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இது 
சென்னை பச்சையப்பன் காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டி தர் 

war = = ர. ஸ்ரீ 

கா. ர. கோவிந்தராஜ மூதலியா ரவர்களால் 

எழுதப்பெற்றது. 
௮௨ 

சிவக9ந்தாமணி என்னும் இம்.நாலையியற்றினார், மதுரை 

-ஜில்லா, செம்பூர் - மகா- £- £- ஸ்ரீ, வீ. ஆறுமுகஞ்சேர்வை 

யென்பார். இவர் மதுரை - கனம். சுப்பராயப்பிள்ளை யவர் 

களிடத்தும், மதுரை அமெரிக்கன் மிஷன் ஹையிஸ்கூல் 

தமிழ்ப்பண்டிகர் - கனம். பாலகிருஷ்ணகாயுடு அவர்களி 
டத்தும் தமிழில் இலக்கண விலக்கியங்கள் ஈன்குபயின் 

றவர்$ மது ரமாகவும் விசைந்தும் கவிகள்பாடுவஇனும், 

செம்பாகமாக வசன மெழுதுவஇனும் இவர் மிக்க வல் 
லுகர். 

இவர் ஆதியில் கல்விபயின்ற பின்னர் சிற்சில விடப் 

களில் உத்தியோகத்தமர்ந்து பணிபுரிட்து, அத்தொழில் 
தம் மனத்திற்குப் பொருந்தாமையின் அதனை விடுத்துத் 

தம்சல்வித் இறமையைக் தமிழ்வளர்க்கும் சனவான்களி 
டம்காட்டி. நழ்பரிசுபெற்று வாழக்கருஇச் சிலபிரபுக்களை 

யடுத்து முடிவில், வித்வான் ௧ளுக்கு வேண்டுவன ஈல்குங் 

கற்பகம்போன்று இக்காலத்தில் விளங்கும், முறையூர். 

ஸ்ரீமாந். பழ, சி. சண்முகஞ் சேட்டியா ரவர்கள்பாத் சார் 
ந்தனர். கனம். செட்டியாரவர்கள், இவருடைய கல்வி, 

நல்லொழுக்கம், அடக்கம் முதலியவற்றை யுணர்ந்து இவ
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ore ல வருடங்கள்வசை ஆதரித்து வந்தார்கள் _ ஆயி 
ம் இவர் ஓரேயிடத்தில் ஒரு தொழிலுமின்றி யூதியம் 
பெற்று வாழ்வது சறெப்பன்றென் மெண்ணிக் கனம், செட் 
ஒயாரவர்கள்பால் விடைபெற்று வெளிப்போந்து வேறு 
இல நகரங்களுக்குச் சென்று ஆங்காங்குள்ள SOONG SE 
ரைப் புகழ்ந்து பாடியும் ல போலிப் புலவராகிய ௪ம 
ஸ் தானப் புரட்டரின் பொழுமைச் செய்கையால் சமக் 

குக் கெளரவ மேற்படாது போக, இவர் மிகவும் மன 
கொக்து, 

 கற்மோமென் றேயுரிய கைத்தொழிலைக் கைவிட்டுச் 

சற்றேனு மன்பி ஐனத்தவர்பாற்-- ௯ம். திரின் மில் 

கல்லம்பட் டந்தோ வலைவதபோ லம்மம்ம 

தொல்லுலூ லில்லை துயர்.?? 

எனவும், 
* போலிப் புலவரையும் பொய்ச்நிறைர்த புல்லரையுஞ் 

சாலப் புகழ்ந்து தனமீவோர்--பாலேட 

நிந்தைக்கா ளாகே னிலத்தினிமே லோங்குதொழில் 

Rio supe செய்வேன் வெளிக்கு. '' 

எனவும், 
* சே.ரா தவர்முன்பு சேர்க்தசனா லென்பெருமை 

தே.ரா தஇிகழ்ச்தாரிச் செம்மைசற்று-- நேரப் 
பணம்படைத்தோர் பாம்சுழலேன் பாரிலினி மேலாம் 
குணம்படைத்து வாழ்வேன்சீர் கொண்டு? 

எனவும், 
மூன்று. வெண்பாக்களைப்பாடி. அவர்களை விட்டு நீம்ப் 
பின்னரும் தம் மனவருத்தம் தணியுமாறு குமாரக்கடவு 

ளைத் துதித்துப் பழனிக்குமாரசுவாமி மாலை யொன்றும், 
கதிர்காம மாலை யொன்றும், இருமகளை வேண்டி. இலக் 
குமி கோத்இரப்பகுக மொன்றும் பாடிப் பிறகு கோட் 
டாறு என்னும் ஊரை யடைந்தனர். அவ்வூரினர் இவரை 
வரவேற்று ஈன்குபசரிக்க இவர் மனமுவந்து,
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“* எட்டியன்ஜனோர் தங்களிட மெய்தியங்குப் பட்டபெருப் 
கட்டமெல்லாக் தீர்ச்தேன் களிகூர்ர்தேன்--இட்டமுடன் 
ஆக்கமிக்க கோட்டாற்றினன்பினரைக் காணுதற்கு 
ஊக்கமுற்று வரத வுடன்? 

என்னுங் கவியைப்பாடக்கேட்டு அவ்ஷூசார், இவருக்கு 
ஆசுகவித்திற மமைகந்தஇருத்தலை யுணர்ந்து, இவ்வூர் எப் 
படி. யிருக்கறது? இதற்குக் கவியினாலேயே விடைபக_ச 
வேண்டும், '? என்றுரைக்க உடனே இவர் விரைந்து, 

கண்ணுக் இனிதால் கவலைச௪ம்று மில்லதா 

மண்ணி௰் றந்த வனப்புளதாம்--விண்ணுக்கு 
மன்னு மவாவிகிதம் வர்து வ௫ிப்பதம்கே 

உன்னுமிச்தக் கோட்டாறா epi? 

என்னும் வெண்பாவினை ஆசுசகவியாகப்பாடி அவர்களை 

மகழ்வித்தனர். ௮தன் மேல் ஆங்குச்சின்னாள் வஇிந்து லர் 
விரும்பியபடி. கோட்டாற்று ஞானியார்மீது மாலையொன்று 
பாடி, கனம். தாகா லெப்பைசாகிபு அவர்கள் பாலீக்து, 
1906 - ஆம் வருஷத்தில் சென்னைக்குவர்து, ஏதேனும் 
ஒரு தொழிலின் மூலமாகச் ௪ீவித்தலே வேண்டு மென 
'உறுதிகொண்டு, சில அச்சுயந்திரசாலைகளில் நால்களியற் 
நிக்கொடுத்தல், நாற்பரிசோகனை செய்தல், ஓப்பு கோக் 
குதல், பிழைபார்த்தன் முதலிய தொழில்களைச் செய்து 
ஜீவித்து வருகின்றனர். 

இவருக்கு மதுரமான ஆசுகவிபாடுவதில் வன்மை 

யிருத்தல்போலவே யமகம், திரிபு முதலிய சத் தரகவிகள் 

பாடுவதிலும் வன்மையுளது. இதனை இவர்பாடிய கதர் 

காம மாலையிலுள்ள, 

 சுரும்போ தவரும் பலருங் கடம்பணி தோள்கொளுமா 

பெரும்போ தவரும் பலகலத் தாய்முன்பெப் பெம்.நியரும் 
வரும்போ தவரும் பலங்கொண்டு வாழ்வரென் மாட்டுன்மனம் 

இரும்போ தவரும்ப லண்கதிர் காமத் தெழுக்தவனே,??



é முக்வுறை 
என்னுஞ் செய்யுளும், முறையூர் ஸ்ரீமாம். பழ. சி. சண்: 
முகஞ் சேட்டியாரவர்களால் வெளிப்படுத்தப் பட்டிருக் 

கும், * தனிச்சேய்யுட்சிந்தாமணி, **என்னும் நூலிலுள்ள இவ 
ருடைய செய்யுட்களும் ஈன்கு விளக்கும். இன்னும் இவர் 

இக் கல்வித்திறக்கோடு அடக்கம், பொறுமை, கடவுளஎன்பு 

முதலிய ஈ௩ற்குணங்களும் வாய்ந்தவர் ; இவர் சைவமதத் 

இனராயினும் பிறமதங்களில் துவேஷம் பாராட்டாதவர். 

இவர் மேற்கூறியவாறு சென்னைக்கு வந்து கான்கு 

வருடங்கள் கழிக்தபின்னர், இச்சென்னையில் சம்பீரக் கனி 

வர்த்தகம் நடத்தி வருபவரும், தமிழபிமான முள்ளவ 

ரும், வித்வான்௧ளை ஆதரிப்பவரும், ஜைனமதத்்தனருமா 

இய இிருப்பறம்பூர் மகா- £- £- ஸ்ரீ. ஆதிநயினார் என் 
பார், இவர் கல்வித்திறத்தினை யுணர்க்து, இவரிடம் பஞ்ச 
காவியங்களுள் ஒன்றாகிய €வகூக்காமணியைப் பயில் 

வான் விரும்பிப் பாடஞ்சொல்லும்படி. இவரைக் கேட்ப 

இவரும் அதற்கியைந்து பாடஞ் சொல்லிவந்தனர்_ ௮வ் 

வாது பயின்று வருகையில் கட நயினார், இவரிடம் பாடங் 

கேட்டபடி. பதவுசை யெழுதிக்கொண்டேவந்து முடிவில் 
௮.தனை இவர்பாற்காட்டி, இதனை அச்சுவாகன மேற்று 

விச்தலாமோ, ”” என, இவர், * மற்று நும்மசத்தனர் லெ 
சோடு ஆலோத்துச்செய்க,? என, yar ௮ங்கனமே 
சிலரைக்கேட்ப, அவர்கள், “ இந்தாலுக்குப் பதவுளை 
வேண்வெது அவ௫ியமன்று; இதன் செய்யுட்களுக்குப் 
பெரிதும் ஓத்திருப்ப தொரு வசனமே வேண்டும்; இவ் 
விச வசனமொன்றிருப்பின் சவக9ந்தாமணியைப் படித் 
துணர்நீது கொள்ள முடியாமலிருக்கும் ல ஜைனருக் 
கும் மற்றையர்க்கும் சவகசரிக்இரத்தை யுணர்க்துகொள்ள 
மிக்க உதவியாகும் , சிந்காமணிக்கும் ஒரு திறவுகோல் 

போன்றிருக்கும், ” என, அவர் அதனை இவர் பாற்தெரி 
வித்து இவரையே அத்தகைய வசனமொன் ©) fo Lp gant gpl
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வேண் டினர். இவரும் அ௮தற்கணெங்க, அச்கயினாசைகோ 

69, 4 நூம்மதநுட்பங்களை ஈன்சுணர்ச்தா ரொருவரதூ 

உதவி இவ்வசனமியத்றுதற்கண் எனக்கு வேண்டியிருக் 

இன்றது,”” என, அவர், “ஜைனசாஸ்இ.ர பண்டிதராம் வீரர் 
கனம். அப்பாசாமி நயினாரவர்கள் முத்தி யிலம்பகத்இழ் 

சிலபகுதிகளுக்கு எங்கள் மதசம்பந்தமான சில விஷயங் 
களை முன்னே எனக்கு விளக்கிக்காட்டி யிருக்கின்றார்கள்; 

ஆதலின், அவர்கள் தம்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களைச் 

சொல்லுதல் கூடும், ?? என, இவர் ௮வ்வண்ணமே ௮க்த 

ஜைன சாஸ்திர பண்டித ரவர்கள்பால் தமக்கு வேண்டிய 

விஷயங்களைக் கேட்டுணர்ந்தும், மசாமகோபாத்தியாய 

ரும், சர்வகலாசாலைக் தமிழ்ப்பண்டி தருமாகய பிரஹ்மஸ்ரீ. 

உ. வே. சாமிநாதையாவர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட் டிரக் 
கும் வக இந்தாமணி இசண்டாம்பதிப்புப் புத்தகத்த 

லுள்ள விசேடக்குறிப்பு முதலியவற்றின் உதவியைக் கொ 

ண்டும் இவ் வசனத்தை எழுதத்தொடங்கினர். இல்கனம் 

இவர் இவ் வசன மெழுதுதலைக்கேட்டு ஜைனமதத்்தின 

ருள் முக்கியமானவர்களாகிய மற்றுஞ் சிலர், இவர்வயி 

னணுகு, ₹* இவ் வசனத்தை விரைவின் முடித்துச் தருதல் 

வேண்டும், ”” எனக்கேட்டுக்கொண்டனர். அதனால், இவ 

ருக்குப் பல வேலைகளும் குடும்பகஷ்டங்களு மிருக்தும் 

அவற்றைக் கருதாமல் இவர் இக்நாலை மிக்கபிரயாசை 

யுடன் எழுதி வெளியிட்டனர். 

இந்தால் பெரும்பான்மையும் ஜைனமதக்இனர்வைத் 

அப் பாராயணஞ் செய்யக்கூடியதா யிருத்தலின் இஇல் 

ஜைனமதச் சார்பாகவே தெய்வவணக்கமிருத்தல் வேண்டு 

மெனச் சில ஜைனபிரபுக்கள் கேட்டுக்கொண்டமையால் 
இக்நாலாரம்பத்தில் இவர் தமது வழிபடு கடவுள் வணக் 
கங்கூறுது ஜைனமதச் சார்பாகவே தெய்வவணக்கப் 

கூறி யிருக்கின்றனர். இஃசன்றி, இவர் இவ்வசனத்தைச்
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சீவக௫ந்தாமணி மூலக்கோடு வைத்துப் பயில்வார்க்கு 
அம்மூலத்தின் பொருள் ௩ன்சு விளங்குகற் பொருட்டு 

அதனோடு பெரும்பாலும் ஓத்இருக்கும் வண்ணம் எழுஇ 
பிருக்கின்றனர் த அவ்வாறெழுஇனும் வசன௩டைக்கு இடர் 

ப்பாடாகுஞ். சிற்சில விடங்களில் செய்யுளி லுள்ளபடி. 
விஷயங்கள் எழுதப்படாமல் வ௪னஈடைக்கு இயையு 

மாறு அர்நுவயப்படுத்த யெழுதப்பட்டிரமுக்க்றன ; இன் 

னும் விஷயங்கள் தெளிவாக விளங்குதற்பொருட்டுக்கால 
ங்களும் சல விடங்களில் மாற்றப்பட்டிருக்ன்றன. இவ் 
வசனம் ௩ச்சினார்க்கனியர் தம் உரையோடு ஓத்திருக்கும் 
படி. எழுதப்பெற்றதே யாயினும், சலசொற்களுக்கு அவர் 
கூறும்பொருள் இக்காலத்து வழக்காற்றினிலதாயின் ௮ச் 
சொழ்களின் பொருளையும் இக்கால வழக்காற்றிழ் கேற்ப 

வும், வசனஈடைக்கு அதுகுணமாசவும் இருக்குமாறு இவர் 

மாற்றி எழுத யிருக்கன்றனர் _ அன்றியும் பெண்களின் வர் 
ணனைகளில் இக்கால காகரிகத்திற் கேற்பனவற்றைக்கொ 
ண்டு மற்றவற்றை விட்டி ரக்கின்றனர். இன்னும் இவ்வ 

௪னம் செய்யுட்களைத்தழுவி யெழுதப் பெற்றதாதலின் அச் 

செய்யுட்களி லுள்ளபடி ஓரிடத்தில் வந்த அடைமொழி 
களும் கற்பனைகளுமே மீண்டும் மீண்டும் பற்பல விடம் 
களில் வருகின்றன த இஃதன்றிச் சத்லெ நிண்டவாக்கயெச் 
தொடர்களில், அடைமொழிகள் சேரவேண்டிய சொன் 
மருல்கிற் சேராது செய்யுளிலுள்ளபடி. முன்பின்னாக மாதி 
யும் வந்திருக்கின்றன ; ஆயினும், con சிறுவரும் வாடச் 
துணருமாறு மிகச் செம்பாகமாக அமைக்தஇருக்கன்றது. 

ஆதலின் இவ்வசனம் ஜைனமதத்தினர்க்கும் இலக் 
கியம் பயிலவிரும்பும் மற்றையோர்க்கும் பெரிதும் பயன் 
செய்வகாகும் ; அன்றியும், இதனால் பண்டைக்காலத்தவ 
ரின் பழக்க வழக்கங்களையும் இல்ல£௰வியல் முதலியவற் 
றையும் ஈன்கு தெரிர்துகொள்ளலாம்; இஃது இங்கனம்
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நற்பயன்றருவதா யிருத்கலின் இதனைத் தமிழர் ஒவ்வொ 
ருவரும் வாங்கி வாசித்தல் ௮வ௫ியமாம். இப்புத்தகத் 

தினாலுளசாம் ஊதியத்தின் ஒரு பகுதி தருமத்தழ்கும், 
மற்றொரு . பகுதி இதனாரியருக்குமாக உபயோகப்ப 

டும்படி. ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற து. ஆதலின், இத 
னைவாங்குவோர் ஒருபால் தருமத்தையும், ஒருபால் இத 

னாசிரியசையும் ஆதரித்தவராவர். 

இவ் வுசைஈடைப்புத்தகம் பாடசாலைகளிற் சில உயர் 
த வகுப்புக்களுக்கும் உபயோகப்படுவதாகும் என்பது 

எனதபிப்பிராயம். ஈந்தமிழ் மொழியிற் சிறர்தனவாகும் 

வசன புத்தகங்களில வெனுங் சூறையை நிக்குவான் 

கோன்றிய புத்தகங்களில் இதுவு மொன்மும். 

இதக்சகைய அ௮ருமைவாய்க்த இக்நாலைப் பிறர்சகாய 

மின்றிக் தாமாகவே முயன்று மிக்க ஊக்கத்துடன் எழுதி 
வெளிப்படுத்திய இம் நாலாசிரியரது பேரறிவும், இதனை 

அச்டிட்டுதவிய கனம். தி. ஆதிகமினாரவர்களுடைய பெருவ் 
குணமும் தமிழுலகம்-என்றென்றும் மறக்கத்தக்கனவல்ல ; 

மிகப் பாராட்டற் பாலனவேயாம் , இவர்களுக்கு எல் 

லாம் வல்ல இறைவன் இகத்இல் நீண்ட ஆயுளும் செல் 

வமும், பரத்தில் முத்தியும் உதவியருள்வானாக, சுபம். 

இங்கனம்: 

கா. ர, கோ;



a. 

கடவுள் துணை. 

இவ்வசன நாலாசிரியருடைய 

விஞ்ஞாபனம், 

—~efo— 

இருவுமல் கல்வியுஞ் சிறப்புறுபுகழும் கருதுகழ் குண 
மூங் கருணையும் பொறையும் ஒருங்கே கிறையப்பெற்ற 

உத்தம கனவான்களே | யான் இகதநாலை யெழுஇி வெளிப் 

படுத்த கேர்ந்தகாரணம், சனம். கா. ர, கோவிந்தராஜ 
மூதலியாரவர்களால் எழுதகப்பெத்திருச்சும் மூசவுரையால் 
நன்கு விளங்கும். எனகு கல்வித்்திறமையைக் காட்ட 
வேண்டுமென்னுவது, ஊதியம் பெருமை முதலியன பெத 
லாமென்னாவது கரத யான் இக்நாலை எழுக முன்வர 
வில்லை. சங்கமருவிய பஞ்சகாவியங்களுள் முூசன்மை 
பெற்றதும், மிக்க கடினமானதும், ஈச்சினார்க்னியர் முத 
லிய பேராசிரியர்களால் உரைகாணத்தக்கதுமாயெ இச் 
சிவசர்சாமணியை வசனமாக எழுததற்கு இச் இந்நறி 
வுடையனாகய யான் எட்டுணையும் அருகனாகேன், ஆயி 
னும், என் மனக்குறிப்பறிர்து வேண்டுவன நல்கிப் பல 
காளம் என்னை ஆதரிச்துவரும் ever ot ova Bus, திருப்பறம் 
பூர். கனம். ஆதிநயினூவர்களும், மற்றுஞ் லெ ஜைனபிர 
புக்களும் என்மீது வைத்இருக்த அபிமானக்கால், Q) & Gor 
எழுதும் ககுஇவாய்க்த மகா வித்வான்கள் Cua Ams 
தும் என்னையே எழுதுமாறு வற்புறுத்திவர்சை மறுக்க 
வியலாமையின், :* விண்ணிலாதவன் விளங்கு நீ டெல் 
லையை ஊமன் கேட்டல் போலவும், கண்ணில்லாதவன்
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காட்டல்போலவும்,”” ஜீவக சிந்தாமணி வசனமெனப் பெய 

ரிட்டு ஏகோ ஒன்றை எழுதிமுடிக்கேன். இதனை, பிர 
ஹ்மஸ்ரீ. ௨. வே. சாமிநாதையரவர்களால் எழுதப்பெத்தி 
ருக்கும் மணிமேகலைவசனம் முதலிய நூல்களோடு ஓப் 

பிட்டுப் பார்க்கப்புகின் இத, மதிக்குமுன்னன்றி இசவிக்கு 
முன்றோன்றும் மின்மினியேயாம். ஆயினும், மக்கள் 

கூறும் மழலை மொழிகள் வழுச்செறிந்தருப்பினும் தந்த 
யர் வற்றை அ௮முதினு மினியவையாகப் பாராட்டல் 

போல மகா வித்வான்்௧ளெல்லோரும் சிறுவனுய என் 

மொழியை இனிதாகக் கொள்வசெனத் இருப்தியடைம் 

இருக்கின் தேன். 

யான் இத்தகைய வசனத்தை யெழுத முடித்தற்கு, 
விரைவின் மறைந்துபோகக்கூடிய நிலைமையிலிருந்த சம்க 
அல்களுள் முதன்மையானவற்றைப் பிழையநப் பரிசோ 
இத்தச்சிட்டு வெளிப்படுத்இத் தமிழுலகனுக்குப் பேரு 
தவி புரிந்தவர்களும், தமிழ் வித்வான்௧ளுக்குத் இலகம் 
போன்றவர்களுமாகய பிரஹ்மஸ்ரீ, ௨. வே. சாமிமாதைய 
ரவர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சவகூந்தாமணி இரண் 
டாம் பஇப்புப் புத்தகமே பெரும்பாலும் உதவியாயிருக் 
௧.௮. இதுவும், கனம். வீர். அப்பாசாமிசாஸ்திரியாரவர் 
கள் ஜைனமத ித்தாந்தங்களுட் சிலவற்றைக் தெரிவித் 
துச்செய்க உதவியும், கனம். தி. ஆதிநயினார் முதலியவர்க 
ஞூடைய தூண்டுதலும் இல்லாவிடின் இச் Sushi sa wool 
வசனத்தில் ஓருவரியேனும் எழுதி முடிவுபெத்திருக்க 
மாட்டாது. இவ்வாறு இவர்கள்செய்த உதவி என்றென் 
வும் மறக்கத்தக்கதன்று. 

மேற் கூறியவாறு சிலருடைய வற்புறுத்துதலால் துணி 
வுகொண்டு இதனை எழுதினேனெனிலும், அவ்வா றெழு 
அங்காலத்தில் செய்யுட் பதப்பொருளை வசன௩டைக்கு
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இயையுமாறு இருப்பியும், இடையிற் சில விஷயங்களை 
யும் சரித்திரங்களையும் விரவியும் எழுதுவதில் மிகக் கஷ்ட 

மடைந்தேன். அதனால், அயர்ச்சியெய்தி இடையில் இவ் 
வேலையை நினுத்திவிடவும் உத்தேடத்தேன். அப்படி. 
யிருந்தும் கனம். இ. ஆதிகயினாரவர்கள், அவ்வாறு அயர்ச்சி 
யடையலாகா தென்றும், விரைவில் இதனை முடித்தல் 

வேண்டுமென்றும், ௮ங்கன முடி.ப்பின் உடனே அச்சிட்டு 

வெளிப்படுத்தி விமிவகாகவுஞ் சொல்லி அடிக்கடி. உற் 

சாகப்படுத்த வக்சகனால் அவ்வயர்ச்டுநீங்க, இது நின்று 

விடாமல் ஒருவாறு பூர்த்தி பெற்றது. இகந்்.நாலமைப்பின் 
முழுவிவசழமும் முகவுரையில் துலக்கப்பெற்றிருக்கின்றது. 

௮.தனையே ஈண்டு மீண்டு மெழுதுதல் அனாவ௫யமாம். 

இதனை வாசிப்போர்க்கு இகன் மூலநூலாசிரிய ராகிய 

இரு,த்தக்க தேவர் சரித்திரமும் தெரியவேண்டியது அவ 

சியமாகலின் x gain இதன் பக்கத்தில் சுருக்கமாக எழு 

இச் சேர்க்கப்பட்டி க்கின்ற து. 

முடி.வுவசை இதனை ஒரே புத்தகமாக அச்சிட்டால் 

மிக்க பணச்செலவாவதுடன் விலையும் ௮திகப்படுமென் 

றும், ௮தனால் வாங்குவோர்க்கும் கஷ்டமாயிருக்குமென் 

றும், சில பகுப்புக்களாக வெளியிட்டால் எல்லாவிஷயங் 
களுக்கும் செளகரியமாயிருக்குமென்றுங்கர௬இ நாமகளிலம் 

பகமும் கோவிக்தையாரிலம்பகமும் அடக்கிய இப் புத் 
தகம் முதற்பாகமாக வெளிப்படுத்தப் பட்டிருக்கன்ற.த. 
அடுத் த பாகங்களும் தாமதமின்றி முறையே வெளிவரும். 

இவ்வசன முழுதும் பிறர் சகாயமின்றி யானே எழு 
இயதாதலின் இஇற் சில பிழைகளும் நேர்க்திருத்தல்கூடும், 
அத்தகைய பிழைகளை அறிந்த கனவான்கள் தெரிவிப்பின் 

வந்தனத்துடன் ஏற்று அவற்றை மறுபஇப்பில் இருத்இக் 
கொள்வேன்.
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தமிழபிமானங் குறைந்துவரும் இக்காலத்தில் என் 
னைச் ல வருடங்களாக ஆதரித்து வந்ததோடு 2வேக இந் 
தாமணி முழுதையும் என்னிடம் பாடம்கேட்டு என்னைக் 
கொண்டே இவ்வசனதூலையும் எழுதுவித்துத் தம்முடைய 
சொர்தப்பணச் செலவிலேயே இதனை ௮ச்ூட்டும் வெளிப் 
படுத்தி, ஜைனருக்கும் தமிழ் பயிலும் மத்தையர்க்கும் 
உதவிபுரிக்த கனம். தி. ஆதிகமினாரவர்களை யான் எம்மை 
யினு மறவேன்; இன்னும் யான் எவ்வகைத் தளர்ச்சியு 
மின்றி இச்சென்னையில் விந்து வருமாறு என் குடும்ப 
விஷயங்களில் இவர்கள் ஈடத்திவரும் உதவிகள் பலவுள 5 
இவத்றிற் கெல்லாம் இவர்களைப் புகழ்வதல்லது இவர்கள் 
பால் யான் செலுத்துவ் கைம்மாறு யாதுளது? 4 கைம் 
மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட் டென்னாத்றும் 
கொல்லோ வுலகு. ”: 

இத்தகைய நஈயினாசவர்கட்கும் எனக்கும் ஆதியில் 

கேயமுண்டாகுமாறு செய்தவர், இருகின்றவூர் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 
பொன்னம்பல முதலியார். ஈன்றாக ஆசாயின் இக்ால் 

வெளிப்பட்டதத்கு இவசே முதற்காரணமாயிருக்இன்ஞுர் , 

ஆதலின், மற்தையர்பாற் செலுத்தும் ஈன்றியினும் பஇன் 
மடங்கதிகமான நன்றியை இவர்பாற் செலுத்த யான் 

கடமைப்பட்டிருக்கின் றேன். 

வெறுப்பின்றி இந்ாலைப்பார்த்து அபிப்பிசாயம் எழு 
இிக்கொடுத்த கனவான்கட்கும், தமக்குப் பல இலெைளககே 
விஷயங்களிருந்தும் ௮வற்றைச் சிறிதும் கருதாமல் இதன் 
கையெழுத்துக் காப்பியைக்கொண்டுபோய் வீடுர். கனம். 
கு- அப்பாசாமிகயினார் முதலிய சில ஜைன சாஸ்இிர பண் 
டி.தர்களிடம் காட்டி. வந்ததோடு தாழும் பார்வையிட்டுக் 
கொடுத்த ஞாயிறு உபாத்தியாயர் மகா-ஈ-௱-ஸ்ரீ. வச்சிர 

பாகுநயினாரவர்கட் கும், இதற்கு அபிப்பிராயம் வால்கும்பொ
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ருட்டுச் ல கனவான்களிடம் சென்று உழைப்பெடுத்து 

வந்த என்ஈண்ப. ராகிய மகா-ர-ஈ-ஸ்ரீ, ஆற்காடு, துரைசாமி 

மூதலியாரவர்கட்கும், இதற்குப் பேப்பர் முதலியன வாய் 

கிக்கொடுக்கும் விஷயத்தில் பிரயாசை யெடுத்துவந்த 

மகா-ஈ£-௱-ஸ்ரீ. கூரத்தாழ்வார் செட்டியாரவர்கட்கும் யான் 

அளவற்ற வக்சனகச்தை அன்புடன் செலுத்துகன் றேன். 

இசனால் வரும் ஊதியம் பெரும்பாலும் தருமத்தித் 

சூரித்தாகக் கூடியதாயிருத்தலின் தமிழபிமானமும் தரும ' 

சிந்தனையுமுள்ள ஒவ்வொருவரும் இப்புக்சகசத்தை வாங்க 

அறத்தை யாதரித்து இதன் அடுத்த பாகங்களையும் விசை 

வில் வெளிப்படுத் துதழ்காம் ஊக்கத்தை எனக்குண்டாக்கு 

மாறு விரும்புகின்றேன். சுபம், 

இங்கனம் 2 

வி. ஆறுமுகன்;



சடலன்னுகை. 

இருதீ தக்கதேவர் சரித திரம், 

SSS nls SS 

  

சீவகசிந்தாமணியை இயற்றியருளிய ஆ௫ிரியசாகய 
திருத்தக்கதேவர் மிகவும் புகழ்பெற்ற சோழர்குலத்இற்பிறம் 
தவர். இவருறைவிடம், காலம் முகலியவைகளுள் ஒன் 

ஹேனும் நிச்சயமாக விளம்கவில்லை. ஆயினும், மகா-ஈ-௱ஈ-ஸ்ரீ 
து. ௮. கோபிகாதராவ் ]. க. அவர்கள் மதுசைச்செம் 

தமிழ் ௫-ஆவது தொகுதி, ௯௫-ஆவத பக்கத்திலும், பிர 

ஹ்மஸ்ரீ 11. 8. குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் தஞ்சைத்தமிழ 
கம் 1-இவது வால்யூம் 130-ஆவத பக்கத்திலும், 4 இவரு 
டைய காலம் 8. பி. 900, அல்லது ௫. பி. 900- த்துக் 
குப் பிந்தியகாக இருக்கலாம்,”? என்று ஆசாய்ந்து வெளிப் 
படுத்தி யிருப்பதைக்கொண்டு, ஏறக்குறைய இவர் 1018 
வருடல்கட்கு முழ்பட்டவரா யிருக்சல் கூடுமென்பது 
மாத்திரம் ஒறாவாறு விளங்குகின்றது. இன்னும் ஈச்இனார் 
க்கினியர் உரைச்றெப்புப் பாயிரத்தால், இவர், வஞ்டு 
யென்னும் ஊரில் வசித்த பொய்யாமொழி யென்பவசால் 
புகழப்பெற்றவ சென்பதும் தெரி௫இன்றது. இவருக்குத் 
இருத்தக்க கேவசென்பதன்றி, திருத்தகு முனிவர், திருத் 
கீகு மகாமுனிவர், இருத்தக்க மகாழமுனிகள், பாலப்பி 
சமசாரி என்னும் வேறுகாமங்களுமுண்டு, தேவர் என் 
னும் பெயரும் ஜறெப்பால் இவரையே உணர்த்தும். 

இவர் மேற்குறித்தவாறு சோழர் குலத்திஷே யுதி 
க். இளம் பருவத்திலேயே அக௯ூராப்பியாசஞ் செய்
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விக்சப்பெழ்றுச் றிது கல்விகற்றபின்னர் பண்டைக்கா 

VSG இலக்கணநால்களாகிய அகத்தியம், தொல்காப்பிய 

முதலியவற்றையும், சங்க மருவி வழங்கிய மற்றைநால்களை 

யும், வடமொழியையும், தமக்குரிய ஆருகதசமயநால்களை 
யுங் கற்றுச் தேர்ந்து, மிக்கபாண்டித்திய மடைந்து, சத்த 

யம், பொறை, ஜீவகாருண்யம், ஞானம் முசலியவைகளெல் 

லாம் ஈன்கமையப்பெற்று ௮றிவிற்சிறக்தவ.சாய் ஞானாசிரி 
யரை யடைந்து துறவுபூண்டு அ௮வ்வாடிரியர் கருத்தின் 

படியே நடந்துவக்கனர். இவ்வாறிருக்க இவர், சலஇனம் 
கள் கழிந்தபிறகு தம்மாசிரியருடன் பாண்டிகாட்டிற்குத் 

Bosh போன்றதும், முச்சங்கமும் நிலவப் பெற்றதும், 

தமிழ்வளர்க்க பாண்டியர்களுக் குறைவிடமாயிருக்கது 

மாய மதுளைமா நகரத்தை யடைந்து Bagger Roar 

லம் வதிர்துவக்கனர். பேரம ரர் ar S98 9 

இப்படி. வ௫த்துவரும்போது இவர், ௮ம் மதுராபுரி 
யிலிரு௩க சங்கப்புலவர்களின் கல்வியுயர்வை யுணர்ந்து 

அவர்களோுெறவாட விரும்பிக் தம்மாரிரியரிடம் அனு 
மதிபெற்று அவர்கள் பாற் சென்று அவர்களுடன் இனக் 

கோறும் பழகிப் பழைய தமிழ்ப்பாடல்களின்' உயர்வா 

இய கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்துக்கூறி அவற்றின் 

சொன்னயம் பொருணயம் முதலியவற்றை விளக்இக் 
காட்டி. மகிழ்விக்க மகிழ்ந்தும், காமும் அப்படியே எடுத் 

துக்கூறி அவர்களை மூழ்வித்தம் அவர்களோடுிகூடி அள 

விலா ஆனச்தமடைநது அப்புலவரால் ௩ன்குமதஇக்சப்பெற் 
திருந்தார். 

இப்படி வத்து வருங்காலத்திலே ஒருஇனம் சப் 
கப்புலவர்கள் இவரளைகோக்கி, 'ஜைனமதசத்தில் பாடும் 
இறமை வாய்ந்த புலவர்களெல்லோரும் துறவைச் இறப் 
பித்துப் பாடத் தெரிந்துகொண்டிருக்கன்றாபே யன்றி
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- இல்லத வின்பத்தைப்பற்றிப் பாடத் தெரிந்துகொள்ள 
- வில்லை, இல்லற வியலைப்பற்றி இக்காலத்தில் வெளிவம் 

இருக்கும் பலால்களுள் அவர்கள் இயற்றிய ஒன்றேனு 
மில்லை ; இல்லற வியலைப்பற்றி அவர்களுக்குப் பாடத் 
தெரியா” தென்பதற்கு இஃ தொன்றே தக்க சாக்ஷியா 
யிருக்கின்ற, '” என்றுகூற அதைக்கேட்டு இவர், “அவர் 
கள் இல்லறவின்பக்சைப் பெரும்பான்மையும் வெறுக்கு ' 
ஞ்சுபாவமுடையவர்கள் ; ஆதலின் அதனைச் சிறப்பித்து 

_ ப்பாடவில்லையே யன்றித் தெரியாமலிருக்கவில்லை,”? ஏன்று 
ரைக்க, சங்கப்புலவர், 1*அவ்வாளுயின் “இல்லற வின்ப 
முழுதும் விளங்கும்படி. நீசே ஒருநாலை இயத்தறுவீராச,”” 
என்றுகூறினர். 

இவர் அவ்வாறே பாடுதற்சைந்து திம்மாசிரியரிடஞ் 
சென்று வணய்டக் தம்கருத்தைத் கெரிவிக்க, வர், 
இத்தகையதநாலை யியற்றுவதில் இருக்கக்க தேவர் வன்மை 
யுடையவரா யிருத்தலை அறிக்இருக்தும் இவருடைய புத் 
இதுட்பத்தை yon Bt Dé gy அசன்மேல் இர்நாலையி 
யற்றுதற்கு ௮னுமஇிகொடுக்க வேண்டுமென்று ஆலோ 
சித்திருக்கார். ௮க்தருணக்இல் எதிரிலே ஒருகரி ஓடிற்று? 
அதனைக்கண்ட மாத்இரத்தில் ஆரியர், இருத்தக்கதே 
வரளைகோக்கி, :* இந்த ஈரியினுடைய ஜா இயியற்கையை 
ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்டு அம்புத்இிக்குக்தோன்றிய 
வாறு ஒரு சிறிய தாலியற்றுவீரா ௪, *? என்றுரைக்ச, இவர் 
அவ்வாறே அதனை ஆகதாரமாகக்கொண்டு கேககிலையாமை, 
செல்வகிலையாமை முதலியவைகளெல்லாம் செவ்விஇன் 
விளங்குமாறு, * நரிவிருத்தம்? என்னும் நாலை விளைவில் 

இயற்றிக்காட்டினர். அது மிகவும் வியக்கக்சக்ககாயிருக் 
தப்டியால் ஆரியர் அதனைகோக்கத் சேவர் கருத்து, 
அறவினிடத்சே மிகவும் உறுஇபூண் ஒி.ருத்தலை யுணர்ந்து 

a
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அதற்காகப் புகழ்ந்த, கொண்டாடி இவசை நோக்கி, 

11 இனி நீர், சல்கப்புலவர் கூறியவா றே இல்லற வின்பம்' 

தெள்ளிஇல் விளங்கும்படி ஜீவகசசரித்தஇரக்தை ஒரு பெரு 

ங்காப்பியமாக இயற்றுவீராச, a2 என்றுகூறி, அஸ்து எவ் 

வகை இடையூறுமின்றி இனிகாக கிறைவேறும் பொரு 

ட்டு அருகக்கடவுளைப் பிரார்த்இத்து, : செம்பொன் ” 

"என்னுங் கவியைப் பாடில் துஇத்து, **இக்கவியையே 

கடவுள் வாழ்த்தாகக்கொண்டு gree ures Ogre 

சூவீராக,” என்று, அப்பாடலை இவருக்களித்தனர். இவர் 

அப்பாடலை யேற்றுக்கொண்டு, * மூவாமுகலா ”” என்னுங் 

கவியால் இரண்டாவதாகக் கூறவேண்டிய இச்க வணக் 

கங் கூறினார். அக்கவி, ஆரியர் கூறிய ௮ருக சர 

ணக்கவியினும் இறர்இருந்சமைபற்றி ௮வர் இருத்தக்கதே 
வசை கோக்க, *யான்பாடிய செய்யுளினும் நீர் பாடிய 

செய்யுள் அ௮ழகாயிருக்தலால் அதனையே முதலில்வைப்பீ 

ராக, ” என்றுகூறத் தேவர், அவர்கட்டளையை மறுக்க 

வியலாமல் அவ்வாறே தாம் கூறிய சித்தசரணச் செய் 

யுளை முதலிலும், அவர் கூறிய அருகசரணக் கவியை 

அதற்குப் பின்னுமாகவைக்து, சீவக௫ந்காமணியை எட்டு 

நாளில் பாடி முடித்து -அவ்வாடரியருக்குக் காட்டினர். 

அவர். இம்நாலைப்பார்த்து மிகவும் புகழ்ந்து, **இர்நூல் உல 

கத்தில் என்றென்றும் கிலைபெறுவதாக, £? என்று ஆர் 

வசன மொழிந்து, * முந்நீர் வலம்புரி'” என்னும் ஓம்படைச் : 

செய்யுளை யுரைத்துப் பின்னர் இருத்தக்க தேவரைப் பார் 

த்து, சங்கப் புலவர்பாற்சென்று இக்நூாலை அரங்கேற்றி 

வருவீராக, ?” என்று கட்டளையிட்டனர். 

இவ்வாறு கட்டளையிட்ட மாக்இரத்இல் தேவர் உட 

னேசென்று பாண்டியன் சயையில் கூடியிருந்த சங்கப் 

புலவர் முன்னிலையில் . இந்தாலைப் படித்துக் காட்டினர்.
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அவர்கள் முற்றுறக்கேட்டு, இக்தால், இல்லத வியலோடு, 

சொன்னயம், பொருணயம், கொடைகயம், ஒவ்வொரு 

வகுப்பார்க்கும் பொருத்தமாகிய வருணனைகள் மூதலிய 

வைகளெல்லாம் செவ்விதாக அமையப்பெற் நிருத்தலை 
கோக்க ஆச்சரியமடைக்து சரக்கம்பஞ்செய்து, “இவ் 
வாறு பாதல் எவர்க்கும் ௮மைவ தரிது, ?? என்று இவ 
சைக் கொண்டாடி மிக்க மூழ்ச்சியெய்இனர், இவ்வாதே 
பாண்டியனும் ஆங்குக் கூடியிருந்த மற்றையரும் புகழ் 

ந்து கொண்டாடினர். அதக்தருணச்இில் ஆங்கிருந்தவர்க 

ளிற் இலர், ** இந்தூலில் இல்லறவின்பத்தைப் பற்றிய 
விஷயங்கள் மிகவும் துலக்கமாகச் சொல்லப்பட்டி.ருக்கன் 
தன இந்நாலாசிரியரோ சிறுபருவக்திலேயே அறவுபூண் 
டவர் ; இத்தகைய இவருக்கு இவ்விஷயங்கள் எப்படித் 
தெரிந்தன ? இவர் இரகசியமாக இல்லறவின்ப நுகர்ச்சி 

யில் ௮னுபவமுடையரா யிருக்திருப்பார், *? என்று தமக் 
குள்ளே பேூக்கொண்டார்கள். இவ்வாறு பேசியதைக் 

கேவருணர்ந்து, அங்கிருந்க எல்லோரும் பார்க்கும்படி. 

ஓர் இரும்புத்துண்டை நகெருப்பிற் பமுக்கக் காயவைத் 
துக் கொண்டு வரும்படிசெய்து, கான் பாலப்பிரமசாரி 

யாக விருப்பது மெய்யானால், பழுக்கக் காய்ந்த இவ் 

விரும்பு என்னைச் ௬ுடாதிருக்க,'” என்று கூறி அவ் விரும் 

புத் துண்டைக் கையாற் நடவியும், மாவினால் தொட்டும் 
யாதொரு துன்பமு மடையாமல் மகிழ்வுற்றிருந்தனர். 

இவர் அவ்வா றிருக்கவே மேம் கூறியபடி. சந்தேகம் 
கொண்டு பே௫ியவர்களெல்லோரும் பயந்து, °° SET Som 

. வாகிய வார்த்தைகளைக் கூறினோம்,” என்று தம்மைக் 
தாமே நிந்தித்துக்கொண்டு இவரை வணங்கி, நாங்கள் 
செய்ச ௮பசாரத்தைப் பொறுத்தருள வேண்டும்,” என்று 
கேட்டுக்கொண்டனர். அப்போது தேவர் அவர்களை கோ 
க் இ, 4: நிங்கள் எனக்குக் குற்றஞ்செய்தவராகர் ; இச்சபை
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யில் எல்லோரும் என் துறவின் உயர்வை அறியும்படி. 

செய்தீராகலின் எனக்கு நன்மை செய்தவ ராகன்தீர், 

இதைப்பற்றி எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியுண்டாயிற்றே யன் 

நிச் சிறிதும் வெறுப்பேற்படவில்லை, *” என்று இனிய 

வார்த்தைகளைக் கூறி அவர்களை மக௫ழ்வித்தனர். இவ்விசே 

ஷத்தையெல்லாம் கண்ணுற்ற பாண்டியனும் சங்கப்புலவ 

ரும் இவரை நன்கசூமதிக்து இவருடைய துறவின் உயர் 

வைப்பற்றி மிகவும் கொண்டாடினர், அதன்மேல் இவர் 

ஆங்குள்ள எல்லோரிடத்தம் விடைபெற்றுக் தம் ஆரி 

யர்பாற் சென்று நிகழ்ந்ததைக்கூறி ௮வருடன் கூடியிருந்து 

முடிவில் தம் தவம௫ஏமையால் உயர்பதவியெய்்இனர். 

இவரைப்பற்றிய விருத்தாக்கங்கள் இன்னும் சில 

வுண்டென்று ஜைனர் கூறுகின்றனர். அவற்றை அறிந்த 

கனவான்கள் தெரிவிப்பின் டுத்தபதிப்பில் வந்தனத்து : 

டன் வெளிப்படுத் தவேன். 

இங்கனம் :



௨ 

அபிப்பிராயங்கள். 
SR 

சென்னை 

பிரிஸிடேன்ஸிகாலேஜ் தலைமைத்தமிழ்ப்பண்டி தர் 
மஹாமஹோபாத்தியாயர் 

பிரஹ்மஸ்ரீ. ௨. வே. சாமிநாதையரவர்கள் 
அபிப்பிராயம். 

—ej--— 

செம்பூர் மகா-£-௱- ஸ்ரீ. வி. ஆமுகஞ்சேர்வை 

எழுதிய சீவக சிந்தாமணி வசன புத்தகத்துிற் சல பகுதி 

களைப் படித்துப் பார்த்தேன். இப் புத்தகம் சைனமதக் 

காப்பியமாகிய சிவக௫க்காமணிச் செய்யுட்களையும் அவற் 
DEG ஈச்சினார்க்கனிய ரியற்நிய உரையையும் தழுவி விரி 
வாக எழுதப்பெத் றிருத்தலின் சைனர்களும் மற்றையோர் 
களும் படித்துக் காப்பியச் சுவைகளையும் பொதுவான பல 
நீதிகளையும் சைனமதக் கொள்கைகளையும் வருத்தமின்றி 
அறிந்துகொள்வதற்கு இது கருவியாகுமென் பெண்ணு 
கிறேன், 

இங்கனம்: 

வே. சாமிகாதையன். 
- அ 

சென்னை பச்சையப்பன் காலாசாலைசம் 

தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் 
கனம். 1: செல்வகேசவசாய மூதலியார், ]ரி. க., 

அவர்கள் அபிப்பிராயம். 
Perambur, Madras, 

8ra Aucust 1913, Dear Sir, 
I have perused some portions of your prose version 

of Jivaka Chintamani and compared them with the 
original, Iam very glad to find that even ordinary
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readers with some acquaintance with minor classics in 

Tamil can jnow easily master this great epic. Nachi 

narkiniyar’s: commentary, which was a bugbear hitherto, 

can now be; appreciated by such readers. Your prose 

version will prove to be a valuable companion to the 

original. 

Yours truly, 

T. Chelvakesavaraya Mudaliyar, M.A., 

Professor of Tamil, 

Pachaiyappa’s College, 

MADRAS. 

ARs 
சென்னை கிரிஸ்டியன் காலேஜ் தமிழ்ப் Ld 607 69. 6B I UG 

கனம். சுவாமி வேதாசலம் 

அவர்கள் அபிப்பிராயம். 

—cokedoouw 

The Sacred Order of Love, | 

Pallavaram, 28rd August 1918, 
Dear Sir, 

I read with interest the earlier portions of the prose 
version of Jivaka Chintamani, which you had been kind 
enongh to send me. That Chintamani is an old classical 
epic of rare excellence is an admitted fact; but it has 
been till now a sealed book to persons of ordinary Tamil 
knowledge. Although the commentary of Nachchinark- 
kiniar is remarkable for bringing out the profound 
meanings and the marked beauties of the original, yet 
it has become very difficult to be understood even by
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some of fair Tamil knowledge on account of its terse 
style and twisting the meanings of the original in a 
fantastic manner. And therefore the want for a faithful 
prose rendering of the beautiful epic was keenly felt by 
many well-wishers of the Tamil language. It now gives me 
very great pleasure to see the book appearing in its 
fitting prose garb. Your prose rendering is done excellently 
and that in a very faithful manner. Those who have 
found the original too difficult to read will read it in its 
present prose-form and realise to a certain extent the 
pleasure to be derived by a close study of the epic itself. - 
And I am sure this work will pave the way for a careful 
study of the original and appreciate its inimitable beauty 
of style and matter. 

Yours in love, 

SWAMI VEDACHALAM, 
Master of the Sacred Order of Love: 

Uditor of the Oriental Mystic Myna in English 
ச and Jnanasagaram in Tamil, 

and formerly professor of Tamil, 
in the Madras Christian College, 
Re 

தொல்காப்பியப் பாயிரவிறாத்தி ஆசிரியராகிய 

சோழவந்தான் 
கனம் - அு- சண்முகம்பிள் ளை அவர்கள் 

அபிப்பிராயம். 
௨. ஏட 

கற்ரோசாம் பாராட்டப்படுஇன்ம செந்தமிழ்க் காப் 
பியங்க ளைக்கனுள் மூதன்மைத்தாகிய இருக்தக்க தேவ 
Flas po Bus சிவக சிந்தாமணி யென்பது ஆசிரியர் பலரால்
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மேற்கோளாக எடுத் தாளப்பட்டும், உச்சிமேற் புலவர் 

கொள் நச்சினார்க் இனியரால் உரைகாணப்பட்டும் விளங்கி 

நிலை பெற்றதாயினும் அதன் பயன், முற்றக் கற்முர்க்கே 
யன்றி ஏனையோர்க்கெய்தல் கூடாமைநோக்கி, எல்லார்க் 

கும் பயன்படுமாறு கருதி, அந்தாலை ௮வ்வுரைக்கருத் 

oss தழுவி வசன௩டையாகச் செய்து தால் வேண்டு 

மென்று இருப்பறம்பூர் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ. ஆ.இஈயினாரவர்கள் 

விரும்பியவண்ணம் செம்பூர். மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, வி. ஆறுமுகஞ் 

சேர்வைகா ரரவர்கள் செய்து ௮ச்உிட்டனுப்பிய வேக இக் 

தாமணி வசனழூலைக்கண்டு மிக்க மகிழ்வு கொண்டேன், 
இவ் வச௪ன.நால் ஆங்கில கலாசாலை மாணவர்க்கும், ஏனை 

மாணவர்க்கு மிக்க பயன்படுமென்பதும், இக்தாமணியென் 

னுங் கடல்கடத்தற்குக் கலமாக நின்று பிதர்க்கும் படுமென் 

பும் என்றுணிபு. 

௮: சண்மூகன். 

சோழவம்தான். 

அய 
சென்னை கிரிஸ்டியன் காலேஜ் போதகாூரியர் 

கனம் ‘ 

aan. gorursad srusipiilor dar, M. A- L. T. 
அவர்கள் அபிப்பிராயம். 

00௦ 

64, Sambhudas Street, 

Madras, E. 

20th August 1918, 
Dzar Sir, 

I have with pleasure read some pages of your prose 

version of the Jivaka Chintamani. It is a very faithful 

prose rendering of the great poem, and would, I am sure, 

serve as a key to it. Nacchinarkkiniyar’s commentary
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often takes the form of gloss and, even where it is 

elaborate, is very terse. This rendering of yours will help 

all classes of readers to appreciate the beauties of the 

original work, * * * ie ச் a * னி * 

Yours faithfully, 

8, ANAVARATAVINAYAKAM PILLAI, M.A. L. T. 

The Madras Christian College. 

RRS 

சாஜமஹேக்இரரம் காலேஜ் தத்துவபோதகாிரியர் 

கனம் 4. சக்கரவர்த்திநயினார், நர். ந. 1, ர. 

அவர்கள் அபிப்பிராயம். 

—0OPEGOO— 

Rajahmundry, 4th September 1918. 

Dear Sir, 

I read through the prose rendering of the first two 

Dambakams in Chintamani the great Tamil classic, 

The prose is simple and elegant; and successfully brings 

out the beauty of the original. The original classic is 

appreciated only by the learned few. Your work is certainly 
a boon to the general reader. I hope you will do the 
same for the remaining Iambakams also and thus bring 
within easy reach of all the treasure embodied in that 
beautiful work-Chintamani, 

Yours Sincerely, 

A, CHAKRAVARTINAYANAR, M.A, L. T. 

Lecturer in Philosophy, Rajahmundry College. 

அஜி
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ஆற்காடு, மகா-£-௱-ஸ்ரீ 

ஆ: துரைசாமி முதலியாரவர்கள் 

அபிப்பிராயம். 

அஆ 

The prose version into which the great Tamil 
classical epic, Jeevaka Chintamani, has been recast by 
Mr. Arumugam Servai of Madura District is of an excellent 
and polished style. The searching light which it sheds 
has laid bare all the treasures of the original hitherto 
hidden even from some of the minds of high Tamil 

culture. His prose rendering done with care and endeavour, 
is faithful to the original and is sure, therefore, to serve 
as a pilot where minds are puzzled and confronted with 
the intricacies of the original. This proves to be a key 
to the original and has rendered possible a thorough 
appreciation of the terse and obstruse commentary of 
Nachchinarkiniyar. , 

A. DORAISAWMI MUDALIAR. 

"OY



உ 

சிறப்புகீ கவிகள். 
SSS SS டட அவ 

வீடுர். மகா-£-௱-ஸ்ரீ. 

கு. அப்பாசாமிதமினாரவர்கள் 

.. இயத்தியது. 
000 

நிலைமண்டில வாூரியப்பா, 

பூமிசை யொதுங்கும் பூரணத் புகழ்ந்து 
மீமிசை யுலகன்மா மெய்யுட னிலகும் 
புண்ணிய சீவகன் புகழ்பெறுங் கதையாம் 
வண்ணமார் சிந்தா மணிதனை வளமிகு 
கடற்றுறை ஈகராங் கனகமேய் சென்னையிம் 
திடமிகுச் துதையுஞ் செம்மைசேர் மனத்தன் 
வள்ளலா% கன்மையால் வருணனைப் புரைவோன் 
உள்ளதன் பொருளா லோல்கிடு மளகையான் 
போகசா தனத்திழ் பொருந்திய தப்பித் 
பாகசா தனனெனப் பாவலர் போற்றும் 
பெத்றியிற் றத பேரிசைத் தோன்றல் 
சுற்றத் தார்க்கெலாஞ் சுகத்தை யளிக்கும் 
அண்ணலா மாதி % யார்கத கெறியான் 
மண்ணுல கினிலிணை மற்நிலாமதியோன் 
இணக்கமாம் வசனமா விசைக்செனச். செப்பக் 

கணக்கொடு கவிகள் கணக்கலா இசைப்பான் 

தேசுடைச் செல்வன் றெளிவாற் சவனைப் 

பேசும் கொள்கையன் பெருகுகற் குணத்தன் 
ஆறுமு கப்பெய ரமைந்தமா கவிஞன் 
  

ஈ ஆர்கதம் - அருகசமையம்,
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வீறுயர் மொழியால் விளம்பின னிதனை 
இக்.நால் புவியி லென்றும் நிலவுக 

பொன்னெயில் விளங்கும் புகழ்பெறு புங்கவன் 

மன்னுமுக் குடைகிழல் மன்னிய வாமன் 

தன்னருள் பெருகச் தழைத்திட மாதோ. 

அனும 
,திருகெல்வேலிஜில்லா 

கோவிற்பட்டிக்கடூத்த திட்டங்குளம் 

Wal ~ nt - a ~ up 

௧. வ. கருப்பையாப்பாவலாரவர்கள் 

இயற்தியன. 
—>-o-t—— 

அறு€ர்க்கழிநெடிலடியா௫ரியவிருக்தம். 

விருத்தத்திற் குயர்கம்பன் கற்பனையின் 

சுவைபேண விமுமச் செஞ்சொற் 

பொருத்தத்திற் ககமகிழப் பொதியவரைக் : 
குறுமுனிவன் புனிதம் தோய்கல் 

லருத்தத்திற் கன்புறவி சாயிரகா 

வுடையானிவ் வருமைக் தாய 

இருத்தத்திற் கவினிய?€ர்ச் வக 

தாமணியைத் கெளிவிற் தேர்ந்து. (௧) 

நீர்பூத்ச நெடுங்கடல்சூழ் நிலம்பூத்த 

பலகவிஞர் நிதமும் பேணிக் 

கார்பூத்தல் கண்டுமிகு களிபூத்த 

மஞ்ஜையெனக் களிக்கச் செஞ்சொ 

லேர்பூத்த லுறத்தமிழி னிசம்பூத்த 
வசனமதா வெழுஇத் தந்தான் 

பார்பூத்த பலவளஞ்சேர் செம்பூர்வாழ் 

ஆறுமுகப் பாவல் லோனே. (௨) 

ARS
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,தஇருகெல்வேலிஜில்லா 
கலும்குப்பட்டியென்ற குமராபுரம், சோதிடவிம்பன மதுரகவி 

மகா- MT = AT = Ue 

சொக்கலிங்கத் தேவரவர்களியற்றியது. 
௦02௫30 

அுர்க்கழிகெடிலடி.யா சிரியவிருத்தம், 

கா.ரணிவா கனப்புலவன் பயனுறச்் 
தாமணியைக் ௧௬ இத் தந்த 

நாசணனை வியப்பதெவ ணானிலத்இ 

௮யர்புலவர் நாடம் கொத்த 
காரணச்?ிர் தாமணியை யாவர்கட்கும் 

பயனடையக் களிப்பிற் றந்த 
பூசணச்செம் பூர்வளரு மாறுமுகக் 

கவிஞனிவண் பொருக்த மாதோ. 

Ae 
இகந்.நாலை ஆக்குவித்தோ.ராசய இருப்பறம்பூர் 

LOGM - AT = ரர- ஸ்ரீ 

ஆதிதயினாரவர்கள் இயற்றியன. 
—0070700—~ : 

MFI éa N69 ovip-uT AAW GS 5d. 

சீர்பெற்ற மதுரையைச்சார் செம்பூர்வா 
ழாறுமுகத் திருவோன் நாலில் 

பேர்பெற்ற சவக் தாமணியை 
- விளக்கியென்றும் பிறங்க வோங்குவ் 

கார்பெத்த மாரியெனக் கவிபொழியுந் 

இருகாவால் கருணை கொண்டிங் 
கேர்பெற்ற பொருளனைத்து மெனதகத்தி 

லினிதுதைய விசைந்து சொல்லி, (௧) 

மற்றையர்க்கும் பயனுதவ வளமிகுமிவ் 
வசனத்தை மூழ்ச்சி யெய்தச்
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சற்றுமையம் வாசாம லியத்நறியிக்தத் 

தமிழ்காட்டிற் கு.கவி செய்தான் 
ஈற்றவருங் கொண்டா மிவன்றிருவும் 

புகமுமுற்று ஈவையை நீக்கும் 

வெற்றிமிகுக் தென்றென்றும் பெருவாழ்வு 

பெற்றுலகில் விளங்க மாதோ. (௨) 

அஜி 

பொன்னேரித் சாலூகா ஞாயிறு என்னும் பதியில்வ௫க்கும் 

ஸ்கூல்மாஸ்டர், மகா-ஈ-௱-ஸ்ரீ 
வச்சிரபாகு உபாத்தியாயரவர்கள் 

இயத்தியது. 
௦90940 

நிலைமண்டிலவாிரியப்பா. 

பூமலி யசோன் பூரிழ லுறைஜின 

நாமமார் இருவோன் நான்முகக் கடவுள் 
எல்லா ருந்தொழுங் கொல்லா விரசன் 

கல்லார் மனமிசை ஈ௩டக்குஞ் சீர்த்தியோன் 

முக்குடைச் செல்வன் முழுதொருவ் குணர்ந்தோன் 
செப்பிய வேதச் செம்மைப் பொருளெலா 
நந்தா இலக ஈவையில் வக 

சிந்தா மணியெனுஞ் சிறப்புடை நூலைச் 
சாதுவா நற்றிருத் தக்க தேவரிங் 

கோதினர் பாக்களா லொப்பிலா. வதனை 
எவர்களு மெளிகா விசைத்துவக் துணர 

GULP MI வசனமா நவின்றனன் கடல்சூழ் 

இப்பெரும் புவியின் மிக்க€ர்ப் பதியெனச் 

செப்புமா மதுசைசார் செம்பூர் தன்னில் 
கூறுமா வாசவ கோச்இரச் துதித்த 
ஆறுமு கப்பெய ரறிவுசேர் கவிஞன் 

ஆசுக வித்திற மமைக்தமா காவினன் 

மாசுக வுரைக்கும் வாக்கு வன்மையன்
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இன்னோன் வகுக்த விவ்வச௪ னத்தை 
நன்னிலக் சார்கமிழ் காடெலாம் விளங்கக் 

காஞ்டி யென்னும் கடி.மதிற் பஇயின் 

பாங்க ரார்திருப் பறம்பூர் செழிக்க 
அய்யண னென்னு மறிவோன் றவக்தால் 
மெய்யுடன் மஷோன்றிய மெய்யின னென்றுய் 

- கொல்லா விரதமே கொண்ட குணாளன் 

பொல்லார் கேயம் புல்லான் புவியில் : 
வக்தமா வழகுசேர் மன்மத னிதஇயால் 

ஈந்தலில் குபேர னழ்கரு ணைக்கடல் 

ஈகையு மோகையு மிசையப் பெற்மோன் 

வாகைப் பெற்றிடு வண்டமிழ் சேர்ந்த 

கல்விச் துறையிற் க௪டறச் சென்றோன் 

சொல்விச் தகத்இற் சோர்விலா வல்லோன் 

நீதிசே சொழுக்கழு நிறைந்த தகவினன் 
ஆதி யெலும்புக ழபிதா னகத்தோன் 

இிக்குளோர் புகழச் இருகல் லுருவாம் 
பக்குவ வச்சிற் பதிக்கனன் மாதோ 

ஏழ்குமிட் நாலை யெழிலுறப் பயில்வோர் 

காற்பொரு ளெய்தி ஈன்குவாழ் குவசே. 
RE 

காஞ்சிபுரம் 

வஸ் இி.ரவாணிபம், மகா-ஈ£-௱ஈ-ஸ்ரீ 

௩. சக்கரவர்த்திநமினாவர்கள் குமாரர் 
சின்னச்சாமிமயமினாரவர்கள் 

இயற்றியன. 

Re 
கேரிசைவெண்பா, 

மெய்யுணருஞ் சென்னைதனின் மேவும் திருப்பறம்பூர் 
அ௮ய்யணவே ணற்புகல்வ னுதியெனும்-- துய்யவனம் 
சிவகட் தாமணியின் செய்யுட். களைவ௪ன 
மாவமர்ந்து செய்யுமென வாய்ம்தா. (4)
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ர்க்கூடன் மாககர்ச்சார் செம்பூர்வா ழாறுமுகப் 

பேர்க்கவிஞன் விரணமால் பெற்றோனன்--மார்க்கஈல்கு 

சிந்தா மணியெனவே செம்மையுறச் செய்துவப்பாசத் 

தந்தான் புவிபுகழச் தான், | (2) 
AOS 

தஞ்சை, மகா-ஈ-£-ஸ்ரீ 

இசாஜாராமழூதலியாரவர்கள் 

. இயற்றியன. 

அடை 
அறுசீர்ச்கழிகெடிலடியாிரியவிருச்தம், 

பொன்னெயின் மூன்று மேழும் பொற்புற வமைத்த வட்டக் 

தன்னிலார் முக்கு டைக்8ழ் தனிழமுத லாகி நின்ற 
கன்னெறி வாமன் சொன்ன ஈலமிகு சுருதி யார்ந்த 

பன்னெறி யறிந்து மேன்மை பகர்இருத் தக்க தேவர். (௧) 

சித்தியி னெறி விளக்குஞ் €வகன் சரிதச் தன்னைப் 
பத்தியாப் பயில்வோர்க் கேற்கும் பாவின மாகச் செய்தார் 
இத்தலத் தவரெல் லோர்க்கு Yo. gaat Goan gs தன்றென் 

௮ுத்தம குனாத்தி னாலே யோர்நீதுமா கனக மோங்கும்.(௨) 

சென்னைக் பதியின் மிக்க ஜினனடி. பணிந்து நாளும் 

மன்னுவோன் றிருப் பறம்பை யய்யண மதனன் மைந்தன் 
இன்சொல னாதி யென்னு மெழித்றிரு காம யோகன் 
நன்மைசேர் வசன மாக ஈவில்கவென் அுரைப்பக் சேட்டே. 

கூறுமுத் தமிழில்வல்லோன் கொடைத்தொழில் மிகுக்துகா 

வீறுயர் செம்பூர் வாழும் விரணக் சூரிஏின் மைக்தன் [ ஞூம் 

ஆறுழு கப்பா வல்லோ னவ்வண முஞற்றி யி6தால் 

பேறுறக் கொடுத்தா னென்றும் பெரும்புகழ் பரவ மாசோ. 

aS
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௨ 

ஸ்ரீஜிகாய௩ம$. 

சிவகசிந்தாமணி வசனம். 

2 

aro srourAfurrey செய்யப்பெற்ற 

கடவுள்வாழ்த்து. 

௮ருகசரணம். 

தநேரிசைவேண்மபா. 

பூங்கமல வாவி பொலிர்துவண்மை யோற்டியவே 

மாம்கதசா டாண்டமகா வள்ளலாக - தாங்குபுகழ்ச் 

சீவசன்ற னற்சரிதஞ் செப்பவே முக்குடையார் 

காவலன்உன் பொற்பதமே காப்பு. 

சித்த சரணம். 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

நித்தியவுலகமூன்றுநித்தலும்போற்றமேலா 

மூத்திசேருலகமேவுமுதல்வனை முடி.விலாத 

இத்தியார்தேவன்றன்னைச்த்தமீதிருத்திக்கொள்வாம் 

ஈத்தியாமெழுதுகாதைகலத்தொடுமுடி வென் றே, 

சாது சரணம். 

