 

கும் இடத்திற்கு ௮ருகே சோமகுண்டம் சூரியகுண் 
டம் என்னும் பெயருடைய இசண்டு 

தேவந்தி ே 
சந்தி தேது பொய்கை களிருக்கின்றன. அவற்றில் 

டன் நீராடி ௮ண்மையிலுள்ள காமன் கோட் 

டத்தில் சென்று தொழுதால் இப்பிறப்பில் எப்பொழு 

அம் கணவனைப் பிரியாத பெருவாழ்வு பெறுவதோடு 

மதறுபிறப்பிலும் போககாட்டில் பிறந்து காதலனோடு 

களித்து மகிழ்ந்து வாழலாம். அ௮ப்பொய்கை இடத் 

திற்கு சாமூம் போவோம்?” என்று கண்ண௰யை 

அழைத்தாள். அதற்குக் கண்ணக இணங்காமல் ௮வ் 

வாறு துறை முழுத் தெய்வம் தொழுவது தன் மர 

பித்கும் நிலைமைக்கும் தகாதென்று எடுத் அரைச்தாள். 

  

4-வது அதிகாரம் 

கண்ணகியும் கோவலனும் 

அப்பொழுது அவ்வீட்டுப் பணிப் பெண் விரைக் 

தோடி. வந்து, “அம்மா, கோவலன் வருஇன்றான் ? 
என்று கூறி மஏழ்ந்தாள். கோவலனும் சண்ண௫யின் : 

கண்ணெதிரே தோன்றினான். தன் 

காதலியின் வாடிய மேனியையும் வருந் 
கோவலன். 
வருகை 

திய மனத்சையும் கண்டான். கற்பிற் 
சிறந்த கண்ணகியைப் பார்த்து, 4 பொருளையே விரும் 
பும் பொது மாதின் பொய் யொழுக்கத்தை மெய் 

யென்று ஈம்பி மோசம் போனேன். என் குலத்தோர் 

சேர்த்துவைத்த அரும் பொருளை யெல்லாம் அவள் 
2



189. சிலப்பதிகாரக் கதை 

பொருட்டு அழித்தேன். இப்பொழுது வறுமை 

யுத்று காணுகின்றேன் ” என்று கோவலன் கூறினான். 

இதைக் கேட்ட கண்ண இன்னும் மாதவிக்குக் 
கூடாத கொடுக்கக் கையில் பொருளில்லாமை 

கொழுக்கத் பால் இவ்வாறு தன் கணவன் மனம் 
தித்குக் 

(கோவலன் 
வருந்துதல் எண்ணி, : ஐயனே, இன்னும் என்னி 

௨ம் இசண்டு இலம்புகளிருக்கின் தன. அவற்றை இதோ 

தருனெறேன் '? என்று முகமலர்ந்து கூறினாள். 

னது காதலியின் கற்பின் திறத்தையும் தான் 

அவளுக்குச் செய்த தீமைகளையும் கோவலன் நினைந்து 

நினைந்து நெஞ்சம் குழைந்து, என் கண்மணீ, நீ 

ஷஸ்ணை சொல்லிய சிலம்பை விற்று ௮ப்பொரு 

கொந்து . வருந்துகன்றான் என்று 

வித்து ளையே மூலப் பொருளாக வைத்து 
ணிகம் ட ஸி 

பல்வ om வாணிகம் செய்து கான் இழகத்த 

ரைக்குப் பொருளை மீண்டும் சேர்க்க எண்ணி 

புறப்படல் யிருக்கன்றேன் ; ௮தற்காக இவ்விடம் 

விட்டு மனரைமா நகரத்திற்கு நான் செல்லவேண்டும், 

நீயும் என்னோடு புறப்படு ” என்று கூறினான். 
காதலர் இருவரும் இருள் செறிந்த விடியற் காலத் 

தில் தம பெருமை சேர் வீட்டை விட்டுப் பெயர்க் 
தார்கள். கண்ண பல நாள் காதலித்து வளர்த்த 

கவரி மானையும், ௮ன்புடன் வளர்த்த அன்னப்பறவை 

யையும் புறத்தே3 விட்டுப் புறப்பட்டாள். போகும் 

வழியில் அரவனையின்மீது அறிதுயில் கொண்ட 

அழயெ இருமால் கோயிலை வலம் செய், மெய்வகை 

உணர்ந்த. விழுமியோர் நிறைக்கு ஐவகையாய் நிலவிய 
அருகத் தானத்தில் அமைந்த சிலாதலத்தையும்
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தொழு, இருவரும் அ௮க்ககரெல்லை 

யைக் கடந்து அப்பாற் சென்ஞார்கள், 

மெல்லிய ee தவழ்ந்து நறுமணங் கமழும் ஒரு 

ஈண் மலர்ச் சோலையைக் கழிந்து வழிச் செல்லும் 

பொழுது ௮ம் மெல்லியல் மாதின் வண்ணச் சீரடிகள் 

வருந்தி கோவுற்றன. கொடிபோன்ற இடைகள் வாடி. 

வருந்தின. வெய்யோன் வெப்பத்தால் மெய் முழுஅம் 

தளர்ந்து சோர்வுற்றது. இந்நிலையில் இருவரும் கண் 

ணெதிசே கண்ட ஒரு சோலையில் சென்று கிறிது 

இளைப்பாறிப் போக எண்ணினார்கள். 

௮ச் சோலையில் குளிர்ந்த நிழலில் 

இருக்து சிறித கேரம் இளைப்பா நினார் 

கள். அப்பொழுது கண்ண தமது இனிய மழலை 

வழி நடத்தல் 

காத வழி தாரம் 

நடத்தல் 

"மொழிகளால், . *மதுரை மூதூர் எங்கிருக்கின்றது ? 

என்று தன் காதலனிடம் கேட்டாள். கோவலன் 

மிகவும் மனம் வருந்தி இவரையும் காம் ஒரு காக 

வழி வந்துவிட்டோம். இன்னும் முப்பது காதம் 

"இருக்கின்றது என்று மொழிந்தான். 

௮ச் சோலையின் ஒரு பக்கத்தில் சவுந்தியடிகள் : 

என்னலும் பெரியார் , தவஞ்செய்து கொண்டிருந்தார். 

அப்பெரியாரைக் காதலர் இருவரும். 
கவுந்தி யடி. கண்டு வணங்கினார்கள். அவர்களைக் 

களைக் ட 
ணக, கண்ட அடிகள் வியப்படைஈ ௮, இழ 

| கும் குலமும்: ஒழுக்கமும் வாய்ந்த 
நீங்களிருவரும் அன்பத்தால், நலிந்தாரைப்போல 

விட்டைவிட்டு வெளியேறியதற்குக்.கா.ரணம் என்னை 29 

என்று கேட்டார். அதற்குக் கோவலன், 4 ஐயனே,
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பொருள் தேடும்பொருட்டு மதுரைமா ஈகரத்திற்குச் 

செல்்ன்ஜோம்?” என்று சுருக்கமாகப் பதிலுரைத் 

தான். இதைக் கேட்ட கவுந்தி யடிகள், ஐயோ! 

மதுரளைமா நகரத்திற்கு இன்னும் காட்டு வழியாகவும் 

காட்டு வழியாகவும் நெடுந்தூர மிருக்கன் நதே ; 

- வழியில் நிறைந்து இடக்கும் கல்லும் மூள்ளும் இம் 

மாதின் மெல்லிய கால்களில் உருத்துமே. இம் மெல் 

.லியல் மாது ௮வ்வழியை எவ்வாறு கடக்கப் போன் 

ருள்? ஆயினும் ஊழ்வினைப் பயன்: 

னம தபம் யாதோ? அதை யார் அறிவார்?” 

குப் புறப்படல் என்று சொல்லி வருந்தினார். பின்னர் 

இருவரையும் பார்த்த, * கானும் செந் 

தமிழ்ப் பயிலும் மதுசையில் சென்று அறவுரை 

கேட்கும் ஆர்வ மூடையேன். ஆகையால் கானும் உங்க 

என்று மொழிந்தார். இந் நற் 

செய்தியைக் கேட்டு word wh pis Carole 

கவுந்தியடிகள் மதுரைக்குச் செல்லும் வழியிலுள்ள 

துன்பங்களை யெல்லாம் எடுத் அரைக்தார். 

> ener GGG pair’ 

நொம் போகின்ற வழியில் கண்ணெடுச்சுப் பார்கை 

- மூடியாத வெயில் எரிக்கும். வெயிலுக்குப் பயந்து 

சோலை வழியே செல்வோமென்ஞுல் அங்கு வள்ளிக் 

இழங்கை அகழ்ந்து எடுத்த பெருங்குழிகளை செண்பக 

மரங்களினின்றும் உஇர்ர் சமலர்கள் நிறைந்து மறைத்து 

வைத்திருக்குமாதலால் ௮வற்றை அறியாத செல்வோ 
மானால் குழிகளில் விழுந்து Borns 

- இன்பமடைவோம், அக்குழிகள் இருக் 

கும்இடந்தெரிர்து ஒதுங்கிச்செல்வோ 

மானால் தணித்த இளை களில் முற்றிப் பமுத்து.த் தேன் 

வழியிலுள்ள 

வருத்தங்கள்
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ஒழு கும் பலாப்பழங்கள் பகைவாபோல வழியைச்தடுக் 

கும். ௮ம்மரக்ளைகளையும் Base 

போவோமெனில் பாத்திகளில் முளை 

இளம்பி இலைச்சருகுகளால் மறைத்திருக்கும் மஞ்சள் 

நிலப்பாதை 

முளைகளும், பலாக்கனியினின்றும் வெடித்து விழுந்த 

பலாக்கொட்டைகளும் காலில் உருத்தி வருச்.தம். 

இந்த நிலப்பாதையை விட்டு வயல் வழியாகப் 

போவோமென்மால் அங்கு மீன் தின்பதற்காகத் இரி 

யும் நீர்சாயின் தோற்றத்தையும், பெரும் கயல் மீன்கள் 

த்க் ஆல்முமிக்கும் ரன சமம், nent 

மீன்கள் விரைவாகப் பாய்வதையும், 

மலங்குகள் மிளிர்வதையும் கண்டு இம்மாது கலங்கு 

வாள். அன்றியும், காட்டிலுள்ள கரும்புகள் முற்றி 

வெடி.த்தலால் அவற்றின் தேன் மருங்கிலுள்ள கல்ல 

நீசோடு கலந்து நிற்கும். அதனை அறியாமல் நீர் 

வேட்கையால் அ.த்தேன் கலந்த நீரை நாம் பருக கேரி 

னும் கேரும். அன்றியும், வயல்களின் . வரப்புகளில் 

குவளைப் பூக்களை உழவோர் களையாகப் பறித்துப் 

போட்டிருப்பார்கள், ௮வ்வரப்பின் வழியே செல்லும் 

பொழு ws அக்குவளை மலர்களின் மதுவை உண்ணும் 

பொருட்டுத் தங்கியிருக்கும் வண்டுகளின்மேல் காம் 

கால்வைத்து ஈடத்தலால் ௮வை வருந்தி இறக்கவும் 

கூடும். அவ்வழியாகச் செல்லாமல் கால்வாய்க் கரை 

. ட டட, வழியே செல்வோ மென்ஞால், அங் 

— குள்ள ஈண்டும் நந்தும் ஈம் முன்னால் 
பாதை ் 

ஓடி. * ஒளிக்கின்ற நிலையில் நாம் 

வற்றை மிதித்து ௧௬க்க விடவும் கூடும்] இதுகாறும் 

கூறிய சோலை வழியும் வயல் வழியும் அல்லாது மதூ
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ரைக்குச் செல்ல வேறு வழியுமில்லை. ஆகையால், 

நான் கூறிய இடங்களைக் குறிப்பா யறிக்து ஒரு உயிர்க் 

கும் கேடு செய்யாமல் ராம். வழிச் செல்லவேண்டும். 

என்று கவுர்தியடிகள் கூறினார். 

a 

5-வது அதிகாரம் 

நாட்டுவழியும் காட்டூவழியும் 

இவ்வாறு அடிகள். கூறக்கேட்டு ஒருவாறு மனந் 

தெளிர் ௪ மூவரும் மதுரைமாககர் நோக்கச் சென்றார் 

கள். செல்லும் வழியில் காவிரி யாற்றின் நீர் வெள்ள 

- மாகப் பெருக கடல் நீரோடு எதிர்த். அ த்தேங்கி ஒலித் 

த௮௫ ஒரு புறம்: செர் நெல்லும் கரும்பும் செழித்து 

நிறைந்த வயல்கள் சூழ்ந்த தடாகங்களில் அழகுற: 

மலர்ந்த தாமரையின் இனிய காட்சி ஒருபுறம்: அன்ன 

மும் சொக்கும், கோழியும் காரையும், 

உள்ளும் ஊரலும், புள்ளும் பு.தாவும், 

போர் செய்து ஒலிக்கும் ஆரவா.ச ஓலிகள் ஒரு புதம்: 

ஆகமும் தோளும்: தொழிலில் தோய்ந்து சளை பறிப் 

போர் கள்ளுண்டு களித்து மஅ மயக்கத்தால் மகிழ்க்து 

வழி நடத்தல் 

பாடிய பாட்டொலி ஒரு புறம் : குவளை மலரையும் 

அருகம் புல்லையும் அடுக்கடுக்காய்த் தொடுத்த மாலையை 

மேழியில் அணிந்து நிலத்தைப் பிளப்பாரைப்போல। 

2p Glen p உழவோர் பாடும் ஏர் மங்கலப் பாட்டின் 

முழக்கம் ஒருபுறம்: மூற்திய கதிரை அறுத்துக் 
கள த்இலிட்டு நெல்லைக்.குவித் து அளப்பவர்கள் பாடும் . 

முகவைப் பாட்டின் முழக்கம் ஒருபுறம். இவ்வோசை
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களையும் ஒலிகளையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய்க் கேட்டு 

மூவருக்கும் வழி நடந்த வருத்தம் நீல்யெ௮. பின்னும் 

அப்பால் செல்லும்பொழுது அருமறை அந்தண 

rg மாட மாளிகைகள் வேள்விச்சாலையின் புகையாற் 

சூழப்பட்டு மஞ்சு சூழ்ந்த மலைபோல மாண்புறத் 

தோன்றின. இன்னும் இரப்போர் சுற்றத்தையும் 

இறையவன் கொற்றத்தையும் காத்து உழவு தொழி 

லால் உலகோர்க் கெல்லாம் உணவளிக்கும் வேளாளர் 

வாழ்ந்த ஊர்களையும் கடந்து சென்றார்கள். 

இவ்வாறு மெல்ல மெல்லச் செல்லும்பொழு௮ ஒரு 

காள், வேலி சூழ்க்ச ஒரு "சோலையில் தருமஞ் சாற்றும் 

அ௮ருகசமயச் சாரணர் ஒருவர் தோன் 

நினார். அவரைக் கண்ட கவுந்தியடி 

கள் முடியுற அடியில் விழ்ந்து முறை 
யாக வழிபாடு. செய்தார். அச்சாரணர் அடிகளைப்: 

் அருகசமயச் 

சாரணர் 

பார்த். வினையின் பயன் வந்தே தீருமென்றும் மக் 

கள் உடம்பான௫ கடுங்காற்றுள்ள நெடுவெளியில் ar p- 

றப்பட்ட ஓளி விளக்குப்போல நில்லா தொழியு 

மென்றும். எண்ணரும் குணங்களையுடைய இறைவன் 

அருளிய மறையின் ஒளியைப் பெற்றாலல்லது பிறவி 

யாகிய சறையினின்ற௮ு வெளியேற முடியாதென்றும் ' 

உண்மை மொழிகளை உள்ளம் கொள்ளக் கூ.தினார். 
இவ்வுறுதி மொழியைக் கேட்ட கவுந்இயடிகள் உச்ச 

மேற் கை கூப்பி, 4 ஐயனே! இறைவன் திருமொழி 

யைக் கேட்பதற்கு என் செவி திறக்குமே யல்லாமல் 

வேறொன் நிற்கும் திறக்கமாட்டாு. இறைவனது 
எண்ணிறந்த குணங்களை எடுத்து மொழிவதற்கல்லா 

_ மல் வேனொன் நிற்கும் என் ராவெழ மாட்டாது. இறை
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வனது இணையடிகளைக் காண்பதற்குத் திறக்குமே யல் 

லாமல் என் கண் வேறொன் நிற்கும்: திறக்க மாட்டாது. 

என் பயனற்ற அங்கங்கள் அறவாழி 

அந்தணனை க் தகொழுவதற் கல்லால் 

வேனோன் நிற்கும் பூமியில் பொருந்த 

மாட்டா. என்னிரு கரங்களும் இறைவனை வழிபடும் 

பொருட்டுக் குவிவதல்லால் வேஜொருவர் பொருட்டுக் 

குவிய மாட்டா. என் தலையான அ மலர்மிசை நடந்த 

மலரடியை யல்ல மற்றொன்றையும் அணிய௰மாட் 

டாது. என் மனம் இறைவன் அருளிய மறை மொழியை 

நினைக்கு Nits குழைவதல்லால் வேரொரு மொழி 

யை ஓதி உருகமாட்டாது என்று இறைவன ஆ இருவடி. 

களுக்குப் புகழ்மாலை பாடித்தொழுதார். இவ்வாறு 

கவுந்தியடிகள் இசைத்த புகழ் மாலையைக் கேட்ட சா. 

ணர் அவரது பாசம் கெடுமாறு அருள் செய்து ௮ந்த.ர 

வழியால் விரைந்த சென்றனர். சாரணர் சொற்களைக். 

,இருவங்க'மாலை 

பாடுதல் 

கேட்ட மூவரும் பணிந்து நின்றார்கள். 

அப்பால், காவியா ற்றைக் 64g தென்களை 

சேர்ந்து அங்கு மலர்கள் நிறைந்து மணங்கமழ்ந்த ஓர் 

பூம் பொழிலைச் சேர்ந்தார்கள். ௮ங்கு 

சிறி௫ இளைப்பாறும்பொழுது எதிரே 

கழிந்த காம மகள் போன்ற ஒரு கணி 

காமுகர் 

இருவர் 

கையும் ௮வள் தஅணைவனலும் வந்தார்கள். அவர்களிரு 

வரும் கோவலனையும் கண்ணகியையும் கண்டு மயல் 

காமனும் அவன் மனைவியும் போன்ற இவர்கள் 

யாசென்று ௮ நிய ஆசைகொண்டு கடுந்தவத்தால் உடல் 

மெலிந்த சவுந்தியிடம். சென்றார்கள். அவரைப்
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பார்த்து அடிகளே உம்முடன் இருக்ளன்ற இவ்விரு 
-வரும் யாவர் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அடிகள் 
இவர்கள் இருவரும் என்னுடைய மக்கள். வழிநடந்த 
வருத்தத்தால் மனம் வருந்தி யிருக்கன்ரர்கள். அவர் 
களிடம் ஓன்றும் பேசாமல் விலஇப்போமின் என்று 
அருளினார். இதைக்கேட்ட காமுகர் ௮ றிவாற் சிறந்த 

அருந்தவச்கோசே! ஒரு வயிற்றில் 
அவர் சண்ணகி பிறந்த ஆணும் பெண்ணும் காதலனும் 
யையும், கோவ 
லனையும் பரி 

ச௫த்தல் 765 நாலாயினும் கூறுன்றதோ 
செல்லுமென்று கேட்டனர். இக் தீ 

மொழியைக் கேட்டஅம் மெல்லியல் வாய்க்த கண்ணஇ 

காதலியுமாக வாழலாமென் று நீர்கற்ற 

நடுங்கத் தன் செவிகளை பொத்திக்கொண்டு ' காதலன் 
முன்னே கலங்கி நின்றாள். இதைக்கண்ட கவுக்தியடி 
sor கற்பிற் சிறந்த இப்பூக்கொடியை இக்காமுகர் 
இகழ்ந்தார்களே யென்றெண்ணி மனம் வருந்தி. அவ் 

-விருவரையும் பார்,சத, * நீர் இம்முள்ளுடைக் காட் 
டில் மூ. நரியாகுக?” ஏன்று சபித்தார். 

சவுக் தியடிகள் ௮௮ தவத்தின் மிக்சவர் சாபமாத 
அவரா லாஸ் அப்பொழுதே பலித்து இரு 2 

யாசல் . வரும் கரியாக நீண்ட குரலோடு ஊளை 
யிட்டகைக் கேட்டுக் ஈண்ணகயும் 

அவள் காதலனும் ஈடுங்இ அடிகளைப் பார்த்து, - 

₹: நெறியின் நீங்கியோர் நீரல கூறினும் 4 

அ.றியாமையென்று அ.றியல் வேண்டும் 

செய்தவச்£ர்; நும் இருமூன் பிழைத்தோர்க்கு 

உய் இக்சாலம் உரைமீரோ.,?3
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என்று வேண்டினார்கள். அடிகளும் அன்பர் வேண்டு 

கோளுக்கிரங்கு இக்சரியார் இருவரும் உறையூர் மதிற் 

புறம் ஒர் ஆண்டு அன்பம் உழக்து பின்னர் முந்திய 

பிறப்பைப் பெறுவார்கள் என்று சாபவிடை செய்தார். 

அதன் பின்னர் மூவரும் பின்னும் வழி 

கடந்து மாலைப்பொழுதில் உழையூரின் 

கண் வந்த சேர்ந்தார்கள். அங்குப் பூமலி ௮சோ௫ன் 

சாபவிடை 

புனை நிழலமர்ந்த ௮.றிவனை வணங்கி அருகசமய இல் 

லறத்தார் வாழ்ந்த இடத்தில் இசாப்பொழுசைக்கழித், 

தார்கள். பொழுது புலரு முன்னமே உறையூரை 

விட்டகன்று தென்திசையை நோகச் சென்னார்கள். 

அப்பொழுது மாடமதுரையில் அரசாண்ட மன்ன 

வனை வாழ்த்திக்கொண்டு ஒரு மாமுது மறையோன் 

அவ்வழியே வந்தான். கோவலன் அவனைப் பார்த்து 

ஐயனே, உமது ஊர்யாதூ? நீர் or Eh வருகின் நீர் 

என்று கேட்க, ௮வன் நான் மாங்காடென்னும் ஊரி 

'அள்ளவன். வரும்பொருளுசைக்கும் வன்மையுடை. 

யவன். ஆயிரம் தலையுடைய ஆதி 

wg சேடன்மேல் அமார்கள் தொழுதேச்' 
னின்றும் வந்த . . : . ட் 
மதையவன் தும் வண்ணம் அறிதுயில் கொள் 

ஞூம் ௮ஞ்சன வண்ணனது அழகிய: 

கோலத்தையும்; சன் ௮ழயெ கையில் ஆழியும் சங்கும். 

ஏந்தி மணியாரத்தை மார்பில் பூண்டு பொலம்பூவா” 

டையில் பொலிந்து தோன்றும் செங்கண் நெடியோன் 

நின்ற கோலத்தையுங் கண்டு மகிழும் பொருட்டு- 

இந்நாட்டிற்கு வந்தேன். பாண்டிய சாட்டின் மன்ன: 

வன௯ பெருஞ் இறப்பையும் அ௮ருஞ்செயலையும்.
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என் கண்குளி.க் கண்டேன். ஆதலால் ௮வன் புகழை 

வாயார வாழ்த்தினேன் என்று கூறினான். ௮ கேட்ட 

கோவலன் இம்மறையவன் மதுரைமா BEN OSB aT 

இன்றமையால் அவ்வூருக்குச் செல்ல நல்ல வழியைச் 

சொல்லுவான் என்று அணிகர்அ அவனிடம் மதுரைமா 

நகர்க்கு வழி கேட்டான். மறையவன் கோவலனை 

கோக், (ஐயா, சூரியனுடைய வெம்மை சிறிதும் 

பொறுக்க முடியவில்லை. இவ் வெப்பத்திற்கு ஆற்றாஅ 

இயற்கையும் நிலைகுலைந்து நிற்ின்றது. மரமும் செடி 

யும் செழித்து வளரும் மலைகாடும், புல்லும் கொடியும் 

படர்ந்து நிற்கும் முல்லைநிலமும் பாலை நிலம்போலப் 

பாழாகத் தோன்றுன்ெறன. இக்கொடிய வேனிற் 

காலத்தில் இளங்கொடிபோன்ற இப் பெண்ணோடு 

இக்கு வர்தீரே. பாரையும் பருங்கல்லும் பேய்த் 

தேசையும் நிறைந்த இக்காட்டு வழியைக் கடந்துபோய் 

கொடும்பாளூர் நெடுங்குளம் என்னும் இசண் ர்க 

ளுக்கும் மத்தியிலுள்ள ஏரிக்களையைக் கழிந்து சென் 

Cpe, வழிச்செல்வோர் மயங்கும்படி சூலாயுதம் 

போன்று மூன்று கழகம் பான ிறியம் வலது. 
பக்கமூய்ப் பிரிந்து செல்லும் வழியேபோனால் வெண் 

கடம்பும்லாஜையும் வுல்தும்கரிக்து பெக்கும்- ௮௮ 
கட.த்தற்கரிய ஓர் ௮அருக்காடாகும். ௮.த 

னைக்கடந்து அப்பால் சென்றால் வெள் 

ளிய செல்லும்: முதிர்ந்த. கரும்பும், 

மஞ்சளும் தினையும், வாழையும் கமுகும், மாவும் பலா 

வும் சூழ்ந்து செழித்தோங்கிய சிறு மலை என்னும் 

குன்று விளங்கத் தோன்றும். ௮ம் மலையில் அருகே. 

  

மதுரைக்கு 

மூன்று வழிகள்
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யுள்ள வழியே சென்முல் மதரசை சேரலாம்.” 

% இவ்வாறு வலது பக்கம் செல்லாது இட பக்கம் 

சென்னுல் வண்டுகள் இசைபாடும் தடாகங்களும் வயல் 

"களும் பூஞ்சோலைகளும் கடந்து அதற்கப்பாலுள்ள 

.காட்டுவழியையும் கழிந்துசென்றால் திருமால் குன்றம் 

சேோலாம். அக்குன்றத்தில் பூமிக்குள்ளே செல்லும் 

ஒரு வழியுண்டு. அவ்வழியே சென்றால் மூன்று தடா 

கங்கள் விளங்கத் தோன்றும். ௮ம் மூன்றில் ஒரு 

தடாகத்தில் மூழ்கனால் இர்திரன் இயற்றிய நாலின் 

நுணுக்கம் உணரலாம். மற்னொன்றில் முழுகினால் 

பழம்பிறப் புணரும் பான்மை அடையலாம். மூன்றா 

ag குளத்தில் முழுகினால் எண்ணிய கருமங்கள் 

எண்ணியவாறே எய்தப் பெறலாம். இப் பாதாள 

வழியில் செல்ல: விருப்பமில்லையாயின் ௮,த் திருமலை 

யின்கண் எழுந்தருளியிருக்கும் திருமாலைக் தொழு.௪, — 

அம்மலையை மும்முறை வலம் செய்தால் ஒரு தேவதை 

முன்னால் தோன்றி இம்மை மறுமை இன்பங்கள் 

-சவையென்று கேட்கும். அவ் வலினாவிற்குப் பதி 

.லுரைத்தால் ஓர் கதவைச் இறந்து நல்ல வழியைக் 

காட்டும். அவ்வழியே சென்றால் இரண்டு கதவை 

உடையதோர் வாயில் காணப்படும். sa and gs 

கப்பால் பூங்கொடி போன்ற. ஒரு மாது தோன்றி 

ஈறில்லாத இன்பம் யாதென்று கேட்கும். அதற்குச் 

சரியான மாற்றம் உரைத்தால் முன்னே கூறிய 

மூன்று பொய்கையில் கொண்டு கேர்த்து அவற்றின் - 

தன்மையை உசைத்துப் போகும், ௮வ் வினாவிற்கு
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மறுமொழி சொல்ல இயலாமற் போயினும் யாதொரு 

துன்பமும் செய்யாது வழிப்போக விட்டுவிடும். அப் 

பொய்கைகளில் ஐந்தெழுத்தையாயினும் எட்டெழுத் 

தையாயினும் அன்போடு ஒரு முறை ஒதி ஒரு 

பொருளை கினைத்தால் ௮து உடனே வந்தடையும். 

இப்பொய்கையின் பயனை விரும்பாமல் மலைமீது நின்ற 

திருமால் திருவடிகளை நினைந்தால் ௮ப் பெருமான் 

இருவடி நிழல் ௮டையலா மென்னும் உறுதியுடன் 

மாண்புடைய மஅரை சோலாம். மேற்கூறிய இருவழி 

களிலும் செல்லாமல் மத்தி வழியே சென்றால் ௮. 

மிக ஈல்ல வழியாய்த் தோன்றும். அதன்கண் இனிய. 

சோலை சூழ்ந்த ஊர்களும், ஊர்களுக்கு மத்தியிலுள்ள 

காடுகளும், கடந்து சென்றால் வழியிலோர் தெய்வம் 

குறுக்கிடும். ௮௮ வழிச் செல்வோசைத் அன்புறுத் 

இத் தடுக்கும் தன்மையதன்று. ஆனால், நயவஞ்சகத் 

தால் தடுக்கும். 295 தெய்வதைத் தப்பிவிட்டால்: - 

மதுரைமா. நகரத்தை எளிதிலடையலாம் என்று. 

சொல்லி முடித்தான்.” 

கவுந்தியடிகளும் இதனைக் கவனமாய்க் கேட்டு இம் 

மூன்று வழிகளில் எங்களுக்கு ஏற்ற வழியே நாங்கள் 

செல்கிளஜோேோம் என்று கூறி மறையவனிடம் விடை 

பெற்றுக்கொண்டு மேற்சொல்லிய மத்திய - வழியாக 

மூவரும் சென்ருர்கள். 

அவ்வாறு போகும்பொழுஅ கெடுக்தூசம் சென்ற 

பின் தண்ணீர் தகையால் கோவலன் வருத்தி அருகே 

தோன்திய ஓர் 'பொய்கையிடம் சென்றான், அவ்வி
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டத்தில் முன் மறையோன் கூறிய வன 
வனதெய்வம் ப் 

கோவலனை தெய்வம் கோவலன் மேல் காதல் 
மயக்க கொண்டு மாதவியின் தோழியாயெ முயலுதல் த தாழி 

வசந் தமாலையின் வடிவு பூண்டு பூங் 

கொடிபோன்னறு அவன் அடிகளில் விழுந்து பொய்க் 

கண்ணீர் பெருக்கிற்று. பின்பு எழுந்து கின்று 

கோவலனைப் பார்த்த, * ஐயனே, மாதவியின். இரு. 

முகத்தை நீர் மறுத்த செய்தியை அவள் கேட்டு மனங் 

கலங்கித் அன்புற்று என் முன்னே மயங்கி விழுந்தாள். 

செவ்வரி படர்ந்த ௮ழூய கண்களினின்றும் முத்துப் 

போன்ற கண்ணீர் சொரிந்தாள். தன் மார்பில் ௮ணிர் 

இருந்த அழயெ முத்தாரத்தை வெறுத்து இழுத்து 
முத்துக்களை யெல்லாம் சிதறிவிட்டாள். ஒருநாளும் 

நிக்காத என்னையும் வேலையினின்றும் நீக்கிவிட்டாள். 

இப்பொழுது தனியாய் கான் துயரப்படுகின்றேன். 

ஆதரவற்ற எனக்கு அருள் செய்யவேண்டும் ?” என்று 

பணிந்து கேட்டது. இதைச் செவியுற்ற கோவலன், 

மதியை மயக்கும் ஒர் மாயத் தெய்வம் இக் காட்டில் 

உண்டென்று மறையவன் கூறினானே ; ௮. தெய்வம் 

இதுதானோ? என்று ஐயுற்று ஒர் மந்திரத்தை மனதில் 
நினைத்தான். ௮ம் மர்தஇர வலிமைக்கு ஆற்றாத வன 

தெய்வம், அஞ்சி நடுங்கத் கோவலனைப் பார்த்து, 

: ஐயனே ! உன்னிடம் உண்மையைக் கூறிவிடுகிறேன். 

நான் இவ்வனத்தில் உறைகின்ற ஒரு சு தெய்வம். 

உன்னை விரும்பி மயக்கத் அணிக்தேன். நான் செய்த 

இப் பிழையை பொறுப்பதோடு இச் செய்தியை மாத. 

-. வப் பெரியோராகிய அடி.களிடத்தும் மயில்போன்ற
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சாயலையுடைய உன் மனைவியினிடத்தம் சொல்ல 

லாகாது?” என்று வேண்டி வணங்கச் சென்று, 

பின்னர் கோவலன் தாமரை படர்ந்த ௮த் தடாகத்தில் 

தண்ணீர் கொண்டுவந்து தாகத்தால் அயர்வுற்ற தன் 
காதலியின் அருக் அயர் தீர்த்தான். ர 

அப்பால் வெய்யோன் கதிர்களின் வெம்மைக்கு 

ஆற்றாது மூவரும் கூரவமும் கடம்பும், கோரங்கும், 

வேங்சையும், விரவிய பூம்பொழில் சூழ்ந்த ஓர் காளி 

கோட்டத்தைச் சென்றடைந்தார்கள், பாலை நிலத்தின் 

வழியாய் கடந்து சென்ற பாவையின் பாதங்கள் வெப் 

பத்தால் இவர்.து கோவுற்றன. அவள் மெல்லிய மேனி 

வாடி வருந்தியது... அவ்விடத்தில் 
on சிறிஅநேரம்இளைப்பாறியிருக்கையில், 

ae Lace சாலினியெல மறவர் குடியில் 

வி) “பிறந்த சாலினி யென்னும் மறப்பெண் 

தோன்றினாள். . அவள் தெய்வமுற்று ஆவேசமாக ஊர் 

நடுவேயுள்ள மன்றத்தில் அடி பெயர்த்து ஆடத் 

தொடங்கினாள். ௮ங்கு நிறைந்து நின்ற தன் குல 

மக்களைப் பார்த்து - சேவிச்கு. முன்பு சொல்லிய 

பலியைக் கொடாமையால் மறக்குடி தாழ்ந்தது; மறவ 

ரும், வளம் குன்றி வீரம் குறைந்து செருக்கடங்கி 
விட்டார்கள். நீங்கள் செழித்து வாழ விரும்பினால் 
தேவிக்குச் செலுத்தவேண்டிய கடனை விரைவில் 

செலுத்துங்கள் '” என்றி சாலினி சொன்னாள். [இதைக் 

கேட்ட மறவர் தெய்வமுற்ற ௮ம் மாதின் சடையை 

முடித்து, பன்றிக் கொம்பைப் பிறையாகச் சாத்தி,
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புலிப் பல்லை ஒழுங்காகக் கோத்தத். தாலியாகக் கட்டி: 

புலித்தோலை ஆடையாக அணிந்து கருவில்லைக் கையில் 

தடவத் கொடுத்து, மூறுக்குக் கொம்பை 

கோலம் யுடைய ஆட்டின்மேலேற்தி, கோழி 

யும் மயிலும், பந்தும் கழங்கும் 

காணிக்கையாகக் கொடுத் த, வண்ணமும் சுண்ணமும் 

பூவும் புகையும் சோறும் எள்ளுருண்டையும் கொண்டு 

ஏவலாளர் பின்னே வர, கொட்டும் பறையும், சின்ன 

மும் மணியும், குழலும் சொம்பும், ஒன்றாய் ஓலிப்பத் 

தெய்வத்தைத் தொழுது வணங்கினார்கள். ௮ம் மாது 

மறுபடியும் ஆவேசம் உற்று: கண்ணகியைப் பார்த்து 

இவள் கொங்க நாட்டை ஆளும் செல்வி ; குடராட்டை 

அளும் செல்வி. செந்தமிழ்" காட்டை ஆளும் இரி 

யாவை ; முற்பிறப்பில் தவம் செய்த தவக்கொழுர்து ; 

ஒரு மாமணியாய் ஓங்கிய இரு மாமணியென்று 

பலவாறு போற்றி யுரைத்தாள்3 இப் புகழுரையைக் 

கண்ண கேட்டு நாணுற்று, தெய்வ மயக்கத்தால் 

இவள் இவ்வாறு கூறினாள் என்று கருதி தன் கணவன்: 

பின்னே சென்று மறைந்து, சறுகை செய்தாள். 

இவ் வாவேசக்' கோலமும் கூத்தும் முடிந்தவுடன், 

கோவலன் சவுத்தியடிகளைப் பார்தது இம் மெல்லியல் 

மாது பகலின் வெம்மையைப் பொரறுக்கமாட்டாது 

வருக்துகன்றாள். அவளது மெல்லிய . அடிகளும் கல். 

நிறைந்த இப் பாலை நிலத்தில் பொருந்தவில்லை: 

ஆசையால் இனி, பகற்பொழுதில் வழி நடத்தலை 

விட்டு நிலாப்பொழுதில் காம் நடந்தால் நல 

மாகும். செங்கோல் மன்னனாகிய பாண்டியன் ஆளும்
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நாட்டில் இராப்பொழமுதில் எதற்கும் ௮ஞ்சவேண் 

டாம். அம்மன்னவன் நாட்டில், புலியும் புல்வாயும். 

ose வாழும். பாம்பு மிதித்தாரையும் கடிக்கமாட். 

டாது... ஆகையால் இசவில் நாம் பயமின்றிப் போக. 

லாம் என்றான். அதற்கு அடிகளும் இணங்குனார். 

"குளிர்ந்த கதிர்களையுடைய சந்திரனும் விண்: 

ணிலே விளங்கித் : தோன்றினான். கற்பரயொயெ: 

கண்ணகியின் மீத வீசிய வெண்ணிலாவைக் கண்டு: 

மனமிரங்கி, ஐயோ பாவாய்! முன்னாள் இளவேனிற் 

காலத்தில் அழயெ முத்தாரமும் சந்தனக் குழம்பும். 

உன அழகிய ஆகத்தில் சேராது ஓழியவும், நறு: 

மணங் கமழும் ஈல்ல மலர்மாலைகள் உன் கரும் கூந்த. 

லில் பொருந்தா தொழியவும், சந்தனத் தளிசொடு: 

மலர்களின் இதழ்களும். உன் செந்தளிர் மேனியைச் 

சேரா தொழியவும், வாழ்ச்துவந்த நீ, இம்: முது 

வேனிற் காலத்தில் மதுரைக் தென்றலில் ம௫ழ்க்து 

இவ் வெண்ணிலாவின் கதிர்களை விரும்பி யிருக்் 

@Gu” என்று வருந்தி நிலமகளும் கண்ணயர்ந்து நித்: 

திரை போயினாள். வழி நடந்த வருத்தத்தால் அயர் 

... உழந்த கண்ணட௰யைக் கோவலன் 

ar Gar aS, * என் சண்டாளி] Baie 

apegee சாம் போகும் வழியில், .புலி குறுக்கி 

டும்; ஆந்தை அலரும் ; கரடி. இடிபோல் - : 

முழங்கும் ; இவற்றால் நெஞ்சு பதராமல் வழி நடக்க 

(வேண்டும் ”” என்று ஏங்கிக் கூறினான். தொலையாத 

வழிஈடந்து கால்களர்க்ச கண்ணியும் தூக்கம் கண்ணை 

மயக்க, அன்பம் “செஞ்சை வருத்த, தன் கணவன் 
3
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தோளில் கையை வைத்துக்கொண்டு வழி நடந்தாள். 

கானலால் கரிந்து இடந்த ௮ம்மூவ்கில் காட்டில் காட்டுக் 

கோழிகள் கூவி விடியற்காலப் பொழுதை அறிவித்தன. 

அதன் அருகே அருமறை அந்தணர் வாழ்ந்த ஒரு சற் 
நார் தோன்றிற்று. அவ்வூரின் புறத்தேயுள்ள ஆலயத் 

இன் அருகே அடிகளையும் கண்ணகயையும் வைத்து 

விட்டு கோவலன் பக்கத்திலிருந்த ஒரு குளத்திற்குச் 

சென்றான்.இவ்வாறு தனியே குளம் நோக்இச்செல்லும் 

பொழுது கோவலன் தன் காதலி தனக்காக முன்னர் 

அடைந்த அயரங்களையும், பின்னர் கானஈத்திலடைந்த 

கடுந் துயரங்களையும் எண்ணி எண்ணி மனம் வெதும்பி 

திறம் வேறுபட்டு; அக்குள த்தின் கரையில் நின்றான். 

அங்கு மாதவியால் தாகாக அனுப்பப்பட்ட | 

.கெளூகன் என்னும் மறையவன் மறைந்து நின்று 

இறிது கோம் பார்த்து, அவன் கோவலன் தானோ... 

வென்று ஐயுற்று, பின் அவன் தானென்று தெளிந்து, 

கோவலனை நோக்கி, 4 ஐயனே ! உம்மைக் காணாத தந் 

தையும் தாயும். ௮ருமணி இழந்த காசம்போல் ஆரத் 

அயருற்று வருந். துகின்றார்களே, உமஅ நெருங்கிய 

சுற்றத்தாசெல்லாம் உயிரிழந்த உடல்போலச் செயலற் 

முத் தயர்க்கடலில் அழுகந்தியிருக்கின்றார்கள். உமத 

தந்தையார் எல்லாத்திசைகளிலும் ஏவ 

மாதவியின் gait லாளமைப் போக்கி உம் இருப்பிடம் 

தூதுவ 
அ றிந்துவர அனுப்பியுள்ளார். புகார் 

தகாமெல்லாம் இராமன் நீங்யெ அயோத்திபோல 

பெருந்துயர் அடைந்தது. . மாதவியும் தானனுப்பிய
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திருமுகத்தை நீ மறுத்துக் கூறிய மொழிகளை வசந்த 

மாலை வாயிலாக !அறிக்து, பசந்த மேனியளாய், படர் 

கோயுற்று, உம்மையே நினைந்து, ஈலிந்து, மாடத்தி 

அள்ள கட்டிலில் மயங்கி விழுந்தாள். இவ்வாறு ஆய 

ரூற்ற மாதவி உமது இணையடி. தொழுது தன் மலர்க் 

கையால் ஓர் அழகிய ஓலையில்: எழுதி இதனை என் 

கண்மணி அனையானுக்குக் காட்டுக : என்று சொல்லி . 

என் கையில் கொடுத்தாள். நானும் இவ்வோலையைக் 
கையில் வைத்துக்கொண்டு காடு நகரம்களெல்லாம் 

அலைந்து திரிக்தும் உம்மைக் காணப்பெருது இன்று 

சண்டேன் ” என்று சொல்லித் தன் கையிலிருந்த ஓலை .. 
-யைக் கோவலனி௨ம் கொடுத்தான். கோவலனும் 

oj eter TBA படித்தான். அவ்வோலயில்,ஐயனே, 
உமத அழகை திருவடிகளை த் இக்கு கோக்இத் தொழு 
கின்றேன். 2M STU தந்தையர்க்குச் செய்யும் பணி 

அிடைகளையும் மறத்து, குலக்கொழுந்தாயெ கண்ணஇ 

யுடனே பொழுது புலருழுன்னே புகார் ஈகரத்தினின் 
அம் புறப்படுவதற்கு கான் என்ன .தவறு செய்தேன். 

கான் செய்த பிழையை oy Burgi என் மனம் எம்இ 
வாடுகின்ற. என்ன குற்றமாயினும் Cum surr Buy 
மாதர் சொல் குற்றமற்ற சொல்லென்று திருவுள்ளம் 
பற்றவேண்டும். என் மனக்கவலையை விரைவில் மாற்ற 

"வேண்டும்? என்று எழுதியிருந்தது. அதைப் படித் 

அணர்க்ச கேரவலன் மனம் குழைந்து கெளூகசனைப் 
பார்த்து ௮வள் செய்த தீவினை யாதொன்றுமில்லை ; 

அல்லாம் என் திவினையே ; எனக்காக அவள் வருக்கு 

வதை விசைந்து சென்று தவிர்ப்பாய்; எனது மாசற்ற
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தாய் தந்ைதையரது மலரடியைத் தொழுதேன்” என்று 

சொல்லி மறையவனை அனுப்பினான். 

அதன் பின்னர் கோவலன் கவுந்தி அடிகளும் கண் 

ணகியும் இருந்த இடம் போந்து, பகலின் வெம்மை 

யால் வழி நடக்கமுடியாமல் அவ்விடம் மூவரும் 

அமர்ந்திருக்தார்கள். தொலையாத பகற் பொழுதைக் 

கழிக்கும் பொருட்டுக்கோவலன் ௮ங்குப்பாடிக்கொண் 

டிருந்த பாணரோடு தானும் சேர்ந்து யாழைக் கையி 

லேற்று மிக இனிமையாய்ப் பாடினான். இன்னிசை 

முடிந்த பின்னர் மருங்கலிருந்த மக்களிடம் இன்னும் 

மதுரளைமாநகர் எவ்வளவு தூர மிருக்கின்றஅ என்று 

கோவலன் கேட்டான். அதற்கு அவர்கள் இதோ 

மதுரைத் தென்றல் வீசுகின்ற. இன்னும் மதுரைமா 

நகர்க்கு வெகு.தா ரமில்லை என்னு கூ.றக்கேட்டு ஒருவாறு 

ஆறுதல் அடைந்து மூவரும் வழக்கம்போல் இரவில்: 

வழிஈடர்.து சென்றார்கள். மதுரைக்கு அருகே வந்த. 

பொழுது பிறவாத பெருமையையுடைய சிவபெரு 

மான் கோவிலிலும், பெரும்பெயர் வாய்ந்த அரசனது 

பெருமை சார்ந்த அரண்மனையிலும், 

காலை முரசங்கள் ௮திர்த்து ஒலித்தன. 

நரன்மறை பயின்ற ௮க்தணர் நவின்ற 

மதுரைமா 

நகரின் ஒலி 

மறையின் ஒலியும், மாதவர் ஓதிய மந்திர ஒலியும், மங் 

கலமாக ஓலித்தன. இன்னும் யானைகள் முழங்கும் 

ஒலியும், புரவிகள் போரை நினைந்து ஆலிக்கும் ஒலி 

யும், மருத நிலமக்கள் காலையில் கொட்டும் பறை .ஓலி 

யும், கடலொலிபோலக் காதில் பட்டபொழமுது, முன்
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னடைந்த துயாமெல்லாம் நீல்இ மூன்போல மூவரும் 

களிகூர்க்தார்கள். 

6-வது அதிகாரம் 
  

மதுரைமா ஈகாம் 

இவ்வாறு மனங்களித்அச் செல்லும் வழியில், அழ 
சிய மலர்களைப் பூவாடையாகவும், மலர்கள் Son pi gi 
நெருங்கிப். படர்ந்த கொடிகளை மேகலையாகவும், ஈறு 

மணம் கமழும் முல்லை மலர்களை ஈல்லணியாகவும், எங் 

கும் ஓடித்திரியும் கயல் மீன்களை நெடிய சண்களாக 

வும், பல பொருள்களையும் விளைவித்து உலகம் காக் 
'கும் உயரிய அருளையே ஈல்லொழுக்கமாகவும் கொண்டு 
விளங்கிய புலவர் பாடும் புகழுடைய வையை யெண் 
னும் பூங்கொடியைக் கண்டார்கள். அ௮வ்வையை யெண் 

னும் பொய்யாக் குலக்கொடி கற்பரசியாயே கண்ண 
கிக்குப் பின்வரும் அன்பத்தை மூன்னறிக்தவள் போல, 

மெல்லிய மலராடையால் தன் மெய்முழு தம் போர்த்து 

நன்னீரை உள்ளடக்கிக் கொண்டு 
வையை ஆகு ல் ன் த 

சென்றமையால் காதலர் இருவரும் 

௮௮ புனலாறு ௮ன்று பூவாறே என்று புகழ்ந்து 

தொழுதார்கள். இத்தகைய . பெருமை வாய்ந்த 

ஆவயை யாற்றை ஒரு மாப் புணையால் கடந்து கென் 
கரை சென்று பலரும் செல்லாத ஒரு சோலையில் தங்க 

ஞர்கள், தண்ணீர் நிறைக் ச தடாகங்களிலுள்ள குவளை 

யும், ஆம்பலும், கமலமும், காதலர் இருவருக்கும்
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வரப்போஇன்ற துன்பத்தை முன் அறிந்து வருந்தினாற் 

போல, மெல்லிய காற்றில் அங்குமிங்கும் அசைந்து 

நடும்னெ. வண்டுகள் இருவர்.மீஅ.ம் இசக்கழுற்றாற் 
போலத் தம பண்களைப்பாடிப்பரிக்து இரங்யெழு 

தன. மாடமாளிகைகளில் இளங்காற்னுல் அழகுற 

அசைந்த கொடிகள் காதலர் இருவரையும் அந்நகரில் 

வரவேண்டாமென்று கையெடுத்தத் தடுப்பவபோலச் 

தோன்றின. இத்தகைய மதுரை மூ.தூரில் மூவரும் 

Gomes ஓர் புறஞ்சேரியை அடைந்தார்கள். 

அங்குச் சோலைகளிலும் நீர்ப்பண்ணைகளிலும் 

வயல்களிலும் பறவைகள் துயிலெழுந்து ஆசவாரித் 

தன.  தடாகங்களிலுள்ள தாமரை முகைகளை மலர் ... 

வித்து உலகமெல்லாம் தொழுதேத்தும் கதிரவன் 

மாடமதுரையைச் தாக்கத்தினின்றும் எழுப்பினான்... & & / மூப்பினா 
மூக்கண்ணனான முதல்வன் கோயிலிலும், திருமால் 

்... கோயிலிலும், பலதேவர் கோயிலிலும், 
காலைப் ~—. Ana Cos a 

கத அறுமுகன் கோட்டத்திலும், அற 

்.. வோர் பள்ளியிலும், மன்னவன் மாளி 

  

கையிலும், வெண்சங்கங்களும் காலை  மு.ரசங்களும் 

அதிர்த்து ஒலித்தன. அப்பொழுது கோவலன் சவுந்தி . 

யடிகளைக் கையால் தொழுது, :: மாதவப் பெரியோய் ! 

ஈன்னெறியினின்றும் நீங்சப் புன்னெறியை மேற் 
கொண்ட. நான், மெல்லிய மேனியையுடைய இம் 
மாது நடுங்இத் தூயரமாறும்படி, கனவிலும் நினை ச் 

தறியாத காடு வனமெல்லாம் அலைக் அ திரிக்து துன்ப 

நேற்றுச் ஜுமையுற்றேன். ஐயனே ! இம் மாககரத்தில் 

ர்
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தான் சென்று வருமளவும் என் காதலியைக் காத் 

தருளவேண்டும். தாம் என்னுடன் இன்னகர்க்கு வறாவ 

தாய் இசைந்த அன்றே கண்ணக உமது காவலில் 

அமைந்தாள். .இனி அ௮ம்மாதுக்கு என்ன குறையும் 

வராது” என்றுகூறி மறுமுறையும் கைகூப்பித் தொழு 

தான். அதுகேட்ட அடிகள், அன்பனே, முற்பிறப் 

பில் நல்வினை செய்த நீ, சிறிது தீவினையும் செய்தாய். 

ஆதலால் உனஅ பெரும் பொருளையும் பெற்றார் உற் 

Goro தூறந்து காதலியோடு கடுந்துயர் அடைய 

கோக்தது. கற்றுணர்ந்த பெரியோர். தீவினைப் பயனா. 

இய அன்பத்தை அகரும் பொழுது மனம் வருந்த ௬ இ 

மாட்டார்கள். தாம் செய்த வினையின் பயனே 

என்று அறிந்து பொறுமையோடு தாங்குவார்கள்.. 

இவ்வுலகிலுள்ள பொருளும், மாதர். உறவும் சிறிது 

இன்பம் பயப்பனபோலத் : தோன்றிப் பின் .பெருக் 

அன்பம் விளைவிக்கும். இவ்வாறு உன் 

காள் எல்கே அன்ப மடைந்தோர் முன் 

தேற்றுதல் உலகிற் பலராவர். முன்னால், வேத 

முதல்வன் பயந்த திருமால் இராம 

னாக உல௫ல் வந்த தந்ைத சொல்லைச் தலைமேல் தால்இ 

தரணி துறந்து காதலியோடும் காட்டுக்குச் சென்று, 
அங்குச் சீலம் மிகுந்த சதையை இழச் பட்ட 

பாடெல்லாம் பழங் கதையன்றோ ? இன்னும் பொன் 

னையும் மண்ணையும் சூதினால் இழந்து, காதலியோடு 
கடுங்கானம் சேர்ந்து, அங்குக் குற்றமற்ற தன் காதலி 

யைக் காரிருளிற் கைவிட்டுக் துயாடைந்த ஈநளனது: 

கதையையும் நாம் நன்கு ௮ நிவோமல்லவோ ? இல்
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விருவரைப் பார்க்கிலும் உனக்கு நேர்ந்த அன்பம் 

குறையாகும். ஏனெனில், அவர்கள் இருவரும் தம் 

காதலியைப் பிரிந்து வருந்தினார்கள். நீயோ துன்பத் 

திலும் கண்ணகியைப் பிரியாது வாழும் பெருமை 

யடைந்தாய் ; ஆதலால் நீ வருந்தாதே ” என்று தேற் 

Bet. 
அடிகளது ௮ருள் மொழிகளால் ஒருவாறு கோவ 

லன் ஆறுதலடைந்து மதுரைமா நகரைப் பார்த்து 

வரும் பொருட்டுப் புறப்பட்டான். அ௮ம்மாககரத்தைச் 

சுற்றிப் பார்த்து ௮கன் அளவிறந்த வளங்களைக்கண்டு 

களித்தான். அரண்மனைகளில் ஆடலும் பாடலும் 
நிரம்பியிருந்தன. உயரிய மாடங்களில் உல்லாசமாய் 

வாழ்ந்த பொதுமாதர் தாம் காதலித்த காமுகரசோடு 

தீர் விளையாட்டும் பொழில் விளையாட்டும் நிகழ்த்தி 

மகிழ்ந்தார்கள். மற்றும் நீலமணியும், 
ம்துரைமா ௩௪ . . . ன் 
வன் இட்டு வயிரமும், மாகதமும், மாணிக்கமும், 

முத்து. வகையும், பவளவசையும், 

பொன்னும் பட்டும், நிறைடத அழகிய வீதிகளையும், 

கூலம் குவித்த *கூல வீதிகளையும் வபோவலன் கண்டு 

மதிழ்ந்தான். இக்காட்சிகளைக்கண்டு திரும்பிவர்த கவுந் 

தியடிகளிடம் தீதற்ற மதுசையின் இறப்பையும், தென் 

னவன் பெருமையையும் கோவலன் எடுச்அரைத்தான். 

அப்பொழுது மறை கான்கும் . வல்ல மாடலன் 
  

* கூல வீ.தி.-கூலச்சடைத் தெரு...பல்சரக்கு கடைகளை 

உடைய தெரு. திருநெல்வேலியில் : கூலக்கடைத் தெரு 

என்று பெயரமைந்த ஒரு தெரு இருக்கறத. கூலக்கடைத் 

தெரு என்பசே வழக்காற்றில் இவ்வாலு மாறிவழங்குன் தது.
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என்னும் மறையவன் பொதியை மலையை வலம்: வந்த 

குமரியாற்றில் நீராடித் திரும்பி வரும் வழியில் அவ்வி 

டம் வந்து சேர்ந்தான். கோவலன் மறையவனை முன் 

னே ௮ நிந்தவனாதலால், முன்சென்று வணங்கினான். 

மாடலன் அவன 'வாடிய. முகத்தையும் வருந்திய 

உளத்தையும் கண்டு, ஐயனே, யான் அறிய நீ இப் 

பிறப்பில் செய்தனவெல்லாம் ஈல்வினையா யிருக்க, இவ் 

வாறு இம் மெல்லியல் மாதுடன் நீ மாதுயர் ௮டைய 

நேர்ந்தது. முற்பிறப்பில் செய்த தீவி - 

னைப் பயனோ?” என்று ஏய்க வருந்தி கோவலன் 

மாடலனைச் 3 ர று ன் 
Sei gud) னான். இசைக்கேட்ட கோவலன் மறை 

யவனைப்பார்த் அ, * அன்பனே, இன்று 

விடியற்காலத்தில் கான் ஒரு தீக்கனவு கண்டேன். இம் 

மதுரைமா நகரில் எனது காதலியாகிய கண்ண நடுங் 

கித் துயரம் உறுவதுபோலவும், கான் அணிந்திருந்த 

ஆடையைப் பிறர் பற்றிக் -கவர்ந்துகொண்டது போல 

வும், பெரிய கொம்புகளைய்டைய எருமையின் மீது கான் 

ஏறிப் போவஅபோலவும்” பின் என் காதலியுடன் 

'மேலலகம் அடைவது. போலவும், 
கோவலன் சன 

amass மாதவியின் ueortGu ' மணிமேகலை 

+ இவ்வுலா இன்பத்தைத் துறந்து மாத 

வக் கோலம் கொள்வ... சாலவும் கனவு கண்டேன் $ 

௮௮ விடியுமுன் கண்ட னவாதலால் இப்பொழுதே 

பலித் தவிடும் ?” என் ஓ: ௨ நினான். 