இதுவுமது. 
விண்ணவர்வணங்குமூர்த்திவிதித்ததன்னெறிவழாது 

கண்ணியதவத்தோர்பாதகாண்மலர்முடியித்சேர்ப்பாம் 

வண்ணகம்றமிழினாலேவசனமாவழுத்துமிக்தப் 

புண்ணியசிவகன்றன்புகழ்க்கதைபொலிகமாதோ,



சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

தன்ம சரணம். 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

ஜினனருளோய்ூடச்செப்பியகல்லதமேபுவியில் 

இன முயர்வா௫யவண்மையெல்லாக்தரு€ரூறலால் 

வனமிகு€வக௫ர்் தாமணியின்வ௫னமெனு 

மனமூழ் தால்செழிப்பாடெவேயதைவாழ்ச்அுதுமே, 

அஜி 

ஆசாரியர்வணக்கம்: 

ணஇஒுஒமு குட mr 

| டில்லி கொல்லாபுசே ஜினகஞ்ட பெனுகொண்டா 

சதுர்சித்தசிம்மாதனாதீஸ்வரரான 

லக்ஷ£மிசேன பட்டாரகாசாரியாரவர்கள் 

தூ இ. 
எதுல 

் ஆசிரிய விநத்தம். 

பூதலத்துற்றவடியார்களுக்கிட்டமொடு 

புண்ணியமனைத்துமருளிப் 

புதுமைபெறுவேதாகமல்களைவகுக் துப் 
புசாகனச்€லமுறைமை 

புனிதமிகவுணர்விச்தவறவாழிவேக்தனெழில் 

பொங்குமுக்குடைகிழலிலார் 

பொன்னனையமேனியன்றுன்னுமாவிருவினைகள் 

பொன்றக்கெடுத்தவிரன் 

பாசமலரென்றென்றுமறவா தவிதயம் 

படைத்திலகுதரும௫லர் 
பா,ககமிகுங்கொலைவிலக்குகெறிகனையிவண் 

பசவுமானிடசெவர்க்கும்



கடவுள் வாழ்த்து. 

பண்புடன்விளக்கெவருஜீவகாருண்யமே 
பற்றியதயாளர்மீறும் 

பஞ்சவிடயங்களையடக்கியுயர்கெறியான 

ப.ரமான்மபாவனைசெயும் 

நீதர்ஜைனாசாரமுழுவதமடுத்தவர் 

நினைப்பில்வரவேபோதனை 

நித்தலும்புரிவர தர்டில்லிகொல்லாபுரம் 
நிதிபெருகுஜினகஞ்டுமா 

"கேர்பெனுகொண்டாவெனுகந்தலங்களின் மேன்மை 
நிலவு௪சதுர்விதமாகவே 

நிலைபெற்றசித்தசிம்மா தனா தீஸ்வரர் 
கெடியமதியுடையசெங்கட் 

காகரஞ்சேரிலக்ஷுமிசேனபட்டார 
காசாரியார்கொண்டல்சூ 

ழழகுமலிபொழில்புடையுடுத்த௫த்தாழூரி 

லமருமொருசமநிலையினர் 

௮ண்டருங்கொண்டாடிடப்பெரியதாலெலா 

மாராயுகிபுணர்யோக 

அனவ பரியர்குகுரரிமைமிகுபிவர்கமல 

வடி.ஈமக்குதவுதுணையே. 

ARs 

அவையடக்கம். 

2௦௮10௨ 

அறு சீர்க்கழிநேடிலடியா சிரிய விர த்தம். 

ஆய்ந்தமல ராற்றொடுக்கும் வல்லவனு 

லழகுமிக வமைக்கப் பெற்றில் 

கேய்ட் தமண மோங்குகொடை யிடையிடையே 
யெழிலின்றி முடங்க லா௫ிச்



€வக௫த்தாமணி வசனம். 

சாய்ந்தமலர் பலவிரவி யிருப்பினுந்தேன் 

சுவையறிவண் டினங்கள் சார்ந்தே 

கோய்ந்தமது வினைவாய்வைக் துண்டுகளித் 

இன்பமுற்றுச் சூழூ மாதோ. 

அத்தகவே போன்றிடயா னமைத்சதவுயர் 

சீவகனற் சரிதை யான 
இ.த்தகைசேர் பெரும்பனுவல். வசனத்இ 

னிடையில்வழு விசைந்திட் டாலும் 
விக்சகஞ்சேர் நற்புலவ ரிக்கதையி 

னயகோக்கி விரும்பி யிந்தப் 

புத்தகத்தைப் பொன்போலப் போற்றிடுவா 
சவரடியைப் புகழ்ந்து வாழ்வாம். 
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சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

art SS வை 

கட்வுள்வாழ்த்து. 

  

சித்தசரணம். 

** மூவாமுதலாவுலகம்மொருமூன்றுமேத்தத் 

தாவாதவின்பர்தலையாயதுதன்னினெய்த 

ஓவாதுகின்றகுண ச்தொண்ணிதிச்செல்வனென்ப 

தேவாஇதேவனவன் சேவடி. சேர் அமன் Cm,” 

“ ஆதியும் ௮ந்தமுமில்லாக சுவர்க்கலோகம், பூலோ 
கம், மாகலோகம் என்று சொல்லப்பெற்றனவாதிய ஒப்பற்ற 
மூவுலகமும் துஇக்கும்படி, கெடாததும், மு.தன்மைபெற்ற 
னமாக அ௩ந்தசுகமென்னும் இன்பத்தைத் தன்னாற்பெறு 
வகனாலே, தன்னைவிட்டு நீங்காது நின்ற, அ௮கந்த ஞானம், 
அநந்த வீரியம், அகந்ததரிசனம், காமமின்மை, கோத்்இ.ர 
மின்மை, ஆயுவின்மை, அழியாவியல்பு என்னும் மற்ற 
எழுவகைக்குணங்களும் பொருக்தியவலும், முத்தியென் 
னும் ஒளியுள்ள நிதியையுடைய செல்வனுமான சித்தனே 
கேவர்களுக்கெல்லாம் ஆதியாகிய தேவன் ”” என்று சாதுக் 
கள் கூறுவார்கள். ஆதலின், நாமும் இந்தால் இனிதாக 
மூடிவுபெறும் பொருட்டு, காதி, ௮காஇ என்னும் இரு 
வகைக் கருமங்களையும் வென்றவனும், அக்கினி யிந்திர 
னால் தேகத்தை நீக்கி, பரிரிர்வாணம் பெற்று மூவுலகமுடி. 
மீதிருப்பவலும், இத்தி யடைந்தவனும், ௮கங்கனும் ஆயெ 
௮ச்சித்ததேவனுடைய செம்மையாகய பாதங்களை வணய் 
குவாம்,



௬ சவகடதந்தாமணி வசனம். 

( அருகச.ரணம் முதலிற் கூறவேண்டிய தாயினும் 

இந் நாலாசிரியராகிய இருத்தக்க தேவருடைய ஆரியர், 
முதலில் வைப்பதற்க/கத் தாம்பாடிய ௮ருக௪ரணமாகிய, 
₹: செம்பொன் ”' என்னும் பாடலினும் தேவர்கூறிய இத, 

சிறந்தஇிருக்ததுபற்றி, * இகனைமுன்னேவைப்பீராக”? என்று 
௮வ்வா௫ிரியர் கூறியதனால் தேவர், இதனையே முன்வைக் 
தார்.) இவ்வசனம் தேவருடைய செய்யுளைத்தழுவியதா 

தலின் இதன் கருத்துக்களைச் தேவருடைய கூற்றாகவே 

வாசிப்போர் கருதுக. 

அருகசரணம், 

“செம்பொன்வரைமே௰்பசும்பொன்னெழுத்திட்டதேபோல் 

அம்பொன்பிதிர்வின்மறுவாயிரத்தெட்டணிக்து 

வெம்புஞ்சுடரிற்சுடருக்திருமூர்.த்தவிண்ணோர் 

அம்பொன்முடிமேலடி.த்தாமரைசென்னிவைப்பாம், ?” 

Fabs பொன்மலைமேலே பசுமையாகய பொன்னெ 
முத்தை எழுதினுற்போல, அழகுள்ள பொன்துளிகளை 
நிகர்த்த பத்மம், சங்கம், மத்ஸ்யம், ஸ்ரீவத்ஸம் முதலிய 
நூற்றெட்டு இரேகைகளும், மஸ.ஷரிகை முதலிய ௮டை 

யாளல்கள் தொளாயிரமும் ஆகிய ஆயிரத்தெட்டு மச்சம் 
களைத் தேகத்தில் அணிந்து, விரும்புசன்ற இளஞ்சூரி 

யனைப்போன்று விளங்கும் அழகிய மூர்த்தியாகிய ௮௬ 
கக்கடவு ஞடையவும், கேவர்களுடைய அழகிய பொன் 

முடிமேலே பிரகா௫ிக்கக்கூடியனவு மாகிய தாமரைமலர் 

போன்ற பாதங்களைச் சரமேற்கொள்வாம். 

தன்மசரணமும், சாதுசரணமும். 

* பன்மாண்குணங்கட்டடனாய்ப்பகைகண்பொடில்லான் 

தொன்மாண்பமைந்தபுனைகல்லறர் துன்னிகின்ற 

சொன்மாண்பமைந்தகுழுவின்௪ரண்சென்றுதொக்க 

கன்மாண்புபெம்றேனிறுமாட்டுதன்மாண்புபெழ்லேன், ”?



கடவுள் வாழ்த்து. : எ 

உறவும்பகையு மில்லாதவனாகிய ஜினகாதன் அலங்க 
ரித்துக் கூறியதும், பலநற்குணங்களுக்கு "இருப்பிடமா 

கிப் பழமையான மாட் சமையமைந்ததும் ஆகிய werent 

மிகுந்த அறத்தையும், அதைக் கைக்கொண்டு நிலைபெற்ற 

புகழழகுவாய்ந்க ஆரிய உபாத்தியாய சாத்துக்களென் 

-னும் கூட்டத் தனையும் யான் வணக்கமாகச் சென்றடைக் 

தேன்; அவ்வாறு சேர்ந்த நல்லகன்மையைப் பெத்றே 

னாதலின், இக்காவியத்தைச்சொல்லி உலகத்திலே நிலை 
நிறுத் தும்படியாகிய மாட்சிமையையும் அடைந்தேன். 

அவையடக்கம். 
66 கற்பாலுமிழ்ச்தமணியுங்கழுவா ௮விட்டால் 

நற்பாலழியுககைவெண்மதிபோனிறைக்த 

சொறழ்பாலுமிழ்ச் தமறுவும்ம தியாற்கமூஉவிப் 

பொற்பாவிழைத்துச்கொளற்பாலர்புலமைமிக்கார், ?? 

62 மூச்சீர்ப்பிறச்தபவழத்தகொசெங்குமுத்தும் 

௮ம்கீருவர்க்குமெனின் யா ரவைநிக்குஇற்பார் 

இச்£ீரவென்சொற்பமுதாபினுங்கொள்பவன்றே 

பொய்ச்கிரவல்லாப்டபொருளால்விண்புகு தமென்பார்.?? 

கற்களின் வகைகள் ஈன்ற இரத்இனங்களிலுள்ளமா 
சையும், பிரகாசிக்கின்ற வெண்மையாகுிய பூசணசம்இரன் 
போல % கலைகள்நிறைந்த சொல்வகைகள் தோற்றுவித்த 
குற்றங்களையும் சுக்கப்படுத்தாது விட்டால் அவற்றின் நல்ல 
தன்மை கெடும். இவ்விரண்டையும் மாசுநீக்கக்கொள்வது 
அறிவுடையோர் கடமை ; ஆதலின், பிரகாசிக்கின்ற பதி 
னாறு கலைகளும் நிறைந்த வெள்ளிய சந்திரனுக்கும் களல்க 
மூண்டான தன்மையபோல, கலைகள் நிறைந்த (இதாவது 
சாஸ் இரக்கருத் துக்கள் மிகுந்த) என்சொஜற்களிற்றோன் நிய 
குற்றங்களைக் கல்வியறிவுமிகுக்க சங்கப்புலவசாகிய பெரி 
  

* கலைகள் - சாஸ்இரக்கருத்.துக்கள்.



௮ சீ வக௫த்தாமணி வசனம். 

யோர், தங்களுடைம் றந்த அறிவினாலே$க்க, இர்.நாலை 
மிகவும் அழகாகச்செய்துகொள்ளக் கூடியவசாயிருக்கார்; 

(அதாவது இதனை ஆராய்ந்து சீர்ப்படுத்தினர்.) இன்னும், 

பூமியை உண்டாக்கலும், காத்தலும், அழித்தலும் ஆகிய 

மூன்று தன்மையையுடைய சமுத்இசத்திற்பிறக் த பவழச் 

தையும், சல்கையும், முத்தையும் அவற்றின் ஈயங்கருதி 

அ௮ச்ச௪முத்இரஜலம் உவர்க்கும் என்று கூறினாலும் அதற் 
காக ஒருவரும் கைவிடமாட்டார்கள். அதுபோல, இங்குக் 

கூறிய கடல்நீரை நிகர்த்து உவர்க்கும் தன்மையையுடைய: 
என்சொல் குற்றமுடைய தாயினும், பொய்த்கன்மை சிறிது 

மில்லாக இக்கதையின் பயனாலே முத்தியடை வோமென்று 

கருதக்கூடிய அறிவுடையோர் இதனோ0கெலக்த ௮ச்சொ 

ல்லை உயர்வாகவே கொள்வார்கள். 
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ரூனேமனையானுளன் €வகசாமியென்பான் 

வானேறநீண்டபுகழான்சரிதம்மிதன்னை த் 

தேனூறநின்றுதெருண்டாரவைசெப்பலும்றேன்,”? 

ஆண்சுறவாகய மீனத்தைக் கொடியாக வுயர்த்திய 

மன்னனான மன்மதனையும் வென்ற அழகினாலே, தான் ஆண் 

சில்கச்தை நிகர்த்தவனாகிய ஒருவன், தன்னுடைய கீர்த்தி 
யால் இன்றும் உலகத்இல் கின்று விளங்குஇன்றுன், (அவன் 

பெயர் விளங்குகின்றது.) அவன் யாரெனில், வகனென்று 
சொல்லக்கூடிய அரசன் ; 

டும்படி. நீண்ட புகழையுடையவனாகிய அவனது புண்ணிய 
கதையாகிய இதனை மிகவும் தெளிந்த அறிவுடைய பெரி 

யோர் சபையிலே நின்று இனிமைமிகும்படி. யான், சொல் 

லச் தொடங்குகின் றேன் : 

சுவர்க்கலோகம் வரையும் எட் 

முற்காலத்தில், ஏமாங்கத நாட்டுக்குத் தலைககராகிய 
இசாஜமாபுரத்திலே சாயாத செல்கோலையும், குளிர்ச்சி 

பொருந்திய வெண்கொற்றக் குடையையும், வாசனைபொ 

ருந்திய மாலையையும், போர்க்களத்திலே எதிரிகளுக்கி 

ளைத்துப் பின்வாங்காக சேனையையும், இடியைப்போல 

முழங்கும் பட்டத்துயானையையும், எப்பொழுதும்கெடாத 

வெற்றியையும் உடைய சச்சந்கனென்லும் ஓர் ௮ரசனி 

ருக்தான்; அவனுக்கு மனைவியாக அமைந்தவளேோ, பழு 

துபடாத கற்பினையுடைய விஜயை யென்னும் மாதுசிசோ 

மணி. மிகவும் வந்து, ஒன்றிற்கொன்று வித்தியாசமில் 
லாமல் சமமாகி மலர்ந்த இரண்டு செழிப்பாகிய தாம 

- ரைமலர்களை நிகர்த்தனவும், வாள்களைப்போன்றனவுமாகிய 
ட் 5



௧௦ வகூத்தாமணி வசனம். 

கண்களையும்,...பூஸ்கொத்.தக்கள் மலர்ந்து விளங்குசன்த 

எறிய பொற்கொடிபோன்ற அழகையும், தம்மில் இணை 

யொத்து அடிபரக்கனவும் மார்பினால் தாங்கக்கூடியனவு 

மாய இசண்டு பயோதசங்களையும், அமிர்தம்போன்ற 

சாயலையுமுடைய அவ்விஜயை, மேற்கூறிய சச்சந்தமகா 

சாஜனுக்கு அனுபவத்தில் ௮முகம்போல இனிமைசெய் 

யக்கூடியவளா9, நாடோறும் அவன், இல்லறவியலாகிய 
விளையாட்டை ஈடத்துவதற்கேதுவா யிருக்தாள். 

இப்படி. யிருக்கும்போது, இசத்தினக்கற்களாத்செய் 

யப்பட்ட அழிய ஆபரணங்களை யணிக்ச அம்மன்னன், 

விஜயைமீது மோகமிகுக்து மனமருட்சிகொண்டு, இடை 
.. விடாது ௮வளுடனிருக்து விளையாடக்கர௬இ, yrer A 

யில் மனஞ்செல்லாதவனாய், அதனைக் கட்டியங்காசனாய 

அமைச்சனிடத்தில் ஒப்புவிக்கக் கருதியபோது, * ௮.துகூ 

டாது?” என்று மற்ற மக்இரிகள் கூறியனவும், ஈல்வழி 

... பொருக்இயனவுமாகய வார்த்தைகளைக் கேளாதவனாூத் 

தான் நினைத்தபடியேசெய்து * சலகாட்சென்று அசசுரிமை 

யைக் கட்டியங்காரனிடத்இலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள 

லாம்” என்று எண்ணிய எண்ணங் கைகூடாமல், அவன் 

படையெடுக்க, ௮இல் பகைவர் மஉழும்படி தான், தோல்வி 

யடைந்து இறந்த விதத்தையும், அப்போது அவ்வரசன் 

கட்டளையால் மயில் வடி.வமாகச் செய்யப்பட்ட எக்இரத் 
இல் விஜயை ஏறி ஆகாயமார்க்கமாகச்சென்று, கட்டியல் 

காரன் முழக்கெதும், வெற்றியைச்குறிப்பதுமாகிய வாத் 

இய வொலியைக்கேட்டு மன்ன ஸனிறக்தானென் தறிக்து 

மயங்9 எந்திரத்தைச் செலுத்தம் விசத்தை மறந்து மெய் 

சோர்ந்து மூர்ச்சித்ததனால், ௮ம்மயில் எக்இரம் செல்லும் 
வழி தவறிக் ழே யிறங்கச் சுகோட்டில்வீழ, அங்கே 

அவள் சேர்ந்த விதத்தையும், அத்தருணத்தில் அவள் 
பூசண கருப்பமாயிருக்தபடியால், பிரசவிக்கும் சமயம் 

ந் பவட i ர சட



பதிகம். கக: 

வந்து பொருந்தவே நமக்குச் சிறக்தவனாயெ ஜீவகன் * பத் 
அச் திசையிலுள்ள உயிர்களும் வளர்ந்தோங்கும்படி. ௮வள் 
வயித்தினின்றும் உற்பத்தியாக, அப்போது ஒரு யகூஷிதே 
வதை, விஜயைக்கு வேண்டியவளாகய கூனியென்னும் 
சண்பகமாலை வடிவமாய்வந்து, கையைப்போல துணையா 
கிப் பிசசவத்தா லுண்டாகிய வேதனையைச் தீர்த்த விபரத் 
தையும், அதன்மேல் அக்குழந்தையைக் கந்துக்கடனாகய 
வணிகன்வந்து எடுத்துக்கொண்டுபோய்க் கொலையுண்டி 
தந்த. சச்சந்தனைப்போலவே மிகவும் அன்பு கொண்டு 
வளர்த்த விதத்தையும், ௮வன் அவ்வாறு ஜீவகனை எடுத் 
துக்கொண்டு போனவுடன், வாள்போன்ற கண்களையுடை 
யவளாகிய விஜயை தண்டகாசணிய மென்னும் வனத் 
தைச்சரர்ந்து, தன்மகன் செல்வமுடையவனாய் வளர்ந்து - 
பகைவனை வெல்லவேண்டு மென்று கருதித் தவஞ்செய்து 
கொண்டிருந்த விபரத்தையும், பின்பு வள்ளத்தன்மையை 
யுடையவனுகிய ஜீவகன், தனது கெஞ்சே தெப்பமாக, 
சாஸ்திரல்க ளென்கின்ற கடலைத்தாண்டிக் கசையேற் 
(சகலகலைகளையுவ் கற்றுத்தேறி) அப்பொழுதே வஞ்சனை 
பொழுக்திய வேடர்களால அ௮பகரித்துக்கொண்டு போகப் 
பட்ட பசுநிசையைக் கட்டியல்காசன சேனை மீட்க முடி 
யாமற்போன செய்தியறிந்து அவனுக்காகத் தான் மீட்டுக் 
கொடுத்த செய்கையையும், அதன்மேல் விஞ்சைய குல 
கதலுக்கசசனான கலுழவேகன் மகளாகிய காக்தருவதத் 
தையை ஸரதத்தன் என்னும் வணிகன் ௮ழைத்துவச அப் 
போது அவள், விணைவித்தையி லெதிர்த்து ஜீவகனுக்குத் 
தோற்று அவனைக் கலியாணம் செய்துகொண்ட விபத் 
தையும், அவ்விருவரும் போகத்தை இணைபிரியாது காக 
லோகத்தாசைப்போல அனுபவித்த விதத்தையும், இதன் 
மேல், சமுத்திசத்திலே தோன்றிய சங்கம் முழக்கவும், 

*அஷ்டதிக்குகளோடு, மேல்£ழ் என்லும் இரண்டும் கூட்டிப் பத்து, 

pe



௧௨ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

பேரிகை சப்திக்கவும், பழமையான இராஜமாபுரத்திலே 
உண்டாகியதும், புதுவெள்ளத்தில் விளையாடும் பொருட் 

GF செய்யப்படுவதுமாகய சந்தோஷமிகுக்த ஒரு புனல் 

விளையாட்டுத் இருவிழாவிலே, மையணிக்தனவும், குளிர்ச் 

சிபொருந்தியனவுமாகிய நீண்டகண்களையுடைய சுரமஞ் 

சரி, குணமாலை ஆூய இரண்டு பெண்களும், தாங்கள் 

கொண்டுவந்த வாசனைப்பொடிகளின் பொருட்டு, ஒவ்வொ 

ருத்தியும் கன் தன் பொடியே சறக்ததென்று கூறிப் பகை 

கொண்டு, 4 இவ்விரண்டனுள் யார்சுண்ணம் தாழ்ந்ததெ 

ன்று அறிவுடையோரசால் தெரிவிக்கப்படுகிறதோ அந்தச் 

சுண்ணத்துக்குடையவள் இந்தப் பு.துப்புனலில்மூழ்கி விளை 
9 யாடல் கூடாது ”” என்று சபதஞ் செய்துகொண்ட விதத் 

தையும், ௮வ்வாறு சபதஞ் செய்துகொண்டவர்கள், அந்த 

வாசனைப் பொடி:களைப் பரீக்ஷிப்பகற்காக ஆடவர்களிட 
மனுப்ப, அப்போது ஜீவகன், குணமாலையின் சுண்ணமே 

சிறந்ததென்று தக்கசா௯தியோடு காட்டச் சுரமஞ்சரி, தன் 
சுண்ணம் தோல்வியடைக்ததனால் மனஞ்சோர்ந் த, தன் 

தோழியும், அழகுபொருக்தி சீண்ட கண்களையுடையவளு 

மாகிய குணமாலையைப் பார்த்து, அவள்முன்னிலையில் ஜீவ 
கனை, *மழையைப்போல உயர்வுதாழ்வு தெரியாதவன் ?” 

என்று பகைகொண்டு வைது, புண்ணிலே வேல்பாய்ந்தது 

போல கெஞ்சழன்று அழகுகெட்டு, 4 இனி ஆடவர்முகத் 

தை யான் பார்ப்பதேயில்லை '? என்று கூறிப் படத்திலும் 
கூடப் புருவ ருருவத்தைப் பார்க்காதவளாய்த் SO SEO ES 
யால் தானிருக்கும் தெருவிலும் ஆடவர் வசாம லிருக்கும் 
படி. காவல் செய்வித்துக் கன்னிகாமாடத்இல் சேர்ந் இருந்த 
விபரத்தையும், பின்பு, இலக்குமி வாசஞ்செய்யும் மார்பை 
யுடையவனாகய ஜீவகன் ௮ம் நீர்விளையாட்டிலே வேதியரு 
ணவில் வாய்வைகத்தகதென்று அவர்களால் துரத்தியடிக் 
கப்பட்டு வருந்தி உயிர்போகும் தருணத்திலிருக்க ஒரு



ப திகம். Sih. 

நாய்க்கு, பஞ்ச ஈமஸ்காரமாகிய மந்திரத்தை உபதே௫த் 
துத் தெய்விகவடிவச்தை உண்டாக்கிய விதத்தையும், பின் 

னர் ௮ன்றைப்பொழுஇலேயே ஜீவகன், குணமாலையைக் 

துன்பப்படுத்தியதும், ௮சனிவேகமென்லும் பெயசையு 

டையதும், கட்டியங்காரனுக் குரித்தானதும், வெற்றிபொ 

ருந்தியதமாகிய பட்டத்துயானையை 91 68 வென்று, 

குணமாலையை யாதொரு தீங்குமில்லாமற் காப்பாற்றிய 

விதத்தையும், அவ்வாறு காப்பாற்றியதன் மேல், தேனின் 

சுவை அதிகரிக்கின்ற இத்தஇப்பாயெ சொற்களையுடைய 

குணமாலையை ௮வன் மணஞ்செய்த விதத்தையும், ௮தன் 

மேல் மேற்கூறியவாறு ஜீவகனால் அடக்கப்பட்ட ௮சனணி 

வேகமென்னும் யானை, மதமடக்குக் * கவளங்கொள்ளா 

மல் நிற்ப, அதைக் கட்டியங்கா..ர னறிம்து, ஜீவகன் மேல் 

கோபம்கொண்டு ௮வனுயிரைக் கொல்லகினைத்து, அவனைக் 

கொண்டுவரும்படி. மள்ளரையனுப்ப, ௮ப்போது, முற்பிற 

ப்பில் ௮ன்னக் குஞ்சைச் சிறைப்படுத்தியகா லுண்டான 

திவினையாகிய 1 சிறைவந்து ஜீவகனைப்பற்றிய தன்மையை 
யும், (அதாவது அம்மள்ளர்கள் ஜீவகனை வளைத்துக் காவல் 

செய்து அழைத்துச்சென்ற வித த்தையும்))அவன் அவ்வாறு 

கட்டியல்காரனுடைய மள்ளர்கள் சூழ்ந்து காவல்செய்து 

வரச்சென்றபோது முன்னர் காயாயிருந்து ஜீவகனால் தேவ 

வடி.வம்பெற்ற சுதஞ்சணனாகிய ஒப்பற்றதேவன், மேக 

மாகிய வாகனத்தின் மேலேறி, மின்னலைப்போன்று ஆகா 
யமார்க்கத்தினின்றும் இறங்கிப் பகைவர் மாமிசத்தின் 

மணம்பொருக்தியதும், பிரகாசமுள்ளதுமாஇய வேலாயு 
தித்தைத்தால்கியவனும், அறிவுடையோனுமாஇய அவனைத் 
தூக்கிக்கொண்டு சென்ற விபரத்தையும், பின்பு, மேற் 

கண்டவாறு ௮ழ௫ூயகச்சையை அ௮ணிக்தவர்களும், இரட்ட 
  

* கவளம்--யானை உணவு, 1 சிஜை - காவல் ; கட்டியங்காசன் 

மள்ளர் ஜீவகனைச்சூழ்ற்து காவலாகச் சென்றது,



௧௪ சீவக ந்தாமணி வசனம்: 

பெற்ற இசண்டு சோள்களையுடையவர்களும், வீரத்தில் 

கெடாதவர்களுமாகய மள்ளர்கள், தங்கள் காவலில் ௮வன் 

- இகப்படும்படி. வளைக்க, அக்காவலை 648 அவனைச் தூக் 

கிச்சென்ற சுதஞ்சணன் கானிருக்குமிடத்துக்குக் கொண் 

மிபோய் அவனுக்கு ஒஓளிமிகுக்தனவும், ௮ழகயனவுமாகய 

நல்ல ஆப.ரஏணம்களைச்சூட்டி, அவனைகோக்க, 4 எப்பொ 

முதலும் நீங்காக விருப்பக்தையுடையவனே | உனக்கு 

வேண்டிய காலத்தில் பின்னும் என்னை நினைப்பாயாக ” 

என்று கூறி, மேலும் அவனுக்கு அழகான சில மந்திரங் 

களை உபதேசித்து ௮வ்விடத்துனின்றும் ௮னுப்பிய விப 

சத்தையும், ௮தன்மேல ஜீவகன், படத்தையுடைய ஆதி 
சேடமனனனும் பாம்பாகிய பம்க்கையிலே படுத்து நித்தி 

மைசெய்கின்றவனும் நீலரத்தினம்போன்ற நிறமுடையவ 

Biol Hu மகாவிஷ்ணுவைப்போன்று, மணக்கின்ற காந்தள் 

மலர்களைப் படுக்கையாகக்கொண்டு, தும்பிக்கையையுடைய 

யானைகள் நித்திரைசெய்யக்கூடிய மலைச்சாரல் வழியாகச் 

சென்று மேகம் சூழ்ந்த கோங்கமரங்களாற் சூழப்பட்ட 

வேலிகள் மிகுந்த பல்லவதேசத்தில் சேர்ந்து, அதற்குத் 

தலைககராகியலதும், புஷ்பங்களைக் கொய்வதற் கேதுவாய் 

வளர்ந்திருக்கினற புன்னைமரச்சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கப் 

பட்டதும, கொடிகள் இகாயமட்டும் உயர்ந்து விளங்கக் 

கூடியதமாகிய சந்திராபமமன்னும் பட்டினத்திலே புகுந்த 
விதத்தையும், ௮வ்வாறுபுகுந்தபின், ௮ஸ்தகரியையொத்த 

பெரிய யானையையுடையவனும், அ௮க்கக. த்துக் கரசனுமா 

கிய தனபதி யென்பவனுடைய குமாரத்தியும், முத்துமா 

லைகடங் தழுந்துகன்ம கமலமுகைபோன்ற மெல்லியயயோ 

தீ.£ங்களை யுடையவளுமாகிய பதுமையென்பவள், சோலை 

யினிடத்தே மூலலைமலர்ந்ததென்று அதறழ்ஞூத் திருவிழாச் 

செய்ய௪ சென்றபோது, அவ்விடத்தில் படத்தையுடைய 

ஓர் சவம் அவளுடைய முகத்தைச் சட இரனென்று



ப திகம், ௧௫ 

நினைத்துத் தண்டப்போய் அது களங்கமற்றிருந்தபடியி 
னாலே “இது காம் தீண்டத்தக்க மறுவுள்ள சந்திரன் 
yoo” conn நினைத்து ௮அவள்கையிலே கடிக்க, ௮,தனா 

லவள் மயங்கிக்கடக்த காலையில், ஜீவகன், அவளுடைய 
சகோதரனாகிய உலோகபாலனுக்கு, “நீ மனம் வழுந்தாதே; 

கான் இவ் விஷத்தைக் தீர்ச்து விடுகிறேன் ”” என்று 

சொல்லி, அவ்விஷத்தைக் தன் மந்இரவன்மையாதற் நீர்த்து 

அவளுடைய தந்ைத வேண்தெலின்மேல் ௮வளைக் கலி 

யாணம் செய்துகொண்ட விபரத்தையும், அ௮கன்மேல் 
இரண்ட கல்லினதுபெருமையைக் கெடுத்தனவும், உயர்வும் 
சிறப்பும் பொருக்தியனவுமாகிய இரத்தனத்தூண்கள்போ 
ன்ற தோள்களை யுடையவனும், ஈல்ல அழகுபொருந்திய 

விரகண்டையைக் தரித்தவனுமாகய அந்த ஜீவகன் பது 
மையினது பொன்னாபரணங்களைத்தாங்கயெ மார்பகம், தன் 

மார்பிலே அழுக்தும்படி, சந்தோஷ மிகுதியால் தழுவி 

இரண்டு மாதங்கள்வசை இன்பமனுபவித்து விரும்பியிருந் 

தவிதத்தையும், பின்பு தன்னுடைய காரியத்தின் விரை 

வாலே அவன், பதுமைக்குத் தெரியாமல் இரவில்வெளி 

யேறி மலைகளினிடையே சென்ற வழியைப்பற்றிப் பிரயா 

ணங்கொண்ட விபரச்தையும், ௮ப்படிப்பிரயாணப்பட்ட 
வன், இன்ன ஒலியென்று பகுத்தறிந்து நீக்கமுடியாத பேரி 

கைமுதலிய பலசப்தம்களும் தரண்டபேொலி எப்பொ 

முதம் மிகுக்இிருக்கின்றதும், நலழுற்ற துமாகிய தக்ககாட் 

டைச்சேர்ந்து, அதற்குரியவனாகிய ஈரபஇதேவன் இருந்து 

அரசுசெலுத்திய கேமமாபுரமென்னும் ககரத்தில்புகூட்னு 

அங்குள்ள நீம்காததும், ஈறந்ததுமாகிய செல்வழமுடைய 

சுபத்இ.ரன் என்னும் வணிகனுக்கும், அவன் மனைவி நிப்புதி 

யென்பவளுக்கும் பெண்ணாய்ப்பிறந்த கேமசரியைக்கண்டு 

ஆசைவிளைவிக்கக்கூடிய அவளுடைய வேல்போன்ற கண் 

களின் பார்வையானது, தன்மனத்துள்ளேசுங்கி உயிரை



Se 

௧௬. சவகிந்தாமணி வசனம். 

வருத்த, அதனாலே ௮வளைமண(ஈ்த, அவளுடைய உயிரும் 

தன்னுடைய உயிரும் ஒருயிரென்று சொல்லும்படிபொ 

ரூட்தி ௮வளுடன் சேர்ந்இருந்த விதத்தையும், பின்புசுவை 

தோன்றுவதாகிய சேனினது மணம்விசுசன்ம மாலையணி 

நத அ௮க்கேமசரியினிடத்தி லிருந்தும் . நீங், அவளறியா 
தபடி. இருளிலே கதவைச் இறந்துகொண்டுபோன விதச் 

தையும், பின்னர் ௮வ்வாறுசென்றவனும், காலிற்கெடக்கசை 

இன்ற பொன்னாலாகிய வீரகண்டையை யணிந்தவனுமா 
இய அர்த ஜீவகன், இனிய சன்மையையுடைய அமிர் 
தத்தைநிகர்த்தகவளாகிய அக்கேமசரியென்பவளது இரண்டு 
கண்களும் வருத்த மிகுதியால் நீரைச் சொரிந்துகொண் 

டிருக்க, எப்பொழுதும் மழை பொழிக்துகொண்டிருக்கின்ற 
சிறப்புள்ள காட்டைக்கடக்து மத்திமதேசத்தை யடைய, 
அப்போது அவனை மின்னலைப்போன்று பிரகாசிக்இன்ற 
வெள்ளிய வேலாயுகத்தையுடையவனும், அம்மத்இமதேசத் 
தரசனுமாகிய % தடமித்த னென்பவன், தன்னுடைய BS 
சாகிய எமமாபுரத்திலே கன்மகன் விசயன் சந்இத்து அழை 
ததுவரக்கண்டு, அவனது விற்றிற முதலியவற்றை அவ்வி௪ 
யன் சொல்லக்கேட்டு, அதற்கேற்ப அவன்கையிலே ௮ச்௪ 
மிகுக்ததும், கொடுமையும் வெம்மையும் பொருக்தியதுமா 
கய 1 சிலைக்கழும் பிருஈசதையும் பார்த்துச் சந்தோஷிக்து, 
அவனை எதிர்கொண்டழைத்த விதத்தையும், அ௮ப்படியழை 
த்தபின்பு தன்கசுமாரராகய விசயன், ககம்பன், சனசன், 
அசலக&ர்க் இ, சேனன் என்னும் ஐவருக்கும் வில்வித்தைகற் 
பிக்குமாறு அவ்வரசன் வேண்டியபடி. ஜீவகன்பயிம்றுவிக்க 
அவர்கள் தேர்ச்சி யடைந்தப்டியால், அத்தடமித்தன், பலம் 
பொருந்திய கேரையுடைய அரசர் இங்கல்களாகிய ௮ம் 
மக்களுடைய வில்வித்தையின் இறத்தையும், வாள்வித்தை 
யின் இறத்தையும் கண்டு அவ்விடத்தே சந்தோஷித்து, 

* இவனுக்கு ஈரபதியென்னும் மற்மொரு பெயருமுண்டு, கு 
ர் வில்லைப்பிடி.த் தெய்வதினா லேற்பட்ட தழும்பு, 

 



ப திகம். ௧௭ 

ஜீவகனைப் பிரியா இருக்க விரும்பியபடியால், ** இவன் இவ் 

விடத்இனின்றும் போகாஇருக்கும்படி. % ஒருவகைத் தம் 

இரமாஇய காவலையிட்டுக் காத்துக்கொள்வோம்'” என்று 

கருஇி,மணம்புரிக்து கொண்டவர்களுடைய உள்ளங்கையள 

வாகிய கண்களையுடையவளும், தன்சுமாரத்தியுமாகிய கன 

கமாலையை, பகைவர் புண்ணைத்தாங்குதத்குக் காரணமா௫ 

யம், (அதாவ.து பகைவரைப் புண்படுத் ஐூன்றதும்) எரி 

இன்றதுமாகய வேலாயுதத்தையுடைய குமாரனாகிய அந்த 

ஜீவகனுக்கு மணஞ்செய்துகொடுத்த விதத்தையும், ௮ப் 

படி அவன் கலியாணஞ்செய்துகொண்டு அவ்விடத்திலி 

ருக்குஞ்சமயத்தில் இசாஜமாபுரத்திலே அவனுக்கு முறை 

மையால் தம்பியும், சந்துகனுக்கு மகனுமாகிய நந்தட்டன், 

சந்திரனை யிழந்த சரேஷ்டம்பொருந்திய ஈக்ஷத்திரமாகிய 

உசோடிணியைப்போல அவன்பிரிக்சதற்காகவருக்் தி, உலக 

மெல்லாம் சந்தோஷத்தோடு விளம்கும்படி. தோன்றினவ 

னாயே அந்த ஜீவகனுக்கு முதல்மனைவியாகிய காந்தருவதத் 

தையின் கட்டளைப்படியே போய் மேற்கூறிய எமமாபுரத் 

Bo gates scot விதத்தையும், அதன்பின்பு அவனு 

டைய தோழரசாகய ஸ்ரீதத்தன், புத்திசேனன், பதுமுகன், 

தேவதத்தன் ஆ௫யெகால்வரும் முற்கூறிய காக்சருவகத்தை 

யிடத்திலேயே ஜீவகஷம் ஈந்தட்டனு மிருக்குமிட த்தைக் 

கேட்ணெொர்ற்து பொருள்தேடச் செல்வார்போன்று, வணி 

கர் கூட்டத்தோடு சென்று தேடிச் தடமித்தனுடைய பசு 

நிரையைக் கைப்பற்றி, அதன்மூலமாக Hac vile Bis 

கும்போது அவனைக்கண்டவிகத்தையும், அதன்மேல் மேற் 

கண்ட தோழர்கள் போகும்போது நடுவழியில் விஜயை 

யைக் கண்டு சென்றபடி.யால் ௮வ்விபரத்தை அவர்களால் 

ஜீவகன் கேள்விப்பட்டு உடனே ஏம மாபுத்இனின்றும் 

புறப்பட்டுத் தன்னைப் பெத்றவளாகிய அவ்விஜயமாதேவி 
  

% தன்மகளை மணஞ்செய்து கொடுப்பது. 
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யைக் சண்டு வணங்கிய விபரத்தையும், அவ்வாறுசண்ட 
பின்பு, பார்ப்பவர் கண்கள் வேறொன்றிழ் செல்லக்கூடா 
SUG அழுக்துகன்ற அவ்வளவு அழகுவாய்க்த மணமுள்ள 
மாலையை யுடையவனாகிய wis Seach, தன்தாயாகய 
அவ்விஜயையோடு மேல் criss வேண்டிய காரியங்களைப் 

பற்றி யோசித்து, கேவருலகத்தன் பிரகாசத்தையும் கெடுக் 

கக்கூடிய மிக்க ஒளிபொருக்இய இராஜமாபு ரத்தின் வீதி 

யிலே மீண்டும் சென்ற விபரத்தையும், அங்குச்சென்ற 

பின்பு அக்குமாரன் இக்தவுலகனுக்கு ஒருவிளக்காகி, கல் 

லவரத்தினாலே சாகரகக்சனுக்குப் பெண்ணாய்ப் பிறந்த 

வளம், ஒப்பற்ற விமலையென்னும் பெயசையுடையவளும், 

நிறைந்த கன்னித்தன்மை யுடையவளுமாகய பெண்ணமு 

தத்தின் போகக்கடலிலே அகப்பட்ட (இதாவது அவளைக் 

கண்டு மோகமழுற்றுக் கலியாணஞ்செய்து அனுபவிக்க) 

விதத்தையும், அதன்மேல் அவன், கெடாத இரத்தின 
பரணங்களைக் தரித்த குபேசதக்கனுச்சூம் சுமதிக்கும் 
பெண்ணாய்ப்பிறக்தவளும், சுசமஞ்சரி யென்னும் பெயரை 

யுடையவளும், அழூயசாயல் விளங்கிெயவளும், அற்பு 

கைபடிந்ச ஆடையையும் ஆராய்ந்து செய்யப்பட்ட மேக 

லாபரணத்தையும் தரித்த இடையையுடையவளும், குறை 

யாத இன்பத்தைப் பொருந்தியவளுமாகய பூங்கொடிபோ 
ன்ற பெண்ணிடம் இழவடிவக்தரித்துச் சென்று 'அவளைச் 

சங்கேதேத்தால் மயக்கி, அவள் ''அடவரைக்காணுவஇல்லை”” 
யென்று முன்னே கொண்டிருக்க விரகத்தின் உறுஇகெட் 
டுத் தனக்குக் 8ழ்படியும்படி. செய்து, பின்னர் அவளை மண 

நீதுகொண்ட விபரத்கையும், பின்பு ஜீவகன் தன்மாமனா 
Gu கோவிந்தனோடு கலந்து கட்டியங்காரனைக் கொல்ல 

யோசித்தபடி அவனிடத்தில் கேசப்பான்மை காட்டி, அக் 
கோவிந்தராஜன் புறப்பட்டு இராஜமாபுரத்இன் பக்கத்தில் 
சென்று தங்கி அக்கட்டியங்காரனை வரவழைப்பதற்காகக்



பதிகம். ௧௯ 

கபடத்துடன் தானே சுழல்கின்ற &* இரிபன் தியந்தரமொ 

ன்று செய்து, *:இகனை அம்பால் orgy வீழ்த்தியவருக்கு 

என் மகளைக் கொடுப்பேன்” என்று எங்கு மறிவிக்க, கட்டி. 

யங்காரனும் மற்ற தேயத்தரசர்களும் இரண்டு ௮தனை எய்ய 

முயன்று எல்லோரும் முடியாமல் இளைத்த சமயத்தில் 

wis கஞ்சு மிகுகின்ற வேலையுடையவனாகிய ஜீவகன் 

_ அம்மூன்று பன்றியும் ஓரே அம்பில்- அற்று விமும்படி 

யெய்து தன்னைச் சார்க்தவருக்கு அச்ச௪நீங்கும்படி. மேற் 

குறித்த கட்டியங்காரனாகிய பகைவனை அவன் சுத்தத்தோ 

டும் கொன்று அ௮ரசாட்சியைப் பெற்றுக்கொண்ட விதத் 

தையும், அதன்மேல் அவன், சன் மாமனாகிய கோவிந்த 

னது கண்போன்ற மனைவியினுடையதும், பகைவருடைய 

புண்ணிலே தோய்த்தெடுத்ததும் போர் செய்தற்குரியது 

மான வேலாயுதத்தைப்போல சிவந்து கீண்டதுமாகிய 

. சண்ணின் கருமணிக்குள் ளே தோன்றும் பாவையை நிகர் 

கச இலக்கணையாகிய பெண்ணமிர்தத்தை மணந்து இன் 

பத்தை யடைந்த விதத்தையும், பின்பு செங்கோலானது 

பொலிவு பெறும்படி, குளிர்ச்சிபொருந்திய பால்போன்ற 

நிறத்தினை யுடையதும், சந்தரனையொத்த வட்டத்தையு 

“டையதுமாயே வெற்திக்குடையின் குளிர்ந்த நிழலை உல 

கத்திலே பரப்பி ஆட்ட? புரிந்த விதத்தையும், அகன் மேல் 

அரசர் பகுதியைச் செலுத்தவும் இலட்சுமி தன்னிடத்தே 

் வாசஞ்செய்யவும் செங்கோலானது ஒழுங்குடன் உடை 

பெறவும் எக்குறைவுமின்றி வெற்றியானது உயரவும் பகை 

வருடைய தேர் தனக்குக் 8ழ்ப்பட்டுப் பணியவும் ௮வன் 

மேற்கண்டவாறு அரசு செலுத்தித் தங்கி யிருக்கின்ற 

காலத்தில் இரத்தினப்பிரபை யென்னும் சாரணரிடத்தே 

தரும நாலையும் தனது முற்பிறப்பின் தன்மையையுங் 

கேட்டு இடி யெதிர்ப்பட்ட பாம்புபோல இவ்வுலக வாழ்க் 
  

* மூன்று பன்.தி வடிவஞ்செய்அ சழலவிட்ட ஒருவகையக்திரம்,
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கையில் ௮ச்சங்கொண்டு ஸ்ரீ வர்த்தமான சுவாமிகர்டைய 
கோவிலாகிய சமவசரணத்தில் சார்ந்து அரசாட்சியை 

நீக்கிச் சுதன்மரென்னுல் கணதசரால் விஇப்படி துறந்து 

கவஞ்செப்த விதத்தையும், பின்பு மாறுபாட்டையுடைய 

யானைப்படையையும், கொடிகள் கட்டிய தேர்ப்படையை 

யும், கடல்போல் இரண்ட குதிரைப்படையையும், வெத்றி 

சூழ்ந்த வாளாயுதங்கள் நெருங்கிய காலாட் படையையு 

(pew அ௮ச்த ஜீவகனுடைய தம்பியாகிய நந்தட்டனும், 

கோழன்மாரும், ஆப ணங்கள் நிறைந்து விளங்காநின்ற . 
இளமை பொருந்திய பயோத ரங்களையுடைய மனைவியரும் 
அவன் துறக்கின்ற காலத்திலேயே துறவுபூண்டு தவஞ் 

செய்இருந்து முடிவில் இவ்வுலகவாழ்வை நீக்கிச் சுவர்க்க 

லோக பகவியை அடைய, அதன்மேல் வீணைத்தொழிலுக் 

குரியவனாகிய ௮ந்ச ஜீவகன், புதுமை நிறைந்த பதவியா 

கிய முத்திவழியை அடைந்த விதத்தையும், பின்பு அவ்வா 
டைந்த செல்வச்தையுடையவனாகய அவன், வாயிலுள்ள 
அற்ப இன்பத்தையுடைய (அதாவது விழுங்கும்வரையி 
லுமே உருசியைத்தரத்தக்க) தேனை உமிழ்ந்து, எப்பொ 
முதும் ௮ழியாக இன்பத்தைச் செய்கின்ற (அதாவது உண் 

டபின்பும் கை இரை முதலியவற்றை நீக்கி எப்பொழு. 
அம் இளமையைத் தரத்தக்க) அமிர்தத்தைப் பருயெ 
வன்போன்று, தேவருலகத்திலுள்ள ஸ்.இரீகளையும் ௮ழக 
னாலே வணங்கச்செய்சின்ற ௩லத்தையுடைய தேவிமார் 
களின் போகத்தை விரும்பாகவனாய் எல்லோரும் இக் 
கும்படி. ௮ம் முத்இவிட்டிலே மூத்தியாகிய மடந்தையை 
அனுபவிச்சதனால் அவனுக் குண்டாகியதும், நிறைந்தது 
மாகிய பேரின்பத்இன் விபரத்தையும் இப்பதிகச்தில் தொ 
குத்துக்கூறியபடியே இவ்வுலகிலுள்ளோர் உணரும்பொ 
குட்டு இனி விரித்துக்கூறுவாம். 

பதிகம் முற்றுப்பேற்றது, 
wer 

 



சீவகசிந்தாமணி வசனம். 
SS OEE RDS 

1. காமகளிலம்பகம். 

  

நாட்டூச்சிறப்பு, 

** நாலீற்திருர்கபுலமாமகளோடுகன்பொற் 

லிற் திருக்ததிருமாமகள்புல்லகாளும் | 

பாவீற்திருச்தகலைபாரறச்சென்றகேள்விக் 

கோஷற்றிருர்தகுடிசாட்டணிகூறலுற்றேன், ?? 

பாடல்களிலே தம்௫யிருக்க நூல்கள், கன்மனச்திலே 
எவ்வகைத் தடையுமின்றி நடந்த (அதாவது தங்கிய) பல 
சாஸ்திர விசா. ரணைகளையுடைய ஜீவகமன்னன், புலவர் 
நாவிலே தங்கியிருக்கின்ற சரஸ்பதியோடு நல்ல அழகு 
நிறைந்த தாமசை மலரிலே மேவியிருக்கன்ற சிறப்புற்ற 
இலட்சுமியும் தினந்தோறும் பிரியாது கன்னைச் சேர்க் 
இருக்க, வீற்றிருந்து அரசுசெலுத்திய உத்தம குடிகளை 
யுடைய காட்டினது அழகைச்சொல்லத் தொடங்குகின் 
தேன் : 

நீர்வளகத்தினாலே காய்த்துத் தோன்றுகின்ற காய்க 
ளின் அழகைப்பெற்று அதனால் மாட்சமையுடன் விளங் 
காகின்ற தென்னை மரங்களிலுள்ள Hits பழமானது 
தானே உதிர்ந்துவிமுக, அதனாலே கமுகமரத்தின் மேலுள் 
எதும், அழகு மிகுந்த தேன்போலும் இனிமை பொருக் 
தியதுமான குலையானது கிழிபட்டு, அதன் கீழுள்ள பலா 
மரத்தின் கனிபிளப்புண் ட9தறி, அது மோதுதலினாலே 
பக்கத்திலுள்ள மாமரங்களின் கனிகள் சொரிந்து, பின் 
னர் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து விழுகின்ற ௮தர்ச்சயி 
னுலே அடியிலுள்ள வாழைக்கனிகள் உதிர்கன்ற அள



eo *சவக௫த்தாமணி வசனம். 

வற்ற வளத்தையுடைய எஏமாங்கதமென்னும் ஒரு நாடுண்டு; 

இ.த, ஜீவகன் தந்சையாகிய சச்சந்தகனென்னும் அரசனால் 

ஆளப்பட்டுக் கீர்த்தியனாலே ௮ஷ்டஇக்குகளிலும் விளங் 

கக்கூடியது. இத்சகைய நாட்டில், பிரகாடிக்கின்ற சக்க 

சக்தையுடையவரும், சூரியகுல,்இழ் பிறந்த நாபி மஹா 

ராஜாவின் பெளத்தஇரரும், விருஷபதீர்த்தங்கரரின் புத்தி 

சரும், பனிரண்டு மஹாசக்க.ரவர்த்திகளுள் முதல்வரும், 

எண்பத்து கான்கு லக்ஷம் யானைக ஞன்ளவருமாகிய பர 

தேசுவ.ர சக்கரவர்த்தியாரின் கரிய நிறமுள்ள அவ்யானைக ' 

ளின் கூட்டத்தைப்போல இரண்ட மேகங்கள், அசைகின் 

றனவும், கெளிவுள்ளனவுமாகிய அலைகளையுடைய முத் 

இர ஜலக்தைப்பருகச், சூன்முதிரும்வரை ௮வ் வேமாய் 

கத காட்டுக்குரிய மல்யி னுச்சியிற்சேர்ந்து, பின்பு ஆகா 
யத்தின்மே லுயர்ந்து பொன்போலும் நிறத்தினையுடைய 
கொன்றைமலர் மாலையைத் தரித்த பரமசவக் கடவுளது 

சிவ௩்,த சடையைப்போன்று மின்னி முதலில் வாய்விட்டு 

முழங்கும். அப்படி. முழங்கய அம்மேகங்கள், பின்னர் 

ஒன்றின்மே லொன்றாகாதபடி, வரிசைபடப் பரந்து ஓன் 

மூகக் கூடித் தேனிருல்கள் ஒழுங்காக நிறழைந்துயர்ந்த 

பலம்பொருந்திய அம்மலையி னுச்சியிலே வெள்ளியினாழ் 

செய்யப்பட்ட வெண்மை நிறமாகிய கோல்களை ஆகாயத் 
இற் பொருந்தும்படி. வரிசைபெற ஈட்டாற்போல செழிப் 

பாகிய மழைத்தாரைகளை வரிசைப்படுத்திச் சொரியும். 
அப்படிச் சொரிந்த மாத்திரத்தில் வலிமையுற்த அம்மலை 

யின் உச்சியினின்றும் ஜலம்திரண்டு வடிஒன்ற,கனால் உழ்' 

பத்தியாயினவும், மத்தள சப்தத்தைப்போன்று முழங் 

கக் கூடியனவுமாகிய வெண்மை நிறமுள்ள பல அருவிக் 
கூட்டங்களும், ௮ம்மலையானது சந் ரமண்டலம் வரை 
யிலும் உயர்ந்து வளர்ந்திருக்கன்ற படியினாலே அங்குச் 
செல்கின்ற இளஞ்சந்திரனுடைய கூர்ப்பக்கல்கள் பாய்ந்து



சாமகளிலம்ப்கம். mh 

கற அ௮.தனால் தேனிருல்கள் இழிந்து அவற்றினின்றும் வடி. 
யும் தேன்றிரள்களும் ஒன்றோடொன்றுகலக்து வெண்மை 
யும் செம்மையுமாய் விளங்குவதனால் அத்தோற்றமானது, 
கூட்டமாய் விளங்கும் மாளிகைகளின் மேற் கட்டப்பட்ட 
சிவப்பும் வெளுப்புமாகிய துணிக்கொடிகள் போன்று 
விளல்கும். இன்னும் அந்த அருவித்திரள்கள், அம்மலையி 
னின்றும் மாலைபோல விழுகின்ற பொழுது, பிரகாடக்கின் 
தம், கண்டதுமாகய இரீடச்கைகத்தரித்த இந்திரனுடைய 
மார்பின் மேலே பின்னி விழுக்த முத்துமாலையையும் நிகர் 
த்துப், பக்கத்திலே ௮ழகைக்கொண்ட பொன்னையும் இரத் 
இனங்களையும் anht Aig 509 eGov wudi Prevent ws - 
ஆபரசணப்பெட்டி. மேலிருந்து கவிழ்க்கப்பட அ௮இனின் 
றும் வெளிப்பட்ட ஆப ரணல்களையும் போன்று பிரகாஇப் 
பனவாம். 

அப்படிப் பலவிகமாகச் இரண்டுபுறப்பட்ட அருவிக 
ளெல்லாம் மலையைவிட்டுக் கீழிறங்க ஒன்ருகக்கூடி. சரயு 
வென்னும், ஆழுய்ப்பெருகி நடக்க, அவ்வாறு நடந்தவெள் 

ளமானது, ஈகைபொருந்திய கையையுடைய வள்ளல்களைப் 
போலே, ௮ம்மலையினின்றும் வாரிக்கொண் டுவக்த இசத்தி 

னம், முத்து, பொன், யானைத்தக்தம் முதலிய அளவற்ற 
செழிப்புள்ள நிதித்தொளைச் தொழில்செய்யாமல் சோம்பி 
யிருப்பவர்க்கு ஊர்தோறும் சென்று கொடுப்பதற்குப் பெ 
யர்ந்து அமச்காட்டிலே பிரவேடித்து விரைந்து செல்லும் , 
அப்படிச்சென்றது பின்னர், காடுகளிற்புகுக் த, மயக்கம் 

பொருந்திய யானைகளின் மூன்று மதங்களையும் உட்கொ 
ண்டு, தேனைப்பூசி (அதாவது தேனோடு கலந்து) அழ 
இய பொன்னிறைந்த ஊற்றுக்களில் முழுக, (அகாவது 
அவ்வூற்றுக்க ளோடு கலந்த) தாவிச் சிவந்த சந்தனம், 
இத்திப்பா௫ிய பழவர்க்கங்கள் முதலிய எல் 

  

பக்கத்திலுள்ள அ௮க்காடுகள் இழந்தோ மென், 

  



௨௪ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

தும்படி. ௮வற்றை வாரிக்கொண்டும் பெரிதாக கடக்கும். 
அதன்மேல் ௮வ்வெள்ள நீரானது குடிகள் நீங்குகலில் 
லாச செல்வமுள்ள பட்டினத்தைக் கொள்ளைகொண்ட' 
வோ ரரசனைப்போன்று, அலைகளாதிய கைகளாலே Cuno 
கண்டவாறு காடுகளிலுள்ளவற்ஜையெல்லாம் வாரிக் தனக் 
குள்ளே அடக்கக் கொண்டுபோய், ** உயர்ச்சியைக்கொ 
ண்ட நீசையுடைய பெரியகடல்வக்து மாட்டைவளைத்துக் 
கொண்டதோ”? என்று மனிதர்கள் மயங்கவருக் தம்பதி, 
அளவம்றபெருக்கோடு அங்காட்டிற்சேரும். பின்னர் அவ் 
விதம் முற்கூறிய பொருள்களை உள்ளடக்சக்கொண்டு கரட் 
ழூற்கலந்த சரவு (சரயு) என்னும் பெயசையும் & கடரகங்க 
ளென்ஸும் விரும்பிய கொள்கைகளையும் உடைய சப்தஇக் 
இன்ற வெள்ளமாகிய .கன்னி, அலைகளாற்கரையைமோது 
கின்றதும், சப்இப்பதமாகயே கடலென்னும் தன்கணவன் 
அனுபவித்தற்கு அவனுக்குச் சூட்டும்படி, செஏன்மேலே 
அசையென்னும் வெண்மை நிறம்பொருச்்இிய மாலையைக் 
கொண்டு அ௮க்கடலிற்செல்லும். (அகாவது அச்சரயுஈதியா 
னத, எல்லாப்பொருள்களையும் வாரிக்கொண்டு வெள்ளிய 
அலைகளோடு கடலித்கலக்கும்.) இவ்வாறு வெள்ளம்பெரு 
கிய்போது, இம்ஈதியிலிரு௩௮, .கரய்த்த கென்னைமரத்இன் 
இலைகளைப்போலப் பலபிரிவாய்ப் பிரிந்து கெருக்கமாகப் 
பசவிப் பாய்கின்ற ௮க்கீரானது ஒவ்வொரு ஏரிக்கும் பா 
யும்படி. நீர்வரத்தை யறிந்து முன்னே உண்டாகச் சண் 
ணாம்பினால் கட்டப்பட்ட வாய்க்கால்களின் தலைப்பிலே, 
முழங்கி வேகமாகப் பாய்கின்றகீரால் ௮வ்வாய்க்கால்களின் 
உட்கரைகள் பக்கங்களில் உடைக்கலினாலே, <2) B16 0 1p. 
அள்ள மனிதர்களெல்லோரும் ௮வ்வுடைப்புக்களை யடைக் 
அ ஜலத்தை அடங்கும்படிசெய்து சதமுமல் எரிகளுக்குப் 
    

% பக்கங்களிலுள்ள தடாகங்கள் இங்கே தனங்களாகக் குறிக் 
கப் பட்டன.



சாமகளிலம்பகம். ௨௫ 

பாய்ச்சும் பொருட்டு, முழங்குகின்ற சப்தத்தை யுடைய 

பம்பை யென்னும் வாத்தியத்தை முழக்கித் தோட்டியினால் 

: எல்லோரும் உடைப்படைக்க வரவேண்டும் ?” என்று 

ஊரில் சொல்லும்படி. செய்து இரண்டு ஆங்காங்கே கூடு 
வார்கள். 

அப்படி.க்கூடிய அவர்கள், வெல்வதற்கரிகாதிய யானை 

மதங்கொண்ட காலத்இல் அதனை எறியீட்டிக் காரராகிய 

வீரர்கள், ஆம்காங்கே கின்றுதாக்இ அடக்குவது போல, 

ஒவ்வொரு வாய்க்காலின் முகப்பிலும் எடுத்த உடைப்புக் 
களில் படலிட்டடைத்து நீரின்வேகக்தைக் குறைப்ப 

காலே அவ்வாய்க்கால்கள் கணிக்துபாய அதனால், இறந்த 

குலஸ்திரீகளுடைய கற்பைப்போலப் பயிருள்ள நீர் நிலைக 

ளும், மற்ற ஏரிமுதலியவைகளும் நிறைந்து ததும்பும், இச் 

சமயத்தில் படலிட்டடைத்த அடைப்பினின்றும் ௮டங்கா 
மல் குதிக்துவிழுகின்ற நீரின் இசைச்சலும்,உடைப்புக்களை 

அடைப்பவருடைய பேசொலியும், நேராக முழங்குகின்ற 

அகேகம் பறைகளின் முழக்கமும், எல்லாத்்திசைகளிலும் 

நிறைந்து மேகமும் சமுத்திரமும் ஓரிடத்்இல்கூடி. முழக்கு 
வதை நிகர்த்து ஒலிக்கும். இவ்வாறு எங்கும் நீர் பெருதிய 
வுடனே, தம் உழவுக்கொழிலிலே மிகுக்தனவும், மாமனும் 
மருமகனும் போன்று ஒன்றினிடத்து ஒன்று அன்புமிகுந்த 

னவும், & காமனென்பவனும் சாமனென்பவனும் இணைபிரி 

யாதிருப்பதுபோல பிரியாமற் கூடியிருக்கும் ஒற்றுமை 

யுடையனவும், பூமியிலே பொருக்தியிருக்கன்ற மத்தய் 

காய்ப்புல்லை மேய்க்து நிறைந்த வயிற்றை யுடையனவுமாகய 

எருமைக்கடாக்கள் ஏரிற்பூட்வெதற்குச் சத்தமாய் ஓவ் 

வோரிடத்திலும் மள்ளர்களால் தொகுக்கப்பட்டு உதய 
  

* சக்ண்ணபிசானுக்கு முறையே உருக்குமணியிடத்திலும், ஜாம் 

பவதியிடத்திலும் பிறச்தவர் ) இவ்விருவரும் இராம லட்சுமணர் 

களைப்போன்று இணைபிரியா தஇிருப்பார்கள், 

4



௨௬ சீவகசிந்தாமணி வசனம்: 

காலத்திலே உழவுக்காகத் இரளாய்ப் பொருந்இநித்கும். 
இப்படி. நின்றவுடனே, அறுபட்ட கொம்புகளையுடைய 

அவ்வெருமைக்கடாக்களின் பெரியகூட்டத்தையும்,கெருக் 

இய கொம்புகளையுடைய எருதின்கூட்டத்தையும் அதட் 

டுவதும், தெய்வம் வாழ்த்தூசலுமாகிய இசைச்சலுண்டா 

கும்படி. நுகத்திலேபூட்டிப் புள்ளிகளையும், இசேகைகளை 

யுமுடைய வரால்மீன்கூட்டம் பயந்தொதுல்கும்படி, தாம 

சை செங்கழுநீர் முதலிய புஷ்பங்களின் வாசனை வீசுகின்ற 

வயல்களிலே புகுந்து அவர்கள் உழுவார்கள் த அவர்களை 

இவ்வளவினசென்று அளவிட்டுச் சொல்லுதல் முடியாது. 

இன்னும் அப்படி. உழுகின்றவர்கள், பூமாதேவியை வணஙய் 

இச் சேறுபொருந்திய நிலத்திலே ஒளிபொருந்திய செக் 

கெல் மூளையை, “*: வெற்றியோடு விளைவதாக '' என்று 

வாழ்த்தி விதைப்பார்கள் $ நாற்றுக்களை, * ௩வெதத்கு 

இதுதான்பதம் என்று பிடுங்கி ஈடுவதத்கு நல்லநாட் 

குறிப்பிட்ட வேறு சில உழவர்கள், முக்தியே கூலிகொ 
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டுத்து, $ ௩டுதற்கு வரவேண்டும்” என்றுசொல்லி வைத் 

இருந்த பள்ளியர் கூட்டங்களை அழைத்துக்கொண்டு செல் 

வார்கள். அப்படி. அழைத்துக்கொண்டு போகப்பட்ட பள் 

ளியர், தல்கள் மார்பிலே சேறுகெறிக்கும்படி. நாற்றுமு 

டியை அவிழ்த்துநட, அதனாலே பயந்து, நடாதவிடத் 

இலே குதித்த ஒளி அபாருக்திய கயல்மீன்கள், மேலும் 

அவர்கள் நெருங்குதலாலே, பக்கத்திலுள்ள குறிஞ்சிகிலத் 

இல் கவரிமான் தன்குட்டிக்கூட்டவெதால் வடிந்த பால் பச 

விய விடத்திலே பாய்ந்து அதிலேகிடந்து பிறழுந்தன் 

மையை உடையனவா யிருக்கும்; மேலும் ௮க்கயல்கள், 

அப்பாலை நீரென்று நினைச்துக்குடித்து, ௮.து நீரில்லையென் 

பதை யறிந்து, *இது ஈமக்குரிய விடமன்று '”? என்று 

கலங்கச் சமீபத்திலுள்ள வயலிலே செழித்து விளங்கிய 
தாமசையின் மேலே செல்லும்படி பாய்தலாலே அதற்குப்



தர்மகளிலம்பகம். ௨௪ 

பயக்தெழுந்த வண்டுக்கூட்டங்கள், மற்றொரு பக்கத்தில் 

- முத்துக்களைக் கோத்துக்கொண்டிருக்கத, அழகிய வளைய 
லையணிந்தவர்களாகிய உழத்தியர்கள் சூடிய மாலையிலே 

யிருந்த தேன்வண்டுகள் பறந்தெமும்பும்படி. ௮வற்றின்மே 

லேபாயும். அப்படிப்பாய்க்ககனா லெழும்பிய தேன்வண்டு 

கள், மேலேயிருக்கின்ற முல்லைச்செடியின் அரும்புகள் 

மலர்ந்து தேனைச் சொரியும்படி. ௮ தனடியிலே மலர்ந்த 

ருக்கும் குவளைப்புஷ்பத்தின்மேலே சேரவே, ௮திலிருக்து 
ஆண்வண்டுக் கூட்டங்கள் எழுந்து ஆர்ப்பரிக்க, ௮ச் 

கேன்வண்டுகள், :: இந்தக் குவளைக்தேனுயெ உணவை 
உங்களுக்கு விருந்இடுகின்் ரோம் ; மகிழ்ச்சியோடு உண் 
ணவேண்டும் ” என்று தழுவிக் கூறுவதுபோல அவற் - 

ஹைத்தழுவ, அந்த ஆண்வண்டுகள் ௮த்தேன்வண்டுகளைத் 

கழுவி எல்லாம் ௮கீ குவளைமலரின் மேலே விழும். 

இக்ச்கைய வளமுள்ள ௮வ் வயல்களிலே செழித்த 

காற்றுமுடியை நடுபவர் இடும் அளவில்லாத குசவை 

முதலிய சப்தங்களை, மழைபெய்யச் தொடங்கின மேகத்தி 

னுடைய முழக்கமென்று கருதி மயில்கள் ஆசவாரிப்பச 

னாலே, ௮வ்வொலியை மழையென்று நினைத்து மயங்கு 

இன்ற குயிலினங்கள் வருந்தி, சாயகமரைப்பிரிக்து மனம் 

வருக்துகன்ற பெண்களைப்போல அழகிய சோலையிலே 

ஓடும்இியிருக்கும் 5 இன்னும் ௮ல்கே, உழத்தியர், தங்க 

ஞடைய வளையலையணிக்த கையாலே கள்ளைஊற்ற, உழ 
வுச்தொழிலில் இடைவிடாது பழகயவ.ராகய உழவர்கள், 

பருகி அவர்களுடைய கையினின்றும் ஒழுகிய ௮ம் மது 

மிகுந்து நிறைந்த விடங்களிலே சேர்க்கை யின்பத்தை 

யறிந்த இளமைபொருக்திய அன்னம், தன்மனம் சந்தோ 

ஷிக்கும்படி. ௮ம் மதுவையுண்டு, சேர்க்கை யின்பக்தை 

அ௮னுபவித்தறியாத கன்னியாகிய பெட்டை யன்னத்தைச் 

Ges, அதைக்கண்டவுடன் பெண்மயில் தன் ஆண்மயி



௨௮ சிவக௫ந்தாமணி வசனம். 

லைப்பார்த்து, ** நீ இந்தவிதமாகக் கள்ளுண்டு மயங்கித் 

தகாத காரியத்தைச் செய்யாதே” என்று சொல்வதுபோல 

தன்னுடைய மூக்கினால் ௮கன் செவியோசத்தைக்கோது 

கின்ற மேலான தன்மையுடையகா யிருக்கும்; இன்னும் 

அக்கழனிகளிலே களைபறிக்குங் காலத்தில் உழவர்கள், 

மேற்கண்டவாறு கட்டுப் பயிராகய நெல்லுக்குக்களையா 

யிருக்கின்ற குவளைமலர்களைக் தங்கஞடைய மனைவியரது 

கண்களெொன்று நினைத்துப் பிடுங்கியெறிய மாட்டார்கள் ; 

காமரைமலர்களையும் அவர்களுடைய முகங்களெள்று நினை 

தீத, அவற்றைப் பறிப்பகற் இஷ்ட மில்லாதவர்களாய் 

அவற்றின் சமீபத்தில் போகமாட்டார்கள் ; அத்தருணக் 

இல் இவ்விரண்வெகைப் புஷ்பங்களும் மேற்கண்டவாறு 
தங்கள் மனைவிகளின் கண்களின் தன்மையையும், முகங் 

சளின் தன்மையையும் காட்டித் தங்களுக்குக் காதலை உண் 

டாக்குவகால் அதற்குத்தக்கபடி. இனியபாடல்களைச் சுத் 

தமாகப் பாடுவார்கள் ; எப்பொழுதும், குளிர்ச்சிபொரும் 

Bu நிலல்களில் உழுகின்ற மள்ளர் செய்கை இத்தன்மை 
யுடையதாயிருக்கும். 

இன்னும் அவ்வாறு களை பறிக்கக்கூடிய பயிர்ரிறைந்த 

வயல்களிலே கிறைக்து வரப்போரங்களில் சத்இக்கொண் 

டிருக்கன்ற நீரானது, முத்துப்பட்தைப்போன்ற னையை 

யீன்று, தனக்குச்சமமாகிய பாதஇிரிப்பூவை அ௮ழகினாலே, 

வென்ற நாவோடு அங்கே ஊர்ந்து இரிகின்ற ஈத்தைகளை 

அலையினாலே எடுத்துப் பக்கத்தில் மேய்ச் துகொண்டிருந்த 

காளைகளின் மேலெறிய, ௮ர் நாரைகள் பயந்து பொங்க 

யெழுகின் உ வெண்மை நிறமுள்ள % அம் நீரலைகளைப்போல 

மேலே மெல்ல எழுந்து பறக்துஇரியும்; இத்தகையவயல் 

% வெண்மை நிறமுள்ள காரைமுதலியன வரிசையாஇப்பறப் 
பது அலைபோன் திருக்கும் ; அவைபறக்கு மிடங்களில் இவ்வுண்மை 
யையுணரலாம், .



நாமகளிலம்பகம். ௨௯ 

களில் நிறைந்த நெற்பயிர்களோ, நீர்வளத்தால் செழிப்புற் 

“றுவளர்க்தோங்இக் கருக்கொள்ளும் பருவத்தையடைகது, 

கருவுண்டோ இல்லையோ என்று சந்தேடுக்கக் கூடிய 

(அதவது கருவால் வயிறுபருத்துக் காட்டாத) சூலையு 

டைய பச்சைப்பாம்பின் தோற்றத்தைப்போன்று மெல் 

லக் கருத்தங்கிக் கதிரை யீன்றுரபால்பிடிக்காச தருணத்தில் 

கனமின்மையால், உயர்குடியில்பிறவாத அம்பர் செல்வம் 

வந்தபோது தருக்குற்றுக் கண்ட கேயசோடும் இனியவார் 

த்தையாடாது தலையைத்தூக்கி ஆகாயத்தைப்பார்த்த வண் 

ணமாகத் இரிவதுபோலத் தலைநிமிர்ந்து, பின்பு ரிசி 

யுண்டாய் செல்லில் கனமேற்பட்டவுடன், ஆராய்க தறிந்த 

பல.நாற்கல்விகளையுமுடைய மேலோர் அடக்கமும் வணக் . 

கமும் பொருந்தி விளங்குவதுபோலத் தலைவளைம்து விளை 

யும்; இவ்வாறு விளைந்தவுடனே மீன் கண்ணளவும் (தா 

வதுசிறிதும்) வெற்றிட மில்லாதபடியால் தசை பொ 

குந்திய கண்ணையுடையவர்களாகிய மானிடசால் ௮ளவிட் 

டுச் சொல்லக் கூடாததாயும், தேவலோகத்தார் புகழக் 

கூடிய இறப்பு வாய்ந்ததாயுமுள்ள ௮ம் மருதநிலத்தில், 

இரண்ட தேனிஞுல்கள் தேனீக்களால் உச்சியில் கட்டப் 

பட்டு விளங்காநின்ற கரும்புகள் வளர்ந்த காடும், யானை 

நின்றாலும் மழறையக்கூடிய வளர்ச்சியுற்ற செங்கெல்லின் 

... விளைவும் [ ஒல்லென்னும் ஓசையை யுடையனவாய் விளங் 

ட சூம். இப்படிச் செக்கெல் விளைஈதவுடனே, உழவர்கள், 
    

% இது பசுமைகிறமுள்ள ஒருவகைப்பாம்பு ;) இது கருவாயிருக் 

கும்போது வயிறு விரலையொத்து மெல்லிதாய்க் கு. ரல்வளைக் of 

ருள்ள நெற்பயிர்போன்று நீளமுள்ளதா யிருக்கும். 

* அரிசியின் ௮ம்சம் உண்டாகும்போது முதலில் பால்போன் 

திருக்கும் ; இதனைப் பாலென்று சொல்வது தென்னாட்டுவழக்கம். 

1 ஒல் - லிக்குறிப்பு ; கரும்பின் தோகையும், கெல்லின்தோ 

கையும் காழ்.மினால் ஒருவகை ஓசையைச் செய்துகொண் GEG.



௩௦ வேகசிந்தாமணி வசனம். 

ஆசாய்ந்து சுவையுள்ளகாக வடிக்கப்பட்ட மதுவை முத 

லில் விருந்தாக வண்கெளுக்கூட்டி. (அதாவது வண்டுகள் 

உண்ணும்படி சேகரித்து வைத்திருந்து ) பின்பு தாம் 

உண்டு, தேனைச்சொரிகின்ற குவளைப் புஷ்பல்களைப் பறித் 

ச் சந்தோஷத்தோடு சூடிக் தேய்ந்த சந்இரனைப்போ 

லும் வளைவுள்ள ௮ரிவாள்களை எடுத்துக் கையிலேபிடித்து, 

அறுக்கக்கூடிய பருவமுள்ள ௮ச் செக்நெற்கஇர்களை றுக் 

கத் தொடங்குவார்கள். அவ்வாறு தொடங்கியவர்கள், 

வயல்களில் கெல்லோடு கலக்இருக்த தாமரைகள் நசுக் 

குண்டு மெலியவும், கூவளைக ளெல்லாம் வாட்டத்தை 

யடையவும், ஒருவரோ டொருவர் பேசுவதா லுண்டா 
கும் இரைச்ச லஇகரிக்கவும், ௮வ்விளைச்சலைக் கேட்டுப் 

பொய்கைகளிலுள்ள அன்னப் பகூஷிகளின் குஞ்சுகள்பயந்து 

ஆரவாரித் தெழுந்து பறக்கவும், ௮௫ நெல்லை அறுக்கத் 

தக்க வலிமைபொருந்திய கைகளினாலே, கதிர்களை மலை 

யைப்போல அறுத்துக் குூவித்துவிட்டு ௮ரிவாள்களைக் கை 

யினின்றும் நீக்குவார்கள் ; பின்பு, அக் கதிர்்அரிகளைக் கட் 

டாக்கி ௮ச்சுமைகளை, அவர்களுள் அத்கொழிலின் கொள் 
கையையுடையவர்களும் கூட்டமுள்ளவர்களுமாகய இளக 
குமரர்கள், வழியோரல்களிலுள்ள தடாகங்களில் வாளை 
மீன்கள் பயந்து, இடம்விட்டுப் பெயரவும், வண்டு மிதிப் 
பகனாலே மலர்கின்ற தாமரைகள் அவர்களுடைய காலில் 
மிதிபட்டுக் கழியவும் கொண்டு செல்வார்கள் ; அப்படி. 
அவர்கள் கொண்டு செல்கின்ற வேகத்தினாலே அதிர்ச 
யுண்டாகிப் பக்கங்களில் நிற்கும் மடல்பொருந்திய கமுக, 
மரக் கூட்டம் பழங்களைச் சொரியும். அவர்கள் இவ்வாறு 

கஇர்களைக்கொண்டு சென்று பலபோர்களை வேய, அவை 

கள், சொரிகின்ற மழையையுடைய மேகமண்டலம்வமை 
உயர்ந்து, மேற்பாகமானது ௮ம் மேகத்தை ஊடே செல் 
லாமழ் ழடுக்கும்படி, பரிசுத்தமாயெ நிலத்தின் மார்பை .



காமகளிலம்பகம். ௩௧ 

யெல்லாம் (அதாவது நிலத்தின் மேற்பாகத்தை யெல் 

லாம்) இடமாகக்கொண்டு நிற்பகனாலே, ௮க்நிலமானது, 

நான் இச்சுமையைப் பொறுக்கமாட்டேன்”” என்று வாய் 

விட்டு வருந்தும்படி, வளப்பமிகுந்த சுளைகள் பொருந்திய 

பலாப்பழங்கள் முன்னேடடந்து அழிந்த, (அதாவது 
பலாப் பழல்களைக் கொண்டுவந்து போட்டுச் சுளை கொ 

ட்டை முதலியவற்றை யெடித்துக்கொண்டு அவற்றின் 

கூடுகள் நிறைந்துடக்த) களங்களெல்லாம், ௮ர்கெற்போர் 

களால் அ௮ழகுபெற்று விளம்கும் தன்மையை யுடையன 

வாயிருக்கும். ் 

அதன்மேல் அவ்வுழவர், ஈல்லகாளில் பெருமைகி 
றைந்த ௮ப் போர்களைப் பிரித்து; ௮ரிகளையெடுத்துப் பக்: 
கத்தில் வட்டமாக (உதறிப் பரப்பிவிட்டு எருமைக்கடாக் 

களின் பிணையலாலே பொருக்க மிதிக்கும்படி. செய்து, 

வைக்கோலை வேமுகப் பிரித்தெடுத்து நீக்கி, நெற்களைப் 

பதர் போகும்படி காற்றிலே தூற்றிப் % பொலிகளாகக் 

குவிப்பார்கள் , அப்படிக் குவித்தபொலிகள் செழிப்புற்ற 

பொன்மலைபோன்று விளம்கும். இன்னும், ௮க்களங்களின் 

மற்னொருபக்கத்தில், கரும்புகளைச் தைக்துச் சாறெடுப் 

பவருடைய ஆலை ஒவ்வொன்றிலும், விரும்பிவர்.து சேர் 

நீதவர்கள் பருகிமிஞ்சிய, (அதாவது சாறெடுப்போர்வம் 

தவர்களுக்கு மனஞ்சலிக்காது கொடுக்க, அவர்கள் குடித் 

.. தமிஞ்சிய) சாற்றைக்காய்ச்சுிப் பாகாக்கு மிடத்திலுண் 

டாகிய இனியபுகையானது மிகுந்துபரந்து ஆகாயத்இத் 

செல்வதனாலே அங்குள்ள சூரியன் Gory நிறத்தை 

யடைந்து விளங்கும். 

இத்தகைய களத்தில் மேற்கண்டவாறு நெற்களைகத் 

தூற்றிக் சூவித்தபின்பு உழவர்கள், இணையென்னும்பெய 

ருடைய மருதநிலப்பறையை முழக்கி வேளாளரைப்புகழ்க் 

% மெல்முதலிய தானியக்குவியல்..



௩௨ €வகூந்தாமணி வசனம்: 

துபாடி. நெல்வாங்குவோராகிய % பொருகருடைய வறு 
மையானது கெடும்படி. வேண்டியமட்டும் ஆசைதீரக்கொ 

டுத்து, மிகுக்தகெல்லை உயர்ந்த ௮ம் மருதநிலத்தி னிடத்தே 

விற்க, அதனை விலைக்குவாங்க ஏற்றிக்கொண்டுபோவதத் 

காகவர்ச வியாபாரிகளுடைய 1 பண்டிகளும், கணுக்களை 

யுடைய கரும்புகளி லிருந்தெடுத்த சாற்றைக் காய்ச்சிய 

தனா லுண்டாகய பாகுமுதலியவற்றைக் கொண்டு போகும் 

பண்டிகளும், மணமிகுந்த புஷ்பங்களை ஏற்றிக்கொண்டு 

போகும் பண்டிகளும், வளம்பொருந்திய தென்னைமரய் 

களிற் பறிக்கப்பட்ட இளகீர்களை ஏற்றிக்கொண்டு செல் 

லும்பண்டிகளும், மனிதர் மென்றுதின்கன்ற வெற்றிலை 

களை ஏற்றிய பண்டிகளும், மேன்மை பொருச்தியனவும், 

மூதிர்ந்தனவுமா௫ிய பல பாக்குக்குலைகளை யேற்றிக்கொ 

ண்டு செல்லும் பண்டிகளும், கனிவும் இனிமையும் பொருக் 

இய பலவகைக்கனிகளை ஏற்றிக்கொண்டு இடைவிடாது 

போகும் பண் டிகளும், i ஓர்க்கோலை சங்கு பவளம் முத்து 

உப்பு முதலிய கடலிலுண்டாகும் வஸ்துக்களை safer 

சேர்ப்பதற்காக ஏற்றிக்கொண்டு செல்வதால் இரைச்சலி 

டும்பண்டிகளும், நெருக்கமாகத் துவரைமுதலிய தானி 

யங்களை நிறைவுபெற ஏற்றிச்செல்லும் பண்டிகளும், இன் 

னும் மத்றபொருள்களையும் ஏற்றிக்கொண்டு பெரிய இசை 

ச்சலோடு செல்லும் பண்டிகளும், ஆங்கு ஒழுங்காக எல் 

லாத் திசைகளிலும் சென்றுகிறையும், களிகளிருக்த மஉழ் 

ச்சியோடு வளசக்கூடிய மருதமரங்கள் நிறைந்து அவற் 

முல் அழகுசெய்யப்பட்டு, விட்டில், கிளி, யானை, வேம் 

சன், தன்னரசன், பயிர் சாவியாய்ப்போவதனா லேற்ப 

டும் நஷ்டம், பெருமழை, பெருங்காற்று ஆகிய எட்டுவ 

கையினாலும் உண்டாகும் கேடு சிறிதுமில்லாமல் விளல்கு 
  

& பொருகர் - புகழ்ர்து பாடுவோர். 1 பண்டி- வண்டி. 1 ஓர்க் 

கோலை - ஒருவாசனைப்பண்டம்.



நாமகளிலம்பகம். ௩௩ 

இன்ற வளம்பொருந்தய வயல்களினுடையதன்மை இனக் 

தோறும் இவ்விசமாகவே யிருக்கும். இனி இருல்களிலி 

ருந்து வடியும் தேன்துளியோடு மலர்களிலிருந்து வடியும் 

மதுத்துளியும் எப்பொழுதும் இடைவிடாது வடிந்துகொ 

ண்டிருக்கும் சோலைகளாற்சூழப் பெற்றனவும், பிரகாசம் 

பொருந்இயனவுமாகிய ௮ம் நாட்டார் குடியிருக்கும் ஊர்க 

ளின் இறப்புச் செல்லப்படுதின்ற து. 

மருககிலத்தின் தன்மை இப்படியிருக்க, ௮ட் நாட்டின் 

ஊர்களைச்சார்ந்த சோலைகளில், வண்டுகள் சேர்நீது இசை 

பாடுதற் இடெமாயுள்ள பூங்கொம்பு, பக்கத்தில் கூடுகட்டு 

வதற்காக இதழ்கள்விரிந்த தாமரைமலரைக் கவ்வி யிருக் ' 

கும் ஆண் அன்னம் விளக்காசவும், குளிர்ந்த குயிலிசை 

மத்தள வாத்இயமாகவும், தன்னிடத்திலிருக்கின்ற உச்சிக் 

கொண்டையையுடைய மயிலுக்கு மணஞ்செய்வித்து ௮த 

னப் பெண்மயிலோடு கூடும்படி. செய்யும் ; (அ.காவது : 

அன்னம் தாமரை மலரைக் கவ்வி யிருக்கவும், குயில்கூவ 

வும் பூங்கொம்பானது ஆண் மயில் தன் பெட்டையோடு 

சேர்ந்திருத்தற் இடமாய் விளங்கும்.) இன்னும், புருஷ 

ரோகூடின பெண்களின் சண்ணைப்போலச் செழித்த 

குவளை மலர்கள் மிகுக்இருக்கின்ற ஓடைகளிலே நீர்வழ் 

நிச் சிறிது குறைந்ததனால் வாட்டமடைந்த வள்ளைக்கொி. 

கள், ஆங்கு ௮வை படர்வதற்காக ஈடப்பட்டிரும்ச மூல் 

இல்களின்மேல் படர்ந்து சென்று தலைகீழாய்க் தொங்க, 

அவற்றின் மேற் பாய்கின்ற வாளைமீன்களெல்லாம், கழைக் 

். கூத்தகள் கழையின்மேலேறி அதனின்று மிறங்கப் பக் 

கத்தலமைந்த கயிற்றிலேகுஇத்.து ஆப சணங்கள்சப்திக்க 

ஆடுகின்ற கழைக்கூத்தை ஆவெனபோன்று வினங்கும் , 

கசையிலிருக்கும் காரைகள் அக் கூத்தைப்பார்க்கும் மனி 

தர்கள் போன்றிருக்கும். இ.துகிற்க, ஆங்குள்ள ௪டாகம் 

4 ள்
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களினிடத்கே கருங்குவளை மலர்போன்ற கண்களையுடைய 

பலபெண்களும் இனக்தோறும் மூழ்கி விளையாடுவ,சனாலே, 

பாலைக் காய்ச்சும்போ தண்டாகும் ஆவிபோன்ற வெண் 

மையும் அழகும் பொருந்திய ஆடைகளையணிக்த அவர்கள் 

இடைமீதள்ள மேகலாபரணங்களின் சரங்கள் அற்றுப், 

பலமணிகள் ௨உஇ.ர, ௮வற்றை எடுப்பா ரில்லாமையாலே 

அத்தடாகங்களெல்லாம் ௮ம் மேகலை பணிகளை யணிக்ு, 

ஆகாயமானது நக்ஷத்இரங்களைத் தோற்றுவித்த தன்மை 

போன்று விளங்கும். இன்னும் அவ்வூர்களில் வீட்டின் 

மூற்றத்திலுள்ள சோலையிலே காயாக பச்சை மெல்லை 

(அ௮.தாவது அரைவிளைச்சலாக விளைந்து பசுமைகிறத்தோ 
டிருக்கும் நெல்லை) வறுத்து ௮வலிடி ப்பவர்களுடைய உலக் 
கையின் அதிர்ச்சியானது, பல வாழைப்பழங்களையும், உ£இர் 
தீது ஈரப்பலாவையும், வருக்கைப் பலாவையும்,மாமசத்தை 

யும் முறித்து, அவற்றின் பழங்களையும் உஇர்த்து, அசை 
இன்ற பசிய கமுகு கென்னை ஆகியவற்றின் பிரகாசமுள்ள 

பழங்களையும் உதஇர்த்து, வாசனை பொருந்திய காழை மல 

ரையும் சண்பசமலரையும் தீண்டி. மலரும்படி. செய்யும். 

இஃதன்றி அவ்ஷர்களிலுள்ள வரிசையான மாளிகைகள், 
வாசனை வீசுகின்ற மடுக்களிலே புஷ்பங்களை மேப்க்து அத 
னாலே மடிகளினின்றும் சுரந்த பாலானது பூமியை ஈனைக் 

கும்படி. சென்று, நீண்ட தொழுவங்களிலுள்ள கன்றுக 

ளுக்குப் பாலையூட்டிப் பால் கறப்பதற்காக மங்கையர் 

கையிலெடுத்த கறவைப் பாத். இரங்களும், கறம்சபரலை ஊழ் 

ம் சால்களும் நிறைந்து வழியும்படிக்கும் அப்பாலைக் 

கொடுத்து மூத்றன்சவில் நிற்கின்ற எ ருமைகளினாலே அழ 

குபெற்று விளங்கும்; இத்தகைய மாடல்களின் மத்மொரு 
பக்கத்திலோ, வெள்ளித்தகட்டை இடைவிட்டுப் பிரகாசக் 
கும்படி. பதித்துவைத்ததை யொத்த வாயையும், அழகிய 
தலையையும், ஒள்ளிய அகற்புகை இரண்டதையொத்த நிறத்



மாமகளிலம்பகம். ௩௫ 

் இனையும் உடைய கரிய & மணிப்புருக்கள், ௮றுத்தெடுத் 
அக் கொள்ளக்கூடிய பவளங்களைக் கோத்ததை யொத்த 

சிவந்த கால்களை யுடையனவாயும், குன்றிமணிபோலும் 
சிவந்த கண்களை யுடையனவாயும், விளங்குகின்ற கேடில் 

லாத நாகணவாய்ப் பறவைகள் அடுத்திருந்து பாடக் 

'கஇளிகளோ சேர்ந்து, வளர்ப்போரால் ஊற்றி வைக்கப் 

படும் பாலை உண்டு களித்திருக்கும். இன்னும், ௮ம் மாட 

வரிசைகளின் மேலுப்பரிகையி லிருக்கின்ற பெண்கள் தம் 

களுடைய கஞ்சி தோய்த்ததும், அழகியதுமாகிய ஆடை 

யின் நிறமானது புகையோடு கலந்து பேதந்தெரியாமல் 

விளங்கும்படி, புகைத்துக் கரிய கூந்தலுக்கு ஊட்டிய 

மணமிகுந்த அடற்புகையில் அக் கூந்தல்கள் மறைவத . 

னாலே, ௮ப்பெண்க ஸளெல்லோரும், சிகரத்தினால் உயர் 

வைப்பெற்த மலையின்மேலே கூடிய மயில்கள், தமது 

தோகைகளை ஆங்குப் படிந்திருக்கும் மேகத்தில் விரித்துக் 
கொண்டு நின்ற தன்மையை நிகர்த்து விளங்குவார்கள். 

அன்றியும், அங்கே ஆடவர், தமது மனைவியசை மிக்க 

விருப்பத்தோடு, அவர்கள் பிரதிபிம்பம் தங்கள் கண்ணுக் 

குள்ளே தோன்றும்படி. பார்க்க, அத்தருணத்தில் ௮வர்க 

ஞூக்கும் விருப்பம் மனத்திற்குள் அஇகரித்கபடியினாலே, 
“Seabee காமத்திற் இன்பம் ”” என்றதற்கேற்ப, அவர்கள் 

ஆடவரை, நோக்கி 1 ** நீல்கள் விரும்பிப் பார்க்கிற பெண் 

கள் உங்கள் கண்ணுக்குள்ளே யிருக்கின்னுர்கள் , ஆகை 

யால், ௮வர்களிடத்திலே உங்கள் ஆசையைச் செலுத்துவ் 

sor; எங்களிடத்தில் பிரியம் வைக்கவேண்டாம் ”? என்று 

வீண்குறை கூறிப் பிணங்சச்செல்ல, ௮வ் வாடவர்கள் ௮வ் 
  

* கழுத்தில் மணிகள்போலப் புள்ளிகளையுடைய புறாக்கள். 

* தங்களையே பார்த்தாலும் பிணங்குதம்காகக் கண்ணுக்குள் 

திங்கும் தங்கள் பிரதிபிம்பத்தை வேறுபெண்களாகக் கூதினார்கள்; 

பிணங்குதற்குக் கா.ரணமல்லாத கா.ரணங் கூறுதல் இயழ்கை,
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வாறுகொண்ட. பிணக்கைகத் தீர்க்கும்படி. அவர்களுடைய 

மேகலாப.சணங்களைப் பற்றியிமுக்கத, அவை அறுபட்டு 
உதிர்ந்கனவாகய பொன்னும், நீலமணிகளும் பிரகாசித்த 

விடங்கள், பொன்னை உருக்கும்படியான நெருப்பும் கரி 

“யும் இந்திய மூற்றங்களைப் போன்று விளங்கும். 

இவை யிப்படியிருக்க, அவ்வூர்களில் தங்கும் செல் 

வச் செருக்கையுடைய இளங்குமாரர்கள், விளைவை யெல் 

“லாம் வீடுகளிழ் சேர்த்து வேனி௰் காலத்தில் வேலையத் 

திருப்பகால், போதுபோக்குவதற்காக, முறுக்க கொம் 

புகளை யுடையனவும், இளமையுள்ளனவுமாகிய ஆட்டுக் 

கடாக்களையும், உயர்வுகோக்குக் கொய்துகொள்ளக் கூடிய 
செங்காந்தள் மலர்போன்ற உச்சிக்கொண்டையை யுடை 

யனவும், ௮ன்னியதேசங்களி லிருந்து தோணியிற் கொ 

ண்டு வாப்பட்டனவுமாகிய கோழிச் சேவல்களையும், சாடை 
கெளதாரி முதலியவற்றின் சேவல்கள் முதலாக இன்னும் 

பலவற்றையும் போர்செய்யும்படி. பொருத்திப் பார்க்கும் 

விருப்பத்தை யுடையவசாய், அவம்றித் குண்டாகும் புண் 

ணைச் சிறிதும் கருகாராய்ச் சண்டைசெய்யுமாறு ஒன்றின் 
முகத்தை ஒன்றுக்குக் காட்டிப் போரை உண்டாக்கி 

விட்டு ஆர்ப்பரிக்கும் சப்தமும், அவற்றை விலக்குதலா 

லுண்டாகும் இசைச்சலும் ஆம்காங்கே பெரிய முழக்கமா 
யிருக்கும் ; இன்னும் ௮வ் வூர்களிலுள்ளவர்களும், துவள 

கின்ற இடையை யுடையவர்களுமாகிய பெண்க Gere 

லோரும் கையிலெடுக்கக்கூடிய இரத்தினக் கண்ணங்க 
ளில் நிறைத்து ஏந்திய மதுவைக் குடித்துத் தெவிட்டி 

எஞ்சியதைப் பக்கங்களில் உமிழ்வசனாலே அதன் குளிர்ச் 

சியைக்கொண்டு மாளிகைகளின் இடையிடையேயுள்ள 
இளமைபொருந்திய புன்னைமரங்களெல்லாம் அழகு தங்கிய 
ஆகாயத்தில் தோன்றுகின்ற ஈக்ஷத்திரக் கூட்டம்போலப் 
பூத்து, இறதகுகளையுடைய வண்டகெள் செவ்வழியென்னும்
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பண்ணைப் பாடும்படி விளங்கும், வாழைகளோ, பாவை 

யரின் பயோதரங்களைப்போன்ற மலர்களையீன ௮வை, 

அப் பயோதரங்கள்போலவே செழித்து விளங்கக்கொண் 

டிருக்கும். இத்தகைய சிறப்பினையுடைய அவ்வூர்கள், இன் 

னும், இக்காலத்தில் சிலர் ஏம்படுத்தியிருக்கும் சத்திரங்க 

ளில் தரும வொழுங்கின்றிச் சல உயர்ந்த வகுப்பார்க்கு 

மட்டும் ௮ன்னமிட்டு ஏழைகளைக் துரத்துவதுபோ லல் 

லாமல் எவர்க்கும் விலக்குகலின்றி ௮ன்னமிடக் கூடிய 

அன்னதான சாலைகளாலும், வெம்மையில்லாமல் சுற்றி 

யிருக்கும் மரங்களிலிருந்து கனிந்துதிரும் வாழை, பலா, 

மா ஆகிய முப்பழங்களும் மிதந்து கிடக்கின்ற சுனைகளிலே 

காலையிலெடுத்த தண்ணீரில் குளிர்ச்சிசெய்யும் வாசனை. 

மலர்களைக் கலந்து சந்தனச் சத்தையும் சேர்த்துக் தாகத் 

கோடு வருவோர்க்கு உதவும்படி உண்டாக்கவைத்த பல 

தண்ணீர்ப் பந்தல்களாலும், கொலைசெய்தற்குரிய நுணி 

. யையுடைய வேலாயுதம்போலும் கண்களையுடைய நிருத்த 

மாதர் கூத்தாடு மிடல்களாலும் அழகுபெற்று விளங் 

கும், அன்றியும், ஆங்கே, பூமியிற்றோன்றி விளங்குவன 
வும், மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி ஆகிய ஐம்பொறிகளா 
லும் அனுபவிக்கக் கூடியனவுமாகிய எல்லாப் பொருள்க 

ஞூம் நிறைமக்து எவ்விடத்தும் ததும்பிக்கொண்டிருக்கும், 

மேலும் அவ்வூர்களில் மேற்கண்டவாறு காள்தோறும் 

தங்குகலையுடைய அ௮ன்னசத்திரங்களோ ஆயிரம் ; தருமத் 

இற்காகவிட்ட வரியில்லாத ஸர்வமானிய நிலங்களோ ஆயி 

rin ; பூங்கொடிபோன்ற பெண்கள் அ௮லங்காரஞ்செய்யு 

மிடங்களோ ஆயிரம் ; தொழிலிழ் சோம்பலில்லாத தொழி 

லாளிகளின் கணக்கோ ஆயிரம் ; ஈடக்கின்ற கலியாணங் 

களோ ஆயிரம்) இவ்வாறு அவ்ஷவூர்கள், ஓவ்வொருவகையி 

லும் வெவ்வேருகிய ஆயிரம் ஆயிரம் பேர்களாய்ப் பிரிந்து 

கம் தம் தொழிலை ௩டத்இப் பாதுகாக்கக் கூடியவர்களின்



௩.௮ சவகூத்தாமணி வசனம். 

தொழிழ் பாதுகாப்பில் சிறிதும் தவிர்தலில்லாதிருக்கும். 

இவ்வகைச் சிறப்புவாய்ந்த ௮வ் வேமாங்கதகமென்னும் 

நாடு, தெய்வலோஃமானது, வெற்றியையுடைய தனதின் 

பத்தை இவ்வுலகம் விரும்பி ௮னுபவிக்கும்படி. செய்வதற் 

காக இங்கே இறல்கிவந்து விழ்ந்தது என்று சொல்லும் 

படி மிக்க சிறப்போடு, தன்னை யொழிக்த மற்ற நாடுிகளெல் 

லாம் தனக்கு எல்லையாகும்படி தங்கி விளங்கும். இன் 

னும் இது, முத்தியை யடைவதத்குரிய நல்ல தவத்தைச் 

செய்கின்ற மகான்களுக்கும் இருப்பிடமாகும் 5 மறுஜென் 

மத்திலே நன்மையை யடையக்கருதி இல்லத தருமமா 

இய தவத்தைச் செய்வார்க்கும் வாசஸ்தானமாகும், நற் 
கருத்துக்களைத் தரக்கூடிய கல்வியாகெய பொருளைக் தேடு 

வார்க்கும் (அதாவது நற்கல்வியைக் கற்றுக்கொள்வார்க் 

கும்) உறைவிடமாம் ; நிலையாத செல்வப்பொருளைக் பகற் 

வார்க்கும் உரிய இடமாம். 

காட்டூச்சிறப்பு முற்றுப்பெற்றது. 
  

ககர்ச்சிறப்பு 
a 

கண்வலைக் காமுக பொன்னு மாபடுத் 

தொண்ணிதித் தசைதழீஇ யுடலம் விட்டிடும் 

பெண்வலைப் படா தவர் பீடி. னோக்கெ 

வண்ணலமங் கழ.ஈக ஏமைதி செப்புவாம். 

கண்ணாூய வலையாலே காமுகசென்னும் மிருகத் 

தைப்பிடித்து, ஒள்ளிய பிரகாசமுள்ள இரவியமாகய தசை 

யைக் கைக்கொண்டு, உடலைக் கைவிடக்கூடிய வேூிப் 

பெண்களுடைய மாய்கையாகிய வலையிலே அ௮கப்படாதவ 

ராய மூனிவாது தவப்பயன்போலச் செல்வமோங்கிய 

அம், பெருமையும் அழகுமுள்ளதும், காவலைக் கொண்ட . 

துமாகய இராஜமாபுரமென்னும் ஈகரத்தின் வளமிகுதியை 

இனிக் கூறுவாம் :



தாரமகளிலம்பகம்.. ௩.௯ 

இக் கரமோ எத்தகைய இறப்புப் பொருந்தியதெ 

னில், அழூய இறகுகளையுடைய குயில்கள், ஆகாயத்தை 

யளாவிய பெரியளைகள் சுமையாலேவளைந்து மெலிவுறும் 

படி பூத்தனவாகய சண்பகமரங்களின் அழகிய மலரை 

மகரந்தம் உதஇிரும்படி மூக்கனாலே குடைந்து, பக்கத்தி 

லிருந்து கூவும் மயில்களோடு மாறுகொண்டு கூவப்பட் 

டுப் பார்ப்பவர்கண்கள் வேறிடத்திற் நிரும்பாமல் ௮வ் 

விடத்திலேயே தங்கிவிடக்கூடிய அவ்வளவு இனிமை 

வாய்ந்த நிழலையுடைய சோலைகள் எங்கும் சூழ்ந்திருக்கும்; 

௮ச்சோலைகளி னிடையிடையே, குளிப்பார் மார்பிலணிந 

, இருந்த சந்தனமும், வாசனை வீசு$ன்ற மாலையும், தேகக் 

இலே தரித்த மகரந்தங்களும், கூந்தலிலூட்டிய இற். 

புகையும், ௮இத் பூசிய புழுகும், பயோதரங்களி லணிந்த 

குங்குமமும் நீர் தெரியாது மேற்பாகத்தை மறைத்து 

விளங்குன்ற ௮அழூய பொய்கைகள், பிறர் குளித்ததனா 

லேற்பட்ட மாசடைந்ததென்னும் வெட்கத்தினாலே ௮ழ 

இய போர்வையால் தங்களுருவத்தை மழைத்துக்கொண் 

டி ருப்பனபோன்று விளங்கும். 

இங் ஈகரின் வெளிப்புறத்இற் சூழ்ந்த % கல்மதிலின் 
உட் பக்கத்திலேயுள்ள புறப்படை வீட்டில் வாசனையுள்ள 

கரும்பும், விளைந்த நெற் றஜொகுதியுமாகிய கவளத்தை 

விரும்பி வரும் யானைகள் நிற்கக் கூடியனவும், அ௮டியிளகா 
மல் பலத்தோடு நிற்கும் இருப்புத் தூண்கள் பொருந்த 

யனவுமாகிய யானைக் கூடங்கள் பொலிவுற்று விளங்கும் 5 

அவற்றின் பக்கத்தில் தமக்குள்ளே போர்செய்வன வாகிய 

இசண்டு மலைகள் சண்டை புரிகன்றனவென்று பார்த் 

தோர் கூறும்படி, யானைகள், சலசலவென்னும் ஓசை 

யுண்டாக மும்மதமுஞ் சொரிவதனாலே செருக்குற்றுக் 

கொலைசெய்யக்கூடிய இரண்டு கொம்புகளும் ஒவ்வொன் 
  

௩ இ௮௫ புறப்படை வீட்டுக்கப்பால் வெளியி லுள்ள து.



#0 சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

நின் தேகத்திலும் தைத்து மறையும்படி. பாய்ந்து, நிறை 

நத சண்டையைச் செய்வதற்காக, வளைவாக ஏற்படுத் 

தப்பட்டதும், நிலைபெற்றதுமாகய களமானது (இதாவது 

யானை போர்செய்யு மிடமானது ) அலங்கார மிகுந்த 
தாய்த் தோற்றும். இன்னும் அங்கே, முத்துக்கள் தங்கி 

யிருக்கக்கூடிய யானைகளின் தந்தங்களைச் எவிக் கூர்மை 

யாக், அவை வலிமையை அடையும்பொருட்டு, ௮ணி 

யப்படுவதும், விளிம்போரத்திலே பல இத்திரவேலைகள் 

செய்யப்பட்டதுமாகிய பூணிலே வைரத்தை அழுத்தி 

வைப்போராகிய யானைப்பாகர், தம்மிற் பொருக்தி ௩டக் 

கும் வீ.தகள், ஒழுங்கோடு நீட்டுபெற்று விளங்கும்; அதற் 
கப்பால், ஓடுகின்ற தேரினஅு ஈடை விசேடத்தாலே ௫ம் 

துவதாகிய பொன் பிரகாடக்கன்ற தேரேறு மிடமும், 

பொன்னாற்செய்த மாலையையணிக்த கசூதிரைகளை ஏறிச் 
செலுத்தக்கூடிய வட்டமாகிய இடமும், கேடகத்தை 
யேந்தி வாள்வித்சையைப் பழகுமிடமும், கெடுதலில்லாத 

விற்றொழிலைப் பழகுமிடமும் கெருங்கியிருக்கும்; இவ் 

வாமுகய % புறப்படை வீட்டில் தொழில்செய்வாருள்ள 
விடத்தைக் கடந்து சென்றபின் * இடைககர் தோரத்றும், 
இவ் விடைககரினது தன்மை யெப்படி யிருக்குமெனில், 

இவ்விடத்தி லுண்டாகும் ஓசையானது, புறப்படை 

வீடென்னும் புடைககர்க்குப் பக்கத்திலிருக்கும் மருத 

நிலத்தில் ஒரு கடலுடைந்தகதோவென்று சொல்லும்படி 

சென்று ஒலிக்கும்; இவ் விடை.நகரில் அவ்வாறு ஓசை 
யுண்டாவதற்குக் காரணமாகக் கூடிய மனிதர்கூட்டமோ, 

அவ்வாறு உடைந்தகடலை அ௮டைப்பதறந்குத் இரண்ட தன் 
  

* புறப்படைவீடு - கோட்டைக்கு வெளியேயுள்ள இடை ககருக் 
கப்பால் வீரர்கள் தங்கியிருக்கும் ஸ்தானம், 

1 இடைககர் - கோட்டைக்கும் புமப்படை வீட்டுக்கும் மத்தியி 
லிருப்பது. -



சாமகளிலம்பகம். - ௪௧ 

மையை நிகர்த்இருக்கும். இன்னும், ௮வ் Moor. cafe 

ஸ்இரீகள், சந்து.ரப் பொடிகளையும், வந்த பொன்போன்ற 
-வாசனைச் சுண்ணக்தையும், சக்கனத்தையும் பனிகீரோடே. 

கலந்துகொண்டு, மட்டத் துருத்திகளிலும் கெடுக் துருத்தி 

ட களிலும் நிரப்பி, அவற்றால் வீதியிலே புழுதி ஒடும்கும் 

படி. சிதற, ௮வை மஞ்சள் செவப்பு ஆகிய வர்ணங்களோடு, 

இந்இரவில்லானது பூமியிலேவநக்து கடந்தது போன்று ஒவ் 

வொரு வீதியிலும் விளங்கும் ; இன்லும் மாற்றற்ற பொன், 
னாற்கட்டப்பட்ட மாடங்களின் உச்சியிலே “௮ழகு செய் 

யும்படி. வரிசைபெற அ௮மைக்கப்பட்டுத் தோன்றுவனவும், 

பரிசுத்தமாகத் இரண்ட நீலரத்இனங்களால் செய்யப்பட் 
டனவுமாகிய குடங்களின் தோற்றம் எப்படி. யிருக்குமெ.' 
னில், புஷ்பங்கள் மலர்க்கனவாகிய வேங்கை மாசல்களின் 

மேலே, மேகத்தை நினைத்து ஆகாயத்தைப் பார்க்கின்ற 

மயிற்கூட்டங்கள் வரிசைபெம்றிருப்பன போன்று Merc 

கும், இஃதன்றி,௮ம் மாடங்களிலே நாட்டப்பட்டுத் தோன் 

ுதின்ற நீண்ட கொடிகள், ச௩ந்தூமண்டலம்வசை உயர்ந்து 
சென்று பிரகாசத்தையுடைய அச் சந்திரனது தலையைத் 
தடவ, அப்போது மத்தியிலேயுள்ள மேகங்கள் இயற்கை 

யாக இடித்து மழையைச் சொரியும் தோற்றம் எப்படி. 

,யிருக்குமெனில், அவ்வாறு ௮க் கொடிகள் சந்இரனைத் தாக் 

குவதைப் பார்த்து, அதற்குப் பயந்து அவ் வச்சத்தால் 

உடம்பு புழுங்கி வேர்த்து, (மேற்கண்டபடி. இடித்து மழை 

யைச் சொரிவதனா லுண்டாகிய அருவிக் கூட்டத்தின் 

அதஇர்ச்சியாகிய) நடுக்கக்தைச்செய்து, மலைபோன்ற றும் 

மாடங்களி ஸனுச்சியிலே குவிந்து விழ்ந்து ௮ந்ச மேகய் 

கள் ழுவனபோன்று விளங்கும்; இன்னும், ஆங்குள்ள 

தெருக்களிலே நெற்களை விரித்துக் கோழி முதலியவை 

உண்ணாமல் காத்திருக்கின்ற ஈங்கைமார்கள், ௮ம் நெல்லை 

உண்பதற்கு வரும் கோழிகளின் மேல் சல்லுக்குப் பிரத 
6
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யாகத் தங்கள் : காஇலணிக்இருக்கின்ற குண்டலங்களைக் 

கழற்றியெறிய, ௮க்குண்டலங்கள், வழியெல்லாம் நிறைந்து 

ஆங்கு விளையாடும் சிறுவர்கள் நடத்துகன்றனவும், மேற்பா 

கத்தில் பைம்பொன்னாற் செய்யப்பட்ட யானைக்கன்றை 

நிறுத்தி ௮மைத்தனவுமாகய அழகுள்ள சிறுதேர்களை 

உருளவொட்டாமல் செய்யக்கூடிய வளப்பம் மிகுந்திருக் 

கும்; இதுதவிர, அ௮வ்விடமெல்லாம் சணவரசோடு ஊடிய 

பெண்களால் கழற்றி எறியப்பட்ட மாலைகளும் ஆபச 

ணங்களும் கலந்து நிறைந்து விளங்கப்பட்டும், அம்பைச் 

தொடுத்தெய்யக் கூடியதும், வளைந்தகதுமாகய வில்போன்ற 

நெற்றியையுடைய அப்பாவையரோடு ஆடவரும் கூடி கெ 

ருங்கப்பெற்றும், பொன்னொளி மிகுந்திருப்பகால் இது 

தேவரிருக்கின்ற பொன்னுலகமோ என்று பார்ப்போர் சம் 

தேகம் கொள்ளும்படி. பிரகாசிக்கும்; அன்றியும், ஆங்குள்ள 

மாளிகைகளில், கல்லையும் வலிமையினாலே பொடிசெய்த 

தோள்களையுடைய ஆடவர்கள், தங்களுடைய மனைவிமார் 

பிணங்இத் தம்மைவிட்டு நீக்கச் செல்கின்ற காலத்தில், 

தமக்கேற்பட்ட மிகுந்த காதலினால், ௮ந்சஸ்இரீகளுடைய 

ஈல்ல வாசனைப்பொடி. யணிந்த பட்டாடையைக் தங்கள் 

கையினாலே பிடித்திழுக்க, ௮ப் பெண்கள், மிகவும் வெட் 

கத்தையடைந்து அதனால், இபான்னிறமாகய வாசனைப் 

பொடியைக்கொண்டு PAL (das BAH 6s விளக்கை 

அவிப்ப, அப்பொழுது மேலெழுந்து காற்றினாலே சென்ற 

அவ் வழகய சுண்ணமானது புறப்படை விட்டுக் கப்பா 

லுள்ள மருத நிலத்திலே சென்று பரவும், இஃதன்றி, ௮வ் 

விடமெல்லாம், நின்று விரும்பத்தகுகின்ற வாசனைப்பொ 

டியை இடிக்கின்ற பெண்களுடைய கையிற்பற்றிய உலக் 

கையின் அஇர்ச்சியொல் காம்பு கழன்றனவும், தென்னை 

மரங்களிலுள்ளனவுமாகிய ஒள்ளிய கெற்றுக்கள், பூமியிலே 

சொரிதலினாலே உண்டாகிய சப்தத்திற்கு ௮ஞ்டிய மயிலி
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னங்கள், பறந்துபோய் அச்சம் நீங், ஆழமாகிய % கழி 

முகத்தின் வழியாக ககெகரின் மத்தியிலேவந்து நிற்கும் 
கப்பலின் மேலுள்ள உயர்ச்த பாய்மரத்தில் நின்று இடும் 

ஒலியானது மிகுக்இருக்கும். 

ழேபோட்ட எள்ளானது நிலத்திலே விழாதபடி 

கெருங்கியவர்களும், குறைவற்ற பதினெட்டுப் பாஷைகளை 

யுடையவர்களுமாகிய மனிதர்களாலே நிதையப்பட்டு, 

பக்ஷிகளெல்லாம்வந்து கூடியிருக்கன்ற பழுத்த மரத்தைப் 

போன்ற அழகனை யுடையதாகிய அளவில்லாத வளம் 

நிறைந்த இடை ஈகரின் தன்மை எப்பொழுதும் இப்படியே 

யிருக்கும். இனி, நிறைந்த ஒளியினை யுடைய முத்து 

மாலையைச் சூடியனவும், விருப்பமும் களிப்பும் இளமையு ' 

மூள்ளனவுமாகிய பயோதசங்களையும், வேல்போன்ற கண் 
களையுமுடைய பெண்கள், தால்கள் வளர்க்கின்ற பய 

இளிகளை. முன் கையிலே தாங்கிக்கொண்டு, தாமரை மல 
ரின்மேல் தங்கியிருக்கன்ற அன்னக்குஞ்சுகளை அவற்றிற் 

குக் குறித்துக் காட்டும்படி. யமைந்ததும், வாசனை மிகுந்த 

தாமசை படர்ந்துள்ளதுமான அகழியின் சிறப்பைச் சொல் 
லுவாம் : 

மேற்கூறிய இராஜமாபுரத்தின் மதிலைச்சுற்நிய அகழி 

யின் இறப்பு எப்படி. யிருக்குமெனில், ௮.தில் எதிர்ப்பட்ட 

பிராணிகளைக் கொல்லக்கூடிய சுமுமீன் கூட்டத்தோடு 

மூதலைச் இரள்கள், கரையிலேவக்க ஆள்களின் ௮ரவத் 

தைக்கேட்டு அவர்களைப் பிடிக்க முயன்றும் அவர்கள், 

நீருக்குள் எதிரே அகப் படாமையினாலே ஆர்ப்பரித்து 

உள்ளே இரிய, ௮வற்றிற்கு ௮ஞ்சி விசைகொண்டு பாய் 

வனவாகிய உயர்ந்த இமுல் கூட்டல்கள், நிரைக்கலக்க, 

அதனாலே, கூட்டம் பிரியாத பட்சி யினங்கள், நெரு 

ங்கி மேலெழுந்து பறந்து ஒலிக்கும்; ௮ழகய இறகுகளை 

* கழிமுகம் - முகத்துவாரம், 
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யுடைய பெட்டை யன்னத்தோடு ஆண் அன்னமானது 

பிணங்கச் சென்று, ஆறு கால்களை யுடைய வண்டுிக்கூட் 

டங்கள் எழுந்து ஆர்ப்பரிக்கத் தாமரை மலரிலே உடலை 

ஓடுக்க்க்கொண்டு தங்கி யிருப்பது, சுற்றத்தி னின்றும் 

நீங்கு நெருப்பின் மத்தியிலே நின்று, யோகத்தோடு 

மூம் மலங்களும் நீங்கும்படி. தவஞ்செய்கின்ற ஓர் முனி 

வனை. ஒத்திருக்கும் ; இன்னும், ௮ருமையாகிய பொன் 

னாற்செய்த குட.ங்களும், வெள்ளியாற்செய்க குடங்களும், 

இசத்தினங்களாற்செய்க குடங்களு மல்லாமல் மண்ணாற் 

செய்தகுடம் ஒன்றாவது கீரை முகவாத உயர்ச்சியுள்ள 

தம்,மிக்க அழகுபொருந்தியதுமாகய ௮வ் வகழியின் படித் 

துறைகள், ஆங்குக் குளிக்கின்ற ஸ்இிரீகளுடைய குரும்பை 

போன்றனவும், மெல்லியனவுமாகிய பயோ தங்களின் மேல் 

தங்கெ குங்குமம்கரைந்து புதுமையான தோத்றத்தைச் 

செய்ய, ௮தனால், வாசனைபொருந்திய தன்மேனி சிவந்து 

பிரகாசிக்கும்; இஃதன்றி ௮வ் வகழியானது, மிகவும் ஆழ் 

ந்து . தன்னிடத்தே அ௮கப்பட்டவரைக் கரை யேழுமல் 

கொல்லக்கூடியதா யிருப்பதனால் ௮ழகுபரந்த இடையை 

யும், உருக்கெயெதனாலே ஒளிமிகுந்த செவ்வரக்குப்போன்ற 

வாயையும், : தம்மிடம் ௮கப்பட்டவசைக் கெடுத்தே விடு 

இன்ற தன்மையுமுடைய பசத்தையரை நிகர்க்கும்த ௮.துவு 

மல்லாமல். ங்கு மலர்க இருக்கின் ற பலவகை மலர்கள் 

நிறைக்க தோற்றத்தினாலே,தேன் போன்ற இன்பம் lapis 

புதுமணப் பெண்ணாகிய குலமகளையும் நிகர்க்கும், பிறர், 

அசுத்தம். முதலிய எவ்வகைச் கெடுதியும் செய்யா இருக் 
கும்பொருட்டு' ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாட்டையுடைய காவ 

லினாலே, கட்டுக்குள் அடங்கியிருக்கும் அழயே கன்னியை 
யும் நிகர்க்கும்; இவையன்றி, ௮வ் வகழ்க் கரையிலுள்ளன 

வும், வாசனை விசுகின்றனவுமாகிய கமுகமரங்களின் மேல், 

வரிசையான கிரணகல்களையுடைய முத்துக்களைக் கோத்து
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வைத்தாற்போல மலர்ந்த பாளைகளும், ௮வ்வகழிக்குள் ளே 
பூக்அ.த் தோன்றுவனவும், பொங்குவதனாத் சப்இக்கின்ற 

மதுநிறைந்தனவுமாகிய, குவளை மலர்களும் புகழினோடு 

ஒரு &% யோசனைதாரம் சென்று மணக்கும், 

இதுவசை அ௮கழியினுடைய சறப்பைப்பற்றிச் சொ 

ல்லி வந்தோம்; இனி நீசைச்சுமந்து இளைத்த மேகத்தைக் 

தான் அணைத்துக்கொண் டி.ருப்பதனாலே, குழந்தையை 

௮ணைத்துக்கொண் டி ருக்கன்ற தாயினுடைய கொள்கை 

போலவும், மேகத்தைத் தன்னிடத்தே சேர்த்த பெரியமலை 

போலவும் விளம், ௮ம்மேகம் தங்கியிருப்பதனாலே சுரக் 

இன்ற ஊற்று நீங்காக உச்சியையுடைய மதிலின் தன்மை 
யைக் கூறுவாம் : .பரந்தனவாகிய இறு பொற்கொடிகள், ' 
பெருங் கொடிகளோடுசேர்க்து, சுளஇனால் வஸ்துக்களைக் 

கொழிப்பதுபோன்று கொழித்து அசைந்தாடப்பட்டதும், 

இருக்க முள்ளதுமாகிய மதிலானது எப்படி. யிருக்குமெ 

னில், பகசைவர்களுடைய வெற்றி பொருந்திய சேனையா 
னது எிர்த்து ௮கழைக்கடந்துவந்து தன்னை வளைந்து 

கொண்டால், ௮ப்பகைவர் தலைநஈடும்கும்படி. ஒரே சமை 

யத்தில் நாறுபேரைக் கொல்லக்கூடிய , எந்திரமும், பகை 

வர்களைதக் தள்ளி யடிக்கன்ற,, எந்திரமும், கண்ணுக்குக் 
தெரியக்கூடிய பேய் வடிவமாகச்செய்த பெரீறியும், தானே 

சென்று மோதும்படியாகச் செய்த எந்இர்பானையும், பகை 
வர்களை விழுங்கக்கூடிய பெரிய பாம்புகளும், எமனை 

யொத்த கழுகுகீளம், தாமே சென்று பகைவரைக் கட் 

டக்கூடிய சங்கிலிகளும், குந்தம் முதலிய ஆயிதங்களும், 

புலி (ps Auras opin, தாமே பாணப்பிரயோகஞ் செய் 
யும்படி. வில்வடிவமாக அமைக்கப்பட்ட எந்இரங்களும், (5 

பகைவர்மேலே விடக்கூடிய வெவ்விய குதிசை வடிவ 
  

* ஒரு யோசனை மாம்காதத்தளவு ; ஒரு காதம் காலு கூப்பிடு 
ன்பம் கொண்டது,



௪௬ சீவக த்தாமணி வசனம்: 

மாகச் செய்யபட்ட எந்இரல்கிளும், தாமே தொடர்ந்து 
பகைவரைக் கொல்லக்கூடிய கூர்மை தங்கிய வாள்போ 

ன்ற பொதிகீளூம், வந்த எஇரிகளின் மேல் கற்களைவாரி 
விசும்படியான இடல்கணி யென்னும் பொறி முதலியன 

வும்:2பாவையும் அன்னமும் மாடல்களும் ௮ழிக்கப்படு 

இன்ற சவரி 2யும், கொல்லர்களாலே இரும்பினால் செய் 
யப்பட்டு நெருப்பிலே காய்ச்சிக் கொளுத்தக்கூடிய கொள் 

ளிகளும், பெரும் கொக்குவடிவமாகச் செய்த எந்திரங்க 

ளும், கோரமான கூகை வடி.வாகச் செய்த எந்இரங்களும், 

பகைவர் நெருங்யெ காலத்திலே கதவுக்குச் சமீபத்தில் 

வராதபடி. ௮வர்கள் தலைகளை இருகக்கொல்லும் வலிமை 

யுடனே தொங்கவிடப்பட்டி ருக்கும், ஐயவித் துலாமென்று 

சொல்லக்கூடிய நெருக்கு மரமும், எவ்விடத்திலும் தரி 
த, செம்பைக் காய்ச்சி யுருக்கிய வெவ்வியநீரைப் ' பகை 

வர்மேல் சொரியக்கூடி.ய எந் இரங்களும், பகைவர் வெந்து 

போகும்படியானவும், கெருப்பிழ் காய்ச்சி யுள்ளனவுமாகிய 

எஃகுருண்டைகளைச் சொரியக்கூடிய பல எந் இரங்களும், 

வெவ்விதாகக்காய்ச்சிய நெய்யை அள்ளிச் சொரியக்கூடிய 

எந்திரங்களும், பாணங்களை வாரிச் சொரியக்கூடிய எந்த 
சங்களும், வேலைச் சொரியக்கூடிய எந்திரங்களும், இன் 
னும் கம்களை வாரிச்சொரியக்கூடியனவாக£யவனழ$தசக்துத் 
தச்சர் தங்களுடைய புத்திக்கூர்மையினால் செய்த வேறு 

பலவகை எந்இரங்களும், இரும்பினாலே பன்றிவடிவமாகச் 
செய்யப்பட்ட எந்இரங்களும், கோபம் பொருந்திய சர்ப்ப 

வடி.வமாகச் செய்யப்பட்ட எந்திரங்களும், பகசைவர்மேல் 

ஏவக்கூடிய சகடங்களும், குரங்கின் வடிவமாகச் செய்த 

எந்திரம்களும், போர்செய்யக்கூடிய ஆட்டுக்கடா வடிவ 

மாகச்செய்த எக்இரங்களும், பகைவர் உடலை மிகுதியாக 
அறுக்கக்கூடிய அ௮ரிகயிறு முதலிய வைகளும், மிகவும் 
இருத்தமாக அமைக்கப்பட்டுவிளங்கும் , இன்னும் ௮ம்



சாமகளிலம்பகம். ௪௭ 

மதிலானது, வயிரமலைகள் பிரகாசிப்பன போன்று உச்சி 

யில் மேகங்கள் பிறதழக் கூடியவைகளும், : வயிரத்தால் 

செய்த அழ௫ூய தாழ்ப்பாளையுடைய கதவுகள் பொருந்திய 

வைகளுமாகிய கோபுரங்களையுடைய கான்கு வாயில்களும் 

நான்கு முகமாகவும், பலம்பொருந்திய ௮ழ௫ூய % ஞாயில் 

கள் பயோதரங்களாகவும், உயர்ந்த பொற்கொடிகள் கூந்த 

லாகவும், பலம்பொருந்திய ௮கழியான.து ஆடை யாகவும் 

அமைந்து ஒரு பெண்ணின் வடி.வத்தைக் காட்டிக்கொண் 

டிருக்கும், இத்தகைய ௮ம் மதிலின் இறப்பு அளவிட்டுச் 

சொல்லுதற்கியலாது. - 

இதுகித்க, இனி இம் மதிலுக்குள்ளிருக்கின்ற 1 உள் 

நகரமோ, பூய பொன்விளையக்கூடிய இவினிடத்திலே 

நிதியை வெட்டியெடுத்துக் கொண்வெகந்து, அதனாலே 

மிகுந்த செம்பொன்னை, மழையைப்போல அடிக்கடி சித 

றிப் பலருக்கும் பல ஆயிரம் வீதமாகக்கொடுத்து, அவர்க 

ளுடைய தரித்திரம் நீம்கும்படி. செய்த புண்ணியவிசே 

ஷத்தால் மறுமையிலே தேவலோகபதவியை அடையக் 

கூடிய குடிகள் நிறைந்தது ; அது செல்வத்தால் தேவருல 

கத்தை நிகர்ப்பகாயினும், ௮தன் தன்மையைச் றிது 

கூறுவாம் : 

மேற்கூறிய உள்ஈகரத்திலே மதிலைக்கடங்து நுழைந்த 

வுடன் ஆசையை விளைவிக்கக்கூடியதும், பவளகத்தையும் 

கொவ்வைக்கனியையும் நிகர்த்ததும், சிவந்தநிறமுள்ள து 

மாய வாயினையுடைய தோழியராகய தூதிகளால் தம் 

மிடத்சே வந்தவனுக்கு ஒன்றுமுதல் ஆயிசத்தெட்டுக் 
  

* ஞாயில்--மறைந்திருக்து பசைவர்மேலே அம்புகளை எய்வ 

தற்காக ஏற்படுத்திய துவாரங்களின் a Pures ou gS BO wpe gi 

கொள்ளும்படி. அமைக்கப்பட்ட ஒருவகை மதிலுறுப்பு 1 உள்ககரம் 

கோட்டைக்குள்ளிருப்ப து.



FO சீவகசித்தாமணி வசனம். 

சழஞ்சுபொன்வன.ர விலைகூறித் சமது ஈலத்தைக் கட்டுப்பா 
gah விற்ச்றகர்கருநம், கைப்பில்லாசதகாகிய யோக 
தூகர்ச்சியை யுடையவர்களூமான பரத்தையர் £083 we 

கும் சேரிகள் மிகவும் இெப்புற்று வினல்கும். முதலில் 

அன் விடத்தின் வளப்பத்தைச்சொல்லிப் பின்பு மற்றவற் 

நின் தன்மையைப்பற்றிச் சொல்லுவோம். அச்சேரியின் பக் 
கங்க ல்லாம், சரர்ந்திருக்குமிடங்களும், இண்ணைகளும் 

சுத்தமாகக் குங்குமக்குழம்பாலே மெழுகப்பட்டும், உள் 

ஸிடங்களெல்லாம் சந்தனத்தால் மெழுகி மாலைகள்கதொங்க 
விடப்பட்டும், சுவர்களெல்லாம் ஆசைக்குறிப்புண்டாகு 
மாறு சாடகத்தை அனுசரித்துச் சித்திரல்கள் எழுதப் 
பட்டும், பொருத்தமாக அமைக்கப்பட்ட மெல்லியமலர்ப் 
படுக்கையெல்லாம் மிகவும் உயர்வாகத் தோற்றப்பட்டும், 

சேவலோகக்தாரும் விரும்பும்படியான தன்மையை யடை 

யனவாய் விளல்கும் ;, இன்னும், ௮ச் காசுகளஞுடைய பட்டு 

வஸ்திர பணிந்த இடுப்பின்மேல் அ௮ணியப்பட்டு விளம் 

கும் மேகலாபரணமானது, கரம் தல்இியிருக்கும் ௮வயவம் 
ஈம்மைக் தாங்காமாட்டா சென்று நினைத்துச் தெதெறியது 
போல உதிர்த்துவிட்ட இரத்இினங்களும், முத்துக்களும், 
அவர்கள் பிரகாசம்பொருந்திய குயங்களில் பூசுவகனால் 
ச.கறிய சந்தனமும், வாசனைப்பொடியும், தேன்றிறைந்த 
மாலையும், வண்டுகள் வாசனையை அகரும்படியாக வீழ்ந்து 
விளங்குகின்ற முற்றமானது, அரசர்களும் விரும்பிக் si 

கும்படி. மிகுக்த வாசனையை வீசிக்கொண்டிருக்கும் , இன் 

னும் அவ்விடமானது, அப் பசக்தையர்களுடைய பாதம் 
களில் அ௮ணிர்ச சிலம்பின் ஓசையும், அ௮மையி லணிந்த 
மேகலாபரணசத்தின் ஓசையும், கோழியசாலே செம்பஞ் 
சணியப்பட்ட முன்கையிலுள்ள மெல்லிய வி.ரல்களினாலே 
வீணையில் பண்ணை வா௫ப்பதனாலுண்டாயே பாடலோ 
சையும், சிவர்தவாயினாலே பாடக்கூடிய பாட்டின் ஓசை



தாரமகளிலம்ப்கம். ௪௯ 

யும், மூதலில் வாயில்வைப்பதற்குக் கடி. த்துவிருவார்களோ” 
- ஏன்று அஞ்சி வாயில் சேர்ந்தபின் தன்தொழிலை முடிப்ப 

தற்கு இசைந்து வாப்வைத்தவருடைய கோக்கம்போல் 

ஊதுகின்ற வேய்ங்குழலின் இனிமைமிகுக்த ஓசையும், மச் 

தளவோசையும் ஆயெ பலவிதமான சூறையாத ஓசைகள் 

மிகுந்த, தெய்வலோகமும் சமமாகாத தன்மையையுடைய 
தாய்ப் பிரகாடிக்கும்; இஃதன்றி இன்னும், சேன்மிகுக்து 
வண்டுகள் உலாவக்கூடிய மாலையை ௮ணிகஉ்த கூந்தலுக்கு, 
௮ப் பரத்தையர் வாசனைப் புகையையூட்ட, ௮ப்புகையா 

னது பரவி ஆகாயத்திலே சஞ்சரிக்கன்ற சந்இரர் சூரியர் 

களை மறைத்து, அர் நகரத்தில் பகற்காலத்திலேயே இரவை. . 