இதைக்கேட்ட மாடலனும் அடிகளும் என்ன 

கேருமோவென்று. ஏய உள்ளமுடையவசாய் கோவ 

லனைப் பார்த்து இப்புறஞ் சேரியிலிருப்ப.து இல்லறத்
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தார்க்கு ஏற்றகன்று. ஆதலால் நீங்களிருவரும் மன 

சைமா நகரினுள்ளே செல்லவேண்டுமென்று அருளி 

னார். அப்பொழுது அவ்வழியாக ஆயர்குலத்திற் பிற 

ந்த மாதிரி என்னும் முதுமகள் தன் குல தெய்வத்தை 

வழிபட்டு வர்.து சேர்ந்தாள். மாதவப்பெரியோராகிய 

அடிகளைக் சண்டவுடன் மாதிரி வணங்கித் தொழு 

தாள். ௮ம் முதுமகளை அடிகளும் நன்ஞுய் உற்று: 

நோக்கி :: பசுவை வளர்த்து அதன் பயனை யாவர்க்கும். 

அளிக்கும் இவ்வாயருடைய வாழ்க்கை 

சண்ண௰யை யில் யாதொரு தீமையுமில்லை. இம் 
மாதிரியிடம் : : ன ee 

gen decionn © Cemaer இதற்ற தன்மை அமைந்த 

கொடுத்தல் வளா யிருத்தலால் இவளிடம் கண்ண 

இயை அடைக்கலமாக வைத்துப் 

போவது பொருத்தமுடையதாகும் ?. என்று எண்ணி: 

மாதிரியைப் பார்த்து, மாதே! இதோ நிற்கின்ற 

பெண்ணின் கணவன தந்தை பெயரைக் கேட் 

டால், இக்ககரில் வாழும் வணிகர் யாவரும் பெறுதற் 

கரிய பேறு பெற்றாற்போல இருவரையும் போத்தி: 

மஇழ்வார்கள். அவ்வாறு இவர்கள் இருவரும் பெரும் 

செல்வரது மனையகத்தே செல்லுமளவும் இக் குலக் 

கொடியை உனக்கு அடைக்கலமாகத் தந்தேன். நீயே 

அவளுக்குச் தாயும் Gar Puy ors அமைந்து, நல்ல: 

நீரில் அவளை appa ss, சண்களில் மையெழுதி 

கருங்கூந்தலில் கறுமலர் சூடி; -மலினமற்ற நல்லா 

டையை ௮ணிக்அு, போற்றிப் பாதுகாப்பாயாக, இம் 

மாது : இதற்குமுன் தன் வீட்டை, விட்டு அடி. 

பெயர்ந்து ௮றியாசவள். வழியில் கதிரவன் வெம்மை:
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யால் தானடைந்த துயரத்தைச் இறி 

கவுக்தியடிகள் தும் சிந்தியாமல் தன் காதலன் மேனி, 
கண்ண கற் ட ன் கப 

ஜின் பெகுஹு “ன் வருந்தியதென்று ஈடுங்கித் துயர 

கூறல் மூற்முள். இத்தகைய கற்புடைய தெய் 

. வத்தை அல்லது வேறு பொற்புடைய 

தெய்வத்தை கான் கண்டிலேன். கற்புடைய மங்கை 

டயர் வாழும் சாட்டில், வானம் பொய்யாது, வளம் எந் 

நாளும் பிழையா, வேந்தனது கொற்றம் சிதை 

யாது என்று. அடிகள் கூறினார். இது கேட்ட 

மூதுூமகள், சண்ணூயை அடைக்கலப் பொருளாகக் 

கொள்ள இசைந்து அவ் வழூய ஈங்கையைக் கூட்டிக் 

கொண்டு மாலைப்பொழுதில் தன் மனை புகுந்தாள். 

"அங்கு வேலி சூழ்ந்த காவலையும் குளிர்ந்த பூம்பந்தலை 

யும் உடைய செம்மண்ணால் பூசப்பெற்ற சிறிய ஓர் 

இல்லத்தில் கண்ணசயை அமைத்தாள். அங்குள்ள 

ஆய்ச்சியர் சிலரைக் கூவியழைத்து கண்ணகியை கல்ல 

நீரில் முழுசச் செய்தாள். தன் மக 

கண்ணகி ளாகிய ஐயை என்பவளைப் பணிப் 

டம் பெண்ணாக நியமித்தாள். சகண்ணடு 

தங்குதல் யைப் பார்த்து, © 9 peu நங்காய்! 

உன்னை நான் பொன்போல் போற்றிக் 

காப்பேன். நீ எதற்கும் அஞ்சவேண்டாம் 5 வழியில் 

நேர்ந்த அயரமெல்லாம் நீக்கு எதமற்ற இவ்விடத்தில் 

உன்னைக் கொண்டு சேர்த்த கணவனுக்கு இனி 

,யரதொரு கவலையுமில்லை” என்று சொல்லித் தேற்றி 

னாள். மற்றைய இடைக்குல மாதர்கள் பாகற்பழமும் 

வெள்ளரிக்காயும் மாதுளங்கா யு ம்" மாங்கனியும் .
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வாழைக்கனியும் அரிசியும் பாலும் நெய்யும் சமையற் 

பாண்டங்களும் கொண்டுவந்து கண்ணகி தேவியிடம் 

கொடுத்தார்கள். தன் காதலனுக்கு நல்ல உணவாக் 

கும் பொருட்டு wats கொடுத்த காய்களை 

கண்ணகி அரிவாளால் அரியும்பொழுது காந்தள் 

மலரினும் மெல்லிய அவள் கைவிரல்கள் சிவக்சன. 

இருமுகம் வியர்த்தது. செங்கண்.சவந் 

கோவலனுக்கு தன. இந்நிலையில் தன் தோழியாகிய 
. கண்ணகி உண டு . . 

வாக்குதல் ஐயை எரியூட்டத் தான் காதலனுக்கு 

சல்வுணவு ஆக்கினாள். அதன்பின் 

புல்லினால் புனைந்த தடுக்கை ஆசனமாக அமைத் 

தாள். அதன் முன்னே தண்ணீர் தெனளித்தாள். 

வாழைக்குருத்தை இலையாக விரித்தாள். தன் கணவ 

னது பாத மலர்களை நன்னீரால் சுத்தி செய்தாள். 

கோவலன் ஆசனத்தில் அமர்ந்த பின்னர் அழாதம் 

படைத்ன அருகே நின்றாள். கோவலனும் அக் நல்ல 

மூதை உண்டான். [இவ்விருவரையும் கண்ட இடைக் 
குலமாதர்கள் அடங்கா ஆனந்தங்கொண்டு அக்காலத் 

தில் ஆயர்பாடியில் ௮சோதை பெற் 

கோவலன் றெடுத்த காயாமலர் போன்ற வண்ண 
உணவை . . 

அருந்துதல்  மூடைய கண்ணனோ இவன். .இவ 

னருகே நிற்கும் ஈங்கை நீலமணி வண் 

ணன மெடுந்துயர் தீர்த்த பின்னைப் பிராட்டியோ 

வென்று புகழ்க் தார்கள்? கோவலனும் அமுதுண்டு 

அமர்ந்தான். (கண்ண௫ மெல்லிய வெற்நிலைச் சுருளும் 

அடைகாயும் கொடுத்து அருகே நின்றாள். (அப்பொ 

மூனு கோவலன் தன் காதலியை ௮ழைத்து, 4 என்
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கண்ணே ! கல்லும் கனலும் கலந்து விளையாடும் கான 

கத்தில் நாம் வழி ஈடந்ததை அறிந்து. 

கோவலன் ஏங்கி ஈமதூ தாய் தந்தையர் என்ன 
கழிவிரக்கம் ட்ட. . 
கொன்ன கதி யடைந்தார்களோ! இதென்ன 

மாயமோ! வல்வினையோ! அறியேன். 

வீணரோர்டும் விடலையசோடும் சேர்ந்து ஈல்லொழுக்கத் 

தைச் துறந்த எனக்கு இனித். இீக்கதியேயன் றி ஈற்கதி 

யுண்டோ? ஐயோ! முன்னறி தெய்வமாகிய பெற் 

ஜோர்க்கும் பிழை செய்தேன். அறிவும் பெருமையும் 

அமைந்து விளங்கும் உனக்கும் சிறுமை செய்தேன், 

இவ்வாறு தீமையே செய்த கான் மதரைமா நகரத்திற் 

குப் புறப்படு என்றேன். நீயும் பாவியேன் சொல்லைப் 

பணிவுடன் ஏற்றுப் புறப்பட்டாயே”” என்று புலம்பி 

வருந்தினான்] [அ.கற்குக் கண்ண ஐயனே ! இல்லற 

மாகிய நல்லறத்தில் இனிது வாழ்வோர் இயற்றும் 

அறங்களாகிய ௮றவோர்க்கு அளித்தல், ௮ர்தணர் 

ஓம்புதல், அதூறவோர்க்கு எதிர்தல் விருக்தெதிர் 

கொள்ளுதல் முதலிய அறங்களை இழந்த என்னை ஒரு 

நாள் உமது தாய் தந்தையர் கண்டார்கள். அப்பொ 

மூன நீர் என் முன்பு நில்லாமையால், 

merlot என் மனதிலெழுந்த வருத்தத்தை 

உரையாடல் மறைத்துப் பொய்யாக ஒரு புன்முறு 

வல் செய்தேன். அதனை அவர்கள் 

அ.றிர்அகொண்டு your sans Our Pure yor 

போடு என் பொறுமையைப் புகழ்ந்தார்கள். என் மன 

வாட்டத்தைக் சுண்டு வருந்தினார்கள். நீர் கூடா ஓழுக் 

கத்தை மேற்கொண்டிருக்தாலும் உமத சொல்லைச்
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Ap gin wr paps வாழ்க்கையை உடையேனாதலால் நீர் 

இட்ட ஆணையை உடனே ஏற்றுப் புறப்பட்டேனென் 

ருள்] இதைக்கேட்ட கோவலன் மனங்குழைர்துர£குடி 

முதல் சுற்றமும் குற்றிளையோரும், அடியோர் பாங் 

கும் ஆயமும் நீலகி, நாணமும் மடனும் ஈல்லோசேச் 

தூம், பேணிய கற்பும் பெருந்துணையாக, என்னோடு 

போந்து ஈங்கு என் அூயர்களைந்த பொன்னே ! 

கொடியே! புனைபூங்கோதாய்! காணின் பாவாய் ! நீள் 

நில. விளக்கே! கற்பின் கொழுந்தே! பொற்பின் 

செல்வி! உன் சரடிச் இலெம்பில் ஒன்றைக் கொண்டு 

நான் மாட மதுரையில் விற்று வருகிறேன். நான் 

திரும்பி வருமளவும் தனியே இருப்பதற்கு வருந்தாதே 

என்று சொல்லித் தன் காதலியை 

பதக அல்போடு அளைத்ாஸ் அலகு 
கில் ஒருவரும் துணையின்றித் தனியா 

யிருப்பதை நினைந்தான் ; கெஞ்சம் கலங்கினான் ; கண் 

கள்: கலங்கக் கண்ணீர் பொங்கிற்று ; கலங்கயெ கண் 

கக் காதலி கண்டால் வருந்துவாள் என்று எண்ணிக் 

கண்ணீரை உள்ளடக்கனான். பின்னும் தன் காதலி 

யைக் காண மனம் பொழுதவனாய் முகத்தைத் திருப் 

. . .பிக்கொண்டு வீட்டைவிட்டு வெளியே 

சகுனப் பேதம் ட ணை 
் சென்றான். அவ்வாறு செல்லும் 

பொழுஅ ஓர் இமில் ஏறு தன் கூரிய கொம்புகளுடன் 

அவனெதிசே பாய்ந்தோடி வந்தது. அதனைத் இச் 

சகுனமென்று கோவலன் அ றிக்தானல்லன். 

ad
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கோலைக். களம் 

இவ்வாறு சென்ற காதலனைக் சண்ணூ பின் உயி 

ருடன் காணாளாயினாள். வெளியே மன்றங்களை யெல் 

லாம் கடந்து போய் மாதர் வீதியையும் கடந்த கடைத் 
தெருவின் வழியே கோவலன் சென்னாவ். அங்கு 

அவன் எதிரே நாறு பொற்கொல்லர் பின்னே வா 

அவர்களுக்குத் தலைவன்போல ஒருவன் சட்டையணிந் 
தவனாய்க் கையில் கோல் கொண்டு முன்னே வந்தான். 

அவனைக்கண்ட கோவலன் இவன் மன்னனால் மதிக்கப் 

வேதிற் பொன்விலைக் கொல்லன் போலும் என்று 

எண்ணி அவனிடம் ம அரசனது தேவி 
கத்தலை ௮ணிதற்கு ஏற்ற ஓர் கலம்பை விலை 

கேட்டான். அதற்கு ௮த் தட்டான் * அடியேன் மாத 
.ூடைய அஆடிக்கலத்தின் விலை மதித்தற்கு ௮ நியேன். 

ஆயினும் ௮.ரசர௮ முடிக்கலன் முதலிய அணிகள் 

செய்யும் ஆற்றல் உடையேன் ”” என்று மொழிந்தான். 

“கோவலனும் தன்னிடமிருந்த சலம்பைத் தட்டா 
“னிடம் காட்டினான். பசும் பொன்னில். மாணிக்கமணி 

"யோடு வயிரம் அழுத்தி உட்கருவமைந்த Fhe Bre 
சிலம்பின் தொழில் ௮ருமையை யெல்லாம் தட்டான் 

உற்று நோக்கினான். ௮வனது கண்கள் இசண்டும் 
புறத்தே சிலம்பின் அழகை. கோக்கு 

தட்டான் வனபோல நோக்க, ௮வனது மனம் 
.ிலம்பைஉற்று - ட் ன் ம இடி ப லகு 
Gmbh தான் முன் அரண்மனையில் வஞ்சித் 

அக் சகவார்துகொண்ட இலம்போடு 

QF .இலம்பை ஓக்அுப் பார்க்கக் கண்டார்க்கு இரு 

மதித்தற்கு நீ வல்லையோ,” என்று...
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கோக்கும் ஒரு கோக்காகவே தோன்றிற்று. இலம். 

பைச் செவ்வையாய்ப் பார்த்தபின் தட்டான் கோவல: 

ளைப் பார்த்த, 4 இச் லெம்பு அரசனுடைய தேவிக் 

கல்லால் வேறெவர்க்கும் இசையாது. இதனை ௮௪: 

னிடம் சொல்லி கான் திரும்பி வரும் வரையும் நீர் 

இங்கே இரும்?” என்று கோவலனை ஒர் குடிசையில்: 

அமைத்தான். 

பொற்கொல்லன் ௮ரண்மனைக்குப் போகும் 

பொழுது தனக்குள்ளே பல எண்ணங்களை எண்ணி 

னான். ₹நான் மூன்னால் அரண்மனையில் கவர்ந்து 

கொண்ட இலம்பு என்பால் உள்ளதென்று வெளிப் 

படுவதற்கு முன்னமே ௮க் குற்றத்தை இவன்ம் அ 
சுமத்திப் போக்கி விடுவேன், நல்ல: 

அரண்மனைச் 
5 செல்தல் காலம் வாய்த்தது ? என்று எண்ணிக் 

கொண்டு காரவாடும் வன்னெஞ்சக். 

கள்வன் அரசனது அரண்மனை சேர்ந்தான். 

அப்பொழு அரசன், அரண்மனையில் தன் காதலி. 

யின் ஊடல் தீர்க்கும்பொருட்டு அந்தப்புர. ச்தை 

நோக்கி காமப் பரவச௪னாய் விரைந்து 
Hrsg 

wth weeteaid சென்றுகொண்டிருந்தான். இவ்வாறு: 

மனோவேகமாய்ச் சென்ற காவலனை த்: 

தட்டான்௧கண்டு அடியிணை தொழுது பலவாறு துதித்து 

அரசே கன்னக்கோலும் கவைக்கோலும் இல்லாமல், 

அயில் மந்திரத்தையே தஅுணையாகக்கொண்டு காவலாள 

ம்து சண்களை மயக்கி ௮ரண்மனைச் இலம்பைக் கவர்க்து
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(0. Oarar saracr sor Ade Am - 
அ௮.ரண்மனையில் 
சவ் பேர்ன குடிசையில் அகப்பட்டி ௬க்கின்முன் ?? 

- சலம்பைச் . என்று சொன்னான். இ௫கேட்ட வேக் 

சண்டதாகச் , தன் காம மயக்கத் 'தினாலும், வினை விளை- 
- சொல்லன் ல் egw காலமாதலாலும் மதிமயக்கி ஊர் காக் 

கும் காவலாளரைக் கூவியழைச் அ, 
அ. ரசமா தேவியின் காற்லெம்பு கள்வன் கையில் 

காணப் பெற்றால் அவனைக் கொன்று ௮ச்சிலம்பைக் 
கொண்டு வருக ? என்று ௮ணை செய்தான். கருக் 

. ... தொழிற் கொல்லன் தான் எண்ணிய ௮.ரசன் கள் . or ; ச வனைக் கொல் எண்ணம் மாற்றுப் பெற்றதென்று . 

மாது சட் . மஇழ்ந்து ஏவலாளருடன் தீவினை வலை 

உளை விடல் கப் பட்டிருந்த கோவலன் இருந்த. 

இடம் சென்னுான். அங்கு அவன் முன்பு சென்று, . 

ஐயனே! ௮௪௪ன் ஆணையால் சிலம்பைச் கரண இவர் 
கள் வந்திருக்கிறார்கள் 2 என்று சொல்லி ௮ச்ிலம் 

பின் அருமை பெருமைகளை எடுத்துச் சொல்வான் 

போல அதனை அரண்மனைச் சலெம்போடு ஒப்புமை 

சதிப் பொருத்தினான். 

"இதைக்கேட்ட வேல் தாங்யெ விரர்கள் கோவலன் 

மூகத்தை உற்று நோக்கினார்கள். ௮வ- 
காவலாளர் 

சோவலனைச் னா முக விலாசத்தையும், மாசற்ற 

கள்வனோ தோற்றத்தையும் ஈன்றாய்க் கவனித் 
என்று tig ail தார்கள்." அவர்கள் மனத்தில் கோவ: 

லன் கள்வனாகச் தோன் றவில்லை, இவ 

னைப் பார்த்தால் குற்றம் செய்தவனைப்போலக் காளை: 
வில்லை. "ஆதலால் இவனைக் கொல்லுதல் நீதியன்று ,. 

4
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என்று காவலாளர்கள் கூநினார்கள். அதைச் செவி 

புற்ற தட்டான் அவர்களைப் பார்த்து நகைத்து, 

: கள்வர்கள் தன்மையை நீங்கள் ஈன்ராய் sy Sur 

ர்கள். அவர்கள் மந்திரம், தெய்வம், மருக்.த, நிமித் 

தம், தந்திரம், இடம், காலம், கருவி என்ற எட்டையும் 

 துணையாகக்கொண்டு திரிவார்கள். இவர்கள ௮ மருந்த 

அகப்பட்டால் ௮ரசன் உங்களை ஒறுப்பது திண்ணம். 

.இக்கள்வன் ஒரு மக்திர த்தை காவினால் ஈவில்வானாயின் 

நாமெல்லாம் போன இடம் தெரியாது மறைந்து 

போவோம். தன் வழிபடு தெய்வத்தை மனத்தில் நினைப் 

பானாயின் களவு செய்த பொருளைக் கையில் காட்டிக் 

கொண்டே தப்பி ஓடுவான். நிமித்தம் வாய்த் தாலல்லா 

ட ட்ட... மல் பெறுதற்கரிய பொருள் வலிய வர் 
- தட்டான் கள் 
வர்களின் மந் 
இர தந்திரம் இன்னும் தந்திரத்தால், இம்மண்ணுல 

களை எடுச் இலிருர்.து கொண்டே விண்ணவர் தலை 

- துளைத்தல் 

தாலும் இக்கள்வர்கள் விரும்பார்கள். 

வன் மார்பில் இலங்கும் மணியாரச்தை 

அடைய விரும்பிலும் அடைவார்கள். இவர்கள் கால 

மூம் இடமும் கருவியும் தேர்ந்து ஒரு பொருளைக் 

.கைப்பற்றுவாராயின் ௮தனை இவ்வுலகில் எவசாலும் 

கரண இயலாத. இக்கள்வர்க்கு இரவு பகல் என்னலும் 

வேற்றுமை இல்லை. இவர்கள் கற்றுள்ள களவு நூலை 

தாம் கேட்டால் ஓடி. ஒளிக்க இடமில்லை. 

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு கள்வன்,. தூதுவன் 

போல வேடம்பூண்டு பகல் முழுதும் ௮சசனது 

அசண்மனை வாயிலிலிருந்து இராப்பொழுதில் பெண் 

கோலம் கொண்டு ௮ரண்மனைப் பள்ளியறையில். ௮ஞ்
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_ சாதபுகுந்து அங்குத் தூங்கிக் கொண் 

டிருந்த அரசிளங்குமானது மார்பில் 
“ஒரு கள்வன் 

வ ன இலங்கெ மணியார. த்தை விரைவாக 

எடுத்தான். அப்பொழுது இளவர 
சன் சாக்கத்தினின்றும் திடீரென்று விழித்து தன் 
உடைவாளை உருவினான். ௮வ்வாளின் உறையைக் கள் 
வன் தன் கையில் வைத்துக்கொண்டு இளவசசன் தன் 

_ னைக் குத்தும் பொழுதெல்லாம் அவ்வாளிலே உறை 
“யைச் செலுத்தினான். இதைக்கண்ட அரசன் அச்கள் 
வனுடன் மற்போர் தொடங்க அவன் அங்கு நின்ற ஒரு 
ஆணைத் தானாகக் காட்டி. மறைந்து தன் களவு நாலறி. 
are தப்பிவிட்டான். ஆதலால் இவர்க்கு உல௫ல்' 
சிலசே கிகரல்லால் வேறு டையாது ?? என்று தட் 
டான் சொல்லி முடித்தான். 

அவன் மூடித்தவுடன், மற்றொருவன் தானும் 
. கள்வர்கள் மாயத்தை அ நிந்திருப்ப தாகக் கூறினான். 

“: இருள் செறிந்த ஒரு இசாப்பொழுதில் ஒரு கள்வன் 
சன் முன்னே வந்து நின்றான். கான் எனது உடை 
வாளை உறையினின்றும் உருவினேன். அவ்வாளைக் 
மத்து சன் கள்வன் வாங்கினான். அப்பால் ௮வ 
வன் மந்திரத் னையும் காணேன். என் வாளையும் 
தால் தப்பிய காணேன். எப்படியோ மறைந்துபோய் 

கதை ் 
விட்டான். இக்கள்வரின் மாயத்தை 

அறிவது யாவர்க்கும் அரிது. இவளை நரம் இப் 
பொழுஅ விட்டு விட்டால் அசன் ஈம்மை வருத்த 
வான். ஆகையால் செய்ய வேண்டுவகைச் அணிந்து 
கூறுங்க”ளென்று மற்றைய வீரர்களை ப் பார்த்துக்கூறி
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னான். ௮ப்பொழுது ௮ங்கு நின்ற கல்: 

oe லாக் களிமகன்.. ஒருவன் தன் கை: 
வட்கிண உத த் ழ் ட க 

இறச்சல் வாளால் கோவலன் உடம்பில் குறுக்கே. 

வெட்டினான். வெட்டுண்ட வாயினின் 

Dito குருதி கொப்புளித்து. நிலத்தில் எங்கும்” பெரு 

இற்று, நிலமகளும் 'இக்கொடுங் கொலையைக் கண்டு 

IU; DGPS. கோவலன் மடிந்து மண்ணில் விழுக்.து: 

மாய்ந்தான். : 

பாண்டிய அரசனது மாளிகையில் காலை (pre 

முழங்கத்று. மாதிரி என்னும் இடைக்குல மாது sor 

மகளைக் கூவியழைத்து, “' இன்று அரண்மனைக்கு கெய் 

,கொடுப்பது ஈமஅ முறையாகும். விரைவில் தயிர்கடை 

'வதற்குக் கயிறும் மத்தம் கொண்டுவா” என்று: 

ஆயர்சேரிலில் சொல்லி தயிர்த் தாழியைப் பார்த் 

நிகழ்ந்த புது தாள். முத்திய இரவில் பிரையிட்ட. : 

ஷகள் பால் தோயாமல் அப்படியே நின்றது. 

"முத்திய நாள் வெண்ணெயை உருக்கி அ ரண்மனைக்குக். 

கொண்டுபோக எண்ணி உருகவைத்த பொழு அது: 

வும் உருகாமல் அப்படியே நின்ற. ஆட்டுக் குட்டிகள் 

எப்பொழு அம் போலச் அள்ளி விளையாடாமல்: 

குழைந்து இடந்தன. பசுக்கள் மெய் நடுங்கி வாய் விடா 

மல் கதறிக் கொண்டிருந்தன. அவற்றின் கழுத்தில் 

கட்டியிருந்த மணிகள் அறுந்து விழுந்து இடந்தன. * 

எருதுகள் கண்களினின்றும் சண்ணீர் தாளை தாளை 

யாய் வடித்துக் கொண்டிருந்தன. இவற்றையெல்லாம் 

கண்ட முதுமகள் அன்பம் எதேனும் வரும் என்று 

குறிப்பாக உணர்ந்து கறவையும் கன்றும் பிணி நீங்கு.



சண்ணூ௰ின் புலன்கத் 53. 

மாறு மற்றைய ஆயர்குல மாதரையும் கூவி யழைத்து 
மாயவன் முன்னாள் ஆடிய பல நாடகங்களில் ஒன்றாகிய 
'குரவைக் கூச்தாடினார்கள்.. 

  

8-வது . amet 

கண்ணகியின் : புலம்பல் - 
அது முடிந்த பின்னர் மாதிரி வையைக் னாயி 

அள்ள திருமாலைவழிபடும் பொருட்டுப்பூவும் புகையும் 
புனைசாந்தும் சண்ணியும் கொண்டு ஆற்றில் நீராடப் 
போயினாள். அங்கு மதுரைமாககரில் கடந்த பயங்கர 
மான செய்தியைக் கேட்டாள். கெஞ்சம் அடிக்கக் sain 
மாதினி சேவ ணகி யிருக்ச இடத்திற்கு விரைந்தோடி. 
லன் கொலை வந்தாள். அவளிடம் ஒன்றும் சொல்ல 

.யுண்ட செய்தி நாவெழாது நின்னாள். அவளது இள 
கேட்டல் - மையையும் தனிமையையும் sy spans 

யும் கண்டு ஏங்கி விம்மினாள். புறத்தே சென்று 
அங்கு நின்ற ஆயர் கூல மாதரிடம் கண்ணியின் . 
தலைவனுக்கு கேர்ஈ்ச குறையைச் சொல்லிப் பெருமூச் 
செறிந்து நின்றாள். இதைக்கண்ட சண்ணூ ஓன்றும் 
உணராதவளாய் இனம்பிரிர்,ச மானைப்போல். -ஏக்௫: 

வருந்தித் சன் தோழியாகய ஐயையைப் பார்த்து, 
அண்ணி அம் “தோழி, என் காதலன் இன்றும் 

வன் வராத வரக்காணேன்; என் உள்ளம் கலங்கு : 
-தைக்குறித்துத் ன்றது $- அன்பனைக் காணா என் 
தோழியிடம் செஞ்சம் ௮அலமருஇன்றதே ; எதேனும் 

elisiey வஞ்சமுண்டோ என்று என் 'கெஞ்சம் 
-மயக்குகின்றதே ; ஏழையேனாயெ என்னைக் குறித்து 
இவ் வாய்ச்சியர் என்ன பேக் கொள் ர்கள் ; நீயே
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னும் சொல்லமாட்டாயா ??? என்று முறையிட்டுப் 

,புலம்பினாள். இவ்வாறு .- கண்ணகி படும் அயரத்: 

தைக் கண்டு மனம் பொருதவளாய் தோழி அவளைப் 

பார்த்து அரண்மனையில் களவுபோன சிலம்பைக்கோவ 

லன்,  களவாடினான் என்று: அவனை Qi rer ZA காவ 

சோழி உத்தது லாளர் கொலை செய்தார்கள் ?” என் 

 உரைச்தல் பள். கொலை என்ற சொல் செவியில்: 

விழுந்ததும் கண்ணகி பொல் எழுந்தாள் ; விழுந் 

_ தாள்; மோதினாள் ; அழுதாள் ; அரற்றினாள். * என்: 

தலைவா ! நீ எங்கே சென்றாய் ? என்று எங்கி மயங்கி 

னாள்... மன்பதை பழிதூ'ற்ற மன்னவன் தவறிழைப்ப 

அன்பனை இழந்தேன் யான் ஐயோ! என்று அரற்றி' 

சண்ணூ னாள். வானத்தில் விளங்கித் தோன் 

புலம்பல் றிய கதிரவனைப் பார்த்து, 4 எ! காய் 

கதிர்ச் செல்வனே ! 8 அறியாத பொருள் இவ்வுலகில் 

ஒன்றுமில்லையே ! நீ யறிய என் கணவன் கள்வனோ ? 

என்று மூதையிட்டாள் !”? தவனும் அசரீரியாய் 

நின்று ஆயர் குல மக்களெல்லாம் கேட்சும்படி.. 

மாதே உன் கணவன் கள்வனல்லன் : அவனைக் 

கள்வன் என்:று கொன்ற இவ் வூர் தீயினால் அழியும் ” 

என்று கூறிய குரல் ஆகாயத்தில் எழுந்தது. ் 

... இதைக் கேட்ட கண்ண மனம் தெளிந்து தன் 
“மற்றொரு கலெம்பைக் கையிலேந்தி மதுரைமா ஈககரின் 

உள்ளே புகுந்தாள். . போகும் வழி. 

சணவனைக் பில் ஏ! பாவிகள் ! என் சணவன் 
காணக் கண் ர 5 i த் Ooms 
ண புதப்படல் கள்வனல்லனே !! அவன் கையிலிருந்த 

் திலம்பைக் கவர்ந்து கொள்வதற்கல்: 
;
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லவோ, கள்வன் என்று பெயரிட்டுக்கொண்டு என் காத: 

லனைக் கொன்ளுர்கள் 2? நான் கற்புடைய மங்கையா 

யிருப்பின் இந் ஈகரில்,வாழும் நிறையுடைய மாதர்முன்: 

என் காதலனை உயிரோடு காண்பேன். சுண்டு அவன் 

கனிந்த சொற்களைக் கேட்பேன். அவ்விதம்' கேளே: 

னாயின் என்னை இழிகுல மகள் என்று 

வின் எல்லோரும் இகழுங்கள் ” என்று வஞ் 
கூறல் 

வெம்கூறி அழுகாள். இவ்வாறு அல்ல 

அற்று ஆற்றா அழுவாளைக் : கண்டு மதுரையில் 

வாழ்ந்த மக்களெல்லாம் மயங்க என்ன கேருமோ 

என்று ஏஸி யிருந்தார்கள். அவர்களிற் சிலர் கண்ண: 

இயை அழைத்துக்கொண்டு அவள் கணவன் இறந்து 

இடந்த இடத்தைக் காட்டினார்கள். கற்புடைய மங்கை 

படும் துயரத்தைக் சாண மனம் பொறுதவன் போல்... 

கதிரவனும் மேற்நிசையில் மறைந்தான். காலைப்பொழு. 

தில் காதலன் கொடுத்த மாலையை வாங்க கருக் கூந்த 

லில் சூடிய மங்கை மாலைப்பொழு,; தில் அவன் இறந்து: 

தவன் வடி Sag இரத்த வெள்ளத்தில் தன் 

பைச் சண்ட  கூந்தலைஈனைத்தாள். தரைமீது கடந்த” 

சண்ணகி தன் தலைவனைக் கண்டாள். அவன் 

அச தன்னை மணந்த காலத்தில் மார்பில் 

அணிந்திருந்த பொன்னையும் மணியையும் கினைந்தாள்.. 

ஐயோ! பொன்னுறு ஈறுமேனி பொடியாடிக் சடப் 

பதோ !? என்று புலம்பினாள். தன் மணாளன் மணக் 

கோலத்தில் ௮ணிக்திருந்த மணாமாலையை நினை த்தாள். 

அந்தோ, தார் மலி மணி மார்பம் தரை மூழ்ூக் டம்... 

பதோ!” என்று புலம்பி அழு தாள். * இன்னும் பண்டே... 

௩
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நிலைத்து வளரும் இம் மதூரைமா நகரில் பெண்டிரும் 
“உண்டோ, பெண்டிரும் உண்டோ ? இப் பாடல் சால் 
சிறப்பமைந்த மாடமதுசையில் சான்றோரும்உண்டோ, 

- சான்றோரும் உண்டோ ? தெய்வமும் உண்டோ, தெய் 
- வமும் உண்டோ?” என்று தேம்பியமுதாள். இவ்வாறு 

புலம்பிக் கொண்டு தன் கணவன பொன்னார் மேனி 
யில் விழுந்து தழுவிக் கொண்டாள். அப்பொழுது 
கோவலன் தூக்கத்தினின்றும் எழுபவன்போல எழுத் 

கோவலன் 27. “ser காதலியின் வாடிய 
எழுந்து முகத்தைக் கண்டு நிறை மதிபோன்ற 
விண்ணுல உன் முகம் கன் நியதே?” என்று சொல் 
கடைதல் லி ure ; sr ont தீ தன் கையால் ௮வள் கண் 

ரைத் துடைத்தான். கண்ணூ ஏங்கி அழுது நிலத் 
தில் விழுந்து தன் கணவன அடிகளை இருகரங்க 
ராம் பற்றினாள். கோவலன் பொல்லாத உடம்பை 
விட்டு நல்லார் வாழும் மேலுலகம் புகுவதற் கெழுந்து 

தெய்வ ஒளியோடு மேலலகம்சென்னான். இதைக்கண்ட 

கண்ண, “இதென்ன மாயமோ என்னை மயக்கயதெய் 
வமோ ஒன்றும் தெளியேனே” என்று மயங்க நின்றாள். 
அப்பொழுது மதுரைமாககர் மன்னவன் தன் சணவ 

வைக் கள்வன் என்று பழி சுமத்திய இமையை நினைத் 
பாண்டியனைப் pret, தன் காதலனை உலகோர் அறிய 

பார்க்க குற்ற மற்றவன் என்று நிருவ விரும் 
கண்ணகி பினாள். இதற்கெல்லாம் காரண 
கள்ளை தீ வேர்தனைக் சண்டு இத்திறம் 

என்று சொல்லி எழுந்தாள். முன்னர் ீகட்பேன் ?
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தான் கண்ட தீக்கனாவை நினைக்தாள். கண்களில் கண் 

ணீர் நிறைந்த. கண்ணீரைத்! துடைத்துக்கொண்டு 

அரசனது அரண்மனை கோக்கச் சென்ருள். 

—— 

9-வது அதிகாரம் 

கண்ணகி வழக்குரைத்தல் 

இஃது இவ்வாறிருக்க ௮ரசனது அரண் மனையில் 

பாண்டிமாதேவி ஓர் தீக்கனவு கண்டாள். ௮சன. 

செங்கோலும் வெண்குடையும் கீழே விமுவத போல 

| வும், இறைவனது கொற்றவாயிலில் கட்டிய அசையா 

் மணி நடுக்குவது போலவும், வானம் 

ened முழுவதும் ஒசே ின்னைாய் பன் 

இச்சனவு வ போலவும், பகற்பொழுதில் விண் 

மீன்கள் உதிர்ந்து விழுவது போலவும், 

nt oir இசைகளும் 2 Bitiug போலவும் கனவு 

கண்டு அத் இக்கனாவால் பெருந்துன்பம் விளையுமென்று 

பயந் ௮சசனிடம் சென்று தேவி தன் கனாவைச் : 

“சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள். ௮. சனும் ௮ரியாசன த் 

தில் அமர்ந்து அரசமாதேவி சொல்லிய கனாவைக் 

-கவனமாய்க் கேட்டுக் கொண்டிருந்தான். 

அப்பொழுது ௮சண்மனை வாயிலில் கற்புடைய 

"தெய்வம் வரது நின்று காவலாளனிடம், ஏ! வாயில் 
.கர்ப்பவனே! 4 ஒற்றைச் கலம்பைக் கையிலேந்தி கண



58 . a சிலப்பதிகாரக் கதை 

வனை இழந்த ஒருமாது ௮. ரண்மனை- 

வாயிலில் நிற்கின்றாள்,” என்று உன் 
Seer enn & 

ரண்மனை 

கவணடம ௮ சசனிடம் ௮ றிவிப்பாயாக ? சன்று: 

கூறினாள். காவலாளனும் ௮.ச௪னிடம் 

சென்ற முறையாகத் சான் கண்ட காட்சியை ௮ நிவித் 
தான். ௮.ரசலும் ௮ம்மாதை உள்ளே அ௮அழைச்அவரும்- 

படி ஆணைசெய்ய, கற்பெனும் திண்மையும் அரசன் 

கண்ணெதிரே வந்து நின்றது. அப்பொழுது சண் 

ணகியின் மெய்முழுஅம் தூசி படிர்திருக்கத. அவள் 
(tere SOBRE SO Ahi Goss. கண் 

மூன்னே நின்ற ணீர் தாளை தாரையாய் வடிந்தது. 
் சண்ணடுயின் ணின் இக்கோலத்தைக் கண்ட ௮.ரசன் மனங் 

காலம 

கலங்கி, வந்து நிற்கும் மாதே, நீ 
"யார் ?” என்றான். அதற்குக்கண்ண௫ 4 தேரா மன்னா,. 
கன்றை இழந்து அலறிய பசுவின் அயர் பொறுக்க 

மாட்டாமல் தன் மைந்தனென்றும் பாராமல் ஒரு 

மைந்தனே தன் குலத்துக்கு உள்ளானென்பதையும். 
உணராமல் அறநெறியே பெரிதாக எண்ணி தன் 

அருமந்த மைந்தன்மேல் தேர்க்காலைச் செலுத்திய 

அரசனா புசழமைந்த புகார்ஈகரமே எனது ஊராகும். 

_ அவ்ஷூரில் ஆ௫ிலாச் சிறப்பு வாய்த்த- 
கதம்ப, வாசா ர் அதது மகனாப்ப் பிறக்து | 

ரும் உரைத்தல் பாந்கிலம்பு விற்றுவா ஊம்வினைப் 
பயனால் உன் நகர் புகுக்து, இங்குக் 

சொலைக் களம் பட்ட கோவலன் மனைவியே நான். 

கண்ண என்பது என் பெயர், என்றாள். இதைக் 

கேட்ட காவலன், *பெண்ணணங்கே, கள்வனைக் கொல்: 
ந
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அதல் கொடுங்கோலன்று; ௮3 நீதி முறையேயாகும்” ' 

என்று மொழிந்தான். இதைக்கேட்ட கண்ணட௫ுயின் ' 

உள்ளத்தில் கடுஞ்செம் மூண்டது. 6 அரசே! என்: - 

கணவன் சூற்றமற்றவன் என்று நிருவும் பொருட்டே. 

இங்கு கான்: வந்தேன். என் சிலம்பின் உள்ளே 

அமைத்திருக்கும் பரல்மாணிக்கம்? என்றாள். ௮.ரசன் 

தன். தேவி அணிந்திருந்த சிலம்பின் பரல் முத்து 

என்று கூறி, உள்ளே சென்று - கோவ: 

, அரசனிடம் ஒன் கையினின்றும் தன் காவலாளர் 

கண்டப் 5 () டு ண் 
குரைத்தல் எடுத்த லம்பைக்கொண்டு வச்.து 

ண௫யின் முன்னே வைத்தான். ௮ச்: 

சிலம்பைக் ன்னை உடைத்தாள். உடனே அதன் 

உள்ளே இருந்த மாணிக்கம் வீறிட்டு எழுந்து மன்ன 

வன் வாயில் தெறித்தது. மாணிக்கத்தை மன்னவன் 

கண்டான். அ௮ப்டுபாழுதே அவன் வெண்குடை ST pi 

தது; செங்கோல் தளர்ந்தது. ஐயோ! ஒரு தட்டான் 

'சொல்லைக்கேட்டு முறைதவறிய கானோ ௮சசன் ! கோவ 

லன் கள்வனல்லன். கானே அவன் உயிரைக் கவர்ந்து . 

் கொண்ட கள்வனானேன். இதுவரை 

பாண்டியன் 

எத்தான் தவ.நியதில்லை. இப்பொழு.அ என்னால் 
॥ நீதி பிழைத்தது. இணி நான் உயிர் 

வாழ மாட்டேன்? என்று சொல்லி மன்னவன் மயங்க: 

யில் என் காட்டில் நீதி எக்காலத்திலும் 

விமுச்.து உயிர் அறக்தான். 

பாண்டிமா தேவி கற்புடைய தெய்வத்தின் தோற் 

றத்தைக் கண்டு நடுங்கி அவள் அடியினை தொழுத : 

விழுந்தாள். பின்பு எழுந்து For ST Sew Fi மெல்லிய :
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அடிகளை வருடிப்பார்த்தாள். அவன் அவி ௮கன்றதை 
ee அ.றித்தாள். காதலன் இறந்த கடுந்: 

சேவி கற் அயர் பொருமல் தன்னுயிர் கொண்டு 
ப.ரசியை. அவன் உயிரைச் தேடுபவள் போல வணங்குதல் ‘ a oe அரசமாதேவியும் உயிர் துறந்தாள். 
HFS இறக்ததனோடு அமைவுமுமல் சண்ண9, 

பட்டாங்யொனுமோர் ப ,ச்தினியேயாமாஇில் ஒட்டேன் 
அ சசோடு ஓழிப்பேன் இம்மதுரையையும் *” என்று 
சபதஞ்செய்து சனது இடது கொங்கையை அங்கை 
யால் திருஇ mba Hering எறிந்தாள். அப்பொழுது 

'சண்ணடி மது அக்கினித் செப்வம் அவள் முன்பு 
“பையைச் சபித் தோன்றி 6 உனக்குக் தீங்கிழைத்த 

ia இவ்ஷரை ததியால் அழிக்கும்படி முன் 
னசே ஒரு ஏவல் பெற்றுள்ளேன். னவ்வாறே இப்பொ 
முது தீயிடப் போகின்றேன். . இக்ககரில் யாரைக் 
-காக்க வேண்டும் ? யாரை அழிக்க வேண்டும் ? என்று 
உன கருத்தை அறிந்து போவதற்கே வந்தேன் ?: 
சன்று கூறிற்று, அதற்குக் கண்ண, (6 பார்ப்பார், . 

! அறவோர், பசு, பத்தினிப் பெண்டிர், 
a ear மூத்தோர்: குழவி என்னும் இவசைக் 
கண்ண ௮௧ | கைவிட்டுத் இத்இறத்தார் பக்கமே 
சினி சேவ சேர்க?” என்று எஏவினாள். உடனே: ' 
oo மட மஅசையில் அழலும் புகையும் 

மண்டிற்று. . அந்நகரில் கான்கு திக்கு 
களிலும் காவலிருக்் ச தெய்வங்கள் பெயர்ந்து போயின. 
வருண. பூதங்கள் நான்கும் மதுரையை விட்டு அகன் 
ன கூல வீதியும், கொடித்தேர் வீதியும்,பால் வேறு 

a
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தெரிந்த நால் வேறு தெருவும் எரியுண்ட இலங்கை — 

போல் அழிந்து ஓழிக்தன. கண்ண௫தேவியின் அழல், 
அநவோர் பக்கம் ௮ணுகாமல் மறவோர் சேரியில். 

மண்டி நிறைந்தது. 
— ளைலைவதுவகையை் 

10-வது அதிகாரம் 

| வினைப்பயன் 

இவ்வாறு மதூரைமா நகரம் பாழ்பட்டது. அப்: 
பொழுஅு ஆசஞருற்ற வீரபத்தினியின் முன்னால்- 

. அழலின் வெம்மைக் காற்றாது wg 

தத சைமா தெய்வம் வந்து தோன் றி: 
* அம்மையே, கான் இக் நகரில் உழை 

யும் தெய்வம். உன்னிடம் சல உண்மைகளைக் கூற 
வந்தேன். இம் மதுரைமா நகரத்தை மூன் அரசாண்ட 
பாண்டியர் எவரும் கொடுங்கோன் மன்னரல்லர். இப் 
பொழுது ௮ ரசாண்ட. நெடுஞ் செழியலும் செங்கோல் 
மன்னனே யாவான். . ஆயினும், இச் தீமை தேர்ந்த 
வரலாற்றைக் கூறுன்றேன் கேள். முன்னாள் கலிங்க 
ட நாட்டிலுள்ள இக்கபுரம் என்னும் ஈக 

Lo Heo sor ன் : 5 zw ட 
தெய்வம் கண் . “கீதை வசு எனனும் ஒரு அசன் 
-ணக௫ியிடம் ஆண்டு வர்தான். அப்பொழுது கபில 

திவினை நேர்ந்த புரம். என்னும் நகரத்தைக் குமரன் வரலாறு K Mev ன் a . : என்னும் பெயருடைய ௮ரசன் ஆண்டு. 
வந்தான். இவ்விரு அரசரும் தம்முள் மாறுபட்டு: 
ஒருவரை ஒருவர் வெல்லக் கருதி யிருந்தார்கள். . 
அப்பொழுது சிங்கபு£த்துக் கடைத்தெருவில் வணிக 
முறையில் பண்டம் விற்றுக்கொண்டிருக்த ஒரு வணி.
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க் 

.- கனை பகை. யாசனுடைய ஒற்றனென்னு same 

எண்ணி அந் நகர்க் காவலாளனாய் அமர்ந்திருந்த 

பரதன் என்பவன் ௮வனை ௮. சன் முன்னே பிடித்.அக் 

கொண்டுபோய், ௮வன்' ஆணைப்படி கொலை செய்து 

விட்டான். . அப்பொழு ௮வ் வணிகன௮ மனைவி 

-வாயெ நீலி என்பவள் ஆருச் அயரமடைந்து பதினாலு 

தனங்களாய் பல இடங்களிலும் அலைந்து திரிந்து 

பின் ஒரு மலைமீதேறி தன் உயிரை மாய்த்துக் 

கொள்ள் எண்ணினாள். அவ்வாறு தன் உயிரைவிடு 

முன்னர், :: எனக்கும் என் சணவருக்கும் இப் பிறப் 

பில் துன்பம் செய்தோர் மறு பிறப்பில் எம்மைப் 

"போலவே . தயரமடைவார்களாக? . என்று சாபம் 

செய்து இறந்தாள். ௮ப் பரதன் இப் பிறப்பில் கோவல 

ஞய்ப் பிறந்தான். ஆதலால் நீயும் உன் காதலனும் 

இத்; அன்பம் அடைந்தீர்கள். இன்னும் பதினாலு 

, னங்கள் கழிந்த பின்னர் நீ உன் கணவனைக் கண்டு 
த மகிழ்வாய் ரர என்று சொல்லி மறைந்தது. 

அதன் பின்னர் கண்ணகி மதுரையை விட்டு 

நீங்கு வையையாற்றின் கரை வழியே மேற்றிசையை 

+ co Gumi நோக்கச். சென்று மலை நாட்டை 
சண்ணயொர் ் க ம ட பன் 
விமானமேறி யடைந்து அங்குத் திருச்செங்குன்று 

விண்ணுல என்னும் மலைமீதேறி ஓர் வேங்கை 

எட கனி மத்தின் நிழலில் வந்து நின்றாள். 

அங்குத் தேவர்கள் பூமாரி பொழிய அகாயத்தி 

னின்றும் ௮ழகிய விமானம் கீழே இறங்க அவ் விமா
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னத்தில் : தெய்வ ' வடிவோடு கோவலன் இலங்க, 

.கண்ணூ களிகூர்ந்து ௮வ் விமானத்திலேறி விண்ணுல 

.கடைந்தாள். 

வஞ்சிக்கா ண்டம் 

செரநாட்டு மலையில் குன்றக் குறவர்கள் தம் 

_தனைப்புலத்திற் சென்று இனியும் குருவியும் ஓட்டி 
அருவியில் நீராடி. திரும்பிவரும் வழியில் ஒரு வேங்கை: 

மரத்தின் நிழலில் வள்ளிபோன்ற வனப்பமைந்த ஓர் 

மாது நிற்பதைக் கண்டார்கள். ௮வ் வழகிய மாதின் 

மன வருத்தத்தை அவள் முகம் பளிங்குபோல் காட் 

ற்று, அக்காட்சியைக் கண்ட குறவர்கள் ௮வ் வம்மை 

யாரிடம் சென்று, 4 அம்மையே, நீர் யார் ??” என்று வின 

-விஞர்கள். அதற்குக் கண்ணக, :: வல்வினையால் om Pi 

சைமா ஈகரில் கணவனை யிழந்த கடுவினையேன் யான்? 

என்று மறுமொழி கூறினாள். இதைக் 

ops குறவர் கேட்ட குறவர்கள் அம்மையாரை 
.கண்ணஇயைத் a ் ட 

தொழுதல் இறைஞ்சித் தொழுது நின்றார்கள். 

அப்பொழுது வானவர் மலர்மாரி 

பொழிந்து கண்ணகியை விமானத்திலேற்றி அவள் 

காதலனுடன் விண்ணுலகம் கொண்டு சென்றார்கள். 

இப் பு.துமையைக் சண்ட குறவர்கள் சண்ணகூயைச் தம் 

- குலதெய்வமாகக் கொண்டு அவ் வேங்கை மரத்தின் நிழ 

-லில் தெய்வம் அமைத்து, சிறு பறையடித்து, கோடு 

வைத்து ஊதி, கொடுமணி அடித்து, குறிஞ்சிப் பாக்க 

ளைப் பாடி, ஈறுமலர் தாவி தெய்வத்தை - வணய் நின்.
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மூர்கள். அப்பால். தாம் கண்ட. பு.அுமையைத் தம். 

அ.சசனிடம் ௮ றிவிக்கப் புறப்பட்டார்கள். 

அப்பொழுது சேர மன்னவன் வஞ்சிமா ஈகரத்தி 

ஸனின்றும் மஞ்சு சூழ் சோலை மலையின் வளத்தினைக் 

"கண்டு களித்தற்காகப் புறப்பட்டுப் பேரயாற்றல் களை 

யின் மெல்லிய மணலில் இனி தமர்ந்திருந்தான். அப் 

போது குன்றக் குறவர்கள் யானைக்கோடும், ௮ூற் 

கட்டையும், மான் மயிர்க் கவரியும், மதுக்குடங்களும்,. 

சந்தனக் கட்டையும், இந் தரக்கட்டியும், அஞ்சன த் திர 

ளும், அணி அரி தாரமும், தெங்கின் பழமும், தேமாங் 

கனியும், கமு௫ன் குலையும், வாழைக்கனியும், ஏலவல்லி 

யம். இருங்கறி வல்லியும், காயமும் கரும்பும், பூமலி 

கொடியும், அரியின் குருளையும், கு.ரங்கன் குட்டியும், 

கானக கோழியும், கோல மயிலும் கொண்டு அரசனைக் 

குழ்கர் இப் கண்டு, :௮ரசே,ஈமதமலையில் வேங்கை 

ப புதமையை மரத்தின் ழ் ஒரு மாஅ மனம் வருந்தி 
அரசனிடம் வந்து நின்று வானவர் போற்ற வான 

அறிலித்சல் கம் அடைந்ததை காங்கள் கேராகக் 

சண்டோம்; அவள் எர்நாட்டவளோ ? யார் மகளோ ? 

அறியோம் ; இத்தகைய புதுமையை இச் காட்டில் 

இதுவரை நாங்கள் ௮றியோம் ”” என்று வணக்கமாக 

அறிவித்தார்கள். ௮ப்பொழு௮ சேரன் செங்குட்டுவ 

னுடன் தண்டமிழ்ப் புலவரான சாத்தனார் ௮ளவளா 

விக் கொண்டிருந்தார். குன்றக்குறவர் கூறிய மொழி 

களைக் கேட்ட சாத்தனார் சேரனைப் பார்த்து, ட 1Ge, 

இவ் வரலாற்றை நான் கன்றாய். அறிவேன் ?? என்று
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சொல்லத் தொடங்க, இவினைச் சலம்பு காரணமாக 

கோவலன் கொலையுண்டதும் கண்ணகி பாண்டியன் 

முன்னே சென்று வழக்குரைத்து : மன்னவனையும் 

மதுரையையும் அழித்ததையும் மன்னவன் இறந்த 
துயரம்பொரு.௪ பாண்டிமாதேவி உயிர் துறந்ததையும் 

விரிவாக எடுத்.துக் கூறினார். 

இச் செய்தி கேட்ட சேரன் பெரிதும் மனம் 
வருந்தி வல்வினைபால் வளைந்த பாண்டி. 

சாதி ர் ் ன் ட க ம 
ppm யன் கோல் அவன் உயிர் பிரிந்தமை 

நிகழ்ந்த யால் நிமிர்ந்து மறுபடியும் செங்கோ 
பு. துமை லாயிற்று என்று கூறி ஒருவாறு ஆறு 

தல் அடைந்தான். பின்னர் தாம். 

ஆளும் குடிகளின் பொருட்டு மாநிலம் காக்கும். 

மன்னவர் அடைகின்ற அன்பங்களை யெல்லாம் சேரன் 

 யுரைத்தல் 

சாத்தனாரிடம் விரிவாக எடுத்துரைத்து அப்புலவர்க் 

குப் பரிசு கொடுத் தனுப்பினான். 

. அப்பால் சேரமன்னவன் தன்னுடனிருந்த. ௮ர 

சியைப் பார்த்து, * காதலி, உயிருடன் சென்ற பாண்டி 

மாதேவியின் கற்பையும் செயிருடன் வந்த கண்ணகி 

யின் கற்பையும் சீர்தூக்இப் பார்த்;து. எவர் ஈலம் சீரிய 

தென்று கூறுக *” என்று வேண்டினான். . அதற்கு அதி 

வால் இறந்த . ௮வ்வரசி, இருபெரும் மாதர் கற்பின் 

ஏற்றம் தாழ்வு உரைக்க மனமற்றவளாய் * தம் காதலர் 

இறந்த துயரம் பொறுக்க மாட்டாமல் இவ்வுலக 

வாழ்க்கையை நீத்த அவ்விரு மாதரும் பேரின்பப் 

பெருவாழ்வை அடைவார்களாசு ; ஆயினும் ஈமது 

5
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நாடடைந்த பத்தினிக் கடவுளாகிய 
கண்ணகிக்கு ,  கண்ணகியை.நாம் போற்றி வழிபட ஆலயம் அமைக் வேண்டும்?” எல் < கச் கருதல் வண்டும் “ என்று கூறினாள். உடனே 

அரசன் தன அருகே யிருந்த நூலதி 
புலவரை நோக்கினான். அவர்களும் ௮ரசன் குறிப். 
புணர்ந்து ௮வன் கண்ணகியார்க்கு ஆலயம் அமைக் 

கக் கருதியுள்ளா னென்பதை உணர்ந்து, 4 கண்ண 
தெய்வத்துக்குப் பொதிய மலையிலும் இம௰ய மலை 
யிலும் கற்கால் எடுக்கலாம். பொதிய மலையில் 
கல் எடுத்தால் காவிரியாற்றில் அதனை நீராட்டலும் 
இமயமலையில் கல் எடுத்தால் ௮தனைக் கங்கை யாத் 
நில் நீராட்டலும் ஏற்றதாகும் ?? என்று மொழிந்தார் 
கள். இதைக் கேட்ட சேரன் * அற்றல் மிகப்படைத்த 
வழி முறையிற் பிறந்த எனக்கு பொதிய மலையிற் கல் 
எடுத்து காவிரியாற்றில் நீராட்டுதல் ஏற்ற தன்னு. மறை 
யவரும் முனிவரும் வாழும் இமயமலையிலேயே 
சென்று சிலை எடுப்பேன். ௮ம் மலையரசன் சண் 

ணக௫ிக் கடவுள் எழுத கல் தாரானா 
இமயமலையில் இன் பாண்டியனை வென்று : பொதிய 
இலை யெடுக் ‘ உ உ... ‘ ட ஆத் அணிதல் மலையினின்றும் கற்கால் கொள்வேன்”? 

என்று சேரன் கூறினான். அப்பொழுது 

அச் சபையிலிருந்த வில்லவன் கோரை த என்னும் 

அமைச்சன் எழுந்து நின்று, “அரசே, முன்னர் கொள் 

கர் செங்களம் என்னும் போர்க்களத்தில் சோழனும் 
பரண்டியனும் தோல்வியடைந்து நீ வெற்றி பெற்ற 

பொழுது ௮ச் செய்தி உலகம் முழுதும் பரவி உன் 

புகழை நிலை நிறுத்தியத. இன்னும் கொங்கணர், கலிங்
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கர், கருநாடர், பங்களர், கங்கர், பல்வேல் கட்டியர் 

ஆய அரசர்கள் வட ஆரியசோடு சேர்ந்து தமிழ்ச் 

சேனையை எதிர்த்த காலத்து நீ, உனது யானையைச் 

செலுத்திய ஆற்றல் என்கண்ணை விட்டு ஒரு பொழு 

அம் நீங்காது, எனஅ அரியும் உனது தாயுமாயை நற் 

"சோணை இறந்தபோது ௮வள் அங்கத்தை கங்கை 

ந்ரன்னு ம் யாற்றில் நீ, நீராட்டிய காலத்தில் உன் 

றலை அமைச் மீது உடன்று எழுந்து வந்த அரிய 
yo த் மன்னர் ஆயிரவருக்கும் ஒருவனாய் 

நின்று நீ போர் செய்த பெருமையைக் 

அடல்ட் கூற்றமே கண்விழித்துக் கண்டதன்றோ. 

இத்தகைய ஆற்றல் வாய்ந்த நீ, இந் காடு முழுமை. 

யும் தமிழ் நாடாகக் கருதி வட நாட்டின் மேல் 

செல்லுவாயாகில் உன்னை எதிர்க்க வல்லார் யாவர்? 

ஆகையால் நீ வட நாட்டிற்குப் புறப்படும் செய்தியை 
அங்குள்ள அரசர்க்கு எழுத்து மூலமாய் முன்னரே 

அறிவிக்க வேண்டும் '” என்று கூறினான். அப்பொழுது 

அங்கிருந்த அழும்பில் வேள் என்னும் மற்றைய 

அமைச்சன் எழுந்து, * ௮ரசே, நாம் புறப்படும் செய் 

தயை வட நாட்டரசர்க்கு எழுத்து மூலமாய் அறி 

விக்ச வேண்டிய அவசிய மின்று, அந் நாட்டு 

அரசரது ஒற்றசெல்லாம் ஈமது வஞ்சிமா நகரத் 

Ba கிறைந்துள்ளார்களாதலால் ஈமது நகர வீதிக 

ளில் பறையறைவிப்போமானால் அவ் வெர்ற்றர்களே 

இச் செய்தியைத் தம் அரசருக்கு முறையாய் அறிவித் 

துக் கொள்வார்கள் '' என்று கூறினான். அதனை ௮7௪ 

ணும் உண்மை யென்று ஒப்புக்கொண்டு தன்: ஈக. வீதி
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களில் -வடகாட்டிற்குப் புறப்படும்: செய்தியை பறை: 

யறையுமாறு பணித்தான். வஞ்சிமா நகரத்தில் அரச 

னன பட்ட யானையை அலங்கரித்து அதன்மீது பறை: 

யேற்றி, “எமது அரசன் இமயமலையிற் இலை- எடுப்ப 

தற்காகப் பெயர்கின்றான். ஆதலால் 
ட அணு வடகாட்டில் வாழும் மன்னர் யாவரும் 

ல் பை உ ame = இடு திறை ௪ திரேகொண்டு காணவருக. 

௮ங்கனம், எதிரேற்றுக் காணீராகில் 

கடலுட் புகுந்து மலைமீதேறியும் வாழுமின். அங்ஙனம் 
32 செய்யாவிடில் துறவறம் பூண்டு வாழுமின் ” என்று 

பறையறைந்த ஓசை நாடெங்கும் பரந்தது. ௮ தன்பின் 

சேரன் அரியாசனத்தில் இனிதமர்ந்தான். அவனைச் 

சுற்றிலும் அமைச்சரும் படைத்தலைவரும் ஆசாலும் 

கணித வல்லானும் அமர்ந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது 

அரசன் அவர்களை நோக, ** வட நாட்டிலுள்ள ஆரிய 

மன்னராகிய கனகனும் விசயனும் தமிழரசரது ஆற் 

றலை அறியாத எம்மை இகழ்ந்து கூறினார்கள் என்று 

இமயமலையினின்றும் இங்கு போந்த முனிவர் வாயி 
லாய் அறிந்தேன். ௮ம்மொழிகளைக் கேட்டு வாளா 

யிருப்பது என் போன்ற வேந்தருக்கு இகழ்ச்சி தருவ 

தாகும். கண்ண௫யின் சிலை அமைப்பதற்காக நான் 

இமயமலையிலெடுக்குங் - கல்லை ௮வ் வரசர் முடியி 

லேற்றிக் கொண்டு வராமல் திரும்புவே 

னாயில் பகையரசரை நடுங்கச் செய்யும் 

, ஆற்றல் அற்று குடிகளை வருத்தம் 
கொடுங்கோ லசன் ஆகக் கடவேன் ”, என்று சபதம் 

செய்தான். அப்பொழுது ஆசான் அரசனைப் பார்த்து, 

சேரன் வஞ் 
செம் கூறல் .
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66 அருந்திறல் வேந்தே, அவ்வாரிய அரசர் இகழ்ந்து 

கூறியது உன்னையல்லவே. சோழனது ஆற்றலையல்ல 

வோ இகழ்க்அுரைத்தார்கள். ௮தலால் சீற்றம் தணிக'் 

என்று கூறினான். உடனே காலக் கணிதன் எழுக்து, 

: அரசே, வட நாட்டின்மேல் படையெடுத்துச் செல்வ 

தற்கு ஈல்ல மூழுத்தம் இஅவாகும். இம் முழுத்தத் 
.தில் வடதிசை நோக்இப் புறப்பட்டால். அங்குள்ள 

அரசர் எல்லாம் உன் அடிபணிக்து Sprite 

ஆகையால் இப்ன கன் போருக்கெழுக?? என்று 

_— முழுச். மொழிந்தான். த தைப்ப்த்கா அர 

தத்தில் : சன் அப்பொழுதே தன் போர் வாளை 

போருக்கு யும் வெண் குடையையும் வடக்கு 
காட்செய்சல் sR ன ௮2 ae 

நோக்கிப் பெயர்த்து வைக்கும்படி. 

அணை செய்தான். அப்பொழுது அரண்மனை முர 

சம் முழங்கியது. வீரர்கள் ஆரவாரித்தனர். படை வீரர் 

களும் ஐம்பெருங்குழுவும் எண் பே.ராயமும் கருமவினை 

ஞரும் கணக்கியல் வினைஞரும் தருமவிளைஞரும் தந்திர 

வினைஞரும் மன்னவனை வாழ்த்தி பட்ட யானையின் 

மீது வாளும் குடையும் ஏற்றி புறகிலைக் கோட்டத்தில் 

பெயர்த்து வைத்து ௮7௪ சபையை அடைந்தார்கள். 

அன்று அரசன் தன் பெரும் படைத் தலைவாக்குப் 

பெருஞ் சோறு வகுத்து தன்மணி முடியில் வஞ்சிமாலை 

சூடினான். அரண்மனையில் காலை முரசம் ஒலித்தலும், 

தன் வழிபடு தெய்வமாகிய சிவபெருமான் திருவடி 

தொழு.அ ௮ப்பெருமானடிகளைத் தன்முடிமேலணிக் அ 

மறையோராக்கிய வேள்விச் சாலைகளையும் சென்று 

வணங்க தன் யானையின் மீதேறினான். அப்பொழுது
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ஆடகமாடத்தில் ௮ரிஅயிலமர்ந்த திருமாலின் சேடப் 

கொண்டு, லெர் நின்று சேரனைப் போற்றினார்கள். 

இதைக் சண்ட சேரன் செஞ்சடைக் 

சொன்றி ட கடவுளாகிய தவபெருமானது வண் 
ள் பெ 
த * ணச் சேவடிகளை தன் மணிமுடியில் 

௮ணிதந்இருக் தமையால் திருமால் சேட 

தீசைப்பெற்றுதன் அணிமணி த்தோளில் தாங்கினான். 

இவ்வா௮ுவஞ்சிமாககரத்இனின்றும் அரசன் புறப்படும் 

பொழுசு நாடகமகளிர் நயம் பெற வாழ்த்தினார்கள். 

யாளை வீரரும் குதிரை வீரரும் மற்றைய போர்வீரரும் 

௮ரசன௮ ஆற்றலைப் புகழ்ந்து போற்றிஞர்கள். இவ் 

வாறு சேனையோடு சோன் வஞ்சிமா நகரினின்றும் 

நீங்இு, நீலகிரியை அடைந்து அங்கே தங்கஇனான். ப் 

ட பயனு மின்னி ன்ற a ee 

மாதவர் தோன்றினார்கள். அவர்களைக் கண்ட மன் 

னவ்ன் எழுந்து வணங்கி நின்றான். அவர்கள் ௮ரச 

னைப் பார்து, “ சிவனருளால் தோன் 

நீலகிரியில்: றிய சேோனே, நீ இமயமலையில் நோக் 
சேோனும் ர அன 
மாதவரும் . இச் செல்கின்றாய், ௮ம் மலையில் ௮௬ 

மறை அந்தணர் : வாழ்கின்றார்கள் ;. 

க். காத்தல் உனது கடமை ?? என்று கூறி 

உ அரசனை வாழ்த்திச் சென்றார்கள். 

அப்பால் கொங்கணக் கூத்தரும் கொடுங்கரு. 

் நரடரும் தம் குலத்திற்குரிய அணிகளையும் மாலைகளை: . 

யும் ௮ணிக்அு அழகிய மங்கையரோடு சிங்காரப் பாட்டு 

கள் பாடிக்கொண்டு, சேரனைக் காண வந்தார்கள்...
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குடகரும் அழகிய மாதருடன் *காரோ- 
வந்தத காதலர் ஏறிய தேரோ வந்ததது” 
என்னலும் கார்காலப்: பாட்டைப் 

வினோசச் 
காட்சி 

பாடிக்கொண்டு வந்தார்கள். அரசன் இவர்களுக்கு 
ஏற்ற முறையில் பரிசளித்து இனிதிருந்தான். 

அப்பொழுது வாயில் காப்போன் சேர மன்ன 
னிடம் வந்த, : அரசே, .சாடக மகளிர் ஐம்பத்திருவ 

ரோடும் இசையாளர் இருநாற் றெண்மசோடும் மற்றும். 

தேரும் யானையும், குதிரையும் கொண்டு .தாதுவர் 
னை அறை அண்வளு பெ என்வன பரக் ற ane 

- லில் வந்துள்ளான் ?? என்று அறிவித் 
தான். அரசன் ௪ஞ்சயனை உள்ளே வரும்படி ஆணை 
செய்ய அத்தூதுவர் தலைவனும் அரசன் முன்னே 

சென்று, “அரசே, வேற்றுமையில்லாது உன்னோடு 
கலந்த ஈண்பராகிய: நூற்றுவர் கன்னர் உன்னிடம் ஒரு. 
செய்தி. Sent cnn gt என்னைத் தூதனுப்பினார். நீ வட. 
'இசை நோக்ூச் செல்வ இமயமலையில் ஓர் கல் எடுப்ப- 
தற்கேயாயின் அதன் பொருட்டு ‘8 வழிநடந்து வருந்த 
"வேண்டாம். எனது அரசரும் உனது நண்பருமா 

‘Bw நூற்றுவர் கன்னர் தாமே இமயமலையி ற் சென்று 
கல்லெடுத்து அதனைக் கங்கையாற்றில் நீராட்டி உன் 

னிடம் கொண்டு சேர்ப்பதாய்ச் சொல்லி வரும்படி 
என்னை யனுப்பினார்'” என்றான். இதைக்கேட்ட சேரன் 
“சஞ்சயனே, வட நாட்டிலுள்ள பாலகுமாரன் என் 
னும் ௮ரசனஅ மக்களாகிய கனகனும் விசயனும்விருந் | 

். இற்காக பல மன்னர் கூடியிருந்த ஓர் இடத்தில் தமி 
ஹூாற்றலை இகழ்ந்து தம் வாயில் வந்தவாறு பிதற்றின
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ரம். அதையறிந்த இச்சேனை அவர் வாய்க்குறும்பை 

. அடக்கும் பொருட்டு ஏற்றங்கொண்டு செல்கின்ற. 

“இதனை என்: ners Bu :நூற்றுவர் கன்னரிடம் 

. எடுத்துச் சொல்லி இச் சேனை கங்கையாற்றைக் கடத் 

தற்கு வேண்டிய படகுகள் சேசரித்து வைக்கச் சொல் 

வாயாக? என்று சொல்லி அத்தாதுவனை அனுப் 

பினான். அதன் பின்னர் தென்னவன் அனுப்பிய சந் 

. தனமும் முத்துங் கொண்டு இல தூதுவர்கள் சேரன் 

- சென்னவன் முன்னே வந். நின்றார்கள். தென்ன 

IB வன்இறையைச்சேரன்ஏற்றுக்கொண்டு 

“திருமுகங்கள் எழுதி முத்திரையிட்டுத் தூனுவர்கையில் 

கொடுத்தான். அப்பால் அங்கு. நின்றும் புறப்பட்டு) 

ரற்றுவர் சுன்னர் சேர்த்து வைத்திருந்த' மரக்கலங்க 

ளின் உதவியால் கங்கையாற்றைக் கடந்து அதன் வட 

ரை சேர்ந்தான், அங்கே நூற்றுவர் கன்னர் சேரனை 

அன்போடு எதிர்கொண்டு வரவேற்று உபசரி த்தனர். 

அவர் நாட்டைக் கடந்து சோன் பகைவர் நாட்டில் 

சன்று தன் பாசறையில் இருந்தான். அப்பொழுது 

வடசாட் டரசரான உத்தரன், ABSA 

கதவு என்ட கன்ப்ளிள வன், றிக் 
வெற்றி சங்கன், தனுத்தரன், சிவேதன், மத 

லிய ஆரிய மன்னர்கள் * சனசு விசய 

ருக்குத் துணையாகத் தமிழரின் ஆற்றலைக் காண்போம்” 

என்று இரண்டு வந்தார்கள். இவ்வாறு வந்த: ஆரிய 

சேனையின்மீஅ. தமிழ்ச் சேனை பாய்ந்து அதனைச் 

“இன்னா பின்னமாய்ச்சதைத்அப் பதினெட்டு நாழிகை 

:நோத்தில் வெற்றிக் கொடியோடு விளங்கிற்று.
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வெற்றி பெற்ற சேரன் அம்பைமாஇ சூடினான். 
தோல்வியற்ற ஆரிய அரசர்கள் சடையும் காவியுடை 

யும் தரித்துச் சாம்பல் பூசிச். சந்நியாசிகள் போலவும் 
பீலியைக் கையிற் பிடித்.துச் சமண முனிவர்கள் போல 

அம், பாடும் பாணர் போலவும், ஆடும் கூத்தர் போலவும் 

கோலம் கொண்டு பல இசைகளிலும் பரந்தோடினர். 

-வணங்காவாயினராய் வண்டமிழ் இகழ்ந்த கனகனும் 

விசயனும் சிறையாகச் சேரன் சைவசப் பட்டார்கள். 

இவ்வாறு கடும்போர் முடிந்தபின் செங்குட்டுவன் 
SAS அமைச்சனாகிய வில்லவன் கோதையுடன் பல 
-வீரரை அனுப்பி, இம௰மலையினின்றும் சல்லெடுத்.து 
அக் கல்லை கனகவிசயர் தம் கதிர்முடியேற்றி முறைப் 

பாடி, கங்கை யாற்றில் நீர்ப்படை 

இமவபலேயில் ன் ரன். அப்த ள் கல்லெடுத்தல் ் ம ்் 
: தென்கரை போந்து ஆரிய மன்னா 

அழகுற அமைத்திருந்த வெள்ளிடைப் பாடியில் 
, தின் சேனையோடு தங்கனொன். சேரமன்னன் மனங் 

..சளிக்குமானு ௮ப் பாடியில் மன் பெருங் கோயிலும் 

மணி மண்டபங்களும் பொன் அரங்கமும் பூம் பந்த 

ரூம் விரிபூஞ் சோலையும் இருமலர்ப் பொய்கையும் 

ஆரிய மன்னர் அமைத்திருந்தார்கள். அங்கு சேர 
அரசன் சிறப்பாக வீற்றிருந்து கடும்போரில் சைகால் 

சிதைந்ஐம் காயம் பட்டும் வீரச் செயல் சிகழ்த்திய 

போர் வீரரை யெல்லாம் வரவழைத்து 
சேோனது 

இருவோலக்கம் அவரன ஆற்றலையும் வீரத்தையும் 
Sug ஒவ்வொருவருக்கும் பொன்னா 

லாகிய தோடுகள் எண்மர். பரிசாகக் கொடுத் 

_தான்..
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இவ்வாறு மன்னவன் மஇழ்ந்து இனிதிருக்கை 

யில் மாடலன் என்னும் மறையோன் கங்கையாந்தில் 

நீராடி, ௮சசனத இருவோலக்கம் அடைந்தான். ௮ம் 

மறையவன் அரசனைப் பார்த்து, “மன்னா, மாதவி 

பாடிய கானல் வரிப்பாட்டுக் கனகவிசயர் தம் முடித் 

தலை நெரித்தது ? 

மாடலன் சண் தான். இதைக்கேட்ட சேரன், “இங். 

் என்று நயம்பட குறிப்பாக உரைத் 

ணூயின் வர குள்ள பகையசசர் பலர் அறியாத 

௮ ௩2. மொழிகளை நீ கூறினாய் ; ௮ம் மொழி 
களின் பொருள் யாஅ ?”” என்று கேட்டான். அதற்கு 

௮ம் மறையவன் “: அரசே, கடற்கரையில் விளையாட்டுக் 

காண விரும்பிச் சென்ற மாதவி பாடிய கானல் வரிப் 

பாட்டால் கோவலன் ௮ப்போஅ மாதை விட்டு நீங்க 

-னான் ; தன் குலக்கொடியாகிய கண்ணகியைச் சேர்ந் 

தான் ; அவளுடன் மாடஷமூதூர் மதுசை புகுந்தான். 

௮ங்கு கொலைக் களப்பட்டான் ; அவன் மனைவி உன் 

நாடு புகுந்.ு வடஇசை மன்னர் மணிமுடி யேறினாள்”* . 

என்று தன் குறிப்புரையை விளங்கக் கூறினான். ௮தன் 

பின்னர் தான் மதுரையில் கண்ட சாட்சிகளையும் மாட 

லன் மன்னவனிடம் சொல்லத் தொடங்கினான். “ மன் 

“னர் கோவோ, கான் பொதியை மலையை வலம் வந்து 

குவரித். துறையில் நீராடி திரும்பி வரும் வழியில் ஊழ் 

- வினைப் பயனால் மாட மதுரையில் சென்றேன். ௮ங்கு 
பாண்டியன் நீதி தவறினான் என்றும் கோவலன் இறக்: 

பட்டான் என்றும் கேள்வியுற்ற மாதிரி என்னும் 

இடைக்குல. மாது : ஐயோ கோவலன் தீதிலன்; கோம
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கன் பிழைத்தான் ; 7 அடைக்கலம் இழந்தேன் ” என்று 
அழுது — கள்ளி.ரவில் எரியில் பாய்ர்.து இறக்தாள். 

கடுந்தவத்தால் பெருமை வாய்ந்த 
மாடலன் 
மதுரையில் i . . . 
சண்ட சாட் டாமல் உண்ணா நோன்பை மேற் 

கவுந்தியடிகள் அயர் பொறுக்க மாட் 

கொண்டு விண்ணுலகை யடைந்தார். 
இச் செயல்களையும் இன்னும் மதுரை தூர் எரிந்து 
அழிந்ததையும் எல்லாம் உணர்ந்து என் பதியாகிய 
புகார் நகரத்திற்குச் சென்றேன். BG, தன் மைந்த 

க்கும் மருமகளுக்கும் மதுரை வேர்தனுக்கும் உற்ற 

அயர் கேட்டு கோவலன் தந்ைத கொடுக்அயர் ௮டைக்து 
தன் தனத்தை யெல்லாம் தானம் செய்து துறவறம் 
புகுந்தான். அ வன் மனைவியார் தன்மகன் இறந்துபட்ட 

மாஅயர் பொருமல் வருந்தி உயிர் துறக்தார். கண்ணஇ 
யின் தந்தையும் தன் பெரும்பொருள் அனைத்தையும் 
தானம் புரிந்து துறவறம் புகுந்தான். ௪ண்ணூயின் 
தாயார் துயர் பொறுக்க மாட்டாமல் உயிர் துறந்தாள். 

இன்னும் தன் காதலன் இறந்அபட்ட செய்தி கேட்டு 

மாதவி யென்னும் பொது மாதும் 
புகார் ஈகரில் ் சண்ட காட்டு மாதவர்முன் புண்ணிய தானம் புரிந்து 

அறவறம் எய்தினாள். அவள் மக 
ளாகிய மணிமேகலையையும் கணிகையர் வாழ்க்கையிற் 
செலுத்தாது அவளது அழயெ கூந்தலைக் களைந்து 
அறவறத்தில் செலுத்தினாள். இத் இச் 'செய்தியெல் 
லாம் கேட்டு, அப் பாவத்தை தொலைத்தற் பொருட்டு 
சுங்கை யாற்றில் நீராடுவதற்கு இங்கு வந்தேன் ?? என்று 

மாடலன் கூதினான்,
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.. இவற்றை யெல்லாம் கேட்ட சேரன் மறையவனைப் 

பார்த்து, 4 பாண்டிய மன்னன் இறந்த பின்னர் 

அவன் நாடு. எந்கிலை யடைந்த.து?”” என்று வினவி 

னான். அதற்கு மாடலன், அ ரசே,நெடுஞ் செழியன் 

வெற்றிவேற் இறந்த பின் கொற்சையிலிருந்த இளங் 

செழியன் கோவாகயெ வெற்றி வேற் செழியன் 

மதுரைக்கு ஆயிரம் பொற் கொல்லரைக் கண்ணகி 

அ.ரசனாதல் 
தெய்வத்துக்கு களபலி யிட்டு, பத்தி 

னியின் கடுஞ்செத்தை மாற்றி ௮ரியாசன மேதி 

இப்போது அரசியல் நடத்துகிறான் ? என்று கூறி 

னன. ் 

இங்கனம் மாடலனும் மன்னவனும் உரையாடிக் 

சொண்டிருக்கையில் பொழுது சாய்ந்து செவ்வானத் 

இல் வெண்பிறை விளங்கித் தோன்றிற்று ; அதனை 

அரசன் உற்று கோக்கனான். அப்பொழுது அவன் 

அருகே யிருந்த காலக்கணிதன் * அரசே, நாம் வஞ். 

திமா நகரத்தை விட்டுவந்து இன்று முப்பத்திரண்டு 

மாதம் கழிந்தன '” என்று மொழிந்தான். உடனே 

அ௮ரசண் இத்திரவிதானம் அமைத்த சிங்காசனத்தின் 

மேலிருந்து மாடலனை வரவழைத்துச் சோழ நாட்டில் 

“பெருங்கள்ளி யென்னும் ௮ரசனோடு பகைத்த இளங் 

“கேரவேந்தர் போரில் இறந்த பிறகு சோழ மன்ன 

னது அரயெல் ஈன்கு நடைபெறுகின்றதா ?” என்று 

வினவினான். .அதற்கு ௮ம் மறையவன், “ ௮ ரசே, 

நிலைமை , புருவின் உயிரைக் காரக்கும்பொருட்டு, 

௮தனை உண்ணக் கருதிவந்த 'பருந்திற்குத் தன்
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னணுடம்பை அரிந்து இசை அளிச்த இறைவன (Pes) 
மூறையில் வந்த ௮.ரசர் ஆளும் சாட்டில் செங்கோல் 
திரிர்து வேழுகும் காலமுமுண்டோ ? எக் காலத் அம் 
அவர்க்குத் தீதில்லை ?” என்றான். இவற்றை யெல்லாம்: 
சேன் கேட்டு மறையவனுக்குச் தன் நிறையுள்ள 
ஐம்பது தலாம் பொன்னை தானமாக அளித்தான்.. 
அப்பால் ஆரிய மன்னர் நூற்றுவரை அவர் நாட்டுக். 

குச்.செல்ல சேரன் ௮நுமதி கொடுத்தான். அருந்தமி 
மாற்றல் அறியாது தன்னோடு மலைந்த சனக விசயமை: 
மற்றைய தமிழ் அரசர் இருவர்க்கும் காட்டி வரும்படி. 
சேரன் நீலன் என்னும் ஓற்றனை ஏவினான். பின் தன் 
சேனையோடு புறப்பட்டு ௮ரசமாதேவி மனம் மகிழவும். 

: வக் வலம்புரிச் சங்கங்கள் முழங்கவும் வஞ்: 
வஞ்சிமாககர் சிமாரகர் மக்கள் எதிர்கொண் டழைச். 
அடைதல்... கவும். மாலை வெண்குடையின் ழ் 

வாகைகாலை சூடிய சேர வேக்தன் வஞ்சமாககர் புகுந் 
தான். .அங்கு சன் அரண்மனையை அடைந்து தன் 
காதலியோடு அளவளாவி மகிழ்க்திருந்தான். ௮. ரண்- 
மனையில் G55 ஆடல் பாடல்களால் இன்புற்று ஒரு 
நாள் வேத்தியல் மண்டபத்தில் இனிது வீற்றிருக்: 
தான். அப்பொழுது நீலன் மாடல மஹறையோனோடு 
தோன்றி, 4 அரசே, உனது ஆணைப்படி. கனகவிசய- 
ரைக் கொண்டு சோழன் அரண்மனைக்குச் சென்றோம் 
ஆரிய ௮7௪ ரிருவரையும் சண்ட சோழ மன்னவன். 
% போர்க்களத்தில் வாளும் குடையும் கைவிட்டு ape 

கோலல் கொண்டு தப்பி யோடிய ௮.ரசரைச் இறை 
யாகப் பிடித்தல் றெப்பன்று”” என்று கூறினான்...
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௮/தன் பின்னர் ஆரிய அரசர் இருவசையும் கொண்டு 

பாண்டியன் வாழும் மதுரைமா நகரம் சென்றோம். 

HAG பாண்டிய ௮. சசனைக் கண்டோம். வும் மன்ன 

சேன் ஆரிய வன், ₹ அமர்க்களத்தைச் சேரனிடம் 
மன்னரைச் 

சிறை கொண்ட . . . 

தைச் சோழ தப்பி யோடிய அரசர் மீது சோன் 

தப்புவித்து தவக் கோலங் கொண்டு, 

பாண்டியர் கொண்ட இற்றம் புதுமையாக இருக் 

பென் இன்றதென்று கூறினான்”? என்று 

கூறுதல் மாடலன் சோனிடம் அறிவித்தான். 

இதைக்கேட்ட செங்குட்டுவன் உள்ளத்தில் . இனம் 

பொங்) எழுந்தது. அவனது தாமரைச் செங்கண் 

தழல் நிறங்கொண்டது. இதைக் கண்ட மாடலன் 

சோன் சீற்றம் எழுந்து “மன்னர் மன்னவ.' சீற்றம் 

கொள்ளல் தணிக. இஞ்ஞாலம் முழுவதும் ஆளும் 

அசசே, நீ இர் நாட்டை ௮. ரசாளும் பொறுப்பை 

மேற்கொண்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைந்தன ;: இது 

வசையும் ௮றக்கள வேள்வி செய்யாது மறக்கள வேள் 

வியே செய்து வருஇன்றாய். உனக்கு முன் இந் 

சாட்டை ஆண்ட ஈல்லரசசெலீலாம் இப்பொழுது 

எங்கே யிருக்னெருர்கள் ? இம் மனித 

வுடம்பானத நீரிற் குமிழிபோல் நிலை 

யற்ற தென்பதை நீ ஈன்று யறிவாய். 

செல்வமும் இளமையும் நில்லா என்பதம் நீ அறிந் 

ததே யாகும். நீயும் ஆண்டில் மூத்து ஈரை முதிர் யாக் 

கையும் கண்டாய். இப் பிறப்பில் மக்க ளூடம்பு பூண்ட, 

உயிர் மறுபிறப்பில் விலங்காக மாறினும் மாறும். விலங் 

இன் உடம்புகொண்ட உயிர் மக்கள் உடம்பைக் கொள் 

மாடலன் நீதி 

யுரைத்தல்
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ினும் கொள்ளும் இவ்வாறு ஒரு வழியாக நில்லாது 
வினையின் வழியே உயிர் செல்லுமென்பது உயர்ச் 
'தோர் மொழியாகும். இதனை யெல்லாம் உன்னிடம் 
பரிசு பெறும் பொருட்டு கான் சொல்லு ன்றேனல் 
லேன். இவ் வுலில் பிறந்து இறக்கும் மற்றைய 
மக்கள் போகும் வழியில் நீயும் போவது என்னால் 

பொறுக்க முடியவில்லை. ஆதலால் வீடு 
௮.ர௪ வேள்வி பெறுவதற்குக் காரணமாயெ பெருகல் 
செய்யுமாறு 
மாடலன் 

தாண்டூசல் ளையும் நாளைச் செய்வோவென் றிரா அ ் 

வேள்வியை நீ செய்யவேண்டும். அத 

இன்றே செய்யவும் வேண்டும். அற 

வினையை நாளைச் செய்வோமென் நிருந்தால் இன்றே 
கமஅயிர் நீங்கினும் நீங்கும். நாம் இவவுலஇல் வாழும் 
காள் இவ்வளவென்று வரையறுத்துக் கூறுதல் 
எவராலும், இயலா. நீ ஊழியோடு ஊழி உலகங் 
காத்து நீடுவாம்க *? என்று மறையவன் கூறினான். இத 
“னைக் கவனமாய்க் கேட்ட சேரன் சீற்றம் தணிந்து 
மாடல மறையோன் சொல்லிய முறையில் வேள்விக்கு 
வேண்டியனவற்றை அமைக்குமாறு அமைச்சனுக்கு 
ஆணைசெய்தான். தான் Feo pur es கொண்டுவந்த ஆரிய 
அரசரை விடுவித்து வஞ்சிமா ஈகரத்தின் புறத்தே ஒரு 
மாளிகையில் இருக்கச் செய்து தனது பெருவேள்வி 
மூடிக்தபின் ௮வ் வரசர்கள் தம் காட்டி ற்குப் போகலா 
(மென்றும் அதுவரையும் ௮ம் மன்னர்க்கு ஏற்பன 
செய்யவேண்டு மென்றும் தனது அமைச்சனுக்கு 
ஆணை செய்தான். அப்பால் ௮றநா லுணர்க்த அந்த 
ணர், ஆசான், பெருங்கணி, சறப்புடைக் கம்மியர் இவ
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சொடு சென்று சிற்பநால் வல்லார் பால் பெற வருத்த: 

கண்ணக் பத்தினிக் கோட்டத்தில் தெய்வ வடிவ 

கோட்டத்தில் மாய் ௮மைந்த கண்ணகுியை நிறுத்தி 

விழா நன்கலனணிந்து பூப்பலி செய்து காப் 
புக் கடை நிறுத்தி வேள்வியும் விழாவும் வகுத்து 

௮ம் மங்கல விழாவினை மாண்புல நடச்தினான். 

வல்வினை வந்துறுத்த கோவலன் குறுமகனால் 

கொலஃையுண்டதையும் கண்ணஇியின் கண்ணீரால்.காவ 
லன் உயிர் இழந்ததையும் மாடல மறையோன் சொல் 
லக்கேட்டு, மாசாத்துவான் அறவறம் எய்தியதையும் 
அவன் மனைவியார் உயிர் துறந்ததையும் கேட்ட 

தேவந்தியும் காவற் பெண்டும் கண்ண௫ தோழியும் 
கண்ணகியைக் காணும்பொருட்டு மதரைக்கு புறப்பட் 
டார்கள். அந் நகர் புகுக்து மதுரைமா நகரம் எரிக்து 
அழிந்ததையும் கண்ண மலைமீதே றி விண் ணுலகடைந் 
கதையும் கேட்டு கற்பரசியை ஆயர் சேரியில் ௮டைக் 
கலமாக வைத்திருந்த மாதிரி மனைக்குச் சென்று 
௮வள் மகளாகிய ஐயையுங் கூட்டிக்கொண்டு - வையை 
யாற்றின் வழியே சென்று மலைமீதேறி சண்ணூயின் 
கோயிலை யடைந்தார்கள். அங்கு நின்ற சேசன் செம் 
Seite ie. குட்டுவனிடம் : .தாம் இன்னாசென் 

் * 

தோழியர் அரைத்து கண்ணகியை நினைந்து 

கோட்டச் வருந்தினார்கள். அப்பொழுது கண் 

FPS ப் ல மின்ன Oar Gure sien 
பொன்னஞ் இலம்பணிந்து. இடையில் மேகலை 

புனைந்து கையில் வளையணிந்து காதில் வைரப் பொன் 

தோடணிந்து விண்ணிலே தெய்வ ஒளியோடு Bara
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இத் தோன் நிஞள். இக்காட்சியைக் சண்ட அரசன்” 
அ திசயமடைந்து நின்றான் ; அப்பொழுது. / ் 

தென்னவன் இ ,திலன் தேவர்கோன் சன் கோயில் 
கல்விருந்தாயினான் கானவன் தன் மகள் 
வெல்வேலான். குன்.றில் விளையாட்யோ னகலேன் 
என்னோடும் தோழிமீர் எல்லீரும் வம்மெல்லாம் 39 

- சன்று சண்ணஇ கூறிய தெய்வ மொழிகள் ஆகாயத் 
7 தில் ஒலித்தன. ௮,சன் பின்னர் அங்கு 

நின்ற மாதர்கள் தமிழ் சாட்டு மூவேக் 
தரையும். முறையே வாழ்த்தினார்கள். 

கண்ணகியும் சேசன் செங்குட்டுவன் £டு வாழ்க என்று 
வாழ்த்தினை. அப்பால் சோன் செங்குட்டுவன் 
தேவந்தியைப் பார்த்து; மாதவி மகனாயெ மணிமே 
கலை துறவறம் புகுக்ததற்குக் காரணமென்ன? ள்ன்று 
வினவினான். கோவலன் இறந்துபட்ட செய்தி கேட்டு 
மாதவி சன் மகளை வருகவென்றழைத்து அவள் காம 
னது கணைகளுக்லெக்காகாது அவளது அழகிய கூந்த 
லைக் களைக்து துறவற கெறியில் சேர்த்தாள். அது 
கேட்ட தும் _ஏர௪னும் கரமும் அருமணியை கடலில் 
இழந்தவர் போன்று ஆருத்துன்ப மடைந்தார்கள். இவ் 
வாறு சொல்லி முடித்ததும் தேவர்தி கெய்வமுற்றாள், 

i. west 6d Ghig விழுந்தது, . “onan YOan 519-55 5, செவ்வாய் மடித் 
கனகம் ்... தீது; திருமூகம்வியர்த்தனள்,செல்கண் 

் Rais sonar, கதைகளை ut Senor, 

சண்ணகியின் 

காட்டி க 

கால் பெயர்த்தர்டினள்.. . அவள்மீது பாசாண்டச் சாத். 
தன் ஆவேசமாக மாசலமன்றையவனை' கோக இச்செவ் 

6 ;
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"கோட்டு மலைச் சகொத்தில் ஒரு சுனை யிருக்கின்றது, 

அச்சுளையில் நீராடினோர் பண்டைப் பிறப்பினை அறி 

வார்கள் $ ௮ச் சுனை தெய்வச் தன்மை பொருந்திய 

தாகும்; ௮ச்சுனை நீர் உன் கையகத்துள்ள த ; ௮, தனை 

இப்பெண்கள்மீ.து தெளிப்பாயாக என்று சொல்லி 

மூன்று பெண்களைக் காட்டினான். அவர்கள்மீது அக் 

நீரைத் தெளித்த ௮ளவில் மூவரும் தம் பழம் பிறப் 

புணர்ந்தார்கள். அம்மூவரும் கண்ணகியைக் குறித் 

அப் புலம்பும்போது கண்ணகியின் தாயும் கோவலன் 

தாயும் மாதிரியுமாக அமைந்திருக்கக் : கண்டு மன்ன 

வன் வியப்படைந்தான். முற்பிறப்பில் கோவலன் 
தாயும் கண்ணகி தாயும் சேரநாட்டில் வாழ்க்த ஒரு 

; . செட்டிக்கு இரட்டைப் பின்ளைகளா 

a me கப் பிறந்திருந்தார்கள். மாதிரிஎன்னும் 
இடைக்குலமா ௮ முற்பிறப்பில் ௮னச் 

தையம்பதியில் ஓர் ௮; தணனுக்கு மகளாய்ப் பிறக் 

இருந்தாள் என்று சொல்லி சேர மன்னனைப் பார்த். 

நீ சிவபெருமானுடைய அருளினால் தோன் றி மாநிலம் 
விளக்யெ மன்னவனாதலின் செய்தவப் பயன்களும் 

இறந்தோர் வடி.வழும் கேராகக் காணும் பேறு பெந்௫ப்; 

நீ ஊழி ஊழிதோறும் உலகம் காத்து நீடு வாழ்க 

என்று வாழ்த்தினான். ௮ப்பால் மன்னவன் பத்தினிக் 

கோட்டத்தில் விளங்க தெய்வத்திற்கு விழா எடுக் 

குமாறு தேவந்தியிடம் சொல்லி சுண்ண: தெய் 

வத்தை மும்முறை வலம் வந்து வணங் நின்றான். ' 

அப்பொழுது அருஞ்சிறையினீல்யெ ஆரிய மன்ன 

ரும் பெருஞ்சிறைக் கோட்டம்... பிரிந்த மன்னரும் 
குடகக் கொங்கரும் மாளுவ வேந்தரும் கடல் சூழ்
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இலங்கைக் கயவாகு வேந்தனும் பத் 

தினி தெய்வத்தை வணங்) சே மன் 
சண்ணதி வரம் 

ல் 3 ழூ a னனைப் போல சாங்களும் எங்கள் 

நாட்டில் உனக்குச் செய்யும் விழாவில் நீ எழுந்தருளி,. 
அருள்புரிய வேண்டுமென்று விண்ணப்பம் செய்தார். 
கள். ௮ப்பொழு.௮ தந்தேன் வரம் என்று.அஆகாயத்தில் 
ஒரு சூரல் எழுந்தது. ௮ கேட்ட சேரனும் மற் 

ஹழைய அ௮.ரசரும் வீடு கண்டவர் போல் விம்மிதம் எப் 

தஇினார்கள். அப்பால் சோ அரசன். மாடல மறையோ 
னோடு வேள்விச் சாலைக்குச் சென்றான். அவ்விருவ 
ருடன் ஆசிரியர் இளங் கோவடி.களும் சென்ஞூர். அப் 
போ பத்தினி செய்வம் தேவந்தியின்மேல் Bsr a 
தோன் றி, நீ வஞ்சிமா ஈகரில் மணி மண்டபத்தில் உன் 

- தீந்தையாருடனிருந்தாய் ; அப்போது அங்கு வந்த: 
ஒரு நிமித்திகன் உன்னைப் பார்த் அ ௮7௪ இலக்கணம் 

த உன்பால் அமைந்த fara Bar pga 

.. சண்ணடு என உரைத்தான். அவ்வாறு சொல் 
owe லிய நிமித்திகளை 8 வெகுண்டு நோக் 

யுரைத்தல் என் தமயனாகய செங்குட்டுவன் இருக்க 
இவ்வாறு (றையின் றிச் சொன்னாய் 

என மூனிந்து அப்பொழுதே குணவாயில் கோட்டத் 
தில் சென்று, அறவு பூண்டு சந்தை செல்லாச் சேணெ: 
டுந்தூரத்து அந்தமில் இன்பத்து ௮ரசாள் Cam sent 
விளங்குஇன் பய் என்று இளங்கோவடிகள து aur 

லாற்றை இனி௫ எடுச்துரைத்த. இவ்வாறு கற்புக் 
கடம் பூண்ட பொற்புடைய தெய்வத்திற்கு ஆலயம் 
அமைத்து வழிபாடு செய்து தமிழ் மக்கள் பெரும். 

பே௮ பெற்ஞுர்கள். 
சிலப்பதிகாரம் முற்றிற்று .
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சிலப்பதிகார நால் நயம் 

1-வது அதிகாரம் 

"ஆசிரியர். பேருமை 

... இலப்பதிகாரம் என்னும் சிறந்த நால் செய்த .புலவர் 

பெருமான், இளங்கோ வடிகள் என்னும் பெயரால் இக்காலத் 

இல் விளங்குகஇன்றார். இப் பெயர் ௮வரது இயற்பெயரன் 

நென்பதும்; இறப்பாய் அப்புலவர்க்கு அமைந் ச பெயசென் 

பதும் ஈன்கு விளங்குகின்றது. இவ்வா 

ஆசிரியர்... ரியர் ௮. ரசளங் குமானாய் அமைக் 
௮.7௪ மூணிவர் 

திருந்த தன்மையால் ** இளங்கோ ?? என். 

௮ம், இல்லறத்தை நீத்.து துறவறம் பூண்டு ஒழுகிய சன்மை 
யால் : அடிகள் ” என்னும் இறப்புப் பெயர் பெற்றதாகத் 

தெரிஏன்ற௪. ... இப்பெரியார் துறவறத்தை மெற்சொண்ட 
வரலாறு லெப்பதிகாரத்திலேயே கூறப்பட்டுள்ள ௮. aa 

சேரலா தன். என்னும் சேர நாட்டரசனுக்கு செக்குட்டு 

வன் என்ற மூத்த மகனும், இளங்கோ: என்ற இளைய மக 

| னும் இருந்தார்கள். இவர்கள் இருவரும், கல்கி கேள்வி 

களில் சிறந்து. எல்லா நலங்களும் அமைக் ஆ விளங்கினார்கள். 

ஒரு கான்; ௮ சன். தன். மக்கள் இருவசோடும்,.. அமைச்சர்
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முதலிய ஐம்பெரும் சபையினசோடும் ௮த்தாணிமண்டபத் 

தில் ௮7௪ கோலத்தோடு வீற்றிருந்தான். அப்பொழுது, 
அச்சபை நடுவே, முகக்குறியால், வரும் 

அ. ரசளல்குமரன் பொருளுசைக்கும் வன்மையுடைய நிமித் 
அ.றவியாய 2 

ன்னு இகன் ஒருவன் வந்து. நின்று, றிது 

கேரம், அரசனையும், ௮வன் மருங்கி 

லிருந்த மக்கள் இருவரையும், முடி.மு.தல் ௮டி.வரை நெடிது 
நோக்கி, சேரலாதனைப் பார்த்து, 6 அரசே உனக்குப் பின் 

னால் இக்காட்டை அரசாளும் உரிமை இளைய மகனுக்கே 

cae, என்று கூறினான். இச்சொல் செவியிற் பட்டதும், 

செங்குட்டுவன், உள்ளத்தில் சனம் பொங்கி எழுந்தது. 

அவன் கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது. மெய் முழுதும் 
நடுங்கிற்று. இக் கோபக் குறிகளோடு சேரலாதனை விழித் 

ப் பார்த்தான். இந்நிகழ்ச்சியைக் கண்ட சபையோர் என்ன 

நேருமோ என்று இமையாமல் எதிர்பார்த் திருந்தார்கள். 

அப்பொழுது இளங்கோ, ௮ச்சபையில் எழுந்து நின்று, 

“6 இவ்வசாங்க பாரத்தைத் தாங்குவதற்கு எவ்வகையாலும் 

தகுதியுடையவன் என் தமையனே யாவான். எனக்கு ௮7௪ 

உரிமைகள் ஒன்றும் வேண்டாம். அவ்வுரிமைகளில் கான் 

ஒரு சிறிதும் பற்றுடையே னல்லன், என்பதை எல்லோரும் 

அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு இப்பொழுதே அறவறம் 

“கொள்ளப் போ௫ன்றேன்”” என்று: சொல்லி, உலக இன் 

பத்தை ஒருங்கே நீத்ன, அப்பொழுதே அருகன் கோட்டத் 

இல் சென்று, அறிவு நூல்களை ஆராய்ந்து அரும்புலமை 

வரய்ந்து விளங்னார். ் 

இவ்வாறு துறவறம் பூண்டிருந்தாலும், தமிழகத்தின் 

தன்மையை அவர் ஈன்றாய் அறிந்திருந்தார் என்பது ஈன்கு 

“தெரி௫ன்றது. பாண்டிய காட்டுப் புலவரான சீத்தலைச் சாத்



ஆசிரியர் பெருமை : 3: 

தீனார், மாட மஅரையில். தீப்பற்நியதைபும், கற்பினால் ௮ழல் 

விளைத்த கண்ணடுயின் முன்னே மத 

மைமா தெய்வம் வந்து சோன்றி, முன் 

வினைப்பயனை எடுத்து மொழிந்ததையும் 

அவரது 
நிரம்பிய புலமை. 

நேரில் கண்டிருந்தும் இளங்கோ வடிகளைப் பார்த்து, 

ஐயனே ! இக்கதை முடியுடை, வேந்தர் மூவர்க்கும் உரிய,௮. : 
ஆதலால் அடிகளே இதனை ௮ரள வேண்டும்? என்று வேண் 

டிய ஒன்றே ஆரரியாது நிரம்பிய புலமைக்கும், அகன்ற 
அறிவிற்கும் சிறந்த சான்று பகர்வதாகும், 

சாத்தனார் சொல்லிய சரித்திரத்தில் விளங்கித் சோன் 

திய மூன்று கொள்கைகளை, ஆசிரியர் உலகோர் அறியும் 

வண்ணம் உணர்த்தப் போந்தார். 

: அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூத்ராவ 

. அம், உரைசால் பத் இணிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத் 

காலில் அமைந்த தலும், ஊழ்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டு 
én enna’ மென்பதும், சூழ்வினைச் லெம்பு கா.ரணமாசச் 

இலப்பதிகா.ர மென்னும் பெயரால் நாட்டுதும் 

* யாமோர் பாட்டுடைச் செய்யுள்.?? 

என்னு அடிகள் கூ.றுசன்ருர். ௮ரசியலாகய செங்கோன்மை 

வழுவி நீதி தவறும் மன்னவன் அறக்கடவுளரல் ஒறுக்கப் 

படுவான் என்பது அசிரியாது மூகற் கொள்கையாகும். கத் 

பெனும் திண்மையை தன்னிடச்தே கொண்ட மாது மண் 

- ணுலகில் வாழும் மக்களாலும், விண்ணுலகத்தில் வாழுரச் 

சேவர்களாலும், போற்றப் படுவாள் என்பது ஆரியா. 

மற்றைய கொள்கையாகும். இன்னும் ஒருவன் ஒரு பிறப்பில் 

செய்யும் கல்வினை திவினைகளின் பயனை, மறுபிறப்பில் இண் 
ணமாய் அடைவான் எள்பது அளித மூன்ருவ.து 
கொள்கையாகும். இம்சூன்று உயரிய உண்மைகளையும் உல
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கத்தில் வாழும் மக்கள் அ நிர். உய்யுமாறு ஆரியர் . சலப் 

பதிகார மென்னும் சீரிய நூலைச் செய்தார். 

அக்காலத்தில் தமிழ் காட்டை அரசு புரிந்த மன்னரின் 

அரசியல் முறையை அறிந்து கொள்வ இவ்வாூரியருக்கு 

மிக எளிதாயிருந்தத. சேர சாட்டை யாண்டு வந்த செய் 

குட்டுவன் தன் உடன் பிறந்தவனாய் உடன் 'வளர்ந்தவனாய் 

இருந்தமையால் ௮வ்வரசன து மனப்பான்மையையும், ஆற் 

நலையும், மற்றெவரும் ௮ நிய முடியாத நணுக்கத்துடன் ஆசி 

ரியர் அறிந்திருந்தது இயல்பே யாகும். இன்னும் பாண்டியன் 

ஆண்டுவந்த மதுரைமா ஈகரத்தில்பிறக்து 

தமிழகத்தின் சன் வளர்ந்த புலவர் பெருமானாகிய சித் தலைச் 
மையை ஆூரியர் . i . , : 
நன்கு அறிந்தவர் சாத்தனார், இளல்கோவடிகளுக்கு உயிர் 

ஈண்பரா யமைரந்திருக்கமையால் .அவர் 

வாயிலாகப் பாண்டி நாட்டின் வளத்தினையும் அரசியல் 

முறையினையும் அடிகள் ஈன்றா யறிக்திருந்தார். இத்தகைய 

சிறப்பு வாய்ந்த ஆரியர் தமிழ் மொழியிலும் தலை சிறந்த 

புலமை உற்றவரசாய் இருந்தமையால் ௮வர் எழுதிய சிலப் 

பதிகார மென்னும் சீரிய நால் சொல்லாலும் பொருளாலும் 

திறந்து விளங்குகின்றது. 

இவ்வாிிரியர் எழுதிய நூலின் போக்கை கோக்கு 

மிடத் அ இவரது சமயம் சமண சமயமென்றே தெரிகின்றது. 

முதற்கண் இவர் அ.றவறம்பூண்டு வீற்றிருக்க இடம் “குண 
வாயில் கோட்டம்? என்று கூறப்படுகின் தமையானும் கோட் 

டம் என்னும் சொல்லுக்கு அடியார்க்கு நல்லார், * ௮ருகன் 

கோயில் ? என்று பொருள் கூறுகின்றமையாலும், * இளங்



ஆரியர் பெருமை ் 5. 

'கோவடிகள் "என்னும் இவருடைய பெயரிலேயே காணப்படு- 

இன்ற அடிகள்? என்னும் சொல் சமணசம. 

at oe யத்தில் அறவிகளைக்குறிக்கும் சொல்லாக 
sounds விளங்குசன்றமையா லும் ஆசிரியர் சமயம் 

சமண சமயமே என்று ஒருவாறு அறியப். 

படுசன்றஅ. இன்னும் ஆசரியர் தமது _நாலில் சைவ சமய 

'தெய்வல்களாகிய சிவபெருமானையும் அறுமுகப் பெருமானை 

யும் வைணவ சமய தெய்வமாகிய திருமாலையும் நிறைந்த 

சொற்களால் புகழ்ந்து வாழ்த்தினாலும் சமண சமயக் கொள் 

கைகளையே விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கூதி யிருக்இன்றார். 

கோவலனும் கண்ண௫யும் புகார் ஈகாத்தினின்றும் புறப்பட்டு 

மதுரைமா ககரம் சேரும்வசையும் ௮வர்கள் ஈடந்த வழிகளை 

யும்கடந்த காடுகளையும் விரிவாகக் கூறும் பகுதயில் அவ்விரு 

வருக்கும் வழித் தணையாக வர்௫ அருள் செய்கின் ஐ பெரியா 

னைக் அருக சமய ஆன்றோர்களாகவே விளங்குகின்ளுர் 

கள்; புகார் ஈகரினின்றும் ஒரு காதவழி 

ஆன்றோர்கள் ... நடந்ததும் கவுந்தியடிகள் என்னும் உஅமண 

சமயப் பெரியார் தோன் றுஇன்னுர். அவர் 

இருவருக்கும் அணையாய் மதுரைமா நகாரம் வரையும் செல் 

இன்ருர். இம்மூவரும்செல்லும் வழியில் ௮றஞ்சா நறும் அருக 

சமயச்சாசணர் தோன்றுகின்றார். சமணசமயக் கொள்கையை - 

விளங்க உரைக்கின்ஞார். ௮ருகக் கடவுளைப் போற்றிப் புகம். 

இன்ரூர். . பின்னர் வழிமுழுதும் கடந்து மதுரைமா நகரம் 

சென்று ஆயர் சேரியில் கண்ணகியை மாதிரி என்லும் இடைக் 

குல மாதிடம் அடைக்கலமாகக் கொடுக்கும்பொழுது அவ் 

கும் செவ்விய மேனியுடைய வானவன் ஒருவன் வக நிற் 

கின்றான். அவனும் ௮ருக சமய உண்மைகளையும், மந்திரத்
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இன் திறத்தினையும் எடுத்துரைக்கன்றான். இவ்வாறு கதை 

நிகழ்வதற் டெமில்லாது காயகனும் நாயகியும் வழி ஈடந்த 

பகுதியைச் சொல்லவந்த இடமே: தமது சமயக் கொள்கை 

களை எடுத். துரைத்தற்கு ஏற்ற இடமெனத் அணிந்து அவ் 

வாறே ஆசிரியர் சமண சமயக் கொள்கையை விரிச்துரைச் 

தார். 

இன்னும் சமண சமயத்தின் அடிப்படையான கொள் 

கையை ஆரியர் தமது நாலின் முடிந்த 

மூடிவாக அறுதியிட்டுக் கூறுகின்றார். 

௪மண சமயத்தில் அடிப்படையாக விளங் 

அருக சமயக் 

கொள்கைகள் 

கும் கொள்கையை மணிமேகலை ஆசிரியர் 

es பிறந்தோர் உதறுவது பெருகிய துன்பம் 
பிறவார் உறுவது பெரும் பேரின்பம் 

வசீ பற்றின் வருவது மூன்னது, பின்னான. 

அத்ரோர் உறுவது pa” 

என்று அருளிப் போந்தார். பிறப்பால் வருவது - அன் 

பமே என்றும், பிறவாமையே பேரின்பமென்றும், ௮ப் பிற 

வாமையை அடைவதற்கு, உலகப்பற்றை யெல்லாம் ஒருங்கே 

அறக்கும் gi pau pin வழியென்றும் சமண சமயம் கூறு 

ன்ற. இக் கொள்கையையே ஆசிரியர் . சிலப்பதிகாரத் 

இன் முடிந்த முடிவாக அமைத்திருக்கின்றார். : கதையில் 

தலைமகனும் தலைமகளும்- விண்ணுலகடைந்து இன்பம் பெறு 

இன்ரார்கள். இவர்களை யொழிய எஞ்சி நின்றவர் யாவரும் 

துறவியாஇன்ரார்கள். கோவலன் இறந்தது கேட்ட மாசாத்து 

1, ape வான் என்னும் அவன் தந்தை அயர் 

: பொறுக்கமாட்டாமல் தஇறவறமடைகதகான. 

சுண்ண என்னும் கற்புடைய மங்கையின் தந்தையாகிய 

மாகாய்கன் என்பான் தன் மகளும் மருகனும் ௮டைந்த அன் 

பம் கேட்டுச் அயர் பொறுக்கமாட்டாமல் துறவறம் அடைந்
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ப _ ரின் முடி.வில் ஆசிரியர் அமைத்திருக்கன்ற வெண்பாக்கள் 

- மிகுந்த ஈயம் உடையனவாய் விளங்கு 
அவரது வெண் ் 
பரக்களின் நயம் 

இன்றன. அந்தி மாலை இறப்புச் செய் 

காதையில் மாதவி கோவலனுடன் கூடி. 

அடைந்த இன்பத்தையும் கண்ணகி தன் கணவன் பிரிவாற் 
மூது அடைந்த துன்பத்தையும் ஆசிரியர் எடுத்துரைத்து 

இறுதியில் ஐர் அழகிய வெண்பாவால் அப்பொருளைச் 

சுருக்கமாக உரைக்கின்றார். 

₹ கூடினார் பால் நிழலாய்ச் கூடார் பால் வெய்யதாய்ச் 

காவலன் வெண்குடைபோலச் காட்டி ந்தே. கூடிய 

மாதவிக்கும் கண்ணகிக்கும் வானூர்மஇ விரிந்து 

போதவிழ்க்கும் கங்குந்பொழுது ?? 

என்று அடிகள் ROGET. stem வெண்கொற்றக் 

குடையின் ம் அமைந்து வாழும் குடிகளுக்கு ௮க்குடை 

. இன்பத்தையும், அதன் இம்: அமையாது பகைவராயி 

னார்க்கு ௮க் குடை அன்பத்தையும், கொடுப்பதுபோல 

வானத்தே குளிர்ந்த கதிர்களை விரிச் துக்கொண்டு தோன் நிய 

: சர்தான் மலர்களின் முகை யவிழ்த்து 
. ஒரு வெண்பா 
alee wed wink மலர்விக்கும் மாலைப் பொழுதில் கோவல 

னொடு கூடிய மாதவிக்கு இன்பத்தை. 

யும் கூடாத சண்ணகக்குக் அன்பத்தையும் கொடுத்தான் 
என்பதே இவ் வெண்பாவின் கருத்தாகும். மாலைப் பொழு 

தில் தோன்றிய சந்திரன் மாதவிக்கு இன்பத்தையும் 

_ சண்ணகிக்குக் அன்பத்தையும் கொடுத்தான் என்று சொல் 

வதோ டமையா, போது அவிழ்க்கும் கங்குற் பொழுது” 

என்று ஆசிரியர். கூறிய அழகு ஆசாய்தற் குரியதாகும். 

மாலைப் பொழுதில் சந்தின் வருகையால் இல-. மலர்கள்:
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முகையவீம்ர்து மலரும் என்பன சவிகள் எப்பொழும் 
கூறுகின்ற ஓர் உண்மையாகும். காலையில் இரவைக் கண்டு 
தாமமை மலர்வதுபோல மாலையில் ௪ச்திரனை க்சண்டு குழுதம் 
மலரும். இக் குமூசு மலரேயன் றி மாலைப்பொழுதில் மதி: 
யின் வருகையால் மலரும் மற்ரொரு மலரும் உண்டு, ம் 
மலரைச் தெய்வப்புலமைக் திருவள்ளுவ ஈயார், 

“ காலையரும்பி பகலெல்லாம் போதாஇ 

மாலைமலரு மிந்நோய் ?? 