யுண்டாக்கவும், ௮ப்படியுண்டான இரவை, ௮ப்பெண்க 
ளணிக்திருக்கும் ஆபரணங்களிலுள்ள மாணிக்கங்கள் தன் 
கள் பிரகாசத்தால் கெடுத்துப் பகற்பொழுகை யுண்டாக் 

ட கவும், இயல்பான இராக்காலத்திலும் ஆகாயத்தில் சஞ் 

சரிக்கன்ற சந்திரனுடைய கிரணங்களை அ௮வ்விரத்தன 
வொளிகள் மறைத்துப் பகற்பொழுதை யுண்டாக்கவும், 

மன்மதன் விரும்பக்கூடிய ௮ப் பரத்தையர் சேரியானது 

இசாப்பகலில்லாக சுவர்க்கலோகத்தை நிகர்த்து விளம் 

கும்; இங்குக்கூறிய ௮ப் பரத்தையர் சேரியானது எப் 

பொழுதும் இத்தகைய சறப்பிழ் குறைவுபடாததாம். இது 

நிற்க, இனி ஒழுங்குக்காக இழுத்துப் பிடிக்கப்படும் நூழ் 

கயிருனது கோணாதபடி. தொழிலாளிகள் அதைப் பிடித்து 

இருமருங்கும் அவர்களால் செவ்வை செய்யப்பட்டு, ஒரு 

யோசனையளவு நீண்டு, தேனொழுகுகின்ற மாலைகள் தொங்க 

விடப்பட்டு, சாழ்சந்திகளிலே ஓலிமிகுக்இருக்கக் கூடிய 

தும், ௮ரசர்களாலே கொடுக்கப்பட்ட உயர்ந்த பட்டமும் 

பிய பொன்னாலாகிய ஆபரணங்களும் மிகுந்து எங்கும் 

விளங்கக் கூடியவர்களும், இத்திப்பாகிய மதுவைச்சொரி 
இன்ற மாலையை யணிந்த மார்பினை யுடையவர்களுமாகிய 

1



Go திவகசிந்தாமணி வசனம். 

வணிகர் முதலானோர் தங்கியிருக்கக் கூடியதுமான கடைத் 

தெருவின் இறப்பைக் கூறுவாம்: 

> அவ் விராஜமாபுரத்தின் கடைத்தெருவானது எப்படி. 

“ யிருக்குமெனில், வணிகர், இரத்தினங்களைப் பதித்துச் 

செம்பொன்னாற் செய்யப்பட்ட கடைமணிகளை யுடைய 

கச்சைகளைக்கட்டி தொல்கவிடப்பட்டனவும், கைத்தொழி 

லைப்பற்றிய நூலைக் கற்றுக் Cath sag செய்யப்பட்ட 

oor ny tor Bs பலம்பொருந்திய பவளக்காம்புகளை, மூத்து. 

மாலைபுனைந்த மேற்கட்டியையுடைய சட்டத்திலேதொடுத் 

தூன்றிக் கடைகளைத் இறம்துவைத்துச் சம்தனக்தினாலே 

அழூய உள்ளிடத்தை மெழுகி அடத்புகையைப் புகை 

த்து, முன்னே கற்பஇத்துக் கெட்டிப்படுத்இி அமைத்திருக் 
இன்ற முற்றத்தை அழயெபுஷ்பங்களினாலே அலங்கரித்து, 

தெய்வங்கள் இனிதாகக் கொள்ளக்கூடிய லெண்கமுிகை 

மங்கலத்தின் பொருட்டாகச் இதறுவார்கள் ; அவ்வாறு 

இதறியபின் பேழையிலிருக்து பொன்னைத் தானே சொரி 
யக்கூடிய கதவைச் இறந்து, யவனதேசத்துத் தச்சரால் 

பொன்னாலே செய்யப்பட்டு விளங்குகின்ற ௮ப்பேழைகளி 

லுள்ளனவும் பிரகாசக்தைச் சொரிஏன்றனவுமாகிய இரச் 

இனங்களையும், முத்துக்களையும், வயிரம்களையும் வெளிப் 

படுத்தித் இரள்இரளாகக் குவித்துப் பின்னும் அதிகமாகிய 

பவளத்இரள்களையும், பிரகாசம்மிகுக்கனவும் பழமையாப் 

ஓடி.ந்து சிதைர்சனவுமாகிய பழைய ஆபரணங்களையும், 

ஈடுப்பகலையும் தங்களுடைய கிறத்தினாலே இரவைப்போ 

லாக்கக்கூடிய நிலரத்இனங்களால் செய்யப்பட்ட ஆபர 

ணங்களையும் விற்கும்பொருட்டாகக் குவிப்பார்.கள்; இத் 

தகைய வணிகரின் தன்மை எப்படிப்பட்ட தென்றுல், 

பரிசுத்தமாகிய ஆபரணங்களை ௮ள்ளிக்குவியலாகச் சொரி 

யும்போது அவற்றுள் சில பக்கத்தே Ha DA Non sap 

றை யெடுப்பது சிறுமையென்று நினைத்து அவ்வாறு இதறி



தர்மகளிலம்பகம். இக் 

யவற்றைக் கையினால் எடுக்காத செல்வச்செருக்கை யுடை 
wot, Doge sats அலங்கரிப்புக்காகப் பழுத்த 

. பாக்குக் குலையையுடைய கழுகையும், உயர்ந்த Olsen Cor 

மசத்கையும், வாழை மசத்தையும் பசிய பொன்னாலும், 

௮ழகு விளங்குகின்ற இரத்தினத்தாலும் செய்து ஓவ் 

வொரு கடைக்கு முன்னும் காட்வொர்கள் ; அதனால் இயற் 

கையான கமுசூ முதலியன அவர்களால் விரும்பப்படா 

வாயின ; இத்தகைய அவர்களுடைய செல்வத்தின் மிகுதி 

என்னால் உரைப்பதரிதாகும்; இதனைக் கேட்டுன்ற நீங்க 

ஞும் இவ்விஷயகத்தைப்பற்றிக் கேட்கவேண்டு மென்னும் 

விருட்பக்தை விட்டும் நீங்குவிராக ; இன்னும் அங்கே 

ஜனக்கூட்டம், விலகுவதற்கு இடம் கிடைக்காமல், ws 

கூட்டத்திலுள்ள ஒருவர், தம்முடைய மார்பிலே பூசிய 
சநட்தனக்குழம்பு முதலியவற்றை,பிர்மகுலத்தார், க்ஷத்திரிய 
குலத்தார், வைசியகுலக்தார், சூத்திரர், & அ௮துலோமர், 

1 பிரதிலோமர், 1 சங்கரஜாதியார் ஆகிய ஏழுவகுப்பாரும் 
தாக்கப் பூசிக்கொள்ளும்படி, தேனிழுலிலே கெருங்கு 

கின்ற வண்டுகளைப்போல நெருங்க, அதனாலே பிறந்த 

ஓசையானது நெருங்கிய அலைகளையுடைய சமுத்திர சப் 

தம்போல சப்தித்துப் பொதுவாக ஓசையென்று தெரிந்து 

கொள்வ தல்லாமல் பேச்சின் வடி.வம் இன்னதென்று oy dw 

முடியாதபடி. எங்கும் ஓசேசப்தமாய் மிகுந்திருக்கும். 

கடைத்தெருவின் தன்மை எப்பொழுதும் இவ்வகைச் 

சிறப்புடையதாகவே விளங்கும், இனி, ஸ்திரீகள், தேகத்து 

லணியக்கூடியதும், பசும்பொன்போன்ற நிறத்தினையுடை 
  

* அழுூலோமர் - உயர்குலத்து அணுக்கும் இழிகுலப் பெண் 

ணுக்கும் பிறர்தவர்கள். 

* பிரதிலோமர் - இழிகுலத்து ஆணுக்கும் உயர்குலப் பெண் 
னுக்கும் பிறச்தவர்கள், 

1] சம்கரஜாதியார் - பலகலப்பாகப் பிமந்தவர்கள்,



@e. PoausA PSTD OF OT Lb- 

யதுமாயெ வாசனைப்பொடிகள் அலல்காசத்தின் பொருட்டு 

ஆங்காங்கு AspuuG, ௮வை, இன்னும் அவர்களால் 

பழமை பாராட்டிக் கழிக்கப்பட்டதும், உயர்க்ததுமாகிய. 

புழுகாலும் பனிகீராலும் இளகுதலடை 2) ஓழுகுவதால் 

அக்கலவையோ௫,. யானையினிடத்திலே' யிருந்து சொரி 

இன்ற மதமும் கலந்து, பின்னரும் பலராலுங் கழித்தெறி 

யப்பட்ட மலர்மாலைகளும் அவற்றிலுள்ள தேனும் சேர் 

ந்து சேமுக, ௮கன்மேல் கணவரோடு பிணல்கிய பெண்க 

ளால் கழற்றி யெறியப்பட்டட ஆபரணங்களும் சிந்தப் 

பெற்று, அதனால் மனிதர்கள் விரைவாக அடிவைத்து 

ஈடப்பதற்குக் கூசக்கூடிய மற்றவிதிகளின் வளப்பத்தைக் 

கூறுவோம் : ் ் 

அத் தெருக்களில் ஒருபக்கம், திருவிழாவின் பொரு 

ட்டு, மத்தள வோசைகள் ௮இகரித் தொலிப்பனவும், 

பழமைபெற்றனவுமாகய கோயில்களிலே பேரிகைகளும் 

- சங்குகளும் மிகுந்து முழங்க, அத்தருணத்தில் அத்த 
கைய இறப்பையுடைய திருவிழாவைப் பார்க்கச் செல்வ 

தற்காக அலங்கரித்துக்கொண்ட மாதர்களஞுடைய வாசனை 

வீசுன்றனவும், இளமை பொருந்தியனவுமாகிய பயோ. 

த.சங்களிலணிர்த ஆபரணங்களின் அழூயெ பிரகாசமா 

னத இள வெயிலையுண்டாக்க, அவர்கள் கூந்தலுக்கு இடு 

இன்ற் ௮௫ற்புகையானது பரவி ௮ப் பிரகாசத்தைமறைகத்து 

இளஞ்சூரியனை மறைக்கின்ற மேகத்தைப்போல விளங் 

இக்கொண்டிருக்கும் ) மற்றொரு பக்கத்தில் குடைகளோடு 

குடைகளும் பல யானைகளோடு யானைகளும் நெருங்கப் 

பல அரசர்களும்வர்து ௮ரசனைச் சேவிப்பதற் கேதுவாகய 

மிக்க செல்வமானது ௮வ்வசசனுக் குண்டாகும் பொருட்டு 

அவனால் பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டுக் கரையை யுடைக் 

கின்ற கடலைப்போன்ற வாத்திய முழக்கத்தோடு தேவர் 

களுக்குப் பூஜைஈடப்பதாலே, அத்தேவர்களைச் சேவிக்க



மாமகளிலம்பகம். டு௩ 

வக்க அரசருடைய முடிகள், ஒன்றோடொன்று தாக்க 

கெருல்கி, அதனால் வெளிப்படுகின்ற ஒளியான, மேகத்தி 

னிடத்திலே கோன்றுகன்ற மின்னலைப்போல பிரகா௫க் 

கும்; மற்றொருபக்கம், காந்தள் மலரையொத்த உச்ூக் 

கொண்டையை யுடைய கோழிச்சேவல்களைச் சண்டைக் 

குக் கொளுவி விட்மிச் சந்தோஷிக்கன்ம தொழிலையுடைய 

வாலிபர்கள், ௮ப்போரில் தாம் வெற்றிகொண்ட படியி 

னாலே நாவைமடித்து ஒருவிதமான ௪ப்சக்தைச் செய்து 

கொண்டு ஆடுகின்ற சீழ்க்கையென்லும் கூத்தோடு நெரும் 

குவகால், அப்பொழுது அவர்களால் வெற்றிக் கறிகுறி 

யாகச் சிந்தப்பமிகின்றனவும், உருக்கிய பொன்னாழ் செய் 

யப்பட்டனவுமாகிய பொடி.களும், வாசனைவீசுகன்ற மகரம் 
தங்களும் கலந்து அழகோடு விளங்கும்; மற்மொருபக் 
கம், கணவசோடு பிணம்கிய பெண்கள் பிரிந்து செல் 

௮ம்போது, அவர்களுடைய ஆடையை ௮க் கணவர்கள் 
பிடி.த்திமுக்க, அப்போது மேகலாபரணக்இன் சரங்கள் 
அறுபட்டு, அவற்றிலுள்ள மணிகள் அழகு விளங்காறின்ற 
கல்ல நிலத் இன் மேல் சொ ரிவசனாலே, ௮௩ நிலமானது மிகு 
ந்தபிரகாசத்தைக் தோற்றுவித்து, அழகிய வானவில்லைப் 
போல அழகைச் செய்துகொண்டிருக்கும் ; மற்றொருபக் 
கத்தில், சல்கைச் சிறிதுசிறிதாக றுசத்ததுண்குெள் போன் 
sn ain Bus வெண்மையான அரிளிகளாலே சமைத்த சேரற் 
ஹையும், அளவற்ற கல்லகெய்யினாலே ஆக்கியகறியையும், 
நன்றாக உறைந்து முஇர்ந்த 2யிரால் செய்த பானவர்க் 

கங்களையும், ** உண்ணுங்கள் ! உண்ணுங்கள் | | இவற்றை 
உண்பீர்களானால் பின்பு உங்களுக்குத் தருவதற்கு ஆப 
சணஙய்களு மிருக்கின்றன '* என்று யாசகரைப்பார்த்து 
ஜனம்கள் சொல்லுகின்ற பேரொலியே மிகுந்திருக்கும் , 
மற்றொருபக்கம், மலையிலே ஒழுங்காக வடிகன்ற WH 
வியை ஏம்றுச் தம்மீது சொரிவனபோல மதத்கதைமேலே
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வடியும்படி. சொரிகின்றனவும், மேன்மைபொருக்தியனவு 

மாய யானைகளோரடும், மணிகள்கட்டித் தொயங்கப்பெற்ற 

தேரிலே பூட்டினால் விரைந்து செல்லக்கூடியனவும் வரிசை 

பெற்றனவுமாகிய சூதிரைகளோடும், அவற்றைக் குளிப் 

பாட்டுவதற்காக இளைஞர் நெருங்கக் கூடப் பெற்றதும், 

குளிர்ந்த ஜலத்தையுடையதுமாகிய ஆற்றை யுடையதாய் 

விளம்கும். 7 

மேற்கூறிய வீதிகளின் ப்பு எத்தகையராலும் ௮ள 

விட்டுச் சொல்லக்கூடாததாகும். இதுகிற்க, இனி, இரே 

கைகளையுடைய சங்குகளின் முழக்கமும், அழகிய மத்தளம் 

களின் ஓசையும், செவ்வரிபடர்ந்த கண்களையுடைய பெண் 

களின் ஆபரணங்களின் ஓசையும், விருப்பம் Baha 

இன்ற வேய்ய்குழலினது ஓசையும்கூ.டி, ௮வற்றால் அழகு 

செய்வனவும், இறப்புமிகுக்க இலக்குமி விரும்பிக் குடி. 

யிருக்கக் கூடியனவும், எப்பொழுதும் சிறப்புநீங்காதன 

வும், ௮ரசனுக்குரியார் வசித்திறுப்பனவுமாகிய மாளிகை 

களின் தன்மையை, மிகவும் அழகாக எமது புத்திக்கு 

எட்டியவரையில் ஆராய்ந்து கூறுவோம் : 

௮ம் மாடல்கள் எத்தகைய சிறப்பினையுடையன வென் 

முல், சித்தாிப்பாவையை நிகர்த்த பெண்கள் பந்தடிப் 

பதனாலே, அழகிய இறகுகளையுடைய அன்னங்கள் அப் 

பந்தடியோசைக்குப்பயந்து ௮ம் மாடன்களின் மேற்பாகத் 

இல் தோன்றுகின்ற சந்திரனைத் தம்முடைய இனமென்று 

கருதி, அதனோடு சேர்வதற்குச் சென்று, முத்துமாலைகள் 

தொக்குகன்ற ௮ம் மாடத் இரள்களின்மேலே ௮வ் வெண் 

மையாகிய சச்திரனோகூடி. விரும்பியிருக்கும்; இன்னும் 

செல்வத்தையுடைய we Cesc. மாளிகைகளில், செம் 

பொன்னாலே காம்புமுதலியன செய்யப்பட்டு ஒங்கிவிளங்கு 

கன்றனவும், அழகிய பிரகாசமுள்ளனவுமாகிய கொடிகள், 

ஒழுங்காகக் காற்றினாலே ௮சையும் தோற்றம், விரும்பக்



. நாமகளிலம்பகம். டு௫ 

கூடியதும், பரந்ததுமாகிய இரணத்தையுடைய சூரியனது 

தேரிற் கட்டப்பட் டிருப்பனவும், நெரும்கெய வுசோமஙய் 

களையுடையனவுமாகய கசூதிசைகளின் வெப்பத்தை ஆற் 

றும் வி௫றிகளைப்போன்று விளங்கும்; பின்னும், ௮வ்வி 

டங்களில், தங்களுடைய கணவர் விரும்பும்படி ஆப.ர 

ணத்தை யணிந்த பயோதரங்களில், அவர்களால் பூசப் 

பட்ட சந்தனக்குழம்பு : முதலியவற்றின் ஈரத்தை உலர் 

தீதுகின்ற ஸ்இரீகள், உலரும்பொருட்டு அதனிடத்தே 

புகைக்தாட்டிய வாசனைப்புகையானது சூழ்க்து, அதனால் 

.. மறைக்கப்பட்டனவும், குண்டலத்தை யணிக்கனவும், ஒளி 

பொருக்தியனவுமாகய அவர்களுடைய முகங்கள், மேகத் 

அக்குள்ளே மறைந்து விளங்குகன்றனவும், குளிர்ச்சியும் 

அழகுமுள்ள கரணங்களை யுடையனவும், சறப்புள்ளனவு 

மாகிய சந்தஇிரன்களைப்போலச் தோன்றும் ; இஃதன்றிப் 

பெண்கள், தங்களுடைய தேகத்திலே பூக் காய்ந் துதிர் 

நீத சக்சனமும், அவர்களுடைய கூந்தல் குலைந்து சோர 

அதனாலே விழ்ர்தனவும் ௮அழகய பொன்னிற முள்ளனவுமா 

இய மாலைகளும், இறுவர்கள் களைந்தெறிந்தனவும் சிவக்க 

பொன்னாற் செய்யப்பட்டனவுமாகிய மாலைகளுமே, அவ் 

விடங்களில், வண்டுகள் சேர்ந்து மதுவையுண்ட. சனாத் பழ 

மையான மாலையையணிக்த சேடியர் கூட்டியொதுக்கும் 

குப்பைகளாகும்; அவ்வாறு கூட்டி. ஓதுக்குகன்றவர்கள், 

கல்ல வாசனையும் பிரகாசமும் இனிமையாக நிறைந்த வஸ் 

அதுக்களினாலே அழுத்திக் தேய்த்து மெழுகய மெழுக் 

குள்ளனவும், வாசனையும் மென்மையும் அழகும் பொருக் 

இயனவுமாகிய அ௮ம்மனைகளின் நிலங்களிலே, அழகாகப் 

பல த்தர வேலைப்பாகெள் கோன்றச் Figo gongs 

கரைத்துப் பூசியபின்பு, அழகு. செய்வதன் பொருட்டா 

கப் பொன்னாற்செய்த பூவினோடு சழுசக்இரத்தில் தோன் 

நிய முத்துக்களையும் ஆங்காங்கே வரிசையாக வைப்பரர்
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கள் ; வீடுகள்தோறும் செல்வத்தினுடைய இயற்கை இத் 
தன்மை யுடையகா யிருக்கும்; இன்னும் ௮வ் விடங்களிலே 
சமைக்கப்பட்ட பொறிக்கறியினது வாசனைப்புகையும், ௧௬ 
மையும் நீட்டுயுமுள்ள கூந்தலையுடைய பெண்கள், அக் 
கூந்தலுக்கு ஊட்டிய அருமை நிறைர்த waders are 
னைப் புகையும் நெருக்க, அதைச் ச௫க்கமுடி யாமல் கண் 
சிவந்து கண்ணீர் வருவசனாலே ௮ம் மாளிகைகளின் மேற் 
பாகங்களி லுள்ளனவும், பிரகாசம் பொருந்திய நிறத்இனை 
யுடையனவுமான புழு வினங்கள் பறர்துசென்று, வாசனை 
நிறைந்த சோலைகளிலே இ௰ங்கி, அவற்றைக் தமக் குரிய 
விடமாகக் கொண்டு வ௫க்கும்; மேலும், ஆங்குள்ள 
மனிதர்கள், வெள்ளி யடுப்பிலே, ஈறைக்கொடி. யென் 
லும் ஒருவகை வாசனைக் கொடியையிட்டு, அசன்மேலே 
கஸ்தூரியைத்தூவி, ஈல்ல வாசனைப்புகை எழும்பும்படி 
கெருப்பைவளர்த் த, அதன்மேல் சந்தனக்கட்டை (ps 
லிய விறகுகளை வைக்தெறித்தப் பாகசாஸ்இரத்திற் சொல் 
லிய ஓழுங்குகளெல்லாம் நிறையச் FOOSE BD, நல்ல 
கெய்சேர்ந்ததும், மிக்க இனிமையானது மாயே உண 
வைப் பொற் பாத்இரங்களிலே நிரப்பி, ஓவ்வொரு நாளும் 
தம்மைத் தேடிவருகின்ற விருந்தினசோடும் உண்டு மகிழ் 
வார்கள்; இஃதன்றியும், பல மாதர்கள், வெண்மையாக 
நீண்ட மாடல்களின் மேல் நின்றுகொண்டு, பூமியிலிருந்து 
அவர்கள் நிற்கும் ஸ்சானம்வரை வளர்ந்திருப்பதும், மெல் 
லிய மணச்சை யுடைய பாளை பொரும்தியதுமாயெ கழு 
இலுள்ள பாக்குப் பழத்தையும், அதன் மேல் படர்ந்தருக் 
இன்ற வெற்றிலையையும் பறித்துச் சங்கத்தைப் போன்ற 
வலியினையுடைய தமது கணவருக்குக் கொடுத்து, அவர்க 
எணிக்திருக்கின்றனவும், ஈல்ல கேோத்திலே தொடுத்தனவு 
மாகிய சண்பக மாலைகளை வாங்கிக்கொண்டு, அவற்றை, 
முடித்தற்குரிய கேரமல்லாதக நேரத்திலும், ஆசை மிகுதி
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யால், தங்கள் முத்துமாலையை யணிந்த முடியிலே தரித் 
துக் கொள்வார்கள் ) பின்னும், மையெழுகப் பெற்றன 

வும், வாள்போன்றனவு மாகிய நீண்ட கண்களையுடைய 

அப் பெண்கள், சேர்க்கைக்குரிய காலங்களிலே, குங்கும 

மணிக்்ச தம் கணவருடைய மார்பாகிய நிலத்திலே விருப் 

பம் தங்கிய சமது ௮வயவமாதிய சலப்பை யாலே udp gi, 

மாலையையும் வாசனைச் சாக்தையும் விதைகளாக விதைக் 

துத் தாங்கள் ௮னுபவிக்கக்கூடிய இல்லற வின்பங்களா 

இய விளைவில், விரும்பிய எல்லாவற்றையும் விளைவிப் 

பார்கள் ; (அதாவது: கணவரோடு முறைப்படி இல்லறவின் 
பக்தை .அ௮னுபவிப்பார்கள்.) ௮வ்வாறு ௮னுபவிப்பவர்க 

ஞம், வட்டோட்டையணிக்த கூந்தலை யுடையவர்களுமா 
Gu ௮ப் பெண்களினுடையவும், அனிச்சமலரின் தன்மை 
முழுதையும் பெற்றனவுமாகிய இழ்றடிகள், கணவரோடு 
பிணங்குகன்ற காலத்தில் அவர்களுடைய இரூல் மிதிக் 
கும்போது, அவ்விடத்தில் கோபத்தினாலும் ஈடுக்கல்கொள் 
ளும்; அவர்கள் பிணக்குத்தீர்ந்து சேருகின்ற காலத்தஇல், 
மேகங்கள்வக்து மேற் பாகத்இல் தங்கி யிருக்கின்றனவும், 

அழகுள்ளனவுமாகிய மாடங்களில், புஷ்பங்கள் நிறைந்த 
மெத்தையின் மேல் படும்போது சந்கோஷத்இனாலும் ௩டுக் 

கங்கொள்ளும் 5 இவ்வாறு வாசனைப்புகை மணக்கின்றதும், 

பட்டினாம் செய்யப் பட்ட துமாகிய மெத்தையின் மேல் 
இல்ல௰உ வின்பத்தை அனுப விப்பவர்கள், தம்முடைய 

விருப்ப மிகுதியினாலே இசவுஇன்னதென்றும் பகல் இன்ன 

தென்றும் உணராமல் எப்பொழுதும் ஓசே விதமாயிருப் 

பதனாலே இப்பூமியிலுள்ள ௮வ்விராஜமா புசமானது, இர 

வும் பகலுமில்லாத தேவர் ஈகரத்தை நிகர்த்திருக்கும் ; 

இன்லும், ௮ர் ககரத்திலே, காகத்தில் உற்பத்தியாயினவும், 
அழகிய பிரகாசக்தையுடையனவும், சிறப்புற்றனவுமாகய 

காகரத்தினங்கள், உலாவுகின்ற நீரையுடைய சமுத்திரத் 
8
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இல் தோன்றிய முத்துக்கள் முதலான இரத்தனங்களெல் 
லாம் யாசகரிடத்திலும் குறைவற்று நிறைம் இருக்கும்; ஆத 
ore, ௮வ் விராஜமா புரத்திலுள்ள எல்லே. ரும், விரும்பு 
வோர்க்குத் இரவியத்தை கொடுக்கக்கூடிய கொடைத் 
தன்மையையே பெற் நிருப்பார்கள்,) அங்கே யா௫க்கக் 

கூடியவர் ஒருவரு Neri இன்னும், பொன்னுலகத்த 

லுள்ள தேவர்கள் எப்பொழுதும் தம்முடைய sen sor 

இமையா திருக்கும் தன்மை, எதை நிகர்க்குமென்றுல், 

அவர்கள், தங்கள் கண்களைப்பார்த்து, இந்த இசாஜமா 

புத்திலேயுள்ள முல்லை மாலையைத் தரித்த அழகிய கூக் 

தலையுடைய பெண்களது சுகானுபவமாஇய செல்வமிகுஇ 

யையும், மாளிகைகளிலுள்ள இ.ரவியச் செல்வ மிகுதியை 
யும், கேர்மையாகய வீரகண்டையையணிநர்த பாதத்தை 
யுடைய ஆடவாரது விரமாகிய செல்வத்தையும் நிள்கள் 
காணும்பொருட்டே காரங்கள் இவ்வாறு விழித் இருக்கின் 
Cap” என்று சொல்லி அதன் பொருட்டாகவே விழித் 
இருப்பதுபோலிருக்கும்; இன்னும் திருவிழாக்களும், கல் 
யாணய்களும் ௮வ்விடத்தைவிட்டு எப்பொழுதும் நீங்கா 
மல் நடக்து வருவகனாலே, அவற்றின் பொருட்டாக ஓவ் 
வொரு வீட்டின் முற்றங்களிலும், முழங்குவனவாதிய மத் 
தளங்களும், சங்குகளும், சகரசால் தோண்டப்பட்டதும் 
Apdo gin Gu a ew முழக்த்தைப்போன்ற பே 
சொலியைச் செய்துகொண்டிருக்கும் , ஆதலால், அமரா 
வதியைப்போன்ற இவ் விராஜமா புரதத்தின் சிறப்பு, எம் 
மைப்போன்றவரால் அளவிட்டுச் சொல்வதழ் இயலாது , 
இன்னும், சந்தரனைப்போன்ற மூன்று குூடைகளையுடைய 
அருகக்கடவுளின் அழகிய கோவில்கள், எவ்விடத்திலும் 
ஒவ்வொரு மனைதோறும் எற்பட்டிரக்கன்ற படியால், 
அக் கடவுளின் அருள் விசேஷதக்இனாலே, விசாலமும் ௮ழ 
குமுள்ள இவ் விராஜமாபுமானது, எப்பொமுதம் சூறைவு
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படாததும், ௮அளவற்றதுமாகிய இரவியத்தாலே செழிப் 

புற்றோய்கும்; அன்றியும், இத்சகைய செல்வத்தையுடைய 
Qt cara எல்லா கலத்தையும் தரக்கூடியதா யிருப்பக 

னாலே, தேனைக் துளியாகச் சொரிகின்ற மாலை, பசிய 

ஆடை, சவர்த பொன் முதலியவற்றை எவ்விடத்திலும் 
நிறையும்படி. செய்து, அலங்காரமாக ஆங்காங்கே தொய் 

குவனவாகிய வயிர மாலைகளையும், பிரகாசிக்கின்ற பரணக் 

தையுடைய முத்துமாலையையும் கோற்றுவித்து, சாவருக் 

கும் அருளைக்கொடுத்துச் செல்வக்தையும் உதவுகின்ற 

ஓரு கற்பகச் சோலையாகும். 

  

கோயிற்கிறப்பு. 
அட 

இதுவரை இசாஜமாபு ரத்தின் சீர்த்தியைப் பற்றிச் 

சொல்லிவந்கோம் ; இனி, வேகமாகிய யானையையும், வெழ் 
திபொருந்திய வேலாயுதத்தையும், வெவ்விதாகிய சேனை 

யையும், தேவலோகத்திற்கு இறைவனாகிய இக்இரலும் 

வியக்கத் தக்கதும், நீட்சி பொருந்தியதுமாகிய இரத்தின 

இரீடத்தையும், மேகக்தைப்போன்ற கொடையையுடைய 

கையையும், குத்றமற்ற புகழையும், ஒருவருக்கும் சொந்த 

மின்றித் தனக்கே யுரியகாகப் பூமியையாளும் ஆளுகை 

யையும், வெண் கொழ்றக் குடையையுமுடைய, இவ் விசா 

ஜமா புரத்திற்கு ௮ரசனது வாசஸ்கானமாய்ச் தேவர் ௧௧ 

ரத்தை நிகர்த்து விளங்கும் நல்ல ௮ரண்மனையினது இறப் 

பைச் சிறிது கூறுவாம் : 

ஜலமானது பசந்துவக்து பாயும்படி. நீண்ட பூமியை 

வெட்டி. வெளியேயுள்ள பே ரகழியோடு சார்ந்து இவ் 

வரண்மனையைச் சுற்றிக் கொண்டிழுக்கும்படி. இயற்றப் 

பட்டதும், உள்ளே நுழைவதற்கு மதகாகிய அ௮ழகயவழி 
யையுடையதம், இவ்வுலகத்திலே கொலையும் மிகக் கொடு
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மையு முள்ளவைகளென்று சொல்லப்படும் சுமுமீன்கள் 
வாசஞ்செய்யக் கூடியதும், மிக்க விசால முூள்ளதமாதிய 
சிற்றகழியானது, பூமிதேவிக்கு ஒர் இடையணியைச் சூட் 
ஓியதுபோல இவ் வசண்மனை மதிலின் பக்கத்தே விளங் 
கும், இவ் வரண்மனையைச் சூழ்ந்துள்ள மதிலோ, ஆகாயத் 

இன் ௩டுவைப் பிளந்துகொண்டு தெய்வலோகத்தின் எல்லை 
பைக் காணும்பொருட்டுச் செல்வதுபோல மேக மண்டலத் 
தையும் தாண்டிச்சென்று அதற்குமேல் ௮இகமாக உயர்ம் 
திருக்கும்; ௮௧ னடிப்புறத்திலே பழி.6இருக்கின்ற மேகமா 
og, நீ இப்படியே செல்வாயாயின் தெய்வ லோகமா 
னது உன்னைக் கண்டஞ்சும்; ஆகையால், கீ செல்ல வேண் 
டாம்” என்று தடித்து, அதன் காலைக் கட்டிக்கொண்டு 
பணிவது போன்றிருக்கும்; இம் மதிலின் மேலுள்ளன 
வும், கொடி காட்டும் கூழிகளிலே காட்டப்பட்டு மேலு 
யர்ந்து ௮சைம் தாமிகின்றனவு மாகிய கொடிகள், காற்றி 
னால் ஆடுஈ் கோஜ்றம் எப்படி. யிறுக்குமெனில், மேழ் கூறிய 
வாறு மேசம் காலைப் பிடிச்துக்கொண்டு தடுத்தவள 
விலே மதிலானது ௮ம் மட்டோடு நின்று தெய்வலோ 
சத்தைகோக்கு, : நீ இம்குவந்து ஈம்மைக் கண்டு செல்வா 
யாக”: என்று தன்கையினால் அழைப்பதுபோன்று விளங் 
கும்; இ்தன்றி, இவ் வசண்மனையின் கான்கு பக்கத்த 
லும் ௮மைந்துள்ளனவும், உயர்ந்த மாணிக்கத்தாம் செய்த 
கதவுகளை யுடையனவும், தம்மில் உயர்வு தாற்வில்லாமல் 
ஓத்இிருக்கக்கூடியனவும், சீல சத்தினக்காம் கட்டப்பட்ட 
னவுமாகிய கான்கு கோபுரவ்களின் மேலும், பிரகாடிப்பன 
வாடிய இடி.தாங்ககள் என்னலும் சூலம்களி ஸுச்சியிலே 

சூட்டிய முப்புரியுள்ள முத்துமாலைகள், உலகளந்த நில 
மணி வண்ணனாூய மகாவிஷ்ணுவின் ஒளிமிகுந்த இரத் 
இன கிரீடத்தில் தொக்கும் மாலையைப்போன்று விளங் 
கும்; இன்னும், சங்கானது கருப்பமுஇர்ந்து பெற்ற முத்இ
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னால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையையும் சந்தனத்தையும் தாய் 

கிய அலங்காரத்தையுடைய பயோதரங்களையும், வாசனை 

அ.இகரிக்கன்ற மாலைவிளங்கக்கூடிய கூந்தலையும், ௮ழகய 

சாயலையுமுடைய பெண்கள், ஆசைக்குறிப்போடு தம் மனச் 

Bo கூடிய iC sre seo Gem Meru ia 

பதம், அவ் வரண்மனைக்குள் ளிருப்பதுமாகிய அழகு 

நிறைந்த உத்தியானவனமானது, சிவந்த கண்களையுடைய 

இந்திரனது ககரத்திலே யிழுக்கின்றதம், மிக்க செல்வக் 

தைத் தரக்கூடியதுமாகய கற்பகச்சோலை எத் தன்மை 

யுடையதோ அத்தன்மை யுடையதாய் விளங்கும், இவ் 

வகைச் சறப்பையுடைய ௮ச் சோலையின் ஈமிவே அசன் 

தங்குகின்ற ஒரு மண்டபத்தில், வெள்ளியாற்செய்த ஆண்” 

யானையும், பிரகாசிக்கன்ற பசும்பொன்னாற்செய்த பெட் 

டையானையும், செம்பொன்னாற்செய்க ஆண்மாலும், ௮ம் 

பொன்னாற்செய்த பெண்மானும், ஓன்றை யொன்று ஆசை 

யோடு நோக்கும்படி. ௮மைக்கப்பட்டு, அவற்றைப்பார்த்து 

அவ்வரசன் விருப்பங்கொள்ளத்தக்கவிதமாக அலங்காரத் 

துடன் ஏற்படுத்திய பள்ளியஹையானது, பசியகரணத்தை 

யுடைய நாகலோகத்தைப்போன்று விளங்கும்; ஆங்குப் 

பொன்னாம்செய்க அழகிய பழத்தையும், மரகதத்தினாலே 

செய்த குலையையும், வெள்ளியாற்செய்த பாளையையும், 

பச்சை மணியாற்செய்த வழுவழுப்பாகிய அடிப்பாகத்தை 

யும், நீலரத்தனத்தாற்செய்க மடலையுமுடைய செயழ்கைக் 

கமு௫ன்மேலே ஒழுங்காகத் இரண்ட முத்து வடங்கள், 

ஊசலாடும் கயிருகக்கட்டித் தொங்கவிடப்பட் டிருக்கும் , 

Qe gun, நீல நிறம்பொருந்திய யானையையுடைய அரசன், 

மிகுந்த விளையாட்டின்பத்தின்பொருட்டு விரும்பியதும், 

மன்மதனுக்கு மகழ்ச்சி செய்யக்கூடியதுமாகிய ௮ச்சோலை 

யின் ௮ழகய நிலத்திலே செய்யப்பட்ட செப்குன்றில் உற் 

பத்தியாக்கெதும், இரட்சி யுழ்ழதுமாகிய இனையையும்,



௬௨. சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

௮க் குன்றினின்றும் சூதித்து விழும்படி. செயற்கையாக 

ஏற்படுத்தியிருக்கன்ற அருவியையும், ஆங்கு வளர்க்கப் 

படுகின்ற ஆண்மானும் பெட்டைமானும், பக்கத்திலுள்ள 

சுனையிலிருக்கின்ற குவளைமலர், காவல் காரரூுடைய கண் 

களைப்போல விழித்துக்கொண்டிருக்தும், பயமில்லாமல் 

உண்ணும் பொருட்டு நின்று கோக்கும்; இன்னும், அச் 

சோலையில், இனிய சூயில் சக்கமாகிய எக்காளம்பொருக்து, 

தேன் வண் டின் ஈல்ல இசையாகிய வீணை வாத்தியமும்சே, 

அவற்றோடு கூடிக் கருவண்டுகள் இனிமையாகப்பாட, — 

அ௮ப்பாடலுக்குப் பரிசிலாக வேங்கை மரமானது, கேட் 

டானந்திப்பார் நின்று பொன்னைச் சொரிவதுபோல மலர் 

களைச் சொரியும் ; இன்னும், முன்கூறிய செய்குன்றைச் 

சந்தன மரங்களும், உயர்ந்த ௮சோக விருட்சங்களும், 

சண்பக மரங்களும், முறைமையாக மலர்ந்து மணக்கின்ற 

நாக விருட்சங்களும் சூழ்ந்திருக்கும் , இச் சோலை சூழ்ந்த 

இச் செய்குன்று, எவர்க்கும் மிக்க இனிமையைச் செய் 

யக்கூடியதா யிருப்பதால், எவபேனும், இச்சோலையையும் 
செய்குன்றையும்விட்டு நீல்கினால் அப்படி. நீங்கினோர்க்கு 
உயிர் நிங்னெதுபோலவிருக்கும் த) இவற்றை நினைத்தால் 

போன உயிர் திரும்பிவந்து நின்று செழித்துபோல அவர் 

“ க்கு உயிர் செழிக்கும்; இன்னும் இவ்விடத்திலே, இளம் 

பருவமுடையவர்கள் பந்தை எறிந்து விளையாடக்கூடிய 
பூமிகள், முத்துக்களை ஓரங்களிலே ௮ழுத்தப்பட்டனவா" 
யும், நிறைந்த பிரகாசத்தை யுடைய பொன்னாலே sar 
வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டனவாயும், செல்வ மிகுந்த 
பல இரத்தினங்களை இடையிடையே வரிசை வரிசையா 

கப் பதிக்கப்பட்டனவாயும், தெய்வ லோகத்தை இவ்வுல 
கத்திலே கொண்ெவந்து பஇத்து வைத்தாற்போன்த அழ 

குபெற்றனவாயும் மிக்க சிறப்புடன் விளங்கும்; ௮ப் பூமி 

பிலே பர்.துவிளையாவவோர், 8ழேவைத்த பந்தைக் கையி



தாமகளிலம்பகம். ௭௩. 

னால் தொடாது காலாலேகசட்டி எடுப்பதும், அது எழும்பி 
வரும்போது தால்களணிக்திருக்ன்ற மாலையிலே மறை 
யும்படி. செய்வதும், பின்பு கையாத் பிடித்து அடிப்பதும், 
அப்படி அடிக்க பந்தை மாலையையணிர்த நெத்தியிலே 
படும்படி. செய்வதும், ௮ப் பந்சானது படிப்படியாக உய 
ரும்படி. வரிசையாக அடிப்பதும், ௮2, எப் பக்கத்திற் 
சென்றாலும் சாம்கள் ஓரே நிலையில் நின்று படமெடுக் 
சாடும் ௮ரவக்தைப்போல நான்கு பக்கத்திலும் சுழன்று 
ப.ரவும்படி. ௮டிப்பதுமாக விளையாடுவொர்கள் , இக் சகைய 
பந்து விளையாட்டினால் உண்ட ரகும் இன்பத்திற்கு ௮ளவே 
யில்லை) இன்னும், அவ் வரண்மனையிலே, எமனை யொத்: 
கனவும், மிக்க கூர்மையும் பகைவர்களஞ்டைய இரத்தமும் 
வெண்மையான பிரகாசமு முள்ள கொம்புகளி னிடையிலே 
கோப மிகுக்த பகையசசர்களுடைய தலைகளைப் பக்துபோ 
லக்தூக்கி எறிர் து விளையா வெனவும், ஊற்முரய்ச்சுரந்தொ 
மூகுகன்ற மூன்று மதங்களையுடையனவும், முூகப்டாத்தை 
யணிந்தனவுமாகிய யா னைகளும், பெருமை நிறைம்சனவும், 
காற்றைப்போல் வேகமாகச் செல்லக் கூடியனவுமாஇய 
குதிரைகளும், Cai som tran ip. எப்பொழுதும் ஒலிமிகுக் 
இருக்கும்; இஃதன்றியும், மனச் செருக்கால் ஆசவாரக் 
தைச் செய்கின்ற வீரர் கூட்டம் அசசனுடைய எதிரிகள் 
வ.ரக்கூடுமென்று நினைத்து இசவில் ஒவ்வொரு சாமத்திலும் 
பற்பல Curis wi Sur Dé காக்திறுந்து நித்திரை செய் 
கின்ற மாடங்களும், பகசையரசர்கள் கொடுத்த பகுதஇப் 
பொருள்களாஇய அளவற்ற இரவியய்சன் நிறைந்இருக்இன் 
னவும், செம்பொன்னாற் செய்யப்பட்டனவுமாகிய மாடம் 
களும், முல்லை மாலையைகத்தரித்த அழகிய கூந்தலையுடைய 
பெண்களது இரத்தினுபரணங்களை நிறைத்து வைத்திருக் 
இன்ற மா டங்களும், இவையல்லாத இன்னும் பல மாடங்க 
ளும் ௮வ் வசண்மனையில் அளவற்றது நிறைந்திருக்கும் ;



௬௪ சவகடூத்தாமணி வசனம்: 

இன்னும், பார்த்த மாத்துத்திலே ஆடவாது தேகத்தை : 

வெதுப்பி, அவர் நெஞ்சிலே நின்று சுடக்கூடிய கண்களை 

யுடையவர்களும், & காமர் வல்லிக்கொடி. போன்றவர்களு 

மாய நிருத்த மாதர்கள் ஆடுகின்ற நாடகம் எப்பொழு 

தும் நீங்காத நாடகசாலைகளும், பகையசசர்களிட மிருந்து 

வசப்படுச்திக் கொண்டுவரப்பட்டு, (பெண்களைக் கொல் 

வது சோலம் ' என்று கருதிக் கொல்லாமல் Card ga 

கூத் கொண்டுபுரியும்படி. விட்ட மாதர்கள், அரசனுக்கு 

வெற்றியுண்டாகும் பொருட்டுச் இனர்சோறும் த.இக்கின்ற 

துதிறிறைந்த ஸ்ர்ீகோவிலும், இடையிலே, மலர்க், த கோங்கு 

விருட்சங்களும், வேங்கைமாங்களும், பொன்போன்ற பூம் 

கொத்துக்களை யுடைய கொன்றை மரங்களும், வளர்ந்து 

விளங்கும்படி அங் கமைக்தருக்கும் ; இவைதவிர, அரசன் 

தங்கியிருக்கும் மாளிகை, இரண்ட இரத்்தனசத்தையே 

தாணாகக் கடைந்து நிறுத்தி அமைக்கப்பட்டிருப்பதனா 

லும், செம்பொன்னாலாகிய நீண்டசுவரின்்மேல் சந்தன 

மாத்தை அறுத்து அதனால் செய்யப்பட்ட நீட்சிபொரும் 

இய கைமரத்தைச் சேர்த்து, அதன்மேல் வெள்ளித்தகட் 

டால் மூடப்பட்டிருப்பகனாலும், இர்ரனுடைய அழகிய 

நகரமானது, அ௮ங்குள்ளகேவர்களோடும் இவ்விடத்தில் வம் 

இருந்த தன்மை போன் நிருக்கும், இத்தகைய மாளிகை 

யில் குடியிருக்கும் ௮வ வாசனுக்குக் இனந்தோறும் மாதர் 

கள், தாளத்இற்கேற்றபடி கைகொட்டி யாடும் காடகத்தா 

லுண்டாகு மொலியும், மனம் மகிழும்படி பாடுஇன்ற 

பாட்டினொலியும், கருமையாகிய மத்தளங்களி னெொலியும், 

மற்ற வாத்தியக் கருவிகளோடு இசைூன்ற அழகும் இனி 
மையு முடைய வீணையி ஜொலியுமாகிய குறைவில்லாத 

வாத்திய வோசைகளைக் கேட்பகனாலேயே எப்பொழுதும் 
நேரம் கழியும். 

  
  

* காமர்வல்லி - கழ்பகத்தருவில் படரும் கொடி,



தாமகளிலம்பகம். Fir) 

சச்சந்தன் சரித்திரம். 
he 

மேற்கூறிய அரண்மனையில் வ௫த்துவக்க ௮ரசன் எத் 
தன்மையை யுடையவனென்முல், கச்சையணிஈ்ச பயோத 

சங்களையுடைய பெண்களுக்கு மிக்க விருப்பக்கைச் செய் 

இன்ற சச்சந்த னென்னும் பெயரையுடையவன்; குருகுலச் 

சகோன்றல்; தாமரைபோன்ற சிவக்க கண்களையுடையவன் 5 
அ௮ச்சங்கொண்டு தன்னிடத்கே ௮டைக்கல மென்று சேர் 

ந தவருக்கு ௮மிர்கக்தைப்போல் இனிமை செய்யக்கூடிய 

வன்) தன்னைச்சேராக பகைவரிடத்தில், உயிர்போகுமள 

வும் வேகமாய் ஏறி அதன்மேல் அ௮டங்குகின்்ற அரவக் 
இன் ஈஞ்சைப்போலும் மிகுர்ச ௮ழல்பொருந்திய கோப 

த்தை யுடையவன் ; தன்னுடைய ஈகையபொருக்திய கையி 

னால் அளவற்ற இரவியங்களை வாரிச்சொரிச்து, அடுத்தவ 

ரது தரித்இரத்தை நீக்கெவன் ; கூர்மைதங்கிய வேலா 

யுதத்தினாலே மிக்க வலிமையபொருக்திய பகைவர்களஞுடைய 

தேர்க் கூட்டங்களை யெல்லாம் காசப்படுத்தினவன் $ ஆரா 
ய,த்தக்க சாஸ் இரங்களுக்கு இருப்பிடமாயும், அழகிய மகா 

லட்சுமியினவுடைய கண்களுக்கு வாசஸ்தானமாயு மிருக் 

இன்றதும், மலர்மாலையின் வாசம் பொருந்தியதுமாகிய மார் 

பையுடையவன் , முத்துச்சரங்கள் சூழ்ந்து தொய்கப்படுவ 

தும், குளிர்ச்சி பொருந்தியது மாகிய வெண் கொற்றக் 

குடையால் சழுத்திரஜலம் சூழ்ந்த இவ் வுலூனுக்குச் 

சமமாக நிழலைச்செய்வசகனாலே, இங்குள்ள உயிர்களுக் * 

கெல்லாம் தந்தையபோன்றவன் $ இவன் இவ்வாறு தந்ைத 

போன் நிருப்பகனாலே இவ் வுலகத்திலுள்ளவர்க ளெல் 

லோரும் எப்பொழுதும் இவனுடைய பாதநிழலிலேயே 
தங்கவேண்டுமென்று நினைத்து இவன்மேல் வைத்த விருப் 

பத்தினாலே மிகவும் களிப்படைவார்கள் ; இன்னும், செல் 

வச் இறெப்புள்ள இவ்வரசன், அமிர்தத்தை நிகர்த்து, உல 

9



௬௭ சிவகசித்தாமணி வசனம். ; 

கத்இற்குத் தன்குடை நிழலைச்செய்வதாகிய குளிர்ந்த இரு 

பையால் அறக்கடவுளை நிகர்த்தவன்; அடுத்தவர் தரித் 

இரத்தை நிக்குன்ற தன்னுடைய ஈகையால், உலகஇனுக் 

கெல்லாம் மழையை வழங்கிப் பேருபகாசஞ் செய்இன்ற 

வருணனை நிகர்த்தவன் த பகைவருடைய தேர்க்கூட்டங் 

களையெல்லாம் காசப்படுத்துகன்ற போரில், ௮அழல்பொ 

Gifu கோபத்தை யுடையவனாய்ப் பகைவர் உயிரைக் 
கொல்வதில் எமனை நிகர்க்கவன் ) சாஸ்இிரங்களுக் கெல் 
லாம் இருப்பிடமா யிருக்கின்ற மேன்மையினாலே வாமக் 

கடவுளை நிகர்த்தவன் ; ஸ்இரீகளுக் கெல்லாம் விருப்பத் 

தைச் செய்யக்கூடிய ௮ழ௫ூனாலே பஞ்சபாணங்களை யுடை . 
யவனும், இலக்குமி குமாசனுமாகிய மன்மதனை நிகர்த்த 

ens பகைவராஇய மற்ற அரசர்களுடைய இனிய உயி 
ரைக் கொன்றவரும், வேலாயுதத்தைத்தரித்த சேனையை 

யுடையவரும், சுன்மரபிலுள்ளவருமாகிய அ௮ரசரில், தான், 

மிக்க செருக்கனாலே, இமிலையுடைய காளையை நிகர்த்த 

act; தேன்மாரிபோன்ற இனிமையான வார்த்தைகளை 

யுடையவன் ; அஷ்டஇக்குகளையும் தன்வசப்படுத்திக் காக் 

இன்ற வன்மையையுடையவன் 9 இத்தகைய இவன் தெய்வ 

லோகமட்டும் சென்று பரவிய புகழினாலேமிகுர்.து Mena 

இனான். “ ் 

மேற்கூறியபடி. செல்வமெல்லாம் பொருக்இய இவ் 

வசசனுக்கு இவ்வாறு ஈல்வினை ஈடக்தசகாலே, இதத்குச் 

தகுதியாக இவனுக்கு மனைவியாகும் பொருட்டு, இனிமை 

யாகிய நீர்வளம் மிகுந்த விதையதேசதக் தரசனாகய ஸ்ரீதத் 

கன் மகள், பெண்ணாசையால் வருச்தாத கேவர்களும் 

விரும்பித் துஇக்கக்கூடிய தன்மையை யுடையவளரப்த் 

தோன்றி யிருக்தாள். ௮வள் தாமசை புஷ்பத்தில் விற் 

றிருக்கன்ற இலக்குமியும் துஇக்கத்தக்க ஒரு தெய்வப் 

பெண் போன்றவள் ; வில்லைப்போல நீண் புருவங்களி



மாமகளிலம்பகம். ௬௭ 

னடியிலே தங்கக் கன்னத்தின் புறத்தைக் தாக்குகின்ற 
னவும், வேல்போன்றனவுமாகிய கண்களை யுடையவள் 5 
அவளுடைய வடிவமும் மெல்லிய தன்மையும் இத்தன் 

மையை யுடையனவென்று உவமை கூறுவதற்கரியனவாம் 

ஆயினும், வளையலையணிக்த தோள்களையுடைய அப் பெண் 

ணிடத்தே மிகுக்இருக்கன்ற அழகைச்சிறிது கூறுவாம்: 

வாசனைத்தைலம், புமுகு ஆகிய இவைகளிலே மூழ் 

இக் கடை சுருண்டிருக்கன்ற அவளுடைய கரியகூந்த 
லானது, இருளைப்பிடித்து நீட்டியாக முறுக்கி ஓரே ௮ள 

வாக இரண்டு பக்கமும் அறுத்துப் பிரகாசமுள்ள நல்ல 

பட்டினாலே செய்க உறைக்குள்ளே பொதிந்து வைத்து 

Gig, பின்பு ௮வ்வுறையை நீக்கிவிடப்பட்டது போலப்: 

பார்ப்பவர்சளுடைய கண் இருளும்படி. & நெறிப்புமிகுற்.து 

சேடியர் அழகிய புஷ்பங்களைச்சூடி. வழிபட, எப்பொழு 

தும் மூழ்ச்செயடங்காக தன்மையை யுடையதா யிருக் 

கும், பிள்ளைப்பருவத்தில் ஒரு கலையையுடைய வளைவா 

இப் பின்பு இளமைப்பருவத்தில் மூன்று கலையையுடைய 

காகும் மூன்னும்பிறைச் சந் தரனும், குளிர்ச்சி Gur He 

இய பூரணச்சந்திரனும் ஓரிடத்திற் கூடினார்போல ௮ழ 

கைக்கொண்ட றிய நெத்றியும், வட்டமும் வனப்புமுள்ள 

௪ந்இரன் போன்ற முகமும், தன்னால் தொழப்படும் கண 

வனுக்கு இன்பமாகிய வத்தைக்கொடுக்கும் கொவ்வைக் 

கனிபோன்றவாயும், பரிசுத்தமாகிய பற்களும், வளருன்ற 

அழகினையுடைய நீண்டமூக்கும் ஊர்வ௫க்கும் மனமுரு 

கும்படி. செய்யும்; எழுத்து ஒழுங்குபமிவதற்கு எழுது 

கோலின் நுனியையுதறிச் சித்தரத்தொழிலிலே கைதேர்ந் 
தவன் எழுதியவையபோல், தமக்குரிய குணமெல்லாம் 
நிறைந்த கொடிய புருவல்கள், சிறப்புற்ற வில்லின் ௮ழ 
கைக் கெடுத்துக் தாம் செல்லும் அளவுவசை நீண்டு 
  

% நெதிப்பு - சுருண்டு சுருண்டு வளைவாக வளர்ந்திரு த்தல்,



௬௮ வக த்தாமணி வசனம். 

சென்று, அதற்கு மேற் செல்லாதவைகளாயும், மிக்க ௧௬ 

மையைக்கொண்டு வளைந்து, கெற்றியில் தாம் எவ்வளவு : 

வசை செல்லலாமோ அவ்வளவுவரைசென்று ப.ரவித் தம் 

மில் ஒன்றோடொன்று சேராமல், நாசிக்கு கேசே இடை 

விட்டனவாயும், புகழ்வதற்கரியனவாயு மிருக்கும்$- வடி. 

வத்தில் சேல்மீனைப் போன்று, சில செல்வரிகளையுடை 

யனவாய்க் கடைப்பாகம் இவப்புற்று, மகாவிஷ்ணுவை 

யும் பாற்கடலையும் முகத்திலேசேர்த்து வைத்தாற்போன்று 

நடுப்பாகம் கறுத்தும் சுற்றுப்பக்கம் வெளுப்புற்றும் விள 

ங்குவனவாயும், உலகத்தை வெறுத்த முனிவர்களுக்கும் 

மயக்கத்தைச் செய்யக்கூடியனவாயும், கணவனுக்கு மகிழ் 

ச்சியைச் செய்யக்கூடியனவாயும், சேர்ந்தார்க்கு இன்பத் 

தையும் மற்றவருக்குத் துன்பத்தையும் தரக்கூடிய தன்மை. 

யால் அழமுதத்தையும் நற்றன்மையில்லா நஞ்சையும் நிகர்க் 

கின்ற குணத்தை யுடையனவாயும் மேற்கூறிய கயல் 

மீனைப்போலப் பிறழுகன்ற கண்கள், காதளவும் நீண்டு 

விசாலமுடையனவாய் விளங்கும்; உரோமங்களைக் கத் 

இரிக்கன்ற கத்திரிகையை நிகர்த்தனவாய், வாமிகின்ற 

வள்ளையின் அழகைக் கெடுத்துப் பின்மடங்காது முன்னே 

பொருந்த, அலம்கார மிகுக்தனவும், கோபம் பொரும் 

இய் மகரமீனின் வடி.வாகச் செய்யப்பட்ட குண்டலங்க 

ஞூம் தோமிம் எப்பொழுதும் நீங்காது ௮அசைந்துகொண் 

டி.ருப்பனவும், சிறப்பு நீண்டனவுமாகிய காதுகளும், வயி 

சத்தின் ஒளியைத் தம்மிடத்தே யுடையனவாய் 2196 

குடியிருக்கப் பெற்றிருக்கும் ; பாளைவிடாத இளங்கமுகி 

னுடைய மரக்தம்போன்ற %& கணுவிலுள்ள வசைகளும் 

வழுவழுப்பாகிய வடி.வமும், எப்பொழுதும் தன்பிரகா 

சம் குறையாமல் இழுளைக்கெடுக்கக் கூடியதும், உதயகிரி 
  

% கணு - இரண்டு பக்கத்து வரைகளும் நடுவுள்ள பாகமும் 

சேர்ச்தது,



நாமகளிலம்பகம். ௬௯ 

We Régie HGRA DES சிந்தூராகர மென்னுமிடகத் 

இல் பஇனாறு சதுர்யுகம்வசை இடந்து சிவப்பேறினதும் 

இரட்சியாகக் கடையப்பெத்ததுமாகிய மாணிக்கமும், ஓரி 

டத்இற் சேர்ந்து, ஒருருவமாய், மிக்க இருளையும் ஒரு 

பெரிய: தாமரைபுஷ்பத்தையும் தாங்கக்கொண் டிருந்தது 

போல, கரியகூக்தலையும் அழகிய முகத்தையும் தாங்கிக் 

கொண்டிருப்பதும், வாசனையும் இரட்சியும் உக்தமவசை 

களும் மினுமினுப்பும் சவர்தநிறமு முள்ளதுமாகிய கழுச் 

தானது, அளவிடற்கரிய அழகு குடியிருக்கப் பெற்று 

விளங்கும்; அசைகின்ற மூங்கலையொத்த தோள்கள், தம் 

மிடத்தே யணியப்பட்டிருப்பதும், வாயிலே முத்துச்௪ 

ரங்களைக்கடித்துத் தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஓர் " 

மகரமீனின்வடிவமாகச் செய்யப்பட்டதும், அழகிய மகர 

மென்னும் பெயரை யுடையதுமான தோளணி யானது 

். வாயைத் இறந்து கொண்டிருக்க, அதிலே மேற்கூ நியபடி. 

தூவ்கயெ முத்துவடம் சூழப்பட்டு, ௮ழகய செம்பஞ்சாற் 

Quis மெத்தையைப்போல மென்மையும் சிவப்புகிதமு 

முூடையனவாய்ப் பிரகாடிக்கும்; தெளிவான பிரகாசம் 

பொருந்திய வளையலையணிக்த முன்கையிலே இரண்ட 

- விரல்கள், அழகுநிறைந்த செங்காந்தளி னரும்பைரிகர்த் 

இருக்கும்; உள்ளங்கை, காமரைமலரை யொத்திருக்கும் ; 

இத்தகைய உறுப்புக்களையுடைய இரண்டு கைகளும் ஜாதி 

லிச்கம் ஊட்டப்பெற்று மிக்க சவப்புகிறம் பொருந்திய 

அழகினை யுடையனவாயிருக்கும் 5 மாலையையணிர்த பயோ 

தரங்கள், இளம் பிறையையொத்த முத்துவடத்கைச்சூ 

டித் தம்மீது தங்கும் ௮அழகுக்குரிய விற்றுத்தெய்வ மென் 

னும் இலக்குமி குடியிருக்கப்பெற்்று, அழகிய தேமல் 

படர்ந்து விளங்கும்; உள்ளங்கையபோலும் வயிற்றை ௮ழ 

கோடு பிரகாடிக்கும்படி. செய்வதும், வலஞ்சுழிக்தல் பொ 

ருந்தியது மாகிய தொப்புளானது, கங்கையில் தோன்றும்



௪௦ சிவகசிந்தாமணி வசனம். 

brea fous gor உருவத்தினாலே வருக்தக்கூடியதா 
யிருக்கும் ; கண்ணால் பார்க்கமுடியாததும், ௮அசைவுள்ள து 
மாகிய இடை, பா/ வைக்கு அகப்படாமல் மிக நுட்பமா 

யிருந்தாலும் ௮ப்பெண்ணுக்குரிய தாய்மார் சேடியர்முத 

லானவர்கள் அதனோடு கூடவேயிருந்து பழகுவகனாலே 

அதனை உண்டென்று மதிப்பார் ) மற்றவசெல்லாம் ௮.தூ 

பார்வைக்கு ௮கப்படாமையினால் இல்லை யென்றும், ௮,த 

ற்குக் 8முமேலு முள்ள மற்ற ௮வயவங்க எிருப்பகனாலே 

அவ் விடையும் இருக்கக்கூடு மென்றும் சந்தேகங்கொள் 

வாசேயன்றி, மிச்சயமாச உண்டென்றாவது அல்லது இல்லை 

யென்றாவது தீர்மானிக்க மாட்டார்கள் ;) இதனாலே அவ் 

விடையின் தன்மை அவளைச் சூழ்ந்திருக்கும் பெண்களுக் 

கன்றி மற்றையர்க்கு அ௮றியக்கூடாததா யிருக்கும்; so 

விடையின்8ழ் ௮ணியப்பட்டிருக்கும் மேகலையும், பார்ப்ப 

வர் கண்களுக்கு இனிமையைக் தரக்கூடிய பட்டாடையும் 
சிறப்பினாலே எல்லோசையும் மதிமயக்கக் கூடியவைகளர 

யிருப்பதனாலே ௮வை, இந்திரனாலும் புகழ்வதற்கு அருமை 

யானவைகளா யிருக்கும்; ௮யிராவத மென்னும் வெள்ளை 

யானையின் கையைத் தம் அழடனாலே மயக்கிய ஊருகளோ, 

இளமையான கன்னிவாழைக் தண்டுகள்போல திரட்சி 

யுற்று, ஒளிபொருந்திய ஜாதிலிங்கக்குழம்பை யுண்டு மிக்க 

சவெப்பேதிய செம்பஞ்சானது இவைகளிடத்திலே எ 

கங்கொண்டு இவற்றின் மென்மையையும் நிறக்தையும்பெத் 

அக்கொண்ட தென்று சொல்லும்படி, மென்மையையும் 

நல்ல நிறத்தையு முடையனவாய் மிகவும் பிரகா௫ித்து, 

பொன்னால் மகரவடி.வாகச் செய்யப்பட்ட அழகிய மகர 

மென்னும் % குறங்குசெறி கவ்வப் பெற்று, மிக்க சிறப் 

போடு விளங்கும்; மேற்பக்கத்திலே றிது கவிழ்க்தன 
  

* குறங்கு செறி - தொடையில் அணியப்படும் ஒருவகை ஆப 

சணம்; தொடையிறழ் சேர்ந்திருப்பது என்பது இதன்பொருள்,



மாமகளிலம்பகம். எக 

வாயும், பார்ப்பவர், சமக்குச் சமமாகத் தம்முடைய HOG 

வேஜொன்றில் இருப்பதாகக் கருதாதபடி சிறப்புற்று நீம் 

காத வட்டமாய் உள்ளேபொருக்திய & சர்தை யுடையன 

வாயும், களர்ச்சியுற்றுப் பின்னே வளையாமல் ஒப்பத்றி 
குக்இன்ற முழந்தாள்கள், மனிதர்களுக்கு ஏற்படாத பேர 

ழகைப்பெத்றசனாலே மிக்ச்சிறந்து விளங்கும்; இசண்டு 

கணைக்கால்கள், ஆடுகின்ற தசைகிலை விட்டுப் பெயசாதன 

வாயும், வற்றிப்போகாதனவாயும், மயிர் மிகுந்து நீடாம 

லும் குறுகாமலும் இருக்கவேண்டிய இரமப்படி ௮மை 

யப்பெற்றனவாயும், அழூல் ஒப்பில்லாதனவாயும், ஒசே 

அளவினை யுடையனவாயும், பெருமை மிகுந்த ௮ம்பறுத் 

தூணிபோலக் இரண்டு, தேனூற்றி வளர்க்கப்பெற்ற மூங் 

இலை நிகர்த்து இனிய அழகனை யுடையனவாய்ப் பிரகா 

சிக்கும்; உள்ளே முத்துக்களைப்போன்ற பருக்கைக்கற் 

கள் சேர்க்கப்பெற்றுப் பசும்பொன்னாம் செய்யப்பட்ட 

இண்்டஇுணியும், பாடகமும் அசைந்து தாம் இடக்கின்ற 

இடத்தை வருத்த, அதைக்கண்டு சிரிப்பதுபோல, விரும் 

பிப் பிரகாடுக்கன்ற பொன்னாலாகிய சிலம்பு சப்திக்ச, 

அழகும் ஈன்மையும் நிறைந்த ஆமைப்பார்ப்பினது கூன் 

பொருந்திய முதுகைப்போன்ற இரண்டு புறவடிகளும், 

அறிவுடையோராலும் புகற்தற்கரிய அழகனை யுடையன 

வாப் விளங்கும்; இசைந்து அவற்றைப் புகழத்துணிவார் 

க்கு அவற்றின் சிறப்பு அளவுக்கடங்காமற் போவதனாலே 

தம் அறிவுமயங்கக்கெடும்; இனி இலக்குமியினது கால் 

விரல்களின் அழகைக்கொண்ட பாதவிரல்களோ, நுனி 

யானது பரப்பாயில்லாமல் உயர்ந்து தோன்றிக் குற்றமின் 

றித் இரண்டு, நீட்டுயுற்று, எல்லாம் கூட்டமாக கெருய் 

இப் பொன்னாற் செய்யப்பட்டதும், ஒளியுள்ளது மாகிய 

மோதிரம் சூட்டப்பெத்று, ஜா இலிங்கக்குழம்பை யூட்டின 
  

* சந்து - முழங்கால் பொருத்து.