என்று அருளிப்.போக்கார். 

காதலாகிய பூ, காலையில் அரும்பாசவும் பகலெல்லாம் 
மூசையாகவும் மாலையில் மலரசாகவும் விளங்குமென்று நாய 
ஞர் கூறியவாறு மாலைப் C பொழுதில் குமுதம் மலர்வதைப் 

- போலவே காதலும் மலரும். சந்திரன் குமுதச்சைள் சன்: 
குளிர்ந்த கதிர்களால் மலர்விப்பதுபோலலே காதல் மலரை 
யம் மலர்விக்கின்றான். இவ்வாறு சந்திரன் விரித்த காதல் 
மலர் மாசவிக்கு இன்பம் பயந்தது, எனெனில் Er SCO Be 
கோவலன் மாதலியுடனிருக்தான். ஆனால் ' கண்ணூ௰யோ 
கனியா பிருக்கமையால் காதல் கேோயின் லெம்மையால் 
அயருற்ளுள். , இவ் வம௫ய வெண்பாலில் அமைக்துள்ள 
மற்றைய ஈயங்கள் அசாயுமிட.த்து அதிகமாய்ப் Dis Chem wees 
அ.தினாட்உய்ச் தணர்ர் துகொள்வார்கள். 

- இன்னும் வழக்குரை காதையின் இறுதியில் a 
லெண்பாவைப்பேோல பலவகைப்பட்ட ஈயக்கஞம் ஒருங்கே 
யமைந்த வெண்பாவைக் காண்பது குமிழ் ல்களில் அரி 
தாகும்; 

கண்ண பாண்டிய சன் முன்னே வந்து நின்று 
கோல த்சை அரியர்,



bat
 

Va
! ஆசியர் பெருமலை 

..“*மெய்லித் பொடியும் விரிச்ச சுருங்குழலும் 

   கையில் ஈணிச் இலம்பும் சண்ணீரும்--வ்யைல்்   

ண்ட. ள்லே தோத்றான் அக்காயிகை தன்சொத் 6 eS BF 

உண்டளவே Csr bopoir உயிர் 3? 

என்று ௮ருளியிருக்சின்முர், இவ்வெண் 
மத்னொரு வெண் 

பாவின், ஈயம் 
பாலின் நபத்சை மற்ரோரிடத்தில் விரித் 

ஊரை க்தலால் கூறுவளு மிகையாகும். 

ஒவ்வா 2. ர்சவும் மகாகவும்  கண்ணடூயின் Qa வாறு Bas OY Li Pf LP oY 6 @ 

கோலத்தையும் பசண்டியனதூ செம்மையையும் கமத உள்ள 

மாகிய பளிகிகில் ஓஒவியம்போல் எழுதி அமைக்கும் அ௫ிறியர் 

கவித்திறம் தமிழ். சயந்தெரி புலவர்க்கா சல்லிருக.காஞம், 

இன்னும், 
: வேலை மடல்தாழை a. Sur Sag Ouse gre 

மாலைச் நுபின் ஐ மணிவண்டு....காலைக 

களி5றவம் தாதாதத் சோன் தித்தே கசமர் 
3 2 ட . o ட ”Y 

தெளிகி 2 வெங்கதிரோன் சேர் 

சன்று ஒர் ௮ழயெ வெண்பா அமைக்திருக்கின் தது. கடற் 

சுளையில் பெரிய மடல்களை உடைய தாரழையின் உள்ளே 

பொதிந்த. வெள்ளிய தோட்டை.ப் பன்னல ST word 

கொண்டு மாலைப் பொழு; தில் : துஞ்சிய மணிவண்டு காலைப் 

பொழுதில் பனுநிறைகத்த கறவமலசின் இ கம்சளில் ஊதி 

அதன் கலத்தை அகருமாறு கதிரவன் தோன் நினானென்று 

சாலையின் வருகையைக் கவி ஈயம்சோன்றகச் கூறியுள்ளார். 

'இவ்வெண்பாலின் சொல்கயமும் பொருள்ஈயமும் சுற்போர் 

கருத்தைக் கவரும் தன்மை வாய்க்ஐ Morag war per. 

இன்னும் இவ்லாூரியர். அருளிப்போத்த கானல். வரிப் 

பச க்களும், "வேட்டு வரிப்பாக்களும், மற் 
7 Gens wand 

. றும் அம்மானை வரி,  எந்துகவரி, ஊசல் 

2



14 இலப்பதிகார நால் ஈயம் 

வரிப்பாக்களும் மிகுந்த இசை ஈயம் (Lyric Charm) 

வாய்த்து விளங்குகன் றன. 

. ஆகவே,இதஅகாறும் கூ றியவாற்றால்சலப்ப திகா.ர.ஆ௫ரிய 

ருக்கு இளங்கோவடிகள் என்னும் பெயர் சிறப்புப் பெயராய் 

விளங்குகின்றதென்றும், ௮வர் துறவறத்தை மேற்கொண்டு 

விளங்யெ பெருக் தமிழ்ப் புலவர் என்றும், அறவியாயினும் 

தமிழகத்தின் தன்மையையும் தமிழரசின் முறையையும் ஈன் 

கறித்திருக்தா சென்றும், ௮வசது சமயம் சமண சமயமென் 

Ug Hour gi wr le விளங்கும்௮கச்சான்றுகளாலேயே ௮ றி 

யப்.படுசன்ற தென்றும், இக் நாலில் திருக் 

ae குறளின் - Bu ண்ட் ண்பன் 

வீசுனெறதென்றும், தமிம்மொழியின்பால் இவர் சிறந்த பற் 

றுடைய பெரியாரென்றும், உலூல் வாழும் உயிர்களிடத்து 

அருள் மிக வாய்ந்த ஆன்றோசென்றும், இவரது வெண்பாக் 

கள் சொல்லழகும் பொருளழகும் உடையனவாய்த் திகழ் 

இன்றன வென்றும் சுருக்கமாக உணர்த்தப்பட்ட. 

  

2-வது அதிகாரம் 

— 

அரச நீதியும், அரசியலும் 

அக்காலத்தில் தமிழ் காட்டை ஆண்டு வந்த அரசர்கள் 

நீதியைக் கண்ணும் ஆவியுமாகப் போற்றினார்கள் என்பது ' 

லெப்பதிகாரத்தால் ஈன்கு விளங்குகின் ற. குடிகளின் கல் 

தைத் தம் நலம்போற் பேணியும், தம் குடைக்கீழ் அமைத்து 

வாழும் குடிகள் எவ்வகைத் அன்பத்தாலும் நலிவுறாது இன் 

புற்று வாழ்வதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டும், தமிழாசா



௮௪ நீதியும், அரசியலும் 15. 

கள் ஆண்டு வந்தார்கள் என்று OshiGerpg. &B தவரு BF 
அ சசாளும் முறையில் தமிழ் நாட்டு மூவேந்தரும் ஒருவளை 
ஒருவர் வெல்ல முயன்நனர் என்பதம் ௮ நியப்படுகன்ற த. 

ஒவ்வொரு தமிழ் காட்டிலும், மு.ற்காலத் 
தில் நீதி போற்றிய அரசரது அரும் 
பெரும் செயல்கள் கர்ண பரம்பரைக் 

தமிழ் நாட்டு 
அரசியல் 

கதைகளாக வழங்க வந்தன. இத்தகைய வழி முறையில் 
வந்த அ௮சசர்கள் தம் முன்னோர் செயல்களையே குறிக் 
கோளாகக் கொண்டு நீதிபோற்ற முயன்னுர்கள். 

சோழ நாட்டில் அசசுபுரிக்த மன்னவனும் அந்தாட்டில்: 
வாழ்ந்த குடிகளும் சோழ நீதியைப் பெரிஓம் பாராட்டினார் 
கள். தன் கணவனை இழக்அ கையிற் சிலம்பும் கண்ணில் கண் 
ணீருமாக பாண்டிய மன்னன் முன்னே வந்து நின்ற கண்ணஇ 

யைப் பார்த்து, அவ்வரசன், 4 மாதே ! நீ 
- 99 

சோழ நீதி 
யார் என்று கேட்டவுடன் கண்ணஇ 

கூறுஇன்றாள், ் 

i 

ஆவின் கடைமணி உகுநீர் நெஞ்சு சட 

சான் சன் அரும்பெறல் புதல்வனை ஆழியின் மடி ச்தோன் 
பெரும் பெயர்புகார் என் ப 'இியே,?? - 

வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்௪ 

என்று கண்ணகி தான் பிறந்து வளர்ந்த சோழ காட்டின்: 
நீதியைப் பாண்டிய மன்னன் அறியுமாறு எடுச்அரைக்தாள்.. 

மூன்னொரு காலத்தில் சோழ நாட்டை மனுநீதி கண்ட 
சோழன் என்னும் பெயர்பெற்த மன்னவன் ஆண்டுவக்தான். 
௮வ்வரசனது இளல் ரகுமான் ஒருகாள் ௮ரண்மனையினின் 
௮ம் புதப்பட்டுத் தேரிலேறி வீதியில் செல்லும்பொழுஅ
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ஒரு பசுவின் இளங் கன்ரானது துள்ளி ஓடித் தேர்க்காலில் 

விழுந்து இறந்தது. கன்றை இழந்த தாய் மிகத் அயசரமுற்று 

.மூகத்தில் கண்ணீர் காசை தாசையாய் ஒழுக மன்னுயிரைத் 

தன்னுயிர்போற் காக்கும் மனுச்சோழன் அ௮சண்மனைக்குச் 

சென்று அங்குக் கட்டியிருந்த ௮சையா மணியைக் தன் 

கொம்பினால் ௮சைத்த௫. மணியோசை 
மனு நீதி சண்ட 

ே ் கேட்ட மன்னவன் அரண்மனையினின் 
. சோழன் 

றும் இதப் பசுவின் அன்பத்தை 

அறிந்து. மனம் நொந்து, கன்றை இழந்து வருக்அம் 

பசுவைப்போல நானும் என் மகனை இழந்து வருந்துவதே 

மூறை என்று தணிந்து தன் அருமந்த வரக் 

கர் செலுத்தினான். 

ஒரு, மைக்சன் தன் குலத்துக் குள்ளான் என்பதும் உணடரான் 

தருமந்தன் வழிச்செல்கை கடனென்று சன் மைந்தன் ~* 

மருமந்தன் தேராழி உற ஊர்ந்சான் மனுவேந்தன் , 

அருமந்.த அரசாட்சி அரிதோ மற்றெளிதோசான்.?? 

என்று சேக்கிழார் பெருமான் பெரியபுசாணத்தில்கூறுகன்ற 

வாறு சன் மகனென்றும் பாசாது, தன் குலத்துக்கு ஒரு 

மைந்தனே உள்ளான் என்பதையும் உணராத, கன்றை 

இழர்து வருந்.தூவது ஓர் பசுத்தானே என்றும் எண்ணாது, 

நீதியையே பெரிதாக நினைத்துத் தன் மைந்தன்மேல் தேர்க் 

காலைச் செலுத்திய சோழ ௮சசன் செங்கோன்மை தமிழ் 

மூட்டில் ஓர் பழங் கதையாசப் பரவியிருந்த ௮. நீதி தவறிய 

பாண்டிய மன்னனிடம் கண்ணகி நீதி தவருத. சோழ மன்ன 

வன் சிறப்பை டுத் தரைத்தாள். 

இன்னும் ருரு சோழ ௮. சசன் தன்னிட ம் அடைக் ' 

கலம் புகுந்த ஜீர் புருவின் உயிரைக் காக்கும்பொருட்டு
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அதனைப் பின்தொடர்ந்து கொல்லவந்த பருந்திற்குக் தாள் 

இரையாகி, சொன்ன சொழ்பிழையாமல் 

நீதி செலுத்திய செயலும் சோழ காட் 

டில் பழங்கதையாகவே நின்று நிலவிய. இக் கதையைச் 

சிபிச் சச்கரவர்த் இ 

சிலப்பதிகா.ர ஆசிரியர், d 

: குருகடைப் புறவின் கெடுந்துயர் தீர 

வெரிதரு பருந்தின் இ௫ம்பை நீங்க 

அரிந்து உடம்பிட்டோன் ௮றக்சரு கோலும் 

இரிந்து வேறாகும் சாலமும் உண்டோ. 

சன்று அழகாகக் கூறஇன்றார். இவ்வாறு சோழ அரசர்கள் 

நீதியை உயிரினும் அருமையாய்ப் போற்றிய நீர்மை அகல் 

காலத்திய மக்களால் பெரிதும் வியந்து பாராட்டப் பெற் 

ps. சோழ அரசர் புகழைப் பாடப் போந்த. மாதர்கள் 

₹ பூறவு நிறைபுக்குப் பொன்னுலகம் ஏத்தத் * 

குறைவில் உடம்பரிந்ச கொற்றவன்யார் அம்மானை 

. குறைவில் உடம்பரிந்ச கொற்றவன் முன் வந்த 

கறவை முறை செய்த காவலன்காண்அம்மானை 

காவலன் பூம்புகார் பாடேலோர் அம்மானை? 

என்று அம்மானை வரியில் கூறுவதாலும், இவ்வுண்மை 

இனி -விளங்குனெற ௮. 

் இவ்வாறே பாண்டிய காட்டை. அண்டுவக்த மன்னவன் 

நீதி காக்கும்பொருட்டுச் செய்த அரும்பெரும். செயல்கள் 

பழலங்கதைகளாகவே பாண்டிய நாட்டில் 

'பாண்டி௰ நீதி பரவியிருந்தன. முன்னொரு காலத்தில் 

| பாண்டிய காட்டைப் பொற்கைப் பாண் 

டியன் என்னும் மன்னவன் ௮. ரசாண்டு வந்தான். அவன 

மூறை தவருத ஆட்சியில் ௮றம் வளர்த்து மறம் தளர்த்த...
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அம்மன்னவன் காவலில், மாதவர் நோன்பும், மடவார் கற்பும், 

இறந்தோங்க வளர்ந்தன. அந்நாட்டில் வாழ்க துவந்த அந்த 

-ணன் ஒருவன் தூறை முழுகிச் தெய்வம் தொழுவதற்காக 

வடதிசை கோக்கச் செல்லும் பொழுது தனிமையாயிருக்க 

ser மனைவியைப் பார்த்து காதலி, நீ தனியே யிருப்பதற்கு 

அஞ்சவேண்டாம். ஈமதகாவலன் காவலில் யாசொரு தீங்கும் 

கேது,” என்று ஆறுதல் சொல்லிப் போனான். இவ்வாறு 

அர்தணன் சென்றதையும் ௮வன் மனைவி தனிமையாயிருர்த 

தையும் அறிக்த.௮சன் ஒவ்வொரு இரவிலும் ஈகர் காவலுக் 

காகச் சுற்றிவரும்பொழுது ௮க்தணன் வீட்டின் ௮ருகே 

_ வந்து ௮தனை மிகக் கவலையோடு பாதுகாத்தான். இவ்வா 

திருக்கையில் ஒருகாள் வடதிசைச் சென் நிருக்ச ௮ந்தணன் 

ன கு மீண்டும் தன் மனைக்கு வந்து தான் சென்ற : 

கடத்தப் காடுகளையும் கண்ட காட்டுகளையும் தன் 

காதலியிடம் விரிவாகப் பேசக் கொண் 

ஒ.ருந்சான். அந்தணன் இரும்பி வந்ததை அறியாத 

௮ சசன் எப்பொழுதும் போல் ஈள்ளிரவில் அவ்வீட்டின் 

அருகே சென்றான். அவ்வீட்டினுள் ஆண் குரலைக் கேட் 

உரன். தலைமகன் இல்லாது தலைகி தனித்திருக்கின்ற இவ் 

வீட்டில் இன்று ஆண்குரல் கேட்கின்றதே; இதன் காரணத் 
தை ௮றிவோமென்று அருகே சென்றான். இன்னும் தெளி 

வாக ஆண் ஸூ£லைக் கேட்டான். தன் காவலில் அமைந்த 

பெண்மணியின் கற்பிற்கு யாதும் இழுக்கு கேரலாகாதென் 

றெண்ணி அவ்விட்டின் கதவைக் தட்டினான். ஈள்ளிரவில் 

அயலான். ஒருவன் தன் மனைக் கதவைச் தட்டக் கேட்ட 

அந்தணன் தன் மனையாளனு கற்பினை ஐயுற்று வெளியே 

தின்றவனை யார் என்று வினவினான். ௮௧ குரல் ௮ம்மனைக் 

குரிய தலைவனப்குரலே என்றறிக்க அரசன் தான் செய்த 

பாண்டியன்
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பெரும்பிழமையை நினைந்து மனம் நொந்தான். அந்தணன் 

தன்னை .ஜயுருதவாறு அயல்வீட்டுக் கதவுகளைத் தட்டிக் 

கொண்டுவிரைந்து௮சண்மனை புகுந்தான்.௮ந்தணலும் அடு : 

த்த மனைவிகளுக்குரிய ஆடவரும் வெளிவக்அ பார்த்து கள் 

வனைக் காணாமையால் மறுகாள் மன்னனிடம் சென்று முறை 

யிட்டார்கள். ௮ப்போது௮ரசன்தன் ௮மைச்சரை௮மைத்து 

நள்ளிரவில் சாழிட்ட மனையைக்தட்டியகள்வனுக்கு௮.ற நால் 

விதிக்கும் சண்டம்யா தெனவின வினான். அமைச்சரும் சிறித 

சிந்திக்க, (ஐயனே, இத்தகைய தவறிழைத்த கள்வனது கை 

யினைக்கொய்வதேழமுறையாகும்”என்றுஎடுத்துசைத்தார்கள். 

உடனே மன்னவன் மாளிகையினுள்ளே சென்று தன் உடை 

வாளை எடுத்துவந்து ௮வ்வாளால் தன் கரத்தை வாவ்கினான். 

இதைக்கண்ட அமைச்சரும் அந்தணரும் யாதும் அறியாது 

இகைத்துவருந்இனார்கள்.௮ப்போது ௮சசன்நிகழ்க் தசெயல் 

களை நேர்மையாய் எடுத்துரைத்து, ஆசாய்ந்தறியாது அவசர 

மாய் முன்சென்று அந்தணன் கதவைக் தட்டிய கையினைக் 

கொய்தது முறையேயாகும் என்று மொழிந்தான். இதைக் 

கேட்ட பெருமக்கள் யாவரும் மன்னவன் நீதியை மனமாறப் 

புகழ்க் அ. குறைந்த கை மீண்டும் நிறைந்திலங்குமாறு இறை 

வனை வழுத்தினார்கள். இறைவன் அருளால் குறைந்த கரம் 
வளர்ந்து முன்னிலும் மிகுந்த பொன்னிறத்தோடு பொலி 

a ppg. பொன்போலிலங்கய கையினைக்கண்ட மக்கள்மனம் 

களித்து: நீதி தவருகத மன்னனைப் பொற்கைப் பாண்டிய 

னென்றுபேரமைத்அப்போற்றினார்கள்.இத்,சகைய சிலப்பதி 

காரத்; ௦ மதுைமாதெய்வம் சண்ணஇயிடம் கூறுசன்ற த. 

2 கெஞ்சம் சுடுசலின் அஞ்சேடுச் குற்று 

. வச்சிரத் தடச்கை அமரர் கோமான்
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GRO OSE SraGard குறையக் கன: DOES 

இரறைக்றாடிப் பிறந்தோர்ச்கு இழுக்கம் இன்மை ?? 
, கூ 5 

என்னா பொற்கைப் பாண்டியன் செங்கோன்மையை சிலப் 
க 

ரசம் பார ஈட்டுன்ற து 

  

இவ்வாறு கர்ண பரம்பமைக் கறைகள் தமிழ் நாட்டில் 

'வெளுவாய் வழங்க வந்தமையால் அரசர்கள் நீது வழுவாது 

நடந்து வக்கார்கன். higd சள் எவ்வசையான  அன்பங்களை 

அடைந்தாலும் அவற்றைச் இறிதும் மன த்திற் கொள்ளா gi 

குடிகொன்ர று இறைகொள்ளும் கொடுங்கோன் மன்னரைப் 

போல் தமிழ் "அரசர்கள் ஆட்சி செய்யாமல் தம் கூடிகளின் 

     பவ ன் BPs ge எண்ணாம் ஆனியு மாகக் கருஇப் போற திஞர்கள். 

ரூடிசளை வருத்தி௮ரசாளுவதைப்பார்க்கிலும்கொடுக்கோன் 

மை வேறில்லை OF SH LIGA BB தமிழ் YEE SOT ஈன்கு அறித் 

டத் ன . ட கதய te ் 
இருக்தார்கள். இவ்வுண்மை சோன் செங்குட்டுவன். வாய் 

மொழியாலேயே சன்கு ௮ நியப்படுன் 
TiS log sf SH நிர 

ப் = 1 Gt e fe Gu a பாண் &1 மன்ன aor 

பொழப்பு Pe தி ் தி ன் ° 

உயிர் . ஜறந்தானென்றும், அவன் ௮௪ 

ண்ட அழகிய நகரம் அ ழிந்ததென்றும், கேள்வியுற்ற. 

சோன். செய்ளுட்டுவன் மாநிலம் காக்கும் மன்னவன ge 

ன்பங்களை யெல்லாம் எண்ணி ஏங்குகின்றான். * 

1: மழை வளல் கர்ப்பின் வான்பே ரச்சம் 

பிழை உயிர் எய்தல் பெரும்பே ரச்சம் 

Gs புர உண்டும் கொடுங்கோ vee 

மன்பதை 'காக்கும் ஈன்குடிப் கள் 

ding தொழுதல் இல்லென 

  

Bo Queer குடிகளின் பொருட்டு அடையும் பாகத் 

கவலைகளையும் சேன் விரிவாய் எடுத்துரைத்தான். இதனால் 

+



as
 

bee
t. ௮௫ நீஇயும், அமியலும் 

அக்காலத்இி: இரசர் எத்துணை பொறுப்புடையவர்களாப் 

ஜம். காட்டுக் சூடிகனின் ஈலஜ்தைக் கருஇ airs gears 

ளென்ப௮ ஈன்கு ௮ நியப்படும். 

  

இக்ககைப லொள் சைகள் பசவியிருக் ௨ கமிழ் சாட்டில் 
௪ : ” a ௫ ௪ - ச த ௩ 

Be ண்ண்டியின் ட்ரம்ப் இதால பபாராணபு்ப LOST BT BOT Gis CBT LET oF 

   செங்கோல் வளைந்த. அப்பொழு 
பாண்டியன் 

நெடுஞ் செழிய பாண்டிய௰ தாட்டை Bi Sat BH அ௮௪ச௫ன் 

ன செய கெடுஞ்செழியன் என்னும் பெயர் வாய்க் ட்ட 
கோன்மை ட 

தவன். அவண் ஆண்டுவந்த நாட்டில் 

மறை ஓம் மங்கல ஒலியே யல்லால் அசையா . மை 

      

  

யோஸச் எர்காகுநம் கேட்டஇல்லை, இம் மன்னவன் ஆண் 

‘aks Wert நகரின் இறெப்பினா. தன் சண்களால 

கண்ட மாமறையாளன் ஒருவன் 

* சென்னவன் நாட்டுச் ஈறப்பும் செய்கையும் 

கண்மணி குளிர்ப்பச் சண்டேன் ஆதலின் 

வாழ்த தி வந் இருந் தேன் 33: 

என்றுகோவலனிடம் பாண்டியநாட்டின் சிறப்பை யும், வ்வி 

FOU சலங்களையும் சன் கண் குளிரக் சண்ட SSS HK MONG 

இ.க்ககைய மன்னவன் முன் செய்த தீவினையால். ஐர் 

தவறு செய்தான். . கோவலன் ௪௭ மனைவியின் இலம்பை 

விற்று அதனை மூலப் பொருளாக வைத்த வணிகம் செய்யும் 

பொருட்டு மதூரைக்கு லக்கான். ௮ச் சிலம்பைக் கொண்டு 

மதுரை வீதியில் செல்லும்பொழு௮, எதிரே வக்ச தட்டா 

னிடம் அதனை விலைமஇத்தற்காகக் கொடுத்தான்.தட்டாலும் 

அடை ரன்முசக உற்றுப் பார்து து கோவலனிடம், **இதக்சலைய 

விலைபுயர்ஈ்க கலம்பை இக்நகரில் வேறெவரும்விலைகொடுக் ௬ 

  

வாங்கமாட்டார்கள். அரண்மனையில் ௮அரசமாசேவிக்கே இ
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ஏற்றதாகும். கான் போய் இதனை அரசனிடம் ௮ றிவித்.து 

திரும்பி வரும்வரையும் 8 இங்கே இரு?” என்று அருகிலிருந்த 

குடிசையில் அவனை அமைத்து அரண்மனைக்குச் சென் 

மூன். அப்பொழுது அரசன் தன் தேவி 

ae யின் ஊடல் தீர்க்கும் பொருட்டு அந்தப் 
சரம மயக்கம் : 

புரத்தை நோக்கி அதி வேகமாய்ச் 
சென்றுகொண்டிருந்தான். இவ்வாறு காம வயப்பட்டு 

மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த அரசனை தட்டான் சென்று 
வணங்கி : அரசே, 

 சன்னகம் இன் றியும் கவைக்கோல் இன்றியும் 

அன்னிய மந்திரம் துணை யெனச் சொண்டு 

வாயி லாளரை மயக்கு HUQ SH 

கோயிற் சிலம்பு கொண்ட கள்வன் 

கல்லென் பேளூர் காவலர்க் ச.ரந்து என் 

சில்லைச் இறு குடில் அகத் திருந்தோன் ?? 

எனச் சொன்னான். கன்னக்கோலில்லாமலும் கவைக்கோல் 

இல்லாமலும் மக்திர வலிமையால் வாயிற் காவலசை மயக்கி 

அரண்மனைச் சிலம்பைக் கவர்க்துகொண்ட கள்வன் இப் 

பொழு அஎன்9றுகுடி சையில் ௮கப்பட்டிருக்கன்ருனென்று 

தட்டான் சொன்னவுடன் மன்னவன் காம மயக்கத்தாலும், 

வினைவிளை கால மாதலாலும், நீதி முறைகளை மறந்தவனாய் 

குற்றம் சாட்டப்பெற்றவனை விசாரணை செய்து அவன் 

ன்ஸ் னிய சொல்லும் மாற்றத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு 

சாலம் குற்றம் விளங்கனொல் தண்டம் விதிக்கவேண் 

டும் என்னும் முறையை மறந்தவனாய் 

* வினைவிளை -காலமாசலின் யாவம் .. 

சையலர் வேம்பன் தே. ரானா 

ஊர்காப்பாளரைக் கூவி ஈஙகுஎன் 

சாழ்பூங்கோதைத் தன்கால் சிலம்பு
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son Dus சள்வன் கையதாகில் 

கொன்று அ௮ச்லெம்பு கொணர்க ஈங்கெனப்?? பணித்தான். 

இவ்வாறு மயங்கி மொழிந்தபோதும் அ. ரசமாதேகியின் சில 

ம்பு கள்வன் கையிலிருந்தால் அவனைக் கொன்று இலம்பைக் 

கொண்டுவருக என்று ௮ரசன் ஆணை செய்தானேயல்லால் 

இக் தட்டான் காட்டுசன்ற கள்வனைச் 

பாண்டியன் 
. நீதி தவறுதல் கொன்று கொண்டுவருக £* என்று சொன்னா 

னல்லன். ஆயினும் கோவலன் கொலையுண்டு 

இறக்ததற்குக் காரணம் அவன் முன் செய்த தீவினையே 

யாகும். கோவலன் அப்பொழுது இவினை முதிர்வலைச் 

சென்று பட்டிருந்தான் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார். 

வினைப்பயனால் கோவலன் வெட்டுண்டு விமுக்தான். அதை 

யறிக்ச கண்ண அழு. புலம்பினாள். காதலன் கொலையுண்டு 

விமுந்த அன்பம் ௮வள் கெஞ்சில் நெருப்பை வைத்தாற் 

போல் வாட்டி வருத்திய. மாசிலாக் தன்மை வாய்ந்த தன் 

மணாளன்மீது கள்வன் என்ற குற்றமும் பழியும் ஏற்றிய 

மாற்றம் எரியும் புண்ணில் ஈட்டி தைத் தாற்போல அவள் 

. கெஞ்சத்தைப் பிளந்தது. இத்துயாம் பொறுக்க மாட்டாமல் 

தன் காதலனைக் காணக் கண்ணகி புறப் 

கண்ணா பட்டாள். மதுரைமா ஈகரிலுள்ளார் எவ 
புலம்பல் 

ரும் தன் மணுளனது மாசிலாத் தன்மையை 

அ றியாசாதலால் விண்ணிலே விளங்கத் தோன்றிய கதிரவ 

னைப் பார்த்து, 

் பாய் இரை வேலிப் படுபொருள் நீ அறிதி 

காய்கதிர்ச் செல்வனே கள்வனோ என் கணவன் ?? 

என்று முறையிட்டாள். ஆதவலும் அசரீரியாய் நின்று 

௮வ் வாயர் குல மக்களெல்லாம் அறியும்படி, * மாதே, உன் 

கணவன் கள் வனல்லன், அவனைக் கள்வனென்று கொன்ற 

இவ்வூர் அழியும் , என்று கூறிய கூரல் ஆகாயத்தில்
 oT aps
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SH அதன்பின்னர் தன் கணவன் குற்றமற்றவன் என்றும் 

அவனைக் குற்றவாளியென்று கொன்ற கொற்றவன் தவ 

நிழைத்தானென்றும் உலகோர் அனைவரும் அறியுமாறு 

Aga விரும்பினாள். ஆயர் சேரியினின்றும் புறப்பட்டு 

மதுரைமாநகரின் உள்ளே சென்றாள். வழியில் இரு மருக் 

கும் நிறைந்து நின்ற கற்புடைய மாதரைக்கண்டு தன் கண 

வன் கள்வனல்லன், அல்லன், என்று அரற்றினாள். இவ்வாறு 

அல்லலுற்று ஆற்றாது அழுவாளைக்கண்டு ஏங்க மதுரையில் 

வாழ்ந்த மக்களெல்லாம் மன்னவன் வளையாச் செங்கோல் 

வளைந்தது என்று எண்ணி வருக்தினார்கள். 

அவர்களிற் சிலர் 

 களையாச துன்பம் இக்காரிகைக்குச் காட்டி 

வளையாத செங்கோல் வளைந்தது ?? 

என்று வருக்தினார்கள். மற்றும் இலர் 

குடிகளின் மன்னவர் மன்னன் மதிக்குடை வாள் வேந்தன் 

- வாய்மொழி தென்னவன் கொத்றம் சதைந்தது?? 

என்று தயங்இஞர்கள். இன்னும் சிலர் 

் மண்குளிரச் செய்யும் :௦றவேல் கெடுக்சசை 

SOO GEOL வெம்மை ளை த்தது? 

"என்னு வாடி வருர்இஞர்கள். * பாண்டியன். எப்பொழுதும் 

நீதி தவறியவன் அல்லனே. ௮வனது வளையாத செங்கோல் 

இப்பொழு வளைக்ததே, என்ன தீவினையோ என்று குடிக 

ளும் ஏங்கி வருந்தினார்கள். சண்ண௫ியும் வீதியின் வழியே 

சென்று, பொடியில் படிந்து குருதியில் தோய்ந்து கடந்த 

தன் காதலனைக் கண்டாள்; அழுதாள், புலம்பினாள் மன்ன 

வன் இழைத்த தவதே அவள் மனச்தில் பசுமாத் து ஆணி: 

போல் பதிந்திருந்தது.
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: பரர் மிகு பழி தாற்ற பாண்டியன் தவறிழைப்ப 

சர்வசதோர் வினைசாணா விதுவென உரையாரோ ?? 

சான்றும், 

« மன்பை பழிதாற்ற மன்னவன் சவறிழைப்ப 

உண்பதோர் வினைசாணா விதுவென உரையாரோ?? 

அண்மை ஒரிறி , என்றும் னன் காதலனைக் கள்வன் என்று 

யைச் குறித்து கொன்ற. மன்னவன் பிழையை நினைந்து 

சண்ணடு அழுகல் இந்து கெஞ்சம் உருனொள். ஒருவரும் 

அ ச்திவினை விளைந்த சன்மையை உரைக்கமாட்டாமையால் 

கண்ணு எழுக்து இதற்கெல்லாம் காரணமா௫ய தீவேந்தன் 

தனைக் கண்டு இத்திறம் கேட்பேன் என்று தணிந்து ௮.ரண் 

மனை வாயிலை அடைந்தாள். அங்கு நின்ற அரசனது காவ 

லாளரைக் கண்டாள். அவர்களுடைய முகத்தில் அரசனது 

அதீதியே அவளுக்கு முற்பட்டுத் தோன்றிற்று. அக் காவ 

லாளரில் ஒருவளைப் பார்த்து, 
a : அறிவு sin pCur@w Our Dus கெஞ்சத்து 

சுண்ணி ௮௭௧௪. இறை முனற பிழைத்சோன் வாயிலோயே?? 
னது அரண்மனை இணையரிச் சிலம்பு ஒன்று ஏந்திய கையள் 

செல்லுதல். கணவா இழந்தாள் கடையகத்தாள் என்று 
அறிவிப்பாயே அ.றிவிப்பாயே ?? ் 

அறி Angie அசசமுறை பிழைக்சவன வாயில் காக்கும் 

கரவலாளனே.! ஒற்றைச்*சிலம்பைக் கையிலேந்தி கணவனை 

இழக்த ஒரு மாது இங்க. கித்தெொருளென்று உன் ௮ர௪ 

னிடம் அறிவிப்பாயாக? என்று,இசால்லி கண்களினின்றும் 

சண்ணீரைத்தீர்ரை தாரையாய்வடி த்துக் 
சண்ணூயின் 

கத்புச் கோலம் 
கொண்டுநகின்றாள்? இதனைக் காவலாளன் 

அ௮சசனிடம் அறிவித்தபொழு.து, ௮ம் 

மாதை மாளிகையின் உள்ளே விடும்படி மன்னன் ஆணைசெய் 

தான்... கற்பெனும் திண்மையே வடிவெடுத்தாற் போன்ற
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கண்ண காவலன் கண்ணெதிரே வந் நின்முள். மெய் 
முழுஅம் பொடி படிந்திருந்தது ; கருங்கூக்தல் விரிந்து 

கடக்க. ; கையில் தனிச்சிலம்பு விளலங்்கற்று; கண்ணீர் 
தாளை தாசையாய்ப் பெருகிற்று; உயிர் பிரிந்த உடலம் 

போல் உ.ருவம் தோன்றிய. இக்கோலத்தை மன்னவன் 

கண்டான். கண்ணகியைப் பார்த்து, 4 மனம் வருந்தி வக்.தூ 

நிற்கும் மாதே நீ யார்? ST oa Mp OF, அதற்குக் கண்ணகி 

அடைக்கலம் புகுந்த சிறு புழுவிற்காகத் தன் ஆருயிர் 

கொடுத்தும், தேர்க்காலில் மடிந்த ஆவின் கன்றுக்காகச் 

தன் அரிய மைந்தனை மடித்தும் நீதிபோற்றிய மன்னர் 

ஆளும் சோழ காடே கான் பிறந்த காடாகும். ௮௪ நாட்டில் 
6 மாசாத்து வாணிகன் மகனேயாகி 

வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை தூறப்ப 

சூழ் கழல் மன்னா நின்ன கர்ப்புகுந்து ஈங்கு 

என்கால் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி நின்பால் 

கொலைக் களப்பட்ட கோவலன் மனைவி ?3 

என்றாள். உடனே ௮ ரசன்உற்றதை உணர் 
௮.ரசணிடம் ; . . . த . 
கண்ணூ வழக் நீ, தட்டான் செய்த வஞ்சனை ஒன்றும் 
குறைத்தல் ௮ றியாதவனாதலால் 4 மாதே உன் கண 

வன் களவுசெய்த காரணத்தால் கொலையுண்டான், கள்வ 

னைக் கொல்லுதல் கடுங்கோலன்று, 2g செங்கோல். 
மூறையேயாரூம் என்று கூறினான். இதைக்கேட்ட சகண்ணஇ 

யின் உள்ளத்தில் கடுஞ்சினம் பொங்? எழுந்தது, அநீதியே 

உருவாய் விளங்கிய அரசனைப் பார்த்து, *கற்றிறம் படசாக் 
கொற்கை வேந்தே! என் கணவன் கள்வனல்லன் என்று இப் 

பொழுதே நிறுவுகின்றேன்; என் கணவனிட மிருக்த சிலம்பி 
னுள்ளே இருப்பது மாணிக்கமென்றாள். ௮ ரசன் அரண் 

மனையில்காணாமற்போனகிலம்பின் உள்ளேயிருப்பதுமுத்த
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என்று சொல்லி, கோவலனிட.மிமுக்னு 

Ese coor) தன் காவலாளர் மூலமாய்ப் பெற்ற இலம் 
இல்ம்பை உடை. 

சதி அரசனது ப் ண ர ER 
அரீ இயை வெளிப் உடனே அ௮தனைஎடுத் ஐக் கண்ணகி உடை 

பைக்சண்ணகியின் முன்னே வைத்தான். 

- படுத்துதல் Essie. அச்சலம்பின் உள்ளே இருந்த 

மாணிக்கம் வீ றிட்டெ pss அ தானே குந் 

றம் தெரிப்பது போல மன்னவன் வா பில் he dames: ல் 

  

மாணிம்சத்னை மன்ன வன் எண்டான், அய்ே பாம? B BOE 

வெண்ணுடைதாழ்ம்தது, கையிலிருக சசெக்கோல்தளர்நற்த த. 

₹ பொன்செய் கெ சால்லன் சன்சொல் சேட்ட 

பானே அசன், யானே கள்வன், 

மன்பதை காக்கும் ென்புலங்காவல் 

என் முதல் பிழை சது, கெடுக என்னாபுள் என 

மன்னவன் மயங்க வீழ்க்கனனே ?? 

ஜர் தட்டான் மிசால்லைக் கேட்டு இச்கொலையைச் செய்வித்து 

நானோ ௮.£என். நானே சளவன். இவரை பிழையா த௫இறை 

: as ரத ee மூறை இப்பொழுது என்னால் பிழைத்தன. இணி இன் 

வுலகவாழ்வ எனக்க. ஓவ்வானு என்று 
மன்னவன் மயக்கி செல்லி ல 

ப gue ் ர rae wee Sante sy reer 
உயிர் og eH Cpe wires 

உயிர் துறந்தான். பாண்டியா னன் உயி 

ரினும் நீதியை உயர்வாக மதித்திருக்தர்ன் என்பதற்கு இத 
னினும் வேறு சான்று வேண்டுமோ? இக்மன் ன வன் நீதியை 

e 

ச த்துணை அருமையாகப் போ ற்றிருக், காக்னைன்கது ஆசிரியா் 

கூறும் oF ௮மகூய வெண்பாவால் இசரி Borage. 

 மெய்யிழ் பொடியும், விரித்த சுருங்குழலும் 

கையில்    sage லம்பும் கண்ணி (Glo WAUCGHUE SBR ET 

கண்டளவே சே EGS 33 

  

உரரிலாஈ சன் சொத்செலியில் 

  

உண்ட வே சோற்றான் உ
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என்று ஆரியர் உருக்கமாக AGH Gar HT மெய்முழு அம் 

நிறைந்த பொ யையும் விரிக் கருக் கூர் 

கதியே உயிரினும் wee wee 
@udigp தலையும் கையில் தனிச் கம்பையும் கண் 

ணீர்ச் தாளையையும் சண்ட பொழுதே 

அசன் தோற்றான். இவ்வசசன் எத்தகைய ஆற்றல் வாய்க் 

,தவனென்பதை ஆசியர் முன்னர்க் கூறியிருக்கின் ஞர். 

₹ தயலெழு திய இமய நகெற்றியின் : 
அயலெழு திய புலியும் வில்லும் 
நாவலந் சண்பொழில் மன்னர் 
ஏவல் கேட்பப் பார் ௮ரசாண்ட 
மாலை வெண்குடைப் பாண்டியன் ?? 

என்று அரியர் கூறியவாறு, இமயமலையில் புலியைப் 

பொறித்த சோழனும், வில்லைப்பொறித்த சோனும், மற்றும் 

வடராட்டிலுள்ள குருநில மன்னரும் பணிக் ஏவல் கேட் 

டொழமுக அர்சாண்டை வெண் கொற்றக் குடையையுடைய 

பாண்டியனாவான் நெடுஞ் செழியன்... இத்தகைய ஆற்றல் 

வாய்ந்த அரசன் கண்ண௫யின் கோலத்தைக் கண்டவுடனே 

தோற்முன். படைக்கலத்தால் தோல்வி 

பாண்டியனது யடையாத பாண்டியன் இப்பாவையின் 
போர்த் திறமை ட டட ஷு ; ் 
wih 2 Bet spaugin தணன்னகாயம் 181 Za (G5 Cov 

அருமையும் தோற்றான். இவ்வாறு கண் aon Bens 

கண்டளவே தோற்ற காவலன் அவள் 

சொல்லிய சொற்களைச் செவியில் ஏற்றபொழுதே உயிரைத் 

தோற்றான். போர்க்களத்தில் வீரரது வில்லம்பால் தோல்வி 

கடையாக வீரன் இம்மாதின் சொல்லம்பால் உயிரைத் 

தோற்றான். கூடல் என்னும் மனரையை அரசாண்ட. மன் 

னவன் ஆவி அகன்ற கூடா யிணான். 

  

5ம் கையில் உணிச்லெம்பும 
  ct We = 9 =, ஆலி குடிபோன அல் வடிவம் பரவியேன்
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காடெல்லாம் சூழ்ந்த கருங்குழலும் கண்டஞ்சி 

கூடலான் கூடாயினான்?? 

என்னு அடிகள் மிக உருக்கமாகக் கூறுகின்றார். இன்னும் 

கண்ணகி அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுக கண்ணீர் அரசனது 

ஆவியைப் பிரித்துவிட்டது என்று ஆசிரியர் அருளுகின்றார்... 

₹ தொல்லை வினையால் துயருழக்சாள் சண்ணின் நீர் 

கொல்ல உயிர் கொடுச்த கோவேந்தன் வாழியரோ, 

வர்ழியரோ வாழி வருபுனல் நீர்வையை 

குழும் மதுரையார் கோமான் சன் தொல்குலமே?? 

என்னும் வாழ்த்தப் பாவால் கற்பின் வன்மையையும் நீதி 

யின் மென்மையையும் அடிகள் இனிதாக எடுத்துரைத்தார். 

இவ்வானு அரசன் அறியாது பிழை 

தாள விதி செய்து ஆவிஅறந்த செய்தி கேட்டு மனம் 

பிழைச்சமை பொருது உயரியமக்கள் சிலர் உயிர் தூறக் 

யால் மாதரி . தார்கள்; மற்றும் லர் உலகனைத் அுறந் 
உயிர் துறத்தல் ட்ட க! ‘ ad தார்கள் ; ஆயர்சேரியில் மாசிலாது வாழ்க. 

வந்த மாதிரி என்னும் மு. அமகள் * ஐயோ 

கோவலன் த திலன் கோமகன் பிழைச்சான், 

அடைக்கலம் இழந்தேன், இடைச்குலமக்காள் 1 

குடையும் கோலும் பிழைச்சவோ என 

இடையருள் யாமத்து எரியகம் புச்சாள்.?? 

என்று ஆ சரியர்கூறுமாறு கோவலன் இறந்த அன்பத்தையும் 

அரசன் செய்த பிழையையும் பொறுக்கமாட்டாமல் எரியில் 
விழுந்து உயிர் துறந்தாள். மதுரையில் வந்திருந்த கடும் 

சலப் பெருமை வாய்ந்த Sab Bung sor Bus Qcrcrorenetl fen 

*நிவந்தேர்ங்கு செங்கோல் நீழ் நில வேக்சன் 

போகுயிர் தாங்காப். பொறை சாலாட்டி, 

உண்ணா கோன்பொடு உயர் ப.இப் பெயர்ந்தரள்.??” 

3
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அரசன் இறக்தமைக்கு ஆற்றாது உண்ணாநோன்பிருந்து 
விண்ணுலகடைந்தாள். கோவலன் தாயும் 

துக் இயடிகள் சண்ண௫யின் தாயும் அயர் பொறுக்க மாட் 

உயிர் துறத்தல் , ரமல் உயிர் அறந்தார்கள். கோவலன் தந் 

தையும் கண்ணகி தந்தையும் தம் பெரும் 

, புதினத்தை யெல்லாம் தானம் செய்து அறவறம் புகுந்தார்கள். 
இவ்வாறு நீதிக்காக உயிர் கொடுத்த ௮ரசன து உயரிய ' 

.மனநலத்தை அக்காலச்தில் முடியுடை வேந்தராய் விளங்கிய 

மற்றைய மன்னர் கேட்டு ஒருபுறம் அன்ப 

pair, 2 ஏரும் இ்பறும் அடைக்க. Gag அன்றை. அரசன் இறக்தது கேட்டுத்துன்பமும் அவன் 
அயிர் துறத்தல் உயிர் கொடுத்து நீதிபோற்றிய முறையை 

அறிந்து இன்பமும் அடைந்தார்கள். பாண் 

இய நாட்டில் நிகழ்ச்த செயல்களைச் சாத்தனார் சொல்லக் 

கேட்ட, சேரன் செங்குட்டுவன் மிகமனம் வருந்தினவனாய், 

எம்மோ ரென்ன வேந்தர்க்கு இத்றெனச் 

செம்மையின் இகழ்ந்தசொல் செவிப்டலம் படாமுன், 

உயிர் பதப் பெயர்ந்தமை உறுக ஈங்சென 

வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன் 

செல்லுயிர் நிமிர்த்துச் செங்கோ லாக்யெது? 

என்று கூறினான். வல்வினையால் வளைந்த பாண்டியன் செங் 

. கோல் அவன்: உயிர் துறந்தமையால் .மறு 
பாண்டிய 5 am . . ன் அரசன் நீது படியும் நிமிர்க்து நேர்மையுற்றது என்று 

யைச் சேர சேரன் பாண்டியனைப் புகழ்ந்தான். இன் 
அரசன் பும் அட் வஞ்சிமா ஈகரத்தில் செங்குட்டுவன் தல் 

எடுத்த திருவிழாவில் சண்ணூ தெய்வம் 

காட்டு கொடுத்தபொழுது,
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“தென்னவன் இ.இலன் சேவர்கோன் தன்கோயில் 

நல்விருக்சாயினன், நானவன் தன்மகள்!? 

என்று அருளினமையாலும் பாண்டியன் முறைதவறிய 

மன்னனல்லன் என்பது இனி அணரப்படும். 

இனி சோழ நாட்டின் தலை நகராயே புசார் நகரத்தில் 

பாவை மன்றம் என்னும் பெயர் பெற்ற ஒரு மன்றம் ௮க் 

காலத்தில் விளங்கிற்று. 

“அ. ரசுகோல் சோடினும் அறங்கூற வையத்து 

உஸரூல் கோடி ஒருறம் பத்தினும் 

நாவொடு ஈவிலாது நவை நீர் உகுத்து 

பாவை மின் றழும் பாவை மன் தமும்?? 

என்று ஆரியர் கூறியிருப்பதால் ௮௪ 

- தீதி போற்றிய னது செங்கோல். வளைந்தாலும், நீதிமன் 

பாவை மன்றம் றத்தில் அறஞ் சொல்லு முறையில் நடு 

நிலமை தவறி ஒரு சார்பாக பொய்யை 

மெய்யென்று முடிவு செய்தாலும், ௮ப் பாவை மன்றத்தில் 

நின்ற பாவை நாவினால் ஒன்றும் பேசாது சண்களினின்றும் 

நீரைத் தாரை தாரையாய் வடிக்கும் என்று அறியப்படுகின் 

றஅ. இதன்கண் ஓர் உண்மை அமைந்திருக்கக் காணலாம். 

தமிழ் அரசர்கள் நீதியால் அரசாண்ட முறையில் ஒசோ 

வழி ௮ந்நீதி தவற நேர்ந்தால் ௮தனை அவ்வரசர் அ.திந்து 

மாற்றிக் கொள்வதற்கேற்ற ல குறிகள் தோன்றின என் 

னும் அவற்றால் நீதி எப்பொழுதும் நிலைத்திருந்த தென்றும் 

அறியப்படும். 

இவ்வாறு அக்காலத்தில் ௮ ரசாண்ட மன்னவன் தன் 

நாட்டிலிருந்தாலும் ௮ன்றி அயல் நாடுகளின்மேல் போருக்கு 

எழுந்தாலும். அவனைச் சுற்றி எப்பொழுதும் ப்ல அறைகளி 

லும் வல்ல அதிஞர்கள் அமைந்திருந்தார்கள் என்று தெரி.
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இன்றது. அறிவால் மாட்சிமை பெற்ற 

அ. ரசரைச் அமைச்சர்களும், சேனையை ௮ணி। வகுத் 
சுற்றியிருந்த 
he wenn அப் போர் செய்யவல்ல .சேனாபதிகளும் 

நல்ல நாளும் பொழுதும் பார்த்துச் சொல் 

லும் காலக் சணிதரும், வேற்றரசரிடம் சென்று தம் அரசர் 

கருத்தை மிக ஆற்றலோடு அறிவிக்கும் தூதுவரும் அயல் 

நாடுகளில் கரந்து வாழ்க்து அந்நாட்டு நிகழ்ச்சிகளை தம் : 

அசசர்க்கு அறிவிக்கும் ஒற்றரும் ௮க்காலத்தில் இருந்ததாக 

இலப்பதிகரரத்தால் அறியப்படுகின்ற,௮. 

அக்காலத்தில் ௮ரசர் போருக்கு எழும்பொழு.து ஈல்ல 

: நாளும் பொழுதும்பார்த்துப் புறப்பட்டாரென்று தெரிகன் 

றஅ. போருக்குப் புறப்படும் நாள் ஈன்னாளாக அமையா 

தெனில் அதற்கு முன்னசே ஒரு நல்ல பொழுதில் வாளும். 

குடையும் முரசும் ௮ ரண்மனையினின்றும் 
நல்ல காளும் 

பொழுதும் 

unt gs ge டிப் போருக்கு எழுவஅ வழக்கமாகும். 
சொல்லும் 

காலக்சணிதர் 

பெயர்த்து வைத்துப் பின் . படை இரட் 

கரிகால் வளவன் என்ஸும் சிறப்புப் பெயர் 

பெற்ற சோழ , மன்னன் வட நாட்டில் 

வாழ்ந்த ஆரிய அரசர் மேல் படையெடுத்துச் சொல்லுமுன் 

ஓர் ஈன் நாளில் ஈல்லபொழுதில், 
வாளும் குடையும் ம்யிர்சண் முரசும், நாளொடு பெகர்சி த? 

வைத்துப் பின்போருக்கு எழுந்து சென்றான் என்று 

சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்ற. இன்னும் வடகாட்டில் குறுநில 
மன்னராய் ௮ ரசாண்ட கறுவிசையர் தம் குறும்பை யடக்க 

வும் கற்புக் கடவுளாகிய கண்ணகிக்குச் சலையமைப்பதற்கு 

இமயமலையில் கல்லெடுக்கவும், எண்ணியிருப்பதாகச் சேரன் 

செங்குட்டுவன் சபையில் சொல்லியபொழுது அங்கிருந்த 

காலக்கணிதன் எழுந்து நின்று
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“Gas Bow வேந்தே வாழ்ச ரில் சொத்றம் 

இரு கில மருங்கின் மன்னரெவ்லாம் நின் 

இருமலர்த் தாமைச் சேவடி பணியும் 

மூழுத்தம் ஈங்கிது,. மூன்னிய இசைமேல் 

எழுச்சிப் பாலை எசென்று எத்.இ?? நின்றான். 

சே வாழ்க. வடதிசையில் வாழும் ௮ரசரெல்லாம் இப் 

பொழு நீ போருக்கு எழுந்தால் உன் திருவடி. பணிக் 

நிற்பார்கள். இது அத்தகைய. நவ்ல மூழுத்தம் என்று 

கூறினான். அதைக்கேட்ட அரசன் அக்கணிதன் கூறிய ஈல்ல 

பொழுதில் தன் வாளையும் குடையையும் வடதிசையில் 

ius gna gs பின் படை தஇரட்டிப் போருக்கு எழுந் 

தான் என்று கலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது. ஆகவே நல்ல 

காளும் பொழுதும் பார்த்துச் சொல்வதற்கு. வான நூலில் 

வல்ல காலக்கணிதர்கள் அக்காலத்தில் இருக்தார்களென்பது 

அ.நியப்படுஇன்ற து... மேற்கூறிய காலக்கணிகனை 

“ gfe மதியிலும் சாருச அஞ்ப்பயின் து 

ஐநஅ கேள்வியும் அமைந்சோன் ?? 

என்று ஆரியர் கூறுவதால் ௮க் காலக்கணிதன் பன்னி 

எண்டு இசாசகெளையும் செக நிலைகளையும் பஞ்ச அங்கங்களை 

யும் ௮றிர்திருந்கானென்பது இனி௮௫ அறியப்படும். 

.... இக்காலத்தில் நாகரிகமுற்ற நாடுகளில் உள்ள அர 

சாங்க முறையில் ஒற்றசே வெகுவாய் விளங் 

epee இத் கோன் றுஇன்முர்கள். இத்தகைய ஒத் 

ரை ஆளா அ௮ரசற்கு கொற்றம் இல்லை 

ன்று பண்டைத் தமிழ்: நூல்கள் கூறுகன்றன. பகை 

வரசர் காடுகளிலும் மற்றும் அயல் காடுகளிலும் கிகழுகன்ற 

அரசாங்க கிகழ்ச்சிகளையும் இயக்கங்களையும் செவ்வையாய்
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அறிந்து அறிவிப்பதற்காக piper அமைத்அக்கொள்வ*ு 

தமிழாசர் வழக்கம் என்று தெரிகன்றஅ. சேரன் செங்குட்டு 

வன் வடசாட்டிற்கு சேனையோடு புறப்படுமூன் வடநில மன். 

OTE TFT சன் வருகையை எழுத் அருலமாய்அ நிவிக்க். 

வேண்டுமென்று வில்லவன் கோதை என்னும் அமைச்சன் 

மன்னவனிட.ம் கூறினான். அப்பொழுது ௮க்கருக்த மற். 

ஜொரு அமைச்சன் எழுக்து, *இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாட்டா. 

சனுக்கும் நாம் ௮றிக்கை அனுப்பவேண்டிய அ வ௫ியமில்லை. 

சமது ஈகாத்திலேயே காம் போருக்குச் சேனையோடு வட 

- நாட்டிற்குப் புறப்படும் செய்தியைப் பறையறைவிப்போ 

மாயின், ௮யல்நாட்டாசாது ஒற்றர்கள் ஈம.துகாட்டில் நிறைந் 

துள்ளார்களாதலால், அவர்களே முறையாக தம் அரசற்கு 

அறிவித்துக்கொள்வார்கள் என்று கூறினான். இகனை ௮௪ 

னும் உண்மையென்று ஏற்றுத் தன் ஈக வீதிகளில் பறை 

யறையுமாறு பணித்தான் என்று ஆ௫ரியர்கூறுகின்றமையால் 

ஒற்றரை௮க்காலத்தியஅசர்கள் வெகுவாய் ஆண்டுவக்தார்க 

ளென்பது ௮ றியப்படுகின் ற. Qader phar ஆளுகர் தன் 

மையில்தமிழ் அரசர்கள் தலைமைபெற்றிருந்தார்கள் என்பது 

திருவள்ளுவராயனார் திருக்குறளினாலும் மற்றைய பழச் 

தமிழ் நால்களாலும் ஈன்ஞய் விளங்குகின்றது. ஒரு 

ஒற்றன் சொல்லிய பொருளை மற்றொரு 

அசன் ஒற்றன் சொல்லும் பொருளால். ஆசாய்ந் து 

ன ்றர்கள் சொல்லும் முறையில் ஆளுந்தன்மை ல இதிதாகள் சாலலு மூறை 

ஒற்றுமை காணப்பட்டால் அதனையே தமி' 

ழுர்சர்கள் உண்மையென்று ஒப்புக் கொண்டார்களென்று 

இந்தாமணி தேதலிய அதர் தமிழ் ..நால்களால் விளங்கு. 

கின்றது.
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4 ஓற்றர் தங்களே ஒத்.தரின் ஆய்தலும் 
கற்ற மாந்சரைச் சண்ணெனச் கோடலும் 

சுற்றம்.சூழ்க்து பெருக்கலும் சூ.சமோ 

கொஜ்றம் கொள்குறிக் கொத்றவர்க் கென்பவே?? 

என்னும் இந்தாமணிச் செய்யுளால் இவ்வுண்மை இனி 

விளங்கும். 

- சேரன் செங்குட்டுவன் தமிம் சாட்டில் ௮ாசு புரிந்த 

காலத்தில் வடநாட்டில் அவனுடைய ஈண்பராகிய நூற்றுவா 

கன்னர் என்னும் பெயருடைய அரசர் இருந்தாரென்று 

அறியப்படுகின்ற. இவ்வரசர் பெயரை ஆசாயும்பொழுது 

வடமொழிகளில் * சதகர்னி ? யென்று வழங்குகின்ற ௮௪ 

ர்ு பெயரின் மொழி பெயரப்பாகவே தெரிஏன்ற.து£ 

இவ்வரசர்க்கு இத்தகைய விந்தையான பெயர் அமைந்த 

தற்குக் காரணம் சரித்திர ஆ௫ரியர்களால் ஆராய்ந்து கூறப் 

பட்டுள்ள. ௪தகர்னி என்னும் வ. மொழிப் பெயருக்கும் 

நூற்றுவர் கன்னர் என்னும் தமிழ்ப் பெயருக்கும் நூறு 

செவிகளை உடையவன் என்னும் பொருள் இடைக்கன்ற.. 

் இவ்வ.ர௪ன் பல காட்டிற்கும் தன் ஒற்றளை 

அரத்துவர் அனுப்பிப் பல வழிகளால் பிறநாட்டு. 
கன்னர். 

- என்னும் பெயர் 
"ஆராய்ச்சி பித்து, * நூற்றுவர் கன்னர் ?” என்னும்.கார 

ணப் பெயர் இவ்வரசர்க்கு ௮அமைந்ததாகக் 

கருதப்படுகின்றது, ஆகவே இக்காலத்தில் காகரிகத்தில் 
ஈனி கிறந்திருப்பனவாகப் புகழப்படுகன்ற காடுகளில் கையர்: 

நிகழ்ச்சிகளைத் தெரிந்த தன்மையைச் இறப் 

ளப்படுகிற ௮7௪ உபாயக்களும் சூழ்ச்சிகளும் அக்காலத்தி 

மேயே தமிழ் அரசாங்க முறையில் அமைக் விளங்கெ 

என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். 
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தமிழ் சாட்டில் சேர சோழ பாண்டியாரன்னும் மூவர 

ரும் ஆண்டுவந்தது போல வடசாட்டில் பல ஆரிய மன்னர் 
அக்காலத்தில் ௮சசாண்டு வந்ததாகத் தெரிகின்றது. வட 
நாட்டில் வச்ச நாடு மகத காடு அவந்தி காடு முதலிய நாடுகள் 

ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிற்றர௪னால் ஆட்சி செய்யப்பெற் 

னு. ஆற்றல் மிகுந்த சமிழ் வேர்தர் ஆரிய அ.ரசர்மீ௮ு படை 

யெடுத் துர் சென்று பலவகையான அரும் செயல்கள் 

ஆத்றியதாகவும் சிலப்பதிகாரத்தால் அறியப்படுகின்ற. 
சோழ காட்டை ஆண்டுவந்த கரிகால்வளவன் என்னும் 

ஆற்றல் மிகப் படைத்த ௮ரசன் சன் சேனையோடு வடதிசை 

கோக்கிப் போத்து அங்குள்ள ௮.ரசரில் தன்னை எதிர்த் அப் 
போர் செய்வார் எவருமின் நி இமயமலை வசையும் சென்று 

அப்பால் செல்ல வொட்டாது அப்பெரிய . 

கரிகால் வலவ 

Ouae மீது கோபங்கொண்டு. சன் புலி மேத்தி 

பையை வம்மலையிற் பொறித்து மீண்டும் 

மலை பகைய:ய்நின்று தடுக்ததென்று ௮தன் 

இறப்புடன் தென்னாடு போந்தான் என்று சலப்பதிகாரம் 

கூறுன்றது. இவ்வாறு வளவன் தமிழ் காட்டுக்குத் திரும்பி 

வரும் வழியில் வச்சிரராட்டு வேந்தன் முச்துப்பந்தல் 
அமைத்து வரவேற்றான். பகைவனாகிய மகதசாட்டு மன் 

-னவன் சோழனுடன் போர் செய்து தோல்வி யுற்று 
வளவன அ வெற்றிக்கு அறிகுறியாக ஒர் அழகிய பட்டி. 

மண்டபம் அமைத்தான், அவந்திவேர்தன் தமிழ் ௮ரசனது 

நண்பன் ஆதலின் மனம் உவந்து மிக நண்ணிய வேலை 

அமைந்த தோரணவாயில் அமைத்தான். இவையெல்லாம்



ஆரிய அரசரும் தமிழ் அரசரும் ௦7 

(பொன்னாலும் மணியாலும் ௮ரிய வேலைத்திறம் வாய்ந்தன 

வாய்த் இகழ்ரந்தகன. இவ்வரசனது பெருமையை அம்மானை 

வரியில் 

* கடவரைகள் ர் எட்டும் சண்ணிமை யார்சாண 

வடவரைமேல் வாள்வேங்கை ஏத்றினன்யார் அம்மானை, 

வடவரைமேல் வாள்வேங்கை எஏற்றினன் இக்செட்டும் 

குடைகிழலில் கொண்டு அளிச்ச கொழ்்றவன் காண் அம்மானை 

கொற்றவன் சன் பூம்புகார் பாடலோர் அம்மானை ?? 

அன்று ஆரியர் அழகாகக் கூறியுள்ளார். 

கரிகால் வளவனுக்குப் பின் வட நாட்டின்மேல்- படை 
எடுத்துச் சென்ற வீரன் சேரன் செங்குட்டுவனேயாவான். 

இவ்வசசர் பெருமான் தமிழ் சாட்டில் 
சோன் செங் ள் . . ன் 

குட்வேன் சச்அுணை பற்றுடையவனாய் தமிழரசன் 

பெருமையைப் பாதகாக்கும் முறையில் 

எத்துணை ஊக்கமும் பரபரப்பும் உடையவனா யிருந்தா 
னென்பதற்கு இவன் வடகாட்டின்மேல் படை எடுத்துச் 

சென்ற வரலாறே போதிய சான்ளாகும். 

வடகாட்டில் பாலகுமான் என்னும் ஆரிய அரசனுக்கு 

கனகன் விசையன் என்ற இருமக்கள் இருந்தார்கள். ௮வவிரு 

வரும் ஒரு காள் விருந்திற்காக பல அ௮சர்கள் கூடியிருந்த 

சபையில் முன்னர் வடநாட்டைப் படையெடுத்து வெற்றி 

பெற்ற கரிகால் வளவனை இகழ்ந்து பே௫னார்கள்: ௮ச் 

சோழன் இங்கு படையெடுத்து வந்த 

கனகனும் விசைய காலத்தில் எம்மைப் போன்ற அரசர்கள் 
ம் தமிழாண் ் ட் ட a டி 
ன இதழ்க் .... இங்கு இல்லை போலும் என்று செருக்குற் 

துரைச்தல் ou பேகினர்கள். இதனை வடகசாட்டி. 

னின்றும். தமிழ் நாட்டுக்கு யாத்திரை 

யாக வந்த தபோதனர் மூலமாய்ச் செங்குட்டுவன் wg Dé
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தான், உடனே. அவன் “உள்ள த்இல் சகடுஞ்செம் பொங்க: 

எழுந்தது. இவ்வாறு கனகனும் விசையனும்' இழித்துக் 

'கூரியதூ கரிகால் வளவனை அன்று; தமிழ் அரசனை 

அல்லவோ ? சோழுனன ஆற்றலை அன்று; தமிழரது ஆற்: 

றலை அல்லவோ என்று எண்ணி அவ்வாரிய ௮சசர் செருக்கை. 

அடக் ஒழிக்க வேண்டுமெனும் சீற்றம் கொண்டான். 

: இமையச் தாபதர் எமக்கு எங்குணர்த் இய 

அமையா வாழ்க்கை அரசர் வாய்மொழி 

நம்பால் ஒழிகுல தாயின் ஆங்கஃ த 

எம்போல் வேந்தர்க்கு இகழ்ச்சியும் தரும்?? . . 

என்று சேரன் இனந்து கூறினான். சோழ ௮ சசன் வேறு Ger 

அ௮சசன். வேறு என்னும் வேற்றுமை ஒரு இறிதூம் அற்ற. 

agi sap ௮ரசு என்ற ஓரே. உணர்ச்சி உடையவனாய் 

மற்னொரு தமிழரசனை இகழ்ந்த துதன்னை 

இகழ்ந்ததேயாகுமென்று துணிந்து தன் 

சபைநடுவே அடலேறு போன்று எழுந்து 

நின்று இவ்வாறுஎம்மை இகழ்ர்துரைத்த: 

., “an Slane மருங்கின் மன்னர்தம் மூடி. தீதலை 

சேர மன்னவன் 

வஞ்செனம் 

கூறல் 

கடவுள் எழு சவோர் கற்கொண்டல்லது 

வறிது மீளும் என் வாய்வாள் ஆல் 

செறிகழல் புனைந்த செருவெல் கோலத்து 

பகையரசு நடக்காது பயங்கெழு வைப்பில் 

குடிகடுச் குறும் கோலேன் ஆகுக ?? 

என்று எல்லோருமநியச் சேரன் சபதம் செய்தான். 4 அவ்: 

விரு ௮அரசரையும் வென்று அவர் முடியின்மேல், கண்ணகிக் 

கடவுளுக்காக இமையமலையில் எடுக்கும் கல்லை ஏற்றிக் 

கொண்டு வராமல் வறிதே என் வாள் வருமாயின் பகையர 

சரளை வெல்லும் ஆற்றலற்று: குடிகளை வருத்தி அசசாளும் 

கொடுங்கோல் மன்னனென்று பேர் பெறுவேனாக ” என்று
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கடுகடுச்அ மொழிந்தான். அரசன் கருத். 

அன்ன சலக் த்றிந்த அமைச்சர்கள் பணிந்து நின்னார் 
முயல்தல் : 

கள். ஆனால் ௮ச்சபையிலிருந்த ஆசான் 

(புரோகிதன்) எழுந்து அரசே! வடரரட்டாசர் இகழ்கது 

கூறியது உன்னையல்லவே 5 சோழனையல்லவோ இகழ்ந்து 

கூ.நிஞர்கள். ஆகையால் நீ கோபர் தணிக என்று கூறினான்... 

இமைய வரம்ப நின்னிகழ்ந்சோ ரல்லர் ழி 

அமைக நின் மென ஆசான் கூற? 

என்று ஆசிரியர் கூறுவது ஆசாய்வதற் குரியதாகும். தூத் 

அசர் மூவரில் வேற்றுமையின்றி ஒத்த உணர்வுடையனாய் 

இருந்த சோன் ஆசான் சொல்லைப் புறக்கணித்து நல்ல 

மூழுத்தத்தில் வாளும் குடையும் பெயர்த்து வடகாட்டாசார் 

மீது போர் செய்யப் புறப்பட்டான். அரசனும் சேனையும் 

செல்லும் வழியில் நீலிரியின் அருகே மின்னொளி போன்ற 

மேனியோடு இல மாதர் தோன்றி சேரவீரனைப் பார்த்து, 

செஞ்சடை வானவன் அருளிணில் விளங்க 

வஞ்சிச் தோன்றிய வானவ, கேளாய் 

மாதவர் சேரனை மலையத்து எகுலம், வான்பேர் இம௰௰ 

மனமார: நிலையச்தே குதல் நின்கருச் தாதலின் 

வாழ்த்தல் | தருமறை அந்தணர் ஆங்குளர் வாழ்வோர் 

பெருரிலமன்ன, காத்தல் நின் கடனென்று 

ட்டி அங்கவர் வாழ்த்திப் பெயாந்த...னர் 1? 

என்று ஆரியர் கூறுன்றார்.. வட காட்டிலுள்ள gifts: 

அரசர் மீது சற்றங்கொண்டு செல்கின்ற சேர மன்னவன் 

இமயமலைச் சாரலில் இருந்து தவம்புரியும் ௮ந்தணரையும் . 

அறியாது அழித்தல் கூடும் என்று எண்ணி அவ்வரு மறை
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-யாளசை அரசன் அறிந்து காத்தல்வேண்டும் என்று சேச 

அட்டம் சொல்லி வாழ்த்திச் சென்ரார்கள். அப்பால் சே 

னுடன் நட்பாள. ராய கொங்கணக் கூத்து 

தாக்க ரும், கொடும் கருகா,_மும், கூடக வேக்த 

இரையளித்தல் ரும், கன்னர் நாற்றுவரும் தம் தா தவர் 

மூலமாய்சோனுக்குச் திரையளித்தார்கள். 

இவ்வாறு சேரனிடம் வந்த தூ துவர்களில் கன்னர் நாற்றுவ 

ரின் தூதுவனாய் வந்த சஞ்சயன் மொழிகள் இங்கு கருதற் 

குரியனவாகும். சஞ்சயன் செங்குட்டுவன் முன்னே போத்து 

வேற்றுமை யின்றி நின்னொடு கலந்த 

நூற்றுவர் சன்னரும் கோதற்றொழில் வேந்தே 

வட இசை மரும்கன் வானவன் பெயர்வது 

கடவுள் எழு தவோர் சந்கே யாயின் 

ஒங்கெயெ இமையச்துச் கற்கால் கொண்டு 

் வீங்குகீர்ச் கங்கை நீர்ப்படை செய்தாங்கு 

யாம் சரும் ஆற்தலம் என்றனர்.?? 

என்று கூறினான். * அரசே! 

கண்ணிக் கடவுளின் சிலை யமைப்பதற் 

அத்துவர் காக இமயமலையில் ஒரு கல்லெடுத்து வரு 

அகன் வதே உன் கருத்தாயின் நீ அதற்காக 
சேரனுக்கு த் 4 
சாதனுப்புகல்' அவ்வளவு ஆதாரம் அலைந்து வருந்த 

வேண்டாம். உனது ஈண்பராய நூற்று 

வர் கன்னர் தாமே இமயமலை சென்று கல்லெடுத்.து கங்கை 

யாற்நில் நீராட்டி. உன்னிடம் கொண்டு சேர்ப்பதாகச் சொல் 

௮ம்படி என்னைத் தூதனுப்பினார்”” என்றான். அதைக் 

கேட்ட செங்குட்டுவன், சஞ்சயனே ! கேள் :



ஆரிய அரசரும் சமிழ் அரசரும் 41 

“ பால குமாரன் மக்கள் மற்றவர் 

காவா நாவிற் சனகனும் விசயனும் 

விருந்தின் மன்னர் தம்மொடும் கூடி 

அருக்சமிழ் ஆற்றல் அ.திந்இலர் ஆங்சென 

சீற்றம் சொண்டு இசசேனை செல்வது ?? 

என்று கூறினான். ': வடகாட்டிற்கு சான் செல்வ கண்ணகி 

சோன் தெவிக்குக் கல்லெடுப்பதற்கு மட்டுமன்று. 

தாதவனிடம் கனகன் விசயன் என்ற அரசர் இருவர் 

தன் கருத்தறி ருக் தமிழ் ஆற்றல் அறியாது வாயில் 
வித்தல் ‘i 5 5 3 

வந்தவாறு பிதற்றினர் சன்று அறிந்து 

அவர் செருக்கை யடக்கும்பொருட்டு சற்றங்கொண்டு இச் 

சேனை செல்கின்றஅ. ஆகையால் எனது நண்பரான நூற்று 

வார் கன்னரிடம் இதனை எடுக் அச் சொல்லி கங்கையாற்றை 

இச்சேனை கடப்பதற்கு போதிய படகுகள் சேர்த். து வைக்கச் 
சொல்வாயாக,” என்று சஞ்சயனிட.ம் சொல்லி யனுப்பினான். 

இதனால் செங்குட்டுவன் தமிழாசரின் ஆற்றலை ஆரிய 

அசசர்க்கு அறிவுறுத்துமாறே படை யெடுத் தச் சென்றா 

னென்ப௫ தெளிவாக விளங்குகின்றது... இவ்வாறு சென்ற 

தமிழ் சேனையை ஆரிய சேனை எதிர்த்தது. 
உச்சான், வி௫ச்இரன், உருச் இரன், பை£வன் 

தமிழ்ச் சேனை இத்திரன், சிங்கன், கலு ச்தான், இவேசன் 
ஸை ஆரிய ் 

சேனை எதிர்த் 
தல் 

வடதிசை மருங்கன் மன்னவ் ரெல்லாம் 

சென் சமிழ் ஆற்றல் காண்குதும் யாமெனச் 

கலந்த கேண்மையிற் சனச விசையர் 

நிலந் தித் தானையொடு நிகர்த்துமேல் ?? 

வந்சார்கள். 

இவ்வாறு ஆரியமன்னர் பலர் தமிழாசனஅ ஆற்றலைப் பார்ப் 

போமென்றுகனகவிசயருக்கு த் துணையாய்ப் போர்க்களத்திற் 

குவந்து தமிழ்ச்சேனையின் முன்னால்பதினெட்டு காழிகையில்
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தோற்றுச்சின்னாபின்னமாய்ச்சதைந் அஜடினார்கள். சடையை 

வளர்த்த சன்னியாககெள்போல வேடம் தரி.த்.து விரைந்தோடி 

னர் சிலர் வனடியார்கள்போல தூய வெண் 

aru ட ணீரணிக்த மேனியும் தாழ்வடமும் தாங்கித் 
தம்ல 

யடைதல் தப்பியோடினர் லர் சமண முனிவர்போல் 

பிலிகைக்கொண்டு பெருசோன்பாளர் கோல 

த்தில் வெளிப்பட்ட கனகனும் விசயனும் சேரன் கைவச௪ப் 

பட்டார்கள். இவ்வாறு தமிழ்ச்சேனை வெற்றிமாலை சூடியது. 

அப்பால் இம௰மலையில் கல்லெடுத்து ௮க்கல்லை கனக 

'விசயர் தம்முடிமே லேற்றி வஞ்சிமா ஈகரத்திற்குச் சோன் 

கொண்டுவந்தான். ஆகவே சேர ௮.ரசலுக்கும் ஆரிய ௮7௪ 

ருக்கும் நிகழ்ந்த போர் அக்காலத்தில் தமிழருக்கும் ஆரிய 

ருக்கும் நிகழ்க்ச போசென்றே கருத இடமிருக்கின்றது. 

இப்போர் முடிந்த பின்னர் செங்குட்டுவனைக் காண 

வந்த மாடலன் என்னும் மறையவன் சிலப்பதிகாரக் கதை 

முழுதையும் சுருக்கி அரசே ! மா தவிமடந்தை கானல் வரிப் 

பாட்டு கனகர்விசயர் தம்முடித் தலை நெரித்தது என்று 

.அிமுகாகக் கூறினான். அதனை விளங்கச் சொல்லும்படி. 

சேரன் கேட்க. மாடலன் கூறுசன்முன்: ௮ரகே.! மாதவி 

கடற்கசையிலிருந்து பாடிய கானல் வரிப்பாட்டால் கோவ 

லன் பிணங்ூப் பிரிந்தான். சன் குலக் 
இம௰யச் சவேயை 
சனக விசயர் கொடியாக கண்ணகியைச் சேர்ந்தான். 

_ முடிமே அவளுடன் மாடமூதார் மதுரை புகுர் 
. Sapps 

தான். அங்கு கொலைக்களப்பட்டான். ௮வன் 

மனைவி நின் நாடு புகுந்து வடதிசை மன்னர் எண்ட 

- ஏறினாள் என்று கதையைக் கூறி முடித்தான்.
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இவ்வாறு சேரன் ஆரிய மன்னருடன் போர் செய்து 

“வெற்றி பெற்றதைக் கேட்ட மற்றைய தமிழ்வேந்த ரிருவ 

Gb ஒருவகையில் இன்பமும், ஒருவகையில் அயசமும் 

அடைந்தார்கள். 

: யாகாவாராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் 

சோகாப்பர் சொல்விழுக்குப் பட்டு ?? 

ன்னும் சாயனார் இருவாக்குக் ணெங்க வணங்கா வாயின 

.சாயெ கனகனும் விசயனும் அவர் கண்பராய குருகில மன்ன 

ரும்தோல்வியடைர்.அ தமிழரசன்வெற்றிமாலை சூடிய செய்தி 

"கேட்டு சோழலும் பாண்டியனும் பெரு மகிழ்வடைந்தார்கள். 

ஆயினும் தமிழ்௮ரசர்கள் ஆற்றலும் அருளும் ஒருங்கேபடை 

த். தவர்களாதலால் தோல்வியடைந்த ஆரிய அசசர்மீது பின் 

னும் சீற்றம் காட்டிய சேர விரனது செயல் கண்டு சிறித 

தமிழரசரின் வருத்தம் கொண்டார்கள். சிறையாக 

அருளோடளா? இருந்த ஆரிய அரசர் இருவரையும் தமிழச 

விய ஆண்மை ர் இருவரிடமும் காட்டி வரும்படி Cer 

மன்னன் தன் ஓற்றனுக்கு ஆணை செய்தான். அவ்வாணையை 

மேற்கொண்டு ஒற்றன் ஆரிய அ சசர் இருவரையும் கொண்டு 

சோழனது அரண்மனைக்குச் சென்றான். ௮ம் மன்னவன், 

நீள் அமர் அழுவத்து கெடும் பேராண்மையொடு 

வாளும் குடையும் மறக்களச்து ஒழித்து 

சோழனது சொல்லக் கோலத்து. உயிர் உய்ந் தோரை 

அருள. வெல்போர்க் கோடல் வெத்றமன் து ?? 

என்று கூறினான். தமது படைக்கலக்களை யெல்லாம் 

போர்க்களத்திலே போட்டுவிட்டு முனிவர் கோலங்கொண்டு 

தப்பிப் பிழைக்கக் கருதிய ஆசிய ௮சசர் இருவசையும் 

அஇறையாகக் கொள்ளுதல் அறப்போரன்று என்று சோழ
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அ.சசன் கருதினான். அதன்பின்னர். ஆரிய அரசர் இருவ: 
மையும் கண்டு ஒற்றன் பாண்டிய அரசன். அரண்மனைக்குச். 
சென்றான். அவ்வரசன் 

“ அமர்க்களம் அரசன தாகச் அறந்து 
தவப்பெருல் கோலம் கொண்டோர் தம்மேல் 
கொதியழற் சீற்றம் கொண்டோன் கொற்றம் 
YAU SI Grom mest esr போர்வேற் செழியன் 73 

 போர்க்களத்தைச் சேனிடம்ஒப்புவித்து: பாண்டியனது அருவி தவக்கோலங்கொண்டு தப் பியோடிய ஆரிய- 
அரசர்மீ*அ சேரன்கொண்ட: சீற்றம்புதுமை 

யாக இருக்கின்றது”? என்று பாண்டியன் மொழிந்தான். இவ்: 
விருபெருவேர்தர்வாய்மொழியால் அக்காலத்தில் அருளோடு 
அளாவிய அண்மையே தமிழரசர் போர்முறையில் விளங்கச் 
தோன் நிற்றென்பதும் தமிழாசர் அறப்போர் ஒன்றையே. 
 ஒப்புக்கொண்டார்க ளென்பதும் இனிது விளங்கும். 

இவ்வாறு போரில் வெற்றி பெற்ற அரசர்கள் தும்பை 
மாலை சூடுவ௫ வழக்கம். சேரன் வஞ்சிமா ஈகர.த்இினின் றும். 
படையெடுத்துச் செல்லும்பொழு அ வஞ்சிமாலையை அணிக்: 
திருந்தான். போர்முடிந்து வெற்றிபெற்றபொழு அ அம்பை 
மாலை சூடினான். கங்கையாற்றின் தென் கரையில் சேரன் 
தன் சேனையோடு ஆரிய மன்னர் அழகுற அமைத்து வைத்.. 
திருந்த வெள்ளிடைப் பாடியில் புகுந்தான். அங்கு 

மன்பெரும் சோயிலும் மணிமண்டபமங்களும் 
பொன்புனை அரங்கமும் புனைபூம் பந்தரும் 

சேரனது ஒவக்கள் உரிமைப்பள்ளியும் விரிபூஞ் சோலையும் 
,திருமலர்ப் பொய்கையும் வரிகாண் அ.ரங்கருமம். 
பேரிசை மன்னர்க்கு ஏற்பவை பிறவும் 79.



ஆரிய அரசரும் தமிழ் ௮சசரும் 45. 

ஆரிய ௮. சசர்கள் அமைத்திருக்தார்கள், ௮அவ்வெள்ளிடைப் 

பாடியில் சேர ௮ச௪ன் சிறப்பொடு விற்றிருக்.அ கடும்போரில் 

கை கால் முறிந்தும் காயம் பட்டும் மாற்றாரைக் கொன்றும் 

வி.ரச் செயல் நிகழ்த்திய வீரர்களை யெல்லாம் வரவழைத்து 

புறம் பெற வந்த போர்வாள் மறவர் 

வருக சாமென வானகப் பொலக்தொடு 

பெருநாள் அமயம் பிறக் டெக் கொடுத்தான்?? 

என்று ஆரியர் கூறுமாறு சேரன் தனு 
சேரன் படை 

வீரர்களுக் கெல்லாம் பெொன்தேோடு 
வீரர்களுக்குப் . . த ‘ 
பரிசளித்தல் (medal) பரிசாகக் கொடுத்தான் என்பது 

அ றியப்படுகன் றது. 

இன்னும் இருவேந்தர் தம்முள் மாறுபட் 
சோல்வியுந் . : ae = ௬. ண்ண டுப்போர்செய்யும்பொழு து௮மர்க்கள த்தில் 
வெத்றி பெழ்ற வெற்றி மாலை சூடிய ௮சசனுக்குத் தோல்வி 
அரசனுக்கு யுற்றஅரசன் தன்படைக்கலங்களைக் கொடுக் 
படைக்கலம் : 4 ‘ . ன் ஏழக்கல்" கும் வழக்கம் ௮க்காலத்திய போர்முறையில் 

இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. இவ் வுண்மை 

அடையார் மூனையகச்து அமர்மேம் ப௫ுநர்க்கு 

படைவழமங்கு.வதோர் பண்பு உண்டாகலின் ?? 

என்னும் சிலப்பதிகார அடிகளால் ௮ நியப்படுசன்ற ௮. 

இவ்வாறு இழையாக விருந்த ஆரிய அரசர் இருவரை 

யும் சேரன் கண்ணகிக்கு ஆலயம் அமைத்து வழிபாடு 

செய்அ முடித்த பின்னர் சிறைவிடு செய்து வடசாட்டுக்குச் 
செல்ல விடைகொடுத்து அனுப்பினான்.



4-வது அதிகாரம் 

கண்ணகியின் கற்பின் திறம் 

சிலப்பதிகார ஆசரியர் தம் முன்னுரையிலேயே, 

: உரைசால் பச்இிணிக்கு உயர்ந்சோர் ஏத்தல் ?? 

உண்மை என்பதை உல௫ல் நிலைநாட்டும் பொருட்டு நாலெழு 

_தப்போந்ததாகக் கூறியுள்ளார். உண்மையாகலப்ப திகார் 

இன் பெருமை கண்ண௫யின் கற்பின் பெருமையேயல்லால் 

வேறன்று என்ப ௮. நூலை ஒருமுறை ஓதினார்க்கும் இனிது 
விளங்கும். நூலின் அடிமுதல் பூடிவுவசை கண்ண௫யின் 
கற்பே படிப்போர் கண்ணெதிரே நிற்கின்ற௮. கற்பின் அளப் 
'பெரும் பெருமையை உலகமெலாம் அறிந்து போற்றுமாறு 

ஆசிரியர் தமது நூல்முழுமையும் அதன்்சிறப்பை அமைத்து 
எழுதிய ௮ழகு கண்டு WS pas pe hws 

பன்னிரண்டு தாகும். முதன் முதல் பன்னிரண்டு ஆண் 
eee டுக்கு உட்பட்ட வயதுடைய இளம் பெண் 

ளாய்க் கண்ணகியைக் குறிப்பிடும் பொழுது 
சிரியர், 

6 போ இலார் இருவினாள், புகழுடைய வடி.வென்றும் 

தீ.திலா வடமினின் இறம், இவள் சன் இறமென்றும் 

மாதரார் தொழுதேச்,த, வயக்கய பெருல்குணச்துச் 

கா.தலாள், பெயர் மன்னும், சண்ணூ என்பாள், மன்னோ.?? 

என்று அருளிப்போந்தார். செக்தாமசையில் பொருந்தி 
வாரமும் திருமகள் wy pare sa on Benn ஒப்பாளென்றும், 

ஆசற்ற அருந்ததியின் கற்பு இவள் கற்பை ஓக்குமென்றும்
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மாதர்கள் தொழுது புகழ்தற்குரிய அரும் 

பெரும்குணங்களை உடையவளாய்க்கண்ணகி 

விளங்கினாள். இன்னும் அம்மாதின் ௮ழூய 
மணக் கோலத்தை எழுதப் போந்த விடத்து ஆரியர், 

. 4 மாலைதாழ் சென்னி வயிரமணிச் தூணத்து 
நீல விதானத்.து நிச்திலப்பூம் பக்.தர்க்£ழ் 
வானூர் மதியம் சகடனைய வானத்துச் 
சாலி ஒநமீன் தகையாளைக் ?? 

கோவலன் முறைப்படி. மணஞ் செய்தான், என்று கூறுன் 

கண்ணகியின் 

மணக்கோலம் 

(ரர். இங்கும் மணமகளை ௮வள்பெயசால் கூத மேலுலகில் 

வாழும் அருந்ததி அன்னாளை கோவலன் 
“எண்ணுக்கு மணஞ் செய்தான் என்று ஆசிரியர் கண்ணஇ 
மாதா ர > யின் கற்பின். திறத்தையே வியர்அ கூறினார். 

பின்னர் கோவலனுக்கும் கண்ணூக்கும் கடி 
மணம் முடிந்ததும் அங்கு மணக்கோலம் காண நிறைந்து 

நின்ற மாதர்கள் மணமகள் மீ௮ு மலர்தூவி, 
 அல்சண் உல$ல் அருந்ததி அன்னாளை 
மங்கல ஈல்லமளி ஏத்தினர் ?? 

என்று மீண்டும் கண்ணகியின் கற்பின் ஈநலத்தையே சியம் 
. யுகழ்ந்துரைத்தார். இத்தகைய கற்பிற் இறந்த சண்ணூயை 
மணஞ்செய்து கோவலன் இல்லற மென்லும் க்க ததைன் 
சில ஆண்டுகள் இனி ஈடத்தினான். 

: இருக் சோம்பி இல்வாழ்வ செல்லாம் 
விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு ?? 

என்று தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ 
"கோவலனும் நாயனார் ௮ருளியவாறு காதலர் இருவரும் 
கண்ணம் sy நிறுமையுடன் வோர்க் ofl & நடத்திய த் & 1 ae கு அளித 
இல்லறம் தல், அந்தணர் ஓம்பல், அறவோர்க்கு எதிர் 

தல், சுற்றம் தழுவுதல், ஆய அறங்களை 
வழுவாது இயற்றினார்கள்.



48 சிலப்பதிகார நால் நயம் 

பின்பு கோவலன் மாதவி என்னும் காடக மாதின் ஆடல். 

பாடல், ௮ழகு ஆகிய மூன்றிலும் மயங்இ, மாதவி மனையில் 

“GIs, ௮வள் மையலிலே தாழ்ந்து, தன் 

சோவலன், காதலியை மறந்து, களித்திருந்த காலத்தில் 
பிரிக்சமையால் 

கண்ணடயின் 

சோகம் மரை இழக்கதடாகம்போலும்,வனப்பிழந்து 

சோகத்தில் மூழ்கியிருந்தாள். அவள ௮ அழ. 

Su சீறடி ௮ணி இலம்பு ஒழிந்தது. செங்கயல் நெடும்: 

கண் அஞ்சனம் மறந்தது. பவளவாள் அதல் திலகம் இழக் 

தது. மையிருங் கூந்தல் நெய்யணி மறந்தது. மங்கல ௮ணி' 

கண்ணூ மதி இழந்த வானம் போலும், தா 

யன் றி, மற்றையஅணிகளை மறந்தாள்.காதலன்பிரிந்தசோகத் 

தால் கண்ணீர் உகுத்தாள். காலையில் அரும்பிப் பகலெல் 

லாம்போதாகி மாலையில் மலரும் காதல்கோயால் ஈலிவு ற்றாள்.. 

பின், வினைப்பயனால் கோவலன்மா தவியொடு மாறுபட்டு: 

தன் மனையாளாகிய கண்ண௫பால் வந்து அவள வாடிய 

மேனியும் வருத்தமும் கண்டு மனம் தளர்ந்து அவளைப் 

பார்த்து, 6பொய்யொழுக்கத்தை மேற்சொண்ட பொது 

மாதின் மயக்கத்தில் விழுந்து முன்னோர் தேடிவைத்த. . 

பொருளையெல்லாம் தொலைத்தேன். இப்பொழுது வறுமை. 

யுந்று நாணுகின்றேன்? என்று கூறினான். இதைக்கேட்டகண் 

ணகி தன் காதலன்பின்னும் மாதவிக்குக் கொடுக்கப்பொருள் 

கையிலில்லாமையால் இவ்வாறு கூறினான் என்று எண்ணி: 

JUN மனவருத்தத்தை மாற்றக் கருதி, 4 ஐயனே, இன் 
னும் என்னிடம் இசண்டு சிலம்புகள் இருக்கன் றன;அவற்றை 

உம்மிடம் தருகிறேன்” என்றுகூ நினாள். இவ்வாறு சொல்லும் 

பொழுஅ௮ அவள்மன தில்கிறிதும் வாட்டமில்லாது அகமலர்ச் 

சியை முகமலர்ச்சி காட்டிற்று என்னும் தன்மையை,
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% நலங்கேள் முறுவல் நகைமுசங்காட்டிச் 

லெம்புள கொண் மெனச்?? சொன்னாள் 

சன்று ஆசிரியர் அழகாகக்.கூறுகின்றார். தனது காதலன் 

மன த்துயரைக்காணமனம்பொரு௮, ௮வன் தனக்குச்செய்த 

"இமைகளை எல்லாம் மறந்து, தன்னால் இயன்றவரை கணவன் 

கண்ணடி தன் மனவாட்டம் திருத்துவதே கற்புடை மங் 

சணவனது மன கையின் கடமை என்பதை உணர்ச்து கண் 

, வாட்டம் திருத் ண தன் காற்சிலம்புகளைக் கணவனிடம் 

பண் கொடுத்தாள். இதனால் ௪ண்டார் வெறுக் 

கும் செயல்களைத் தன் காதலன் செய்தாலும் ௮வனிடம் 

ஒரு சிறிதும் ௮ன்பிற் குறையா து, ௮வனஅ மனக்கவலையை 

மாற்றுதல்கற்புடைமா தர் இயல்பென்றுகன்கு தெரிகன் ற. 

இவ்வாறு. கண்ண௫ சொல்லிய மொழிகளைக் கேட்ட 

கோவலன் மனம் உருகத் தன் காதலியைப்பார்த்து, * என் 

கண்மணீ,நீகொடுத்தலெைம்பைமஅரையில்சென்றுவிற்று௮ப் 

பொருளையே மூலதனமாக வைத்து வாணிகம் செய்து நான் 

தொலைத்த பொருளை மறுபடியும் சேர்க்க எண்ணியிருக்கன் 

நேன். நீயும் என்னோடு புறப்படு” என்றுசொல்லியபொழு ௮, 

அம்மதுசை மூதூர் எங்குள்ளதென்றும் ௮ தற்குச்செல்லம் 

வழி எத்தகையதென்றும் ஒன்றும் வினவா.து அவனுடன் 

போவதற்குஇசைந்தாள். இந்தங்கையின் மெல்லியகன் மையை 

ண் * யும் வாழ்க்கையின் மேன்மையையும் அறி 

கோவலனுடன் வோமானால், இவ்வாறு ஒன்றும் வினவாது. 

மதுரைக்குப் உடன் போவதற்குப் புறப்பட்ட அவளது 

, Yea ரிய கற்பின் இம் உள்ளங்கையில் 'கெல் உயரிய கற் த 

லிக்கனிபோல் விளங்கும். கண்ணகியை அயர் சேரியில்
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இடைக்குல மாதிடம் அடைக்கலமாகக் கொடுக்கும் 

Quran gs «Qs ger) பெருமை வாய்ந்த கவுந்தி அடிகள் 

₹ என்னொடு போந்த இளங்கொடி ௩ங்கைதன் 

வண்ணச் றடி மண்மகள் அறிக் இலள்,?? 

_ என்று அம்மாதின் மென்மைத் தன்மையை அனத 0 பத்தாதா சச அமல வம் 
் வாழ்ந்து வந்த பொழுது கண்ணகியின் 

வண்ணச் €றடிகளை மண் மகளும் அறியாள் என்று 

அடிகள் கூறியதால் ௮ம் மெல்லியல் மானு தன் அகத்தை 

விட்டு மண்மேல் நடந்து மற்ஜோரிடம் சென்று அறியா 

வள் என்பது இனி விளங்கும். இத்தகைய மாத 

கணவன் ஆணையை மேற்கொண்டு ஒழுகு 
கற்பெனப்படு 
வது சொற் . . - . 

றிறம்பாமை : என்னும ஒன்றையே குறிக் கோளசகசக் 

கொண்டு காதலன் புறப்படு என்று சொல்ல 

தலே கற்புடைய மங்கையின் கடமை, 

வும் உடனே புறப்பட்டாள். : கற்பெனப்படுவத சொற்றி 

தம்பாமை”” என்று செந்தமிழ்ச் செல்வி ௮ருனிய உயரிய 

நீதிக்குக் கண்ணகயே ஒப்பற்ற சான்றாக விளங்குஇன் முள். 

் இவ்வாறு தான் செய்த தீமையையெல்லாம் மறர்அ தன் 

மொழியைத் தலைமேல் தாங்கிப் புறப்பட்ட கண்ண௫யின் 

பெருக்தகைமைகோவலன் கெஞ்சத்தைக் குழைச் அவருத்தி 

ய. இருவரும் காட்டினின்றும் விடியுமுன்னசே புறப்பட்டு 

புகார்ரகரத்தினின்றும் முப்பத்தொருகாதவழியுள்ள தாரத் 

தில் ஒரு கா தவழி நடந்தார்கள். கண்ணகியின் ஈடை பயிலாத 

மெல்லடி.கள் வாடி. வருந்தின. ௮வள அகொடிபோன் ற இடை 

கள் கோவுற்றன. மெய்முழுதும் தளர்க்து ௮ருகே தோன் நிய 

ஒரு சோலையில் இளைப்பாறச் தன் காதலனுடன் சென்ஞாள்.
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அப்பொழுதான் கண்ண தன் காதலன் 
கண்ணகி வழி 
நடந் ் 
anne யாழும் குழைத் சாற்போன்ற மழலைமொழி' 

களால் இன்னும் மதுரை மூதூர் எவ்வளவு 

மனம் சிறிதும் வருக்காவண்ணம் குழலும் 

தூரமிருக்கிறது என்று கேட்டாள். இப்படி வழி நடந்த 

வருத்தம் பொறுக்க முடியாமல் வினவும்பொழுதும் தன் 

மனவருத்தத்தைக் கோவலன் அறிந்தால் வருந் தவான் 

என்றெண்ணி ௮தனை மறைத்து, 

: ம௦இ.ராக் செவியின் முள் எயிறிலங்க 

மதுரை மூதூர் யாதென வினவினாள் ?? 

தனது முற்றாத மழலை மொழிகளோடு, மெல்லிய புன்னகை: 

செய்து, அரும்பு போன்ற பற்கள் இலங்க மதுரையின் 

வழியைக் கேட்டாள் என்று அசிரியர் கூறும் அழகு 

அ௮றித்து மஇழ்வதற்கு உரியதாகும். 

பின்னும்கடத்தற்கரிய கடுங்கானகத்தில் தன் கற்பையே 

துணையாகக் கொண்டு சண்ணக வழி கடந்தாள். வெய்யோன் 

வெப்பத்தால் ௮வள அமெல்லிய அடிகள் கொப்புளித்து பூமி 

என்ணளின் யிற்பொருந்தாஅ வருந்தியும் கண்ணகி தன் 

பொறுமை ag és sens வாய்விட்டுக் 'கூறிளைல்லள்.. 

அவளது அடிகள் தரையில் பொருந்தாததைக் கண்டு 

கோவலன் கவுந்தி ௮டிகளிடம் முறையிடுகின் முன். 

சடம் சர் வேனில். இச்காரிகை பொரறாள் 

படிக் தில £ரடி பரல் வெங்கானச்து ?? 

என்று கோவலன் கூறுதலும் மூவரும் பகல் பொழுதில் வழி' 

நடப்பதை விட்டு நிலாப்பொழு இல் ஈடக்கத் தொடங்கினார் 

கள். இசாப்பொழு.தில் ௮க் கடுங்கானகத்தில் புலி அதிர்ச்.
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த, ஆந்தை அலறிய, கரடி இடிபோல முழங்கெயஅ. இம் 

முழக்கத்தைத் தவிர வேறுயாதொரு ஒலியும் ஓசையுமில்லை. 

நிலமகளும் கண்ணகிமேல் இரக்கம் கொண்டு கெட்டுயிர்த்து 

நித்திரை போயினாள். இவ்வாறு வெயிலால் நலிந்து ஈடை 

யால் மெலிந்து வாடி. வருந்தினாலும் கண்ண தன் அயரத் 

தைச் தன் காதலனிடமேனும் கவுந்தி ௮டிகளிடமேனும் 

ஒரு இறிதும் உசையாத தன்மை அவளது உயரிய மன நிலை 

ககன் அவம் மைக்கு விழுமிய சான்று பகர்வதாகும்- 

கண்டுகண்ண௫ இவ்வாறு தன் துயர் காணாது வழி ஈடந்த 

வரும் அசல் ண்ண தன் காதலன் மேனி வெங்கதி 

சோன் வெம்மையால் வாடியதென்று துயருற்று வருந் 

திஞள். 
6: கடுங்கஇிர் வெம்மையில் காதலன் தனக்கு 

௩டுங்கு,துயர் எய்.இ நாப்புல.ர வாடி 

தன்துயர் காணாத் தகைசால் பூங்கொடி ?? 

என்று கவுந்தியடிகள் வாழ்த் தூவதால் கண்ணச௫ியின் கற்பின் 

திறம் ஈன்கு ௮ நியப்படும். 

இவ்வாறு தன் காதலியுடன் வழி நடந்த கோவலன் 

தன் சஇறுமையையும் ௮வள் பெருமையையும் உணர்ந்து 

உள்ளம் கொத்தான். தனது செயலையும் 

கோவலன் 
-அடிகளிடம் . . 
வருந்துதல் OT susaras தன் காதலி படும் துய 

ரத்தைக் கண்டு பெரிதும் அன்புற்றான். 

மதுூரைமா நகர்ப்புறம் சேர்ந்ததும் கோவலன் கவுந்தி 

அடிகளைக் கைதொழுது, 
6: நெறியின் நீங்கயோர் ரீர்மையனாஇ 

நறுமலர் மேணி நடுங்கு அயரெய்த 

அறியாச் தேயத்து ஆறிடை உழந்து 
சதறுமையுற்றேன் செய்தவச்தீர் | யான் ?? 

அவள் செயலையும் எண்ணி எண்ணி எங்கி
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என்று கூறி மனம் வருந்தினான். “* நன்னெறியினின்றும் 

விலசச் இறு நெறியைச் சேர்ந்தொழுயெ யான், மலர் 

போலும் மெல்லிய மேனியை உடைய கண்ணகி நடுக்கித் 

அயரம் உறும்படி கனவிலும் நினைத்தறியாத காடு காடெல் 

லாம் அலைந்து இரிந்து துன்பழாற்று இறுமையடைந்தேன் ” 

என்று கோவலன், தனக்காகத் தன் காதலி அடைந்த கடுர் 

துயரத்தை நினைந்த கவுந்தியிடம் புலம்பினான். 

இன்னும் மதுரைமா ஈகர்ப்புறம் சேர்க்து ஆயர் சேரி 

யில் மாதரி மனையில், தன் மனையாள் ஆக்கிய அறுசுவை 

உணவை அருந்தி அமர்ந்திருக்கையில் கோவலன் தன் 

காதலியின் கற்பின் பெருமையை எண்ணாமலிருக்க முடிய 

வில்லை. ௮ரகே ஒருவருமில்லாமையைக் கண்டு தான் . 

எண்ணிய எண்ணத்தை வாய்விட்டுச் சொல்லுஇின்றான். 

 சல்லதர் அத்தம் கடக்க யாவதும் 

வல்லுன கொல்லோ மடந்தை மெல்லடியென 

லெம்முனை அருஞ்சுரம் போந்ததற்கு இரங்கி 

எம்மூ.து குரவர் என்னுற்றனர் கொல் ??. 

“கல்லும் கடுமையும் நிறைந்த இக்கானகத்இன்வழியே உனது 

மெல்லிய அடிகள் ஈடந்து சென்ற செய்தி கேட்டு என 

தாயும் தந்தையும் என்ன கதி அடைந்தார்களோ என்று 

கோவலன் ஏங்கி உரைக்கின்றான். தனது புன்மையையும் 

garg மேன்மையையும் நினைந்து நெஞ்சம் புண்பட்டு 

: இருமுது குரவர் எவலும் பிழைத்தேன் 

இிறுமு.௯ச் குறைவிக்கு ுமையுஞ் செய்தேன் 

வழுவெனும் பாரேன் மாககர் மருங்€ண்டு 

எழுசென எழுக்சாய், என் செய் தனையால் ?? 

என்றுகோவலன் இரங்கிக்கூறுதின்றான்.என் .தாய்தந்தையர்க்
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குச் செய்யும் ஏவலையும் செய்யாது பிழைத்தேன். அறிவு. 

வாய்ந்த உனக்கும் சிறுமை செய்தேன். வழுவிய ஒழுக்கம் 

இழுக்கென்றும் அறிந்திலேன். இத்தன்மை வாய்ந்த நான் 

வைன் உன்னை என்னுடன் போவதற்குப் புறப்படு 

கண்ணகியிடம் என்றேன். நீயும் அதற்கு இணங்கி எழுர். 

aaa தாயே என்ன காரியம் செய்தாய்?” என்று 

கோவலன் மனம் வருந்தக் கலங்னொன். இசைக்கேட்ட 

கண்ணகி தன் காதலனைப் பார்த்து, * ஐயனே கீர் 

6 போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் யாவதும் 

மாற்றா வுள்ள வாழ்க்கையே னாதலின் 

ஏற்றெழுக்சனன், யான்,?? 

என்று கூறுகின்றாள். நீர் கூடா ஒழுக்கத்தை மேற்கொண் 

டிருந்தாலும் உமது சொல்லை ஒரு சிறிதும் மாற்றாத உள்ள 

வாழ்க்கை யுடையேனாதலால் உமது அணையை ஏற்று 

உடனே எழுக்தேன் என்று கண்ண கூறும் மொழிகளில் 

அவள் கற்பின் திறம் விளங்கக் காணலாம், இத்தகைய 

கற்புக்கடம் பூண்ட பொற்புடைய தெய்வத்தை அடிகள் 

வாயார வாழ்த் துகின்றார். கண்ணகியை இடைக்குல மாதிடம் . 

அடைக்கலமாகக் கொடுக்கும்பொழுது கவுந்தி ௮டிகள், 

: கற்புக் கடம்பூண்டஇத் தெய்வ மல்ல 

சவுக் தியடி கள் பூன் பொற்புடைச் செய்வம் யாம் சண்டிலமால்?? 
கண்ண௫யைப் ் 

பானல் என்று .சண்ணகியை கற்புடைய செய்வ 

மென்று வாயாசவாழ்த் தன்றார்.கடுந்தவப் 

பெரியாராக கவுந்தியடிகளால் கற்புக்கடம்பூண்ட பொற் 

புடைய தெய்வம் என்று புகழப்பட்ட கண்ண௫ூயின் 

கற்பின் திறத்தை வியர்.து கூறவும் வேண்டுமோ? பின்னும்,
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வானம் பொய்யாது; வளம் பிழைப்பதியாது 

நீள் நிலவேந்தன் கொற்றம் சதையாது 

பத்தினிப் பெண்டிர் இருந்த நாடென்னும் 

௮ச்தகு நல்லுரை அறியாயோ நீ. 

கற்பின் என்று அடிகள் மாதரியிடம் கற்புடைய 

பெருமை மாதரால் உலகம் அடையும் உயரிய ஈன்மை 

சளையெல்லாம் தொகுத்துரைத்தார். 

இன்னும் கொலைக்களத்துக்குக் கோவலன் செல்லுமுன் 

கற்புடைய தெய்வத்திற்கும் ௮வள் காதலனுக்கும் நிகழ்ந்த 
சொல்லும் தோற்றமும் உள்ளத்தை உருச்சும் தன்மை 

வாய்ந்தனவாய் அமைந்துள்ளன. கோவலனும் சகண்ண௫ியும் 

் தனிமையா யிருக்கின்றார்கள். கண்ணது தன் கணவனுக்காக 

ஆயர்குலப் பெண்கள் கொடுத்த காய் கனிகளைக் கொண்டு 

அறுசுவை உணவாக்இனாள். காய்களை அரியும்பொழுது 

கரந்தள் மலர் போன்ற ௮வள் கைவிரல்கள் வருந்தின. 

கயல்போன்ற அவள் கண்கள் இவந்தன. இவ்வாறு உணவு 

சமைத்அத் தன் காதலன் அமுதுண்ணும்படி வெள்ளிய 

வாழை இலையை விரித்து அதில் அமுூதம்படைத்து ௮ருகே 

நின்றாள். சோவலன் உணவருந்தி எழுந்தவுடன் அவனுக்கு 

வெற்றிலையும் பாக்கும் கொடுத்து சகண்ணட பணி செய்து 

கின்றாள். அப்பொழுது கோவலன் தன் காதலியின் நலத்: 

தையும் குலத்தையும் மறுபடியும் நினைக்கன்றான். 

* குடிமுதற் சுற்றமும் குற்றிளே யோரும் 
அடியோர் பாங்கும் ஆயமும் நீம், 

நாணமும் மடனும் நல்லோர் ஏத்தும் 

பேணிய கற்பும் பெருந்துணையாக
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என்னொப் போந்து சங்கு எந்துயர் களைந்த 

பொன்னே ! கொடியே! புனைபூம் கோதரய் 

" மாணின் பாவாய் | நீணில விளக்கே] 

கற்பின் கொழுந்தே | பொற்பின் செல்வி 1?? 

- என்று தன். காதலியின் நலத்தை உள்ளங் கொள்ளப் 

புகழ்ந்து, *உன் றடிச் லம்பில் ஒன்று கொண்டு நான் 

மாட மதுரையில் விற்று வருகன்றேன். 

சற பவை மே ச அன்னா என்ச 
லன் புகழ்சல் தேறுதல் கூறினான். 26 நிலையில் தன் 

காதலி யாதொரு அணையுமின்றிக் தனியா 

.பிருப்பதைக் சண்டான். உள்ளம் வெ.தம்பினான். கண் 

களில் சண்ணீர். பொரங்கற்று. கலங்கயெ சண்களைத் தன் 

காதலி கண்டால் வருந்துவாளென்று கண்ணீரை உள்ளடக் 

இனான். பின் ஒன்றும் சொல்ல விளங்கரதவஞாய் வீட்டை 

- விட்டு வெளியே சென்றான். இவ்வாறு சென்ற காதலனை 

பின் சண்ணகி உயிருடன் காணாளாயினள். 

சிலம்பை விற்றுவரச் சென்ற தன் காதலன் நெடு நேர 

மாகச் திரும்பி வரவில்லை. வையை யாத்தில் நீராடச் சென்ற 

மாதரி என்னும் மு.அமகள் கோவலன் வெட்டுண்டு இறந்தா. 
னென்று ஊரார் சொல்லக் கேட்டாள். தன் வீட்டுக்கு 

விரைந்தோடி. வந்தாள். கண்ணகியைச் சண்டாள். எம் 

சொல்ல நாவெழாது நின்றாள். இதனைக் 

“eras குறிப்பால் உணர்ந்த கண்ண தன் தோழி 

யைப் பார்த்து, சோகம் பொங்கத் ததும் 

பும் சொற்களால் இரச்,௪- புலம்பினாள். 

 காசலன் காண்டுலேன் கலம்கனோய் சைம்மிகும் 

ஊதுளை தோற்க உயிர்க்கும் என் மஈஞ்சன்றே
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ஊதுலை சோத்க உயிர்க்கும் என் கெஞ்சாயின் 

ஏதிலார் சொன்னது எவன் வாழியோதோழி?? 

“தோமீ! என்காதலன்இன்னும்வரக்காணேன்.என் நெஞ்சம் 
கலங்குகின் 2அ.ஊ.தும்உலைபோலஉள்ள த்தில் அழல்பொங்க 
எழுகன்றஅ. பாவியேனாகய என்னை நேரக், இவ்வாய்ச்யொ் 
என்ன சொல்லுகின்றார்கள். தோழீ, நீயேனும் என்னிடம் 
சொல்லமாட்டாயா ”” என்று இரங்கிக் சேட்டாள். 

““கன்பகற்போதே ஈடுக்குமோய் சைமிகும் 

அன்பனைக் காணாது அலறும் என் கெஞ்சன்றே 

அன்பனைச் காணாது அலறுரும் என் கெஞ்சாயின் 
மன்பசை சொன்னதெவன் வாழியோ சோழீ?? 

தோழி! என் காதலன்போய் நெடுநேர மாயிற்றே; இன்னும் 
அவர் திரும்பி வரக்காணேனே. அன்பனைக் காணாது என்: 
நெஞ்சம் அலஅகின்றதே. என்னை நோக், இவ் வாய்ச்சியர் 
என்ன செரல்லுஇன்றார்கள். தோழீ, நீயாயினும் சொல் 
லாயா ?”” என்று இரக்கக் கேட்டாள். 

 சஞ்சமோ சோமீ தலைவன் வரச்சாணேன் 

லஞ்சமோ உண்டு மயக்கும் என் கெஞ்சன்றே 

வஞ்சமோ உண்டு மயங்கு மென் கெஞ்சாயின் 

கெஞ்சிலார் சொன்னசெவன் வாழியோ தோழி?) 

“என் தோழீ, நீயே எனக்குத் தஞ்சமல்லால் வேறொருவரு 
மில்லையே. என்தலைவன் இன்னும் வரக்காணேனே, ஏதேனும் 

கண்ணடி வஞ்சம் உண்டேோ என்று என்மனம் மயங்கு 
தோழியிடம் கின்றதே, ஏழமையாகிய என்னை நோக்இ 
புலம்பல் அருளற்ற இவ் :. வாய்ச்சியர்கள் என்ன 

சொல்லுஇன்ரார்கள். நீயாயினும் என்னிடம் சொல்லலா 
காகாதா”' என்று வருக்இப் புலம்பினாள். இவ்வாறு சுண்ணஇ
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படும் துயாத்தைக் கண்டு மனம்பொறுத தோழீ, * கோவல 

னைக் கள்வன் என்று ௮ரசனது காவலாளர்கள் வெட்டிக் 

கொன்றார்கள்” என்று கூறினாள். இச்சொல் செவியில் விழுச் 

ததும் கண்ண பொங்கி எழுக்தாள்;விழுந்தாள்;மோ இனாள்; 

அழுதாள். என் கணவா! நீ எங்கே சென்றாய் என்று எங்கி 

னாள், மயங்இனாள். விண்ணிலே விளங்கித் தோன்றிய கதிர 

வனைப் பார்த்து, ஏ காய்கஇர்ச் செல்வனே, நீ அறியாத 

மறை பொருள் இவ்வுலகில் ஒன்றுமில்லையே. நீ யநிய என் 

கணவன் கள்வனோ ” எள்று முறையிட்டாள். கஇரவனும் 

மறைந்து நின்று, உன் கணவன் கள்வனல்லன் என்று கூறி 

“னான். இச் சொல்லைக் கேட்டவுடன் கண்ணகி தன்னிட 

மிருந்த மற்றொரு சிலம்பைக் கையிலேந்தி மதுரை வீதியின் 

வழியே சென்றாள். செல்லும் வழியில், 
முறையில் அரசன் சன் ஊரிருந்து வாழும் 

கண்ணகி - நிறையுடைப் பத்இிணிப் பெண்டிர்காள்!?? 
24H ம ட ‘ ; 

arigse கேளுங்கள்: “4 பாவியேன் படாத அயரம் 

பட்டேன். எவரும் உறாத துயரம் உற்றேன். 

இனி கான் ௮டைய இருக்கும் துன்பம் யாதொன்று மில்லை. 

என் கணவன் கள்வனே அல்லன். அவன் கையிலிருந்த 

சிலம்பைக் கவர்ந்து கொள்ளும்பொருட்டு இப் பாவிகள் 

௮ வனைக் கள்வன் என்று பெயரிட்டுக் கொன்றார்கள். நான். 