௭௨ திவக௫ த்தாமணி வசனம்: 

செங்கமுநீர் மலரின் உள்ளிதழ்போலச் செம்பஞ்சூட்டி.ய 

நகங்களைத்தரித்து, அவற்றை மலசென்று நினைத்துத்தேனை 

யுண்ணுவதற்காக வண்டுகள் நெருங்கிச் சப்இக்கக்கூடிய 

தன்மையை யுடையனவாயிருக்கும்) எலும்பும் ஈரம்புமில் 

லாமல், இலவமலரின் இதழைக் தம் மென்மையினாலே 
கெடுத்துக் கண்ணுக் கனியனவாகிய சுற்றுப்பக்கங்களின் 

அளவு உயர்ந்து இந்தப் பெரியரிலத்தில் பொருந்தும்படி 
சேர்ந்து, பெரியோசை வழிவிடுதற்காக ஏழடிக்தூரம் ' 

நடந்தாலும் ௮தை ஒருகாததூரமாக நினைத்து அச்சத்தை 

யடையக் கூடியனவும், மெல்லிய பஞ்சுபோன்றனவுமா . 

இய இத்தடிகளும், பெருமைமிகுக்கனவும், விருப்பத்தை 
யுடையனவுமாய் விளங்கும். 

இதுவரை கூறிவந்த ௮ப் பெண்ணினுடைய இவ் 
வடி.வத்தைச் சச்சந்தன், தனியாயிருந்து தன்னுடையகெஞ் 

சென்னும் படத்திலே குறித்த, ௮கனை நினைப்பென்௫ின்ற 

எழுதுகோலாலே அவயவங்கள் சரியாக விளங்கும்படி. 

எழுதித் தான் கைக்கொண்ட இயானத்இனாலே அவ் வுரு 

வத்தற்குக் & கண்திறந்து, ௮வள் தனக்கு மாமன் மக 
ளானபடியினாலே அவள் மீது, அன்பென்னும் நீரை ௮ழ 

காகச் சொரிந்து, அடங்காத விருப்பமாகய பூவைச்சதறி 
அர்ச்சித்து, அவளை வழிபட்டான். (அதாவது : அவளு 
டைய முழுவடிவத்தையும் மனத்தி லமைத்து அவள்மீது 
விருப்பங்கொண் டி.ருக்தான்.) இவ்வாறு வழிபட்டவனும், 
போர்நீல்காத செருக்குள்ள யானையை யுடையவனும், 
வண்டுகள் நெருங்கிச் சப்இக்கின்ற மாலையையுடையவனு 
மாகிய ௮ச் சச்சந்தன், 1 எழுத்து வடிவைப் பெற்றுத் 

. * கண்இறத்தல் - படம் எமுதி முடிர்தபின் கடைசியில் அவ் 

வுருவத்திற்குக் கண்ணை விளங்கும்படி. எழுதிச் சிற்பிகளால் செய் 
யக்கூடிய ஒருவகை ஈற்இரியை, * எழுத்துவடிவு பெறுதலாவ த, 

எழுத்துக்களின் தன்மை விளங்கும்படி மழலைவார்த்தை சிறிது சுத் 

தமா யிருத்தல்,



சாமகளிலம்பகம், ௪௩ 

தோன்றுகின்ற இளமையான வார்த்தைகளையும் இனிய 
. பல்வரிசைகளையு முடைய ௮ப் பெண்ணினது, நீட்டியும் 
விசாலமுமாகிய கண்களென்னும் வலையிலே அகப்பட்டு, 

அவளுக்குப் பாகம் நிலத்திலேபடுதல் முதலாகிய குறிப் 

புக்களை யறிந்தம் மானிடப் பெண்ணென்று நினைக்கா 

மல் சிறிதும் ஐயமின்றி ௮வளைச் தெய்வப்பெண்ணென்றே 
மனத்திற் கருஇயிருக்கான். 

கன்னத்தில் வடியும் மதத்தை உண்ணும் பொருட்டு 

நெருல்குகன்ற வண்டுக் கூட்டங்களை முகபடாம் போல் 

அணிந்து, மதத்தைப் பெருக்கச் சிந்துகன்ற யானையை 
யுடைய விரனாகிய விதையதேசச் த.ரசனது மகளும், மலர் , 

6s மலரினால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையை யணிக்தவளும், 
மேலே வர்ணிக்கப் பட்டவளுமாகிய இப் பெண்ணுக்குப் 

பொருத்தமான பெயர் விஜயையென்பதாம்; இது, பெண்க 

ளெல்லாசையும் தன் ௮ழகினால் வெற்றிகொண்ட தன்மை 

யாலே எற்பட்ட காரணப் பெயராம் ; இத்தகைய இழப் 

பையுடைய இவ் விஜயை யானவள், ஹிமவான், மஹா 

ஹிமவான், கிஷதம், நீலி, ருக்மி, கரி என்னும் ஆறு 
மலைகளிலும் ஏற்பட்ட பத்மை, மஹாபத்மை, இங்கச்சை, 

கேசரி, புண்டரீகை, மஹா புண்டரீகை என்னும் ஆறு 

பொய்கைகளிலும் றையே வூத்திருக்கன்ற ஸ்ரீ, ஹ்ரீ, 

த்ருதி, கீர்த்தி, புத்தி, லக்ஷ்மி என்னும் ஆறு தெய்வ 
மங்கையருள்ளும், முதன்மையான ஹிமவான் என்னும் 

இமயமலையில் விளங்கும் அருமையான மரகதப்பாறையி 

லுள்ள, பத்மை யென்னும் பொய்கையில் தோன்றியதும், 

அ௮க்கனிபோன்ற நிறத்தினையுடையதும், பொன்னிமமான 

இதழ்களைப் பெற்றதுமாகிய தாமரை மலரின்கண்ணே 

விற்றிருக்கின்ற: ஸ்ரீ என்னும் இருமகள் இவளே என்று 
சொல்லும்படி, குடைகளுக்கெல்லாம் திலகம் போன்ற 

அம், உயர்வுள்ளதுமாகிய வெண்கொற்றக் குடையை 

10



௪௪ ச2வகூந்தாமணி வசனம். 

யுடைய விதையதேசத் தரசனுடைய அரண்மனையிலே 

தங்இ வளர்ந்து வந்தாள் ; ஈகற்குலமே ஒரு பெண்ணின் 

வடிவத்தை எடுத்ததுபோன்றசன்மையை யுடைய இப் 

பெண்ணானவள், மேகலாபரணத்தைத் தரித்த இடையினை 

யுடைய ஆட்வொள், ஊட்டுவாள், % ஓலு.றுத்துவாள், 

* கொடிபயிற்றுவாள், கைத்தாய் என்னும் ஐவகைக் தாய் 

மாரும், அவர்கள் மக்களாகிய தனக்கு மூத்தபெண்களும், 

இலம்புகள் விரும்பித் தங்கியிருக்கப்பெற்ற தன்னுடைய 

அழகிய பாதங்களைப் போத்றும்படி. வூத்திருக்குந்தன்மை, 

ஆயிரம் வலம்புரிச்சங்குகள் ஒரு சலஞ்சலத்தை வளைக் 

இருந்த தன்மையை கிகர்த் இருக்கும் ; இனிய அ௮கலின.து 

செழித்த புகையானது மணக்கப் பெற்றதும், குளிர்ச்சி 

பொருந்தியதுமாகய கூந்தலையும், மெல்லிய மலர்மாலையை 

யுமுடைய இப்பெண்ணானவள், மேற்கூறியவாறு தங்கியி 

ருக்கன்ற காலத்தே இவளுக்கு மங்கைப்பருவம் வந்து 

Ges, அதனாலே அ௮வயவல்கள் உருக்கொண்டு பூரித்து 

விளங்கி, மின்னலும் தன்னியல்புகெட்டு வருக்தக்கூடிய 

இடைமெலிவுத்று, இவளுடைய அழகின் கலமானது மிகு 

ந்து விளங்கிற்று. 

இவள் இப்படியிருக்கப் பெரியசேனையையும், கட்டுத் 

தறியை முறிக்கன்ற ஆண்யானையையு முடைய சச்சந்த 

மகாராஜன், இவள்மீது தனக்கேற்பட்டிருக்த ஆசைமிகுதி 

யினாலே இவளை மணஞ்செய்துகொள்ள வேண்டி மென்ற 

எண்ணங்கொண்டு, பசியவளையலையும் மற்ற பொன்னாபச 

ணங்களையும் ௮ணிட்த இவ்விஜயையின் தந்தையும், முன்னே 
நாம்கூறிய விதையத் தரசனுமாகிய ஸ்ரீ தத்தனிடத்திலே 

மக்திரி முதலியோசை யனுப்பித் தன் எண்ணத்தைத் தெரி 

* ஓலுறுத்துவாள் - தாலாட்டுபவள், அல்ல குழக்தைக்குச் 

சொல்கிரம்புத லில்லாத பலவகை ஒலிகளைக் கற்றுக்கொடுப்பவள், 

ர் கொடி. பமிற்றுவாள் - பேச்சுப்பழக்குபவள்.



/ நாமகளிலம்பகம். ௪௫ 

விக்கும்படி. செய்தான் ; அவ்வாறு தெரிவித்த மாத்திரத் 

இலே, ௮வ் விதையதேசத் தரசனும் ௮வன் மனைவியும், 

மருமகன் சொல்லியனுப்பிய விதத்தையும், விஜயை இயற் 

கையாகவே அவனிடத்தில் வைத்திருந்த நல்ல அன்பின் 

் மிகுதியையும், அருமையான புத்தியையும் தந்இ.ரம்களையு 

முடைய தங்கள் மச்திரிமார் ஆலோசித்து இதற்கு இணம் 

கிய செய்கையையும் பார்த்துச் சச்சந்தன் இவளுக்குமைத் 

அனன் முலையாய் அமைக் திருப்பகனாலே யாதொரு 

தடையு மின்றிப் பார்வையால் பெண்மானை நிகர்த்தவளா 
கிய இவ் விஜயையைப் பெருமையித் இறந்தவனாகிய ௮ச் 
சச்சந்தனுக்கு மணஞ்செய்து கொடுத்தார்கள். 

அவ்வாறு மணஞ்செய்தபின் கீண்ட பொன் மலையை 

நிகர்த்தவனாகிய ச௪ச்சந்தனும், ௮ம் மலையில் படரும் ௮ழ 

திய பொற்கொடியை நிகர்த்தவளும் அமுதத்தைப்போன்ற 

, வளுமாகிய விஜயையும், முதலில் வசந்தன் மலர்ப் பகழி 

களை எய்வதற்குக் குறியிடமாடப் பின்பு, இல்லற விய ' 
லில் விருப்பமுடையவர்களாய் உறவாடிச் சிறப்பினால் சமக் 
இணை எங்குமில்லாதவர்களாய்க் கோபம்மிகுந்து விளம் 

குன்ற விருவப வாகனத்தை யுடையவனாகிய சிவலும், 

அவன் மனைவியாகிய உமாதேவியும் சேர்ந்து இணைபிரி 

யாதிருக்கும் தன்மையை நிகர்த்து எப்பொழுதும் நீங்காத 

'வசாய்க்கூடி. இருவருடம்பும் ஒருடம்புபோலாகப் பொழு 

ந்திவாழ்க்தார்கள் ; அவ்வாறு சேர்க் இருந்தவர்களும், இ 

தில்லாதவர்களுமாகிய விஜயையும் ஆண்யானையை நிகர்த்த 
சச்சந்கனும் சேர்க்கைக்குமுன், அனுபவித்தற் குரியார் 

அ௮னுபவித்தற்கு விரும்பப் படுகின்ற போகபூமியின் செல் 

வத்தைப்போன்று, ஒருவர்மீ கொருவர் விருப்பத்தைச் 

செலுத்தி அனுபவிக்கக் கூடியவர்களாயிருக்தார்கள் ; பின் 

னர், மகிழ்ச்சியை யுடைய முயக்கத்தினால் ௮சவத்தை 

நிகர்த் தும், ஆசைவளர்சின்ற அன்பினால் ௮ன்னசத்தை நிகர்த்



௭௪௬ சவக௫த்தாமணி வசனம். 

அம், கண்முதலிய அவயவங்களைத்தீண்டி அனுபவிக்கும் 

முறையால் காட்டுப்பசுவை நிகர்த்தும், ஒருவர்மீ தொரு 

வர் செலுத்தும் ஆசையினாலே, அப் போகபூமியிலிருக்து 

அல்குள்ள செல்வங்களின்மேல் விருப்பத்தைச் செலுத்தி 

அனுபவிக்கின்றவர்களும், கிரணமிகுந்த ஒளிபொருந்திய 

தேகத்தையுடையவர்களுமாகிய போகபூமி வா௫ிகளையும் 

நிகர்த்தார்கள் த இன்னும் சன்னிடத்திலே நிறைந்த காதலை 

யுடையவனாகிய ௮ச் சச்சந்தனும் ௮வ்விஜயையும் முன் 

கூறியபடி. இல்லறவியல் நடத்திய காலத்திலே, உலகத்தா 

செல்லாம் புகழ்கின்ற அவன், இலக்குமியை நிகர்த்தவளா 

இய ௮வ் விஜயையை அமுதத்தைப் பருகுவதுபோல ௮னு 

பவித்தான் _, விஜயையும் மின்னல் விளங்காநின்ற ஆப ரணவ் 

களை யணிந்த ௮ச் சச்சந்கனை, வேல்போன்ற கண்களையு 

டைய பெண்களுக்குச் சேகரித்து வைக்கப் பட்டதும், 
பொருத்த முள்ளதுமாகிய மதுவைப் பருகுவதுபோட, 

அவன் கலத்தை யெல்லாம் கைக்கொண்டு அனுபவித்தாள்; 

இன்னும், வேலாயுதத்தைக் தாங்கிய ௮ச் சச்சந்தன், அழ 

கிய மேகலாபரணக்தைத்தரித்ச ௮வ்விஜயையின், பவழம் 

போன்ற அ௮தரத்கைச் சுவைக்கத்தகுக்த தென்றுகருதச் . 

சுவைத்துக் கரும்பை யுண்கின்ற யானையை நிகர்த்தான் 5 

அத்தருணத்தில் ௮வள், ௮அவ்யானையா லுண்ணப் படுகின்ற 

கரும்பை நிகர்த்தாள் த இன்னும் ஈலங்குலையாமல் கொடுக் 

இன்ற இன்பத்தால் சேனொழுகுசன்ற மாலையையணிக்த 

௮வ் விஜயை, தேனைக்கொடுக்கின்ற தாமரைப்பூவாக, பிர 
காசத்தைக் கக்குகன்ற வேலாயுதத்தை யுடைய ச் சச் 

சந்கன், ௮ச் சாமரைப் பூவினிடத்தே யிருந்து அப் பூவின் 

தன்மை. சிதையாமல் அதிலுள்ள தேனை யுண்டுன்றதும், 

பிரகாசம் பொருந்திய சிறகுகளை யுடையதும், அழகிய 

தன்மை யுள்ளதுமாகிய வண்டை நிகர்த்தான் _, மேலும், 

பளில்குப்பாறையிலே யுள்ள பவழப்பாவையின் தன்மை



தாமகளிலம்பகம். ௭௭௪ 

யைப்போல விளங்குகின்ற சாயலையும், சேற்றிலேயுள்ள 

இசண்டு கயல்மீன்கள் எஇர்த்துப்போர்செய்வன போன்று 
புரண்டு கடைப்பாகம் இவப்புற்று, விசாலமாக விளங்கு 
இன்ற கண்களையு முடையவளாகிய அவ் விஜயை, பிரகா 

சம் மிகுந்ததும், அழகைக் கொண்டதும், இரமமாகிய 

ஆசை நிறைந்ததுமாகய கனியை நிகர்த்தாள் , அவளி 

டத்தே அன்பைச் செலுத்தி ௮வளை அனுபவிக்கின்ற ௮ச் 

சச்சந்தமன்னன், அக்கனியை யுண்ணும் ௮ழகய இறகு 

களையுடைய வெளவால் பறவையை நிகர்த்தான். இவ்வாறு 

௮னுபவித்தவர்களும், பெருந்தன்மையை யுடை.யவர்களு 

மாகிய இவ்விருவரும், சேர்க்கை நீங்கியிருக்கின்ற காலத் 

இலே எப்படி. யிருப்பார்க ளென்ஞறால், கெருங்கெ மலரால் 
தொடுக்கப்பட்ட மார்பின் மாலையும், நெற்றி மாலையும், 

வாசனைப்பொடியும், நல்லமலரினால் தொடுத்து முடியிலே 

சூட்டுன்ற முடி.மாலையும், மணக்கின்ற சந்தனமும், அறு 

சுவையோடு பொருந்திய உணவுகளும், அஇற்புகையும், 

புமூகும் தங்களை அனுபவிக்கும் அவயவங்களைச்சேர்ந்து 

பற்றி இனிமையைச் செய்யும்படி. (அதாவது : இவற்றை 

யெல்லாம் அனுபவித்து) தங்கியிருப்பார்கள் ; இப்படி. 

யிருந்த இவர்களுடைய இன்பம், எப்படி. யிருக்குமெனில், 

மயிர்ச்சாந்தை யுடையதும், கரிய நிறமுள்ளது மாகிய கூட் 

தலையும், வண்கெள் தேனை யுண்ணக்கூடிய மாலையையு 

மூடைய விஜயையினது மாவடுவின் பிளப்பை யொத்த 

கண்களாகிய நீலோற்பல மலர்கள், ஊடுதலையும் கூடுதலை 

யும் குறிப்பால் உண்டாக்கின கோக்கத்தோடு, ௮வள் 

ஊடின காலத்திலே கோபித்து மிதித்த அடி, சச்சந்தனு 

டைய சர௫லே படுவதனாலே உண்டாய சிலம்பின் சப் 

தத்தோடும், ஊடல் நீங்கிக் கூடிவிளையாடுகின்ற காலக் 

இலே உண்டாகிய மேகலை முதலாகிய ஆபரணங்களின் 

ஒலியோடும்கூடி எப்பொழுதும் £ங்காச தன்மையை



௪௮ வகித்த ரமணி வசனம். 

யுடையதா யிருக்கும் ; இன்னும், பகைவர்களுடைய இசத் 

தம் தோய்ந்த வேலாயுதத்தை யுடைய சச்சந்தன், முன் 
கூறிய இன்பத்தினாலே, ஆப. ரணங்கள் விளங்கா நின்ற 

இளமையான பயோதரங்களையும், ஈலங்கருஇச் சத் இரக் 

காரர்கள் இனந்தோறும் எழுதப் பழகக்கூடிய நுட்பமான 

இடையையும், தழையோடுகூடி. வளர்ந்ததும், மதுவை . 

யுடையதுமாகிய மலரினால் தொடுக்கப்பட்ட மாலை விளங்கு 

இன்ற அழகய மயிர்முடியையும், குண்டலங்கள் இரண்டு 

கன்னப்புறங்களிலும் விளங்குகின்ற முகத்தையு மூடைய 
ஒரு பூங்கொடிபோன்ற விஜயையோ(, கார்காலத்தில் மழை 

யைச் சொரிகின்ற மேகத்தைப்போலவும் அவள் மீது ௮௬ 
ளைச் சொரிந்து தங்கினான்; இஃதன்றி இவர்களுடைய 
மிகுந்த சேர்க்கை உரிமையானது எப்படி. யிருந்ததெனில், 
சச்சக்தன், விஜயையி னுடையதும், சமுத்திரக்திலே யுண் 

டாகிய பவழத்தை நிகர்த்ததுமாகிய இசழமுகத்தை உண் 

டும், ௮வ்விஜயை ஒழுங்காக வளர்கின்ற ௮ச் சச்சந்தனு 

டைய மார்பகத்தே தங்கியும், இடிக்கப்பின்ற மாவைப் 
போலவும், பின்னிய கொடியைப்போலவும், இருவருடைய 

உணர்வும் உடம்புமாகிய எல்லாம் ஓசே கன்மையாகக்க 
லந்து ஒப்பற்ற கடலைக்காட்டினும் அஇகரித்திருந்தது, இப் 

un இவர்களுக்கிடையில் இன்ப மதிகரித்து வறாம்காலத்தி 
லே பச்சைக்கற்பூர மூகலிய வாசனை வஸ்துக்களோடுகலந்த 

- பசுமையாகிய வெத்றிலைச்சுருளை, பிரகாசதக்தைச் செய்வன் 
தும், சறந்ததுமாகிய இசத்தினச்செப்பிலே வைத்துத் 
தாதிப்பெண்கள் ஏந்த, அ௮தனைத்்இன்று அனுபவித்து ஐம் 
பொறிக்கும் இனியனவாகிய அனுபவங்களைக் கணவனுக் 

குக் கொடுத்து, எப்பொழுதும் இல்லறவின்பத்தை அனுப 
விப்பதற்குச் சுழன்று கொண்டி.ருக்தவளும், காமர் வல்லிக் 
கொடிபோன்றவளுமாகய விஜயை, அ௮வனிடக்கே, ஒப் 
பற்ற வொரு சித்திரப் பாவையைப்போன்று வடித்து வந்



மாமகளிலம்பகம். ௪௯ 

தாள், இப்படி. வ௫த்துவரும்போது, மேற்கண்டபடி. இவள் 

செய்த இன்பத்்இனுலே, சச்சந்தன், ௮ ரசாட்டியைச் றி 

தம் கருதாகவனாய், இவளுடைய சேர்க்கையிலேயே கவ 

னத்தைச் செலுத்தி, இவளைவிட்டு நீங்காமல் ௮க்தப்புரத் 
இலேயே தங்கிவரத் தலைப்பட்டான் ) இவ்வாறு இவ்வர 

சன், பூமியெல்லாம் மயக்கத்தைக் கொள்ளும்படி. காக் 

கும் தொழிலைவிட்டு நீங்கிப் பெண்களுக்கெல்லாம் அரிய 

ஆபரணம் போன்ற விஜயை யுடனே சேர்ந்திருந்த பெரிய 

அ௮ன்பானசெய்கை எப்படியிருக்கதெனில், வெண்மையா 

கப் பிரகா௫க்கின்ற சந்திரன், ஆகாயமெல்லாம் இருளடை 

யும்படி, அவ்விடத்தை விட்டு நீங்இச் கன்பிரியகாயகியும், 

பிரகாசம்பொருந்திய நிறத்தினையுடையவளுமாகிய உரேஈ 
இணியோடு. வேற்றிடத்இற்சென்று மறைந்திருந்த தின் 

மையை நிகர்த்திருக்தது. 

மேற்கண்டவாறு குங்கும மணிர்த தோள்களையுடைய 

சச்சட்தனும், செழித்த கயல்மீன்போன்ற கண்களையுடைய 

விஜயையும், தங்களிடத்தே தங்கிய அளவற்ற இன்பத்தை 

நீங்காது அனுபவிக்கின்ற காலத்தில், சந்திரனைப்போன்ற 

வெண்கொற்றக் குடையையுடைய ச் சச்சந்தனுக்குச் 

செல்வமானது பூய சரணத்தையுடைய தேய்பிறைச் சக் 

இரன்போல வசவரக் சூறைக்த தன்மையை இனித்தெ 

ளிர்துகூறி, அதன்மேல் சீவகன் சரித்திரத்தை எடுத் 

அசைப்பாம், 

இம்குக் கூறப்பட்டவனும், ஆண்யானையை நிகர்த் தவ 

னுமாகிய சச்சந்தன், மேற்காட்டியவாறு வாழ்ந்துவருவ் 

காலத்திலே, சன் ௮மைச்சர்களுக்குள்ளே மடைமையில் 

லாக சாஸ் இரக்கேள்வியை யுடையவலும், நற்காரியங்களை 

எடுத் தச்சொல்லும் தன்மை யுடையவனுமாகிய நிமித் 

இக னென்பவனைத் தனக்கு வேழமுகக்கொண்டும், தன்ம 

னம்போல் நடக்கின்ற கட்டியங்காரனைசம் தன்னுடைய



HO - சவகசிச்தாமணி வசனம். 

உயிர்போலக் கருஇயும்வர்சான்; அப்படிக் கருதியிருக் 
கும் சமையத்தில், தான் விஜயையைவிட்டு நீங்காதருக்கும் 
(பொருட்டு, அ௮க்கட்டியங்காரனையே இசாஜ காரியங்களை 

நடத்தும்படி. செய்ய உத்தேடத்துப் பிரகாடிக்கின்ற வாளா 

யுகத்தைத் தரித்ததும், நீட்சிபொருந்தியதுமாகிய கையை 

. யுடையவனான ௮க் கட்டியங்காரனுக்குக் இரீடமும் குடையு 
். மொழிய, மற்ற இராஜூழப்புக்களை யெல்லாம் செய்து, 

வாரினால் கட்டப்பட்டதும், பேரொலியைச் செய்யக்கூட. 

யதுமாகிய மூசசத்தை முழக்கி, இக் காரியத்தை யுலக 

்.. மெல்லாம் அறியும்படிசெய்து, அதன்மேல் அச் சச்சந்த 

மன்னன், அக் கட்டியங்காரனுடனேயிருந்து 8ழ்க்கண்ட 

வாறு சொல்லத்தொடல்கஇினான். ௮வ்வாறு சொல்லத்தொ 
டங்கெவன் ௮வனை கோக்க, * விளங்குகின்ற ஆப ணய் 

களைத்தரித்ச மார்பையுடைய கட்டியங்காரனே ! என்மனை 

வியாகிய விஜயை இறந்த சுவையுள்ள அமிர்தத்தை நிகர் 

த்த இனிமைவாய்ந்தவள் த போரிலே அசைந்து பின்வாய் 
காத குதிரைச்சேனையையுடைய அரிஞ்சயனது குலத்திலே 
உதித்து, கான் முற்பிறப்பில்செய்த வேண்டுகோளாலே 
எவ்வகைப்பழிப்பு மில்லாதவளாய் மிக்க புகழோடு என் 

-னிடத்தேவந்து மனைவியாகச்சேர்க்காள். ஆகையினாலே, 

ஏன்னாவிபோன்ற ௮வ்விஜயையை இமைப்பொழுதும் நீங்க 

யிருக்கச் சஏியேன்$) அதனால், இ.சாஜகாரியங்களைக் கவ 

னித்தல் என்னால் இயலாது; சறிதுகாலம்வசை நீயே எனக் 

குப் பிரதியாக ௮ ரசனாக இப்பூவுலகத்தை மிகவும் புக 
மூண்டாகும்படி. ஆட்௫புரிந்து வரவேண்டும்?” என்றுகூறி 
னான். ௮வ்வாறு பெருமையித் சிறந்தவனா சச்சந்தன் 

சொல்லக்கேட்டுக் கட்டியங்காரன், முன்னமேயே இப்படி. 
யானால் மெத்த ஈலமாகுமென்று கருஇயிருந்தவ னாதலால், 

இவ்வார்த்தை பிறக்தவுடனே மனத்திற்குள் அடங்காம 

இழ்ச்சிகொண்டு, வெளிக்குமாத்தரம் இவ்விஷயத்திற்கு
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இணங்காதவன்போல நடித்து, ௮ரசன் முகத்தைகோக்கி, 

 எமதிறைவசே ! தாங்கள் கூறுறபடியே இவ்வரசாட் 

இயை அடியேன் ஏற்றுக்கொள்வது தகாது அவ்வாறு 

ஏற்றுக்கொண்டு இடமகன்ற இப் பூமியைக்காக்குக் தொ 

ழிலை யான் தாங்குவது எனக்கு எப்படியிருக்கு மெனில், 

பகைவர்களைக் கொல்லுகின்ற பட்டத்துயானையின் பிடரி 

யின்மேல் வைக்கப்பட்டதும், மிக்க அழகுபொருக்தியது 

மாய ௮ம்பாரியை ஒரு காயின்மேல் வைத்ததைப்போல 

எள்ளளவும் பொருத்த மற்றதாயிருக்கும்'” என்றுசொல்ல, 

மணக்கன்ற மலர்மாலையை wes seat, தம்முடைய 

பலத்தனாலே பகைவசொழிய இப்பூலோகம் செழிப்புற்று 

வளர்வதற்குக் காரணமாய் ஏற்பட்டனவுமாகிய தோள்களை 

யுடைய ௮ச் சச்சந்தன், மீண்டும் அவனைகோக்க, “இஃ 

தெப்படியாயினும் என்னுடைய செளகரியத்தை உத்தே 

இத்து என்னாற் செய்யப்படுவதால் இக்காரியத்தை எள்ள 

ளவும் மறுத்துச்சொல்லுதல் கூடாது ?? என்றுகூறினான். 

இத்இரக்காரராலும் எழுதுவதற்கு அருமையான ௮ழகை 

யுடைய மார்பினனாகிய சச்சந்தன், இப்படிச் சொன்ன 

மாத்திரத்திலே கட்டியங்காரன், கைகூப்பி ௮வனுடைய 

பாதங்களை வணங்க, * கொடியசென்று சொல்லப்படும் 

பகைவர்களை யெல்லாம் கொன்று தொலைத்த வேலாயுதத் 

தையுடைய மன்னபேறே| தாங்கள் இவ்வாறு வற்புறுத் 

இச் சொல்வதனாலே, இவ்விஷயத்தைத் தடைசெய்ததந்கு 

என்மனம் இசையவில்லை , ஆதலின், தாங்கள் மிகவும் ௮இ 

கரித்த காதலையுடையவசாகிய மனைவியாரிடத்தே தங்க 

மிக்க இன்பத்தை அடைவீர்களாகட யான் எவ்வகைப் 

பழிப்புமுண்டாகாஃபடி இப்பூவுலகத்தைக்காக்கும் பெரிய 

பாரத்தைக் தாங்குகன்றேன் '' என்றுகூறி, இசாஜகாரியகத் 

இல் பிரவே௫ூத்துச் சேனைகளை யெல்லாம் தன்வசப்படுத்தி 
ஆளத்தொட.ங்இனான். 
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௮௨ - வக ச்தாமணி வசனம்: 

இவ்வாறு இவன் ஆளத்தொடங்கிய மாத்திரத்திலே 

வலம்புரிச் சங்குபோன்ற உத்தம இரேகை பொருந்திய. 

தம், ஈகையிற்டெறந்ததுமாகெய கையையும், மிக்கவலிமை 

யையுமுடைய சச்சந்தன், உபசாரமாகச்சேனையைக்காப்பா 

யென்று கையினாலேகாட்டி அனுப்ப, ௮அவன்சொற்படியே 

சென்று கட்டியங்காரன் சேனையைக்காக்கும் தொழிலைக் 

கைக்கொண்டா னென்று பலரும் கூறக்கேட்டு, ௮ரச 
னுக்குவரும் ஈன்மைதீமைகளை அறிந்து எப்பொழுதும் 

இதஞ்சொல்வோலும்,. மகா உத்தமனும், ஒப்பற்ற அறி 

வையுடையவனுமாகய நிமித்திகனென்னும் அமைச்சன், 

உடனே அ௮சசனிடத்திற்சென்று ௮வன் முகத்தைகோக்கி, 

இரண்ட கல்லையொத்த தோள்களையுடைய மன்னசே! 
நீர் உம்மையன்றி மற்றொருவனிட த்தில் உமது வெற்றி 

பொருந்திய ஆளுகையைக் கொடுத்தால், இப்பூமியின் 

சுதந்திரமும் மிக்க செல்வமும் உம்மைவிட்டு நீங்கும், 
என்று தனக்குத் 

தெரிந்த நீதியாற் கூறினான். Quarry ds Rac mam pu 

நீதிவாக்கெத்தைக்கேட்டுச் சச்சந்தன், தனக்குவக்தெய் 

33 இதனை நீர் ஆராய்ச்சி செய்வீராக 

இய கெட்டகாலத்தால், சிறிதும் மதியாது, கான்கொண்ட 

எண்ணத்தை விடாத கொள்கையையுடையவனாய், அக் 

நிமித்திகனைநோக்க, * நிமித்இக | கட்டியங்காரன் எனக்கு 
உயிரென்று சொல்லப்பட்ட கரூ.தியை யுடையவன் ; ௮வன் 

என்னை யன்றி வேஜொருவரையும் தனக்குக் துணையாகப் 

பெரறு,கவன் ; என் பகைவர்களுடைய கோபத்தின் வலி 

மையை யெல்லாம் கெடுத்து, முற்காலக்தஇிலே நெருங்கிய 

பலபோர்களை யெல்லாம் வென்று, எனக்கு மிக்க கீர்த்தி 

யைச் சம்பாதித் துக்கொடுத்தான் ; இத்தகைய அவனுக்கு 

இச்சமயத்தில் யான்செய்யக்கூடிய ஒரு சகுஇியான காரி 

யத்தையே செய்தேன் ) ௮வன் ஒருகாலத்இலும் எனக் 

குத் தீங்குசெய்ய எள்ளளவும் கருதான் _ அப்படியே be
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நித்தவாறு ௮வன் எனக்குச் செய்யக்கூடிய பலதீங்கு 

களைச்செய்தாலும் செய்யட்டும்; நீ மனத்திற்குக் கவலை 

யைக் கொடுக்கத்தக்க பொறாமை வார்த்தைகளைச் சிறி 

தும் கூறவேண்டாம், நீ உனக்கு ஏற்பட்ட தொழிலைச் 

செய்துகொண்டு வாழ்வாயாக$ இனி இவ்வாறு எனக் 

குச்சொல்லும் தொழிலை விட்டுவிடுவாய் '* என்,று ௮வன் 

மீது வெறுப்புற்று மொழிந்தான். இவ்வாறு சொல்லியும் 

நிமித்தகன் ௮சசன்மீது மிக்க விசுவாசமுள்ளவ னாதலால், 

நிச்சயமாகக் கட்டியங்காரனால் ௮வன் பிற்காலத்தில் கெட் 

.டே.போவா னென்று உறுதிகொண்டு, ௮க்கேட்டிற்குச் 

ச௫ூயொதவனாய், மீண்டும் ௮வனைகோக்கி, * புவனகாவல| 

மக்திரிகள் சமையத்தில் இடித்துச்சொல்லும் உறுஇவாக் 

இயெங்களை மந்இரம்போலக்கருதி ஏற்றுக்கொண்ட மன் 

னர்க்கு எப்பொழுதும் ஈன்மைவந்து சேருமே யன்றிச் 

சிறிதேனும் தீங்குவராது; ஆதலால், யான் இப்பொழுது 

கூறுவது மனத்திற்குச் சம்மதமற்றதாயினும் நீர் சற்று 

இருபைசெய்து கேட்கத்தான் வேண்டும், அன்னியனி 

டத்தில் அரசாட்சியை ஓப்புவிக்காம லிருக்கின்றதே இற 

ந்தசெய்கையாகும் '” என்று எடுத்துச்சொன்னான். ௮தழ் 

கும் ௮வன் இணங்காதபடியினாலே, அதன்மேலும் ௮வ 

னிடத்தில், ““எமதிறைவ ! உம்மைப்போலவே முற்காலத்தி 

லும் புஷ்பங்கள் மலர்கின்ற கொடியை நிகர்த்த பெண் 

களிடத்தே உண்டாகிய இச்சையே அதிகரித்து, இப்பி 

றப்பில் மிக்க பழிப்பையும் மறுபிறப்பில் ௮ளவற்ற பாவத் 

தையும் அடைந்தவர் பற்பலருண்டு ; இன்னும் இம் மோ 

கத்தால் நேர்ந்த திங்கனையு மெடுத் துக்கூறுவேன் ”” என்று 

முற்காலத்துச் சரித்திரங்களையும் உதாரணமாக எடுத்துக் 

கூறத்தொடங்கினான். 

அவ்வாறு கொடங்கிய நிமித்திகன், அவ்வ. ரசனை 

கோக்க; * ஈல்லமணமிகுந்த மலர்களைச்சேர்த்துத் கொடுக்



௮௪ சவக9ந்தாமணி வசனம். 

கப்பட்ட மாலையையணிக்க மார்பினையுடைய ௮ரசூய் 

கமே | தவத்தினால் சிறந்ககன்மையைப் பெற்தவனாகய பிர 
மனென்னும் பெரிய பெயரினையுடையவன், முற்காலத் 
இல் தனக்கேற்பட்ட மோகமிகுஇயால் சுவர்க்கலோகம் 

போய், ௮வ்விடத்திலேயுள்ள கேவஸ் திரீகளைப்பெற விரு 

ம்பி முயற்சித்தும், தன்னை அவர்கள் மதியாது இகழ, ‘wrt 

இக்தஇரபட்டத்தை அடைந்தால் இவர்களை எளிஇ லனுப 

விக்கலாம் * என்று ௧௬௫, உடனே தஇரும்பிவக்து, ௮கனை 
யடையும் பொருட்டாகத் தவஞ்செய்தற்குத் தகுந்த ஓரி 

டத்இலிருக் து, மூன்றபைக்கோடி. வருஷம் கடுமையான 

தவம்புரிந்தான்; அவ்வாறு தவம்புரிந்கதை இந்திரன் 
அறிந்து, “இத்தவம் முடிந்தால் ௩மது பதவிக்குக் கேடு 

வரும் ” என்று நிச்சயித்தத் தன்குருவினிடத்சே இவ் 

விஷயத்தைச் சொல்லி முறையிட்டதன் மேல், அவர், 
* அ.த்தவம் கெடுதற்குரிய உபாயத்தைச்செய்வாய் ” என்று. 

கட்டளையிட்டருளினார்; அதன்மேல் அவ் விஇரன் திலோ 

தூீதமை யென்னும் பெண்ணை யுண்டாக்கி மேற்கூறிய 

பிரமனுடைய தவத்தைக் கெடுத்துவரும்படி.. அனுப்ப, 

அவள்வந்து ௮ப் பிரமனுக்கு எதிரேகின்ற௮ு, ஆசையையுண் 

டாக்குவதற்குரிய ஆடல்பாடல்களைச் செய்தாள்; அவ் 

வாறு செய்யவே ௮ப் பிரமன் ஆசைமிகுக்து விழித்துப் 

பார்க்கக் தொடல்கினன் _ அப்போது ௮வள் அவனுக்கு 

வலப்பக்கத்தில் சென்று அவ் வாடல் பாடல்களைச் செய் 

தாள்; அத்தருணத்தில் இப் பிரமன், “அப்பக்கம் இரும் 

பிப்பார்த் தால் ஈம்மைச்சூழ்க்திருக்கும் முனிவர்கள் இக் 

தகாச் செய்கையைப்பற்றி ஈகைப்பார்களே.” என்று ௧௬ 

இத். தான்செய்துவர்த தவங்களுள் ஒருகோடி. வருஷத 

வத்தால் அப் பக்கத்தில் ஒருமுகத்சை யுண்டாக்கக்கொ 

ண்டு பார்த்தான்; உடனே அவள் பின்புறத்திழ் சென்று 

அவற்றைச்செய்ய ஆரம்பித்தாள் ; இவன் ௮ப் பக்கத்இ



சாரமகளிலம்பகம்: ௮௫ 

லும் மற்றொரு கோடிவருஷ தவத்தினாலே ஒருமுகத்தை 

யுண்டாக்கிக்கொண்டு பார்த்தான் த; அதன்மேல் goer 
இடப்பக்கத்தே சென்று பாடியாடினாள் ; இவன் பின்னும் 
ஓரு கோடிவருஷ தவத்தால் ௮ப் பக்கத்திலும் ஒருமுகத் 

கையுண்டாக்கிக்கொண்டு பார்த்தான்; உடனே அவள் ௮வ் 

விடத்தினின்றும் நீல்கி ஆகாயத்திற்சென்று ௮க்தொழில் 

களைச் செய்தாள் த இவன் ஓழிக்கவையபோக மிஞ்சியிருக்க 

- அரைக்கோடி. வருஷ தவத்தால் மேற்பக்கத்திலும் ஒரு 

முகத்தை யுண்டாக்குக்கொண்டு பார்த்தான் ; அவ்வாறு 

செய்த மாத்திரத்தில் ௮வள், £ நாம் கோரிவந்தபடியே 
இவன் தவழுழுதும் ஒழிக்கது, இனி ஈம்மிருப்பிடம் செல் 

லலாம்' என்றுகருதி, உடனே மறைந்து சென்றாள்; பிர : 

கா௫ிக்கன்ற பயோதரங்களையுடைய அ௮வள்பொருட்டாக 

மேற்கண்டவாறு தன்னுடைய தவத்தை யெல்லாம் செல 

விட்டு கான்கு இருமுகங்களு மூண்டாகும்படி செய்து 

கொண்டு விழும்பிப்பார்த் தும் ௮வள் இவ்வாறு மறைந்து 

போய் விட்டபடியினாலே அவளைச் சே முடியா தவனாய், 

மோகம் அதிகரித்து அப்பால் ஆகாயமார்க்கமாகச் செல் 

லும் தேவஸ்இரீகளை யெல்லாம் மேல்விழுந்திழுத்துத் துன் 
பப்படுத்தக் தொடங்கினான்; ௮வ்வாமுகவே, அதையறிந்த 

தேவர்கள் ௪தாசிவமூர்த்தியினிடத்தில் முறையிட, அவர் 

வந்து பிரமன் இக் கொடுஞ் செய்கையைச் செய்யா திருக் 

கும்பொருட்டு அவனுடைய மேற்றலையைக் இன்ளியெறிக்த 

னர்; அதன் மேல் இப் பிரமன் எல்லாராலும் அவமதஇக்கப் 
பட்டுத் தன்னுடைய உயர்ந்தபதவியையும் இழக்ததல்லா 

மல், பின்பு தவஞ்செய்து கன்னுடையபாவக்தைத் தீர்த்துக் 

கொண்டும், இவனுக்கு இன்றளவும் ௮ச்செய்கை பலரும் 

புறங்கூறுகம் கேதுவாக நிலைபெற்றிருக்கின்றலு 5 இதன் 

றியும், ஸ்திரீகள் கையைப்போன்ற மலரையுடைய கரக் 

தள் செடியின் வேலியமைந்த மலைக்கூட்டம்களுக்கெல்



5% சவக$ந்தாமணி வசனம். 

லாம் தலைவனான மலையசசன்மகளும், கீலமலசால்செய்த 

மாலையை யணிக்தவளுமாகிய உமாதேவி, தன்னுடைய 

நாயகனாகிய இவபெருமான் கங்காதேவியின்மீது அசை 

கொண்டு ௮வனளை மணம்புரிந்ததை அறிந்து பிணங்கிய 

போது, அப் பிணக்கைக் தீர்க்கும்பொருட்டு ௮ச் வன் 

தனது திருமேனியின் பாதியாகய வாமபாகத்தைக் கொடுக் 

கப்பெற்றுக்கொண்ட தன்மை, கொய்யப்பட்ட் கொன்றை 

மலர்மாலையையும், சூட்டும் பூவாகயெ குளிர்ந்த மதிக்கண் 

ணியையுமுடைய ௮ச் சவபெருமானுக்குப் பெருங்குத்ற 

மானதோடு பெண்ணாசையினா லேற்பட்ட பெரியபழியு 

மாயிற்று ) வேலாயுதங்கள் மிகுந்து விளம்குகின்ற பிர 

காசம்பொருக்திய சேனையையுடைய ௮ரசனே ! இன்னும் 

நீலகிறமாய அழகுபொருந்திய கிருஷ்ணன், பெண்ணாசை 

யால், அக்காலத்தில் யமுனையாற்றிலே ௩ீரில் விளையாடிக் 

கொண்டிருந்த கோபிகா ஸ்திரீகளுடைய பல வஸ்திரய் 

களைக் சவர்ந்துகொண்டு கரையில்நகின்ற குருந்தமரத்தி 

லேநி நிற்கும்போது, ௮வன் தமையனாகிய பால்போன்ற 

நிறத்தனழகு பொருந்திய பலராமன் வருவதையறிக்து, 

தனது செய்கையை அவன் காணில் மிக்க பழிப்புண்டாகு 

மென்று கருதியல்லவோ, வஸ் இரங்களோடு ௮க் குருக்த 

மரத்தின்டளையை முறித்து மிகுந்த நிரையுடைய அந்த 

யமுனையாற்றில் விழும்படிசெய்து, இரட்சியும் அழகும் 
பொருந்திய வளையலையணிந்த ப் பெண்களுக்கு ௮வ்வஸ் 

இ.ரங்கள் எளிஇல் கிடைக்கும்படி. யுதவித் தந் மாகத் 

தானும் ஜலத்திலே குதித்து மழைந்தோடினான் த; இஃது 
எவ்வளவு நிர்தையான விஷயமென்பதை நீரே ஆலோ 

சித்துப்பாரும் , ௮ச்சம்பொருந்திய வேலாயுதத்தைத்தரித் 

ததும், விசாலம் பொருந்தியதுமாகிய சையையுடைய மன் 

னவ! காம் இப் பெண்ணாசையைப்பற்றி ஆசாயின் Qa 

மிகவும் பழிப்புடையதாகும்; எப்படி. யெனில், முற்கா”



சாமகளிலம்பகம். ௮௭ 

லத்இலே மிகவும் மோகம் ௮இகரித்து ௮தனாலே மனம் 
கன்றி நின்ற ஒரு கழமுதையைக்கண்டு, தமக்கேத்பட்ட 

இருபையினாலே, புத் தனார், ௮தன் வேதனையை மாத்றும் 

பொருட்டு, ௮தற்தனிமையான அதனுடைய இனத்தின் 

வடி.வமெடுத்துப்போய் ௮கனோடு சார்ந்து, அதற்கு இன் 

பத்தைச்செய்.து, அதனாலே அவசை உலகத்தாரெல்லோ 

ரும், *நீர்மோகத்தால் வருக்தினீரே * என்று தூற்ற, ௮ச் 

செய்கையானது, இப் பூவுலகத்திலே சுகொட்டிற்கழித்துக் 

இடக்கன்ற மாலையைப்போல மிகவும் இழிவாகக் கருதக் 

கூடியதா யிருக்கன்றதல்லவோ ? இஃதன்றியும் இன்னும் 

கேட்பீராக; இப் பெண்ணாசையா லுண்டாகும் பழியை 

எவராலும் மறைத்தல் முடியாது; பஞ்சபாண்டவர்கள், 
இவ்வாசை காரணமாகப்பெற்ற பழிச்சொல் எவராலும் 

நீக்கமுடியாததாய் இன்னும் உலகத்தில் நிலைபெற்றிருக் 
இன்றது; இன்னும், ௮ம்மோகமானது பலசாலும் வாயா 

இய பஹஜையையறைந்து தூற்றப்படுவகா யிருப்பது மல் 

லாமல் மறுபிறப்பிலும் ஈரகம் முதலிய துன்பங்களைக் 

தீரக்கூடியதாயு மிருக்கின்றது ; ஆதலால், அவ் விருப்பத் 

தைப் பெரும்பான்மையும் நீக்கி ஈடுகிலைமையிலே நின்று 

உலகத்தை ஆட்௫புரிவதே ௩ல்லதாகும்'” என்று கூறினான். 

இவ்வாறு நிமித்திகன், பல உறுதிமொழிகளைச்சொல் 

லியும்' சச்சந்தன் அவற்றைச் சிறிதும் மனங்கொள்ளாமல் 

இகழ்ந்து தள்ளிவிட்டான். ௮ப்படி. அவனுடைய சொல் 

லைக்கொள்ளாது தள்ளவே, அதைக்கண்டு பக்கத்திலே 

யிருந்த உருத்திர தத்தனென்னும் மந்திரி, தான் சில நீதி 

மொழிகளை அரசனுக்கு எடுத்துச்சொல்லக்கமுதி, ௮வ்வ 

 சசன்முகத்தை நோக்கி, 4 மன்னவ! பிறரால் இகழப்ப 

டாத பெரிய அறிவினையுடையவனும், ஆயிரஞ் சிவந்த 

கண்களையுடையவனுமாகய இக்திரலும், மிக்க அறிவுபொ 

ருந்திய தன்மையை யுடையவசாகிய மந்திரிகளின் சொய்



௮௮ தவகசித்தாமணி வசனம். 

கருத்தை மிகவும். மேன்மையாகவே கொண்டு நடப்பான் ; 

அவனைப்போலவே தாமும் பெரிய அறிவினையுடையீர் , 

ஆதலின், நீர் இப்பொழுது மந்திரிகளாகிய எம்முடைய 

சொற்களை இகழலாகாது ; அவ்வாறு இகழாதிருப்பிரா 

யின் உமக்கு மிக்ககன்மை உண்டாகும்; அதைவிட்டு நீர் 

இப்பொழுது இக் நிமித்திகன் சொல்லைக்கேளாமல் இகழ் 

வதனாலே பின்பு உமக்கு நிச்சயமாகக் கேடுண்டாகும், 

௮க் கேட்டைக்கண்டு இப்பொழுது உம்மால் மிகவும் பிரி 

யமாகப் பாராட்டப்பன்ற விஜயமாதேவி ச௫க்கக்கூ 

டாத துன்பக்கடலி லழுந்துவாள் ; அவ்வாளுயின் உம்மி * 

டத்தே இன்பத்தை அ௮னுபவிக்கத்தகுக்த ௮ப் பெண்ணுக் 

கு நீர் துன்பத்தைச் செய்யும் ஓர் ௮றிவைப்பெத்றவரா 

வீர்” என்று சொன்னான். 

இதைக்கேட்டவுடன் விளங்குகின்ற பிரகாசத்தையு 

டைய ரத்இனங்கள் பதிக்கப்பட்டு அவற்றால் வெளிப்படு 

இன்ற சரெணத்தை விசுன்ற ஆபசணங்களையுடைய சச் 

சக்சன், முதலில் உருத்திரதத்தனையும் நிமித்திகனையும் 
பார்த்து, “* அளவிட்டுக் கைக்கொண்டு செய்து காக்கப் 

பட்டதும், அருமை யுடையதுமாகிய தவம் பொருந்திய 

தன்மையை யுடையவர்களுக்குக் கருவிலுஇக்கன்ற ௮க்கா 

லத்திலேயே இவ்வுலக ௮னுபவங்களெல்லாம், அவரவர் 

கள் தவத்திற்குத் தக்கபடி. உடவுளால் அளந்து ஏற்படுத் 
தப்பட்டிருக்கன் றன ; ஆயுள்களும் அவரவருக்கு ௮ப்பொ 

மூதே இவ்வள வென்று அமைக்கப்பட் டி.ருக்இன்றன ; 

கடவுள் அமைப்பிற்கு மாற்றமாக உலகத்தி லொன்றும் 

நடவாதது ; இவ்வுண்மை எனக்குகன்முகத்தெரியும்'” என்று 

சொல்லிப்பின்பு நிமித்தகனை மாத்இரம் கோக்கு, * நீ நிலை 

யாமையாகிய அ௮வ்விஷயத்தைப்பற்றி இனி யெனக்கொன் 

றும் சொல்லவேண்டாம் ” என்று அவன்மீது வெறுப் 

புத்றுக்கூறினான். இவ்வாறு கோபித்துக்கூறவே நிமித்தி
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கன், மீண்டும் ௮ரசனைகோக்கி, 4 தேனொழுகுசன்ற பெரி 

யமாலையைத்தரித்த எமஇறைவசே | நீர் எம்மீது மிகவும் 

கடுகடுத்துக் கோபித்தாலும், அரசன் ஒழுங்கில்லாத வழி 

யில் பிரவேடித்த காலத்தே அமைச்சர் இடித்.துக்கூறி 

அவனை அவ் வழியினின்றுக் திருப்புதல் நுட்பமாகய தரும 

நூலின் முறைமை யாதலால், அக் நால் ஒழுங்கை ஆசாய் 

ந்தே அதன் உறுஇயைக்குறித்து இவ்வளவுதாரம் விரி 

வாகப் பலவிஷயம்களையும் எடுத்துக்கூறினேன் ; அவ்வார் 

த்தைகளெல்லாம் உம்முடைய கெட்டகாலத்தால் உமது 

“செவிக்கேருவாயின ; இனிப்பெருமையும்இளமையு முள்ள 

பயோதரங்களையும், வாசனையும் தேனும் நிறைந்த மாலை 

யையு முடைய விஜயை யென்னும் தேவியாருடைய 

அழகை உமக்கு எப்பொழுதும் விருர்தாகக்கொண்டு ௮த 

னாலேற்படும் இன்பத்தை அ௮னணுபவிப்பீராக; பின்னாலு 

மக்குவறாம் கேட்டையெல்லாம் யான் கேசேயிருந்.நு என் 

னுடைய கண்களால் காணாமல் துறவுபூண்டு sas 9p 

குச்செல்வேன் ”” என்றுகூறி மனவெறுப்பின் மிகுஇயால் 

அவ்வாறே புறப்பட்டுக் காட்டிற்குப் போய்விட்டான். 

அதன்மேல் சச்சந்தன், தன்னுடைய கோக்கம்போ 
லவே இசாஜகாரியல்களைக் கவனியாமல் விஜயையோடு 

கூடி இன்பமனுபவிக்து வந்தான் ; அக்காலத்தில், பின்ன 

ரும், “£*நீர்கொண்ட இப் பெண்ணாசை முற்கூறிய தேவர் 

ளின் பெண்ணாசையைப் போலவே பழிப்புண்டாகக்.கூடி. 

யது ; இதுவும் அவற்ஜோடு சேர்ந்த இனமாம் ” என்று 

உருத்திரதக்கன் முூகலியோர் பன்முறை எடுத் துக்கூறியும், 

பூந்கோட்டத்திலே கோன்றிய சிறந்த மலர்மாலையை யணி 

ந்தவளும், மிக்க அழகினை யுடையவளுமாகிய விஜயை 
யின் மனத்திலுண்டான கோக்கம்போலவே நடந்து, மேத் 

கண்டபடி. அவளை அனுபவித்த சச்சந்த மகாராஜன், தன 

க்கு முற்பிறப்பிலே யுண்டாகய தீவினையானது இப்பிறப் 
12
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பிலே முளைத்து.த் தகோன்றியபடியினாலே, அவ்வார்த்தை 

களைச் இறிதும் எடுத்துக் கொள்ளாமற் றள்ளினதோடு, 

இச் செய்கையால் பின்னே தனக்கு வரக்கூடிய கெடுதி 

யையும் எண்ணாதவனாயினான் , அப்படி. எண்ணாத தன்மை 

யினாலே, மலைச்சாரல்களில் கோன்றியனவும், சிறந்தவைக 

ஞளூமாகய இரத்தினங்களாத் செய்யப்பட்ட ஆப ரணங்களை 

யணிந்த மார்பினையுடைய ௮ம்மன்னவன், மேலும்மேலும் 

அவ்விஜயையின் ௮வயவங்களின் கலத்தாலுண்டாகிய இன் 

பக்கடலிலே சிறிதும் வெறுப்படையாமல் முழுகி, அந்த 

இலக்குமி போன்றவளுடைய கேயமென்னும் நீல்காத 

இனிமையுடைய அமிர்கத்தைப்பருகி ம௫ூழ்ந்தான் ; இவ் 

வாழுகவே, பிரகாக்கின்றதும், சிறந்ததுமாகய இரத்தி 

னுப ரணத்தை யணிந்த மார்பகத்தையுடைய ௮ம் மன்ன 

னும், உயர்ந்த பல ஆப ரணங்களைத் தாங்கிய: விஜயமா 

தேவியும், மார்பிலே யணியப்பட்டிருப்பதும், இறப்புமி 

குந்சதுமாகிய இரத்தின மாலையும், கருமணிபோன்ற மயிர் 
முடியிலே தங்கியதும், இலக்குமி வடிவமாகச் செய்யப் 

பட்டதுமாகிய தெய்வவுத்தி யென்னும் ஒருவகை இரத் 

இனாபசணமும் அ௮றுபட்டுச் சட்தக்கூடிய சரசவிளையாட் 

டையுடையவர்களாய், அருமையும் இறப்புமுள்ள சரோ. 

ரத்தினத்தை யுடைய நாகரைப்போல, இணைபிரியாது, 

இருவருடம்பும் ஒருடம்புபோலா௫, மகிழ்ந்து தல்கியிரும் 

தார்கள். 

அப்படித் தங்கியிருக்கின்ற காலத்தே அவ்விருவரும் 

சேர்ந்து இன்பமனுபவித்த ஓருகாளிரவில், தேன்நிறைம் 

"ததும், மிக்க இளமை யுடையதுமாகிய ஒரு சாமரைமல 

ரின்மேல், அழகு நிறையும்படி. வீழ்ந்த ஒள்ளிய பிரகா 
ச,த்தையுடைய முத்தைப்போன்று, பலம்பொருந்திய ஜீவ 
கன்,விஜயையின் வயிற்றிலே கருவாகப்பொரும்இனான்; அவ் 

வாறு கருத்தரிக்க, அச்சமையத்திலேயே, பகைவர்களு
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டைய இசத்தக்கறைகோய்ந்த வேல்போன்ற கண்களை 

யுடைய ௮வ் விஜயை, அவர்கள் மேற்கண்டவாறு அனுப 

வித்த இன்பத்தை நீங்கச்செய்யும் கெட்டகாலம் வருவ 

தற்கு முூன்னறிகுறியாக ஏற்பட்டதும், அப்பொழுதே 

அவர்கள் சந்தோஷத்தை நீக்கியதும், கொடுமையானது 

மாகிய கனவைக் கண்டனள் ; பஞ்சுபோன்ற அடியினை . 

யும், பவழம்போன்ற சிவந்த வாயினையுமுடைய அவள், 
தூங்குசன்ற காலத்திலே மேற்கண்டவாறு கண்டகனு 
மூன்று; ௮ம் மூன்றும் மறந்துபோகாமல் விழித்தபின் 

பும் அவளுடைய மனத்தினிடத்தே தோன்நிய படியி 
னாலே ஆராய்க்தெடுத்த ஆபரணங்களை யணிந்த ௮வ்விஜ 

“யை, அச்சல்கொண்டு நடுங்கினாள் த அக் காலத்திலே 

விருப்பம் தங்கிய சூரியன் இழக்குத்திக்கிலே யுதயமாக 

இருள் நீங்கி விடியற்கால மாயித்று, அவ்வாறு விடி. 

தமாத்திரத்திலே மூங்கிலையொத்த தோள்களை யுடைய 
௮வ் விஜயை, பண்ணமைந்த விணையினிடத்தே தடவிப் 

பழக விளங்குகின்ற விரல்களையுடையகையினால் தந்தசுத்தி 

முதலியன செய்து, கண்கழுவி ஈல்லவஸ்இரத்தை யணி 

ந்து, தேவர்கள் சொரிகின்ற புஷ்பமாரியையும், தீவினை 

யைவெல்லக்கூடியதும், பிரகாசம் மிகுந்ததுமாகிய ௮றவா 

ழியையும், வளப்பம்பொருந்திய புகழையுமுடைய ௮௬ 
கக்கடவுளின் அடியைக் கனவினாலேற்பட்ட அச்சம் நீங் 
கும்பொருட்டு வணங்கத்தொடங்கினாள் த ௮வ்வாறுதொ 

டங்ெவள், இவ்வுலகத்திலே யில்லாத மணமும் இழப்பும் 
வாய்ந்த பல புஷ்பங்களையும், சந்தனத்தையும் கைக்கொ 

ண்டு, * எம்பெருமானே ! கின்னடிக்கு இவை பொருந்து 

வனவாக” என்று அருச்சித்துத் துதித்து, ௮தன்மேல் 

வெவ்விய குதிரைகள் பூட்டிய தேர்க்கூட்ட மிகுந்தசே 

னையையுடைய தன்கணவனாகிய ச் சச்சந்கனிடத்சே 

சென்று ௮வனடியையும் வணங்கினாள்,
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இவ்வாறு வணங்கினபின்பு, சிறந்த வலிமையையுடைய 

சச்சந்தன், தான் விரும்புகின்ற மனைவியாகிய ௮வ் விஜ 

'யையைப்பார்த்து, தேவர்கள் பார்வையினாலே இன்பத்தை 

நூகர்வதுபோல கோக்கத்தால் ௮வள் ஈலத்தைப்பருகி மக 

ழ்ந்தான் ; அவ்வாறு மகிழ்ந்தபின்பு, வாசனை பொருந்திய : 

மாலையையணிக்த ௮வ் விஜயை பானவள், ௮க் கனாக்களின் - 

விபரத்தை அ௮வனிடத்தே வெளிப்படுத்தக்கருஇ, மேற் 

கூறிய துன்று கனாக்களுள் ஒன்று, தேன் பருகும்போது 

இனிமையைச் செய்து பின் புளிப்பதுபோல முதலில் இனி 

மையைச் செய்து பின்பு கேடாகக்கூடியதா யிருந்ததால் 

அதை, ஒழுகுகின்ற ஈல்ல தேனைப்போலவும், மற்றொன்று, 

பாலைப்போல் எப்பொழுதும் பரிசுத்தத்தோடு விளங்கக் 

கூடியதாயிருந்த தாதலால் அதைப் பாலைப் போலவும், 

இன்னு மொன்று, ௮முதூற்றானது எப்பொழுதும் சுரந்து 

இனிமை செய்வதுபோல, மிகவும் வளர்ச்சியுற்று உலகத் 

; துக்கெல்லாம் இன்பத்தைச் செய்யக்கூடியதா யிருந்தபடி. 

ட யால், அதைச் இற்சில கண்களாகச் சுரக்கின்ற அமிர் 

தூற்றைப்போலவும் ௮ம் மூன்றையும் சொல்லத்தொடய் 

இனாள். அவ்வாறு தொடங்கியவள், சச்சந்தனைகோக்கி, 

“ எனதுயிர்த்துணைவசே | யான் மிகவும் ௮ஞ்சத்சக்க சில 

கனவுகளை நேற்றிரவு நித்திரையில் கண்டு விழித்தேன் ; 

அவைகளாவன : பூங்கொத்துக்களை யணிந்த ஒரு ௮சோக 

விருட்சம், தான் ௮ணிந்த பூங்கொத்துக்க ளெல்லாம் உதிர் 

ந்துகெடப் பின்பு தானும் கேராக அடியற்று வீழ்ந்தது 5 

அப்படி. வீழ்ந்தவுடனே அ௮தனடி. வழியாக ஒருமுளை, 

அவ் விருட்சத்தை நிகர்த்து, முத்தைப்போன்ற வெண்மை 

யான பிரகாசத்தையுடைய எட்டு மாலைகளை யணிந்த ஒரு 

கரீடத்திற்கு இருப்பிடமாக ஈட்மிவைத்தாற்போல ஓங்கி 

நின்று வளர்ந்தது ””' என்று கூறினாள். ௮ப்படிக்கூறிமுடித் 

தவுடன், மேகங்கள் படிந்து விளங்காநின்ற மலையைப்
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போல் அசையாத நிலைமையை யுடையவனாகிய சச்சந்தன், 
இக்கனவுகளின் இயல்பாஇிய பயனை, இவ்வுலகத்திலே விள 

ங்குன்ற கனாநாலின் விதியினாலே ஆராய்ந்து, அசோக 
மரம் பூங்கொத்துக்க ளுதிர்ந்து ௮டியற்று வீழ்ந்ததனால் 

கட்டியங்காரன் தீங்கு செய்யத் தன் சுற்றமெல்லா மழிக்து 

கனக்கும்கேடுண்டாகுமென்றும், எட்மோலைகளை அ௮ணிக்த 

முடிதோழ்றியதனால், விஜையைகருப்பத்தில் தனக்குச்டிற 
நக புத்திரன்தோன்றி ௮வன் எட்டுப் பெண்களை மணந்து 

வாழ்வா னென்றும், ௮வ் வசோகமரத்தை கிகர்த்து ஒருமு 

ளைதோன்றி அம்முடிக்கிருப்பிடனா யமைந்து வளர்ந்தோங் 

இயதால், தன்௮ரசுரிமை போன்ற ௮ரசுரிமைச் செல்வமா 

னது அப் புத்இரனுக்குப் பிற்காலத்திலே யுண்டாகி உலக 

மெல்லாம் ஈன்மையை யடையும்பொருட்டு வளர்ந்தோல்கு 

மென்றும் தெரிந்து, தனக்குவரும் கேட்டைக்குறித்துகேர் 

மையாகிய குண்டலம் பிரகா௫ிக்கச் றந்த முடியை ௮சை 

தீது ௮சோகு முறிந்து விழ்ந்தகனாலேற்படும் தன்னுடை 

யகேட்டைச் சொன்னால் விஜயைவருக்துவாளென்றுகருதி, 

அதனை மறைத்துவிட்டு, மாலைகளை யணிக்க முடியைக் 
கண்டதில் மாலைகளை ஒரு கனவாகவும் முடியை ஒரு கன 

வாகவும் பிரித் து இரண்டு கனவாக்கி, ௮வற்ஜோடு ௮சசுரி 
மைச் செல்வம் வளர்வதத்குக் காரணமாகிய முளை கோன் 

நியதையும் சேர்த்து மூன்று கனவாக முடிவுசெய்லு, 
அவள் துன்பத்தால் வருந்தி ௮ழகுகெடா திருக்கும்படி. 