பத்தினியா யிருந்தால் என் . காதலனை மீண்டும் உயிரோடு 

காண்பேன். கண்டு: ௮வன் நல்லுரையைக் கேட்பேன். 

கேளேனாயின் என்னை எல்லோரும் இகழுங்கள் '? என்று 

வஞ்சினம் கூ.றி, அல்லற்பட்டு ஆற்றாத அழுதாள். இதைக் 

கண்ட மதுரை ஞூதார் மக்களெல்லாம் என்ன விளையுமோ 

என்று ஏங்கெவர்களாய்
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6 செயத் சலெம்பொன்று கையேந்தி ஈம்பொருட்டால் 

வம்பப் பெருந்தெய்வம் வநதத இது என் Care ” 

என்று கண்ணதியைத் தெய்வமாகவே கொண்டார்கள். அப் 

சண்ணூயின் பொழுது கற்பரசியாகயெ கண்ணகி பொற் 

தெய்வக். புடைய தெய்வம் போலவே - விளங்கினாள் 
கோலம் : என்பது 

“ ஐயரியுண்கண் அழுதேல்க அரத்துவாள் 

தெய்வமுற்றாள் போலும் சகையள்?? 

என்று அவளைக் சண்டோர் . சொல்லிய மொழிகளாலும் 
இனிஅ உணரப்படும். இவ்வாறு கண்ணஇ நடந்து சென்று 
மண்மேல் குருதியில் மடிந்து இடந்த கோவலனைக் கண் 
டாள். தன் காதலன் தன்னை மணதந்தகாலத்தில் ௮வன் 
மார்பில் அணிந்திருந்த கல் ௮ணிகளை நினைந்தாள். 

* என்னுது துயர் சண்டும் இடருறும் இவள் என்னீர் 
பொன்னுறு ஈறுமேனி பொடியாடிக் இடெப்பதோ 39 

என்று புலம்பினாள். தன் காதலன் தன்னை மணந்த காலத் 
'தில் அவன் மார்பில் இலங்கிய மணமாலையை கினைந்தாள். 

₹ யாருமில் மருள்மாலை இடருமு அமியேன் முன் 

தார்மலி மணிமார்பம் தரைமூழ்ச் இடப்பதோ ?3 

- என்று புலம்பினாள். இன்லும், 

 சண்பொழி புனல்சோரும் கடுவினை உடையேன்முன் 
புண்மொழி குரு இயிராய் பொடியாடிச் இடெப்பதோ?? 

தக்கம் என்று புலம்பினாள். பொன்போன்ற இரு 
சண்டு கண் மேனி பொடியாடிக் .சடக்கலாமேர, ' தார் 

ண) புலம்பல் மலிந்த மணிமார்பு தரை மூழ்கிக் டெக்ச 
லாமே, இத் தீவினையின் காரணத்தை எவசேனும் சொல்
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லார்களா என்று ஏக்க அழுதாள். இத்தசைய கொடுக் 

கோல் மன்னன் ஆளும் நாட்டில் 

பெண்டிரும் உண்டோ பெண்டிரும் உண்டோ 

சான்றோரும் உண்டோ சான்றோரும் உண்டோ 

தெய்வமும் உண்டோ தெய்வமும் உண்டோ?! 

என்று அ௮சற்றினாள். தன் சணவனது பொன் துஞ்சும் மார் 

பைத் தழுவிக்கொண்டாள். அப்பொழுது கோவலன் உயி' 

சோடுஎழுந்தான்.தன்காதலியின்வாடிய முகத்தைப்பார்த்து, 

முழுமதி போன்ற உன் முகம் கன்றியதே, என்று சொல்லி: 

தன் கையால் அவள் கண்ணீரைச் துடைத்தான். கண்ண௫ி 

ஏங் ௮ழுது நிலத்தில் விழுந்து தன் கணவன் திருவடியை 

- இரு கைகளாலும் பற்றினாள். கோவலன் அழியும் இவ்வுடலை: 

விட்டு ௮ழியாத இன்ப உலகம் எய்தினான். இதைக்கண்ட 
கண்ண, “இதென்ன மாயமோ,என்னை மயக்கெதோர் தெய் 

வமோ,ஒன்றும் தெரியேனே? என்று மயம்இ நின்றாள். பின்பு 

தன் காதலனைக் காரணமின்றிக் கொன்றகொடிய வேந்தனைக் : 

கண்டு த்ன் கடுஞ்செனத்தைச் தணிக்க எண்ணி எழுந்தாள். 

முன்னேகண்ட இக்கனாவை நினைந்தாள். சண்களில் கண்ணீர் 

சண்ணூ வழக் நிறைந்து பார்வையை மறைத்தது. கண்ணீ 

குளைத்சல் ரைத் தூடைத்துக் கொணடு பாண்டியன் 

அரண்மனை சென்றடைந்தாள். கொதித்த மனத்துடன்: 

செற்றமும் சீற்றமும் உடையவளாய் மன்னவன் முன்னே 

சென்று வழச்குரைத்தாள். மன்னவனும் நீதியைத் தோற்று 

தன் அரியாசனத்தினின்றும் மயங்கி விழுந்து உயிர் தூறந். 

தான். அரசியல் பிழைத்த பாண்டியனுக்கு ௮றமே கூற்ற. 

மாய் அமைந்தது, இக் கற்புடைய தெய்வத்தை மன்னவன் 

மாதேவி கண்டு நடும் கண்ண௫யின் அடியினைக் தொழுது 

விழுந்தாள். அரசன், இறந்ததோடு ௮மைவுருமல்
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: மட்டார் குழலார் பிறந்தபதிப் பிறந்தேன் 
பட்டால்கி யானுமோர் பத் தனியே யாமாயின் 
ஓட்டேன் அரசோடு ஒழிப்பேன் மதுரையையும் ??, 

சண்ணடூயின். என்று சொல்லித் தன். வலது கையால். 

சீற்றம் இடது மார்பைத் திருகி மதுரையின்மேல்: 

எறிந்தாள். உடனே மதுரையில் தீப்பற்றிய. அழலை 
விளைத்த அரும் பெரும் தெய்வம் கண்ணகியின் முன்னே: 
தோன்றி “இவ்ஷரை இப்பொழுது எரிக்கப்போகின்றேன். 

92 உனத ஏவல் யாது” என்று.வினவிற்று. ௮.தற்குக்கண்ண௫ 

பார்ப்பார், அறவோர், பசு, பத். தனிப் பெண்டிர் 
மூ,ச்தோர், குழவி எனும் இவரைச் கைவிட்டு 
"தீத திறத்தார் பக்கமே சேர்க.?? 

வென்று ௮ருளியவாறே மதுசையில் ௮ழல் 
கற்பின் ஆற்ற பண்டித் fig : வால் மதனை Te கயோரை எரித்த ஒழித்தன்,. 
அழிதல் அதன் பின்னர் கண்ண மஅரையினின் 

டமும் புறப்பட்டு, * என் கருத்தில் பொருக் 

திய கணவனைக் காணுமளவும் இருக்கவும் மாட்டேன் நிற்க. 

வும் மாட்டேன்? என்று சொல்லி இசவும் பகலும் அலைந்து 

இரிந்து திருச்செங்கோட்டு மலையில் ஒரு வேங்கை மரத்தின் 
நிழலில் வந்தாள். — அப்பொழுது தேவர்கள் பூமாரி 
பொழிந்து தெய்வ வடிவோடு கோவலனைக் காட்டிக் கண் 

ணகியையும் ஆகாய விமானத்தி லேற்றி விண்ணுலஇத்குக். 

_ கொண்டு சென்றார்கள். இவ்வாறு விண்ணுலூல் .வாழும் 

தேவர்களும் தொழும் பெருமை கற்புடைய மாதர்க்கு 
என்றும் உண்டு என்ற உண்மையை இளங்கோவடிகள் 

செய்வம் தொழாள் கொழுநற் ஜொழுவாளைத் 

தேவர்கள் _.. தெய்வம் தொழும் .,சகைமை இண்ணமால்.-.. 
கற்பரசியைத் [தெய்வமாய் 

தொழுதல் ... மண்ணச மாதர்க்கு ௮ணியாய கண்ண௫இ 

... விண்ணக மாதர்க்கு விருந்து,?3 

5
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என்று எடுத்துரைத்தார். இக்காட்சியைத் தம் கண் குளிரக். 
சண்ட குன்றக் குரவர்கள் கண்ணகியைக் குல தெய்வமாகக் 

“கொண்டு வேங்கைமா த்தின் நிழலில்தெய்வம் ௮மைத்து,சிறு 

பறையடித்து, கோடுவைகச்தூ தி கொடுமணியடித்அ குநிஞ்சி 

பாடி தறும்புகை யெடுத்.௪ பூப்பலி செய்து கறுமலர் தூவி 

-குரவைக்கூத்தாடிக் கண்ணடயை வணலம்இஞார்கள். அப்பால் 

இமயமலையில் ஈல்லெடுத்்அக் கல்கையாற்றில். 

குன் றக்குரவர் ஐரப்படை செய்து வஞ்மொ நகரத்தில் ஆல 

ee யம் அமைத்து. வேள்வியும் விழாவும் ages 

அச் சேரன் செங்குட்டுவன் பத்தினியைப் 

“போற்றினான். பத்தினிக் கடவுள் ஆலயத்தை மும்முறை 

-வலம்வர் அ ௮ரசன் வணங்கி நின்முன். அப்பொழுது அருஞ் 

இறை நீங்கெ ஆரிய மன்னரும் பெருஞ்சைக். கோட்டம் 

பிரித்த. மன்னரும், குடகக் கொங்கரும் மாளுவ Gass gpd 

கடல் சூழ் இலக்கின் ட்ட மன்னனு 

அமைத்து Bird . oo ல் 7 

வழிபடல் PTA Din SP] SSi_ ajar தான்றி அருள 

- செய்யவேண்டுமென்று வரம் கேட்டார்கள். 

அப்பொழுது & தந்தேன் வாம் ”--என்று ஆகாயத்இல் ஒரு 

சூரல். எழுந்தது; . கண்ணகி . தெய்வத்தை எல்லோரும் 

தொழுதுவா ற்த்தினார்கள். கற்புடைய தெய்வம் மின்னுக் 

- கொடி போன்று சோனுக்குக் காட்டி. nee: இக் 

காட்சியைக் கண்ட சோன், 

[னேகொல் 

கண்ண தெய் என்னே [| இஃசென்னே ! இதென்னே ! QO gear 

லம்'சாட் . பொன்னன் இலம்பில் புனைமேகலை வளைச்சை 

கொடுத்தல் கல்வயிரப் பொற்றோட்டு மாவலம் பொன்னிழைசேர் 
மின்னுக்கொடியொன்றுமீ விசும்பிற்றோன்றுமால்?? . 

சன்று அதிசயித்து வணக்க னு வ தெய்வ ஒளி பொரு
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ந்தி நின்ற கண்ண எல்லோரும் உண்மை அறியும்படி, 

: செள்னவன் £ இலன்: சேவர்கோன் தன் கோயில் 
a, கல்விருக் சரயினான் நானவன் தின் மகள் 

வரம் தருசல் வெல்லேலான் குன்றில் விளையாட்டு யானகலேன் 
என்னோடும் Gangs எல்லீரும் வம்மெல்லாம் ?? 

ஏன்று அருள் செய்தார். 

இதுகாறும் ஆராய்ந்த கண்ண௫யின் கற்பு திரிய கற். 
பென்று அடியார்க்குகல்லாரால் கருதப்படுகின்ற ௮. இதனை 

. வீரக் கற்பென்றும் மறக் சுற்பென்றும் மற்றைய ஆசிரியர்கள் 
வழங்குவார்கள். சீற்றத்தால் ௮ழல் விளைத்து மதுரைமா 
நகரை எரித்தமையால் சீரிய கற்பென்றும், பெண்மைக் குண 
மாய நாணம் முதலிய நாற்குணங்களையும் தறந்து முறை 

டட. தவறிய பாண்டிய மன்னன் : முன்னே 
வீரச் கற்பு டட . ; ௮ டட சென்று வழக்குரைத்து ௮ரசனை வென்று 

'மதுசைமாககசையும்  சுட்டெரித்தமையால் கண்ண௫ூயின் 
“கற்பு வீரக் கற்பென்றும் வழக்கும். 

கண்ணூயின்கற்பின் திறத்தையும்பாண்டிமா தேவியின் 
கற்பின் திறத்தையும் ஒப்பிட்டு கோக்கும்பொழு௮ ௮சசமா 
"தேவியின் திபு ஆரியகற்பாக விளங்குகன் ற.௮. தன் காதலன் 

ட சரிய கற்பும் நீதி பிழைத்து. உயிர் துறந்த பொழுது 
ஆரிய கற்பும் அரசமாதேவி அரியாசனத்தின் அருகே 

நின்னாள். அப்பொழு அவள தோற்றம் உள்ளத்தை 
உருக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாய் விளங்குகின்றது. தன் கண 

டவன். மயங்கி விழுந்து இடக்கன்றான். கடுஞ்னெல் கொண்ட 
கண்ணகி முன்னே நிற்இன் முள். காதலனைச் ௪ண்டு கெஞ்சம் 

குழைக்தாள். கற்புடைய தெய்வத்தைக் கண்டு கடுக்ஜெள். 
. காதலனை இழந்த குற்பரசிக்கு எவ்வகையான ஆறு கல்சொல்ல 

மூடியும் என்று எண்ணி ஒன்றும் சொல்லாதவளாரய் ௮7௪மா 
'தேவி கண்ணூயின் காலில் விழுந்து அவள் அடி யபினைதொழு
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தாள். அப்பால் எழுந், மயங்கி விழுந்து இடந்த தன்.கண் 

வன் மலரடியை தன் மெல்லிய கரங்களால் வருடினாள். 

% தலைத்தாள் நெடுமொழி தன் செவி கேளாள். 

கலக்கம் கொள்ளாள் கடுந்துயர் பொருள் 

மன்னவன் செல்வுழிச் செல்க யானெனச் 

தன்லுயிர் கொண்டு அவன் உயிர் தேடினள்போல் 

கோப்பெரும் பெண்டும் ஒருங்குஉடன் மாய்ந்தனள் ?? 

காதலன் .இறக்த கடுந்துயர் பொருது: 

ணிகள் அ தன் கணவன் சென்ற வழி தாதும் செல் 

். யாயகத்பு லத் தணிந்து தன் உயிரைக் கொண்டு 

௮ வன் உயிரைச் தேடுபவள்போல ௮சசமா 

தேலியும் மயங்க விழுக் மாய்ந்தாள். 

இ.த்தகைய உயிரை உருக்கும் செயல்களையெல்லாம் F & 

தலைச் சாத்தனார் சொல்லச் கேட்ட சேரன் செங்குட்டுவன், 

பத்தினிப் பெண்டிராகயெ இருவரது கற்பின் நிலைமையையும் 

அறிந்து கழிபேர் உவகை கூர்ந்து தனது பத்தினியிடம் இவ் 

விரு மங்கையரில் எவர் கற்பு மேலானது என்று வினவினான். 

உயிருடன் வந்த ஒருமகள் சன்னிலும் 

OsIGuer absQ@se சேயிழை தன்னிலும் - 

நன்னுதல் வியக்கும் ஈலத்சோர் யாரென ? 

மன்னவன் தன் மனைவியினிடம் வினவினான். 

இருபெரு . அதற்கு அறிவால் சிறந்த ௮ம் மெல்லியல் 
மாதர். கற்பின் ல் ் ர த... 

பெருமை மாது ௮வ் விரு பெரு மங்கையரின் கற்பில் 

ஏற்றம் தாழ்வு உரைக்க மனமற்றவளாய்;' 

 தரதலன் துன்பம் காணாது கழிந்த 

மாதரோ பெருந்திரு உருக வானகத்து 

SG pb bps, ed YSN நாடடைந்த 

இப்பச் தனிக் கடவுளைப் ப.ரசல் வேண்டும்.!?
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அன்று UST தாள். தீம் காதலன் இறந்த தயரம் பொறுக்க 

மாட்டாமல். உயிர் துறந்து: வானுலகடைந்த மாதர் ரும் 

இறப்பும் OMe, ஆயினும் BOD சாட்டையடைந்த கண்ணா 

கியை காம் கற்புடைய. தெய்வமாக வழிபடவேண்டும் என் 

ட... முள். ௮துகேட்ட அரசன், கண்ணூ தெய் 
erste வத்திற்கு ஆலயம் அமைக்கக் கருதி ௮வ் 

வழிபாடு, . வாறே வஞ்சிமா ஈகரத்தில் ௮ழூய கோயில் 
அமைத்து கற்புக். கடவுளை வழிபட்டுக் 

ஒல் பசியும், பிணியும் பகையும் நீங்க” “வசியும் வளமும், 

'பெருகுமாறு செய்தான். 

5-வது அதிகாரம் 

வினைப் பயன் 

வினையை:வி)கத்சவன் வினையை அறுப்பான் இனையை 

விதைத்தவன் தினையை அறுப்பான், என்ப தமிழ் காட்டில் 

இன்றும். ஓர் பழமொழியாகவே நின்று நிலவுஇன் றது. சிலப் 

பதிகார ஆசிரியரும் வினையின் பயன் திண்ணமாய் வர். ஏய் 

அம் என்னும் உண்மையை உலகத்தார்க்கு உணர்த்தும்பொ 
ருட்டே நூலெழுதப் போந்தார். இவ்வுலஇல் விழுமிய முதல் 

நூல் செய்யும் அறிஞர் தாம் மெய்யாக் கண்ட உண்மைகளை த் 

தீம் நாலின் வாயிலாக உலகத்தார்க்கு உணர்ச் அுன்ரார்கள். 
வினையின் நீங்கெ விளங்க அ.றிவுடையோர்களே (Lp SO HT 

செய்யும் ச்குதி வாய்ந்தவர் என்று தமிம் நூல்கள் கூறுகின் 

றன. ஆகவே .பெருக்தொகையினராரய் உல 

முகல் அவின் “இல் வாழும் மக்களுக்கு மறைபொருளாக 

வும் மயக்கப் பொருளாகவும் இருக்கின்ற 
உலக நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் தெள்ள றிவு. பெற்ற ஆசிரியருக் 

குத் தெளிவாகவும் :விளக்கமாகவும்.. விளக்குவனவாகும்.
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இவ்வாறு உயரிய௮ றிவு வாய்ந்தவர்கள் தாம் சண்ட உண்மை: 

களை நால் வாயிலாக உலகத்தார்க்கு உணர்த்துவ தாலேயே 

உயரிய நால்க ளெல்லாம் உலக வாழ்க்கையின் இயல்பைத் 

'தெளிவாகஎடுத்துரைக்கும்என் று மேல்காட்டுப்புலவர்களும் 

தமிழ் காட்டுப் புலவர்களும் ஒன்றுபட்டுக் கூறுகின்றார்கள். 

நம் உலக வாழ்க்கையைச் சிறிஅ இந்தித்துப் பார்ப்போ 

மானால் அதன்கண் ஈமது அறிவிற்குப் பொருத்தமற்ற பல 

நிகழ்ச்சிகள் காணப்படும். ஈசன்மையையே காடிச் செய்வான். 

_ ஒருவன் இவ்வுலகில் அன் பச்தால்கலிவதைப்பார்க்கன்றோம். 

es பெரும்பாலும் செய்வான் ஒருவன் இவ்வுலக: 

வாழ்க்கையில் மேன்மேலும் நன்மையையே 

feet ee பெற்று, இன்புறுவதையும் பார்க்கின்றோம். 
ம்க்கும் இவ்வாறு ஈன்மை செய்பவர்க்குத் தீமையும் 

திீமைசெய்பவருக்கு நன்மையும் இவ்வுலகில்: 

க்ரிஷ்டை கோக்குமிடத்து ஏதோ முறை பிறழ்ச்திருப்பது 

போலத்தோன்றுகின்றது.சா காரண ௮ நிவுடையமக்கள் இவ்: 

வாறு நிகழ்வதற்குக் காரணம் இன்னதென்று௮ றியா துமயங் 

குவார்கள். இத்தகைய மயக்கத்தைத் தெளிவித்அ முறை: 

யில்லாதிருப்ப அபோலத் தோன்றுகன் றஐஇவ்வுலகவா ழ்க்கை. 

யில்எல்லாம் வல்லஇறைவன.து நீதிமுறை அமைந்திருப்பதை: 

'விளக்கக் காட்டுவதே அறிவுடையார் கருத்தாகும். இவ்வாறு. 

உயிரின் சன்மை இன்னதென்றும் உலசவாழ்க்கையின் முறை 

இ௫ வென்றும் உணர்த்தாத நூல்கள் சொல்லின் சுவையால் ' 
செவிக்கு எத்துணை இன்பம் பயந்தாலும். 

உயரிய நூல்கள் 
உயிரின் பயனை 
உணர்த்தும் 

உயரிய. நூல்களாக ௮ நிவுடையோரரால் ஓப்: 

புக்கொள்ளப் படமாட்டா. ஆகவே விழுமிய: 

நூல்களெல்லாம் உயிர்க்கு இம்மையும் மறு
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மையும் உறுதி பயக்கத்தக்க உயரிய உண்மைகளைக் தம் 

மிடத்தே கொண்டு விளங்குவனவாகும். இவ்வுண்மையை - 

மனச்திற் கொண்டு சிலப்பதிகாரத்தை : ஆராய்வோமானால் 

௮ற் நூலில் வாழ்க்கையின் மயக்கத்தைச் தெளிவிக்கன்ற. 

பல . இரிய உண்மைகள் அமைந்திருக்கக் காணலாம். 

கை த்தலைவனாகய கோவலன் இப்பிறப்பில்யாதொரு குற்ற 

மூம் அற்றவனாய் யாவர்க்கும் கன்மையே நாடிச் செய்யும் 

இயல்புடையவனாய்க் காணப்படுஇின்றான்.. 
கோவலன் 

குத்தமத்தவன் அனை உயசிய குணங்களை இரண்டொரு 

சான்றுகளால், ஆரியர் எடுத்துளைக்கன் 

மூர்... கோவலனுக்கு மாதவி என்னும் பொதுமகளால் ஒரு. 

பெண்மணி பிறந்தாள். அப்பெண் பிறந்த பத்தாம் காளில்: 

அப்பெண்ணுக்கு மணிமேகலை என்னும் பெயர் கொடுக்கு, 

கோவலன் கணங்கள் பலவும். செய்தான். அப்பொழுது 

அவனிடம் தனம் பெறுவதற்காக வந்திருந்த ஒரு ஏழைப் 

பார்ப்பானை ௮ங்கு நின்ற ஒரு மதயானை தன் துதிக்கையால் 

வளைத்துக் கொல்ல முயன்றது. இதைக்கண்ட கோவலன் 

அவ்வந்தணன் மீது வைத்த அருங்கருணை: 

எட எ] யால் ape கசறாணபினிக்றும் அவளை 

சாத்தான் விடுவித்த, கான் ௮தன் துதக்கையில்: 

புகு, யானையின் Sagem அடக்கு. 

மறையவனைக் காத்தான். 

இன்னும் மற்றொரு சமயத்தில் வட நாட்டிலிருந்த. 

ஏழைப்பார்ப்பானொருவன். தன் மனைவியின்மீது கோப் 

கொண்டு, அவளை விட்டுப் பிரிந்து காட்டுக்கு சென்றான், 
அப்பெண்மணி உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் அற்ற. 

வளாய் கணவன். தனக்கு இழைத்த இங்கை நினைந்து:
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நினைந்து கெஞ்சம் வருந்தி, தெருத்தெருவாய் அலைந்து 

,இரிந்தாள். இதைக் கேள்வியுற்ற கோவலன் அம்மா அ படும் 

அயர த்தைக் சண்டு மனம் பொருமல் ௮வள் 

- மத்னொரு வறுமையை நீக்குதற்கு வேண்டும் பொருள் 

- மறையோன் 
மனத்துயர் 

நீக்இனான் கணவனையும் அழைத்து வந்து இருவரும் 

முன்போலவே இக்கதகாகய சல்லதத்கை 

“இனிது ஈடத்துமாறு செய்தான். 

இன்னும் ஒரு சமயத்தில் நியாயமன்றத்தில் பொய்ச் 

சான்று சொல்லிய ஒருவனை .பூத்சக்கத்தினின்றும் 

எழுந்துவந்த பூதம் தன் பா௫க் கயிற்முல் இறுகப்பிணித்து 

இழுச்அக்கொண்டுகின்றஅ. ௮ப்பொழுஅ 

கொடுத்த காட்டுக்கு ஆளனுப்பி ௮வள் 

பொய்க்கரி: கோவலன் ௮வன் மீது இரக்கம் கொண்டு 
பாளனுககாக ws) ah a x. x ் ட் 2 
agian SOS =e" உறவினர் அடைந்த துயரம். 

அளித்தான் கண்டு மனம் .பொ'ழுமல் ௮ப்பூதத்தினிடம் 

சென்று தன் உயிரை ஏற்றுக்கொண்டு 

அப்பொய்யனைப்போக விடுமாறுவேண்டினான். அதற்கு அப் 

ஆதம் இசையாமல் 

- நரகன் உயிர்க்கு நல்லுயிர் கொண்டு 

ப.ரக.இ இழக்கும் பண்பு ஈங்கில்லை.?? 

சன்று சொல்லி மறுத்துவிட்டது. இவ்வாறு தன்னுயிரை 

ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த பூதத்தினிடம்கோவலன் .மிக வருத். 

.சம்கொண்டவனாய் அதன் பாசக்கயிற்றில் அகப்பட்டு உயிர் 

துறந்த ஏழையின் உற்றார் உறவினர்: அனைவர்க்கும் பசிப்: 

பிணி £க்பப் பல்லாண்டு பாதுகாத்தான். 

இத்தகைய செயற்கரும் செயல்களை யெல்லாம் Carre. 

அறிந்திருந்த மாடலன் என்னும் மறையோன்கோவலன் காட்
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ஆன் வழியே ஈடந்து கடுந்துயர் அடைந்ததைக் சண்ட 

பொழுஅ மனம் பொருமல் அவனைப் பார்த். ஐயனே 
ட *: இம்மைச் செய்தன யானறி நல்வினை, 
கோவலன் உம்மைப் பயன்கொல் ஒரு சணி உழக்தி 
தன்மையை G ? 

மாடலன் கூறல்... இருச்,சகு மாமணிச் கொழுந்துடன் போந்த, 
விருத்த கோபால நீ ?? 

என வினவினான். நான் அ றிந்த அளவில் நீ இப்பிறப்பில் 
“செய்தன வெல்லாம் நல்வினையாயிருக்க. இப்பொழு 
அன்பத்தால் நலிவதற்குக் காரணம் முன் செய்த 
,திவினயோ என்று மறையவன் ஏக்” மொழிந்தான். 

இவ்வாறு இவ்வுலகில் தன் உடல் பொருள் ஆவி மூன் 
மூனும், மன்னுயிர்க்கு சன்மையே நாடிச் செய்த கோவலன் 
ஏன், காடு காடெல்லாம் அலைந்து, துன்பம் உழந்து இறுதி 

் ் யில். வெட்டுண்டு இறக்தான் ? நன்மை 
தண்டன் செய்த: ஒருவனுக்கு இத்தனை PoP 

pra? உறுதல் நீதியோ?  :ஈன்மை செய்ததன் 
பயன். தீமையாய் முடியுமானால் இவ்வுல 

இல் நன்னெறி எவ்வாறு தழைத்தோங்கும் என்னும் வினாக் 
கள் இயல்பாகவே oT dp Ses pan. 

இன்னும் மதுசைமா ஈகரை அரசாண்ட மன்னவன் 

ஊது. soy ee Br us எப்பொழுதும் வாடல் மறை 

யொலியே யல்லால் அசையா மணியோசை 
பாண்டிய ALE 

Gee” எச்காளும் ... கேட்டதில்லை. அ௮ம்மன்னவ 

or 3 ன் கட ௬. 

சன்டை: ன. வெண்குடை பகைவர்க்கு. வெம்மை 

யையும் தன் குடிகளுக்குத் தண்மையை 

யும் எப்பொழுதும் கொடுத். இம்மன்னவன் நீதியால் 

அரசாண்ட முறையை .மதூரைமா - தெய்வமே . கண்ண 

யிடம் பாராட்டிக் கூறுன்றது...
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இம்மன்னவன ௮ செங்கோல் முறையையும் ௮வன் நாட். 

டின் வளத்தையும் நேராகக் கண்டு களித்த .கோவலன் 

கவுந்தி அடிகளிடம் பாண்டிய மன்னனைப் பாராட்டிப்: 

புகழ்த்தான். இன்னும் இவ்வரசனது நீதி ௮வன் செய்த. 

ஓர் அருஞ் செயலால் அறியப்படும். சேர காட்டரசனிடம் 

பொன்னும் மணியும் பரிசுபெற்ற ஓர் மறையவன் பாண்டிய 

காட்டின் வழியாக வரும்பொழுது ஒரு பார்ப்பனச் இறு: 

வன் இளவயதில் மறை முழுதும் வல்லனாயிருத்தலைச் கண்டு: 

அவனுக்குத் தான் பெற்ற பொன்னையும் மணியையும் பரி: 

சாகக் கொடுத்தான். இதனை அ றியாத பாண்டிய நாட்டுக். 

காவலாளர்கள் இவ்வேழைப்பார்ப்பனச் சிறுவனுக்கு இட் 

பொருள் எவ்வாறு இடைத்த.து ? இவன் களவு செய்தே 

இருக்கவேண்டும் என்று அணிந்து ௮வனைச் சிறைச்சாலை 

யில் அடைத்தார்கள். இவ்வநீதி நடந்த: 

(சட ந்த . பொழுது அவ்வூரிலிருந்்த காளி கோயி 

“நிய nals லின் கதவு இடீரென்று அடைத்துக் 

கொண்டது. : இதை ௮றிந்த அரசன் 

கோவில் அடைபட்ட காரணத்தை. அறிக்து காவலாள 

சாயெ அறியாமாக்களால் இறை முறை பிழைத்தது என்று: 

மனம்வருந்தி ௮ம்மறையவன் அடியிணை தொழுது அவனைச் 

இிறையினின்றும் விடுவித்.அ சீற்றம் தணிக் 

இம்மன்னவன் தான். இவ்வாறு நீதி போற்றிய sree 
எவ்வாறு தவறு | ; ன் : : 

செங்சான் அ௮.ரசியல் முறைக்கு முற்றிலும் முரணாக 

எவ்வாறு கோவலனைக்: கொல்லும்படி. ' 

ஆணை செய்தான் என்பது சாதாரண மக்களுக்கு மயக்க 

மாகவேயிருக்கும். 

இத்தகைய மயக்கத்தை மதுரைமா தெய்வம் கண்ணகி 

யிடம் கூறுன்ற மொழிகளின் வாயிலாக ஆரியர் தெளி
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விக்கன்றார். கோவலன் .வெட்டுண்டு இறந்ததும் பாண்டி 
யன் பிழைத்த௫ம் வினையின் பயனேயல்லால் வேறன்று. 
கடம் முற்பிறப்பில் சிங்கபரச்தை அரசாண்ட. 

ண் வசு என்பவனும் கபில புரத்தை அர 

சாண்ட குமரன் என்பவனும் தம்முள் 

மாறுபட்டு ஒருவரை ஒருவர் வெல்லக் கருதி யிருந்தார்கள் 

என்றும் அப்பொழுது இக்கபுரக் கடைத்தெருவில் பண்டம் 

விற்றுக்கொண்டிருக்க சங்கமன் என்னும் வணிகனை பகை. 

யரசனுடைய ஒற்றன் என்று கருதி அவனைப்பிடித்து ௮௭௪: 
னிடம். காட்டி பரதன் என்னும் காவலாளன் கொலைசெய்து 

விட்டான் என்றும் இதைக்கண்ட சங்கமன். மனை வியாகயெ. 

நீலி என்பாள் ஆசாத் துயரழுற்று இறக்ச தன் கணவனைக் 

காணும்பொருட்டு உயிர் விடுவகற்கெண்ணி ஓர் பெரிய மலை 
மீதேறி இப்பிறப்பில் எமக்குச் அன்பம் செய்தோர் மறு 

பிறப்பில் இத் அன்ப; த்தையே அடைவார்களாக என்று சாப 

மிட்டு: உயிர் அறந்தாளென்றும் அ௮ப்பரதன் இப்பிறப்பில்: 
._ கோவலனாய்ப் பிநந்தானென்றும், பாதன் 

(கோகன் ஐ மனைவி தன் .கணவன் இறந்த பதினாலாம் 
வெல் காள் உயிர் துறந்து. விண்ணுலகடைந்தது: 

. போலவே கோவலன் மனைவியாகிய sain 

ண்பன் தன் சணவன். இறந்த பதினாலாம் நாள் விண்ணுல. 

் கடைந்தாள் என்றும் : சிலப்பதிகாரம் வினையின் பயனை 

விளக்கக் கூறுன்ெற. இதனால் ஒரு உயிர் ஒரு பிறப்பில் 
செய்ெற நல்வினை திவினைகளுக்கு ஏற்ப மறுபிறப்பில்: 
இன்பதுன்பங்களை அடைகின்றது. என்னும் உண்மை 

...இனி௫ விளங்குன்றத. தான் செய்த வினைக்குத் தக்க 
உடம்பினை. எடுத்துக்கொண்டு உயிரானது இன்பதுன்பக்: 

களை யடையும் இவ்வுண்மையை சிலப்பதிகார நூலா௫ரியர்,
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6 மக்கள் யாக்கை பூண்ட மன்னுயிர் 

மிக்சோய் வில்சன் எய்தினும் எய்தும் 

: விலங்கின்யாக்கை விலங்கயெ இன்னுயிர் 
மறுமிறப் ் கலங்கஞர் ௩ரகரைக் சாணினுங் காணும் 
புண்மை 

ஆடும் கூத்தர்போல் ஆருயிர் ஒருவழி 

கூடிய கோலத்து ஒருங்கு நின்று இயலாது 

செய்வினை வழித்தாய் உயிர் செலுமென்பது 

பொய்யில் காட்சியோர் பொருளுரை யா தலின்?? 

என்று எடுத்துக்கூறுகன்றார். இவ்வாறு ஒரு பிறப்பில் ஒரு 

வன் செய்யும் தீவினை ஒரு சிறிதும் அவனைவிட்டு விலகாமல் 

டன ச்ழல் மறுபிறப்பில் நிழல் போலத் அதாடாகினு 

போலத் சென்று அுன்பம் விளைக்கும் என்பதா 

தொடர்ந்து. இக்நூலாகிரியாது முடிந்த முடிவாகும். 

"போதல் ஆகவே உலஇல் ஒருவன் துன்பத்தால் 

நலியும் பொழுது இறைவன் பிழை செய்தான் என்று 

எண்ணி மயங்கு வதில் யாதொரு பயனுமில்லை. தான் முன் 

செய்த வினையை நொந்து கொள்வதல்லால் அறிவர் 

Cam எவசையும் கொர்துகொள்ள மாட்டார்கள், 

“ 2 geo வெவ்வினை உருத் தகாலைப் 

தீவினை தமை பேசைமைகந்தாப் பெரும்பே துறுவர் 

பயக்கும் ஓய்யா வினைப்பயன் உண்ணுல் காலை 

கையாறு கொள்ளார் கற்றறி மாக்கள் 3? 

என்று கவுந்தியடிகள் கோவலனுக்கு ஆறுதல் கூறும் மொழி 

களால் மேற்கூறிய் உண்மைகள் விளங்கும். ் 

... சல்லிளோசெய்தார்க்குசன்மையும் இவிளைசெய்தார்க்குக் 

தீமையும் திண்மையாய் வந்து சேர்தலால் மக்கள் தீவினையை 

அ௮கற்்.நிகல்வினையேசெய்யவேண்டுமென்றுஆசிரியர்வற்புு ச்.
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இக் கூறுஇன்றார். இவ்வாறு நல்வினை செய்ய 
நல்வினையை 

இன்ே நினைக்கும். பொழுதும் நாளைச் செய்வோ 
ன்னே ் 

செய்தல் மென்று அகற்றி வையாமல் அப்பொழுதே. 

செய்ய வேண்டும்... ஈன்றே செய்யவும் 

வேண்டும். நன்றும் இன்றே செய்யவும் வேண்டும். இன் 

௮ம் இன்னே செய்யவும் வேண்டும் என்று மற்றொரு ஆசிரி 

யர் கூறியவாறு நல்வினையை இப்பொழுதே செட்யவேண்டு. 

மென்று சிலப்பதிகார ஆ௫ரியரும் ௮ருளுஇன்முர். 

₹ நாளைச் செய்குவம் ௮தமெனின் இன்றே 

கேள்வி நல்லுயிர் நீங்கினும் நீங்கும் 

இதுவென வரைந்து வாழுகாள் உணர்ந்தோர் 

மதநீர் உலகன் மூழுவது மில்லை ?? 

்.. என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகின்றது. 

இன்னும் இவ்வுலகப் பொருளும் : இன்பமும் நிலையற் 

(னவாயிருப்பூதால் உலகத்தின் நிலையா மையை உள்ளவாறு 

, உணர்ந்து அறவற நெறியைக் கடைப் பிடி.த்.தலே பேரின்பம் 

பயக்குமென்று ஆரியர் தெளிவாக எடுத்துக் கூறுஇன்ளார். 

. இளமையும் யாக்கையும் செல்வமும் கில்லா 
நிலையாமை 

ieee னி aaa என்று பரக பணால் இவ் 

வறம். புகுதல் வுலகப்பற்றுஒருவனை விட்டுவிலகும். இவ்வா 

_ று உலகப்பற்றை ஓழித்து தாயகெறியாகய 

துறவறத்ைமேற்கொண்டவர்களே பிறகியாயெ பெருங்கட. 

லைநீந்துவார்கள்.இத்்தகையது.றவறத்தின்பெருமையைஈமது 

ஆ௫ரியர்வாழ்க்கையிலேயே௮மைத் அக்காட்டியருளினார். இவ 

7அபெருமையைகண்ண௫இ தெய்வம்போற்றிப் புகழ்கன்றது. 

«| a@Gep smi மணி. மண்டபத் தினிடை 

நுந்தை தாணிழல் இருக்தோய் நின்னை



4 சிலப்பதிகார நூல் ஈயம் 

அரைசுவீழற்றிருக்கும் தருப்பொறி உண்டென்று 

உரைசெய் தவன்மேல் உருச்.து நோக்கி 

.அசிரியரது துற கொக்சவிழ் நறுந்தார்க்கொடிச் தேர்த்தானை 

-வின்' பெருமை செசக்குட்டுவன் தன் செல்ல னீங்க 
் பகல்செல்வா யித்படியோர் தம்முன் 

.அகலிடப்பாசம் அகல நீக்கி 

சிந்தை செல்லாச்சே ணெட௫ுந்தாரத்து 

அந்தமில் இன்பத்து அசாள்வேக்து.2 ” 

என்று ஆசிரியர் பெருமையைக் கண்ணூ தெய்வம் கூறுகின் 

றது. இம்மண்ணசசாளும் பொறுப்பைத் தன் ௮ண்ணனுக்கு 

விட்டு விண்ணரசாளும் வேந்தனாய் இளங்கோவடிகள் விளங் 

இனார் என்று கூறுகன்றமையால், ௮.ரசாங்க உரிமையுடன் 

இறந்து விளல்கய செங்குட்டுவனைப் பார்க்கிலும் உலக இன் 

பத்தைத் துறந்த இளங்கோவடிகள தூ பெருமை சாலவும் 

'பெரிது என்பது இனி விளங்கும். இவ்வாறு தறவறமே 

சாலவும் சிறப்புடைய தென்றும் துறவறமே பிறவியை Caw 

றுக்கும் மருந்தென்றும் ஆசிரியர் அடிப்படையாகக் கருதின 

'மையாலேயே லைப்பஇகாரக் கதையால் விளங்கும் பெருமக்க 

“ளெல்லாம் அறவறத்தை மேற்கொண்டு விளங்குகின்றார்கள். 

இன்னும் உலகன் தன்மையை ஆசிரியர் உள்ளவா 

ுணர்ந்தவராதலால் ௮.தன் நிலையை ஈன்றாய் அறுதியிட்டுக் 

-கூறுஇன்றார். இவ்வுலகில் ஈன்னெறிஎன்றும் தீகெறி என்றும் 

இருகெதியுண்டென்௮ம் திநெறியானது போலிகலம் உடைய 

. தாய் மக்கள் கவரும் தன்மை வாய்ந்ததாய் 

ஈன்னெறி £ அமைந்திருக்குமென்றும் ௮ க்கெறியிற்செல் ௦. 

னெ வோர் மது உண்டோர் மகிழுமாறு போல 

.. சிறிது காலம் இன்புற்றிருக்க பின் மீளாத் 

துன்பத்தையே அடைவார்களென்றும் இவ்வாறு இன்பத்
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தால்கலியும்பொழு ௮ ஈன்னெறியைநினைந்து அ௮தைக்கடைப் 
பிடிச்து ஈலம் பெறுவசென்றும், இறுதியில் ஈசன்னெறியே 
வெற்றிபெறுமென்றும் தீகெறி தானே தனக்குக் கூற்றமாய் 
அழிச்சு ஒழியுமென்றும்கெப்பதிகொசம் உணர்த்துனெறது. 
“கோவலன் முதலில் மாமறை விதிவ்மாமல் மணஞ்செய்தகண் 

ணூயுடன் சில ஆண்டுகள் இனி௮ வாழ்ந் 
wm Oar Gus : க டத : 4 நிலைபெறும் திருந்தான். அப்பால் அவவொழுக்க நெறி 

யை விலகி மாதவியின் மையலென்னும் இறு 
'கெறியிலே சேர்ந்தான். தகெறியானஅ எப்பொழும் கண் 
'டோரைவசப்படுத் அம்வண்ண த்தோடுவிளங்கும். மாதவியும் 
மார்தளிர்போன்ற மேனியும் விரிர்அசுருண்ட கருங்குழலும் 
“உடையவளாய் சன் இயற்கை ஈலத்தை ஈல்லணிகளால் அழகு 

செய்அ பன்னிரண்டு வயதமைந்த பாவை 
யாய் அரக்கத்இல் வக்.தூ நின்றாள். கோவல 

* னும் ௮வள் வசப்பட்டான். மாதவியுடன் 

இ௫ெ.றியின் 
தோற்றம் 

.மஇிழ்ந் அ வாழ்ந்து மணிமேகலை என்னும் மகவைப் பெற்று 
மாயையிலேயே மூழ்இயிருக்சான். இவவாழ்க்கையில் முன் 

ஜோர் தேடிவைத்த பெரும் பொருளை யெல்லாம் தொலைக் 
திரன். கடல் கரையில் மாசவியோடு கானல்வரி பாடி மகிழ்ச் 
இருந்தபொழுது அவள் “பொருள் ஒன்றையே விரும்பும் 
'பொத மாது என்பதை உணர்ந்தான். மாதவி மாயப் பொய் 

-பல.கூட்டும் மாயத்தாள் என்று மனதில் கொண்டான். இ 
நெறியைச்சேர்ந்தவர் உறுவ திமையேயாத _மாதவியின் 

் சலம் லால்கோவலன்காட்டிலடைத்தகடுக்துன் பத் 
“ “தி திற் செல்லாம் காரணம் இதுவேயாகும். 

“பொருளெல்லாம் மாதவிபால் தொ லைந்தமையால் இலம்பை 
AP plait மதுரைக்குச் சென்றான். அப்பொழுது தான், தி
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நெறியின் தன்மையைச் இந்தித்து மனம் வருந்்.துஇன்றான்.. 

தன்னுடன் வந்த பெரியாரிடம் தன் வருத்தத்தைச் சொல்லி' 

முறையிடுகின்றான். 

* நெறியின் நீல்டெயோர் நீர்மையேனாக 

நறுமலர் மேணி நடும்கு துயரெய்த : 

வறியாத் தேயத் தாரிடை உழந்து 

இறுமையுந் ஹேன் செய்தவத்தீர் யான் ?? 

என்ரான். கோவலன்,தான் கானகத்தில்கா த. 

கோவலன் லியோடு அயர் உழந்து சிறுமை யுற்றதற்கு 
நெறியல்லா ‘ . se @e ay 
நெறி சேர்ந்து கன்னெ நியினின் றும் நீங்கி சிறுநெறி சேர்ந். 

. துன்புறுதல் ததேகாரணமென்பதை ஈன்றாயுணர்ந்தான்.. 

இன்னும் தன் வருத்தத்தைக் கண்ணச*ுி 

யிடம் சொல்லிப் புலம்பும் பொழுதும், ் 

₹ வறுமொழி யாளரொடு வம்பப் பரத்தரொடு 
கு௮மொழிக் கோட்டி நெடகைபுக்குப் 

பொச்சாப்புண்டு பொருளுரையாளர் 

நச்சுச் கொன்றேத்கு ஈன்னெறி உண்டோ ?9 

என்றுதான் த நெறியை மேற்கொண்டிருந்த: 

wor ox . சிறுமையைநினைந்துகோவலன் வருத்துவது 
க டன் இனி அணரப்படும்.இவ்வாறு தீகெறியினின் 

தல் அம் விலகி ஈன்னெறியைச் சேர்ந்த பின்ன. 

ரும் ௮த் தீநெறியானது ௮வனை மறுபடியும்: 

மயக்கித் தன் வழியில் இழுத்துக் கொள்ள முயன்றது. 

கோவலன் கடல் சரையினின்றும் பிரிந்த பின்னர் மாதவி' 

தனியாகத் தன் மாளிகை சேர்ந்தாள். அங்கு தன் காதல: 

னாயெ கோவலனைக் காணாது மனம் வருந்தி ஓர் ௮ழகிய 

தாழைப் பூவின் தோட்டில் பித்திகையின் மூகையாகிய எழுத்:



விரசம் பலன் டர 
80s Aes einen செம்பஞ்சுக்குளம்பில்தோய்த்து 
ஓம் கோவல பாசம் நிறைந்த ஓர் பாசுரத்தை எழுதித் 

னைச் சன்வசப் சன் தோழியாகய வசந்தமாலை கையில் 
படுச்ச முயலு கொடுத்து  கன்காுயினும் பணணவவு த 

படி சொல்லி யனுப்பினாள். ஆனால் கோவலன் தீ நெறியின்: 
திறத்தினை ஈன்குணர்ந்தவ னாசலால் வசந்த மாலையைப்: 

பார்த்து  மாலாய்! மாதவி சாடச மகளாத. 
விரிய அன லால் இவ்வாறு ஈடி.த்தல் அவளுக்கு இயல்: ' 

பேயாம்?” என்று கூறி மறுத்து விட்டான், 

இதனேடும் அமைவுளாமல் மற்றும் ஒரு மூறை தீ கெநி' 
். யான கோவலனை வசப்படுத்த முயன்றது. காட்டின் வழி 

யாகக் கோவலனும் சண்ண௫யும் போகும்பொழுது கோவ 
லன் தனிமையாயிருக்கும் கேரம்பார்த்து மாதவியிடமிருக் ௪ 
தூதாக வந்த, ஒரு மறையவன் சன் மாயச் சொற்களால் 
கோவலனை மயக்க முயன்றான். ௮ம்மறையவன் கோவலனைப் 
பார்த்து, 6 ஐயனே, உன்னைப் பிரிந்த தாய் தந்தையர் ௮௬. 
மணி யிழந்த காகம்போல BOGS அயரடைந்தார்கள். ஈம.து 
அழல ஈகரம் இராமனை இழந்த அயோத்திபோல AOS 
அயர்க்கடலில் ஆழ்ந்த. மாதவியும் நீ வசந்தமாலையின் 
மறையவன் மொழிகளுக்கு இணங்காதது கேட்டுமாடத் 
தாது திலிருந்த மஞ்சத்தில் மயங்கி விமுக்தகாள்.. 

சிறிது கேரம் அறிவற்று suits கிடந்தாள். பின் என்னை 

அழைத்து ஒர் திருமுகம் எழுதிக் கொடுத்து உன்பால் 
அனுப்பினாள் ?? என்று சொல்லி அ௮த்திருமுகத்தைக் கொடுக் 
தான். இவ்வாறு நயவஞ்சகமாக மாதவியிடம் வெறுப்புக் 
கொ ண்டிருந்த கோவலனிடம் மாசவியின் பெயரை முன்னே 

6
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னே மறுத்து விடுவான் என்று எண்ணி 

௮வன் மனத்தை முதலில் இழக்கும் பொருட்டுப் பெற்றோர் 

படுக் தயரத்தைச் சொல்லியும், ஊரார் படும் அயசத்தைச் 

“சொன்னால் உட 

சொல்லியும், பழைய ஞாபகத்தை அவன் மனதில் எழுப்பும் 

பொருட்டு மாதவியின் மாளிகையையும் மஞ்சத்தையும் 

- அவள் மயக்கி விழுந்த முறையையும் மிககயமாக எடுத்துச் 

சொல்லியும், கோவலன் அ௮ம்மாயையில் மறுபடியும் ஈடுபட்டா . 

-னல்லன. மறையவன் கொடுத்த ஓலையைப் wy SHUTS Bw 

மாதவியின் வேண்டுகோளை மறுத்து விட் 

கோவலன் டான். இவ்வாறு தீ கெறியானஅ இரு 
_ மாயையை ் 
வெல்லுதல் Pep கோவலனை சன் வசப்படுத்த முயன் . 

றம் பயன்படாது ஓழிந்தஅ. அப்பால் , 

“கோவலன் கொலையுண்டு இறக்த செய்திகேட்டு தீ கெறியாகிய 

மாதவி தானே தனக்குக் கூற்றமா யமைந்து சணிகையர் 

- வாழ்க்கையை வெறுத்த மாதவர்க்குக் தானம் புரிந்து அத 

- வறம் எய்தினாள். கோவலனோ கண்ணகியாகிய ஈன்னெறியில் 

சேர்ந்து முன்செய்த வினைப்பயனால் கொலையுண்டு இறக் 

தாலும் பின் தெய்வ வடிவோடு தோன்றி விண்ணுலகடைந் 

தான். ஈன்னெறியான.து எப்பொழுதும் தன்னைச் சார்ந்த 

.ஈன்னெறி ஈன் வர்க்கு: நன்மையே செய்யு :மென்பதற் 

-மை விளைக்கும் கும் சன்னின் மாறாய தீமையை அழித்து 

ஓழிக்கு மென்பதற்கும் கண்ணகியே இறந்த சான்றாக 

அமைந்திருக்கின்றாள். மதுரைமா ஈகரை நன்னெ றியானத 

,தன் கற்பின் பெருமையால் அழித்த காலத்தில் ௮ங்ஒருந்த 

.தல்லோரைப் பாதுகாத்துத் தீயோரையே அழித்;ததாக கலப் 

4) Beart கூறுன்றஅ. ௮றிவுடையோசையும் அறவோரமை 
.- இமையை யும் பசக்களையும் பத்தினிப் பெண்டிசையும் 

ஒழிக்கும் மூத்தோரையும் இளையோமையும் கைவிட்டு
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தஇத்திறத்தார் பக்கமே சேர்ந்து கற்புத் தீயானது அழித்தது 
என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் ஈன்னெறியானது தீமையை 

அறவே ஓழிக்கும் தன்மை வாய்ந்தது என்பது இனி 

௮ நியப்படும். 

ஆகவே இதுகாறும் கூறியவாற்றால் வினையை லிதைச் 

தவன் வினையை அறுப்பது .தஇண்ண மென்பதும், நல்வினை 

தீவினைகள் நிழல்போலப் பின் தொடர்ந்து பிறவி தோறும் 
செல்லுமென்ப அம், தீவினை தீமை பயத்தலால் மக்கள் எப் 

பொழுதும் ஈல்வினையே செய்யவேண்டுமென்பதம், ௮தனை 

யும் காலம் தாழ்க்காது செய்யவேண்டுமென் 
முடிவுரை பதான் திதலை jase திப் 

பதற்குத் அறவறமே சிறக்ச கநெறியென்பஅம்,௮அவ்வறத்தை 

மேற்கொண்டார் பிறவாமையாகிய பெரும் பேறடைவார்க 

ளென்பதும், கெறியல்லா நெறியாகிய சிறு கெறியை விலக்க 

நன்னெ றியாகிய பெரு நெறியைக் கடைப்பிடித்து ஒழுகு 

,தலேபேரின்பம் பயப்பதாகும் என்பதம், ஆசிரியர் சிலப்பதி 

காச மென்னும் நூலால் உணர்த்திய சீரிய உண்மைகளாம். 

  

0-வது அதிகாரம் 

பண்டைத் தமிழ் மக்கள் நாகரிகம் 

_. ஒரு காட்டில் வாழும் மக்களது நாகரிகம் அக்தாட்டில் 

வழக்கும் மொழிகளில் எழுதப்படும் நூல்களால் நன்கு 

'வெளியாகுமென்பது ஓர் சரித்திர உண்மையாகும். நூல் 
எழுஅம் புலவர்கள் வாழுங்காலத்தில் வழங்கும் பழக்க வழக் 
GIG OH LD பரவியிருக்கும் கொள்கைகளும் அவர் நூல்களில், 

இலை மறை காய்போல் அமைந்து விளங்குவது இயல்பே 

யாகும். பண்டைக் காலத்தில் தமிழ் மக்கள் வாழ்க்து வந்த
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வாழ்க்கையின் தன்மையையும் அவரது 
ஒரு காட்டாது : 
நாகரிகம், ௮5% நடை உடை முதலிய நாகரிக மூறைகளையும் 

நாட்டு மொழி நாம் இக்காலத்தில் ௮றிக்து கொள்வதற்கு. 
யில் விளங்கும் 

சங்க நூல்கள் என்று பேர் பெற்று விளங்கு. 

இன்ற சீரிய நால்களே இறந்த அதரவாக இருக்கன்றன. 

பழந்தமிழ் நூலாகிய லெப்பதிகாரத்தில் ௮க்காலத்திய தமிழ். 

மக்களது பழக்க வழக்கங்களும் அவர் வழிபட்ட தெய்வங் 

களும், ௮க்காலத்தில்கிலைத்திருக் ௧௮. ரசியல் முறைகளும்,மற். 

அம் தமிழ் மக்கள் பலதுறைகளிலும் எய்தியிருந் த மேன்மை 

சங்க ல்களில் யும் சிறப்பும் செவ்வையாய் விளங்குகின் 

விளங்கும் பண் தன. இக்நால் முடியுடை வேந்தசாய்கத தமிழ். 

வட கமலி நாட்டில் விளங்பெரூவர்க்கும் உரியதாயிருத் 

தலின் அதனிடத்துக் காணப்படுன்ற காகரிக முறைகள் 

எல்லாம் தமிழகம் முழுவதும் பரவியிருந்தவைகளே என்று: 

கொள்வதற்கு இடமிருக்கன்றஅ. கதையின் நாயயொ௫ய 

கண்ணகி சோழநாட்டிலே.பிறந்து பாண்டிய நாட்டிலே தன் 

eae பெருமையைக் காட்டி பின் சேரசகாடு Geri ga Barr 

ணுலகடைத்தாள்' என்று சிலப்பதிகாரம். 

சிலப் பதிகாரச் கூறுவதால் தமிழ்ராட்டு மூவேர்.௧ரது இறப்: 
இல் தமிழ் முல் 
நாட்டு நாகரிக 
மூம்விஎங்குசல் படுவது போல வேறு ஒரு தமிழ் நூலில் 

பும் செய்கையும் இக்நாலில் ஒருங்கே காணப் ' 

காண்பதரிதாகும். 

பண்டைத் தமிழ் மக்களது காகரிகத்தை ஆரசாயப்புகு 

முன்னர் அக்காலச்தில் தமிம்மொழி பரவி 

C56 6 காட்டின் பரப்பை ௮றிந்து 'கொள்் 

வ அவசியமாகும். ஓரு காலத்தில் இமயமலை முதல் தென் 

குமரிவரையும் தமிழ்மொழியே பசவியிருர்ததென்றும்,பின் 

தமிழ் நாடு
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ரிய வகுப்பார் இங்கு கூடியேறியகாலச்தில் வடபாகத்தில் 

ஆரியமும் தென்பாகத்தில் தமிமும் வழங்கலாயின என்றும் 

சிலர் கருஅுஇன்றனார்கள். அக்காலத்திய தமிழ் நாடு இப் 

பொழுதுகுமரியென்றுபெயர்பெற்று விளங் 
சல கொள்கை 

கள் 
கும் தென்முனைக்குக் தெற்கேயும் ura 

யிருந்ததென்றும், ௮.க்சென் நாடு ஐர்பெரிய 

கண்டமாய் விளங்கிற்றென்றும் ௮க் கண்டத்தில் ஆறுகளும் 

. முலைகளும் இருந்தனவென்றும், ௮2 பிற்காலத்தில் ஆழி 

வாய்ப்பட்டு ௮ழிந்தசென்றும், சிலர் கரு இன்றார்கள். 