அவற்றை ௩ஈன்மையாக எடுத்துரைக்கத் தொடல்கினான் 

அவ்வாறு சொல்லத் தொடங்கியவன், ௮வ் விஜயை முகத் 

தைகோக்கி, “காதலி | நீ கண்ட கனவுகளின் பலனை எடுத் 

துக் கூறுவேன் கேட்பாயாக; அவற்றுள், தோற்றிய கல்ல 
முடியானது, இனிமேல் உன் வயிற்தில் பிறக்கப்போ௫ற 

மகனாம்; ஈல்ல வாசனையுடைய எட்டுப் பூமாலைகள், ௮வ 

னால் விரும்பிக் கல்யாணம் செய்யப்படும் எட்டு மனைவியர்,
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நல்ல மூளையானது உன்மகனுடைய செல்வமாம் ”” என்று 

கூறிப் பின்பு ௮அசோகமரசம் முறிந்ததனாலேத்படும் தன்னு 
டைய சரவா௫ய பயனைக்கூருமல் விட்டுவிட்டான். அப் 

படிச் சொல்லாதுவிடவே விஜயை மீண்டும் ௮வன் முகத் 

தைகோக்கி, 4 என பிராண நாயகரே ! தாங்கள் கூறிய 

மற்றக் கனவுகளின் பயன்சரியே; அ௮சோகமரம் முறிந்த 
னால் ஏற்படும் பயன்யாது? தயவுசெய்து அதனையும் கூற 
வேண்டும் '? என்றுகேட்கச் சச்சந்தன், அவளைப்பார்த்து 
மிக்க கவலையோடு, * அழகுபெற வணிக்த ஆபரணங்களை 
யுடைய பெண்கள் காயகமே| எனக்கு இந்த அசோகு 
மறிந்து வீழ்ந்ததுபோலவே ஓர் இடையூறுவரப்போகின் 

2 இகைக்கேட்டு நீ வருந்துவாயென்றதே இவ்விவசத் 
தைச் சொல்லாதுவிடுத்தனன் ?? என்று கூறினான். அப் 
டச் சொன்ன மாத்திரத்திலே பொன்னாலாகிய வளையலை 
யணிந்த விஜயை இடுக்கட்டு மஇமயல்க, யாதொரு வார்த் 
தையும் பேசாதவளாய், அழல நிலத்திலே அறுந்து 
விழுந்த ஒரு மாலையைப்போலச் சோர்ந்து வீழ்க்காள். 
மேற்கண்டவாறு அழகு நிறைந்த விஜயையானவள், உர 
வக்தினாலே நீலோற்பல மலரைவென்ற கண்களினின்றும் 
வடி.கன்ற நீருடனே கீழேவிமுந்து உயிர்போனதுபோல 
அழகுகெட்டுக் கடக்க, உடனே ஆண்தன்மையிற் இறந்த 
சச்சந்தன் ௮க் கோலத்தைக்கண்டு ஆற்றொணாத்துயரமு 
டையவனாய், ௮வள் பக்கத்திலேசென்று, * ஏன் கண்ம 
ணியே ! இக்சப் பாவியேனுடைய ஆவியை வருக்.து௫ன் 
மூயே”” என்று கூறிச் தன் மனைவியாகய அவளைக் தன் 
இருக. ரல்களாலும் தீண்டித் தூக்இனான் , அப்படித் தூக் 

கியவுடன் குளிர்ச்சி பொருந்திய தன்னுடைய விசரல 
மான மார்பிலே பொருந்தும்படி. தழுவினான் ; அவ்வாறு 
தழுவி ௮வனுடைய தேகஸ்பரிசம் பட்டமாத்திரத்திலே 
Hs இனிமையால் அவள் சோகம்தீர்ந்து கண்ணைத்
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இறந்தாள் ; ௮ப்பொழுது ௮ச் சச்சந்த மகாராஜன், ௮வளை 

முகமலர்ச்சியோபோர்த்து, “பெண்ணே | பொய்த்தோற்ற 
மாகிய கனவின்பயனை மெய்யென்று கருதுகின்ற பெண் 

தன்மை உனக்கு மிகவும் அதிகரித்திருக்கன்றது$; கன 

வின் பயனெல்லாம் நிச்சயமாகப் பலிக்குமென்று கருது 

வது மிகவும் பேதைமை; யான் கனாழாலிற் கூறியபடி. 
இவத்றின்பயனை எடுத்துச்சொன்னேனே யன்றி இவை 
உறுதியாக ௩டக்குமென்று நிச்சயப்படுத்திக் கூறவில்லை , 

உலகத்தில் இவ்வாறே ஒவ்வொருவரும் இரவிற் கனவு 
காண்பதும் விடிந்தவுடன் ௮தன் பயனைக்கேட்டுத் தெரிவ 

தும் இயற்கை; ஆனால், இக்கனவின் பயனாகச் சொல்லு 

தறபடி. ஈன்மையோ தீமையோ ஈடக்குமென்று சிறிதும் 

கருதுவதில்லை; ௮வற்மை யொரு வேடிக்கையாகப் பேட 

மறந்து விவொர்கள்; ஆகையால், கான் சொல்லியபடி. 

ஈடக்குமென்று கருதி நீடிறிதும் கவலைகொள்ள வேண்டாம் 

இவ் வெண்ணகத்தையுடனே அகற்றிவிட” என்று பண்ணைப் 
போன்ற இனிய வார்த்தைகளை எடுத்துச்சொல்லி, இக்கன 

வுகளின் பயன்கள் மெய்யாக கடக்கக் கூடியவைகளாயிருக் 

தும் அவன் கவலை நீல்கும்பொருட்டுப் பொய்யானவைகளே 

யென்று ௮வளுடைய மனத்இற் படும்படிசெப்து தேற்றிக் 

துன்பத்தைத் தர்த்தான். அவ்வாறு தஇர்த்துப் பின்னரும் 

அவளுடைய அழகையும் குணத்தையும்பற்றிப் பலவாறு 

புகழ்ந்து ௮வள் நினைவை வேறுவழியித்றிருப்பி ௮க் கனவு 
களை மறக்கும்படி. செய்யவே, தாமசை புஷ்பத்தில் வீழ் 

நிருக்கின்ற மகாலக்ஈமியை நிகர்த்த ௮வ் விஜயை யான 

வள், தன் காதலனாகிய சச்சந்தன், அவ்வாறு கொண்டா 

டிய விருப்பத்தினாலே, கவலைநீங்கி மிக்க சக்கோஷதக்தை 

யடைந்து, மாலையையணிர்த அழகய பூங்கொம்பை நிகர்த் 

தவர்களாகயெ சேடியர் கூட்டம் தன்னைத்தொழ, மகரந்தம் 

உதிர்சன்ற மாலைகளணியப்பட்டு, ௮டஒற்புகை நிறைந்த
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ஆம், புஷ்பங்கள் பரவியதும், மெல்லியதுமாிய ௮ணை 

யின்மேலே சேர்ந் இருந்தாள். அதன்மேல் சச்சந்தனும் 
விஜயையும் பாடல்களை மிகுஇயாகக்கேட்டும், மிகுதியான 

பயனைத் தருன்ற காடகங்களைக் கண்க ஞூருகும்படி. 

பார்த்துக் களித்தும் இருந்தார்கள். இப்படியிருக்து லெ 
நாட்கள் சென்ற வளவிலே, தேவலோகத்தாரும் பார் 
தீது மனமாருகும்படி அழகைப் பசப்பியனவும், வேல் 
போன்றனவுமாகிய கண்களையுடைய yey விஜயை, தன் 
வயிற்றி லிருக்கன்றவனும், இளம் பருவத்தினாலும் தான் 
செலுத்துகின்ற ௮ரசநீதியாலும் முடிவிலே பெருந்தவத் 
தைச் செய்து முத்தியடை.இன்ற தன்மையினாலும் உல 
கத்தா ரெல்லோரும் தன்னைப்பார்த்து மகிழ்ச்சியால் மன 
முருகும்படி. செய்யக்கூடியவனுமாகய சீவகன், நாடோறும் 
யாதொரு குறைவுமின்றிக் கருப்பத்இல் வளர்ச்ட யூத்று 
வருவகனாலே ௮க் கருப்பவாதனையால் மிகவும் தளர்ச்செய 

டைந்து வந்தாள். அப்போது அவ்வாறு கருப்பவேதனை 

யடைந்து, அனுபவிக்கப்படும் பொருள்களின் மேல் செல் 
லும் ஆசையினால் கரும்பை நிகர்த்த தோள்கள் மெலிவுற்று 
அவற்றி லணியப்பட்டிருந்த மணிமகர மென்னும் கோள 
ணியானது கழன்றும், இவக்த வாய் வெளுத்தும், கண்கள் 

பசலைபூத்கன ; பின்பு கருப்பம் முஇிர்சன்ற சமையத்தில் 
அனுபவத்தை விரும்புதழ்குக் காரணமான அழகுநிறைக்த 

பயோதரங்களின் கண்கள் கருமையடைந்து, வெண்மை 

யாகிய கரணங்களை நிறைத்து வைத்திருந்த பொந்செப் 

,புக்களைப்போல அருமையான பால்கிறைந்து, பார்ப்பவர் 

கண்ணுக்குத் கோற்றாத நுட்பமான இடையும். கருப்ப 

விக்கத்தால் இருப்பதாகக் கண்ணறிவிற்குச் Caro Dim 
அதனாலே அவ்விஜயைக்குக் காம்பாய்க்தெடுத்த அனிச் 

 சமலரினால் தொடுக்கப்பட்ட மெல்லிய மாலையும் மிக்க 
சுமையாய் அதையும் ௮வள் தாங்கமாட்டாது, நல்ல கருப்



கா.மகளிலம்பகம். ௯௪ 

பம் நிறைந்த சலஞ்சலமென்லும் சங்கைப்போல மிகவும் 

வருட்த, *“கெற்பத்தால் மங்கையருக் கழகு குன்றும்”? என்ற 
படி ௮வளுடைய அழகின் ௩லமெல்லாம் குறைந்தது. 

இப்படி. யிருக்கின்ற காலத்திலே, பின்னால் கெடப் 

 போடன்றவனும், மாலையைத்தரித்த மார்பினை யுடையவ 

னும், மன்மதனை நிகர்த்த அழகுவாய்ந்தவனுமாகய சச் 
சந்த மகாராஜன், துளைபொருந்தியதும் நீண்டதுமாகிய 

கையை யுடைய % யானையென்னும் கோய்பற்றிய விளாங் 
கனி, வெளிக்குமாத்திரம் பழவடிவமாய் உள்ளே ஒன்று 

மில்லாதிருச்தல்போலப் பார்வைக்கு மாத்திரம் ௮ரசனா 

யிருந்த, ௮ரசுரிமையைக் தன்னிடத்தி லில்லாமல் நீக்க, 

மேற்கூறியபடி கட்டியமங்காரனிடத்தில் ஒப்புவித்துக் தான் 

அதைவிட்டும் நீங்கித் சனியனாகவே, அ௮வனைச்சேர்ந்தஇ 
ருந்த திருமகளும், ௮வனிடத்தே பரிகாரவார்த்தை ஒன் 

றம் சொல்லாதவளாய் மெல்ல மறைந்து நீங்கினாள் ; 

(அ.காவது$ அ௮வலுக்கிருந்த இறப்பு நீங்கிற்று.) அவ்வாறு 

நீங்கவே, விஜயைகண்ட கனவினால் நிச்சயமாகத் gens 

குக் கேடசம்பவிக்கு மென்று அவனுக்கு ஓர் ௮றிவு உண் 

டாயிற்று) அப்படி உண்டான அறிவானது, பின்னே 

தனக்குப் புத்தன் பிறக்கப்போவதையும், ௮வனைக்காப் 
பாற்றுவதற்காகக் தான் செய்யவேண்டிய காரியங்களை 

யும், இன்னும் மற்ற உபாயங்களையும் மந்திரிபோல எடுத் 
  

* யானை - என்பது விளாமரத்துக்கு வருன்ம ஒருவசை 

கோய்; இஃது அம்மரத்துக்குப் பற்நினால், தேரைபிடித்த தேம்காய் 

போல அம்மரத்திலுள்ள பழங்களெல்லாம் வெறும் கூடாயிருக் 

கும் ) விளாமரங்க எடர்ச்த விடத்தில் இவ்வித சோய்பற்றிப் பழங் 

கள் வெறுங்கூடாக உதிர்ர்து இடப்பதை மிகுதியாகக் காணலாம்; 

துளைபொருச்திய கீண்டகை என்பது பாட்டிலுள்ளபடி. யானைக் 

குரிய அடைமொழியாகச் சேர்க்கப்பட்டது ; ஆயிலும், யானை என் 

பதை யானை என்னும் கோயென்றே கொள்ளவேண்டும். யானை 

விமுங்கிய விளாங்கனியும் கூடாயிருக்கு மென்று சொல்வதுமுண்டு, 
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அக்கூறத் தொடங்கிற்று, (அதாவது: பின் ௩டக்கவேண் 
டிய காரியங்களைப்பற்றி அவனுக்கு ஓர் ஆலோசனையுண் 

டாயித்து.) அவ்வாறு தொடம்கிய ௮வ்வறிவானது, வ . 
னிடத்தில், * மன்னனே ! கொலைபொருக்திய வேலாயுதக் 

தையுடைய அரசசர்களுக்குக் கண்ணைப்போலக் கடவுளால் : 

ஏற்படுத்தி வைக்கப்பட்ட நீதிவழியிற் செல்லாதவனாய், 
ஒழும்கல்லாக தீயவழியைச் சேர்ந்து, மிகவும் குற்றம் 

பொருந்திய பெண் விருப்பென்னும் கள்ளிலே நீ முழு 
இய அன்றே, பெரியோர்களாழ் சொல்லப்பட்ட நல்வினை 
யினின்றும் நீங்கனெவ னாய்விட்டாய்; நீ இனி உனக்கு 

"வரும் கேட்டினின்றும் தப்புவதரி.து த ஆதலால், உனக்குப் 

பிறக்கப்போகும் புத்தரனையாவது காப்பாற்றும் பொரு 
ட்டு விஜயை தப்பிச்செல்வதற்காக ஓர் அருமையான 

ஏந்இர,த்தைச் செய்விப்பாய்'” என்று கூறிற்று. (அதாவது: 

தனக்கு ஆபத்துவருஞ் சமயத்தில் புத்திரனைக் காப்பாற் 

ுவதற்காக, *$விஜயையைக் கருப்பத்துடன் வெளிப்படுத் 

இக் கொண்டுபோகும் தகுதிபெற்ற ஓர் எந்திரத்தை 

இப்பொழுதே ித்தப்படுத்து வைக்.துக்கொள்ள வேண்டு, 

மென்ற அறிவு அவனுக்குண்டாயித்று.) அவ்வாமுகவே 
பகைவர்மீது கோபத்தைச் செலுத்தி யுத்தம்புரிந்து அத 

னாலடையும் வெற்றியையுடைய சச்சந்தன், மிகவும் யுக்தி 

பொருந்திய தொழில்களஞுடனே தன்ஜாஇக்குறிய நூலையும் 

கற்றுத் தேர்ந்தவனும், வடிவக்இனால், * இவன் தெய்வ 
லோகத்திலே பொருந்திய தேவதச்சனுயெமயனே,” என்று 

- பார்ப்போர் சந்தேடக்கக் கூடியவனுமா யெ ஒரு பெரிய 

தச்சனை யழைத்து, * தச்சனே ! யாதொரு தடையுமின் நி, 

மேலேறி ஆகாயமார்க்கமாகச் செலுத்தக்கூடிய சூஸ்தி 

ச்ம் பொருந்திய ஒரு மயில்வாகனத்தைச் சிருஷ்டித்து 

எனக்கு விரைவில் கருவாயாக; அவ்வாறு செய்யின் 

உனக்கு உன்வேலைத் இறமைக்குத்தக்க பரிசளிப்பேன் ”?



மாமகளிலம்பகம். ௯௯ 

என்று கட்டளையிட்டான். உடனே ௮௧ தச்சன், இக்கட் 

டளையைச் சொமேற்கொண்டு சென்று, நன்மை நிறைந் 
,தனவாகிய பல சீலைகளையும், பற்றுதற்குரியன வாகிய பிசி 
னிவஸ் துக்களையும், வெண்மையாஇய நூல்களையும், ஈல்ல 
அரக்கையும், மெழுகையும், இன்னும் அதற்குரிய பலவற் 

ழையும் சேர்த்து ஏழுஇனம்களுக்குள்ளே ௮ரசன் கூறிய 
படி. ஆகாயமார்க்கமாகப் பறந்து செல்லக்கூடிய ஒரு 

சிறந்த மயில் எந்திரத்தை, அரும்பெரும் பிரயாசத் 
அடன், மிக்க வேலைப்பாடுகளெல்லாம் விளங்கப் பார்ப் 

போர் அ௮இசயிக்கும்படி. செய்து முடித்தான். அவ்வாறு 

முடித்தவுடனே ௮வன், தோகைபொருந்திய ஒரு நல்ல 
இயற்கை மயிலையும், தான் வேருகச்செய்த கோகையை' 

-யூடையதும், அழகும் ஈன்மையும் பொருந்தியது மாகிய 

எந்திரமயிலையும் கொண்டு சென்று ௮ரசனைக்கண்டு, பூமி 
முழுதையும் தனக்குரிமையாகக் கொண்ட அவனுடைய 

பாதங்களைக் கையினாலே தொழுது, அவ்விரண்டு மயில் 

களையும் ௮வன் முன்னிலையில் விட்டு, :: இறைவர்பெரு 
மானே ! இவ்விரு மயில்களுள்ளும் இயற்கையாக ஆடக் 

கூடிய மயிலை இன்னதென்றறிந்து சொல்வீராக?” என்று 

சொல்லித் தான் இயற்கை மயிலோடு வேற்றுமை தெரியா 

இருக்கும்படி. செய்த வேலைத்திறமமையைக் காட்டினான். 
அவ்வாறு காட்டவே புகழ்மிகுந்தவனும், எல்லாராலும் 
விரும்பத் தக்கவனுமாகய சச்சந்தன், அவ்விரண்டு மயில் 
களையும் பார்த்து, எந்இரமயிலுக்கும் இயற்கை மயிலுக் 
கும் எவ்வி, வேறுபாடு மில்லாதிருப்பதைக்கண்டு ௮.5௪ 

யித்து, “Qos எர்இரமயிலானது, நல்ல ஒழுங்குபொ 
குந்திய சிற்ப நாலினுடைய இலக்கண வடிவமானதேட 
இது மிகவும் ஈன்னுயிருக்கன்றது) சிழ்பநாற்றொழிலில் 
மிகவும் பெரியவனே | இப்பொருள்களை இவ்வேலைத்திற 
மைக்கு மூழ்ந்து கான் கொடுக்கும் பரிசாக ஏற்றுக்
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கொள்வாய்?” என்று பிரகாசத்தை விசுன்ற பல ஆபச 

ணங்களை உயர்வாக நிறைத்துவைக்த ஒரு பொற்பெட் 
டூயை அவனுக்குக் கொடுத்தான்; அச் தச்சன் அதனைப் 
பெற்று மகிழ்ந்து ௮ரசனை வணங்கித் தனதிருப்பிடம் 
சேர்ந்தான். 

பின்பு, ஆடுதல் பொருந்திய அவ்வெக்இர மயிலா 
இய வாகனத்தைச் செலுத்தும் விதத்தைச் சச்சந்சன் விஜ 
யைக்குக் கற்றுக்கொடுக்க, ௮வ்விஜயை, இசைப்பாடலைச் 
சுரங்களின் இயல்புப்படி, படிப்படியாக உயர்த் இப் பாடு 
வதுபோலப் பையப்பைய ௮தனை மேலே செலுத்தி, மாளி 
கைகளின் மேலும் சோலைகளின் மேலும் சேர்ந்துவரப் பழ 
கனாள் ; இப்படிச் லெகாள் செல்லவே, ஒரு காள் மீண்டும் 
அச்சச்சந்கன், தான் கற்றுக்கொடுத்த ௮ம் முறைப்படியே, 
விஜயையோடு சேர்ந்து ௮ம் மயிலானது வேகமாக ஆகா 
யத்தி லோடும்படி. எந்திரத்தை மூனுக்கி ௮கன் சூட்சு 
மத்தைக் காண்பிக்க அதையும் உணர்ந்து கொண்டாள். 
இதன்மேல் அவள் ,தினர்தோறும் ௮ம் மயிலை ஆகாயத் 
இற் செலுத்தக் கொடங்கனாள். அப்படிச் செலுத்திவ 
ருங்காலத்திலே, கண்டவர் ஆச்சரியப்பட்டு மயங்கும்படி. 
சித்திரப்பாவையை நிகர்த்த அவ்விஜயை யானவள், வீணை 
யைமீட்டுகலினா ௮ண்டாகும் இசைசா.ப்பெற்ற தன்னு 
டைய விரலினாலே, அம்மயிலிலுள்ள எந்திரத்தை வலப் 
பக்கத்தில், முறுக்கனொல், ௮ம்மயிலானது மேத்கூறியமு 
றைப்படியே பலம் மிகுங்கெழுந்து, ஆகாயத்தில் படர்ம் 
இருக்கின்ற மேகத்தையும் பிளந்துகொண்டு அதற்குமேலே 
சென்று பறக்கும், இன்னும், பகைவர்களுடைய புண் 
ணிலே அழைந்து செல்கின்ற வேலாயுதம் போன்ற கண் 
களையுடையவளூம், சிச்திப்பாவைபோன்ற கோற்றத்தை 
யுடையவளுமாகிய ௮வள், ௮ப் பொறியின் இடப்பக்கத் 
கமுலுக்கினால், அம்மயில் 8ழேயிதஸ்டப் பூமியில் சார்



கமாமகளிலம்பகம். ௧௦௧ 

நீது கால்களைக்குவித்து உட்காரும். இவ்வாறே அவள் 

ஒவ்வொரு காளும் ௮ம் மயிலை மேலே செலுத்திக் 8ழிறக் 

கப்பழட ஆகாயத்தில் எவ்வளவு தூரமானாலும் செலுத்து 

தற்குரிய வல்லமை பெற்றிருந்தாள். ் 

இப்படி. ஈடந்துவரும் காலத்திலே, மால்களில், பய 
னில்லாகவை யென்று கூறப்பட்ட தீமையைச் செய்கின்ற 
கெட்டகுணங்களி லெல்லாம் வடித்தெடுத்ச சக்கையா 
கிய செய்ர்ஈன்றி மறத்த லென்னும் குற்றத்திம் பொரும் 
இயிருக்கன்றவனும், ஈந்குணங்களாகய சாசமெல்லாம் ரீம் 
கிய சக்கைபோன்றவனலும், கொலைபொருக்திய வேல்யுக் 
கீத்திலே வல்லமை யுடையவனுமாகிய கட்டியங்காரனும், 
அரசன் சம்மதித்து ௮ரசாட்டியைக் கொடுக்க, Wor 

சுக்குட்பட்ட பூமியை யெல்லாம் தான் ஒழுங்கோடுகைப் 

பத்றிக்கொண்டபின், அவ்வ. ரசனுக்குத் இீங்குசெய்து ர 

சுரிமையைக் கைப்பற்றிக்கொள்ள வேண்டுமென்று கருத), 
நீ.திசாஸ்இரங்களை யுணர்ந்த மர்திரி மூதலிய விவேக 

ளெல்லாரும் கூறிய நீதிவாக்கியங்களைக்கேளாது, அவர்க 

ளைச் தனக்கு மாமுனவர்களாக எண்ணிச் லெ கொடிய 

வார்த்தைகளைக் கூறத்தொடங்கினான். 

அவ்வாறு தொடங்கிய அவன், அவர்களை கோக்க, 
₹: இப்போ தேற்பட்டிருக்கும் ௪ச்சந்த மகாராஜனுடைய 
பகையாகிய ஒரு சிறந்த தெய்வம் என்னிடத்தே வந்து, 
என்னைக் தனக்கு இடமாகக்கொண்டு தங்கியது ; (தா 

வது: அவனை ஒழித்துவிட வேண்டு மென்ற ஓரு பகையா 

னது என்மனக்தில்வந்து குடியேறியது.) அவ்வாறு தங்கிய 
அப்பகையாகய தெய்வம், இரவும் பகலும் இடை விடாது 
கெருங்கி நின்று, ₹ நீ அச்சச்சந்தனைக் கொன்று அரசுரிமை 

யைக் கைக் கொள்வாய், என்று சொல்லிக் தூண்டுகின் 

2 அதற்கு கான் செய்யத்தக்க காரியங்கள் யாவை? 

அவற்றை நீங்களும் சாய்ந்து கூறுவீராக!” என்றுசொன்



௧௦௨ சவகசத்தாமணி வசனம். 

னான். அவ்வாறு சொல்லவே, ௮வன் சச்சக்தனைக்கொல்ல 
வேண்டு மென்று கருதிய பகைச் செய்கை உறுதஇிப்பட் 
டதை நோக்கி மந்திரிமா ரெல்லோரும், ௮ருமையாகிய 
சசோரத்தினம் சிகையும்படி காகத்இன்மேல் ஓர் இடிவி 

முந்தாத்போல, மனத்தி லச்சங்கொள்ள, அவர்களில் தைரி 

யமுள்ளவனாகய தருமதத்த னென்பவன் எல்லோரும் 

அறியும்படி. சல நீதியான வார்த்தைகளைக் கட்டியங்கார 
னுக்கு எடுத்துச் சொல்லத்தொடங்கினான். 

அவ்வாறு தொடங்கியவன், வணக்கத்தோடு ௮வன் 
முகத்தை நோக்கி, *கட்டியங்கார னென்னும் தலைவ | 

பெருமையிற் சறந்தவராகய ௮ச் சச்சந்த மகாசாஜர், தவளை 

சப்திப்பது போலச் சப்இக்கின்ற கண்டணியை ௮ணிக் 
தனவும், தாமசை மலர்போன்றனவுமாகிய றிய பாதங் 

களையும், நீலோற்பல மலரே போன்ற செழித்த கண்க 
ளையு முடையவளாகிய ௮வ் விஜயைமா தேவியையே தம 
க்கு ௮முதமாகக்கருதி அவளைவிட்டு நீங்குதற் இஷ்டமில் 
லாமல் அக்தப்புசத்தையே தமக்குரிய இருப்பிடமாகக் 
கொண்டு, மத்த எக்காரியல்களிலும் விருப்பமின்றி ௮டங் 
இனார்; உம்மைக்காட்டிலும் தாழ்ந்த நிமித்தகனென்னும் 
மந்திரி, அக்காலத்திலே அ௮வ்வரசர் பெருமானை கோக்க, 
*கீர்விரும்பிய இப்பெண்ணின் இன்பம் விண்ணுலகமும் 
அங்குள்ள அமுதமும் தனக்கு விலையாகக்கூடிய அவ்வ 
ளவு உயர்வுடையதே ; ஆயினும், ௮ரசு இத்தகைய பெண் 
ணின்பத்தைக் காட்டிலும் பெரிதாகும், ஆதலா லிதனைக் 
க்ட்டியங்கார னிடத்தில் ஒப்புவித்தல் கூடாது ” என்று 
சொல்லியும், ௮வ்வசசன் கேளாதபடியினாலே, அங்கிமித்தி 
கன் இங்கிருந்து இச் செல்வத்தை அனுபவிக்கும் இஷ்ட 
மில்லாதவனாய், ௮ம்மன்னனிடத்தே வெறுப்புற்றுத் துற 
வுக்குச் சென்றான் , ௮தனாலே, இப்பூமியானது குளிர்ச்சி 
பொருநக்தியதும், ௮ழகுள்ளதுமான தாமரை புஷ்பத்தில்



மாமகளிலம்பகம். ௧௦௩. 

வீற்றிருக்கின்ற இலக்குமியோடும் உம்மிடத்தே தம்இத்று; 

இனி வேறொரு மனக்கவலையுமில்லை; ஆயினும், நீர் ஈம் மன் 

னசை ஓழிப்பதாகிய இக்கெட்ட எண்ணங்கொள்வது என் 

ளளவும் சரியன்று; தன்னை உயர்வு படுத்தினவனும், மாலை 

விளங்குகின்ற மார்பை யுடையவனுமாகிய ௮ ரசனை ஒரு 

வன், பிற்காலத்திலே ௮ம்நன்றியைச் சிறிதும் எண்ணாமல் 

கொல்வானாயின், ௮வன் குலமும் செல்வமும் இப்பூமி 

யில் அவனைவிட்மி நீல்கெவிடும் ழ ௮வ்வாறு செய்யாமல் 

அவ்வரசன் எண்ணக்தின்படியே ௩டந்தால் அப்படி. ஈடப் 

பவனுடைய குலத்தையும் செல்வத்கையும் இப்பூமியி 

னின்றும் அ௮கற்றுவாரில்லை ; (௮.தாவது : அவன் குலமுஞ் 
செல்வமும் இப்பூமியை விட்டகலாது.) முடிகளுக்கெல் 

லாம் மேலாஇயதும், கீண்டதுமாகய முடியையுடையதேவ 

சைக்காட்டிலும் அரசர், பலகுணங்களால் மிகுந்தவசாயி 

னும் உலகத்திலுள்ள சல மனிதர்கள் அத்தகைய தேவ 

ரும் ௮ரசரும் சமமானவ சென்று கூறுவர் ; அப்படிக் 

கூறுவோர், உலக விஷயத்தில் தக்க ஆராய்ச்சி யில்லா 

தவராவர், யான் தேவசைக்காட்டிலும்,விளங்குகன் தமாலை 

யையணிந்த அரசர்க்கு அஇகரித்துள்ள விசேஷ குணம் 

களை எடுத்துக்கூறுவேன் $) அதனைக் கேட்பீராக; ௮ 

சென்இன்ற தெய்வமானது ஒருவனிடத்தே இருபையைச் 

செய்யுமாயின், உடனே அரசாட்சியையும் ௮வனுக்குண் 

டாக்கும்,) மிகுதியாகக் கோபிக்குமாயின் பயப்படும்படி. 

அவனைச்சுட்டுவிடும்; மயக்கத்தையுடைய மற்றுமுண்டான 

அத் தெய்வங்களிடத்தில், ஒருவன் தம்மைவாழ்த்தினால் 

அவன்மீது கிருபையைச்செலுத்தி ௮வனை வாழச்செய்த 

லும், ஒருவன் தம்மைவைதால் அ௮வனைக்கோபித்து அடித்த 

லும், ௮ச் செய்கைகள் நிகழ்ந்த ௮ப்பொழுதே யுண்டாகு 

மோ? மேற்கண்டவாறு ௮ரசன் உடனே கிருபையையும் 
கோபத்தையும் காட்மொறுபோல அத்தெய்வங்கள் அப்



௧௦௪ சவகூந்தாமணி வசனம். 

பொழுதே காட்டமாட்டா,$ “அரசன் அ௮ன்றொடுக்கும் 

தெய்வம் நின்றொறுக்கும் ? என்ற பழமொழியும் இவ்வுண் 

மையை விளக்கும்; இன்னும் ௮சசன் நித்திசை செய்வா 
னாயினும் அவனுடைய ஆக்ஞையாகிய ஒளியானது எங்கும் 

- பரவி, முழங்குசன்ற அலைகள் பொருந்திய சமுத்திரத்தாற் 

சூழப்பட்ட  இப்பூமியைக்காக்கும் த; தமக்கு ஆயுள் பதி 

னைந்துநா ளிருக்கும்போது தமது தெய்வத்தன்மை குலைந்து 

இமைக்கன்ற கண்களை மற்றைக்காலத்இல் இமையா இருக் 

இன்றவர்களாகிய தேவர்கள், எப்பொழுதும் கண்களைமூ 

டாமல் விழித்துக்கொண்டே யிருந்தும், உலகத்தார் தம் 

மைகோக்கச் செய்யும் அறங்களை யெல்லாம் ௮சுசரர்கைப் 

பற்றும்போது அவற்றைக் காத்துக்கொள்ள முடியாதவரா 

வர் $ இன்னும் இவ்வுலகத்தில் மனிதர்களுள் சிலர் மிகவும் 

தாழ்ந்தவர்களா யிருந்தாலும் அ௮ப்பேர்ப்பட்டவர்களில், 

நான்கு பேர்களைக் கைகட்டிக்கொண்டு தங்களுக்குப்பின் 

னே திரியும்படி. அரசர்கள் ஏற்படுத்துவார்களே யானால், 

 மேருவையண்டிய காகமும் பொன்னிறம் ? என்றதற் 

கேற்ப ௮ரசரைச்சார்ந்த விசேஷத்தனால் அவ்வகைத் 

தாழ்மை யுடையவர்களையும், இன்பத்திற்கும் துன்பத்திற் 

கும் காரணமாகிய sider தீவினைகளை ஏற்படுத்தும் 

(இதாவது: கன்மை தீமைகளை இன்னது இன்னது என்று 

வகுக்கும்) தெய்வங்களென்றே இவ்வுலத்தா செல்லோ 

ரும் தீர்மானிப்பார்கள்; அரசருடைய உயர்வு இத்தன் 

மையை யுடையதாகும்; ஆகையினால், ௮வ்வசசர்களால் 

வசப்பட்ட தண்டனைக்குப் பயப்படும் இவ்வுலசத்தார் 

அவ்வரசர் கோபிக்கக்கூடிய காரியங்களை & உவமை 
  

* உவமை கூறவேண்டு மிடத்துச் சொல்வதாவது : இவர்க 

ளுடைய விஷயத்தை வேறொரு விஷயத்திற்கு உவமையாக எடுத் 

மச் சொல்லவேண்டியபோது சொல்லல்; அதாவது :-- ₹₹ கூகை 

யைக் காக்கை பகற்பொழுதிலே வென்று விடும் ; அதுபோலப் பலத்



| தாமகளிலம்பகம்,. ௧௦௫ 

யாகச் சொல்லவேண்டிய விடத்தும் நாவினால் சொல்ல 
மாட்டார்கள் த மனத்தனாலும் அவற்றை நினையார், இன் 
னும் கெருப்பானது தொட்டவர்களையே சுடும்; ௮சசர்க 

ஞூடைய கோபத்தியோ தீங்குசெய்தவர்களை அவர்களு 

டைய இரண்ட சுற்றத்தோடும் சேர்த் தெரித்துவிடும் , 
அவர்களுடைய தன்மையானது, அவர்கள் நேயத்தை விரும் 
பினால் அப்படி. விரும்பினோர்க்கு அமிர்தத்தைப் போல 

வும், அவர்கரஞுடைய பகையை விரும்பினால் அவ்வாறு 

விரும்பினோர்க்கு மறைந்இருந்து கொல்லுகின்ற நஞ்சைப் 
போலவுமாகும்; ஆகையினாலே நீ இப்போது சொல்லுறத 
வாய்மொழியாகய தெய்வம் (அதாவது : உன்வாபப்மொழி) 

மாட்சிமைப் பட்டதன்று,”” என்று இக் நீதியைக்கூறினான். 

இவ்வாறு கூறிப் பின்னும், வேறு சில உறுஇவாக்இ 

யங்களையுஞ் சொல்லக்கர௬ுஇ, வாள்வல்லமையினாலே, எம 

னுக்கும், “நீ என்னோடு சண்டைசெய்யக் இறமையுடை 
யவனாயின் வந்தெதிர்ப்பாயாக ?? என்று ஒலை எழுத ௮னு 
ப்பிவிட்டு ஈடத்துவது போன்ற இறமையை ஈடச்தக்கூடி 
யவனாகய ௮ச் தரும தத்தன், கட்டியங்காரனை கோக்க, 
6 அரசருடைய தன்மை இப்படியிருப்பதனாலே, நீ இன் 

னும், “சமது சச்சந்தமன்னனை வேலாயுதத்தினாலேகொன்று 
பொன்னுலககத்திற்களனுப்பி இப்பூமியை யாள்வது எனக்கு 

மிகவும் ஈன்மையாகும் * என்று சொல்வாயானால், அஃது 

எள்ளளவும் உனக்கு ஈன்மை தரக்கூடியதாகாது ” என்று 

கூறினான் த இவ்வாறு கூறியது மல்லாமல் தனக்கிருந்த 
ஆத்தரத்தால்,- பின்னும் அவனை நோக்கு, ₹₹ இவ்வுலகத் 

இல் துன்பம் மிகுந்த நோய்களுக்கு இசைகளாஇன்றவர் 
  

இல் மிகுக்த அரசர்களா யிருக்தாலும் காலமல்லாத காலத்தில் எதிர் 

ப்பார்களே யானால் அவர்களைத் தாழ்க்தவர்களும் வென்று விடு 

வார்கள் ; ஆகையால், எவர்களும் எக்காரியத்தையும் காலமறிச்மு 

செய்யவேண்டும்?? என்ப.துபோலக்கூறுவது, 
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௧௦௭௬ திவகசிச்தாமணி வசனம், 

கள் யாசென்ஞுல், மயிர்முடியிலே ஈல்ல புஷ்பமாலையைச் 

சூட்டித் தன்னைக் கல்யாணம் செய்துகொண்டவ ஸிருப்ப, 

வேமொரு பிரகாசம்பொருக்திய வேலாயுதத்சை யுடைய 

புருஷ்னைக் கசவாக இச்சித் துத் தேடிச் சேர்ந்தவளாகய 

நீண்ட கண்களையுடைய பெண்ணும், எவ்விதக் குற்றமு 

மில்லாத கற்புவாய்ந்த கன்மனைவியைச் தேடாமல்விட்டு 

வேழொரு பெண்ணை இச்சித்த புருஷனும், ௮சசன், உபாசக் 

இயாயன், தாய், தந்ைத, தமையன் என்னும் ஐங்குரவ 

சையும் பாதுகாவாமல் தவறியவரும் ஆகிய இவர்களே 

யாவர் ; 'சிநேகத்தில் வஞ்சனை புரிந்தவனும், பிறர்மனை 

யாளுடைய அழகைவிரும்பி ௮வளைச் சேர்ந்தவனும், மிகு 

ந்த கெருப்பைப்போலும் காமாக்கினியினாலே அழியாத 

கன்னிப்பெண்ணை வலியவிழுத்து ௮வஞடைய அழியாச் 

தன்மையைக் கெடுத்துப் பின்பு மணஞ்செய்யாமலும் கை 

விட்டு, அவளுக்கு மிக்க கலக்கக்சைச் செய்தவனும், ஜீவ 

செந்துக்களுடைய உயிரைக்கொன்று தன்னுடைய உட 

ம்பை வளர்ப்பதற்காக அவற்றின் மாமிசத்தைத் இன்ற 
வனும், மந்திரியாயிருந்து அரசனைக் கெடுத்தவனுமாகய 

இவர்கள், இப்பிறப்பில் குஷ்டகோயினும், மறுமையில் or 

கத்தினும் அழுந்தி வருந்துவார்கள்; இளம்பிறையானது : 
பூர்வபட்ச த்தில் வளர்ந்து பூரணச் சந்இரனாகும் வரை 

யிலும் தானும் கூடவேவளர்ந்து பெரு, அமரசபட்சத் 

தில் தேப்தற்குரிய அப்பூரணச் சம் இரன் கேய்ந்துவரும் 

போது தானும் தேய்கின்ற சிறு & முயலைப்போல, ஒரு 

வன், தன்னைத் தலைவனாகச்செய்து செல்வச் சறப்பைக்கொ 

டுத்த புண்ணிய புருவனுடைய மனகோக்கப்படியே ஈட 

நீது ௮வன் வளர்ந்தோங்குகின்ற சாலத்தே தானும் வளர் 

நீது, அவனுக்குக் கெடுதிவரும்போது தானும் ௮க்கெடு 
  

* முயல் - சந்திரனுக்கு ஈடுவே களங்கமாக மூயல்வடிவம்போ 

லத் தோற்றுவது,



கநாமகளிலம்பகம். ௧௦௪ 

தஇியைத்தாங்கி ஒற்றுமையா யிருப்பானாயின் ௮வ்வொழுக்க 
மானது இருளை விலக்குகின்ற சந்திரனைப்போலப் பழியை 

நீக்கும் ; புகழையு முண்டாக்கும்'” என்றுரைத்தான்; இவை 
யன்றிப் பின்னரும், ** ௮ ரசனானவன் தான் ௩டத்தும் செல் 

கோல் முறைமையில் தவறி ௩டப்பானாயின், இவ் வுலக 

மானது, இரகங்கள் நிற்கும்கிலை குலைக்து, இசாகாழிகை 

குறையப் பகத்பொழுதுக எதிகப்பட்டு, மழையில்லாமல் 

நீண்ட நிலங்கள் விளைவுகுழைக்து, ப௫ியும் அதிகரித்து, 

ஆப. சணங்களைத்தரித்த பயோதரங்களையுடைய ஸ்திரீக 

ளினது அழூயெ கற்பழிந்து, தருமங்களெல்லாம் இல்லா 

மத் போய்க் கெடும்; செங்கோல் முறைமைக்கு wigs 

உலகமெல்லாம் மேற்கண்டவாறு கெடும்படி. அரசுரி 

மையை உனக்களித்துக் கேடடைக் இருக்கின்ற ஈமது 

சச்சந்தமன்னசே இதற்குச் சாட்சியா யிருக்கன்னுர் ; ஆத 

லின், நீரும் செங்கோல் முறைமையில் தவறி நடப்பீரா 

யின் உமக்கும் கேசெம்பவிப்பது திண்ணம் மேற் கூறி 

யபடி. கொண்ட எண்ணத்தை விட்டுவிவெொ£ராக ”” என் 

னும் கூறினான். 

மார்பில் தரித்த வெற்றிமாலையினால் செறப்படைக்து 

விளங்குகின்ற இத்தருமதத்தன், மேத்கண்டவா.று நீதிகளை 

எடுத்துக்கூறியபின்பு, ஜலம்மிகுந்த கடலிலே வாழ்கின்ற 

மகசமீனின் வாயைப்போன்த பெரிய வாயையுடைய 

& மதனன், மலையிலே கார்த்திகை விளக்கிட்டது போல, 

வாசனை வீசுன்ற பூய குவளைமலர்மாலை நிறைந்த தன் 

னுடைய மார்பெல்லாம் கோபத்தினாலே சீக்ரமாகவியர் 

த்து, உடனே எழுந்து தருமதத்தன் முதலியவர்களை 
கோக்கு வெறுப்புற்றுச் லவார்த்தைகளைச் சொல்லத் 

தொடங்கினான். 
  

* மதனன் - கட்டியல்காரன் மைத்துனன்,



“SOSH இவகூந்தாமணி வசனம். 

அவ்வாறு கொடல்கியவன், “Carer lide Go 
'சிறந்தவர்களாகிக் கூடிய பகைவர்களாுடைய தலைகள் இத 

Mug. வெட்டி, அகனாலே விரம்பேசுவ தல்லாமல் வீணா 

கவாயினாலே பேசுவதை யான் அறியமாட்டேன் ; நீங்க 
ளெல்லோரும் பகைக்கஞ்சிக் கரிய மேகத்தைப்போல 

இவ்வாறு முழங்கி நீதிகளை எடுத்துக் கூறுவதனாலே,. 

“பொரிக்கறியோம் சேர்க்க சோற்றைப் பிசைந்து உண்ப 

தற்காகத் இரட்டும் உங்களுடைய கைகள், சண்டையில் 

எதர்த்துப் போர்செய்து அப்போராகிய கடலை நீந்தும் 
(பொழுது பயத்தினால் வேர்த்து வழுவழுப்பாகி வாளா 
யுதத்தைப் பிடிப்பதற்கு உபயோகமத்று வழுக்கி ௮தனை 
விட்டொழியும் ; ஆதலால், உங்களுடைய கைகள் சோர் 
ஹைப்பிசைவகற் சூதவுமே யன்றி வாளைப்பிடிப்பதற்கு,ச 
வா. இஷ்டமில்லையாயின் நீங்கள் போருக்கு வராமலி 
ருக்கலாம்; இனி இவ்விச வார்த்தைகளைக் கூறவேண்் 

டாம் '? என்று இக் கொடுமொழிகளைச் சொன்னான். 

அதன் மேல் கட்டியங்காரலும், திருமதத்தன் கூறிய 
வார்த்தையினாலே, தேகமெல்லாம் முத்துக்களை அழுத்து 
வைத்தாற்போல விரைவாக வியர்த்து, அவ் வளப்பம்பொ 
நந்திய முத்துக்கள் போன்ற வியர்வைகத்துளிகள் வரிசை 
யாக நிறைதலைக்கொண்ட கெற்றியிலே ரீண்ட புருவத்தை 
வளைத்து மேலேக்றிக் கண்களிலே நெருப்புப் பொறி 
யுண்டாக, வண்மை பொருக்இய கன்கையிலே அணியப் 
பட்டு, இரத்தினங்களாலே பிரகாடத்த கடகதக்தைக் தரை 
யில் மோதி யுடைத்து, வெண்மையா௫ய பற்சகளினாலே 

. வெடி.சிரிப்பாகச் ரித்து, மிகவும் கோபங்கொண்டு, அவ 
னைநோக்கிச் சலவார்த்தைகள் கூறத் கொடம்செவஞனாய், 
 தருமதத்த। சீ கூறிய இக் கடிய சொத்களைப் பொறுக் 

குந்தன்மையை யுடையவர் வேறுயாவர்? யானாகலாம் 
பொறுக்தேன் ) வேறுயாரும் பொறுக்கமாட்டார்கள் | தீன்



தாமகளிலம்பகம். ௧௦௯ 

னைச்சேர்ந்தவர்க்குப் பொருந்காச காரியங்களை ஆலோ 
சித்துச் சொல்பவர் உன்னையன்றி வேறுயாவர் ? மற்றவர் 

இவ்வாறு கூறவேமாட்டார்கள் ; நீயாகையால் துணிந்து 

கூறினாய் ; இனி இத்தகைய வார்த்தைகளைக்கூறுதே; உன் 
சொற்கள் என் செவிக்கேறமாட்டா; யான் கோரியகா 
ரியத்தை முடிப்பதல்லது வேறொன்றையும் இனிச்சிந்தி 
யேன் ; மிகவிரைவில் சச்சந்கமன்னன் என்கை வாளி 
னாலேமாண்டு செய்வலோகக்திற்சென்று சேவர்களுக்குத் 
திலைவனாகும்படி. செய்து, இகந்தப்பூமி யெல்லாம் பொன் 
விளைந்து பிரகாசிக்கும்படியாக யான் ௮ரசாட்சிபுரிவேன் , 
இது சத்தியம்?” என்று சொன்னான். 

அவ்வாறு கூறவே, அகைகச் தருமதத்தகன் கேட்டுக் 
கட்டியங்காரனை கோக்க, நீர் கூறியவாறே பூமி யெல் 
லாம் விளைவகாக,; உமது அசசாட்டியில் பொன்னும்மிகு 
6g விளங்கட்டும்; யாங்கள் உமது கோக்கம்போலப் பேச 
வில்லை ; அவ்வாறு பேசாசகனாலேயே உமக்கு இத்த 

கைய கோபமுண்டாயிற்று; இனி உமது நோக்கத்திற்கு 
மாமுகப் பேசமாட்டோம்; நீர் கோபிக்க வேண்டாம், 
இப்பொழுசே அ௮ரசனைக்கொல்லுவகழ் கேதுவாகிய முய 

தியை யபுடையவர்களாய் எல்லோரும் சண்டைக்குப்பு 

2ப்படுவோம் நீரினால் சூழப்பட்ட இப்பூமியே ௮௪ 

னைக்கொல்லும் எமனாயமைந்தது ; (அதாவது : இக்தப்பூ 
மியை யடையவேண்டு மென்ற விருப்பத்தை நீகொண் 

டதனாலேயே அரசனுக்கு இக்கொலை கோட்போகின்ற த) 

இஃதன்றி, ௮வர் உமக்கு ௮ரசாட்சியைக் கொடுத்ததா 
கிய தவருூன காரியமும் அவரைக் கொல்லக் கூடியதா 
யமைக்தது ; அளவற்ற இரவியமும் அவரை அழிப்பதம் 
கேதுவாயிற்று , அவர் உம்மீது வைத்திருக்க கிருபையும் 
இப்பொழுது ௮வரைக்கொல்லத் தலைப்பட்டது ; (அதா 
வது? அவர் உம்மீது ௮ருள்கொண்டு ஈம்பியதே இக்கொ



௧௧௦ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

லைக்குக் காரணமாயிற்று) உம்மீது யாதொரு குற்றமு 

மில்லை , கூற்றமெல்லாம் சச்சந்ச மகாராஜ னிடத்திலேயே 

யமைந்தஇருக்கன்றது ; ஆதலால், அவருக்கு இக்கொலை 

கேரவேண்டிய௰ தவசயமே”” என்று அரசன் தலைவிதி 

யைப்பத்றி கொங்தும் கட்டியங்காரனுடைய செய்கையைப் 

பற்றி வெறுப்படைந்தும் கூறினான். 

அதன்மேல், பூமியினிடத்தே தோன்றிய இலக்கு 

மியை நிகர்த்த விஜயையினுடைய நீக்குதற்கரிதாகிய காத 

“லான மிகுக்தகனாலே, அவளுடைய ௮வயவ நலத்தின் 

அனுபவமாகய கடலிலே யழுக்இ, வெல்லுதத் கரிதாகய 

அவனுடைய சேனைகளை யெல்லாம் கட்டியங்காரனுக்கு 

வசமாகும்படி. விட்டுவிட்டுத் தனித்திருக்கவனும், பிரகாச 

மூள்ள தாமசையரும்புபோன்ற கெொரத்தோகடிய முடி. 

யையணிர்ச சிரசை யுடையவனுமாகய ரசனை மிகக் 

கொடியவனாகய ௮க் கட்டியங்காரன், மிகவும் வெறுத்துக் 

கருப்பத்திலிருக்கும் பிள்ளையுடனே கொல்லக்கருஇ, அதற் 

சூரிய கடுமையான தொழில்களை மதனனோடு கலந்து 

ஆலோடத்தான். அப்படி. ஆலோடத்த அவன், சச்சந்த 

மன்னனுடைய சுற்றத்கா செல்லோரும் விலங்கலே sau 

பட்டச் இறைச்சாலையைச் சேர்ந்து துன்பத்தி லாழ்ந்து 

வருந்தும்படி. செய்து, (அதாவது: எல்லோரையும் சிறைப் 

படுத்திவிட்மி) தன்னிடத்தே பொருந்தித் தனக்கு வசப் 

பட்ட மனிதர்களுக் கெல்லாம் ௮ளவற்ற இரரவியங்களை 

வாரிக்கொடுத்து, எல்லோசையும் தன்னுடைய நோக்கத் 

இற்கு இணங்குமாறுசெய்து, சன்னுடைய ஒப்பற்றகுடை 

நிழலைப் பரப்பி காட்டையெல்லாம் கனக்கு வசப்படுத்இத் 

தான் உத்தேடுத்தகாரியம் நிலைப்பதற்காக வேண்டும்முயற் 

சிகளைச்செய்.து மலையினுச்சியிலேயிட்ட விளக்குப் போலப் 

பழியாகய விளக்கையிட்டு (அதாவது: எங்கும் பழியைப் 

பரப்பி) விளங்இனான் 3 அதன்மேல் ௮வன், மன்னனோடு



தாமகளிலம்பகம். ௧௧௧ 

,போர்க்கெழும்படி. ஆக்ஞாபிக்க, அவனுடைய செல்வ மிகு 

நத சேனையானது, பெரியயானைகளையும், குதிரைகளையும், 
பரந்து செல்கின்ற தேர்களையும் அலங்கரித்துப் பிரகாசம் 

மிகுக்ச வாளாயுதங்களையும், விற்களையும், விளம்குகன்ற 

வெற்றிலைபோன்ற வடிவமுள்ள வேலாயுதங்களையும் தால் 

இப் பழமையாகய இசாஜமாபுரத்தின் தெருக்களிலெல் 

லாம் கெருங்9, முடிவாகப் போர்த்தொழில் மிகுந்த வேலா 

யுகக்தையுடைய சச்சந்தனது அழகிய அ௮ரண்மனையிழ் 
புகுந்து, உள்ளேரின்ற அரசனுடைய வாகனம் முதலிய 
வைகளையெல்லாம் கைப்பற்றி, அதன்மேல், ௮வ்வரசனி 

ருக்கும் ௮க்தப்புரத்தைச் சுற்றி வளைந்து கொண்டது; 

௮ச் சேனையுடன் கட்டியங் காரனும் போர்க்கோலம் 

கொண் டெழுக்தான். 

மேற்கண்டவாறு சேனைகள் சென்று அந்தப் புரத்தை 

வளைக்கவே, செவ்விய கோலையும், வெவ்விய சொல்லையு 

முடைய வாயில் காப்பாளன், சச்சந்தனிடத்தில் விரசைச் 

தோடி, நீண்ட நிலத்தையாளக்கூடிய மன்னர் பெரு 

மானே! உம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக| நீட்ட 

யையுடைய இரீடத்தைத் தரித்த பெருமை பொருந்திய 

வள்ளலே | உம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக | | உயர் 

ந்த ஆபரணங்களை யணிந்த மார்பழகு பொருந்தியவசே | 

உம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்வீரசாக11| மகா புண்ணி 

யர் தங்க வேந்தசே | உம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள் 
வீராக11|1| கட்டியங்காரன் உம்மைக் கொல்ல வேண்டு 

மென்று கர௬இச் சேனையோடும்வந்து வளைக் 

டான்'” என்று, தூசமாக நின்று நிலத்தில்விழுந்து. 

மிகவுஃ& பரபரப்போடு கூறினான். இவ்வாறு 

மேகத்தில் தோன்றுகின்ற பேரிடிபோல வெடி 
டாகப் பேசுசன்ற சொல்லையுடையவனாகய 
ஆச்சரியத்தையடைந்து, தன்னிடத்தில் எவ்வ 

     

   

   



௧௧௨ சவகூர்தாமணி வசனம். 

யுமில்லா திருக் தம் சனக்குள்ள & இராசக குணத்தன்மையி 
னாலே, மிக்க வீராவேசத்தை யடைந்து, தன் பக்கத்தில் 

சேனைகளிருப்பதுபோல நினைத்து, உடனே ௮ச் சேவகனை 

கோக்இ, “பலம் பொருந்திய கிலையையுடைய வாயிழ் கதவு 

களை யெல்லாம் உள்ளே பகைவர்வராதபடி. தஇருத்தமாகிய 

தாழிட்டுப் பூட்டுவீராக; சக்கரத்தில் பசிய பொன்னாலா 

இய தேரையும், மிக்க மதம் ஒழுகுகின்ற யானைகளையும், 

குதிரைகளையும் போருக்கெழும்படி. அலங்கரிப்பிராகடி 

இடமகன்் ற மதிற்புறத்தைக் காக்கும் காவலர் விரைவாக 

அவ்விடத்திலே சேர்ந்து போரைத் தொடங்குவாராக?? 

என்று துடிதுடித்துச் சொன்னான். அவ்வாறு சொல்லி, 

மேலும் பொன்னினாலே பிடி முதலியன செய்யப்பட்டு 
விளய்குவதும், ௪சப்திக்கன்ற விரக்கழலை யுடைய பகை 

யரசர்கள் கண்டு அஞ்டு நடுக்கக்கூடிய வடிவத்தையுடை .. 
wg, மின்னலைப்போல பிரகாசிப்பதுமாகிய வாளாயுதத் 

தை வரிகளையுடைய புலித்தோலால் செய்யப்பட்ட உழை 

யினின்றும் நீக்கிக் கையிலே யேந்தி ௮தைகோக்கஇி, (வஞ்ச 

னையிலே தலைமையாகிய கெஞ்சையுடைய கட்டியங்காரன் 

ஈம்மைக்குறித்து எண்ணிய எண்ணத்தைப் பார்ப்போம் ” 

என்று பிரகாசம் பொருந்திய பற்கள் வெளியில் தெரியும் 

படி. கோபச்ூரிப்புச் சிரித்தான். 

அப்படிச் சிரித்துவிட்டு ௮கன் மேல் கருப்பத்தோடி 
ருக்கின்ற விஜயையை இச்தருணத்தில் காப்பாற்ற வேண்டு 

மென்ற எண்ண முண்டானபடியால், உடனே youll sé 

இல் விரைந்து சென்று, அவள் முகத்தை நோக்கி, © wi 
கையே ! மீ இப்பொழுது சிறிதும் வருர்காதே, ஈமக்கு 
௩ற் பொருளாகயெ பிள்ளை பிழைப்பதற்காக நீ இப்பொழு 
  

% இசராசதகுணம் - முக்குணல்களுளொன்று) இஃது ஊக்கம், 

ஞானம், வீரம், தருமம், தானம், கல்வி, கேள்வியென்னும் எழுவ 
கைக் குணங்களை யுடையது,



சாமகளிலம்பகம். ௧௧௩. 

சே இவ்விடத்தைவிட்டு எந்இர மயிலிலேறிப் புறப்பட 
வேண்டும்; ஏனென்றால், நீ ௮ன்றிராப்போதிலே கண்ட 

கனவெல்லாம் பொய்யென்று யான் கூறியும், ஈம்முடைய 

கெட்டகாலத்தால் ௮வை மெய்யாகவே அவற்றின்பயனை த் 

தரக்கூடியவையாகின , இப்பொழுது கட்டியங்காரன் என் 
னைக் கொல்லக்கருதித் தன் சேனையுடனேவந்து சூழ்ந்து 
கொண்டான் ; இனியான் தப்புவது சந்தேகம்; நீ இப் 

பொழுதே தவறிச் சென்றால் உன் கருப்பத்தலிருக்கும் 
புத்திரன் அவன் கையால் மடியாமல் இல்வுலகத்திலே 
தோன்றிப் பிற்காலத்தில் இப்பகையை முடிப்பான், ஆகை 

யால், சிறிதும் தாமதிக்காதே ; இஃது அபாயமான தருண 

மாயிருக்கன்றத, ?” என்று கூறினான். இப்படிக்கூறவே, 

சிவந்த கயல்போன்ற கண்களையுடையவளாஇிய ௮வ் விஜ 
யை, இவ் வார்த்தைகளைக் கேட்டுத் இடீரென்று மயங்இக் 
குண்டலத்தை யணிந்த முகத்திலே கையாலறைந்துகொ 
ண்டு, அறுந்து விழ்ன்ற வாசனை மிகுந்த மலர்மாலை 
போலத் தரையில் வீழ்ந்து சோர்ந்து புரண்டு, அவ்வாறு 
புசளுவ,கனால், தன் கருப்பத்இலிருக்கின்ற விருப்பமுள்ள 
மன்மதன் போன்ற புத்திரனுக்கு மிக்க வருத்தத்தை யுண் 
டாக்கினொாள். இப்படி விழுந்து புலம்பவே, மல் யுத்தத்தை 
யுடையவர்களை யெல்லாம் கோத்கும்படிசெய்து வருத்தி, 
அசகனாலே உயர்ச்சியுற்றுவீங்க, மலைகள் இரண்டிருப்பது 
போலச் இரண்டிருக்கின்ற கோள்களை யுடையவனும் வீரக் 
கழல் பொருக்இய பாதங்களையுடையவனுமாஇய சச்சந்தன், 
மேற்கண்டவாறு துன்பப்பட்டுத் தன்னிலைமை கெட்டு 
மயங்கிப் பூமியிலே விழுந்தவளும், அமுதத்தை நிகர்த்த 
வளுமாகிய ௮வ்விஜயையின் பக்கத்திலே சேர்க்து, அவளை 
எடுத்துத் தழுவி, அவளுடைய வருத்தத்தை நீக்க, இள 
மையாகிய பயோதச வனப்பையுடைய அவளுக்கு முன் 
னே எப்பொழுதும் அன்பினின்றும் நீங்காத வார்த்தை 
களையே கூறுகின்றவனாயிருந்தும் அச்சமையத்திலே £ழ்க் 
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௧௧௪ தவக௫தந்தாமணி வசனம். 

கண்டவாறு அ௮ன்பினின்றும் நீங்யெவைகளாகிய வார்த் 

தைகளைச் சொல்லத் தொடங்கெெவஞாய், அவள் முகத்தை 

கோக்க, *பேதையே ! ௮ணியப்பட்ட வளையல் பிரகா 

இக்ன்ற தோள்களை யுடையவளே !! இவ் வுலகத்தில் 

மானிடர்கள் சாவதும், அவ்வாறு இறந்து பின்பு பிறப்ப 

தும், அப்படிப் பிறந்து இவ்வுலகத்தில் வளர்சன்ற காலத் 

இலே ஈல்ல செல்வமுள்ள வாழ்வையடைவதும், தரித்திரப் 

பட்டுத் தாழ்ந்துபோவதும் அவரவர்கள்செய்்த வினைகளின் 

பயனுக்குத் தக்கபடி. யுண்டாகும்; ஆகையினால், மேற்கூறிய 

படி. சாவதற்கும் வாழ்வுகெட்டுத் தாழ்மையடைவகற்கும் 

வரும்.துவ.தம், பிறப்பதற்கும் பிறற்,து செல்வத்தோடு வாழ் 

வதற்கும் சக்கோஷத்தை யடைவதும் ஆகிய செய்கைக 

ளெல்லாம் நுட்பமாயெ அறிவில்லாத தன் மையினாலே நிகழ் 

வனவாம்,; உலக வுண்மை யிப்படி யிருக்கின்றது த; Grooms 

யுணராமல் இப்போது வருந்துவகனாலே நீ௮றிவில்லாத 

வளாயிருக்கின்றாய்; உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்க 

ளுக்கும் மேற்கூறிய ௮வ்வினைகளை யடைவது இயற்கை 

யாகும்; நீ இதற்காக வருந்துவது தகாது; இன்னும் ஈம் 

முடைய பழமையான பிறப்புக்களை எண்ணினால், ௮வ்வாறு 

எண்ணிப் பற்பல எண்ணின் தொகுஇகளாக ஏற்படத்இக் 

கணக்கிடும் பொருட்டுச் சமுத்தசத்திலே தகோண்டப் 

பட்ட மணல்களும் & உறையிவெதற்குப் பற்றா ச அளவை 
  

* உறையிடல் - நெல் அளக்குால் காலத்தில் அறுபது மரக்கா 

லுக் கொருமுறை ஒரு கைப்பிடி. நெல் அள்ளிவைப்பது ; இதற்கு 

உறையீமி என்றும் பெயர்; அறுபது மரக்கால் கொண்ட அளவை 

உழையென்பதும் இவ்வாறு பல உழைகள் கூடியபோது உழை 

யொன்றுக்கு அறுபது மரக்கால் விதமாகக் கூட்டிக் கொள்வதும் 

பாண்டிகாட்டு வழக்கம் ; அறுபது மரக்கால்கொண்ட உமை ௮ம் 

காட்டு வழக்கப்படி. pb gawd, இக்கணக்கை இங்கே காட்டிச்சொன் 

னதன் கருத்.து, பல எண்ணுக்கு ஒரு பிடியாக அள்ளி வைப்பதற்கும் 

WOE என்பதாம்,



தாமகவிலம்பகம். ககடு 

யுடையனவாகும்$ அப்பிறப்புக்களி லெல்லாம் காம் பிறக் 
அம் எப்பொழுதும் ஒன்று சேராமல் வேறுபட்டிரும் 

தோம்) இனி இவ்வுடம்பைவிட்டு நீங்கி மாம் செல்லு 
இன்ற வேறாகிய ௮க் கஇகளுள்ளும் ஒன்று சேரமாட் 

டோம்; இப்பொழுது மாம் இல்லறத்திலே சேர்ந்து நின் 

றது மிகவும் ௮ற்பமான இரண்டுகா ஞூறவாகும்$ இவ் 

வாறு சூறைந்த உறவை நீ பெரிதாக நினைத்து மனம் 

வருந்தவேண்டாம் ; ஒள்ளிய வளையலையணிந்த என தாரு 

யிர்த்துணைவியே! வண்டுகள்கெருக்கச் சப்இக்கும் ௮சோக 

விருக்ஷத்தி னடியிலே வீற்றிறாக்கன்ற ௮ருகக் கடவுளால் 

ஆராய்ந்து சொல்லப்பட்ட நுட்பமாகிய நால்களையெல் 

லாம், உள்ளே கிறையும்படி உண்டதுபோலப் படித். துணர்ந் 
இருக்கின்ற நீயும் ௮றிவில்லாக தன்மையை யுடையவ 

ளாய், என்வார்த்தகையைக் கேட்பதினின்ற௮ும் வேறுபட் 

டுக் கண்களிலே அருவிபோல கநீர்வடிய அழுது பெரு 

மூச்சுவிட்டு, இக்கன்மையை யுடையவளாய்ப் புலம்புவது 

நின் உயர்ந்த அறிவுக்குத் தகுதியான காரியமன்று; ஆகை 
யால், உன்னுடைய கவலையை மீக்கிவிவொயாக, ” என்று 

கூறினான். இவ்வாறு கூறிப் பின்னும், கெருப்பின் தன்மை 

சேர்ந்திருப்பதும் மிகப் பிரகா௫க்கக் கூடியதுமாகிய வாளா 
யுதத்தைப்பிடிக்த கையினை யுடையவலும், இளமையாகிய 
ஆண் ங்கத்தைப் போன்றவனுமாகய ௮ச் சச்சந்தன், 
அவளை கோரக்க, **முறுக்காகிய வீணையின் ஈரம்பும்கேட்டு 

இசங்கக்கூடிய இனிமைவாய்ந்த சொதற்களையுடைய பெண் 

ணே |! புகழையுடைய அரசர்கள் தங்களுக்கு ஆபத்து 

வந்த காலத்தில், முதலில் தங்களுடைய மனைவியரை 

வெளியேற்றிவிட்டுத் தான் பின்பு தாங்கள் செல்வதற்கு 

வழி பார்ப்பார்கள் ; அவ்வாறு மனைவியரை வெளியேற்று 

மல் தாங்கள் போவதற்கு மனந்துணியார் த ஆதலால், இப் 

பொழுஅ 8 புழப்பவெது, எனக்கு மிகவும் பொருத்த



BE Fe சவகூந்தாமணி வசனம். 

மானகாரியம்; உனக்கும் தகு.தியானதே ; கீ ஏறிச்செல்வ 

தற்குத் தகுதியான எந்இர மயில்வாகனமும் அமைந்திருக் 

இன்று; இதில் ஏறி யாதொரு தஇிங்குமில்லாமற் செல்ல 

லாம்; இனி நி ரிறிதும் கவலை கொள்ளவேண்டாம்; நீ 

எவ்வகைச் இந்தனையுமின்றி இப்பொழுதே புறப்பவவெது 

தகுதியான காரியமாகும்”” என்றும் சொன்னான். 

இவ்வாறு சொல்லவே இவ் வார்த்தைக் ளெல்லாம் 

நியாயமாகத் தோற்றினபடியால், விஜயை, ஆற்ருத்துயாத் 

தோடு இக் காரியத்இற் இணெங்கனாள். அதன்மேல், சச் 

சந்தன், எலும்பெல்லாம் கெஒழ்ந்துருக, மனங்கனிந்து 

நின்றொழு௫ச் சோரும்படி சேர்ந்த அன்பானது மிகுவத 

னாலே, தன்னைவிட்டு நீங்குவதற்கு வருந்தி ஆற்முஇருந்த 

வளும், தனது மிறைக்ச உயிர்த்துணைவியுமாகிய விஜயை 

யைத் துன்பமில்லாத ஏந்த ரமயிலாகய வாகனத்தில் ஏத்து 

வித்தான், அப்படி. ஏற்றுவித்தபின்பு, அவன், விஜயை 

சுகமாகப்போய்ச் சேரும்பொருட்டு அகந்தசுக மிகுந்து 

அதனாலே சறெப்படைட் இருக்கின்ற கடவுளுடைய, * ஓம் 

ணமோ ௮. ரஹக்தாணம் £ என்னும் மந்திரத்தைக் கூறி 

வாழ்த்த, துணைவியாகிய ௮வ் விஜயையும், யாதொருசெய் 

கையும் செய்ய முடியாதவளாய்ச் சோர்ந்து அதன் மேற் 

சேர்ந்து புறப்பட்டாள். உடனே சச்சந்தன் ௮ந்த எந்திர 

மயில்மேலேறிச் செல்லக்கூடிய சூஸ்திரத்தை மறுக்கவே 

அது விஜயையைச் தூக்க்கொண்டு ஆகாய மார்க்கமாகச் 

சென்றது. 

மேற்கண்டவாறு விஜயை யானவள், ஜலமானது bo 

காது தங்கியிருந் தொழுகுகின்ற குவளை மலர்போல 

நீண்ட கண்களினின்றும் வெவ்விய கண்ணீரானது வடி. 

ந்தூ, கச்சணிந்து விளங்குகின்ற மார்பகத்தை யெல்லாம் 

நனைக்கும்படி. அழுதுகொண்டு சென்றபிறகு, செல்வச் 

சிறப்பையுடைய சச்சந்கலும், நெஞ்சகம் வந்து இப்பத்றி
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பெரியும்படி. கோபித்து, ஊழிக்காலத்தில், பூமியையெல் 
லாம் தனக்குள்ளே அடக்கியதும், குளிர்ச்சி பொருந்தி 
யதுமாகிய சமுத்திரஜலதக்தை, %& முன்னே அதனை உண் 

டாக்கியதும், ஒப்பற்றதுமாகுய ஊழி நெருப்பின் இரளே 

சுட்டெரிப்பதுபோலக் தான் முன்னே உண்டாக்கின 

படையை அழிப்பதற்கு அுச்சேனைகளோ டெதிர்த்து 
முழங்கினான். இவ்வாறு எதிர்த்து, இச் சச்சந்தன், Gan 
டலம் பிரகா௫ிக்கின்ற முகத்தினையுடைய பெண்கள் காக் 
கின்ற அதப் புரத்திலே அகப்பட, அப்போது குகைக் 
குள்ளே யிருக்கின்ற இடிபோன்ற முழக்கத்தையுடைய 
சிங்கத்தை யானைக் கூட்டங்கள் வளைத்கதுபோல, நூல் 
பிளக்கும்படி. ௮தனிடத்தே எய்யக்கூடிய கூர்மைவாய்ந்த 
வேலாயுதத்தையும், பிரகாசிக்கின்ற வாளாயுதத்தையுமு 
டைய வீரர்களாகிய கடலின்ஈடுவே சேர்ந்து, அதனோடு 
மழைபோல மகமொழுகுகின்ற முகத்தனையடை யானைப் 
படைகள், 1 *யானைச்செண்டு? என்லும் விளையாட்டை 
விளையாடக்கூடிய செண்டு வெளியென்னும் இடத்திலே 
அவனை வளைந்தன. அவ்வாறு வளைந்த மாத்இரத்திலே சச் 

சந்தன், நெஞ்சம் வெதும்பிக் கோபித்து, கூர்மையோடு 

செய்யப்பட்ட வாளாயுகத்தை உழையினின்றும் உருவி, 
அகனுடனே பிரகாசம்பொருந்திய பெரிய இரத் இனங்களை 

யழுத்திப் பல மயிர்களைச்சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட கேடக 

த்தையும் சூரியனைக் கையிற்பிடித்துச் சுழற்றுவதுபோலச் 

சுழற்றி, விண்ணுலகத்திலிருந்து தவறிப் பூமியிலே விழுந் 

தவலும்,மூட்வொயையும், ௮ழ௫ய பிரகாசக்தையுமுடைய 
  

* நெருப்பிலிருந்து நீருண்டாகுமென்பது பெரியோர் அ௮பிப் 

பிராயம், 

* யானைச்செண்டு - ஒருவகை விளையாட்டு ; இவ்விளையாட். 

"டைச்செய்யு மிடத்தை வாரியென்றும், செண்டுவெளி யென்றும் 

சொல்வறலுண்0 ; இவ்விடம் அர்தப்புசத௮க்கு வெளியேயுள்ள,



௧௧௮ சீவகசிந்தாமணி வசனம்: 

முத்துவடத்தை ௮ணிந்தவனுமாகிய ஒருதேவனை நிகர்த்த 

ஆர்ப்பரித்தான். அச்சமயத்தில், கட்டியங்காரனுடைய 

சேனையைச்சார்ந்த வீரர்கள், இவன்மீது, மழையைப்போ 
லக் கடுமையானபாணங்களை வில்லினின்றும் விடுத்துச்சொ 

ரிந்து கோபத்தோடு முழங்கினார்கள். அப்படி. முழங்கிய 

பின்பு, மிக்க வீரமும் பெருமையும் பொருந்திய இச் சச் 

சந்தனும், ௮வர்களா லேவப்பட்ட ௮ப் பாண மழையைக் 
தன்னுடைய வாள்வல்லமையினாலே விலக்கி மேற்கூறிய 
செண்டு வெளியிலே நின்று கமிமையோ டெதிர்த்து கால் 

வகைச் சேனைகளையும் காசப்படுத்தி ௮ப்பாற்சென்ருன். 
அவ்வாறு சென்ற மாத்திரத்தில், ௮க் கட்டியங்காரனு 

டைய பேரணியினின்ற பெரிய யானைப்படைகள் நெருங்கி 

வந்து இவனோ டெதிர்த்தன. ௮ப்படி. யெதிர்த்தவுடனே, 

கோபமிகுக்தவனாகிய சச்சந்தன், தனக்கு முன்னே வந்த 

இர்த்த மதவொழமுக்குடைய யானைக்கூட்டங்களின் கெற்றி : 

யிலே சொல்லுதற் கரிதாகிய இறெப்பினையுடையதும், இசத் 
தந் தோய்ந்ததுமாகிய தன்னுடைய வாளாயுதத்தை, 
ஊற்று 8சொழுக்கையுடைய நீண்ட மலையிலே இடியானது 

கோபித்து இடிப்பதுபோல அழுத்தி, ௮வ் வாளானது 
வளைந்து போகும்படி. வேகங்கொண்டு வெட்டினான். ௮ப் 
படி. வெட்டியதனாலே, நீக்குதற்கரிசாகய மதத்்தனையு 

டையனவும், மிக்கவிருப்போடு வந்தெதிர்த்தனவு மாய 
௮ந்த யானைகளெல்லாம் மத்தகம்பிளந்து இதங்தொழிக் 
தன. இப்படியே இச் சச்சந்தன், வேலாயுதங்கள் Oem 
கப்பெற்ற வேலிபோன்ற வேற்படையையும் பிளந்து, 
வெவ்விதாகய கோபம்பொருந்திய கண்களையுடைய வீசர் 

களையெல்லாம் சிறந்த மயிரினாழ் செய்யப்பட்ட கேடகத் 
இதனாலே இடித்துத், தன்னை வலைபோலச்சூழ்ந்த வாட்ப 
டையை அறுத்துச் சிதைத்து, ஆங்குப் பெருகியோடிய 

மாமிசச்தை யுடைய இரக்க வெள்ளத்திலே படிந்து கலக்
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இச் இரிதலினாலே, தேன்பொருக்திய மாலையை யுடையவ 

@au இச் சந்தந்தனது சிவந்த போர்க்களமானது, We 

ab Aptipoy Qaegiow Pr SCsrO AnaGim. 

பூமிக்குத் தலைவனாகிய எச்சந்தன், உவர் பொருந்தி 

யதும், உலகத்தை ஆக்கல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் 

முத்தொழில்களை ஈடத்துதலாகிய தன்மையை யுடையது 

மாய கடலானது தன்னைக் காத்இருக்கின்ற கரையை 

யுடைத்துக் கெடுப்பது போன்று, தமக்குக் காவலாகய 

அரசனைத். தாமே கொல்லத்துூணிஈ்த படைகளுக்குள்ளே 

நிகசத்றுத் தனிமையை யுடையவனாக, மேற்கூறியவாறே 

பெரிய யானைகளைவெட்டிக் கொல்ல, அதைக்கண்டு தற் 

பெருமையிழ் Apssag Bu கட்டியங்காரனும், மிகக்கோ 

பித்து, யானையின் மேலேறிச் சண்டையில்லாத படியால் 

கெடுகாள் ஆயு. தசாலைக்குள் ளேயே யிருந்துவந்ததும், பிர 

காசம் மிகுந்ததுமாகிய சக்கரத்தை வெற்றியோடு கையி 

லேந்இ, ௮ப் படையுள் ளே புகுத, கேதுவென்னும் பாம் 

பானது பிடிக்க அதனாலே பாதிப்பாகம் மறைந்து ஆகா 

யத்திலே ஓ௫௫ன்ற சூரியனைப்போலாகும்படி. சச்சந்தணு 

டைய கேடகத்தை இருபிளவாக அறுக்க, அதுகண்டு 

௮ச் சச்சந்தன், விரைவாக இடிபோல முழகங்ூப் பெருங் 

காட்டைப்பற்றி யெரிக்கின்ற கெருப்பைப்போல gee 

டியங்காரனுடைய மிகுதிப் பாட்டிற்காகச்€றி மிகவும் 

கோபித்தான்; அப்படிக் கோபித்து, உடனே முகத்தில் 

பகைவருடைய கொழுப்பாலுண்டாகிய கெய்யை அ௮ணிம் 

த, அதனாலே மிகவும் பிரகாசந்தங்இ நெருப்பின் தன்மை 

மிகுந்து, தலைப்பில் மிசவும் கூர்மையைப்பெற்ற நுனியை 

யுடையதாகிய வாளாயுக த்தை, நெருப்புப்பொறி சிதறும் 

படிவீ௫க் கட்டியங்காரன் a Dab ogi, முகத்திலே மை 

யெழுதப் பெற்றதுமாகிய மதயானையை மிகவும் பலங் 

கொண்டு வெட்ட, ௮சனாலே அந்தயானையானது, சையின்



௧௨௦. ரிவகசித்தாமணி வசனம். 

அடிப் பாகம் அறுபட்டுக் 8ழேவிழுந்தது. அப்படி விழவே 
கட்டியங்காரன் அதற்குப் பொறு,தவனாய், மாலையை துனி 

யிலே சூட்டப்பெற்று, மேகத்தில் தோன்றுகின்ற மின் 

னலைப்போல விளங்குகின்ற வேலாயுதத்தை வலக்கையி 

லேயேந்திச் சச்சந்தன் ௮ணிந்இருந்த மாலையானது சிதை: 
ந்து அழகுகெடும்படி, சோலையில் பொருநக்தியிருக்கின்ற 

மயில்களைப்போன்ற தேவியர்கள் தழுவி நித்திரைசெய் 
இன்ற தும், அழகிய மலைபோன்றதுமாகிய அவனுடைய 

மார்பிலே வலிமிகுந்த எமனைப்போல எறிந்தான். ௮ப் 

படி எறிந்த மாத்இரத்திலே ௮வ் வேலாயுதமானது மிக 
விரைந்து சென்று, சச்சந்தன் மார்பிலே தைத்தது, ௮வ் 

வாறுதைத்து' மார்பிலுள்ள மாமிசத்தைத் தனக்கு இட 

மாகக்கொண்டு தம்கியிருந்ச அவ்வேலாயுதத்தைதக் தன் 

கையினால் சச்சந்தன் பிடுங்கினான் ; ௮வ்வாறு பிடுங்கவே 

பாய்க்த வேகத்தினாலே ௮து வளைவுற்றிருந்தது; இலக் 

குமியை நிகர்த்த தேவியர்களுடைய கண்களெல்லாம் தம 

க்கு இடமாகக்கொண்ட (அதாவது: ௮ழகைகோக்கும்பொ 

GO ௮வர்களுடைய பார்வைகள் தங்கியிருந்த) தன் 

மார்பிலே மோதி அவ்வாறு வளைந்துபோ யிருக்சதும், 

கொலை பொருக்தியதும், பிரகாசமுள்ளதுமாகிய ௮வ்வே 

லாயுதத்தைக் கொண்டே. பகைவர்களை நகாசஞ்செய்யக் 
கருதி, வீரர்களெல்லாம் உயிர்நீங்கிப் பொன்னுலகத்சை 

படையும்படி, ௮வன் ௮வ்வேலாயுக,க்தை,வெட்டுண்டு பூமி 

யைத் தனக்கு இடமாகக்கொண்டு வீழ்க்துடெக்தயானை 

யினுடைய அழகிய தகந்தத்தின் இடையிலே புகுத்தியிழு 

த்து, அது வளைக்கதற்கு ஏதுவாயிருக்த இளக்கத்தைப் 

போக்கி அவ்வளைவை நிமிர்த் தெடுத்து, மிகவும் பிரகாச 

மூடையகதாகச் செய்தான். பெருமையிற் இறந்தவனகய 

சச்சந்தன் மேற்கண்டவாறு தன்மார்பிலே பாய்ந்த வேலா 
யுசத்தைப்பிடுல்கு வளைவைப் போக்கயெ பின்பு அதனைக்



மாமகளிலம்பகம். ௧௨௧ 

கையில். பிடி.த்.து வீரர்களோ டெதிர்த்துப் போர்செய்யத் 
தொடங்கினான்; அவ்வாறு செய்யவே வீரர்களெல்லோ 

ரும் ௮ந்த வேலினால் இவனை எமனென்று நினைத்து ஈடும் 

இக் 8ழேவிழுந்து உயிர்துறக்தார்கள்) யானைக்கூட்டங்க 

ளெல்லாம் பயந்து ஓடின; இவற்றைப்பார்த்து பிரகா௫ிக் 

கின்ற பொன்னாலாகிய மாலையையணிக்த மற்ற வாள்வீ” 
_ ரர்கள் இவன் சமீபத்தில் நெருங்காது பயந்து நீங்கினார் 

கள்) இவ்வாருகவே, அஞ்சாச்சன்மையையும் ஆண்மை 
யையுமுடைய .கட்டியங்காரன், அவ் வீரர்களை மிகவும் 

கோபித்சவனாய், முன்னேசான் ஏறியிருந்த யானை சச்சக் 

தன் கையினால் மேற்கண்டவாறு வெட்டுப்பட்டிறக்தபின்பு 

ஏறியிருக்க மற்மொருயானையை மிகவும் வேகமாகச்செலு 
5B, இரும்பினாலே ஆனை நெருஞ்சிமுள் வடி.வ மாகச் செய் 

யப்பட்ட கப்பணமென்னும் ஆயுதத்தை அச் சச்சந்தன் 

மீது சிதறினான்; அப்படிச் சதறினபோது, சச்சந்கனான 

வன், வெள்ளிய வேலாயுதத்தினாலே இசெளஞ்சூரியின் 
மார்பைப்பிளக்து மிகவும் உயர்வாகிய மயில்வாகனத்தின் 

மேலேறி முன்னே நின்ற முருகக்கடவுளினுடைய புரு 
வத்தைப்போலச் தன்னுடைய புருவங்களை கெரிக்தொ 
டிந்த புருவங்களாகும்படி. கோபத்தனாலே வளைத்து, ௮க் 

கட்டியங்காரன் ஏறிவந்த வேறு யானையை முன்இிருச் 
இப்பிடித்த வேலாயுதத்தினாலே கொன்று விழ்த்த ௮வன் 
பின்னும் மற்றொரு யானையின்மீது ஏறினான் 5 அப்படி 

ஏறவே ௮க் கட்டியங்காரனுடைய வீரர்க ளெல்லோரும் 
மிகக் கோபித்துச் சச்சந்தனை வளைந்து கொண்டார்கள் 9 

அப்போது சச்சந்தன், அவ்வாறு வளைந்து நின்ற வீரர் 

களஞுக்கெல்லாம் ஆயுதங்களை ஏவுவதற்கு ஓர் இலட்சிய 

மாகி நின்றான். (அதாவது: வீரர்கள் மன்மீது ஆயுதய் 

களை யேவும்படி. கடுவேரின்றான்.) அப்படி. நின்றபோது 

மேற்கூறியவாறு வளைந்து போர்செய்த வீரர்களஞுடைய 
16



௧௨௨ சீவகசிந்தாமணி வசனம்: 

ஆயுதங்களெல்லாம், ஈஞ்சு தங்கப்பெற்ற வளப்பமிகுந்த 

சேஷுசயனத்தில் பள்ளிகொள்கன்ற விஷ்ணுவை நிகர்த்த 
வனாகிய ௮ச் சச்சந்தனது நெஞ்சை இருப்பிடமாகக்கொ 
ண்டு தைத்து நிறைந்தன ; அவ்வாறு நிறைந்தும் ௮வன் 
அதற்குச் சிறிது மஞ்சாமல், பூமியி லுள்ளவர்களுக்குக் 

கொடை கொடுக்கக்கூடியதும், மேகம்படர்சன்ற மலையை 
நிகர்த்ததுமாகிய தோள்பொருந்திய கை அசைந்து சுழ 
லும்படி. வாளாயுதச்தைவீடு அதனாலே யானைகளை யெல் 

லாம் வெட்டிக்கொன்று முடிவாக ௮வ் வாளாயுதத்தை 
ஓடி,த்துவிட்டு வெறுங்கையோடு நின்னான்; (அதாவது: 
வெட்டிய வேகத்தினாலே வாள் ஓடிய நிராயுதபாணியா 
யினான்) ௮வ்வாமுகவே, பகைவர்களுடைய ஆயுதங்களெல் 

லாம் அளவில்லாமல் சென்று அவன் தேகத்தில்கதைத்து 

நிறைந்தன$ வீரர்கள் ஏவிய ஆயுதங்களெல்லாம் மேற் 

கூறியபடி. தன்மீது தைத்து அழுந்தியும், sigs நிறைந்த 
யுத்தத்திலே ஆண்தன்மையிற் சிறந்தவனாகிய ௮ச் சச் 

சந்தன் அதற்குச் சிறிதேனும் வருந்திக் கண்களை இமைக் 

காதவனாய், ௮க்காலத்திலே பதினெட்கொள்வசை ௩டந்த 
பெரிய பாரதயுத்தத்தில், வீரர்கள் புறங்கொடாததும் ஒரு 

வசோ டொருவர் பொருதலை யுடையதுமாகய பதின் 
மூன்றாகாட் சண்டையிலே தன் பெரிய தந்தையாகிய 
கன்னனோடு எதிர்த்துகின்ற இளல்குமாரனாகிய அபிமன்னு 

வைப்போல அஞ்சா கெஞ்சுடன் விளங்இனான். 

அப்படி விளங்கியும் மேன் மேலும் பகைவர்களுடைய 
சக்கரங்களும் வேலாயுதங்களும் pon Den Gin Qoren ae 
சேர்ந்து ௮வன் மார்பைப்பிளந்து உள்ளே சென்று மழை 
ந்து அழுந்து தலினாலே, கேகவலிமை குறைந்து அஞ்சாமை 
யையுடைய கண்களில் கோபத்்இனாலே கெருப்பெழும்படி. 
விழித்து, இப் பூமியாகய றந்த பெண்ணினது மார்பகம் 
அழுந்தும்படி விரத்கால் பகைவர் முகத்தை நோக்கக்



தாமகளிலம்பகம். ௧௨௩. 

இழேவிழ்ந்அ, பகலெல்லாம் மிக்க பிரகாசத்தோடு உல 
கத்தில் சஞ்சரித்து மாலையில் தன் பிரகாசம் மழுங்கி மறை 

இன்ற வெவ்விய சூரியனைப்போலத் தளராஇருக்கும் வளை 
யில் மிக்க வீரத்தோடு போர்புரிந்து, தளர்ந்த இக் நிலைமை 

யில் தன்னுடைய ஆண் தன்மை குறைந்தான். இப்படி 

விமுந்க மாத்திரத்திலே, மனிதர்கள் நிறைந்த சுவர்க்க 

லோகமென்று : சொல்லத்தக்க சிறப்பு வாய்ந்ததும், பழ 

மையானதுமாகிய ஏமாங்கக காட்டிலேயுள்ள பெரியோர்க 
ளெல்லோரும் அச் சச்சந்தனைத்தொழுது, அவனுடைய 

பரிதாப நிலைமைக்காக வருத்தத்தையடைந்து மயங்கவும், 
கற்பைக்கொண்ட பெண்க ளெல்லோரும் வருக்தியமுக 

வும், கொடுங்கோலாகிய இருளானது எங்கும் பரவவும், 

உயர்ந்ததாக ஆராய்ந்து கூறப்பட்ட குருகுலமாகிய ஆழ் 

ந்த சமுத்இரத்இனுள் ளேயிருந்து முளைத்துக் தோன்றிய 

Apts சூரியனை நிகர்த்தவனும், தருமம் நிறைந்த செம் 

கோலை யுடையவலும், அசர்களுக்கெல்லாம் தலைவனு 

மாகிய அச் சச்சந்தனை, ௮ரவக்தைப் போன்றவனாகிய கட். 
டியங்காரனென்லும் மக்இரி, செம்பாம்பானது சூரியனை 
விமுல்கு ௮தன் வலிமையைக் குறைப்பதுபோலக் தனக் 

குள் ௮டக்கி வெற்றியை கைக்கொண்டான். அந்தோ | 

இஃதென்ன பாவம்। பாலருவிபோலும் கரண த்தையுடைய 
முத்து மாலைகள் பிரகா௫ிப்பதும், பழிப்பில்லாததும், நீண் 

டதுமாகிய குடை நிழலின் கழே, தாவிச் செல்லக்கூடிய 
குதிரைகள் பூட்டிய தேரின் மேலிருந்து, பாணங்களை 

இடைவிடாமல் ஒழுங்கோடு தொடுக்சக்கூடிய வெவ்விய 

வில்லை யுடையவனாகிய சச்சந்தன், கட்டியங்காரனிடத்தில் 
ஆட்சியை ஒப்புவித்த காரணத்தால், ௮வை யெல்லாம் 
தனக்குக் இடைக்காமற் போனபடியினாலே, கான் தனிய 

Qué கூர்மை பொருந்திய வாளாயுதத்தையும், Carag 

தையும், தன்னுடைய வீ.ரச்தையுமே துணையாகக் கொண்டு
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யுத்தம்புரிக் த, முடிவில் பகைவர்களால் ௮ம் மூன்றையு 

மிழந்து மேற்கண்டவாறு மயங்கி வீழ்ந்து உயிர் நீல்கும் 

தருணத்தில், ௮ருகக்கடவுளுடைய & ௬க்லத் இயானமா 

இய அருவியிலே மூழ்ச (அதாவது : சுக்கிலத்தியானம் 

செய்து) ௮க் கடவுளுடைய பாதங்களாகிய தாமரை மலர் 

களைச் சர௫ின்மேற்சூடி. (அதாவது: Lene சிரசின் மேலி 

ருப்பதாகத் இதயானிக்.து) பஞ்ச நமஸ்காரமென்னும் மந்திர 

மா௫ய மெல்லிய சந்தனத்தைப்பூ? (அதாவது: பஞ்ச ௩மஸ் 

கார மந்திரத்தை மனஇலே ஜெபித்து) வேல்: ஒழுங்கு 

போன்ற கண்களை யுடைய அந்தப்புரத்துப் பெண்களெல் 

லோரும் ஓடிவந்து சூழ்ந்து தன்னுடைய தேகத்தைக் 

காத்துப் புலம்பியிருக்க, உயிர் நீம்கிப்போய்ச் சுவர்க்கத் 

தையடைந்து அம்குள்ள தேவர்களுக்கு விருந்தினனாயி 

னான். 

மேற் கண்டவாறு அரசன் உயிர் நீங்கெய வுடனே, 

இளமைப் பருவத்தையுடைய இதவாத்தியப் பெண்கள்) 

சிவந்த கெருப்பினாலே சுட்டு உண்டாக்கப்பட்ட துவாரங் 

களையுடையனவாகிய இனிய வேய்ங்குழல்களையும், வீணை 

களையும், தேம்தேமென்று முழங்குகின்ற மத் தளங்களையும், 

தாம் தாமென்று முழங்குகின்ற ஓர்கட் பறைகளையும் 

இதந்தவிடத்சே கொண்டுவந்த, மெல்லிய வி.ரல்களினாலே 

வாக்க, முன் சொல்லியபடிவந்து ௮ரசனைச் சூழ்ந்த 

அழகும் இனிமையும் வாய்ம்த சொழ்களை யுடையவர்களா 

ஓய * அகப்பரிவாரப்பெண்கள் ஐந்நாறுபேரும், பரத 

சாஸ்இரத்திலே பூரணமாகக் தேர்ச்செயெடைந்து சபையிலே 

ஆடுகின்றவர்களும், ௮ரம்பையரை நிகர்த்தவர்களுமாகிய 

நிருத்த மாதர்களும் இறந்து கிடந்த அரசனை நோக்கி, 

* சுக்லெத்தியானம் - பரமான்ம பாவனை செய்தல், 
  

& 1 அகப்பரிவாரம் - அச்தப் புரத்தில் சுழ்றத்தாசாகச் சூழ்ர் 
ருக்இறவர்கள்,
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₹ எந்தையே | நீ உயர்ந்த மலர்கள் பரப்பிய பஞ்சணையில் 
படுத் திருப்பதைவிட்டு இப்பொழுது வெறுமையாகிய 

நிலத்திலே இடக்கன்றாயோ, ” என்று மிகவும் வருந்தி 
அழு, சந்தனக்கட்டை முதலிய விறகுகளை அடுக்கிச் 

சயனம்போலச் செய்து, sos ஈமப் பள்ளியின் மேல் 

அவனைக் தூக்கு வளர்த் இனார்கள்த wou வாறு செய்த 

பின்பு சூழ அ௮ணிந்துருக்கின்ற பெரிய முத்துக்களாகிய 

நாவினாலே மழலைச் சொற்களை மொழியக்கூடிய (தா 
வது: முத்துக்கள் மழலைமொழிபோல் சப்இக்கின்ற) கிண் 

கஇணியை அணிந்த ௮ப் பெண்களெல்லோரும், இசத்தி 

னச் செப்பைக் கடைகன்ற காலத்திலே அதனைக் கடை 

யக்கூடிய ஆயுதங்கள் அதற்குள்ளே ௮ழுந்துவதுபோல 

அங்கே யுத்தத்தால் பரவிக்கிடந்தனவும், மூட்டுக்கழன்றன 
வும், வெற்றிலை வடிவ முள்ளனவுமாகிய வேலாயுதங்க 

ளும், அம்புகளும் கட்டவிழ்க்த மலர்மாலையும் முத்த 

மாலையும் ௮ணியப்பட்டு விளய்குகின்ற கெஞ்சகத்திலே 

தைத்து அழுந்தும்படி, மன்மதனுடைய அம்பும் தோற் 

அப் போகக்கூடிய அழகு வாய்க்க கண்களிலே கண்ணீரா 

னது ஒழுகப் புரண்டு இடந்து, பின்பு பெய்கின்ற மேகத்த 
னுள்ளே மின்னல் தோன்றுவது போலப் பக்கத்திலே 

அவிழ்ந்து சோர்ந்த கூந்தல் அவர்கள் தேகத்தை மறைத் 

ou பூமியிலே விழுந்து இரத்தத்இழ்படிர்துக் இடக்க, 

அதற்குள்ளேயிருந்து அழுதார்கள்) ௮ப்படி. எல்லோரும் 

சூழ்க்து அழும்போது, ஒரு சங்கமானது பல மயில்கள் 

சூழ்ந்திருக்க, மெல்லிய ௮ணைமேல் கிடந்ததுபோல அந்த 

ஸ்திரீகள் எல்லோரும் சூழ அவர்களால் ஏற்படுத்தப் 
பட்ட ஈமப்பள்ளியின் மேல் கிடந்த சச்சந்தனை, கருகிய 

இயல் புள்ள கெஞ்சை யுடையவனாகிய கட்டியங்காரன் 

கண்டான்) அவ்வாறு கண்டமாத்திரத்தில், ௮வன் மீது 

தனக் கேற்பட்டிருந்த பகை டூீம்கிக் தனக்கு முன்னே
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அரசனாயிருந்த தன்மையை யெண்ணி ௮ச் சச்சந்தனைத் 

தொழுதான்; அவ்வாறு தொழுதபின் ௮வனுடைய மனம், 

இரங் அரசனுடைய வழிபாட்டிற் சென்றமையினாலே, 
தன்னை அறியாமல் கலங்கியதோடு, ஜெயங்கொண்டோ 

மென்௫ன்ற மூழ்ச்சியால் ௮வனுக்கு ஆனந்தக் கண்ணீர் 

சொரியக் தலைப்பட்டது; அக்கட்டியங்காரன் அவ்வாறு 

இங்குக் கண்ணீர் சொரிந்த பிறகு ௮வன் கோபம் கீல்கினா 

னென்று தெரிந்து, ஆங்குக் கூடியிருந்த அழகிய வளை 

யலை யணிந்த பெண்க ளெல்லோரும், “நாம் ௮ரசனுக்கு 
இரங்கி ஈமக் கிரியைகளைச் செய்தால் இவன் கோபிப் 

பானோ”” என்று கொண்டிருந்த அச்சம் நீங்க, ௮ரசனுக் 
குச் சயனமாக அடுக்கப்பட்டி ருந்ததும், எரியும் இயல்பினை 

யுடையதுமாகிய சந்தன விறகிலே நிறைந்த கெய்க்குடங் 
களையும், சந்தன முதலிய பற்பல வஸ்துக்களையும் ௮வனு . 

டலுக்குப் பொருந்தும்படி சொரிந்து, தணல் மூட்டி. 

ஓ வென்றலறி, மேலும் அவர்கள், “ எம்பெருமானே | 
கெருப்பானது உன் தேகத்தையுண்ண நீ எங்களை விட்டும் 
நீல்கி மறைகின்னுயோ '” என்று பெரிய கண்களினின்றும் 

நீரைச் சொரிந்து, முன்னிலும் ௮இகமாக்கதறுவார்களும், 
கைகளிலே நிறைந்த வளையல்களைக் தசையில் மோதி 
யுடைத்துவிட்டு இரங்கி அழுவார்களும், பிரகாசம்பொருந் 

இய மார்பிலணிக்திருந்த மாலைகளை அ௮றுகத்தெறிந்துவிட்டுக் 
கதனுவார்களும், தைலம் நிறைந்த கூந்தலின்மே லணியப் 
பட்டிருந்த மாலைகளையும் அவிழ்த்துச் சிதறிப் பூமியிலே 
எறிவார்களும், அழகிய பிரகாசத்தை விசுன்ற சீண்ட 

குண்டலங்களையும் நீலகிறம்பொருக்திய கடிப்பிணை யென் 
ணும் காதணியையும் கழற்றி யெறிவார்களும், கைகளி 
னாலே வயிற்தைப் பிசைந்துகொள்பவர்களும், ஐயோ | 
ஐயோ |! என்று கூவியழுபவர்களும், நீர்க்கடன் முதலி 
யன முறையாகச் செய்யப்பெழுமல் இவ்வாறு எரிக்க
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கேர்ந்தமையால், இதற்கேதுவாக ௮ரசன்செய்த கொடுமை 

யான காரியம் மிகவும் கெட்டதென்று சொல்லிக் கதறுவார் 

களுமாஇத் தேனிறைந்த மலர்களையுடைய சோலை சூழ்ந்த 

ஒரு: மலையின்மேலே, பிளந்த வாயையும், படத்தையும், 
௮னல்போன்ற விஷச்தையுமுடைய ஒரு காக மானது, 

பால்போன்ற நிறத்தனையுடைய மூன்றாகாள் பிறையை 
யொத்த தந்தங்களையும், பசிய கண்களையுமுடைய ஒரு 

பெரிய யானையைக்கடித்து வீழ்த்த, அதன் காவலுச்குட் 

பட்டிருந்த சிறிய பெட்டை யானைகளெல்லாம் அதைச் 
சூழ்ந்து வருந்துவதுபோல, மேற் கண்டவாறு கொடியவ 

னாயெ கட்டியலங்காரனால் கொல்லப்பட்டுக் இடந்த wr 

சனைச்சூழ்ந்து துன்பத் தனாலேவருந்த, *எமத.சர் பறித்து 

அனுபவிக்கும்படி. நல்ல பணிவிடையாகய புஷ்பத்தைப் 

பூத்த இந்தப் பூங்கொடிகள் இனிப்பிறர் பறித்து youu 

விக்கும்படி. ௮ப்புஷ்பத்தை மலர்விக்கமாட்டா (௮காவது: 

அரசர் அனுபவிக்கும்படி பணிவிடைகளைச்செய்து sya 

ருக்கு ஈலத்தைக்கொடுத்துவந்த பூங்கொடிசள் போன்ற 

இப் பெண்களாகிய நாங்கள் இனிப் பிறருக்குத் தொண்டு 

செய்து அவருக்கு நலத்தைக் கொடுக்கமாட்டோம்) எம் 

பெருமானே ! உம தடியிற் சார்ந்தவர்களாகிய காய்சள், 

உம்முடைய பணிவிடையில் குறைவுபடாமல், நீர் போய்ச் 

சேர்ந்த ௮வ் வுலகத்்இிற்கும்வந்து உமதடியிலே சார்ந்து 

தொண்டு புரிவோம் ”” என்று சொல்லி மேலும் மேலும் 

பலவாறு பிரலாபித்து அழுது, தல்களிருப்பிடஞ் சேர்க் 

தார்கள். 

௮.கன் மேல் இருள்பொருக்திய மனத்தினையுடையவ 

னும், இச் சண்டையில் வெற்றி பெற்றவனுமாதிய கட்டி 

யக்காரன், மேற் கண்டவாறு, வெவ்விதாகய கண்களும் 

செருக்குமுள்ள யானையையும், வேலாயுதத்தையு முடைய 

சச்சந்தனை நகெருப்பிட் டெரிக்கும்படி செய்து விட்டுத்
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இரும்பிச் தனதிருப்பிடம் சேர்ந்து, செவந்த கண்களை 

யுடைய ஒரு சிறு ஈரியானது, ஒரு பெரிய ஆண் இயங்கத் 
கைக்கொன்று, ௮ப்பொழுதே ௮ச் சிங்கத்துக்குச் சொந்த 
மாயிருந்த இடத்தைக் கைப்பற்றி, அச் சிங்கத்தின் மேன் 
மையான தொழிலை ௩ஈடத்தாமல் ஜெண்டு முதலியவற்றைப் 
பிடித்துத் தன்றுவாழும் தன்னுடைய அற்பமாகிய தொ 
ழிலை கடத்தினதைப்போல, அரசனுடைய உயர்ந்த OF 
கைக் குட்பட்ட பூமியைத் தான் கைக்கொண்டு, தன்னு 
டைய தாழ்ந்த ஆளுகையை கஈடத்தக் கொடயல்இனான் , 
அவ்வாறு கொடங்கிய தல்லாமல், தன்னைச் சூழ்ந் இருக் 
தவரிடம் **ஏமாங்கத நாடு முழுதும் எனக்குரியது ; இக் 
காட்டிலுள்ளோரியாவரும் எனது ஆக்ஞைக் குட்பட்டு ... 
ஈடக்கவேண்டும் ;, இல்லையாயின் தக்க தண்டனை புரிவேன்; 
இன்றுமுதல் இம் நாட்டிற்குக் கட்டியங்கார னென்னும் 
பெயசை யுடைய யானே அரசன் ”” என்று அரசுரிமை 
கன் பெயரால் விளங்கும்படி. சொல்லி இவ்விஷயம் எங் 
கும் பரவுமாறு முரசறைவோரை யழைத்துப் பசிய கண். 
களையுடைய யானையின்மேல் முரசையேற்றி ஆங்காங்கே 
தான். ௮ரசனென்பதைச் தெரிவித்த, ஊசெங்கும் முழக் 
கும்படியும் செய்தான், அதைக்கேட்டு, எவ்விடத்திலு 
மூள்ள மனிதர்களும் வேல்மழை பெய்தால் தற்காக 
எப்படி. வருர்துவார்களோ அப்படியே வருதி மனய் 
கலங்கஇனார்கள். அன்று முதல் இக் கட்டியங்காரன் மிக்க 
ம௫ூழ்ச்சியோடு இசாஜமா புசத்திலேயிருந்து கன்னுடைய 
அ சசாட்சியை ௩டத்இவர்தான். 

அஜ 

சீவகன் உற்பத் இ. 
ட ட ட பட 

இவன் தன்மை யிப்படி. யிருக்க, இனிக் காற்றின் 
மூன்னே எதிர்ப்பட்டு நின்ற விளக்கானது ரேசே நில்லா 
மல் ௮சைந்துகொண் டிருப்பதுபோல, ஒருவழிப்பட்டு
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நில்லாமல் கலங்கச் சுழலுகன்ற மனத்தினோடு, களிக்க 

ன்ற ஓழுங்கையுடைய வண்டுகள் கெரும்கத் தேனையுண் 

ணக்கூடிய மாலையானது, கழுத்தணியின் கடைப்பூட்டு 

- விளங்குகின்ற பிடரியிலே ௮சைங்து சோர மயங்கிக், கோ 

பிக்கன்ற முகத்தையுடைய யானையை நிகர்த்தவனாகிய சச் 

சந்தனது வார்க்தையின் பயனை உட்கொண்டு, ௮தன்ப 

டியே மயிற்பொறியி லேறிச்சென்றவளும், கிளியினுடைய 

வாயிலே தோற்றுகன்ற சொற்களைப்போன்ற வார்த்தை 

களை யுடையவளுமாகய விஜயைமாகேவிக்கு இதத்ூப் 

பால் வந்து பொருக்திய தீங்கு இத்தன்மைத் தென்ப 

தைச் சொல்லுவாம். ' ் 

் கூர்மையே ஒரு வடி. வெடுத்ததென்று சொல்லும்படி. 

விளங்குகின்றனவும், ௮.சசனுயிரைக் கொல்வதற்கு வாள் 
போன்றிருர்தனவுமாகிய கண்களையுடையவளும், அலைகளை 

விசுன்ற பாற்கடலிலே தோன்றிய அமிர்தத்தை நிகர்த் 

தவளுமாகிய விஜயை, முன்கூறியபடி. எந்திர மயிலிலேறி 

ஆகாயமார்க்கமாகச் செல்கன்றபோது, அரசனைப் பிரிவ 
தனாலுண்டாகிய வருத்த மிகுதியினால் செயலற்று, த 

னாலே வலிகுறைந்தமையால் ௮ம் மயிற்பொறியின் வலப் 

_ பக்கத்தைச் சரியாக முறுக்க முடியாமல் இலகுவாகமுறு 

க்தி அதனாலே விசைகுறைந்து சென்ற ௮ம் மயிலைச்செலுத் 

இக்கொண்மி போனாள் $) அவ்வாறு போகுஞ் சமயத்தில் 

௮வ் வாகாயத்தினிடத்தே, அரசாட்சியை விரும்பியவனும் 

விண் புகழ்ச்சியை யுடையவனு மான கட்டியங்காரனது 

வெற்றிபொருந்திய முரசமானது, அரசன் இறந்ததற்கு 

அறிகுறியாக முழங்க, அதைக்கேட்டு வேலினா லெறிந்த 

பெட்டைமானைப்போல மனமயங்கி மூர்ச்சித்து, மெய்ம் 
மறந்து சோர்ர்தாள் ; அவ்வாறு மூர்ச்டிச்சவுடன் முன்னே 

வலப்பக்கமாக மூறுக்கின எந்திரவிசை, தானே அவளு 

டையகையைவிட்டு நீல்னெமையால் ௮ஃது இடப்பக்கக் 
17
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சே சுழல, அதனாலே அம்மயில் தானாகவே இழேயிறப் 
இற்று, அவ்வாறு இறம்கியபின், ௮அழகய தோகையையு 
டைய அந்த எந்திரமயிலானத, உயர்ச்சியை யுடைய 
இசாஜமா புரத்தைவிட்டு நீங்கிப்போய்ப் பழமையானமரயங் 

கள் செறிந்து உலகமயக்க முற்றும் துறந்த பெருமை 

யையுடைய முனிவர்களும் கண்டு மனம் அஞ்சும்படி. பல 
பிணங்கள் எவ்விடத்தும் ௮இகரித்து விளங்கித் தான் 

வியாபித்திருக்கன்ற எல்லையெல்லாம் கழுகுகளிருக்து 8s 
இசை செய்கின்ற. நிழலையுடையகதாய்க் தோன்றும் பயங்க 
சமான சுகொட்டிற்கு நேசே பையப்பையப் பூமியில்விமுக் 
த. அப்படி. விழ்ந்ததும், பலபொறிகளை யுடையதும், 

உச்சிக்கொண்டை பொருந்திய நெற்றியைப் பெற்றதும், 
அழ$ூயெ மயிருள்ளதுமாகிய ௮ம் மயிலானத,. மேகம் சூழ் 

வதைப்போன்று பிணப்புகை மிகுந்து, அகனாலே ஆம் 
குச் சஞ்சரிக்கின்ற பேய்களும் பயப்படக்கூடிய மயான 

த்தினுள்ளே மேற்கண்டவாறு விழமுன்றபோது, ௮ூத் 
புகை உள்ளே நிறைக்்ச ஒரு மாலையானது மெல்லிய பஞ் 

சின்மேல் விழுவதுபோல மிருதுவாக விழுக்து விஜயைக்கு 

யாதொரு அபாயமுமில்லாமல் சால்களைச்சேர்த்து இயற் 
கையான மயிலிருப்பதுபோல இருந்தது. 

இவள் இவ்வாறு மயிற்பொறியிலேறி ஆகாயமார்க்க 

மாகச் சென்று க&ழிறங்கெய காலத்தில், பகைவனாஇய கட் 

டியங்காரனும் இவள் சகோதரனாகிய கோவிந்தராஜனும் 

தேடி அறிந்து கொள்ளா இருக்கும்படி, இவளுக்குப் பிர 
சவகாலத்தில் உகவிசெய்த எக்ஷிதேவதையானது இவளை 
மறைத்து உதவிபுரிந்தமையால் இவள், அவ்விருவர்கண் 

MEG மற்றவர் பார்வைக்கும் ௮கப்படாமல், இச்சுடு 

காட்டைச் சேர்ந்தாள்; பின் நடக்கவேண்டிய காரியங் 

களை உத்தே௫ித்தே எக்ஷிகேவதையானது இவளை மேற் 
கண்டவாறு ஒருவர் கண்ணுக்கும் ௮கப்படாமலிருக்கும்
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படி. செய்தது. இதுநிற்க, மேற்கண்டவாறு எந்திசமயில் 
கீழே இறவ்இியிருக்தவுடன், அழகைத்தருகின்ற மயிலினது 
சிறந்த சாயலையுடையவளும், தளர்ச்சியினாுலே சோர்ந்த 
வஸ்திரத்தைச் இருத்இக் கட்டமுடியாகவளுமாகிய விஜ 
யை, அ௮லைகளூர்ந்து செல்கின்ற சமுத்திரம்போன்ற விசால 
மாகிய அச் சுகொட்டிலே மயக்கம்கீம்௪ச் சிறிது உணர்ச்சி 
யடைந்த, அரசனுக்காக இசங்கி, ஒழுகுகின்ற நீண்டக 
ண்ணீரானது சன்னுடைய அழகிய கெஞ்சகத்தை கனை 
க்கும்படி. அமுது, தான் வருத்தம் அதிகரித்து நிற்கின்ற 
நிலைமையினாலே Baer on பேய்முதலியவழ்றித்கு அச்சய் 
கொள்ளாதவளாய்க் தன்னுடைய துணையைப் பிரிந்த 
& மகன்றி லென்னும் பட்டியைப்போல வருந்தினாள் , ஆகா 
யத்தை அளாவும்படி. உயர்ந்த அரண்மனையிலே, தன்னு 
டைய கல்வினைப்பயனால் ஒரு தேவஸ்திரீயைப் போல 
வசித்து வந்தவளும், பிரகா௫ிக்கன்ற ஆப ரணங்களையணி 
ந்தவளுமாகிய இவ் விஜயை, மேற்கண்டவாறு சுகொட்டிற் 
சேர்ந்து வருந்தும்போது உடனே Gree ais lar went 
நீது, “உலகத்தில் தோன்றிய பல உயிர்களும் ௮னுபவிக் 
கக்கூடிய பாவம் உண்டென்று சாஸ் இரங்களிலே கூறக் 
கேட்டின்ற எல்லோரும், முன் பாவஞ்செய் இருந்தமை 
யினாலே பிரசவகாலகத்இல் இவ்வாறு தனிப்பட்முத் துன் 
பத்தை அனுபவிக்கின்ற என்னைக்கண்டு, இனி அ௮வ்வுண் 
மையை அதிந்து கொள்வீராக”? என்று காட்டுகின் றவள் 
போலக் தீவினை வசத்இனாலே, கெருப்பிலெரிக்து வெண் 
மையான பலதலைகள் நிறைந்து கஇடக்கின்ற சுகொட்டி, 
னுள்ளே யாதொரு திக்குமின்றித் சனிப்பட்டவளாயினாள், 
இவ்வாறு தனிப்பட்டு வருந்துகன்௪ காலத்திலே, இருள் 
  

* மகன்தில் - இது நீர்வாழ் பமவைகளி லொன்று; துணை 

யைப் பிரிவசனால் ௮ன்.நிலைப்போல இஃது அளவற்ற அன்பத்தை 

படையும், ae t 

 



௧௩௨ சவகூத்தாமணி வசனம். 

கெடும்படி. மற்ற விளக்குக்களோடு பகைகொண்டு இரத் 
இன விளக்குக்கள் எவ்விடத்தும் மிகுக்அ எரியவும், (ஆதா 
வது: அச்சுமிகொட்டில் இரத்தினங்கள் எங்கும் இடந்து 

விளக்குப்போலப் பிரகாசிக்கவும்) கருபை பொருக்திய 

மனத்தினை யுடையனவாகிய தேவதைக எளெல்லாம் பின்பு 
இவன் மோட்சவீட்டை யடைவானென்று கருதி வண 

ங்கி நிற்கவும், பெறுதற்கரிகாகிய பொன்போன் றவனாகஇிய 
புத்திரன், கரையை மோதுகின்ற கடல் முகட்டிலே தோன் 

றும் இளஞ் சூரியனைப்போல ௮வ் விஜயையின் தூன்பமா 

இய இருள் நீங்கவும், கட்டியங்காரனாகிய சந்திரன் ஒளி 

குறைந்து கெடவும் பிறந்தான் , அப்படிப் பிறந்தபொ 
GCs மயக்கத்தையுடைய விஜயை அடைந்திருந்த பிரசவ 
வருத்தமானது, உடனே மறைந்தது. அதன் மேல் வாசனை 

விசுகின்ற கூந்தலையுடைய அவ் விஜயை, அழகிய வீரக் 

கழலை யணிந்தவலும், பெருமையிழ் சிறந்தவனுமாகய சச் 

சந்தன் தனக்குக் துணையாயிருக்கும்பொருட்டுப் ' பகை 
வன் கையில் அகப்படாமல் காப்பாற்றிக் கொடுத்த அப் 

பிள்ளையை மிக்க விருப்பத்தோடு பார்த்துச் சந்திரனுடைய 

வெண்மையான கிரணம் பொழிவதுபோல உயர்ந்த பயோ 
தரங்களில் சுரந்து காம்பின் கண் இறந்து பாலானது 

வெளிப்படும்வசையிலும் பொருதவளாய் க் குழந்தை 

மீது தனக்கிருந்த விருப்பக்தினுலே, தானே அப்பாலை 
வலியக்கறந்து, அதனாலே ௮க் குழக்தைக்குத் இலகமிட்டு, 
அரசர்களுக் கெல்லாம் இலகம்போன்ற அப் பாலகனைத் 
திருத்தமாக மடி.மீது வைத்தாள். 

அப்படி. மடிமீது வைத்தவுடன், மிக்க இறெப்போடு 

அந்தப் புரத்திலே பிறக்கவேண்டிய இவன் இவ்வாறு ௬0 

காட்டில் தனியாய்ப் பிறந்ததை முன்னிட்டு உண்டாகிய 

வருத்தத்தினாலே, ௮வ் விஜயைமாதேவி அப் பிள்ளையை 

கோக்க, “ எனதுயிர்க்குயிராகிய செல்வப் புதல்வனே |



மாமகளிலம்பகம். ௧௩௩ 

நீ பிறந்த மாத்திரத்திலே விசாலம்பொருந்திய ௮. ரண் 
 மனையிலே சோதிடர்க ளெல்லோரும், தங்கள் தங்களு 
- டைய மார்பிலே அருமையாகிய பொன்னாபரணங்களும் 

மாலைகளும் பிரகாசிக்கும்படி. வந்து ஒன்றாகக்கூடி. ஜாதகம் 

கணிக்க, உனது தந்தையாகிய அரசர் பெருமானார், நீ 

பிறம்ததாகிய சந்தோஷ சமாசாரத்தை மற்ற எல்லாத் 
தேசத்தரசர்களுக்கும் உடனே எழுஇயனுப்பிக் கரியகை 

யையுடைய யானைகளையும், மேற் போர்வைகளையும், காசு 

களையும் பெருமங்கலம் பாடுவோசாகிய வித்வான்கள் gone 

தீரக் கொள்ளும்படி. கொடுத்து, அதன் மேல் பக்கத்தில் 

நிற்கும் மந்திரி முதலியோசை கோக்க, “குழந்தைகளுக்குப் 

பன்னிரண்மி வருஷமளவும் பிடித்து வருத்துகின்ற பேய் 

களா லேற்படும் தீங்காகிய பாலக்கிரகாரிட்டம் உண்டாகு 

மாதலினாலே, அதற்குச் சாந்தியாக ௮ப் பனிரண்டு வருட 

மளவும் ஈமது காட்டில் பகுதி முழுமையும் வாங்காமல் 

உடனே தானமாக விட்பெடுங்கள் த; அழகிய தர்மசாலை 

கோவில்கள் ஆகிய வற்றைப் பாலனுடைய ஞாபகார்த்த 

மாகக்கட்டி. நிலை நிறுத்துங்கள் ; சிறைப்படுத்திய சிங்கம் 
போல அடங்கிப் பகையசசர்கள் கோபம் மழுங்கத் தங்கி 

"யிருக்கின்ற சிறைக் கூடங்களை உடனே இடித்துப் பரி 

சுத்தமான இடமாக்குங்கள் , பிரகாசம் பொருந்திய பொன் 

மிகுக்தவைகளும், மலைபோன்றவைகளுமாகிய இரவிய சா 

லைகளைத்திறந்து அவற்றிலுள்ள இசவியங்களையெல்லாம் 

ஊர்தோறும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று, இராஜகுமாரன். 

பிறந்கானென்று ம௫ழ்ந்து இரப்பவர்களுக் கெல்லாம் 

தானம் செய்யுங்கள் ; உப்பரிகைகளாலே உயர்ந்து விளங் 

குகின்றதும், வளப்பம் பொருந்தியதுமான அரண்மனை 

யில் செல் முதலிய ௮ளவற்ற பண்டங்கள் நிறைந்த சாலை 

களைக் இறந்துவிட்டு, எல்லோரும் வாரிக்கொள்ளும்படி. 

செய்து, அவற்றினின்றும் ஆடைகள், செம்பொன்னாலா



௧௩௪ சவகத்தாமணி வசனம். 

கிய ஆப. ரணங்கள், இன்னும் மற்ற வஸ்துக்கள் ஆகிய 
எல்லாவற்றையும் குறைதலின்றிக் கைக்கொண்டு போ 
கின்றவர்களை. ஏழுகாள்வரை எவரும் விலக்க வேண் 
டாம், எழுபிறப்பிலுள்ள திவினைகளும் கீம்கும்பொருட்டு 
இத்சானம் செய்யககூடிய சாதலின், மேற்கண்டபத. எல் . 
லோரும் அ௮வசவர்க ளிஷ்டம்போல் எழுகாள் வசையி 
லம் வேண்டியவற்றை யெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளும் 
படி. செய்யுங்கள் ; இன்னும் காட்டிலுள்ள யாசகர்களிடத் 
தில், பெரிய கானத்கைப்பெற விரும்பின உங்களுக்கு, 
தம் தேகத்தில் மூன்மரைக்கோடி. ரோமங்கள் உள்ளன 
வாதலால், உரோமம் ஒன்றுக்கு ஓரு பொன் விகிதமாகக் 
கூடூய முன்றளைக்கோடி. செம்பெபொன்னை அரசர் தான 
மாகக் கொடுப்பார், நிங்கள் உடனேவந்து பெற்றுக்கொள் 
Chaser என்று சொல்லுங்கள் , அவர்கள் வரின் அவ் 
வாறே கொடுங்கள் ? என்றுசொல்லி, மிகவும் விருப்பத் 
தை யடைய மிக்க றெப்போடு பிறக்கின்ற &, தீவினை 
செய்தேனாகிய யான் காணும்படி. பிறக்கின்ற விதம் ம் 
தோ ( தாழ்ச்சியான இதக்சன்மை யுடையகா யிருக்கின் 
௦௮5 எனதசசே! மேற்கூறிய இசணவெேகைப் பிறப்பி 
லும் இல்குக்கூறிய சிறப்புடனே பறப்பது அசர் குலத்தி 
லுதிப்பவருக்குக் தகுதியாகுமா? வெவ்விய வாயையுடைய 
கரியின் சப்தம் மத்களமாகவும், இதக்தவர்கள் மீது அடுக்கி 
எரிகின்ற கொள்ளிக் கட்டைகளே விளக்காகவும், - உல 
கத்திலே பிறப்பவருக்கு ஆகாமல் வெறுக்கத்தக்ககாகய 
சுமிகாடென்னலும் உயர்ந்த காடக மேடையிலே பேய்கள் 
நிழலைப்போல அசைந்தாட, எந்தப் பக்கத்திலும் கூகை 

யிருந்து இரங்கிக் குழறுதலாகக்கூவி அவ் வாட்டத்தைப் 
புகழ, இந்தக் கெதுயாகிப் பிறப்பது அசர் குலத்திலு 
திப்பவருக்குத் தகுதியாகுமா ? இவற்றுள் இன்னது இறம் 
திதென்பதை நீயே அறிந்து எனக்குக் கூறுவாயாக,



சாமகளிலம்பகம். க-டு 

இந்தப் பூமியின் ஆளறாகையைச் சொந்தமாக வுடைய 
எனது புக்இரீரத்தினமே | கீ இவ்வாறு தாழ்ந்த நிலைமை 
யில் பிறந்து இடக்கின்ற இடமும், முன் கமக்குச் சொக்த 
மான விடமாயிருந்சாலும் இப்போது பகையசசனுடைய 
நகரைச்சார்க்த விடமாயிருக்கின்ற து , அழகிய பஞ்சணை 
யில் படுக்கக்கூடிய உனது படுக்கை இப்பொழுது பிணங் 
கள் சூழ்ந்இருக்கன்ற சுகொடாயிருக்கன்ற து ; உன்னைப் 
பெற்ற பாவியாகிய யானும் வாய்ப்பேச்சப் பேசுவதற் 
கும் ஒர் துணையுமில்லாக அ௮காதையா யிருக்கின்றேன் , 
உன்னை எங்கேனும் நகர்ப்புறத்துக்கு எடுத்துச் செல்லலா 
மென்றாலோ வழிதெரிரஈ்து போகமுடியாத மிக்க இருள் 

சூழ்க்திருக்கின்றது ; பின்னாலே நீ வளர்ந்தோங்கக் கூடிய 
மார்க்கத்தையும் இன்னதென்று கான் ௮றியாதவளா யிருக் 
கின்றேன்” என்று கூறி மேலும் சன்னுடைய உயிரசைரோ 
6G, எனது கொடிய உயிரே ! எனக்கும் என்பு,தஇ.ர 
னுக்கும் கேர்ந்திருக்கன்ற இக்கெஇயைப்பார்த்தும் நீ இன் 
னும் போகாதிருக்கின்றுய்” என்று சொல்லி ௮ழு.௮, அதன் 
மேலும் வருத்தம் ச௫இக்கமுடியாதவளாய்ப் புத்தரனைகோ 
க்கி, “*ர்தாமணியே | இவ்வாறு வருக்துசன்ற எனக்குக் 

தேறுகலாகிய வார்த்தை ஒன்றேனும் சொல்லாமல் இடக் 

இன்ருாய்; என்னுடைய வருத்தத்தை நீக்கப் பிறந்த நீயும் 
அழகிய அசோக விருட்சத்தி னடியிலே வீற்றிருக்கன்ற 
பெரிய ௮றத்கையுடைய கடவுளும் என்னைப் பாதுகாத்து 
என்னிடத்திலே யுண்டாயிருக்கின்ற துன்பக்கடலை நீர் 
தும் தெப்ப மாகாவிட்டால் வேறு என்னைக்காப்பாற்றக் 
கூடியவர் யாவர்? உங்களைக் காட்டிலும் எனக்குச் இறந் 

தவர்கள் இருப்பார்களாயின் அவர்களையாவது எனக்குக் 

கூறவேண்டும்; அப்படியுல்கூடரா இருக்கின்முய்; வெற்றி 
மிகுக்க உன்னுடைய தந்தையினது சொற்படியே மயிற் 
பொறியிலேறித் கனித்துவர்.து ௮அவர்கோரிய காரியத்தைச்



 





௧௩௮ சீவக௫த்தாமணி வசனம். 

தாமரை மலரிலே வீற்றிருக்கின்ற மகாலட்சுமியை நிகர் 
தச அழகுவாய்ந்த சச்இிரப்பாவையே | | நீ இவ்வாறு 
பிரசவகாலக்இல் தனித்தவளாஇ இத்தகைய துன்பச்தை 
யடைந்ததெல்லாம் யான்செய்த தீவினையினாலேயேயாகும்; 
அவ்வாறு யான் Bal Sor செய்சசனாலேயே நீ இவ்வாறு 
துன்பத்தை யடையவும் யான்வந்து என் கண்களாத் 
காணவும் காலம் கேர்க்தது; ஆயினும், யான் இப்பொழுது 
உனக்குக் துணையாய் வந்திருப்பகனாலே இனி நீ வருந்த 
வேண்டாம் ; நீலோற்பல மலரை நிகர்த்த கண்களையுடைய . 
என்னம்மையே ! தாமசை மலரிலே பிறந்த தலைமைவாய் 
௩௪ புண்ணியனாகய முருகக்கட்வுளை நிகர்த்த உனது புச் 
இர ரத்தினமாகிய ஈமது தோன்றலது வார்ச்சைப்படியே 
இனி இவ்வுலக மெல்லாம் அடங்க நடக்கும் , பிற்காலத்தி 

லே இவன், ஈம் பகைவனாகிய கட்டியங்காரனையும் கொன்று 

பகையை முடித்து இர் மாட்டை யெல்லாம் தன்வசமாக் 

,கியாண்டு, ஈமக்கு மிக்க மனம௫ூழ்ச்சியைத் தருவான் ; 
அவ்வாறே இப்புத்இரன், கம்மிடக்தே இ௫கேகங்கொள் 
ளாது கெட்டவழியிலே நின்று வருபவனாகிய அக்கட்டி. 
யங்கார னென்லும் போலி மன்னனைக் கொல்வதற்கு, அது 
வசை யாதொரு தீங்குமின் றி வளர்க்கும் பொருட்டாக 
இம்மைக்சனை இப்பொழுதே ஒரு மனிதன் இங்குவந்து 
எடுத்துச் செல்வான்; நாம் இவ்விட த்தல் நின்முல் அவன் 
அவ்வாறு எடுத்துச் செல்வதற்கு மனல்கூசுவான் , த 
னால் இக்காரியம் தடைப்படும் , இதனால் ஈமக்கு மிக்க 
கன்மை யுண்டாகக் கூடியசா யிருப்பதால் இதில் எவ் 
விச தடையும் ஏற்படக்கூடாது; ஆகலால் ௮வன் யாதொ 
ருசந்தேகமு மின்றி இக் குழந்தையை எடுத்துச் செல் 
லும் பொருட்டு காம் அவன் சண்களிற்படாமல் றிது 
கேம் மறைந்இிருப்பதே நல்ல காரியமாகும், ” என்று 

கூறினாள்.



காம்களிலம்பகம். ௧௩௯ 

இதைக் கேட்கவே, விஜயைக்கு ௮வள் சொன்னதெல் 
லாம் உத்தமமாகத் தோற்றியபடியால், * எப்படியாவது 
எனது புத்திரன் சுகமாக வளர்ந்த பகை முடித்தால் 
போதும், ? என்று மனக்துட்கொண்டு அவ்வாறே மழை 
bg ிற்பதற்கு இணங்இனாள். அதன்மேல் ௮க்கூனணியான 
வள், அச்சுமிகாட்டிலே பிணங்களுக் இடப்பட்டு கழிந்து 
இடந்த நகைகளினின்றும் உதிர்ந்து நிறைந்திருந்த பல 
இசதக்தினங்களை ஒதுக்கித்கள்ளி ஒரு நிழலிடத்திலே சயன 

- மொன்றை விஜயைக்குத் தெரியாமல் உண்டாக்கு, ௮ல் 
அக்குழக்தையைப் படுக்கவைத்து, :* பகைவர்கள் Lev 27 
இடர்களை உனக்குச் செய்தாலும், அப்படிச்செய்க எல் 
லாத் தீங்குகளும் ஈன்மையாகவே முடிக, ” என்று வாழ் 
த்தி, விஜயையின் தனக்காம்பை யெடுத்து ௮க் குழக் 
தையின் வாயில்வைத்துப் பாலை உண்பிச்து, அகன்மேல் 
அப்பிள்ளையை எடுத்துச் செல்பவன் இசாஜபுச்தானென் 
தறிந்து ஜாக்கிரதையுடன் வளர்ப்பதற்காக ௮வ் விஜயை 
யின் கணவனாகிய சச்சந்தனது பெயர் எழுதப் பெற்ற 
பிரகாச முள்ள இரத்தின மோதிரத்தை அதன் விரலி 
லணிங்தாள். அவ்வாறு செய்ககன் மேல் விஜயை, ஒலி 
யையுடைய மணிகளாகிய காவினாலே மழலைச்சொல்களைப் 
பேசக்கூடிய (அதாவது: மழலைச் சொஜழ்களைப் போன்று 
மணிகள் சப்.இக்கக்கூடிய) பாத கிண்டுணியும் சிலம்பும் 
சப்.இக்கவும், மின்னுகின்ற இ.த்தினாபசணல்கள் பிரகாளிக் 
கவும் பக்கத்தில் ஒ.துங்கெடந்தாள், YS கூனியும் உடன் 
சென்றாள் ) அப்படி. நடக்கும்போது அவ் விஜயை எப் 
படி. யிருக்கா ளெனில், சமுதச்இரத்திலே வாழ்கின்ற ௪லஞ் 
சல மென்னும் உயர்ந்த சங்கானது நல்ல பரிசுத்தமான 
முத்தையின்று அக் கடலுக்குள்ளே ogaae செல்வதை 
நிகர்த்காள். ௮கன்மேல் அவ்வாறு சென்றவளும், மாலை 
கல்கிய கூக்கலை யுடையவளுமாகய ௮வ் விஜயையை ௮க்



௧௪௦ ௪வகூச்தாமணி வசனம். 

கூனி ௮அழைத்துக்கொண்டுசென்று தன்னுடைய உருவமும் 

அவளுடைய உருவமும் எவருக்கும் தெரியாமல் மறையும் 

படி, பக்கத்தில் ஒளித்து நின்முள். அப்பொழுது விஜயை 

தன்மகன் பிரிவுக்காற்றாதுவருக்தி ௮வனை கோக்கு, “என 

தாருயிே ! உன்னைப் பெறுவதற்கு மாத்திரம் ஈல்வினை 

யைச்செய்து வளர்ப்பதற்சூ. ஈல்வினை செய்யாத பாவியா 

இய என்னுடைய மகனே | நீ யாழுந்துணையின்றித் தனித் 

தவனாகிக் கொல்லுர்தொழிலை யுடைய கொடிய மிருகங் 

கள்ளூழச் சுகொட்டிலே இடக்கின்றாயோ? இக்கெதியைப் ‘ 

பார்ப்பதற்கோ யான் பெண்ஜன்ம மெடுத்தேன்,'' என்று 

அழுது ஒரு கொம்பைத்தழுவிய கருவிளையானது ஒரு 

பூவைப் பூத்ததுபோல, ஒரு கொம்பைப்பற்றி மறைந்து 

தன்னுடைய ஓரு கண்ணாலே புத்திரனைப்பார்த்துக்கொ 

ண்டு நின்றாள். 