ஆயினும் அக்காலத்தில் தமிழ்மொழி பசவியிருந்த நாட்டின் 

பாப்பை ஈன்ஞுய் அறுதியிட்டுக் கூறுதற்குப்போதிய சான்று 

கள் தமிழ் நால்களில் கடைப்பதரிதா யிருக்இன்றது. மிகப் 

பழைய காலத்தில் தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் 

இக்காலத்தில் பெரும்பாலும் இல்லா தொழிக்கன. தமிழ் 

மொழியில் மிகப் பழைய நூலாக இப்பொழுது காம் காணக் 

இடைத்திருப்பது தொல்காப்பியம் என் 

னும் இலக்கண _நூலேயாகும்.இந்நா லுக்கு 

முன்னர் தமிழ் மொழியில் பல இலக்யெ 
நூல்கள் இருந்திருக்க வேண்டுமென்பது ௮ றிவுடையார் ' 

அனைவரும் ஓப்பமுடிக்த உண்மையாகும். உலஇல் வழங்கும் 

பழந்தமிழ் நால் 

கள் அழிக் சமை 

செம்மொ.ழிகளின் வரலாறெல்லாம் இவ்வுண்மையைச் செவ் 

வையாய் உணர்த்துவதாகும். செம்மொழிகளாய் விளங்கு 

இன்றஒவ்வொருமொழியிலும் முதலில் சொல்கயம்பொருள் 

கயம் ௮மைத்த இலக்கிய நால்கள் எழுதப்படும். பின்னர் 

௮ _நாலில் கண்ட நயங்களையும் அழகுகளையும் வடித்துத் 

தொகுத்து இலக்கணம் ௮மைக்கப்பெறும். இம் மொழிால் 

உண்மை :: இலக்கியம் இன்றே இலக்கணம் இன்றே” என்
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தமிழ் மொழி அம் அகத்தியத்தாலும் இலக்கம் கண்ட 
யில் பல நூல் தற்கு. இலக்கணம் இயம்பலின் ? என்னும்: .. 

கள் இருந்தி _ கன்னூல் மொழியாலும் நன்கு விளக்கும். 
ருக்க வேண்டும் = ட் ட = 

ஆகவே தொல்காப்பியம் என்னும் இலக்: 

ணத்திற்கு முன்னசே தமிழ் மொழியில் தலைசிறந்த இலக்கய 

நூல்கள் இருந்திருக்க வேண்டுமென்பது மறுக்க முடியாத 

உண்மையாகும். இவ்வாறு தொல்காப்பியத்திற்கு முன்னர். 

இருந்த பல்காப்பியங்களும் இப்பொழுது தமிழ் மக்களுக். 

குக் கடைத்திருக்குமேயானால் கடலாற் கொள்ளப்பட்ட 

தென் கண்டத்தின் பசப்பையும் இறப்பையும் தெளிவாய்த் 

தெரியவல்ல சான்றுகள் சடைத்திருக்கலாம். 

ஆனால்தமிழ்மொழியில்இப்பொழுதுஉள்ள நூல்களை த்: 

அணையாகச் கொண்டு ஆராயு மிடத்து தமிழ் நாடானது 

வடக்கே திருவேங்கட மலையையும் தெற்கே குமரியையும் மற் 

றைய. இரு பக்கங்களிலும் நெடுங் கடலையும் எல்லையாகக் 

கொண்டு விளங்கிற்றென்று தெரிகின்றது. * வடவேங்கடம். 

தென்குமரி ஆயிடைத் தமிழ் கூறும் கல்லுலகம்?? என்று. 

தொல்காப்பியப் பாயிரம் கூறுகின்றமையாலும் 

* நெடியோன் குன்றமும் தொடியோல் பெளவமும் 
மிழ் வரம் பறுச்த சண்புனல் நாடு 22 

ெப்பதிகாரக் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுன்ெறமை: 

காலத்தில் தமிழ் யாலும் ௮க் காலத்திய தமிழகத்தின்: 

நாட்டெல்லை பரப்பு ஈன்கு ௮ நியப்படுசன்ற ௮. 

ஆயினும். தமிழ் நாட்டின் தென் பாகத்தை கடல் 

கொண்டதென்று அறிவுடையோர் ஆராய்ச் ௯ கூறும் உண் 

மைக்கு சிலப்பதிகா. ரத்தில் சிறந்த சான்று இடைக்கனெ ற.த.. 

மதுரைக் காண்டத்தில் நாடு காண் காதையில்,
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: வடிவேல் எறிந்த வான்பகை பொரறா.து 

பஃறுளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து 

கும௱்க்கோடும் கொடும் கடல் கொள்ள ?? 

என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார். தென்பால் அமைந்திருந்த பல் 

அளி என்னும் ஆற்றையும் பல அடுக்குகளாய் ௮மைந்தமலைச் 

தொடரில்குமரிஎன்னும்சிகர ச்தையும், உடையதா ய்விளங்கெய 

நெடிய நாட்டைக் கொடிய கடல் கொண்ட 
கடலில் தாழ்ந்த 

தமிழ் காடு என்று ஆரியர் கூறு்றமையால் இப் 

பொழுஅ குமரிமுனைக்குத்தெற்கே கடலாய் 

- விளங்குசன்ற இடத்தில் அக்காலத்தில் மலைத் தொடரும் 

ஆறும் இருந் கன என்பது இனிது அ நியப்படுகின் 2.௮. சிலப் 

பதிகாரத்திற்குஉரை வரைந்த அடியார்க்கு ஈல்லார்இவ்வாறு 

sa தாழ்ந்த தமிழ் நாட்டில் பல் அளி என்னும் ஆற்றுக் 

கும் குமரி என்னும் ஆத்.றுக்கும் இடையே இருந்த நீர் வளம். 

மலிந்த ஏழ்தெங்க காடும், எழ்மதுரை நாடும், எழ்மூன் 

பாலை நாடும், ஏழ்பின் பாலை காடும், ஏழ்குன்ற சாடும், 

ஏழ்குண காரை காடும், ஏழ்குறும்பனை காடும் ஆக நாற்பத் 

அதர்வ யது நாடும் குமரி கொல்லம் முதலிய பன்மலை காடும், 

காடும் நதியும் பதியும் ஆழி வாய்ப்பட்டு “piss என்று 

கூறுஇன்றார், ஆகவே சலப்பதஇிகாரம் எழுதப்பட்ட காலச் 

திற்கு முன்னரே தமிழகத்தின் பெரும் பாகம் கடலில். 

தாழ்ந்து போயிற்றென்பது நன்கு அறியப்படுகின்ற. 

இன்னும் அக்காலத்திலேயே இந்தியாவின் தென்பாகத் 

் தையும் இலங்கையையும் கடல் இரண்டா 

பண் 9௫ கப் பிரித்து இலங்கை ஒரு சனி நாடாகவே 

விளங்கிற்றென்று தெரிகின்றது. சே 

மன்னனாயெ செங்குட்டுவன் கண்ண௫ தேவிக்கு ஆலயம் 

அமைத்து திருவிழா எடுத்த அத்தர் ௮ தனைக் கண்டு 

களிக்கும் பொருட்டு, —
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“ கடல்சூழ் இலங்கை கயவாகு வேக்தன் ?? என்று பிறப்பித்தான் 

ன்று அசிரியர் கூறுனெறமையால் அக்காலக்திலேயே 
இலங்கை கடலாற் சூழப்பட்ட ஒரு தனி காடா யிருந்த 

“தென்ப விளங்குகின்றது. 

இனி அக்காலத்திய தமிழ் மக்கள் நாகரிக முறைகள் 
சான்று கருதப்படுகின்ற பல துறைகளிலும் தலை இறந்து 
விளங்கினார்கள். இக்காலத்தில் கருதப்படுவது போலவே 
அக்காலத்திலும் செல்வம் மலிந்த நாடே இறப்புடைய 
காடென்று கருத்ப்பட்டது. 

* பொன்னினாகும். பொருபடை அப்படை 

சன்னினாகும் த.ரணி தரணியில் 

பின்னையாகும் பெரும் பொருள் அப்பொருள் 

அன்னுங்காலை தூன்னா சன இல்லையே 39 

ட. என்று சிந்தாமணி ஆரியர் கூறுனெறவாறு 
கை,ச்சொழி டம் த லும் வாணிச பொருள் மிகுந்த காடே, புகழாலும் ஆற்ற 

மும் செல்வச். லாலும்சிறந் தவிளங்கும் என்பது எக்காலச் 
தைப் பெருச் இற்கும் ஓத்த ஓர் உண்மையாகும். இவ்வுண் 

=” மையை அக்காலத்திய தமிழ் மக்கள் நன்ருய் ் அறிக்திருக்தார் என்பதற்கு ௮வர்கள் கைத்தொழில் வாணி 

கம் . என்னும் . இரண்டையும் கண்ணும் Shs SUT! 
போற்றி வளர்த் த முறையே போதிய சான்ளாகும். 

இக்காலத்தில்செல்வத்தால் சிறப்புற்றுவிளங்கும்காடுக 
ளெல்லாம் கைத்தொழில் மேம்பாட்டினாலும் வணிகத்தின் 

 பெருக்கத்தாலுமே௮வ்வாறு விளங்குெறன என்பதுசரித் 

இர ஆூலோர் ஒப்புக்கொள்ளும் உண்மை 

யாகும். தமிழ் நாட்டில் விளைந்த விளை 

(பொருள்களை அயல்நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து விடா 

.சைத்தொழில்
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மல் அவற்றைக் கைத்தொழில் அண்மையால் பலவகைப் 

பொருள்களாக அமைத்து அக்காலத்திய தமிழ்மக்கள் 

- தொழில் முறையில் மேம்பட்டிருக்தார்கள். சாட்டில் விளைந்த 
பருத்தியை நாலாக்௮ தனால் அண்ணியமெல்லிய ஆடைகள் 

'கெய்தும் காட்டில் சடைத்த பட்டு நால் கம்பளம் ஆகிய இவற் : 

(ரூல் பலவகையானஉடைகள்செய்தும்தமிழ்காட்டுப்பொருள் 

அயல் காட்டிற்குப் போகாதவாறு கைத்தொழில் நடத்தி 

“வந்தார்கள். சோழ காட்டின் தலைஈகராயெ புகார் ஈகரத்தில் 

் ....... ₹பம்டினும் மயிரினும் பருத்தி நூலினும் 
ஆடை செய்தல் ee க . 7 . ‘ 

கட்டும் நுண்வினைக் காருகர் இருக்கையும் ?? 

விளங்கித் தோன் நின என்று ஆரியர் கூறுன் றமையால் 

பட்டாலும் கம்பளத்தாலும் பருத்தி நாலாலும் மெல்லிய 

ஆடைகள் செய்யவல்ல சாலியர் தமிழ் நாட்டில் விளங்கெர் 

என்பது இனி அுணரசப்படும். பாண்டிய காட்டின் தலை 

நகராக மதுரைமா ஈகரிலும், 

6 நர்வினும், மயிரினும், நுழைநாத் பட்டினும் 

பால்வகை செரியாப் user cor pOsa 5H) 

நறுமடி செறிந்த அறுவை வீதியும் ?? 

விளங்கிற்று என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுவதால் நுண்ணிய 

பருத்தி நாலாலும் பட்டு நாலாலும் கம்பளத்தாலும்நெய்யப் 

பட்ட பலவகையான அடைகளை வெவ் 
நனறுமடிக் கடை 

கள். 
வேருகப்: பிரித்து அடுக்கடுக்காய் வைத் 

இருந்த நறுமடிகள் நிறைந்த கடைகள் வீதி 

யில் விளக்கத் தோன் நின என்பது உணரப்படும். ஆகவே 

சோழ காட்டிலும், பாண்டியகாட்டிலும் அக்காலத்தில் கைத் 

தொழில் செழித்திருந்த கென்ப,௪ நன்கு விளங்குகன்ற௮. 

ஆடைகள் செய்யும் தொழிலேயன் நியும் அக்காலத்தில் 

மற்றைய கைத்தொழில்களும் மேம்பாடடைந்திருந்தன
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என்று தெரிகின்றது. காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் வெண்கலச்: 

இல் வேலைசெய்யும் கன்னாரும், செம்பில்வேலைசெய்யும் சன்னா. 

ரும், மாத்தில்வேலைசெய்யும் தச்சரும், இரும்பில் வேலைசெய்் 

; . _யும்கொல்லரும், அழ இத்திரம் எழுதும் 

, தொழில்கள். ஓவியப் புலவரும், சிற்பவேலையில் வல்லாரும். 

பொன்னாலும் மணியாலும் வேலை செய்யும். 

திட்டாரும், ஜையல் வேலையில் வல்லாரும் வாழ்ந்து வந்தார். ' 

கள். என்று கலப்பதிகாரத்தால் அறின்றோம். இன்னும். 
அழுகிய வளையல்கள் செய்வாரும் மு.ச்துமாலைகள் செய்வா 

ரும் கிழிந்த துணியாலும் சஇடைச்சாலும் விளையாட்டுச் 

சாமான்கள்(பொம்மை)செய்வாரும்புகார்ஈகசத் தில்வாழ்ந் அ: 

வந்தார்கள். இன்னும் ஒன்பது லகைப்பட்ட ஈவமணிகளின் 

பிறப்பு முதல் இறப்பிருயெ வகை யெல்லாம் தெரியவல்ல- 

வணிகரும் சாதரூபம், களிச்சிறை, ஆடகம், சாம்புஈதம் என் 

னும்கால்வகைப்பட்டபொன்னின் வகைகளை 

பொன்னின் ஈன்முய்ச் தெரியவல்ல பொன்வணிகரும் 
வகைக் ம 

பின்ன த்ம் தொழில் முறையில் மேம்பட்டு விளங்க 

னார்கள். இத்தகைய பொன்னாலும் மணியா 

௮ம் அமைக்கப் பெற்ற sa pSu அணிகள் செம்மையிலும். 

வகையிலும் சிறந்தனவா ய்௮க்காலத்திய திருக்திய நாகரிகத் 
இற்குப் பொருந்திய சான்று பகர்வனவாய் அமைத்துள்ளன.. 
சிலப்பதிகாரக்கதை நிகழ்வதற்கே காரணமாயிருந்த சிலம்பு 
அருமையான வேலைப்பாடுடையதாய் அமைந்திருந்த த. 

6மதச்சச மணியொடு வயிரம் கட்டிய 

சிலம்பின் இத் பத்திச் கேவணப் பசும்பொன் குடைச்சூல் 

Br வேலை எத்இிரச் சிலம்பின் செய்வினை எல்லாம் [னான்.??' 

பொய்த்தொழிற் கொல்லன் புரிந்தடன் நோக்க. 

சன்று ஆரியர் கூறுவதால் மாணிக்சமும் வயிரமும் வரிசை. 

யாய் அழு ச்திபசும்பொன்னால் செய்யப்பட்டுஉள்ளேகருவை-
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யுடையதாய்சித்திவேலையமைக்தசிலம்பாய் ௮ துவிளங்இற்று 

என்பது அறியப்படுசன்றஅ. இன்னும் மாதவி என்னும் 

நாடகமா துகடல் விளையாட்டுக்காண விரும்பி ௮ங்குசெல்லும் 

- பொழுது அம்மாது அடி முதல் முடிவரை அணிந்திருக்க 

அணிகளையெல்லாம் ஆரியர் விரிவாக எடுத் அக் கூறியுள் 

ளார். ௮ழூய அடிகளுக்கு ஏற்றதாய் அமைந்திருந்த மெல் 

லிய விரல்களில் மோஇரம் பிலி முதலிய ௮ணிகளை அணிக் 

தாள். கால்களில் பாதசாலமும் பாடமும் சதங்கையும் ௮ழ 

குற அணிந்தாள். நில நிறம் அமைந்த அழ 

BESO ES — Bus ஆடை புனைக் ன்மேல் முத்துக் 
அணிசலன்கள் ஆ ம அ அதி Pas 

கோவைழமுப்பத்திரண்டால் செய்தவிரிசிகை 

யென்னும். கலையை அணித்தாள். கண்டோர் விரும்பும் கண் 

டி கையோடு முக் தஅமாலையையும் தோளில் ௮அணிந்தாள்.வயிர 

ழமூம் மாணிக்கமும்வரிசையாய் ௮ முத்தியஅழ௫ய சூடகமும், 

பொன்வளைழலும், மணிவளையலும், சங்கவளையலும், பவள 

வளையலும் முன்கையி லணிந்தாள். வாய்திறந்த வாளை. மீன் 

போல பொன்னாலமைந்த கெளியையும் மத்தியில் சிவப்பு 

மாணிக்கப் பீடமும் வளைவில் வயிரமும்பதித்தகல் மோதிசத் 

தையும் மெல்லிய விரல்களில் அணிந்தாள். இன்னும். 

பொன்னாலாகிய சங்கிலித் தொடரும் சவடியும் சாரப்பளியும் 

முத்தா.ரமும் ௮ழயெ கழு த்திலணிந்தாள். முகப்பில் இந்திர 

நீலமும் இடையிடையே வயிரமும் பதித்த நீலத்தோடு ௮வ 

ளது நீண்ட காதில் நின்று ஒளி செய்த. கருமையாகிய 

கூந்தலில் அருமையான தொழிலமைந்த தலையணிகளை அழ 

- குற முடித்தாள். இவ்வாறு மாதவி அணிந்திருந்கதாக: 
ஆரியர் கூறும் அணிகள் எல்லாம் அக்காலத்திய மாதரது 

இருந்திய நாகரிகத்திற்கு சிறந்த சான்றாக அமைத்திருக்கின். 

தன. இக் காலத்தினர் காகரிக ஈகைகள் என்று போற்றிப்
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புகழ்கின்ற அணிகளிற் பல அக்காலத்திய மா.க.ரால் ௮ணியப் 
பெற்றிருந்தன வென்றேதெரிசஏன்ற அ. இக்ஈல்லணிகளிற்பல 
இன்னும் தென்னாடுகளில் வழங்கி வருவதைக் காணலாம். 

இன்னும் அக்காலத்திருந்த வாசனைப் பொருள்களை 
ஆசாய்வோமானால், அவையும் தமிழ் காட்டார.து காகரிக நல் 
BUT PEO FOL Her விளக்குகின்றன. பூம்புகார் ஈ௧ர.த்இல் 
வண்ணமும் சுண்ணமும் தண்ணரும் சாந்தமும் பூவும் புகை 

யும் விரையும் வி.திகளில்விலைக. நி விற்கப்பட் : 
ரைட் டன வென்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார். தமது பொருள்கள் 

மேனியை கறுமணம் கமழும் நீர்மையில் 
அமைத்துக் கொள்ளக்கருதிய மாதர்கள் பத்து வகைப்பட்ட 
விரகாலும் ஐந். வகைப்பட்ட விரையாலும் முப்பத் இரண்டு 
வகைப்பட்ட வாசனைப் பொருளாலும் கூறிக் காய்ந்த ஈன்னீ 
ரில் தோய்ந்த ஈனைந்த' கூந்தலின் ஈரத்தை வாசனைப் புகை 
யில் உலர்த்தி சவ்வாது சி நலங்கெர் மேனியொடு இிகழ்ச் 
திருக்தார்கள். 

அக்காலத்திய தமிழ் மக்கள் ௮வரவர் நிலைமைக்கும் 
செல்வத்தின் அளவுக்கும் ஏற்ற முறையில் மண் செங்கலால் 
கட்டப்பட்ட வீடுமுதல்மாடமாளிகை யிமுகவீடுகள் அமைத் 
அக் கொண்டு வாழ்ந்தார்கள். ஆயர் சேரியில் சண்ணச௰யை 

“ பூவலூட்டிய புனை மாண் பந்தல் 

காவல் சிற்றில் ஈடிமனைப் படுத் இனாள் ?? 

'என்றுகூறப்பட்டிருப்பதால்ஆயர்சேரியிலிருக் த அச்சறுமனை 
வேலியாற் சூழப்பட்டு அழகிய குளிர்ந்த பந்தலை உடையதாய் 

செம்மண்ணால்பூசப்பட்ட இறுவிடாய்விளவ் வீடுகள் . . த இற்று என்று அறியப்படுன் றது. ஆனல்
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புகார் ஈகரத்தின் கயவாய் மருங்கில் காணப்பட்ட, வீடுகள் 

உயர்க்த மாளிகைகளாய் விளங்கச் தோன் நின. 

 சயவாய் மருங்கிற் காண்போர்ச் தடுக்கும் 

பயனத அறியா யவனர் இருச்சகையும் ?? 

என்று ஆசிரியர் கூறுமாறு யவனர் என்னும் அயல் சாட்டு 

வணிகர் வாழ்ந்துவந்த இடங்கள் உயர்ந்த மாளிகைகளா 

யமைக்திருந்தன. அ௮ம்மாளிகைகளில் அழகிய கிலா முற்றங் 

... களும் அணிகலன்கள் அமைக்கும் ௮றை 
யவனரது aps a ல ல ‘ 

மாளிகைகள் அறும் இலங்கச் தோன் நின. ஆயிலும் இச் 

. தகைய விண் அளாவிய உயரிய மாளிகை 

களிலும் மிகச்சிறிய சாள ரங்களே அமைக்கப்பெற் நிருக் கன. 

மானின் சண்போன்ற சாளரங்களையுடைய மாளிகைகள் என் 

றும், *முல்தோய் மாடத் அ குறுங்கண் அடைக்கும் கூதிர்க் 

கால”மென்றும் கூறப்பட்டிருச்சலால் ற்ப நாலில் வல்லா 

ரால் இறப்பாகச் செய்யப்பட்டு மேகம் தோய உயர்ந்த 

மாடங்களிலும் சிறிய கண்களையுடைய சாள் 
சிறிய 

றர சங்களே அமைக்கப்பெறி ந்தன என்ப 
சாளரங்கள் ரப த்.நிருக், தக அ 

அறியப்படுகின்ற. 

இன்னும் அக்காலத்தில் தமிழ் சாடானது தரை 

வழியாகவும் நீர்வழியாகவும் பல ௮யல் நாடுகளோடு வாணி 

கம் செய்துவந்த : தென்பது சரித்து உண்மையாகும். 

புலவர் பாடும் புகழமைந்த புகார் ஈகரத்தில், 

தலத் இனும் காலினும் தருவனர் FLL 

குலச்இற்குன்றாக் கொழும்குடிச் செல்வர் ?? 

வாழ்ந்.அு வந்தார்கள் என்று லெப்பதிகாரம் கூறுவதால் மரக் 

கலத்தால் கடல் கடந்து வாணிகம் செய்யும் வழக்கம் அக். 

காலத்திலேயே, தமிழ் காட்டில் நிலைபெற். நிருக்ததென்பஅ-
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நன்கு உணரப்படும்.இத்்தகையகடல்வாணிகம்சிறக்துகடக்த 

; தன்மையாலேயே புகார்நகரத்தை பரதர் 

dreatati மலிந்த பயங்கெழு Loree”? என்று ஆசிரியர் 

சிறப்பிச்துக் கூறியுள்ளார். அக்காலத்தில் 

ஐரோப்பிய காட்டில் ரும் இறப்பும் பொருந்தி வாழ்ந்த 

யவனர் என்னும் இரேக்கர்கள், வாணிகத்தின் பொருட்டு 

தம் நாட்டைவிட்டுச் தமிழ் காட்டில் குடியேறி வாழ்ந்தார் : 

கள். அவர்கள் தமிழ் நாட்டாருடன் நீரொடு நீர் சேர்ந்தாற் 

பேோரல வேற்றுமையின் றிக் கலந்து தாம் மேற்கொண்ட 

வணிகத்தை நடத்இ வந்தார்கள். இதனை ஆசிரியர், 

: தலந்தரு இருவில் புலம் பெயர் மாச்கள் 

கலந் இருக் துறையும் இலங்கு நீர் வரைப்பும் ?? 

என்று கூறிப் போந்தார். இவ்வாறு தமிழகத்தில் வாழ்க்க 

ர! யவனர்கள், க..ற்கரையி னருகே அமைத்தி 

விளக்கம் ருந்த அழயெ மாளிகைகள் விண்ணிலே 

(LightHouse) விளங்கத் தோன் றின. துறைமுகம் இருக்க 

இடத்தை மாக்கலங்கள் தெரிக்து ௮தனை நோக்கி வருவ 

தற்கு சாதாரணமாக ஓர் சலங்களை விளக்கம் (Light 

-House) அமைக்கப்பட்டிருந்தத. இத்தகைய வணிக 

மக்கள் வாழ்ந் வந்த துறைமுகத்தில் பலவகைச் சரக்கு 

களையும் பகுத்து உணர்த்துதற்கு இறு கொடிகள் ஆங் 

தாங்கே நாட்டப்பெற் நிருந்தன. இதனை ஆசிரியர், 

: தலந்தரு இருவில் புலம் பெயர் மாக்கள் 

வேலை வாலுகத்து விரிதிரைப் பரப்பில் 

கூல மருங்கில் கொடி எடுத்து நுவலும் 7? 

ானைர்கம் என்ற் iar காதையில் ear ksh, 

இல் ச.ரக்குக இவ்வாறு௮க்காலத்தில் தமிழ் நாட்டில்வணி 

ளைப் பகுத்து கம் செய்யப்பெற்ற பொருள்களை மற்றொரு 

பகு அணக பழந்தமிழ் நால் தொகுத்துக் கூறுகின்றது.
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6: நிரின் வந்த நிமிர் பரிப் புரவியும் 

“காலில் வந்த கருங்கரி மூடையும் 

ள் வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும் 

-. வாணிகப் குடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அஒலும் 

"பொருள்கள் ~ தென்கடல் முத்தும் குணகடல் wig 

சங்கைவாரியும் காவிரிப் பயனும் 

ஈழ,த்துணவும் சாழகத் சாக்கழாம் ?3 

என்று பட்டினப்பாலை கூறுவதால் அக்காலத்திய வணிகப் 

பொருள்கள் ஒருவாறு ௮ நியப்படுகின் றன. 

இன்னும் அக்காலத்தில் தமிழகத்தில் யவனரும் மற் 

றைய் ௮பல் காட்டாரும் வெகுவாய்ப் போந்து வியாபாரம் 

செய்த உண்மையை ஈன்கு உணர்த்தவல்ல பலவகைச் சான் 

றுகள் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கின் றன. காவிரிப்பூம் பட் 

டினத்இிலும் மற்றும் அக்காலத்தில் அறைமுகப் பட்டினங் 

களாய் இருந்த இடங்களிலும் அயல் நாட்டுப் 
அயல் நாட்டு த் பமைய நாணயங்களும் காசுகளும் ரை 
மாணயங்கள்” 2 ஞூ ஞூ ச 

யினின்றும் வெட்டி சஎடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவற்றை ஆராயும்பொழு அ பண்டைக் காலத்தில் தமிழகச் 

இல் யவனர் முதலிய அயல் காட்டார் பெருந்தகையின 

சாய்க் குடியேறிப் பண்டமாற்றுச் செய்து வந்த பான்மை 

யால் அவர் காட்டு காணயங்கள் தமிழ் நாட்டில் வழங்க 

லாயின என்பது இனி விளங்கும். ஆகவே இப்பொழுது 

வாணிகத்தால் செழித்தோங்கியுள்ள காடுகளும் நகரங்களும் 

முளை சஇளம்பாதிருந்த காலத்திலேயே தமிழகம் வாணிகத் 

தால் இறப்புற்று அக்காலத்தில் தலை இறந்து விளங்கிய 

அயல் காடுகளோடு வாணிகம் “செய்து வந்தது என்னும் 

உண்மை இலப்பதிகாரத்தாலும் மற்றைய சங்க நூல்களா 

ஓம் தெளிவாக விள ங்குகின் றது.
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இவ்வாறு கைத்தொழிலாலும் வாணிகத்தாலும் றர 
தோங்கியிருந்த தமிழ் காட்டில் நீர்வளம் நிலவளம் முதலிய: 
பயிர்த்தொழில் வளங்களெல்லாம் பொருந்தி யமைந்திருக்த- 

மையால் பயிர்த் தொழிலாகிய பழுதற்ற: 
தொழில்பெரி௮௫ம் மேம்பாடடைகச்திருக்த து. சோழகாட்டில், 
பொன்னி என்னும் பெயர் பெற்ற காவிரியாறு தன் வளம். 
பொருந்தியகலத்தால்'சோழவளகாடு சேோறுடைத்து”என்று' : 
புலவர் போற்றுமாறு வளம் பெருக்கியது. பாண்டியகாட்டில்: 

வையையாறு நீர் வளத்தால் இறந்து செல்வத்தைப் பெருக்: 
இய. இக்காலத்தில் ஊற்றுப் பெருக்கால். 
ஊரார்க்கு நீரனிக்கும்வையையாறு அக்கால 

தீதில் வற்றாத நீர்ப் பெருக்கை உடையதாய் படகுகள் இன் றி: 
கடத்தற்கரியதோர் அழமுடைய ஆருாக விளங்கிற்று. கோவல 
னும் கண்ணியும் மதுரைமா ஈகர்ப்புறம் போந்த பொழுது 

நீர்வளம் . 

படகலேறிவையையா ற்றைக் கடந்தார்கள் என் றுகிலப்பதிகா: 
சம்கூறுசன்ற.து. இவர்கள் சோழகாட்டினின்றும் புறப்பட்ட. 

- காலம் இளவேனிற் காலமென்றம் மதுரைமா ககரத்தைக். 
கண்ணகி தன் கற்பின் ௮ழலால் எரித்தகாலம் ஆடி மாதமென் 
௮ம் அ௮.றியப்படுகின்றமையால் ௮ருங்கோடை. காலமென்று- 

இப்பொழுது முரையில் கூறப்படுகின்ற. 
மாதங்களில் அக்காலத்தில் வையையாறு- 

படின் றிக் கடத்தற்கரிய ஆழமுடைய ஆழுக விளங்கிற்று. 
* உலகு பு.ரந்தூட்டும் உயர்பேர் ஒழுக்க அப் 

புலவர் காவில் பொருந்திய பூங்கொடி 

் எட ன் 

வையை யென்ற பொய்யாக் குலக்கொடி ?! 

என்று ஆசிரியர் வையையாற்றை வியந்து கூறுகின்றுர். இவ்: 
வாற்றைக் கடப்பதற்கு குதிரை முகப் படகும் யானை முகப்: .
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படகும் இங்க முகப்படகும் ஆங்காங்கே தூறைகளில் காணப் 

பட்டன என்றும் அவைகளில் மக்கள் அவரவர் தகுதிக்கும். 

. செல்வத்திற்கும் ஏற்ற படகுகளில் ஏறி ஆற்றைக் கடந்தா 

சென்றும் ௮ நியப்படுகின்ற ௮. 

இனிச் சேர காட்டில் மலை வளமும் அம்மலையினின் 

றும் இழிந்த அருவியின் வளமும் நீர் 

டன் நிறைந்த பெரியாறு என்னும் பெருகதியும்: 

நஇவளமும் பொருளை என்னும் பொய்யா ததியும் விளம். 

இத் தோன் நின. 

£ மு.இர் பூம் பரப்பின் ஒழுகுபுனல் ஒளித்து 

மகரம் ஞிமிறொடு வண்டினம் பாட 

கெடியோன் மார்பில் ஆரம் போன்று 

பெருமலை விலங்கிய பேரியாத்று அடைகரை ?? 

என்று ஆரியர் கூறுவதால் இவ்வாற்றின் வளமும் இறப்பும்: 

ஒருவாறு அ நியப்படும். இன்னும் இக்காலத்தில் Basa, 

வேலி நாட்டில் .ஈலம் பெரறுக்குகின்ற பொருளை யென்னும். 

பெயர்பெற்ற தாம்பிரவர்ணியாறு அக்காலத்தில் சேர நாட் 

டைச் சேர்ந்த ஆருக இருந்ததென்று விளங்குகின்ற து. 

சே நாட்டசசனை வாழ்த்தும் செய்யுளில், 

மலையரையன் பெற்ற மடப்பாவை தன்னை 

நிலவரசர் நீண்முடிவேல் ஏற்றினான் வாழியரோ 

வாழியரோ வாழி வருபுனல் கீ.ரான் பொருனை 

் சூழ்,சரும் வஞ்சியார் கோமான் சன்தொல் குலமே 37 

சன்று கூறப்பட்டிருப்பதால் லலெப்பதிகாரம் எழுந்ச காலச் 

தில் பொருனையாறு சேரராட்டைச் சேர்ந்திருந்த தென்ப: 

இனிது விளங்குச்றத., இவ்வாறு வற்றாத நீருடையஆ.ற 

கள் தமிழ் நாட்டில் அமைந்திருக்தமையால் நீர்வளமும் நில 

ப்
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'வளமும் சிறந்து பழுதிலாத் தொழிலாயெ பயிர்த்தொழில் 
மிக மேம்பாடடைந்திருந்ச௮. 

இனி அக்காலத்தில் தமிழ் காட்டில் பலவகையான 
சமயங்கள் பரவியிருந்தன என்பதும் தமிழ் மக்களது அறி 
வின் அளவிற்கும் மனப்பா ன்மைக்கும் ஏற்ற பலதிறப்பட்ட 
தெய்வங்கள் வழிபாடு செய்யப் பெற்றன என்பதம் சிலப்பதி 
காசத்தால் விளங்குகன்ற த. குறிஞ்சி நிலமென்று வழங்கு 

இன்ற மலைகாட்டில் வாழ்ந்து வந்த குரவரும் 
எ பயனு வழி மற்றைய மக்களும் முருகவேளை தீம் வழிபடு 

தெய்வமாகக் கொண்டு வணங்கினார்கள். 
அவர்கள் வழிபடும்பொழு௮ குறிஞ்ப் பறையும் சிறுபறை 
யும் ௮டித்து கொம்பு ஊதி கொடுமணி இயக்கி குறிஞ்சிப் 
பாக்களைப் பாடி. நறும்புகை யெடுத்து பூப்பலி செய்த காப் 
புக் கடை நிறுத்தி பரவல் பரவி விரைமலர் தூவி தெய்வம் 
(தொழுதார்கள் என்று இலப்பதிசாசம் கூறுனெறது. தமது 
மலை காட்டில் வளங் குன்றா.௮ இறக்கும்படி இவ்வாறு குரவர் 
வழிபாடு செய்வஅ வழக்கம். இனி மருதநிலத்தில் வாழ்க் அ 
வந்த வேளாளர் அந்தணர் வணிகர் முதலிய மக்கள் அவ 
வர் அறிவின் தன்மைக்கும் மனப் பான்மைக்கும் ஏற்ப 
சைவம் வைணவம் புத்தம் சமணம் ஆகிய சமயம்களில் 
ஒன்றை மேற்கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்கள். சோழ நாட் 
மூன் தலைககராயெ புகார் ஈகர.த்ல், 

Sug - பிறவா யாக்கைப் பெறியேரன் கோயிலும் 
“அதுமுகச் செவ்வேள் அணிதிகழ் கேரயிலும் 

ஆலயம்கள் வால்வளை மேனி வாலியோன் கோயிலும் 
டசி (நீலமேணி Quip Cure CFI gy 5 | 

மாலை வெண்குடை மன்னவன் கோயிலும் 72
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ப் “ 
இலக்கத் தோன்றின. பிறவாத பெருமையையுடைய சிவ 

பெருகாள் கோயிலும் ௮ழயெ செம்மை வாய்ந்த அறுமுகப் 

பெருமான் ஆலயமும், வெண்சங்குபோன் தநிறத்தையுடைய 

பல தேவர் கோயிலும் நீலமணி போன்ற நிறத்தையுடைய 

நெடுமால் கோயிலும் மாலையும் குடையுமுடைய வாசவன் 

கோயிலும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் காணப்பட்டன என்று 

ஆரியர் அருளுகின்றார். அர்சகாத்திலேயே அறவோர் பள் 

சரியும் ,றனோம்படையும் விளங்னெ என்று ஆசிரியர் கூறு 

வதால் புத்தசமயத்தாருடையபள்ளியும் ௮ருகசமய த்தா. 

அறம் போதிக்குமிடமும் அந்நகரில் இலங்கித் தோன்றின 

என்ப ஈன் குவிளங்கும். இவ்வாறே மதுரைமாககரத்திலும் 
: நுதல்விழி நாட்டத்து இழையோன் கோயிலும் 

உவணச் சேவல் உயர்த்தோன் Huw gp 

மேழி வலனுயர்ச்ச வெள்ளை ஈகரமும் 

சோழிச்சேவல் கொடியோன் கோட்டமும் 

- அ.தீத்துறை விளங்கிய ௮தவோர் பள்ளியும் ?? 

 காணப்பட்டனவென்று சிலப்பதிகாரம் .கூறுவசால் சோழ 

நாட்டின் தலைககராயய புகார். ககரத்தில் அமைந்இருந்த 

கோயில்கள் பாண்டி௰ காட்டின் தலைகராகிய மதுரையிலும் 

அமைந்திருந்தன என்பது அறியப்படுகின்ற. மேற் 

குறித்த கோயில்களே யன்றியும் ௮க்காலத்தில் பல கோட் 

ங்களும் தமிழ் காட்டில் ௮மைந்திருந்தனவாகத் தோன்று 
இன்றன. தேவதரு நிற்கும் கோட்டம், வெள்ளை யானை நிற் 

கும் கோட்டம், சூரியன் கோட்டம், சந்திரன் 
கோட்டங்கள் 

கோட்டம், வச்சிரக் கோட்டம், கைலாயக் 

கோட்டம், வேல் கோட்டம், அருகன் கோட்டம் Bu ப்ல 

'கோட்டல்களும் தமிழ் மக்களால் வழிபாடு செய்யப்பட்டன 

ன்று தெரிகின்ற.
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இனி முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந் துவந்த ஆயர் குலமக்கள் 
திருமாலை வழிபட்டு வந்தார்கள். திருமால் செய்த திருவிளை 
யாடல்களை யெல்லாம் நன்கறிந்து தம் ஆவும் கன்றும். 

தோயால் வருக்அம்பொழு ௮, திருமாலைத். 
' இகுமால் தொழுது அப்பெருமான் தஇறம்பாடி குச வழிபாடு 

1 வைக்கூத்து முதலிய ஆடல்கள் நிகழ்த்திஞர் ் 
கள். கோவலன் மதுூரைமா நகரில் வெட்டுண்டு இறந்த... 
பொழுது ஆயர் குலமக்கள் வாழ்ந்துவக்க ஆயர் சேரியில் பல: 
புஅமைகள் நிகழ்ந்தன. பிரையிட்ட பால் 'தோயாது பாலா 
கடு நின்றது. காளைகளின் கண்களில் சண்ணீர் பொங்க 
வடிந்த. வெண்ணெயை கெருப்பில் வைத்தபோது கெய். 
யாக உருகாமல் கின்றது. பசுக்கள் மெய் ஈடும் ஓயாமல்: 

சுகறிக்கொண்டிருக் தன. அவற்றின் கழுக் 
இல் கட்டியிருந்த மணிகள் அறுந்து விழுத் 

தன. இக்கு றிகளைக்கண்ட ஆயர் குலமக்கள் தம. ஆயர் சேரி 
. யில் யாதேனும் துன்பம் வருமென்று ஆஞ்சு தம் வழிபடு 
தெய்வமாயே திருமாலை நினைந்து கூரவைக் கூத்தாடிஞர்கள், 

இன்னும் உயிர்ப்பலி உண்ணும் கிறு தெய்வங்களும் 
அக்சாலத்தில் மறவர் முதலிய இல வகுப்பினரால் வழிபாடு 
செய்யப்பட்டன என்று தெரிகின்றது. மதுசைக்குச் செல் 
௮ம் வழியில் கோவலனும் கண்ண௫யும் கவுத்தியடிகளும் 
ஜ்யை கோட்டச்தில் சென்று இளைப்பாறநியபொழுது HHS 
அம்பும் வில்லும் கையிலேந்திய ஒரு மறக் குலப்பெண் 
வந்து சேர்ந்து அவேச முற்று மெய்மயிர் சிலிர்த்.. கையை 
அங்குமிங்கும் அசைத்து அடிபெயர்த்து ஆடத் தொடங் 
இஞள்;. அவ்வாறு ஆடும்பொழு gs மறக்குடியில் வாழும். .. மக்களைப்பார்ச்து, நீங்களெல்லோரும் வளம் குன்றாது Fir 

குரவைக்கூத்து
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e குல்யாது வாழவேண்டுமானால் தெய்வத் 

ஹு தெய்வ 
வழிபாடு. இற்கு கேர்க்ச கடனை இப்பொழுகேகொடுங் 

கள் என்று அரவாரஞ் செய்தாள். அதைக் 

கேட்ட மறவர்கள் ஒருங்கு சேர்ச்து அவள் கூந்தலைச் சடை 

யாகப் பின்னி, தலையிலே தலைகாக .மணிக்து, பன்தியின் 

கொம்பைப் பிறையாகச் சாத்திப், புலியின் பல்லைத் காலி 

் யார்சக் கட்டி, வரியும் புள்ளியும் நிறைக்க புலித்தோலை 

- அடையாக உடுத்து, கருவில்லைக் கையில் கொடுத்து, முறுகி 

குக் கொம்புடைய கலைமான் மீது ஏற்றி, பாவையும் இளி 

யும் பந்தும் களங்கும் கானக் கோழியும் மயிலும் காணிக்கை 

யாக அளித்து, வண்ணமும் சுண்ணமும் பூவும் புகையும் 

கையிலேந்திக், கொட்டும் பறையும் சின்னமும் மணியும்) 

குழலும் கொம்பும் ஒன்றாய்க் கூடி ஒலிக்க தெய்வச்தை 

வணங்கி நின்றார்கள் என்று ஆசிரியர் கூறுவதால் WS 

காலத்திய கறு தெய்வ வழிபாடு ஒருவாறு அறியப்படும். 

இன்னும் சற்றங்கொண்ட தெய்வங்களின் சன த்தைச் 

தணித்த சாந்தி செய்யும் பொருட்டுஉயிர்ட்பலிகளும் ஈரபலி 

களும் கொடுக்கப்பட்டனவென்று தெரிகின்றது. பாண்டிய 

நாட்டை அரசாண்ட கெடுஞ் செழியன், பொற் கொல்லன் 

சொல்லிய பொய் மொழியைக் கேட்டு கண்ணூ சேகியின் 
கணவனைக்கொன்ற நாள் முதல் அர்காட்டில்மழையென்பதே 

இல்லா வறுமை மிகுர் அ வெப்பும்கோயும் 

உயிர்ப்பலிகள் குருவும் தொடர்ந்த தென்றும் இத்தகைய 

கொடுமையைக் கண்ட வெற்றிவேற் செழி 

பன் என்னும் பாண்டியன் ஆயிரம் பொற் கொல்லசைக் கண் 

ணியின் கோட்டத்தில் களபலி .யிட்டானென்றும், அதன் 

பின்னர் நாடுமலிய மழைபெய்து நோயும் அன்பமும் நீக்கித்
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றென்றும் Goin Bar stb FB Gor fp ஆயினும் இத்தகைய 

உயிர்ப்பலி ஒரோவழி நிகழ்ந்ததாக அ.நியப்படுகின்றதே . 
.. யல்லால் வழக்கமாகத் தமிழ்நாட்டில் நடந்ததாகக் கொள் 

வதற்குச் சிறிதும் இடமில்லை. 

இவ்வாறு வேறுபட்ட சமயங்களும் வழிபாடுகளும் நிகழ்ச் 

காலம்அக்காலத்தில் ஒருசமயத்தார் மற்ரொருசமயத்தாரளை 
இகழ்வஐம் வெறுப்பத.ம்இல்லா த ஒருகுள த்தில் அல்லியும் 

தாமரையும் ஒன்றாய் வாழ்வதுபோல ஒற் 

அமையாகவே தமிழ் காட்டில் வாழ்ந்து வக் 

தார்கள் என்று அ௮றி௫ன்றோம். இலப்பதி 
கார ஆசிரியாது பெருந்தன்மை ஒன்றே அக்காலத்தில்கிலைத் 

திருகத சமயப் பொறுமைக்குப் போதிய சான்றாகும். ஆசிரி 
யாது சமயம் சமண சமயமே யாயினும் அவர் மற்றைய௪மய 

சமயப்பொறு 

மை 

தெய்வங்களைப் பற்றியும் சமயக் கொள்கைகளைப் பற்றியும் 
பேசும்பொழுதெல்லாம் அழுகும் பெருமையும் அமைந்த 
சொற்களால்குறிப்பதன் றிபிற்காலத்தியநால்களில்பெரி௮ம். 
காணப்படுகின்ற நிந்தனைகளும் இகழ்ச்சி உரைகளும் சிலப் 
பதிகாரத்தில் சிறிதும் காணப்படவில்லை. சிவபெருமானைப் 

ட . பற்றிப் பேசுகின்ற இடங்களில் பிறவாயாக் 

— கைப்பெரியோன்”என்றும்,*அ தல்விழிகாட் 

டத்.துஇறையோன்? "என்றும், 'செஞ்சடைவானவன்? என்றும் 
நிலவுக் கதிர் முடிச்ச நீளிரும் சென்னி 

உலகு பொதி உருவச்அ உயர்ந்தோன் ?? 

என்றும், நிறைந்த சொற்களால், . அப்பெருமான் புகழை. 
ஆசிரியர் எடுத்துரைத்தார். சவ நெறியில் மிகவும் பற்று 

. டைய சீலர்கள் சிவபெருமானது பிறவாத பெருமையையே . 
பெருஞ் சிறப்பாக எடுத்துக் கூறுவதாதஜ போன்று SF 
சமயத்தைத் தழூவாக இளங்கோவடிகளும் இனிதாக
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அப்பெருமையைச் கூறிய ௮ழகு பொன்போற் போற்றுதற்: 

குரியதாகும். இன்னும் வைணவ சமய தெய்வமாகிய திரு 

மாலைக் குறித்தப் பேசும்பொழு தும் நீலமேனி நெடியோன் 

- என்றும், நீள் நிலம் கடந்த நெடுமுடி. ௮ண் 

ணல் என்றும், ஆடக மாடத்து அறிதுயில் 

அ௮மர்ந்சோன் என்றும் நிறைந்த சொற்களால் ஆரியர் 

புகழ்ந் அரைத்தார். இன்னும் புத்த சமயத்தை Ao au 

பெரியாரைச் குறித்துப் பேசும்பொழுது, 

: பணேயைம் சோங்கிய பாடலைப் போதி 

அணி இகழ்ரீழல் அறவோன்?? 

என்றும், அச்சமய கெறி நின்ற ஆன்றோரைக் குறிக்கு. 

மிடத்.து மறவுரை நீத்த மாசறு கேள்வியர் என்றும், 

வைணவம் 

“பெளத்தம் 

: பூல ஊண் துறந்து பொய்யா விரதச்து 

அவல நீத்சறிந்து அடங்கிய கொள்கை 

மெய்வகை உணர்ந்த விழுமியோர்? 

என்றும். அசிரியர் அருளு கின்ரார். இவ்வாறேஇந்திரனை விண் 

ணவர் தலைவன் என்றும் முருகனை அறுமுகச் செவ்வேள் என் 

றும்சிறப்பித் துக்கூறஇன் றேர். சுருங்கச் சொல்லின்எச்சமயசன் 

தையும் பெருமையாய்ப்பேசும் ஆசிரியாது பெருங்கருணையும் 

அரும் Povcupen வரது செம்மைசான் ந சீர்மைக்கும் ௮க்கா 

லத்தில்கிலைத்திருந்கசமயப்பொறுமைக்கும்னு ழியாதசான்று 

பகர்வனவாகும். இன்னும் அக்காலத்திய சமயப் பொறுமை. 

ஆரியா. சரித்திரத்திலேயே அமைந்து Bon wn Por pa 

இவ்வாசிரியா௮ தமையனாகவும் சேரகாட்டரசஞகவும்விள் 

இய செல்குட்டுவன் சைவசமயத்தில் பெரிதும் பற்றுடையவ 

னாய் சவெபெருமானையே முழுமுதற் கடவுளாக் கொண்டு, 

வழிபாடுசெய்துவக்தான் என்பத சிலப்பதிகா ரத்தா DEST SF 

விளங்குகின்ற... ஆனால் இளங்கோவடிகள் மேற்கொண்ட.



100 Rei Bers தூல் நயம் 

சமயமோ சமணசமயம் என்பதை முன் 

சமயப் பொறு னே கண்டோம். இவ்வாறு ஒரு வயிற்றில் 
மை ஆசியர் 
குடும்பச்இி . . 

(லேயே அமைக் சாசவும் மற்றொருவர் சமணசாகவும் இருக் 

பிறந்த பிள்ளைகள் இருவரில் ஒருவர் சைவ 

திருத் சல் திருந்தால் அக்காலத்தில் சமயப்பொறுமை 

அிலைபெற்ற ஓர் அறமாகத் இகழ்ந்த தென். 

பதற்கு வேறு ஆதரவும்வேண்டுமோ! தமிழ்சாட்டில்வாழ்ந்த 
ஒவ்வொருவரும் அவரவர் அறிவின் தன்மைக்கும் மனப் 

பான்மைக்கும் ஏற்ற சமயத்தை மேற்கொள்ளும் வழக்கம் ' 
அச்காலத்தில் இருந்த தென்பதற்கு இலெப்பதிகாரத்தின் 
தொடர்பாகிய மணிமேகலையே இறந்த எடுத் துக்காட்டாய் 
அமைந்திருக்சன்றது. மணிமேகலை என்னும் மாது௮க்காலத் 

தில்வழக்வெத்த பலவகைச் சமயக் கொள்கைகளையும் சொல் 

லக்கேட்டு, இறுதியில் தனது அ றிவிற்குப் பொருந்தியஅருக 
சமயத்தை உண்மை என்றுணர்ந்து அ௮ச்சமயத்தைச் தழுவி 
னாள் என்று சொல்லப்படுகின் றமையால் இக்காலத்தில் 
கரணப்படுகன்ற ௪மய இறுக்கமும் சமையப் பொருமையும் 
அக்காலச்திலில்லை யென்பது இனி விளங்குகின்ற த. 

இதவுமன் நிஒருசமயத்தார்வழிபடும்தெய்வங்களைமற் 
OGG சமயத்தார் வழிபடும் வழக்கமும் இருந்ததாகத் தெரி 

ன்றது. சதரகாயகனாகய கோவலன் சமண சமயத்தை மேநத் 
கொண்டவன் என்பது லெப்பதிகாரக்சாலேயே விளங்குகின் 

வேறுபட்ட pa. ஆயினும் தனது ஈகரினின்றும் நீங்கி 

தெய்வங்களை  மஅரசைக்கும் புறப்பட்டுப்போகும் வழியில் : -. 

வே.த்றுமை :. கோவலன் திருமால் கோயிலை வலம் செய்து 

க்க வணங்கிச் சென்றான் என்று ஆரியர் கூறு 

வதால் இருமால் அருகன் செவன் முதலிய - 
“வேறுபட்ட ௪மய தெய்வங்களை வேற்றுமையின் நி வழிபடும் 
வழக்கம் அக்காலத்தில் இருக்தகாக ௮றியப்படுசன் ற.து.
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இனி அக்காலத்திய சமய நிலையை ஆசாய்வோமானால் 

தமிழ்காட்டில் பெள த்தமும்,சமணமும்,பசவிப் பெருவெந்த 

காலமாகத் தோன்றுனெற.௫. அரசனும் தன் சமயத்தையே 
காட்டில் நிலைநாட்ட வேண்டுமென்னும் சண்ணமற்றவனாய் 

சல்லாச் சமயங்களையும் வேற்றுமையின்றிப் பாதுகாத்து 

அவந்தான். சேரராட்டாசன் சைவசமயத்தில் பெரிதும் பற்று 
.-டையவீ ரனாயிருக் அம் எம்மதரும்சம்மதமாய்த் தன் நாட்டில் 

வழங்வெர்த பல சமயங்களையும் பாதுகாத்த 

அர்க்க ஒன்றே௮க்காலத்தில்சமயப்பொறுமை சால 

வும் போற்றப்பட்ட தென்பதற்குப் போதிய 

சான்றாகும். மதுரைமா நகரில் சமண சமயம் திறந்தோங்கி 

வளர்ந்து அச்சமய நூலறிவு தலைப்பட்டிருந்த தன்மையா 

லேயே அறவுரை கேட்டு ௮றிவனை ஏத்த. ஆர்வங்கொண்ட 

கவுந்தியடிகள் தான்வாழ்க்த காடாகியசோ ழநாட்டை விட்டுக் 

'கோவலனோடும் சண்ணக௰யோடும்ம அசைக்குப் புறப்பட்டார். 

சோழநாட்டில் வாழ்க் துவந்த வணிகர் முதலிய பெரும் செல் 

வர்.பெரும்பாலும் சமண சமயத்தையே தழுவி யிருந்தார்கள் 

என்பது கோவலன் பெற்றோர் .சரித்தாத்தாலும் கண்ண 

யின் பெற்றோர் சரித்திரத்தாலும் ஈன்கு விளங்குகின்ற. 

இனி கவத தக்தம்ம பட்டவர் 
பெயர்களை .தீசீய்வோமானால் அவைபெரு ம்பாலும் தொழில 

டியாகப் பிறந்த பெயர்களாகவே விளங்குஇன் றன. பல வகுப் 

அினசரய் விளங்கெதமிழ் மக்கள் சத்தம் தொழில்முறையைக் 

மரபுப் குறிக்கும் பெயர்களால் வழங்கப் பெற்றார் 

பெயர்கள் கள் என்ப நன்ஞய் அ௮.றியப்படுகின் ற.௮. 

பிறப் பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா 

செய்தொழில் வேத்றுமையால் ?? 

அன்று தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவர் ௮ருளியவாறு
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தொழில் வேற்றுமையால் அக்காலத்திய மக்கள் பல வகுப்: 
பின ராய்விளங்கெசேயன் றி மற்றையபாகுபாடுகள் தமிழகத் 
தில் இல்லையென்பஅ தெள்ளிதில் விளங்கும். மறைகளில் வல்: 
லோர்மறையவர்என் றும்,வேளாண்மையால் உலகத்தார்க்குப் 
பயன்படவாழும்மக்கள்வேளாளர்என்றும்,ஆயுள்வேத த்தில். 

வல்லவர்கள் ஆயுள்வேதர்என்றும்,வாசம்விற்பவர்கள் வாசவ 

சென்றும், இரும்பைக் கொன்று வேலை செய்பவர்கள் கொல்: 

லர் என்றும், பொன்னைத் தட்டிப் பணி செய்வோர் தட்டா. 

சென்றும்,கூலம்என்னும்பலசசக்கு.சளில்வணிகம் செய்வோர் 

— கூலவாணிகர் என்றும், வெற்றிலை விற்போர் 

ளெல்லாம் இலை வாணிகர் என்றும், இசைக்கருவிகளில்- 

சொழிலடியாய் பண்ணமைக்அப்பாடவல்லோர் பாணசொென் 
பிறந்தவையே த் ‘ : ‘ ‘ se 

றும், மறத்தொழில் செய்வோர் மறவர் என் 

அம், வழங்கி வந்த மரபுப் பெயர்களை ஆசாயும்பொழுது: 

. அவை தொழில் முறைகளையே அடிப்படையாகக் கொண்டு. 

விளங்குகின்றன என்பத இனி உணரப்படும். 

இத்தகைய மாரபினர்களில் மறையவர் மணக்காலக் 

'களில்வணிகர் முதலியமற்றையமாபினர்க்கு மறைகள்விதித்த 

. முறைப்படி மங்கல விழாவினை ஈடத்தி வைச் 
மறையவர் 2 . ஓ . ன் 

மங்கல விழா BUTS எனறு Oat Ber psi “கோவலனுக் 

நட ச்சல் கும் கண்ணகிக்கும். இருமணம் நடந்த 

பொழுஅ மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி 
காட்டினான் என்று ஆசிரியர் அருளுவதால் இவ்வுண்மை 

விளங்கும். இன்னும் தம் மரபிற்குரிய வேள்விகளையும் 
மறையவர்கள் செய்து வந்தார்கள் என்பது ௬ 

4 “ மறையோர் ஆக்கிய ஆவுதி நறும்புசை- 

வேள்வி செய் இறை உயர் மாடம் எங்சணும் போர்த்து: 

தல்... மஞ்சுசூழ் ம$லபின் மாணச் தோன்றும். 

மங்கல மறையோர் இருக்கை ??'
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என்று ஆசிரியர் கூறும் மொழிகளால் இனிது விளங்கும். 

மறையவர்களுடைய வேள்விச் சாலையினின்றும் எழுந்த 

நறும்புகை மாடங்களிலெல்லாம் கிறைந்திருந்தமையால் ௮ம். 

மறையோர் இருப்பிடங்கள் மஞ்சு சூழ்க்த மலைபோல் மாண் 

புற விளங்க. இன்னும் மதுரைமா நகரின் மருங்கே 

வந். ச கோவலனும் கண்ண௫யும் காலைப்பொழுதில் 
5 4 be ன் ட ட ° ச் ம 

மறையோதல் ப கனிம அரசன் நவின்று இதையும் ட 

மாதவர் ஓ.இிமவிந்த ஓதையும் கேட்டார்கள் 

என்று ஆசிரியர் கூறுவதால் அ௮க்தணர் ௮அருமறைகளை ஓலி 

குன்ராமல் ஓதும் மங்கல ஓலி சாலையில் மதுரைமா. sale 

மிகுந்திருந்கசென்பது அறியப்படும். இத்தகைப அகத 

ணர் மறைகளில் நிரம்பிய புலமை யுற்றவராய் கரன்மறை 

ஓதியும் முத்திவளர்ச்தும் ஐம்பெரு வேள்விகள் ஆற்றி 

யூம் அறு தொழில்களை வழுவாது செய்து வாழ்ந்து வர். 

தார்கள். 

: ஒன்று புரிகொள்கை இருபிதப்பாளர் 
மேத. தீச் செல்வச.து நான்மறை முற்றி 

ஐம்பெறு வேள்வியும் செய்தொழில் ஓம்பும் 

அறுதொழில் அக் சணர் 2? 

என்று ஆரியர் கூறுவதால் மேற்கூறிய உண்மை இனி 

விளங்கும். இவ்வர சணர்பெரும்பா லும்வநியரார்இறைவனை 

வாழ்த்தி வழிபடும் வைதிக வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு 

ஓழுக்கத்தாலும்சீலச்சாலும்சறெப்புற்றிருந்தமையால்தமிழ் 
மச்கள் அவர்களுக்குத் தானம் முதலிய 

தானம் ‘ பவத பப் ; 
Cesar th கொடைகள் கொடுத்து வந்தார்கள். சோன் 

செங்குட்டுவன் வடராட்டு மன்னரைப் 

'போர்க்கள் த்தில் வென்று தனஅ பாசறையில் வீற்றிருக்கும்
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பொழுது அங்கு மாடலன் என்னும் மறையோன் சென்று 

தென்னாட்டில் தான் கண்ட காட்செளையெல்லாம் சேரனுக்கு 
எடுத்துரைத்த ௮ம் மன்னனை மகிழ்விக் சமையர்ல் அவன் 
தன் நிறையுள்ள பசும் பொன்னை ௮ம் மறையவனுக்குத் 

தானமாகக்கொடுத்தான்என்றுலெப்பதிகாரம் கூறுசன்ற து. 

ட டல சோடார் போந்தை வேலோன் தன் நிறை 
மாடல மறையோன் கொள்சென எத்தான் ?? 

என்று ஆசிரியர் கூறுஇன் ரர். இவ்வழக்கம் துலாபாரம் என் 

ணும் பெயருடன் இப்பொழுதும் சேர காடாகய மலையாள 

கான்வாரர் நாட்டில் வகிக் வருவதைக் காணலாம். 

இன்னும் கோவலன் மாதவியை மணந்து 

மணி2மகலை யென்னும் பெண்ணைப் பெற்று அதற்குப் 
“பேரிட்ட கன்னாளில் பலவகைப்பட்ட தானங்கள் வழங்கிய 

பொழுது அங்கு ஒரு மறையவன் தள்ளாடிக் தண்டூன்றி 

வந்து தானம் பெற்றான் என்றும் கூறப்பெற்றுள்ள து. 

sf ஞான ௩ன்னெறி கல்வரம் பாயோன் 
சானம் கொள்ளும் தகைமையில் வருவோன் 

களர்ந்ச நடையில் சண்டுகால் ஊன் றி 

வளைந்த யாக்கை eeepc oor Gest 2) 

என்று சிலப்பதிகாசம் கூறுவதால் அக்காலத்திய அந்தணர் 
“ஞானச் செல்வத்தையே பெற்றவராய் இன்றோர் விதித்த 
முறையில் கானம் பெற்று. வாழ்ந்து வர்தார்களென்று தெரி 
கின்றது. இன்னும் பராசரன் . என்னும் பெயர் வாய்ந்த 
பார்ப்பான் சே காட்டரசனது இறந்த கொடைத்்திறம் 

“கேள்வியுற்று 

வண்டமிழ் மறையோற்கு வானுறை கொடுத்த 

திண்டிறல் நெடுவேல் சேரலன் காண்செனச் 1? சென்று -
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தமிழ் மதை வ் பெதிதுன் சன்று சிலப்பதிசாசம் கூறு. 

இன்ற. இவ்வடிகளில் கூறப்படும் வண் 

தமிற்மறைஎன்லும் சொற்றொடர் ஆராய்தற்கு உரியதாகும். 

வளம் நிறைந்த தமிம் மொழியில் அக்காலத்தில் மறைகள் 

இருக்து மறைந்தன என்று ௮ நிஞர்கள் ஆராய்ந்து கூறும். 

கொள்கையை..இக்குறிப்பு உணர்த்துகின்றது போலும். 

இம்மறையவர்கள் தாம் வேள்வி செய்ததோடு அரசர் - 

முதலிய மற்றைய வகுப்பினர்க்கும் வேள்விகள் செய்வித் 

தார்கள். ஐம்பது ஆண்டுகளாய் அரசாண்டு ஆரிய DFE 

ளோடும் மற்றைய அசசர்களோடும் அரும்போர் செய்து 

'நரைழுதிர் யாக்கை சண்ட சோன் செங்குட்டுவனை மாடலன் 

என்னும் மறையோன் பார்த்து, £ ௮சசே வானவர் காட்டின் 
வழி திறக்கின்ற நல்வேள்வியை நீ இப்பொழுதே செய்ய 

.... வேண்டும்” என்று வேண்டினா னென்றும் 
வேள்வி செய் . ன் ் கக ர : 

வித்தல் - அசசனும் ௮.தற்ணெங்கி வேள்வியில் வல்ல 

மறையவர்களை வசவழைத்து வேள்வியை 

முடித்தான் என்றம் கெலெப்பதிகாரம் கூறுவதால் அ௮ச்,சணர் 
கள் மற்றைய வகுப்பார்க்கூ. வேள்விகள் aera 

என்பது தெளிவாக: விளங்கும். 

இனித் தமிழ்கரட்டில் அக்காலத்தில் இல்லறம் தற 

வறம் என்னும் இருவகை அறங்களும் நிலைத்திருந்ததாகச் 
தெரிகின்ற. இல்லறமாகய நல்லறத்தை மேற்கொண்டவர் 

கள் அறவோர்க்குண அளித்தல், அந்தணரோம்பல்,. 

துறவோர்க்கு ௪ இர்தல்: ஆய அறங்களை ஒல்லும் வகையால் 

இயற்றி வந்தார்கள்.. செல்வம் பெற்றவர்கள் தம் பொருளை 

.. வறியார்க்கு. வழங்க வறுமை நோயைக் 
் இல்லத. காச்தார்கள் 0 ௭ 

ககாநதாரகள, கரவலனது தநதையாகிய-
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மாசாத்துவான் என்லும் வணிகன் மிகுந்த செல்வமுடைய 

வனாய் ௮ச்செல்வத்தை வநியார்க்கு வழங்கும் வள்ளன்மை 

“உடையவனாய் விளங்கினான் என்பதே ஆசிரியர் ௮வ்வணிக 
னலுக்குச் சிறப்பாகக் கூறுகின்னுர். ௮வ்வாறே கண்ணகியின் 

தந்தையாகிய மாகாய்கன் என்னும் வணிசகனும் மழைபோல 

ஏழைகளுக்குப் பொருள் வழங்கும் வள் 

mame ளன்மை உடையவன் என்று ஆசிரியர் கூறு: 

இன்ரார். இத்தகைய கல்லநல்களைச் செய்வதற்குச் சாதனமா 

கிய இல்லறத்தை கணவனும் மனைவியும் கண்ணிசண்டும் ஒரு 

பொருளையே காணுதல் போல மனம் ஒத்து. நடத்துவதே 

முறை என்பத சிலப்பதிகாரத்தால் ஈன்கு விளங்குகின் ற. 

கோவலன் பிரித்த பின்னச் தனியாயிருந்த கண்ணகி தான் 

,இல்லறமாஇய நல்லற த்தை இயற்றும் பெருமையை இழந்த 

_தாகக்கூறும் மொ ழிகளால் இவ்வுண்மை இனிது விளக்கும். 

* அதவோர்க்கு அளித்தலும் அந், சணர் ஓம்பலும் 

அதவோர்க் கெதிர்தலும் தொல்லோர் இதப்பின் 

விருக்செதிர் கோடலும் இழந்த என்னை ?3 

என்று கண்ணக தன் கணவன் பிரிந்த காரணத்தால் இல் 
லறத்தை ஈடத்த இயலாமற் போயிற்றென்று இரங்கிக் கூறு 
இன்னாள். 

இவ்வாறு இல்லத வாழ்க்கையை மேற்கொண்ட மாதர் 
தம் கணவன் இறந்தபொழுது தாமும் துயர் பொறுக்க 

மாட்டாமல் உயிர் துறந்தாசென்றும்௮ நியப் 

-கணவனை இழ படுகின்ற. பாண்டியஅசசன் ௮ரியாசன த் 
ந்த கத்புடைய 
மாதர் உயிர் 

் இறத்தல் பொழுது ௮வன் மனைவியாகிய ௮ரசமா 

தினின்றும் மயங்கி விழுக்து உயிர் துறந்த 

தேவி கலக்கம் கொள்ளாது கடுந்துயர்
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'பெருது அவ்விடமே உயிர் துறந்தாள் என்று தலையாய கற் 

பின் தன்மையை இலப்பதிகாரம் எடுத்துரைக்கின் ற௮. 

இவ்வாறு காதலனுடன் உயிர் துறவாத மாதர்கள் 

கைம்மை கோன்பாகய விரதங்களை மேற் 

கைம்மை 
ன்பு கொண்டு தம் உடம்பை வாட்டி வருத்தியும் 

புனித நீர்த் துறைகளில் சென் றுநராடியும் 

'கோன்பு செய்தார்கள் என்று தெரி௫ன்றது. ' இவ் 

வழக்கத்தை மணிமேகலை ஆசிரியர் 

2 சாதலர் இறப்பில் கனை எரிபொ,த்தி 
ஊதுலைக் குருகின் உயர்த்தகச் தடங்காது 

இன்னுயிர் ஈவர் ஈயாராயின் 

நன்னீர்ப் பொய்கையின் ௩ளி எரிபுகுவர் 

நளிஎரி புகா.ராயின் ௮ன்பரோடு 

.... உடனுறை வாழ்ச்கைக்கு நோத்றுடம் படுவர் ?? 

ன்று கூறிப் போந்தார். இதனையே கண்ணகியும் தன் 

காதலனை நினைந்து புலம்பும்பொழுது 

: இன்புறுதம் கணவர் இடரெரி அகமூழ்கத் 

அன்புலுவன சோத்று துயருறும் மகளிரைப்போல் 

என்றும், 

தம்முறு பெரும் கணவன் தழலெரி அகழூழ்கக் 

கைம்மைகூர் துறை மூழ்கும் கவலைய மசளிரைப்போல் 

என்றும், கூறுசெற மொழிகளால் கைம்மை கோன்பை மேற் 

கொண்ட மாதர் தன்மைஈன்கு விளங்கும். இவ்வாறு கைம் 

eon கோன்பென்று ஆரியர் கூறும் விரதங்கள் இப்பொழு 

அம் தென்னாடுகளில் வழங்க வருவதைக் காணலாம். கண 

.வனை இழந்த கற்புடைய மாத உப்பில்லாமல் சில. மாதங்கள் 

உண்பதும், பாயில்லாமல் தரையில் படுப்பதும், துறைகளில்
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£ராடும் பொருட்டு வடகாட்டிற்குச் செல்வதும், இப்பொழு: 

அம் தமிழ் சாட்டில் காணப்படுகின்ற வழக்கங்களாம். 

இத்தகைய இல்வாழ்க்கையைச் அன்பமென் றிந்த: 

ஆண் மக்களும் பெண்மக்களும் அறவறத்தை மேற்கொண்டு 

வாழ்க்து வந்தார்கள். பெண்மக்களும் அற: 

வறத்தைமேற்கொள்ளும்வழக்கம்௮க்காலதீ
 

இல் இருந்ததென்பதற்கு சவுந்தி என்னும் பெண்மணியின்: 

அறவும் மாதவியின் அறவும் மணிமேகலை துறவுமே.போதி!” 

சான்றாகும். இவ்வாறு அறவறத்தை மேற்கொண்டு தவஞ்: 

செய்த பெருமக்கள து பெருமையும் வலிமையும் கவுந்தியடிக 

ளது சரித்திரத்தால் நன்கு விளங்குன்ற அ. கவுந்தியடிகள் 

கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் அணையாக 

அறவறம் 

தறக்தார் 
பெருமை : மதுளைமா ஈகரை கோக்கச் செல்லும். 

பொழுது ஒரு கானகத்தில் கழிந்த காமுகர். 

இருவர் கண்ணகியையும் கோவலனையும் பழித்துரைக்க. 

-. அதைக்கண்டு உள்ளம் நொந்த அடிகள் அவ்விருவரையும்: 

நரியா கும்படி சபித்தாரென்றும் ௮ச்சாபம் உடனே பலித்து 

இருவரும் chur ஊளையிட்டாரென்றும், பின்னர் அன்பர் 

கள் இருவரும் வேண்டிக்கொண்டதற் ணெங்கி அடிகள் 

சாபலிடை செய்தாரென்றும் Pow Paro கூறுவதால்: 

துறவறத்தின் பெருமை நன்கு விளங்கத் தோன்றுகின்றது. 

£ செயற்சரிய செய்வர் பெரியர் சிறியர் 

says Fug sor செயற்கரிய செய்கலாதார்?? 

காமுகரை ௩ க் 5 ; , : 

wager 2 ere தெய்வப்புலமைத் இருவள்ளூவ நாய 

னார் நீத்தார் பெருமையில் கூறியவாறு 

ஆக்கலும் அழித்த௮ம் துறவறத்தை மேற்கொண்டிருந்த 

ுடிகளிடம் விளங் த் தோன்றுகின்றது. - னி 
ஸூ
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'இனி அக்காலத்தில். தமிழ் மக்கள் உறக்கத்தில் காணும் 

கனவு உண்மையாய் விடும் என்னும் நம்பிக்கை உடையவர் 

களாயிருந்தார்கள். புகார் ஈக.ர.த்தில் கண்ணூ தன் மாளிகை 

யில் சிறி.தூ கண்ணயர்ந் திருக்கையில் தன் கணவன் கையைப் 

ப.ற்நிக்கொண்டு' இருவரும் ஒரு பெரிய; 

ஊருக்குச் செல்வது போலவும், அவ்வூரி 

அள்ளார்தன்கணவன்மீஅ௮டச தப ழியைக். 

சுமத்தியதபோலவும், அப்ப ழிச்சொல்லால்தன்சணவனுக்கு. 

இங்கு நேர்ந்தது போலவும், தான அகேட்டு அவ்வூர் ௮.ச௪ன். 

முன்னே சென்று வழச்குரைத்ததஅ போலவும், ௮,தனால் அவ். 

வருக்கும் ௮ரசனுக்கும் தீங்கு விளைந்தது 

போலவும் பின்னால் இருவரும் பெரு நலம். 

அடைந்தது போலவும் கனவுகண்டாள்.௮க். 

கனவு அப்படியே பலித்தது. இவ்வாறே மதுரையின்: 

உள்ளே போஹற்குப் புறப்படு முன் கோவலன் ஒரு கனவு 

கண்டான். அக்ககரிலேயே தான். உடுத்திருந்த ஆடையை. 

கனாவின் 
தன்மை 

கண்ணு 
சனவு 

பிறர்பற்றிக்கொள்வதுபோலவும்,நீண்டகொம்புகளையுடைய. 

எருமைக் கடாவின் மேல் தான் ஏறுவது. 

- போலவும், அதைக்கண்ட தன் காதலி ஆரு த் 

அயர்கொண்டு அழுது புலம்புவதுபோல 

வும், பின்பு தன் மனைவியுடன் விண்ணுலகடைவ௫2 போல: 

கோவலன் 

கனவு 

வும். தன் மகளாகிய மணிமேகலை காமனைவென்று தூயதெ.றி' 

யாயே துறவறத்தை மேற்கொண்டது. போலவும் கனவு 

கண்டான். ௮ விடியற் காலத்தில் கண்ட கனாவாதலால் 

உடனே பலிக்குமென்றும் கூறினான். இக்கொள்கை பழைய 

தமிழ் நூலாகிய கனா நாலில் விரிவாகக் காணப்படுஇன் றத. 

இசாக்காலத்தை நான்கு பொழுதாகவகுத்்அ முதற்பொழு 

8
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. தில் கனாக்கண்டால் YA PI ஆண்டிற்குள் 
சனவின் பலன் க 

ee பலிக்குமென்றும், இண்டாவது பொழுதில் 

கனவு கண்டால் ௮து எட்டு மாசத்தில் பலிக்குமென்றும், 

மூன்றாவது பொழுதில் கனவு கண்டால் ௮து மூன்று 

மாசத்தில் பலிக்குமென்றும், காலர்வது பொழுதில் கனவு 

அண்டால் ௮து பத்து காளைக்குள் பலிக்குமென்றும், கனா 

நால் கூறும் கொள்கையை அக்காலத்திய தமிழ் மக்கள் நம்பி 

மிருந்ததாகத் தெரிகன்றஅ. இவ்வாறு கோவலன் கண்ட 

சனா உடனே பலித்ததென்றும் கூறப்பட்டுள்ள. இனி 

- பாண்டிய அரசன் அரண்மனையிலும் ௮. ரசமாதேவி ஒரு தீக் 

. கனவு கண்டாள். ௮. ரசனது செங்கோலும் வெண்குடையும் 

விழுவது போலவும் ௮சையாமணி ஈடுல்கு 

Peers வத போலவும் எட்டுச் திசைகளும் அதிர்ப் 
ன 

யு பது போலவும் விண்மீன்கள் உதிர்ந்து விழு 

, வதுபோலவும் கனவுசண்டாள்.௮க்கனவின் 
2 aici ane Bie spiiengath-o) ழிந்து மதுரைமாககரும்எரி ந்துஓழிந் 

தது. ஆகவே அக்காலத்தில் கனுவான௮ பின்வரும் செயல். 

களை முன்னறிவிக்கும் தூ காகவே கருதப்பட்டிருந்க ஐ. 

இவ்வாறே பண்டைச் தமிம் மக்கள்  சகுனமும் — 

பொழுதும் பார்த்து ஒரு தொழிலைச் செய்யும் வழக்கமும் 
(இருந்ததாகத் தெரிகின்ற. கோவலன் ஆயர்சேசியினின் 

றும் சிலம்பை விற்பதற்காக மனைவியை விட்டுப் புறப்படும் 

பொழு விதியில் ஒர் இமில் ஏறு அவன் எதிரே விசைத் . 

-தோடிவந்த௮. அதனைத் தூர்க்குறி என்று 

சகுனம். ். கோவலன் அறிந்தானல்லன். 

suey இமிலேறு. எதிர்ந்து, இழுச்சென அறியான் 

தன்குலம் அறியும் சகு.தி அன்றா,சவின்??
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“சன்று ஆரியர் கூறுவதால், இச்சகுனம் இடைக்குலமக்கள் 

nor Gy Puy ஒர் அர்க்கு நியென்பத விளங்குன்றஅ. இன் 

னும் ஒரு ௮ரிய வேலையைக் தொடங்கும் பொழுது வான 

லில்வல்லவர்வாயிலாக நல்லகாளும் பொழுதும்பார்த்துச் 

செய்யும் வழக்கம் தமிழ் சாட்டில் இருந்ததாகத் தெரிகன் 

றது. கோவலனுக்கும் சகண்ணூக்கும் ஒரு 

பக்கல் ஈன்னாளில் வானார் மதியம் சகடணைந்த 

நல்ல முழுத்தத்தில் திருமணம் நடந்த 

தென்று கூறப்பட்டிருப்பதாலும், சோன் செங்குட்டுவன் 

'போருக்கு முனைந்து நின்ற பொழு . ஆறிரு மதியிலும் 

காருக அடியிலும் ஐந் ௮ ௮ங்கத்திலும் வல்ல சாலக் சணிதன் 

நல்ல.முழுத்சத்சை அரசனிடம் எடுத்துசைத்தானென்று 

கூறப்பட்டிருப்பசாலும், மதுரைமா ஈகர் ஆடி மாசத்தில் 

இருஷ்ண பட்சத்தில் கார்த்திகை பரணி நட்சத்திரத்தில் 

அட்டமிப் பொழுதில் வெள்ளிக்ெமையில் எரிந்து அழியு 

மென்று சோதிட நால் மொழிந்த தென்று. கூ.றப்பட்டிருப்ப 

தாலும், அக்காலத்தில் சோதிடம் முதலிய வான grave 

ளும் ஈன்ராய் ஆராயப் பெற்றிருந்தன என்று தெரிகின்றது. 

இன்னும் கண்களுக்கு இனிமை. தரும் இயற்கை நலத் 

தின் எழிலுறு காட்சியினும், காணுந்தோறும் உள்ளத்தைக் 

கவர்ந்.து உவகை ஊட்டும் ஒவியத்திலும், சிந்தைக்கு இன்பம் 

.. பயுக்கும்செய்யுள் நயத்தினும், இசையின் ஈயமே றக். தென 

யாவரும் இசைந்து கூறுகின்றார்கள். இக் சகைய இசையைப் 

போற்றி வளர்த்து அத்துறையில் மேம்பா 

டடைத்த நாடுகள் நாகரிகத்தில் ஈனி௰றக்த 

. தாடுகளாகக் கருதப்படுசன்றன. அக்காலத்தில் தமிழ் சாட் 

ஆல் வழங்வெர்தஇசைக்கருவிகளையும் இன்னிசையில் தமிழ் 

. Cor Buse
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மக்கள் எய்தியிருந்தபுலமையையும் ௮ றிந்.து: 

கொள்வதற்கு சிறந்த குறிப்புகள் லெப்பதி 
arene mele சோழசாட்டின் சலைகாத்தில் 

* குழலினும்: யாழினும் குரல் மு;தல் ஏழும் 
வழுவின் .நிசைத்அ வழிச் இதம் காட்டும் 
அரும்பெறல் மரபில் பெரும்பா ணிருக்கையும் 
அமைந்து. விளங்கின்?? 

இரசைய் புலமை 

என்று ஆரியர் கூறுவதால் ஏழு இசைகளையும் சரிசமபதநி' 
என்னும் ஏழு எழுத்தினையும் . மூவகை வாக்கயெத்திலும் 
சால்வகை யாழிலும் பிறக்கும் பண்களுக்கு இன் நியமையாத 
மூவேழு திறத்தையும் குற்றமற இசைத் தக்காட்ட வல்ல: 

இசைமரபறிந்த குழலோர் பாணர் முதலிய பெரிய இசை 
காரர்கள் புகார் ஈகரத்தி லிருக்தார்களென்று தெரிஏன்ற த. 

இன்னும் மாதவி யென்னும் மாது இசைவடி. வாகவே விளம்: 

குகன்றாள். தன் இசையின் கயத்தால் கோவலனைத் தன் 

வசப்படுத்தினாள். இன்னும், கடற்கரையில்மடலவிழ் தா ழ். 

யாற் சூழப்பெற்ற புன்னைமரத்தின் நிழலில் மாதவி: தன் 

காதலனை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு இசைக் கருவியாயெ 

HITED LDS கையிலெடுத். காந்தாள் மலர்போன்ற மெல்லிய: 

விரல்களால் பாட நினைந்த பண்ணுக்கு இணை காம்பு, சை 

கரம்பு, பகைரஈரம்பு, ஈட்புஈரம்பு முதலிய ஈரம்புகள் பெயரும். 

தன்மையை அறிந்து கட்டி, கட்டிய ஈரம்பை கவிரலாலும். 
ல் புறவிரலாலும் காரணம் செய்து தடவிப் 

இசைக்கருவி தோட் பார்த் ஆரோகண, ௮வசோகண வகை 
களை இய 
ட் pa “6 பால் இசையைக் தெரிந்து சுருதி ஏற்றி 

க எண்ணிய வண்ணத்தில் சந்தத்தைப் 
(போக்கி வண்ணப்பாக்களை . இனிமையாய்ப் பாடினாள். இவ் 

வாறு மாதவி தன் யாழைத் திருத்திய அழகை ஆரியர், ,
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- இனி நூலின் சயத்தினை ஆராயப் புகுமுன்னர். 2% 

லின் பேகமைதிக்ப ஆராய்ந்து gy au gs அவசியமாகும்: 

'பெருல்பச அம் சமிழ் மொழியில் விளங்கும் நால்கள் சதைத் 

தலைவனு Outre gus, பாவகையின் இயல்பாம், ஆக்கி 

"யோன் பெயராஜும் வழக்கக்காண்டின்னோம்.சிக்தா ஈமணி என் 

அம் சிறந்த பழர்தமிழ் நால் ல் சவகனைக் கதைத் தலைவனாகல் 

"இலப்பதிகாம் கொண்ட காரணத்தால் சிவக இந்தாமணி 

மென்னும் என்று பெயர் பெற்று விளங்குன் றன. 

'பெய்ரஸம் இ சுசைச் தலைவியாகய மணிமேகலையின் 

'பெயசே மணிமேகலை என்னும் நாலின் பெயராய் விளங்குகன் 

றன.. இனி பாவகையால் பெயர்பெற்ற நால்கள் இருக்குதள், 
் பதி அப்பாட் டடுமு கலியனவாம். தெய்வப்புலமைச் இருவள்் ளெ 

வனாஇயற்றிய நால் சூறுயெ பாவகையால் அமைக்திருத்தலா 

லேயே திருக்குறள் என்றும் பெயர் பெற்றது. ப த்தும் 

வாட்டைக் தன்னகத்தே கொண்டு விளங்கும்” தன்மையா ல 

ஐர் பழக்தமிந் நால் பத்அப் பாட்டு என்றும் பெயர் பெற 

றன. இன்னும் காப்பியக் குடியில் பிறர்.து வளர்ந்த தொல் 
அகரப்பியர் இயற்றிய. இலக்கண ரல் தொல்காப்பியமென்னும் 

பெயரால் வழங்குன் ற. அவ்வ ர்றே கல்லாடர் என்னும் 

அலவர் பெருமான் இயற்றிய பெருநூல் சல்லாடமென்னும் 

_ பெயசால் விளங்குன்ற ஐ. இவ்வகையில் ஒன் திலும் அமை 

அரண இளங்கோவடிகள் இயற்றிய நால், லப்பதிகார. மென் 

னம் ம் அழகிய பெயரால் அழைக்கப்பெறுகன்றது. க கண்ணகி 

ஸின் சாற் சீலம்ப re விளைந்த கத. என்பதை ௨ உணர்த்தும் 

பொருட்டே சிலப்பதிகாரம் என்னும் பெயரை ஆரியர் - 

அமைத்தார். : இவ்வுண்மை ் 

ts Sion + சிலம்பு காரணமாக 

Pavia இகா.ரமென்க் னும் பெயரால் 
நாட்கிதும் யாம் தர் பாட்டுடைச் செய்யுள் 31
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சன்று அடிகள் ௮ருளுவதால் இனி விளங்கும், கதைத் 

தலைவனாகிய கோவலனும் ௮வன் காதலியாயெ சண்ண௫யும் 
. சிலம்பை விற்பதற்காகவே மதுரைக்குச் சென்றமையா லும் 
a அங்குகான் on anew அசண்மனைச் 

்.. சிலம்பை அபகரித்துக்கொள்ளும் பொரு 
ட்டே. பொற்கொல்லன் கோவலனைக் குற்றவாளியென்று : 
அரசனிடம் கூ றினமையாலும், ௮ச் லெம்பு காரணமாகவே * 
கோவலன் கொஃையுண்டமையா ஓம், பின் அச் சிலம்பின 
லேயே பாண்டி௰ ௮ச௪ன் ,தன் பிழையை உணர்ந்து உயி 
ரிழந்தமையாலும், கண்ணூயின் கதை. முழுவதும் சிலம் . 
பின் கதையாகவே விளங்குகின்றது. இவ்வாறு இலெம்பின் 
பெருமையையும் சறப்பையும்இனிது எடுத்துரைக்கும் நாலு 
க்கு கிலப்பதிகாரமென்னும் பெயர் ௮ழகாக அமைவதாகும். 

இனி நூலின் தன்மையை ஆராயுமிடத்து, ௮. நாடக 
வியல்பைத் தன்னிடத்தே கொண்டு விளங்கும் ஒரு பெருங் 

காவியமாக விளங்குகின்ற. சாடகழால்கள் 
சிலப்பதிகாரம் 

் நாடகச் காவியம் மங்கல முடிவுடையனவாகவும், மங்கல். 

முடிவுடையனவாகவும் இரு பெரும் பகுதி :. 
யில். அடங்கும். ' இவற்றுள் மங்கல நாடகத்தின் இயல் | 
பாவது ஒரு தலைமகலும் ஒரு தலைமகளும்' ஒருவரை ஒருவர் 
பெரிதும் காதலித்திருக்கும் நிலையில் ஏதேனும் எதிர்பாராத 
ஓர் Deyo தேர்ந்து ஒருவரை விட்டு "ஒருவர் பிரிவ ௫ம், aos 

அவ்வாறு பிரிந்த காதலர் பல அன்பங்களை 
அடைந் அ இறுதியில்ஒரு வரை .ஒருவர்கண்டு: 

மணஞ்செய்து கொள்ளுவதமாகயெ தன்மையையுடையதாய். 
் விளங்கும். இவற்றை மங்கல நாடகங்கள் (Comedy) என்று: ர 

மங்கல நாடகம் 

அங்கல நாலோர் வழங்குவார்கள். இவ்வாறன்றி, இவ்வுலல். ௫
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உயர்க்த நிலையிலுள்ள தலைமகன் அல்ல தலைமகள் ஆற்றொ 

குத. அருந்துயர் அடைந்து இறுதியில் 
இறக் ஐ படுவதாகய முடிவினையுடைய காட. 

கம். (1122௦037) அகோச.நாடகம் என்று வழக்கப் பெறும். 

இத்தகைய பாசூபாடு அல்லை காடக நூல்களிலும், மற் 

“றைய உயர் தனிச் செம்மொழிகளில் (0125851021 1,21௩ஐ0- 

age) விளங்கும் are நூல்களிலும் தெளிலாகக் காணப் 

படுசன்ற.௪. ஆனால் தமிழ் மொழியில் விளங்கும் காட. 

கங்கள் அகோ.ரத். தன்மை வாய்ந்தனவா பிருப்பினும் இறுதி 

யில். மங்களமாகவே முடியக் காண்ணெறோம். இலப்பதி 

காரத்தை இம்முறையில் ஆராய்ந்தால் ௮.கன்கண் ௮கோரசத் 

அசோரகாடகம் 

தன்மையே அதிகமாக விளக்குசன்றது. கதைத் தலைவர் 
‘ ௮ து ் ட 

மேரச மாடி ளாகிய கண்ண௫௰யம், சோவலனலும் —_ 

கம் மம்கல (YU புகழும் நிறைந்த உயர்ந்த பதவிம் 

முடிவோட ஓூள்ளவர்கள். கோவலன் தன் பொருளை 
Marsa . . . : . 

யெல்லாம். மாதவிபால் தொலைத்து தல 

மெல்லியல் மாதுடன் சஈடுக்கானகத்தில் வழி ஈடக்து அய 

ருழக்தான்.. அப்பால் சிலம்பை விற்றுவச மரை வீதியிற் 

சென்று அநியாயமாய் அ௮சசனது ஏவலாளசால் கொலையண் 

டி.றந்தான். இதைக்கண்ட கண்ணு மனம். ்    
அழுஅ புலம்பி, மன்னனிடம்.சென்று வழக்ம 

சையும் அழித்த ம௫லாமாககரையும் எரிச் 

டில் நாடகம் முடிவு பெறுமாயின் ௮. அகோ = 

லும் பெயரால் மையும். ஆனால் கெ அவசர கோவ 

லன் இறைவன் ௮ருளால் மீண்டும். உயிரோ டெழுக்தான். 

கணவனை இழக்் அ அயரடைர்கசகண்ணூயும், விமான த்.திலே ப 

விண் ணுலகடைகத்தாள். என்று களை முடிவ. மங்கல மூடி
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are Berne Ser pg. யாதொரு குற்றமு மற்றவர்களாய்: 
நன்மையையே நாடிச் செய்யும் இயல்புடையவர்களரய் அரும் 
“பெரும் குணங்கள் அமையப் பெற்றவராய் விளங்குன்ற' ': 
கதைத் தலைவர் இருவரும் படுகின்ற அன்பத்தைப் பார்த்து. . 
படிப்போர் மனம் வருக்துவதாகும். நல்லவர்கள் அன்பத். 
தால் ஈலியும்போஅ: அவர் படும். அயரத்தைக் கண்டவர்கள். 

- அவர். பொருட்டு வருக் வ இயற்கையேயாகும். இவ்வாறு” 
- படிப்போர் ௮டையும் மனத்துயரம் கதைத் தலைவன் Doon 

படும் காட்சியைக் கண்டு ஒரு சிறிதும் பொ. 
அக்கமாட்டாதென்றுணர்ச்அு அகோசகாடக 

மியற்றும் ஆூரியர்கள்.இறுதியில் இறக்தவர் 
களை இறைவனருளால் எழும்புகின்ற முறையானது காணப் 

மங்கல முடி. 

வின் காரணம் 

'படுன்றது.. கோவலன் இறந்ததைக் கண்டு அயசடைந்த 
_ மனம் அவனை மீண்டும் உயிசோடு கண்ட அளவில் ஆறுதல் 
அடை,இன்றஅ. அவ்வாறே கண்ண௫ூயின் ஆற்ஜொணுத் 

. அயரைக்கண்டு வருத்திய மனம் அவள் ஆகாய விமானமேறி 
இன்பம் பெறுவதால் YH yoo Garo. ஆகையால் 
அகோர நாடகக் காட்டிுயைக் சாண மனம் பொருத தமிழ் 

மக்கள். மனப்பான்மையை ' ஆரியர் நன்கறிந்தமையால் 
“கோவலனையும் கண்ண௫யையும் விண்ணுலகேற்றி, மங்கல | 
மான: முடிவை அமைக்தருளினார். aa 

இவ்வாஅ -அகோர நாடகத்தின் தன்மையை நன்கு. 
்.. மைத்து விளக்கும் நூலில் காடக இயலுக்கு இன் றியமை 

அவப்பத்கைழ் யாத: மற்றைய அங்கங்களும் அமைந்து 
இல் கடகச் ' இலங்கக் காண்கின்றோம்.. முற்காலத்தில் 

கூறுகள் நிகழ்ந்த செயல்களை, தற்காலத்இல் பார்ப். 
“போர் கண்ணெதிரே நிகழும் செயல்போலக் காட்டுவதே 
நாடகத்தில்.கல்லியல்பாகும். காடகத்தைக் காணச் செல்லும்
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சன்மக்கள், தாம்காணும் நிகழ்ச்சிகள் முற்காலத்தில் நிகழ்ச் 

தன என்பதைமுற்றிலும்மதத்துபு திகாகத்தம்கண்ணெதிசே: 

கடக்கும் காட்சிபோலவே கருதுமாறு செய்தல் காடகாஇிரியர்: 

களின் கோக்கமாகும். இதனை ஆங்கில 

சசையைக் சண் நூலோர் (19810211௦0 Realism) என்று 
காட்டி யாச்கல் 

(Dramatic . . ‘ 3 
Realism) தால் சிறக்து விளங்குகின்றது. மதுரைமா 

நகரைஎரித் அமலைமீதே றிவேங்கைமசத்தின் 

வழங்குவார்கள். இத் தன்மைலப்பதிகாரத்: 

நிழலில்கற்புடைய தெய்வம்போல் வந்து நின்ற கண்ணஎயை 

அக்குன்றக்குறவர்கள் நேராகக்கண்டதாகவும் ௮வ்வம்மையா 

ரையாரென்று அவர்கள் வினவியதாகவும் ௮தற்கு௮ம்மா, 

: மணமதுரையோடு அரசு கேடுறவல் வினை 

தனனத் வந்துருத்தகாலை.. 

காண்டல் கண்வனை யங்கிழந்து போந்த கடுவினை 

் யேன் யான் ??” 

் என்று கூறியதாகவும், அதைக்கேட்ட குறவர்கள் ௮ம்மை 

யாரை இழைஞ்சித் தொழு.அ நின்றதாகவும் அப்பொழுது. 

வானவர் மலர்மாரி பொழிய அம்மையார் தன் காதலனோடு, . 

விமானமேறி விண்ணுலகடைந்ததாகவும் .இப்பு அமையைக். 

சண்ட குறவர் சேரமன்னனிடம் சென்று . 

: ஏழ்பிறப் படியோம் வாழ்கறும் கொத்றம் 

கான வேங்கைச் சழோர் காரிகை 

தான் முலையிழந்து சணித்துய ரெய்கி 

வானவர் போற்ற மண்ணொடும்- கூடி. 

வானவர் போ.த்ற வானகம் பெத்றனள் 

எந்காட்டாள்$கொல்யார் மகள் கொல்லோ - 

_நின்னாட்டு யாங்கள் கினைப்பினு மறியேம் 7?
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என்று சொல்லித் தொழு நின்றதாசவும் ௮ச் சமயம்,அர௪ 
னோடுஅளவளாவியிருக்த அருந்தமிழ்ப் புலவரான மதுரைச் 
சாத்தனார் சிலம்பு காரணமாக கோவலன் கொலையுண்டதை 

யும் சண்ணூ பாண்டியன் முன்சென்று வழக்குரைத்து 

மதுரைமா ஈசரை எரித்ததையும் பாண்டிய மன்னனும் 

காக்கி மழ அவன் மாபெருக்கேவியும்உயிர் அறக்சதை 

ரையில் நடந்த ' Yn பின்கண்ண சேர நாடு சேர்ந்ததையும் 

புதுமை கண் விரிவாக எடுத்துரைத்ததாகவும் ஆசிரியர் 

அலத இன் ல் கண்ணின் ௧௮) கூறுகன்்றமையா ண த 

் நிகழ்காலத்தில் ஈம் கண்ணெதிசே நிகழும் செயல்போலவே 

காணப்படுகின்றது. இவ்வாறு ஆசிரியருடன் வாழ்ந்தசாத்த 

னார் என்னும் தமிழ்ப் புலவர் சதையின் ஒரு பாகத்தில்விளங் 

. ரூம் செயல்களை தாம் நேராகக் கண்டதாகவும். மற்றொரு 

பகுதியில் ௮டங்யெ செயல்களை குன்றக் குறவர்கள் கேரா 
- அல் கண்டதாகவும் ஆ௫ிரியர் கூ.றுகன் றமையால் சாடக மென் 
னும் உணர்ச்சி ஈம் உள்ளத்தில் ௮றவே யொழிக்து நம். 

முன்னே நிகழும் காட்சிபோலவே கதை விளங்குகின்ற. 

. இன்னும் அகோர. நாடகங்களில் நிகழும்: அன்ப 

நிகழ்ச்கெளைக் சண்டு வருக்தும் மனதின் அயரத்தை மாற் 

றும் பொருட்டு, இடையிடையே ஈகைச்சுவையும் இன்பச் 

- சுவையும்  ஊட்டுகின்ற காட்டுகளை நடித்துக் காட்டுவது 

வழக்கமாகும். இத்தகைய காட்சிகள் ௮கோர நாடகத்திற்கு 
இன் நியமையா.த அ௮ங்கங்களென்று . ஆங்கில. காடக நூல் 

வல்லார் கூறுகின்றார்கள். கடுங்கானகத்தில் ல 

. சேரசக் காட்சி கண்ண௫யும் கோவலனும் வழிஈடந்து' கால் 
க்கு அடுத்து 

. வினோதக் காட் 
சி அமைத்தல் மனம் சாளிகோட்டத்தில்.மறக்குலப் பெண் 

தளர்ந்து வருந்தும் -காட்டுையைக் கண்ட, 

ஆடும் அவேசகச் கூத்தையும் கோலத்தையும்
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கண்டு ஆறுதல்' அடைகின்றது. "கோவலன் கொலையுண்ட 

்... கொடுமையைச் சண்டு உருகிய மனம் அடுத்து நிகமுகன்ற 

ஆய்ச்சியர் பாடும் பாட்டாலும் ஆடும் கூத்தாலும் ஒருவாறு 

ஆறுதல் அடைகின்ற. கண்ண௫௰யின் பொறுக்கமுடியாத 

சோகமும் மதுரை மன்னவன் இறந் பட்ட அயரமும் 

மதுரைமாககாம் எரிர் தழிர்த அன்பமும் கண்டு பொருத 

மனம் குன்றக் குறவர் குரவைக் கூத் சாடுவதைக் கண்டு 

ஒருவாறு ஆறுதல் அடைகன் ற௮. 

இவ்வாறு சோகத்தைப் பெரிதும் ஊட்டுகின்ற சாட்சி 

களை அடுத்து நகைச்சுவை விளைக்கும் இனிய காட்சிகளை : 

ஆசிரியர் அமைத்துள்ள அழகு நாடக வியல் உணர்ந்தார் 
நன்கு போற்றுதற் கூரியதாகும். 

இனி இலைப்பதிகாரம் நாடகத்தின் தன்மையையுடைய 

தேயாயினும் ௮ பெருங் காவியமாகவே ஆசிரியரால் 

- எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆரியர் எழுதிய 

Cesta வாறே சிலப்பதிகாரத்தை. நாடக மேடை 
பரும் சா 
a யில் சஈடித்துக் காட்டுவது இயலா ததாகும். 

இதனாலேயே  இலப்பதிகாசத்தை, ore 

வகையில் சேராது ஐம்பெருங் காவியங்களில் ஒன்ளுய் 

மைத்து தமிழுலகம் போற்றுன்றது. பெருங்காவிய 

.மியத்தும் ஆசிரியர்கள் பெரும்பாலும் ௮கவலாயெ பாவகை 
யிலேயே தமத நூலை அமைக்கக் காண்இன்ஜோம். அருமை 

யும் பெருமையும் வாய்ந்த பழக் தமிழ்ப் பனுவல்களெல் : 
லாம் பெரும்பாலும் அ௮கவலாகவே அமைந்திருக்க றன. 
செம்மையும் ர்மையும் அமைந்ததாய் ஆற்று நீர்போல 

- கேசாகவும் அழகாகவும் செல்லுக் தன்மையதாய் உறுதியும்: 
இக்கு ிதுமி, ஒருங்கே ௮மைந்ததாய் கற்போருள்ள த்தைப்
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பிணிக்கும் தன்மை வாய்ந்ததாய் சிலப்பதிகார ஈடைகிறந்தூ: 

ட் விளங்குகின்றது. _நாலின்- , பிற்பகுதியில்: 

ன் காவிய ஈடை, கனிர்தஇிலங்குகின்றது. இத் 

தகையை பெருநாலை நயங்கள் பலவும் அமையுமாறு செய்: 

தற்கு அகவல் கடையே ஏற்றதாகும். யாப்பிலக்கணங்களின் 

தடைகளும்இடையூறுகளும்இன் நி.ஐூரியர்கரு தியகருத்.தக் 

களை எளிதாகவும் இனிதாகவும் எடுத்துரைக்க ஏற்ற கடை 

அசுவலேயாகும்) ஆங்லெ மொழியில் பெருங்காப்பியங்கள் 

செய்யும் ஆரியர்கள் Blank verse (ஈத்தப் பாவினம்) 

என்னும் பாவகையாலேயே தமது நால்களை 
அசவல் கடைப் 

ணக்கம் ஆக்கியிருக்கின்றார்கள். ஆங்கில மொழியில்: 

கரவிய நடையில் ஒப்புயர்வற்று விளங்கும் 

மில்டன் என்னும் பேராஇரியர் அகவல்போன்ற மேற்கூறிய 

பாவாலேயே சுவர்க்க 'நீக்கம் (Paradise Lost) என்னும். : 

பெருநாூலை - ௮மைத்திருக்கின்றார். ஆகவே இலப்பதிகாரத் 

இன் கடையை கோக்கும் பொழு ௮.து காவிய won? 

லேயே அமைந்திருக்கக் காண்டன்றோம். 

“இன்னும் நாடகத்திற்கும் காவியத்திற்கும் உள்ள பல: 

வேற்றுமைகளை உணரும் பொழுது கவிநயம் வாய்ந்த வர். 

ணனைகாகவியத்இற்கேபுரியதென்றும் காடகத்திற்குச்சிறிதும். 

வேண்டற்பாலதன்றென்றும் மொழி.நால் வல்லார் யாவரும், 

இசைர்அகூ.றுவர். லெப்பதிகாரத்தில்பெரும்பாகம்வர்ணனை 

ge .. .யரகவே விளங்குன்றது. அவ்வர்ணனைக 
வர்ணனைகள் டட ட : , ் 

ட ளும் .சொன்னயம் பொருணயம் உடையன 

வாய் 'இயற்கைகாட்சியின்எ.ழி.௮.றாலங்களைகற்போருள்ள த் 

இல் ஓவியம்போல்எழுதி அமைக்கும்தன்மைவாய்ந்தனவாய் 

உவமை முதலிய ஈல்லணிகளின் ஈயத்தினைப் இத்தன கைய
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இனி விளங்குகின்றன. கோவலனுக்கும் - சண்ணிக்கும் 

.. தருமணம் ஈடந்த மணமேடையை எழுதப்போந்த விடத்து, 

₹ மாலைதாழ் சென்னி வயிரமணித் தாணத்து 

நீலவிதானச்அ நித இலம்பூம் பந்தர்க் £ீழ் 7? - 

என்று ஆசிரியர் ௪ருங்கச் சொல்லி ௮ழகாக: 

a bea sang | விளங்க வைத்தார். இன்னும் திருவேங்கட 

மலையில் திருமால் விளங்கும் அழகூய 

கோலத்தை, 

் வீங்கு ரீ.ரருவி வேங்கட மென்னும் 
ஓங்குயர் மலையத்து உச்சமீமிசை 

விரிகதிர் ஞாயிறும் திங்களும் விளங்க 

திருமால் ருமருங் கோங்கெ விடைஙிலைத் தானத்து 

வர்ணனை . /மின்னுக் கொடியுடுத்து விளங்குவிற் பூண்டு 

நன்னிற மேகம் ரின் றதுபோல 

பகையணம் காழியும் பால்வெண் சங்கமும் ் 

'*கைபெறு தாமரைக் கையிலேந்தி 

san@ent ஆரம் மார்பிற் பூண்டு 

பொலம் பூவாடையிற் பொலிந்து தோன்றிய 

செங்கண் நெடியோன் நின்ற வண்ணமும் ?? 

சன்று நயமாசகவும் அழகாகவும் கூறியருளினார். -. இன்னும் 

மதுளைமாககரில் வற்றாத நீர்ப்பெருக்கை - யுடையதாய் 

விளங்க வையை யாற்றை 

₹ உலக புரந்தூட்டுமூயர் பேசொழுக்கத்து 

வையை ஆற் புலவர் நாவிற் பொருந்திய பூங்கொடி 

நின் வர்ணனை வையையென் ற பொய்யாச் குலக்கொடி ?? 

்-. என்று ஆசிரியர் ௮ழகாக எழுதிப்போந்தார். 

இத்தகைய நயம்பொருந்திய வர்ணனைகளை நூலிற் பல: 

விடங்களிற் காணலாம்: இவ்வாசிரியர் ஆங்காங்கு சில காதை 

ர
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களின் இறுதியில் ௮அருளியிருக்கும் . வெண்பாக்களில் 

அமைந்த உவமை ஈயங்களையும் மற்றைய ee 

முன்னரே கண்டோம். 

நாடகவரம்பில் நின்று ஆராயும் அறிஞர்கள் வஞ்சிக் 

காண்டம்என்று ஆரியர் வகுத்துள்ளபாகம் காடகத்திற்குச் 

a சிறிஅம் வேண்டற்பாலதன்றென்றும் சரித் 

னே a இர சம்பந்தமான காவியத்திற்கே ௮வசிய 

மென்றும் எடுத்துச் கூறுகின்றார்கள். ௮௧: 

காலத்தில் ஆற்றல் மிகப் படைத் தவனாய் ஆரிய ௮ ரசர் பலரை 

அமர்க்கள த்தில்வென்ற பெருமை வாய்ந்தவனாய் தன்னுடன் 

பிறந் தவனாய் விளங்கிய சேரன் செங்குட்டுவனத பெருமை. 

அழியாது உல௫ல் நிஃகிறுத்தும் “பொருட்டும் கற்பின் 

பெருமையை உலகெலாம் அறிந்து வழிபடும் பொருட்டும் 

ஆரியர் வஞ்சிக் காண்டம் என்னும் பெயரால் ஏழு காதை 

கள் இனிதாக அமைத்தார், இவ்வாறு அசிரியர் ௮மைத்த. 

வஞ்சிக்காண்டத்தின் பாகுபாடுகளை ஆராயும்பொழு துபழச் 

. தமிழ் இலக்கணமா௫ய தொல்காப்பியத்தில், விரித்.துக் கூறப் 

பட்டுள்ள விரக்கல் நட்டு, வழிபடும் வழக்கச் 
வீரச்சல் நடும் 

வழக்கம் 
தையே ஆசிரியர் ௮மைத்துக் கூறியுள்ளா 

சென்பது நன்கு அறியப்படும். போரிற். 

ரக்த விரன் ஒருவன் அஞ்சாது போர்செய்து அ௮மர்க்கள த் 

தில் இறந்துபட்ட பொழுது ௮வன் செய்த ஈன்றிக்கு அறி 

குறியாகவும் அவ்வி ரன து பெருமையை உல௫ல் நிலைகாட்டு 

தற்காகவும் ௮வன் இறந்தவிடச்தில் கற்சிலையில் எழுதிய 

அவனது உருவத்தை ஈட்டு, அதனை வாழ்த்தி வழிபடும் 
வழக்கம் பழந்தமிழ் சாட்டில் இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. 

'இவ்வழக்க,த்தை ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார்
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இனி, கண்ணியி. கதை முழுவதும் உள்ளத்தை 

உருக்குசன்ற சோகம் ஊட்டும் நிகழ்ச்சிகள் அமைத்திருக்க 

லால். நூலிலும் சோகம் வாய்ந்த பகுதிகள் பலவாய்க 

சாணப்படுனெறன. மெல்லியல் வாய்ந்த கண்ண), காடு 

் நாடெல்லாம் அலைந்து திரித்து மதுரைமா 
சோக ரசம் . 

GB BSS Ga போர்று: இராப்பொழுதில் 

  

யர்ச்து அமர்க்இருக்றையில் அவள் நிலைமையைக் கண் 
    

மனம்பொருது நிலமகரம் செட்டுயிர்க் து நித்திரை போய 

ள் என்று ஆசிரியர் கூஈம் பகுதி மிகுந்த சோகச் சுவை 

peers meee ps. 

signed Ssrenauild se Bor wwii 

சீரிள அன்னு சே.ரா தொழியவும் 

சாதிசேர் கழுநீர் சண்பூம் பிணையல் 

போதுசேர் பூம்குழல் பொருக்சா சொழியவும் 

நிலமகள் சண் COLI BOT ஆரமொடு பல்பூங் கு௮முறி 

eo OS g பரிவ. செக்சளிர் மேனி சேரா தொழியவும் 

கூர்தல் மலையல் சோங்கி மதுரையின் வளர்ந்து 

புலவர் காவித் பொருந்திய சென்றலொடு 
பால்கிலா வெண்கதிர் பாவைமேற் சொரிய 

வேளிர் நிங்களும் வேண்டுதி யென்றே 

பார்மகள் அயர்வுயிர்த் சடங்வயெ பின்னர் ?? 

கன்று அசிரியர் கூறும் பகுதி சோகரசம் வாய்த்து விளக்கு 
கின்ற ௮. இன்னும் கோவலனைப் பிரிந்து ஆயர் சேரியில் 

தனிமையாக வருக்இயிருர்த சுண்ண ௦ கெடுகோமாகத் gor 
காதலன் திரும்பி வராகதைக் சுண்டு சன் தோழியிடம் 
மனம் et garg ள், 

. ₹ தாசலன் காண்டேேன் சலம் கோய்கைம் மிகும் 

வணைச் காணாது அதிலை தோற்க உயிர்க்கும் என்கெஞ்சன் தே 

வ்ருந்துசல் ஊதுலை தோற்க உயிர்க்கும் என் நெஞ்சாயின் 

ஏதிலார் சொன்னத எலன் வாழியோ, தோழி *
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 ஈண்பகற் போதே ஈடுக்கு நோய் சைம்மிகும் 

. அன்பனைக் காணாது அலமரும் என்னெஞ்சன்றே 

அன்பனைக் காணாது அலமரும் என்னெஞ்சாயின் 

மன்பசை சொன்னது எவன் வாழியோ தோழி?? 

: தஞ்சமோ தோழி தலைவன் வரச்காணேன் 

வஞ் மோ உண்டு மயல்கும் என்னெஞ்சன்றே 

வஞ்சமோ உண்டு மயங்கும் என்னெஞ்சாயின் 

கெஞ்லொர் சொன்னது எவன் வாழியோ தோழி 9 

இம் - மூன்று பாக்களும் சோகரசம் பெரிதும் வாய்ந்த 

விளங்குகன்றன.. 

..... இன்னும் கோவலன் இறந்து இடந்த இடத்திற்கு கண். 

ணட சென்றபொழுஅு அவள் புலம்பி அழுத சொற்கள்: 

Bs ease “ருக்குசன்றன. 

 என்னுறு துயர்சண்டும் இடருதும் இவள் என்னீர் 
5 iad சண் 

. வனைக் கண்டு . : . 

புலம்பல் மன்னுது அயர்செய்த மறவினை யதியாதேற்கு 

என்னு வினை சாணாவிதுவென வுரையாரோ?? 

பொன்னுறு ந௩றுமேணி பொடியாடிக் இடப்பதோ : 

₹ சண்பொழி புனல்சோரும் கடுவினை யுடையேன்முன் 

.புன்பொழி குரு இயிராய்ப் பொடியாடிக் இடப்பதோ 

மன்பதை பழிதூற்ற மன்னவன் தவறிழைப்ப 

வுண்பதோர் வினைகாணா விதுவென வுரையாரோ?? 

₹ யாருமில் மருள்மாலை யிடருறு தமியேன்முன் 

சார்மவி மணிமார்பும் தரைமூழ்கக் நடப்பதோ 

பார்மிகு பழிதாத்ற பாண்டியன் ,சவ.றிழைப்ப 

்... சர்வதோர் வினைகாணா விதுவென வுரையாரோ?? . 

இப்பாக்கள் கண்ண௫யின் கற்பின் பெருமையையும் 

அவள்: காதலன்பால் வைத்திருந்த . ௮ன்பின் அருமையை 

"யும் உருக்கமாக எடுத். துரைக்கன்றன,
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இன்னும் நீதி சவறிய பாண்டிய அரசன் மூன்னே மெய் 

முழுசும் ிறைர்கபுழுஇயும் விரிந்த கருங்கூந்துலும் எ யில் 

Roane இலம்பும். கண்ணி ருமா கத் ஜோன்றிய கண்ண a 

Ger Care gangusin அவள் உடைத்த GeunSer உள்ளே 

யிருக்க மாணிக்கத்தையும் கண்ட அம் மன்னவன் மதன 

விமுர்து உரிர் றந்த ப( குதியைப் படிப்போர் உள்ளம் 

க்ல்லாயினும் சைால்ருகுமென்பது இண்ணம்;. 

: மன்னவன் வாய்முதல் தெறித்தது மணியேமணி 

ஜாழ்ச்த குடையன்  தளர்க்க செங்கோலன் [சண்டி 

நீ இயிழந் த பொன்செய் கொல்லன் சன் சொல் கேட்ட 

மன்னவன் யானோ அசன் யானே கவ்வன் - 
் சோசம் a osc 6 arse Ogeryaw சாவல். . 

ட என்முதற் பிழைத்தது கெடுக என். ஆயுள் என 

மன்னவன் மயல் வீழ்ந்கனனே 4? 

ன் ் * ஆன ௫ . ° க : ரூ 2 

இவ்வாறு மயில் விமுச்ச மன்னவன் அக்கிலையே உயிரைச் 

தோற்றான். கூடலை ௮சசாண்ட மன்னவன் கூடரயினான். 

 தரவியுகு நீரும் கையில் சணிச் சிலம்பும் 
ஆவிகுடிபோன அவ்வடிவும்- பாவியேன் 

காடெல்லாம் சூழ்ந்த சகருங்குழலும் கண்டஞ்டிம். 

கூடலான் கூடாயினான் ?? 

“65 மெய்லிற் பொடியும் விரித்த EGOS pan 

கையித் சணிச்சிலம்பும் கண்ணீரும்... -வையைசக்கோன் 

சண்டனவே தோத்னான் ௮க்சாரிகை தன் சொர்செவியில் 

தோடத்னான் oxi”? உண்டளலே 

இப்பாக்கள் சோக மென்ஆம் அதையில் ஒப்புயர்வற்ற 

கிளங்குளன், றன,



யும்: அம்ச்துவாக்கெள் தபு. இன்ப, » 

afer iy Bet p Dols: sain eon Burt நீதி சவ்தி | 
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