விஜயை கூனியுடனே சேர்ந்து இவ்வாறு நிற்க, 

குளிர்ச்சி பொருந்திய சந்துரனானு, ஈக்ஷம்இரங்களோமுி 

ஆகாயத்தில் ஈடப்பகைக் தவிர்த்து, மின்னலோடு செல் 

இன்ற மேகத்துடனே சேர்ந்து பூமியில்வந்து, விமுந்தாற் 

போல, ௮ம் ஈகரத்திலுள்ள கந்துக்கடனென்னும் காமத் 

தையுடைய வைசியன், இறந்த தன்னுடைய புத்இரனை 

அடக்கம் செய்வதற்காக ௮ச் சுகொட்டில்வந்து அக்இரி 

யையை ஈடத்திவிட்டுத் இரும்புசையில்,கருப்பாடிய ஆடை 
யையுடையவனாய், கையில் வாளாயுதத்தைக் தரித்து மிக்க 

இருளிலே விஜயை புத்திரனுக்குச் சமீபத்திலே வந்து 

சேர்ந்தான். அவ்வாறு சேர்ர்தவுடனே, இண்டு வாளா 

யுதங்களைக்கடைந்து முகத்தில் ௮ழுத்திவைத்தாற்போன்ற 
கண்களை யுடையவர்களும், தனக் குரியவர்களு மாகிய 

பெண்கள், தம் கோள்களினாலே ஸ்பரிசித்தகமுதக்இத் தழு 

வும் மார்பை யுடையவனாகிய ௮க் கந்துக்கடன், பெண் 
பேய்கள் ஆல்குவருகன்ற ஆள்களைக் கோபித்து வருத்து



சாமகளிலம்பகம். ௧௪௧ 

இன்ற ௮ச் சுகொட்டிலுள்ளே, பக்கத்தில் சூழ்ந்திருந்த 
மிக்க இருளை, அப் புத்திரன் மீதுள்ள கீண்ட. கரணங்கள் 

பொருக்தய பிரகாசத்தையுடைய இரத்தினம்கள் கிழித்து 

நீக்கயெசனாலே அப் பிள்ளையைப் பார்த்தான், அப்படிப் 

பார்த்தவுடன், பின்னாலே ௮க் குமாரன் வளர்ந்து யானைக் 

கொம்பை மகிகர்த்த இளஞ் சந்தினைப்போன்ற கெற்றியை 

யும், கமலமுகைபோன்ற இளமையாகிய பயோதரங்களையு 

முடைய பெண்களுக்கு மன்மதனைப்போல விளங்கும்படி. 

அவனை எடுத்து வளர்க்கும்பொழுட்டுப், பிரகாசத்தினால் 

பார்ப்பவர் கண்மயங்கக்கூடிய மயக்கத்தைச் செய்வதும், 

விருப்பம் தங்கயெதுமாகிய இளஞ் சூரியனானது தன்னு 

டைய இசெணங்களைப் பரப்பிக் கஇடந்ததுபோலக் இடந்த 

௮ப் புத்தரனிடத்தில், விருப்பத்தையுடைய மனமகழ்ச்சி 

யோடு விரைவாகச் சேர்ந்தான் ; அப்படிச் சேர்ந்தவுடன், 
தொடுக்கப்பட்ட. மலர்மாலையை யணிந்தவனாகிய ௮க் கந் 

அுக்கடன், அப் புத்திரன் கையில் ௮ரசனுடைய முத்திரை 

மோதிரம் விளங்கக்கண்டு இராஜ புத்தாரனென்றுட்கொ 

ண்டு, இவ் விரக௫ியத்தைப் பிறர் ௮றிந்கால் மோசம் வரு 

மென்றெண்ணி, அலங்காரத்தை யுடையதும், கரணங்கள் 

பொருந்திய அழகுள்ள இசத்தினத்தாலும் பொன்னாலும் 
செய்யப் பட்டதுமாகிய ௮ம் மோதிரத்தை மறைத்து, 

இருளை நீக்குதற்கு விரைந்து சன்னுடைய கரணங்களை 

வீசுகின்ற ஓர் இளஞ் சூரியனை எடுப்பதுபோல ௮ப் புச்இ 

சனை ஈகை பொருந்திய தன்னுடைய கையினாலே எடுக்க, 

, அப்பொழுது அப்: புத்திரன் தும்மினான்; அச் தும்மல் 

உண்டானவுடனே, குழந்தைகள் தும்முங்காலத்தில் தாய் 

மார்கள், & நூறு” என்று இக்காலத்தில் வாழ்த்தும் முறை 

மைபோல (ஜீவித்திருப்பாய்' என்று பொருள்படும், ‘ou’ 
  

* மாறு - வயது தாறு; அதாவது மூறு வயதுவரை வாழ்வா 

யாக என்று வாழ்த்துவது,



௧௪௨ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

என்னும்  சொல்லைக்கொண்டு கூனிவடிவாயிருந்த யகூஷி 

தேவதையானது மரக்கிளையில் மறைந்து கின்று தன்னு 
டைய ஒரு Gro *ஜீவ' என்று வாழ்த்இற்று ; விஜயை 

யோ பயத்தினால் தன்னுடைய குரல் வெளிக்குத் தோற் 
மூமல் மனத்இழ குள்ளேயே வாழ்த்தினாள். அவ்வாறு 

வாழ்.த்தி மேலும் ௮வ்விஜயை, கந்துக்கடன் தன்னுடைய 
புத்தரனைக் கையினாலெடுப்பதைக்கண்டு, முன்னே ர 
சன் பொருட்டாக எலும்புக்குள்ளே யிருக்தெழுக்து, உட 
லுருகித் தன்னை மறக்கும்படி, தன்னிடத்தே வளர்ந்த 
பழைய அன்பானது உண்டானபடியினாலே, :* புத்திரன் 
முகத்தைப் பார்க்கும் பாக்கெத்தை ஈமது தலைவர் பெற 
வில்லையே,” என்று ௮.ரசலுக்காகவருந்இப் பின்பு தெய் 
வத்தைவணக்கி, அதன் மேல் புத்தினைநோக்கத் தன் 

னுடைய இனிய கனிபோன்ற வார்த்தையினாலே, :*உன்னு 
டைய பழைய பகையைச் சுற்தத்தோடு ஓழியும்படி. மிகுதி 
யாகக் கொல்லுவாய், ”” என்றும் வாழ்த்தினாள். அதன் 
மேல் கந்துக்கடன், ஒழுக்கத்தாலே பொருந்திய அரிய 
தவத்கைச்செய்த உடம்பைவிட்டு நீங்கெயவர், அழிப்பதற் 
கரிதாய பொன்னுடம்பைப்பெத்த தன்மையை நிகர்த்த, 
இறந்துபோன தன்னுடைய புத்திரன் ௮ச் சுகொட்டிலே 
கடக்கச், றர்ச இரத்தனம்போலப் பரிசுத்தம் பொரும் 
இய விஜயை புத் இரனைக் சைக்கொண்டு அவனோடு விரை 
வாகத் தன இருப்பிடத் இற்கேடனான். அவ்வாறு சென்ற 
அவன், மின்னலையும் கெடுக்கக்கூடிய வலிமை மிகுந்த 
இருளைக்கடந்து, மேம்பாடுற்ற பொன்கிறைந்ததும், வளப் 
பம் பொருந்தியதுமாயெ தன்னுடைய மாளிகையிலே 
அழகு விளங்கும்படி. புகுந்தான். அவ்வாறு சேர்ந்த பின், 
புத்தன் இறந்த சோகத்தாலே வெம்பிய தன்னுடைய 
பெண்மதியானது சுட, ௮சனாலே தளருகன்ற அவனுடைய 
மனைவியாயெ சஈர்சைக்கு, முன் புத்இரர் இறந்துபோவ



நாமகளிலம்பகம், ௧௪௩ 

தைப்பற்றி வருக்இயிருந்த காலத்தில் ஒரு முனிவர்வநத, 

₹ ஒரு புண்ணியம் பொருக்திய புத்திரனைப் பெறுவீர் 

என்ற இனியமொழி, அவன் பொருட்டாக எல்லோரும் 
இநதங்கும்படி. பின்னும் நடக்கும் விசேஷ மொன்றுண்டு '? 

என்று கூறிய அருள்மொழி ஆகிய இரண்டு வார்த்தைகளி 
லும், * புண்ணியம் பொருந்திய புத்தரனைப் பெறுவீர் ”? 
என்று கூறிய மொழியின் விசேஷதக்தை ஞாபகம் வரும் 

படி. எடுத்துச் சொன்னான். அவ்வாறுகூறி மேலும் ௮க் 
கந்துகன், அவளைகநோக்கி, இவ் வுலகத்திற் பொருந்திய 

புகழெல்லாம் தன்னிடத்தே கூடிய அருந்ததியின் கற்பை 

யும் உயர்க்கததன்றென அகற்றித் தாழ்மைப் படுத்திய குற்ற 
மற்ற கற்பினையுடைய பெண்ணே | மேலே கான் கூதிய 

முனிவருடைய வாக்கு விசேஷத்தினாலே இருத்தமாகிய 

அழூனையுடைய நின்மகன் சாதலினின்றும் தவறி மீண் 

டும் பிழைச் தெழுக்தான் _ இனி கீ வருந்தாதே ; என் மனை 
வியே! இங்கே வருவாயாக?” 

பூவிசழையசைக்து ஒழுகுகின்ற களிப்பையுடைய மாலை 

யை யணிந்த அச்சுகந்தை, தன் மனத்திற்குள்ளே ௮சைம் 

துண்டாஇன்ற சம்தோஷூமானது மேன் மேலும் வளர்ம் 

தோல்க, * இப்பிள்ளை யிறந்தால் இனி உயிர் வாழேன் '' 
என்று இறக்கத் துணிந்த அவளுக்கு உயிரையும் ௮ள 

வற்ற பொருளையும் கொடுத்த வள்ளலாகிய ௮க் கந்துக 

என்றுரைக்கத், தேனானது 

னிடத்தில் மிசவும் விரைவாகப்போய்ச் சேர்ந்தாள், ப் 

படிச் சேர்ந்த மாத்திரத்திலே வெற்றிலைபோன்ற வேலை 

யேந்திய கந்துகன், ௮ப் பிள்ளைக்கு விஜயை இட் டிருக்த 

இலகத்தை அழித்துவிட்மி ௮து வேறு பிள்ளையென்று 

அவள் கருதாதஇருக்கும்படி. தந்தரத்தோடு ௮க் குழந்தை 

யை அவளுடைய கையிற் கொடுத்தான். அப்பொழுது 

சுருண்டமுகத்தை யுடைய வலம்புரிச் சம்குகள் முழம் 

இன, பலவிதமான சந்தோஷ வாத்தியங்க ளெல்லாம் சப்



௧௪௪ தவகசச்தாமணி வசனம். 

இத்தன; பிரகாசிக்கின்ற முகத்தினையுடைய முத்தைச் 
தாங்குவதற்காகக் கோபிப்பன போலக் கருமை யடைந்த 

கண்ணை யுடைய பயோதரங்கள் பொருந்திய பெண்க 

ளெல்லோரும் உவகை மிகுஇயினாலே, சுடர்விட் டொலஸிரு 

இன்ற பொன்களை எல்லோரும் கைக்கொள்ளுமாறு வாரி 
யிறைத்தார்கள். Qos உவகை முழக்கத்தை யெல்லாம் 

கட்டியங்காரன் கேள்விப்பட்டுச், கான் ௮சசனைக் கொன்று 
௮ சாட்டியைக் கைப்பற்றினதற் கனுசரிப்பாகவே கந்து 

கன் மூழ்ச்சி யடைகருனென்று நினைத்து, அரசன் 

இறந்த விசனத்தனாலே ஜனங்கள் அழுகின்ற குசலானது 

மிகுந்து கலந்தஇிருக்கின்ற வருக்தத்தையுடைய கடைத்தெ 

ருவிலே யிருந்தும், கக்துகன், எழுபிறப்பிலும் என்னு 

டைய சிநேகத்தைப் பெறவேண்டி. ௮ரசனுக் இரங்காமல் 
அவனுக்கு என்மே லேற்பட்ட மிக்க காதலாலே என்னு 
டைய அ௮ரசாட்சியையே விரும்பிச் சக்தோஷவ் கொண் 

டாடுகிறான் த இவனே எனக்குரிய நட்பாளன்”” என்று 

மூழ்ந்து, அக்கந்துகன் இருப்தி யடையும்படி, Quit 

தும் நில்லாமல் திரிவதா௫ய அளவற்ற இரவியத்தைக் 

கொடுத்தான். மேற்கண்டவாறு, செல்வம்பொருக்இய கந் 
அகன், ௮ழூய புத்திரனைப் பெற்று மூழ்க்ததனாலே, கட் 
டியங்காரன் விரும்பித் இரவியத்தைக் கொடுத்தபிறகு, 
தானும் சிவந்த பொற்குன்றை நிகர்த்தனவும், பெரியனவும், 
ஈல்லனவுமாகிய இரவியக் களஞ்சியங்களின் வாயில்களை த் 
இறந்துவிட்டுப் பெருமை பொரும்தியதும், விசால பூள் 
ளதுமான பூமியிலேயுள்ள யாசகர்க்குப் பொன்னைக் கொ 
டுத்து, ௮ரசன் போர்செய்இறக்த இக்ககரத்திலேயுள்ள 

போர்க்களத்தில் இப்புத்தரனும் போர்செய்து பகைவனை 
வென்று தான்பிறந்த பயனை யடையவேண்டி மேன்மே: 

௮ம் இவ்வாதே கான தழுமங்களைச்செய்து, இப் புத்தி 
சன் வளர்ந்தோம்குதற்கான மார்க்கல்களைத்தேடி அவற் 

தின் வழியிலே நடந்து வந்தான்.



மாமகளிலம்பகம். - கசடு 

இஃ திப்படியிருக்க, விஜயை யானவள், சனது காயக 

னாயே சச்சந்த மன்னனென்னும் கல்ல உயிரானது நீங்கின 

மாத்திரத்திலே நற் குணத்தையுடைய தனது புத்திரனா 

இய ஒரு இற்றுயிசோடுி நின்றவிடத்தில், ௮ச் இற்றுயிரா 
இய புத்இரனையும் தலைவிதியானது பிரியும்படிசெய்து usp 
கற்கள் தோன்றுகின்ற சுடிகொட்டிலே மேற்கண்டபடி. 

மறைத்துவிட, ஈடுக்கடலிலே கப்பலைக் கவிழ்த்துவிட்ட 

ஒருவன் அடையும் துன்பத்தைப்போன்ற துன்பத்தை 

யடைநக்தாள். அப்படி. யடைந்த அவள், பின்னர் ., எய்திய 

நிலைமையை இணி மிகுஇயாக எடுத்துக் கூறுவாம். 

வாசனை மிகும் 2 மாலையையவிட்த அவ் விஜயை யான 

வள், மேற் கூறியபடி. ௮டைந்த வருச்தத்தினாலே எந்திர 

மற்ற பாவையைப்போலச் சீக்கிரமாக விம்மியமுது வெ 
அந்தரையிலே மயங்கி விழுந்தாள் ; அப்படி. விழுந்த வ 

ளைக் கூனிவடிவமாயிருந்த தேவதை எடுத்துத் தேற்றி 

அதன்மேல், அக்தத்திலும் ஆதியிலும் அடையக் கூடிய 

காரியங்களை யெல்லாம் முழைமையாக எடுத்துச்சொல்ல 

அவள், பிற்காலத்தில் தனக்கும் புத்திரனுக்கும் ஈன்மை 

யுண்டாகுமெனக் கருதி, அவ்வருத்தத்தி னின்றும் நீக்கி 

னாள். அவ்வாறு நீங்கிப் பின்னும், மகாலட்சுமியை நிகர்த்த 

அவ் விஜயை யானவள், தன்னுடைய பெருமையிற் சிறந்த 

மகனுக்கு . மேல் உண்டாகக் கூடிய ஆக்கத்தை யெல்லாம் 

ஒழுங்காகக் கேட்டு மனக் இருப்தஇியடைம்து, அக் கூனி 

வடிவமான தேவதையை கோக்க, “அன்னையே! இனி 

மேல் கான் செய்யத்தக்க காரியல்களை யெல்லாம் ஒரு 

மனத்தோடு உரைக்கக் கடவாய் '? என்று கூறினாள். yas 

வாறு கூறவே, முன் ஜென்மத்தற்செய்த தீவினையினாலே 

விஜயையும் பிள்ளையும் பிரியுய்காலம் நேர்ந்து ௮அதன்பொ 

ருட்டுக் கலம்குின்ற அவளுக்காக வருக்தும் ௮ம் தெய்வ 

மானது மேல் ஈடக்கவேண்டிய சாரியத்தைப்பற்றிச் சொல் 

லம் தொடங்கிற்று. 
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அவ்வாறு தொடங்கிய அத்தெய்வமாகெகூனி, விஜ 

யையை நோக்க, * நீலரத்்தனத்திலே கருமணலை 'அழுத்இ. 
வைத்தாதற்போன்றதும், நகீண்டதுமாகிய கூந்தலையும், உலக 

மெல்லாம் உன் ஏவலிலடம்கி ஈடந்து வருதற்குக் கார 
ணமான உயர்ச்ிவாய்க்க கற்பினையும், வேலாயுகத்தையும் 

நீலோற்பல மலசையும் போன்ற கண்களையு மூடைய 
பெண்ணே | இப்பொழுது இந்த இருளாகிய போர்வை 

யிலே காம் மறைந்து சென்று, ௮மரிகை யென்னும் பெரிய 

ஆற்றிலுள்ள அழகிய : மணலிலே சேர்ந்து இளைப்பாறு 
வோம்; இக்காரியக்தைச் செய்யத்துணிவாயாக, பின் அந்த 

அமரிகைக்குமேல் ஐம்பது யோசனை தாரம்கடந்து சென் 

முல், கொடிகள் விளங்குகின்ற புதியமஇலையும் கோபுரக் 

தையு மூடையதும், உலகத்தா ரெல்லோரும் “சன்னிட 
SCs Gig ஒருவர்க்கொருவர் உறவினசாந௩் தன்மையை 

கடத்தக் கூடியதுமாகிய தரணி இலக மென்னுஃ் பழமை 

யான ஊர் தோன்றும் ; அது, ஈம்மவர்கள் வாசஞ்செய் 

பக்கூடியது ; ஆயினும் காம் இர்நிலைமையோடு அ௮வ்விடத் 
இற்சேர்வது தகாதாகலால் அங்கே போகாதவர்களாய் 

ச்சென்று வண்டுகள் நிறைந்த குவளைகள் செறிக் இருக் 

இன்ற ஆற்றோடைகளும், மனிதரால் உண்டாக்கப்படா 

மல் தாமே யுண்டாகிய நீர்நிலைகளாகிய பொய்கைகளும், 

பார்ப்பவர்கள் மனத்தைக் கவரத்தக்க சோலைகளும்கெருள் 
இய தண்டகாரணிய மென்கின்ற வனத்திலே யுள்ளகா 

இய ஒப்பற்ற முனிவரிருப்பிடத்திலே சேர்ந்து அவர்களைப் 

போலவே தவவேடந்தரித்துக் தங்குவோம்,'” என்று 

கூறினாள். 

கூனியானவள் விருப்பத்தை யுடையவளாய் மேற்கண் 

டவாறு உயர்ந்த கருத்தையுடைய வாய்மொழிகளைக் கூற, 

மயக்கநதீர்ந்க விஜயை யென்னும் மாதுசிசோமணி, அவ் 

வார்த்தைகளை மிகவும் மதிச்தவளாூக், இருபையையுடைய
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வர்களும், றந்த தவம் பொருந்தியவர்களுமாஏய முனி 
வர்கள் aur tp Beir o ௮ச் இசையிம் செல்லக்கருதி, இசத்தி 

னங்கள் மலர்ந்த ஒரு பவளக்கொம்பினது மெய்ம்முழுவ 

திலும் சிலந்திப் பூச்யொன பட்ொலாற் சுற்றியதைப் 

போல, இரத்தினுபரணங்களணிஈக தன் தேகமுழுதும் 

மதையும்படி. போர்வையால் போர்த் துக்கொண்டு, பஞ்சியி 
னாத் செய்யப்பட்ட மெத்தையையும் ௮னிச்சமலசையும் 
கெருஞ்சியீன்ற பழமென்று நினைத்துக் குந்தி அசைந்த 
Orig இரத்தங்கக்கி அஞ் வருந்தத்தக்க காமசை மலர் 
போன்ற பாதங்கள், yr Hd MBS a வருக்துவதுபோல 
வருட்கக்கூடிய பரற்கற்கள்மிகுக்க அரியகாட்டிலே, கொ 
டிபோன்ற இடையானது அசையக் soul A கடைக் 

குவருக்காத தன்மையையுடைய ஒருமயிலான௫ ஈடந்தவி 
கம்போல மலர்ப்பாதங்களாலே செல்லலுத்மாள். ௮ப்பொ 
Gs, முன்னே அழகுபொருக்தயதும், சறந்ததுமாயெ 

சர்இரன்போன்ற ஒளிபிரகாசித்த முகத்தல் வருத்தத்தால் 
அவ்வொளி கெட்டுக்கருக அதனா லேற்பட்ட கரியபிர 
காசமும், இரணங்களை வீசுகின்ற தும், சிறந்த மகரவடிவ 
மாகச் செய்யப்பட்டதுமாகிய காசணியின் yin Bu Gar 
காசமூம் ஆகிய இவைகள், இனிய மொழிகளை யுடைய 
அவ்விஜயைக்கு, ஒப்பற்றதும், நீண்டதுமாகய இருள்தங்கி 
யவழியில் சடையின்றி வழிகாட்டி ௮வளை ௩டத்தும் விளக் 
குக்கள்போன்றன ; இவற்றின் உசவிகொண்டு மேற்கூறிய 
படி. சென்றவளும், பிரகா௫க்கன்ற ஆப. ரணத்தை யணி 
ந்தவளுமாகிய ௮வள், அவ்விளக்கு வெளிச்சத்திலே கூனி 
யொழிய Cader @ தணையு மில்லாமையினாலே ஏற்பட்ட. 
அச்சத்தால், பகைவர்மேல் வீசுன்ற வேலாயுதம்போன்ற 
கண்கள் சுழல, பாதச்சிலம்புகள் இரங்கிப் போற்றுவன 
போன்று சப்இக்க, அழகாகக் கைகள் சென்று தேகத் 
தைப்பற்றிக் காத் க்கொண்டிருக்க, (அதாவது: கைகளி
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னால் தேகத்தை மூடிக்கொண்டு) பிரகா௫க்கின்ற பொன் 

னாலாகய இண்டுணியும் மேகலாப.ரணமும் ஒலிக்க, கூர் 

மையான பரற்கற்களையுடைய காடுகளையும் மலைகளையும் 

கடந்து, ௮க் கூனியாகிய தேவதையின் உதவியால் ஒரு 

மின்னலைப்போன்றும் விரைந்து சென்றாள். அதன்மேல் 

இவ்வாறு சென்தவளும், விசாலமாகிய தாமரை மலரி 

னிடையேயுள்ள மகரந்தத்தில் வீற்றிருக்கின்ற இலக்கு 

மியை நிகர்த்தவளுமாகய ௮ல் விஜயையும் உள்ளங்கை 

யளவுபோன்த அளவுடையனவும், மையுண்டனவுமாகிய 

கண்களையுடைய அக் கூனியும், கன்னிடத்தே நிறைந்த 

நீரைக்கொண்ட அமரிகை யாத்நின்கடுவேயுள்ள ஒருஇட 

லில் சேர்ந்தார்கள். ௮ங்குச்சேர்க்தவுடன் விஜயை, அயர்வு 

தீரும் பொருட்டுக் கூனிசொல்லியபடி நித்திரை செய் 

தாள். கூனியோ அவளுக்குக் காவலாயிரும்தாள். இப்படி. 

யிவர்கள் சேர்ந்து விஜயை நித்திரை செய்த சமயத்தில், 

ஒருவர்க்குப்பழமையாகய நல்வினையானது வந்துதோன்ற 

அதற்கு முன்னே தோன்றி நின்ற துன்பம்பொருந்திய 

வெவ்விய தீவினையானது நீங்குவதுபோலச் இவக்த ஆயிரங் 

இரணங்களையுடைய சூரியனானவன், வளப்பம் பொருந்திய 

இழ்க்கடல் முகட்டில் உஇக்க, அவ்வாறு உதித்த மாத்இரத் 

இலே உலகத்இல் தல்கியிரு$த இருளானது நீங்கி விடிந் 

தது. அப்படி விடியும் தருணத்தில், பகைவருடைய மாமி 

சத்தைக் கொள்கன்றதும், கூர்மை தங்யெ துனியை யுடை 

யதுமாகய வேலாயுதம்போன்ற கீண்ட கண்களை யுடையவ 

ளாயெ விஜயை, மேற்கூறிய அ௮வ்வாற்றின் நடுத்திடலிலே, 

மிகவும் நுண்ணியதும், ஓழுங்குடையதுமான ஒரு மின்ன 

லானத, வாசனையைக் கொண்டதும், நீண்டதுமாகிய ஒரு 

சோலையில்வந்து, ஒரு மேகத்தின்மேலே படுத்இருந்ததை 

நிகர்த்துப், பார்ப்பவர்கள் இழை தெரியாமல் மயங்கி 
வருந்தத்தக்க உயர்ச்சி வாய்ந்ததும் அட்பமுள்ளதுமான 

வஸ்இரத்தின்மேலே படுத்இருக்காள்.
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அத் தருணத்தில், வேடக் கூனியானவள், அவளைப் 

பார்த்த, எம தன்னையே! நீ வாழ்வாயாக ; பொழுது 

விடிந்தது; ஆதலின், எழுந்இருப்பாயாக *' என்று தன் 

கையினால் அவளுடைய பாதங்களைக் தடவ, உடனே 

அவள் கண்விழித்தாள், அவ்வாறு விழித்தவள், அதற்கு 
மூன் அரச்னைக் கனவிற் கண்டுகொண்டு படுத்திருந்தபடி. 

யால், மேற்கண்டவாறு விழித்தவுடன் ௮ மெய்யாகா 

மற் போனபடியினாலே இடுக்கிட்டு வருந்தி, 4 ஐயவோ ” 

என்று, ஒளியற்ற சந்திரனானது, பல அணுக்களும் கூடி. 

நிறைக்து ஒரு வடிவமான இப் பூமியில் முளைத்தெழுவ.து 

போல எழுந்தாள். ௮வள் இப்படி எழுந்ததைக்கண்டு, 

கொல்லைகளில் மேயும் மென்மையாகிய மான்கூட்ட முத 

லாகத் தோகை நிறைந்த அழகிய சிறகுகளையுடைய gor 

னம்களும், மயில்களும் ௮வ்விடத்திற் சேர்ந்து, கஸ்தூரி 

மணக்கின்த அவளுடைய ௮ழகூய தேகத்தின் தோற்றக் 

தைகோக்க, அவள்வாட்டத்தை யடைந்திருக்கும் நிலைமை 
க்காகக் கொட்டாவிவிட்டுச் ௪௫க்க முடியாமல் ௮ழுவன 

போல ஆர்ப்பரிக்தன. இத்தகைய கெதி யடைக்தவளும், 

அழகும் விருப்பமும் தங்கிய பயோதரங்களை யுடையவ 

ளும், தாமரைப்புஷ்பத்தில் வீற்றிருக்கின்ற பொற்சொடி. 

போன்ற இலக்குமியை நிகர்த்தவளுமாகிய அவ்விஜயை, 

முற்பிறப்பில்செய்து நிலைபெற்ற ஒரு பழைய தீன்னையா 

னத இருந்தபடியால், இப்பிறப்பில் இதுவரை இச், தகைய 

துன்பங்களை யெல்லாம் அடைந்தாள். ஆயினும், இச்சம 

யம் அத்திவினையானது அவளைவிட்டு நீங்கயெபடியால், இவ் 

விடத்தினின்றும் புறப்பட்டு முன்னே கூணி கூறியபடி. 

ஒழுங்கை யுடையவர்களும், சிறந்தவர்களுமாகிய தவளி 

சேஸ்டர்கள் தவஞ்செய்கின்ற ஆசிரமத்தை யடைம்தாள். 

அவ்வாறு சேர்ந்தவுடன், அங்குள்ள சிறக்க தவக்மை 

யுடைய பெண்க ளெல்லோரும் ஒன்முகக்கூடி, முன்னே



& @o சிவக௫த்தாமணி வசனம். 

வாளின்கன்மை பொருந்தியிருந்த கீண்ட கண்களையுடைய 
விஜயையைத் தோள்கள் பொருந்தும்படி. தழுவிக்கொள் 

பவர்களைப் போன்று எதிர் கொண்டு, அவளிடத்சே 

சென்று, அவளுக்குத் சேவசையின் சகாயத்தால் வருத்த 

மில்லா இருந்தும், ௮க்காட்டின் வழியேவக்ததனால் வருத்த 

மிருக்குமென்று கருதி அவளுடைய பாதகதோவுக்குச் செய் 
யத்தக்க பரிகாரங்களைச் செய்து, ௮வள் தவஞ்செய்யக் 

கருதியிருக்கும் அவளுடைய மனக்குறிப்புணர்ர்.து, மேலே 

தவத்திற் செல்வதற்கு முன்னர் ௮னுஷ்டிக்கத்தகுக்த ஒழுவ் 
காசிய நோன்பை அவளுக் கேற்படுத்தி ௮தை அ௮னுஷ் 
டிக்கும்படி. செய்து ௮அகன்மேல், சந்தரனானது இனந்தோ 

னும் ஒரு கலை ஏற (அதாவது: வளர்பிறையாயிருக்க) அவ் 

வளர்பிறையிலே ஈல்ல சுபதினமும்வந்து பொருந்த அத் 

தருணத்திலே ௮ம் கோன்பிற்குத் தகுதியாக அவளுடைய 

ஆபரணங்களைக் களைவிக்கத் தொடறங்கினார்கள், அவ்வாறு: 

கொடங்கெ மாத்திரத்திலே, அவர்களுடைய கட்டளை 

யால் விஜயை, இருக்கமாகின்ற தகரமென்னும் வாசனை 
மரத்தின் விறகாலாகிய வந்த நெருப்பிலே, தேனைப் 

பூசிப் போட் டெரிக்கப்பட்டதும், இனிமை கொள்ளும் 

பழ. மணக்கின்றதும், வயிரம் பொருக்தியதுமாகய கரிய 

அகிலினது நல்ல புகையிற்சேர்ந்து வாசனையோடு தங்கப் 
பெறும் தலைமாலை புலம்பவும், தேன் வண்டுக் கூட்டங்க 
ளும், கருவண்டுக் கூட்டங்களும் பூவில்லாததால் மக 

சந்த மூண்ணப் பெழுமல், தாங்கள் அவ்விடத்திருந்து 
இசைபாடுத் தொழிலும் போய்விட்ட படி.யினாலே அதற் 
காகப் புலம்பவும், அரிதாகிய பொன்னரிமாலையும், கெற்றி 

மாலையும், தலை யலங்காரமாகய முத்தாபரணமும் புலம்ப 
வும், இவற்றையெல்லாம் வாசனையால் மேன்மையுந்த கஸ் 

தாரியணிந்த தனது கூர்தலினின்றும் நீக்கனாள் ) மேலும், 

சித்தொப்பாவையை நிகர்த்த அவ்விஜயை, சந் இரனை ஈகத்
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தால் பெயர்ப்பதுபோல கெற்றியிலணிக்திருக்,ச திலகத்தை 

விரலினாலே நீக்டுப், பைம்பொன்னாற் செய்யப்பட்டதும், 
மகர வடி.வானதுமான குழையென்னும் காதணியையும், 

குண்டலத்தையும், கழுத்தில் ௮ணிர்இருந்த ஆபரணங்க 
ளையும், பகைவர்மேல் கோபக்குறியைக் காட்டுதன்ற வெவ் 

விதாகய கண்களையுடைய சச்சந்த மகாராஜனுக்கு அமிர்த 

மா, அவனைக் கொல்லுவதற் கேதுவா யிருர்தபடியால் வே 

ல்போன்ற கண்களையுடைய அவளுக்குப் பகையா யமைக் 
தனவும், அழகையுடையனவுமாகய பயோதரங்களி லணி 

யப்பட்டிருக்த முத். துமாலையையும், மற்றுமுள்ள பொன்னா 

ப.ரணங்களையும் நீக்கினாள். பின்னரும் கொடியை வடிவ்க் 
தால் வருத்துகின்ற இடையை யுடையவளாஇிய அவள், 
பஞ்சை நிகர்த்த மென்மையையும், மூ£ல்கலை நிகர்த்தவடி 
வத்தையு முடைய தோள்களிலே அ௮ணியப்பட்டதும், 

இறந்தவாயை யுடையதுமாகிய மகரமென்னும் ஆபரணம் 

தன் வாயிலிருந்து கக்கன் வடிவமாக ௮தனிடத்தே தொல் 

குவனவும், மாறாத ரணத்தை யுடையனவுமாய் விளங் 

கும் பலவடங்களாகிய முத்துக்களைப் பார்த்து, *' என் 

தோள்களுக்கு ௮அழகைச்செய்து, மன்னருக்கு இனிமை 

யையுண்டாக்கி அவர் இராஜகாரியங்களைக் கவனியாமல் 

மாளும்படி. செய்த முத்துக்களே ! உங்களுடைய உறவு 
இம்மட்டோடு போதும்; நீங்கள் செய்த உதவிக்காக 

உங்களைத் தொழுகின்றேன் ; நீல்கள் போய்வருவிரரக ?? 

என்றுகூறி அவற்றையும் நீக்கவிட்டுக், கழத்று,தத்கருமை 

யாயிருட்தபடியால் கையிலணியப்பட்டிரு௩த வளையல்களை 
உடைத்து, அழகிய செங்காந்தள் மலரும் நிறத்தால் அஞ் 

சும்படி. சிவந்ததும், மெல்லியதுமான விரலில் ௮ணியப் 

ule gis ௮ருமையாகிய பொன்மோதசத்தையும் நீக்க 
ஞள் ; இடைப்பாகத்தின் 8ழ் ௮ணியப்பட்டுப் பிரகாக் 

கும் மேகலாபரணங்க ளெல்லாவற்றையும் பார்த்து, “௩ம்
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மசசர்போய் ௮ரம்பையரைச் சேர்க் தினுபவிப்ப,தனாலே 

இனி உம்மை கோக்கவே மாட்டார்; ஆதலால் நீங்கள் 

என்னிட மிருப்பதால் எவ்வகைப் பயனுமில்லை , கீங்கள் 

இ.துவசை சேர்ம்இருந்சதற்காக வருர்தாமல் என்னைவிட்டு 

நீங்குவி.ராக, ? என்று சொல்லி அவற்றையும் நீக்கினாள்; 
இன்னும், பெண்மானை நிகர்த்தவளாகிய அ௮வ்விஜயைமா 

தேவி, பெட்டையானையின் கையைப்போலத் இரண்ட 
தொடையி லணியப்பட்ட : குறங்குசெறி” என்னும் ஆப 

சணத்தையும் மக்கிப், பாசங்களி லணியப்பட்டிருந்த சதங் 

கையையும், சிலம்பையும், பாகவிரல் மோஇரங்களையும் கழ 
ட தீறி நீக்கினாள், இவ்வாறு நீக்கியபின்பு அவள், ஒரு பூங் 

கொடியானது தன்னிடத்தே மலர்கள் ௮தஇிகமாக weit 
6g பின்னர் ௮ம்மலர்களெல்லாம் உஇர்ந்துவிட அப்போது 
அடைச்ச தோற்றக்தைப்போல, உடம்பு ஒருநாதன வடி. 

வங்கொள்ளதக் தோன்றிக், கூனியானவள் அத்தோற்றத் 

தைக்சண்டு, உனக்கும் இக்கஇ நேர்ந்ததே, ?” என்று 

வருந் 5, ௮றிவுடையவனாகிய சச்சக்த மன்னனுடைய புத் 

Bro, தன்கோன்பால் உயர்ந்துவளரக்கருஇக் காவிக்கல் 

லில் தோய்த்ச நுண்மையான வஸ்இரச்கை யுடுத்தினாள். 

இப்படி. யுடுக்திய பின்னர், நுண்மைத் தன்மையினாலே 
நதாலைத் தாழ்மைப்படுத்இக் கெடுக்கின்ற இடுப்பினையுடைய 
வரும், சிக்திப்பாவை போன்றவரு மாகிய சேடியர், 
முற்காலத்தில், * இவள் அரசனோ டனுபவித்த இன்பமிகு 

இயினாலே உணவு நீங்கினாள் '”? என்று, வலியப்பொற்கலத் 
திலே பாலோடு சேர்க்க சோற்றை நிறைத்து உண்ணும் 
படி. வேண்டி. யேந்தினாலும் ௮கைச் இறிதும் கோக்காத 

வளும், சேலைக்காழ்த்தெயெ கண்களை யுடையவளுமாகய 
அவ்விஜயை, முன்பு ௮ழ௫ூய மணியை wets Snes stb, 
காந்தளிதழ் போன்றதுமாகய தன்னுடையகையே இப் 
பொழுது சுக்கமான இலைக்கறியை யெடுக்தூட்ட ௮௪
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னையுண்டு, இதற்கு முன்னே விட்டிலுறையும் தெய்வம் 
போல விளங்கெதுபோக இத்தருணத்தில் வனத்திலே 

தம்குகின்ற ஒரு தெய்வம்போலானாள். இப்படி யிருக்குஞ் 
சமயத்திலே தவப்பெண்கள், தங்களுடைய மெல்லிய 

விரலினாலே கொய்துவக்த குளரெல்லும், நன்றுக முதிர் 
ந்து விளைந்த அல்லி யரிசியும் தவசிரேஷ்டர்களின் உண 
வுக்காகக்காயும் தவாசிரமத்தின் முற்றத்திலே, yahoos 
தின்று கொண்டிருந்த ௮ணிலானது, தன்னைக்கண்டு பய 

நீது சத்தக்கொண்் டோடும்படி, காட்டுப்பசுவின்சன்றைத் 

தன் குட்டியென்று நினைத்துவந்து கழுவியதும், சொரிக 

ன்ற சந்திரகிரணச் கொகுதிபோலும் நல்ல ௮ழகுபொருமக் 
இய மயிர்த்தொகுதியை யுடையதுமாகிய கவரிமானானது, 

அதற்குப்பாலூட்ட, ௮வ் விகோகத்தை ௮வ் விஜயை 

கண்டு, “நம்முடைய புத்திரனும் இப்படியே ௮ன்னியரு 

டைய பாலையுண்டு வளர்கின்றா னன்ஜோ?”” என்று தன்னு 
டையபுத்திரனை நினைத்து, அப்படி. ஈடக்கும்போ தெல்லாம் 

வருந்துவாள். இப்படி. மகனை நினைத்து ௮த் தவப் பள்ளி 

யில் விஜயை தங்கி யிருந்தபோது, கூனி வடி.வாயிருந்து 

துணைசெய்துவக்த எக்ூஷிகேவதையானத,ங்குள்ள தவமக 

ளீரை நோக்கி, % “அரியாங்கனைகளே! பேசத்தக்க இனிய 

அமைதித் தன்மை, காணம், ௮ழகு, சாயல், கொளுத்தக் 
கொண்டு கொண்டது விடாமை யாகிய பெரிய மடம், 

காதல் ஆகயவைக ளெல்லாம் உலகத்தில் சேர்ந்து விளல் 

கும்பொருட்டு ஒன்முகக்கூடி ஒருருவெடுத்தது போன்ற 

இப்பெண், எல்லா நற்குணங்களும் பொருந்திய உங்க 

ளுக்கு அடைக்கலம்; இவளை நீங்கள் யாதொரு தீங்கு 

மின்றிக் காத்தருளவேண்டும், '” என்று கூறிப் பின்னரும், 
அவளுடைய காட்டையும், குறித்த குலத்தையும் வேறு 
பெயர்பட மறைத்துக் கூறித் தன்னிருப்பிடஞ் சேரக் 
  

* ஆரியாக்கனைகள் - தவப்பெண்கள். 
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ahr சிவக௫ந்தாமணி வசனம். 

துணிந்தது. அவ்வாறு துணிந்த அ௮த்தெய்வத்தினுடைய 

கெஞ்சம், இவ்விடத்திலே ௮வ்விஜயைக்கு மேல் ஆகவேண் 
ou உறுதியான காரியங்களை நினைத்து அவையெல்லாம் 

இரமமாக நடக்கும்படி. அனுக்கிரகித்துவிட்டுத் தான் 
வாசஞ் செய்கின்ற அவ்விடத்திலும் போய்ச் சேர நினைத் 

தபடியால், அதற்கேற்ப ௮த்தெய்வம், தன்னுடைய தெய் 

வத்தன்மையாலே, விஜயைக்கும் ௮க்கருத்தே யுண்டாஇ 
அவளும் அதன் பிரிவுக் கிணங்கும்படி. செய்ய, அவள் 

அதற்கணெங்க, 95 தெய்வக்தைகோக்இ, * குற்றமற்ற 

வெண்கொற்றக் குடையையுடைய அரசரது காதல் பொ 

ருந்திய நம் அழகுள்ள புத்்தானது சன்மையைப்பற்றி 

அங்குப்போய் விசாரித்து மீண்டும் இவிடத்தித்குச் சக் 

இரமாகச் இல இனங்களுக்குள்ளே வருவீராக!” என்று 

தன்னுடைய தவ ஒழுங்குக்குசக் தக்கபடி. ௮க்கூனி சேடி. 

யாயிருந்தாலும் மரியாதையுடன் கூறி, ௮த் தெய்வமா 
Bu கூனியை அவ்விடத்தினின்று மனுப்பினாள். **அப் 

படியே அறிந்து வருவேன், ”” என்று சொல்லி உடனே 

அசத் தெய்வம் புறப்பட்டது; அப்பொழுது, ௮வ்வர்று புறப் 

பட்ட வஞ்சிக்கொம்புபோன்ற அ௮த்தெய்வமாகிய கூனி, 

“யான் கருதியதையே தானுங் ௧க௬தஇ என்னைப் போய் 
வாவென் றனுப்பியவளும், இனிமை வாய்ந்தவளுமாகய 

இவளை, எனது தெய்வத்தன்மையாலே, புத்திரன் தன்மை 

யைப் போய் அறிந்து வருகிஹறேனென்று சொல்லி ஏமாற்றி 

விட்டேன், ”” என்று அவளுடைய பிரிவுக்காக வருக்தப் 
பஞ்சுபோன்ற தன்னுடைய மெல்லிய பாதங்களிலுள்ள 

சிலம்பு, சதங்கை முதலிய பல ஆபரணங்களும் சப்தஇக் 

கும்படி. ௩டந்து சென்று, உயர்ந்த கோட்டை மஇலை 
யுடைய இராஜமாபுசச்தஇில் தன் னிருப்பிடமாகய சுடுகாடு 

சேர்ந்தாள். இக் கூனி வடிவமாகிய Qs தெய்வம் இவ் 
வாறு சொல்லிப் பிரிந்து சென்றபிறகு, மான் பார்வை



மநாமகளிலம்பகம். ௧௫௫ 

போன்ற பார்வையையுடைய விஜயை, இதைக் தெய்வ 
மென்று தெரிந்துகொள்ள முடியாத தன்னுடைய பெண் 

ணறிவாலே, (இதாவது : பேதைத் தன்மையாலே) தான் 

சுற்றக்தைவிட்டு நீங்கியிருக்கும் நிலைமைக்காக மிகவும் 

தளர்ந்து, வண்டுக் கூட்டங்கள் இசைபாடக் கூடியதும், 

ஒப்பற்ற வாசனை மிகுக்ததுமாகிய சோலைசூழ்ந்த Ys தவ 

பள்ளியினிடத்சே, தன்னை ஏமாற்றிப்போன இக்கூனி 

வரும்வழியை கோக்க நின்று பல இரவும் பகலும், “இன்று 
வருவாள், காளை வருவாள், '” என்னும் ஆசையோடு வத் 

Bue sre. 

இவள் இங்கே இப்படியிருக்கக் தேன்சொரிகின்ற 

மாலையையும், வாளாயுதத்தை நிகர்த்தனவும் மையுண்டனவு 

மாகிய கண்களையும், மயிலை நிகர்த்த சாயலையு முடையவ 

ளாகிய சுநந்தை, தன் பிள்ளையை யிழந்ததனா லேற்பட் 

ட.தும், மிகுந்த ௮க்சிபோன்றதுமாகிய துன்பத்தைச் 

சிறிதும் நில்லாதபடி. நீக்கி, மீண்டும் இவ்விஜயை புத்தி 

சன் கிடைத்த இருப்தியினலே சந்தோஷ மிகுந்திரும் 
தாள், ௮வள் அவ்வாறு மகழ்ச்சி யடைந்ததனாலே ஆம் 
குள்ள மற்றவர்களுக்கும் ௮ப்பிள்ளையைவிட்டு நீம்கமுடி. 

யாத ஆசை மிகுக்இருக்௧.த. அவ்வாறு எல்லோர்க்கும் 

இருப்தியுண்டான ௮வ் விராப்பொழுதிற்கு இப்பால், ௮ப் 
பிள்ளை சம்பந்தமா யுண்டான காரியங்களை யெல்லாம் 

பலரும் கேட்கும்படி. இனிச் சொல்வேன் : 

மேற் கூறியவாறு புத்திரன் இடைக்கதன் மேல், எம 
னும் ௮ஞ்சத்தக்கதும், கொல்லனாழ் செய்யப் பட்டதும், 

கூர்மையை யுடையதும-ன வேலாயுதத்தைதக் தாங்கயெவ 

னும், இளமைப் பருவகதை யுடையவனுமாகய கந்துக 

னும், புகழ்ந்து சொல்லப் புகுக்தால், ௮ச் சொல்லும் ௮வ் 

வாறு அளவிட்டுச் சொல்வதற்கு ௮ஞ்சக்கூடிய உயர்ச்சி 
வாய்ந்ச கற்பையுடைய ஈகந்தையும், அப் புத்தனுக்குச்



௧௫௬ சவகூந்தாமணி வசனம். 

சறப்புச்செய்யு நிமித்தம் விரும்பி யழைத்துக் கொண்டு 

வந்த பிராமணர், பெரியோர் முதலிய புண்ணிய புருடர் 
கள் கூடி, அவனைக் கந்துகன் எடுக்கும் காலத்திலே, 
“Fou” ovo எக்ஷி தேவகை வாழ்த்தியதற்குப்பொ 

ருத்தமாகப், பகைவர்மீது செலுக்கத்தக்க கோப மிகு 

இயையும், மிக்க புகழையுமுடைய அப் Leva gage 
சீவகனென்று பெயரிட்டார்கள். அவ்வாறு பெயரிட்டு 

வளர்த்துவருங் காலத்திலே, மேசமானது வெளிப்படுத்திய 

மின்னலை நிகர்த்தவளாகிய சுநந்தை, பிரகாடக்கன்றன 

வும், பசுமை யுள்ளனவுமாகிய ஆப.ரணரள்களையணிந்த தன் 
னுடைய மார்பகமானது தோற்றுவித்த அழகிய பயோ 
தரங்களினின்றுஞ் ஈரக்த பாலாகய அமுதத்தை பூட்ட, 

ஆகாயம் தனக்கு ௮அலங்காரமாகத் கோற்றுவித்ததும், Aps 

தீ.துமாகிய சந்திரனை நிகர்த்த சீவகன், அதனையுண்டு, ௪த் 
Bug சிவனுமாகி உலகத்துக் கெல்லாம் போகத்தை 

யுண்டாக்கெவலும், இரிபுரத்தை காசஞ்செய்தும், விஷத் 

தையுண்டும் உலகத்திலுள்ள பல வுயிர்களையும் காத்த 

புண்ணியனுமாகிய சிவபெருமான் கையிற்ராங்கி யெய்த 

& கணையாகிய மகாவிஷ்ணு, இருஷ்ணாவ தாசத்தில் ஆயர் 

பாடியில் ஈந்தகோன் மனையிலே கம்சனைக் கொல்வதற்கு 
மறைந்து வளர்ந்ததுபோலக் கட்டியங் காரனைக் கொல்வ 

£26, மேற்கண்ட கந்துகன் சுகம்தை ஆகியவர்க எளிடத் 
இல் இரகசியமாக இராஜ புக்தானென்னும் உண்மை 

வெளிப்படாமல் வளர்க்துவக்தான். இவன் இப்படி வளர்ந்து 

வந்த சல காட்களுக்குப் பின்னர் சுகந்தைக்கு மற்ஜொரு 

புத்திரனும் பிறந்து வளர்ந்துவந்தான்; ௮வன்பெயர் ஈந்தட் 
டன், இத்தன்மையுடன் வளர்ந்து வரும்போது, கமக்குச் 

இிறந்தவனாகிய இச் சீவகன், ௮ழ௫ய பொத்கொம்பு போன்ற 

் * சிவன் எய்யும் கணை - மகாவிஷ்ணு; இரிபுச சம்மார காலக் 
Bo சிவன் மகாவிஷ்ணுவைப் பாணமாக்இ யெய்தானெனச் சவ 
பூசாணம் கூறும், :



தாமகளிலம்பகம்: ௧௫௭௪ 

வர்களும், ஆசாய்ந் தெடுக்கப்பட்ட ஆப.ரணங்களை யணிக் 
தவர்களுமாகிய பாராட்டுந்காய், உணவூட்டுக்தாய், தா 

லாட்டுக்தாய், வார்த்தை கற்பிக்குக்தாய், கையிலேந்தி 

வளர்க்குந் தாய் என்னும் ஐவகைத் தாய்மார்களும் தனக்கு 

எல்லா கலத்தையும் உண்டாக்கி மேன்மேலும் தன்னைப் 

பேணி வளர்க்க, அக் கந்தூகன் மனையில், பசிய பொன்னா 

லியற்றி அழகு செய்யப்பட்ட பூமியிலே, பல கரணம் 

களையுடைய முத்துச் சரங்கள் தூங்கப்பெற்ற விளையாட் 

டுக் கருவிகளாகய று சகடத்தையும், சிவந்த பொன்னாற் 

செய்யப்பட்ட இறு தேரையும், செயற்கை யானையையும் 

தன்கையாத் செலுத்தி ௩டந்து விளையாடித் இனந்கோறும் 

வளர்ந்தோங்கிய ஈலமிகுந்து உயர்ச்சி யுற்றான். இஃதன்றி 

யும் அக்காலத்திலே இவன், வால ிகழ்சையென்னும் 

நூலிற் கூறப்படும் பாலக்கரக தோஷுமென்னும் கரக 
தேவதைகளின் பகையை வென்று, (௮தாவது : ௮ப் பாலா 

ரிஷ்ட தோஷங்களி ஸின்றும் நீங்கி) ௮கப் பரிவார மக 

off புத்திரராகிய ஐஞ்ஞாற்றுவரும், மந்திரி சாகரன் மக 

னாகிய ஸ்ரீதத்தனும், சச்சந்தனுடைய அ௮ந்தணனாகிய ௮௪ 

லன் மகன் புத்திசேனனும், மேற்கூறிய மன்னனுக்குரிய 

செட்டியாகிய தனபாலன் புத் தஇரனாகிய ப.துமுகனும், ௮வ் 

வரச௪னுக்குரிய சகேகனாகி ௮வன் பெயசால் பட்டம் பெற் 
றவனாயெ விசயதத்தன் மகன் தேவதத்தனுமாகிய ஓஐஞ் 

ஜூத்று நான்கு தோழர்களோடும், நந்தட்டன், ஈநபுலவி 

புலர் ஆகிய தம்பியரோடும் கூடி அவர்களுள் தலைமை 

பெத்றவனாஇப் பொய்கையிலுள்ள பற்பல புஷ்பங்களிடை 
யே உயர்ந்து விளங்குகின்ற தாமரை மலர்போன்றும், 

குளிர்ச்சி பொருந்திய தெய்வலோகத்திலுள்ள தேவர் எல் 
லாரிடத்திலும் இன்பம் பொருந்த வளர்ந்து பரக்கின்ற 

அறிவைப் போன்றும், (அதாவது : தேவர்களுடைய அறி 

வே ஒரு வடிவெடுத்தது போன்றும்) தனக்குப் பகையா



௧௫௮ வகூத்தாமணி வசனம். 

இய யானையைக் கொல்லும் சங்கக்குட்டியைப் போன்றும் 

இவ் வுலகத்தா ரெல்லாரும் துஇக்கும்படி வ௫ித் துவர் கான்; 

இவன் இவ்வாறு வளர்ர்துவசவே அது காரணமாக ஏற் 

பட்ட சந்தோஷ மிகுதியால், கந்துகன், இவனுக்குச் செள 

ளத்திற்கு முன்னால் ஈடத்தவேண்டிய சிறப்புக்களை Que 
லாம் ஈடத்திக் இனந்சகோறும் இரத்தினங்களையும், முக் 

துக்களையும், குற்றமற்ற பொன்னையும், பவளத்தையும், 

ஆபரணங்களையும், வேண்டா இருக்கும்போதும் பெற்றுக் 

கொள்வோர்க்கு மேகமானது சொரிந்து கலத்தைக் கொ 

டுப்பதுபோன்று, முதலில் வேண்டாதவர்க்குங் கொடுத்து, 

வரம்பற்ற கொடையனாடப் பின்பு இன்னது இன்னது 

வேண்டுமென்று விரும்பி யிரப்பார்க்கு அவர்கள் விரும் 

பியவற்றைக் கொடுத்து, விரும்பியதைமட்டும் கொடுக்கும் 

அளவற்ற செல்வத்தையுடைய கற்பகத்தருவையும் நிகர்த் 

தான், இரண்டு வேல்போன்றனவும், மையுண்டனவு மா 

திய கண்களையுடைய சுநந்தையும், ௮க் கற்பகத் கருவின் 

மேலே படர்ந்த காமத்வல்லி யென்னும் கொடியை நிகர்த் 

தாள். அதன்மேல் €வகன், வயதேத வயதே, உயர்ந்த 

ஜாஇயாகய பசும்பொன்னின் பிரகாசத்தசைப் பெற்று, நற் 

இன்மை குறையாததும், ஒழுங்கோடு பொருந்திய செல் 

வம்போற் கருதத் தக்கதுமாகய குடுமிவைச்ச லென்னும் 

செளள கன்மத்தையும் கடந்து, மற்ற கன்மங்களையும் 

முறையேகடந்த,மேலும் மேலும் வித்தியாப்பியாசம் செய் 

யும் பருவம் நிறைந்து, ஞானமாகிய செல்வத்தைப்பெற்ற 

பெரியோர் அுதிக்கக்கூடிய இயற்கை யறிவின் விளக்கத் 

தாலே, ஈன்னறம் காலமென்னும் ஆதஇிகாலத்திலே தோன் 
றிய பிர்மதேவனுடைய காதல் பொருந்திய மகனாகிய சுவா 

யம்பு மனுவை நிகர்த்தான். 

இவ்வாறு சேவகன் வித்தியாப்பியாசஞ் செய்யவேண் 

ூப பருவத்தை யடைந்தவுடனே, தன்னுடைய உயர்ந்த



நாமகளிலம்பகம். ௧௫௯ 

ஷ்ழூனொால் மன்மதனுக்கு வருத்தத்தைச் செய்யத்தக்க 

இச் வகனுடைய நற்னாயாகிய சுகர்தை, தனது நாயகனா 

இய கந்துகனிடத்திலே பொற்கொடிபோல வணம்ூ நின்று 

ஒருஇனம், “* சேடனுடைய உச்சியிலே தம்கப்பெற்ற இவ் 

வுலகத்இல், உயர்ச்சி மிகுந்த நல்ல நெற்றியையுடைய 

வெற்நிமடக்தை புகழ்மடச்தை யென்லும் இரண்டு பெண் 

களும், தங்களுடைய மனத்தில் இவனை அடையும்படி. 

நினைத்து வருந்துகின்ற வருத்தம் மீல்டிச்சேரவும், (அதா 

வது: நூல்களைக் கற்பதனாலே வெற்றியும் புகழுமுண்டா 

கவும்) செந்தாமரைப் புஷ்பத்தில் வீற்றிருக்கின்ற இலக் 

குமி, இறிது காள்வரை இவனை விட்டுச் சற்றுவிலகி வரு 

நீஇத்தங்கவும், (அதாவது : இவன்படிக்கும் விஷயத்இல் 

செல்வச் செருக்கன்றி உபாத்இயாயருக்கு ௮டங்கி நடக் 
கவும்) ஈம்முடைய இப்புத்இரன் இனி % மையேடுபிடித்து 
௮௯உராப்பியாசஞ் செய்யவேண்டும்; ஆதலால், இப்பொ 

முதே அதற்கு வேண்டிய காரியங்களில் பிரவே௫ப்பது 

நலம்,” என்று உரைத்தாள். அப்படி யுரைக்க மாத்து 

சத்திலே மத்தளம்போலசக் இரட்சியுற்றனவும், வலிமை 
பொருக்தியனவுமாகிய தோள்களையும், பலமும் வெவ்விய 

தன்மையுமுடைய வில்லையும் உடையவனாகிய கந்துகனும், 

பார்ப்பவரை நெருப்பைப் போன்று தஇிக்கன்றனவும், 

வாளை நிகர்த்தனவுமாகய கண்களையும், வளையலை யணிந்த 

தோள்களையும் உடையவளாகிய அச் சுக்கையும் இனிமை 

யினாலே வீணையையும் மயக்குகன்ற இத்.இப்பாகிய மழலைச் 

சொஜழ்களையுடைய இச் ச€ீவகனுக்கு, தன்னை ஓதவாருடைய 

மனத்தைக் குழையப்பண்ணுடன்ற (அதாவது: இளகும்படி. 

செய்சன்ற) கல்வியென்னும் கன்னியைச் சேர்த்துவதழ் 

குக்கூடி, ஆலோ௫த்தார்கள் ; அப்படி. ஆலோசித்த அவர் 

கள், அக்ஷராப்பியாசம் செய்யத் தர்மானித்து, நழ்றின,த் 
  

* மையேடு - அக்ஷ£ரங்களை யெமுஇி மைதடவித்துடைத்த ஏடு.



௧௬௦ சீவக௫த்தாமணி வசனம். 

இலே, ௮ரிய பொன்னும், இசத்தினமும், முத்தும், பழங் 
காசும் ஆகிய ஒவ்வொன்றும் குறுணியளவாக அதிகரித்த 

எல்லாப் % பிரப்பரிசியையும் கொண்டுவந்து வைத்து, 

சீவகனையும் கீசாட்டி. யலங்கரித்து உட்காரவைக்க, BEF 
ணந்இயென்னும் உவாத்தி முதலானவர்கள், பசியபொன் 
னாற்செய்த ஆசனத்தின் மேலிருந்து, தருந்துகன்ற பொன் 

மாலையை ௮ணிக்த இவனுக்குச் செல்வமிக்க காமகளை, 

(அதாவது: கல்வியை) மத்த பெண்களைச் சேர்த்துவது 
போலல்லாமல் சிவந்த பொன்னோலையிலே ௮வள் ௮௯௯௩ 

சவடிவமாகப்பொருந்தும்படி பொன்னெழுத்தாணிகொண் 

டெழுதிக்கொடுத்துச் சேர்த் இனார்கள் ; (அ.தாவது: ௮க்ஷ 

சாப்பியாசம் செய்வித்தார்கள்.) இவ்வாறு செய்யும்போது 

இவனுடைய தோழர்களுக்கும் ௮க்ஷராப்பியாசம் செய் 
விக்க, அவர்களும் வா௫த்து. வந்தார்கள். இப்படிச் செய்த 

_ தன்மேல், இலக்குமி வீற்றிருந்து விளங்குகின்ற மார்பையு 

டையவனாகய சீவகன், தன் தோழசோடு காமகளுடைய 
கலமாகிய வேத்சாஸ்.இரக் கல்விகளை யெல்லாம் விரும்பிப் 

பரு, (அதாவது: முற்றக்கற்.று), உபகயன முதலிய Fe 

குகளும் செய்யப்பெற்றுப் பின்பு தான் கற்றுக்கொண்ட ' 

தனுவேதத்திற்கூறிய பாணம் முதலாகிய எல்லா ஆயுத 

வித்தைகளிலும் தேர்ச்சிெயடைந்து, . காமனும் மனமுரு 

கும்படி, இசைநாலிற் கூறிவைத்த பாட்டையும், நாடக 
Apr Su காடகவியலையும் கற்றுக் கசை கண்டு பூமி 

யின்மேலே நகிலமகள்கெத்றியிலிட்ட இலகத்தைகிகர்த்து 
  

* பிரப்பரிச - குறுணி கொள்ளும் பாத்இரம் நிறைய வைக் 

கும் அரிசி; பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்குவைக்கும் காலத்தில் அரிச நெல் 
முதலியவற்றைக் குறுணி யளவாக அளச்து பல கலங்களில்கிறைத்து 
வைப்பது வழக்கம் ; இராஜ இருகங்களில் இவஜ்திற்குப் பிரதியாகப் 
பொன் முதலியவற்றை அளக்து வைப்பார்கள்; அவ்வாறு அளந்து 
வைக்கும் பொருள் யாதா யிருக்தாலும் அரிசிவைக்கும் வழக்கம் 
முக்கியமா யிருப்பதபற்றிப் பிரப்பரிசி யென்று சொல்வதமரபு,



காமகளிலம்பகம், ௧௬௧ 

விளங்கினான். இப்படி. விளங்கிய இவன், காடோறும் 
அழகும் இளமையும் அதிகரித்து உலவினபடியால், மின் 

னலை, உடனே மறைந்து விடாமல், நிலைபெற்று நின்று 

கோற்றும்படி. செய்து, ௮தனிடச்கே பெண்வடிவத்தை 

எழுதினாற்போன்ற கன்மையையும், பிரகா௫க்கன்றதும், 

அட்பமுள்ளதமாகிய இடையையு முடைய குலக்கன்னிய 
செல்லோரும், இவன்மீது காகல் மிகுந்தமையினாலே, தங் 
கள் அழகிய தேகத்தில் தோன்றியதும், பொன்னைக்கரைத் 

-தெழுதினாம் போன்றதுமாகிய % பசலையிலே மூழ், மலை 

யானது பயந்து மறைந்து நீம்கும்படி. வளர்ந்து நின்றன 

வும், குங்கும மணிந்தனவுமாகய தோள்களை யுடைய 
இவன் பொருட்டமுமயம்இிக், கன்றைவிட்டு நீங்கும்படி மறை 
திதுவைச் ச கறவைப்பசுவானது அக் சகன்றுக்குப் பாலை 
யூட்ட எவ்வாறு விரும்பி மனமிளகி நிற்குமோ அப்ப 

டியே இவனுக்கும் இன்பத்தைக் கொடுத்தற்கு விரும்பி 

மனங்கசைந்து தெருக்கடோறும் நின்று பார்ப்பவராயி: 

னார்; இவர்களன்றி இன்னும், தங்களுடைய அழகை விலை 
கூறி விற்கின்றவர்களும், வேலினுங் கொடிய கண்களை 
யுடையவர்களுமாகிய பரத்தையரிழ் கன்னிப்பெண்களும், 

வாலிபருடைய மார்பைக் தங்களுடைய அவயவங்களாழ் 
தழுவி ௮அத்தொழிலினாலே வாழக்கூடியவர்களும், 4 வேக் 
தயல் பொதுவிய லென்றிரு இறக்துக் - கூத்தும் பாட்டுந் 
தூக்கும் துணிவும் - பண்ணியாழ்க்கரணமும் பாடைப்பா 
டலும் - தண்ணுமைக் கருவியும் தாழ்தீம் குழலும் - கந்து 

கக்கருத்து மடைநூற் செய்இயுஞ் - சுந்தரச் சுண்ணமும் 

gre ராடலும் - பாயற்பள்ளியும் பருவக்தொழுக்கமுகவ் - 

காயக் க.ரணரமுங் கண்ணிய துணர்தலுங் - கட்டுசை வகை 

யும் கரந்துரை கணக்கும் - வட்டிகைச் செய்தியு மலசாய்ந்து 

தொடுத்தலுங்- கோலங்கோடலும் கோவையின் கோப்பும். 
  

& பசலை - காதல் முதலியஉற்றாலுண்டாம் பொன்மைநி௰ம், 

al



௧௬௨ சீவகசிச்தாமணி வசனம். 

காலக்கணிதகமுங் கலைகளின்றுணிவு - நாடகமகளிர்க்கு ஈன் 
கனம்வகுத்த- வோவியச்செர்நூா லுரைநூற் இடக்கையும்” 

என்னும் பரத்தையர்க்குரிய கல்விகளை யெல்லாம் கற்றுக் 

கசைகடக்ச இனிய சொற்களை. யுடையவர்களும், போகம் 
அகரத்தக்க பருவம் வாய்க்சவர்களுமாகய & இற்பரத் 

தைபர், 1 சேரிப் பாத்தையர் முகலானவர்களும், உறுதி 
யினாலே மலையையும் தோற்கும்படி. செய்துயர்ந்த வலி 
மைபெத்த புயங்களையுடைய இச் வேகனது அழகுக்கு 
மயங்கி இரவும் பகலுமாகய எல்லாகேரங்களிலும் பல 

வாறுபிதற்றிக் காதல் சகிக்காதவ ராயினார். 

இவன் இவ்வாறு பார்த்த மாதர்க ளெல்லோரும் 
மயங்கும்பட... வனப்புடன் விளங்வெருங் காலத்தில், வண் 
டுகள் தேனைச் சுவைத்துண்டு இசைபாடும் படியமாலையை 

யணிந்தவனும், வக குமசனென்னும் பெயசையுடையவ 
னும், பகைவருடைய மாமிசத்தை உண்டு பிரகாசிக்கின்ற 
வேலாயுதத்தைக் தாங்கியவனுமாகிய இவனுக்கு மேற் 
குறித்தவாறு கல்விபயிற்றுவித்க ௮ச்சணந்தஇி யென்னும் 
ஆடூரியன், கான் கற்றுக்கொண்ட கல்விகளை யெல்லாம் 
யாதொரு தடையுமின்றிக் கற்றுக்கொடுத்தபின்பு, தெய்வ 
லோகத்திலுள்ள சுவைபொருந்திய அமிர்கக்கடலானது, 
இவனிடத்தேவந்து கூடியதென்று சொல்லும்படி. இவன் 
மனத்திற்றங்க ஓர் உறுதியான விஷயத்தை யெடுத்துச் 
சொல்லத் தொடங்கினான். 

அவ்வாறு சகொடங்கிய அவ்வாசிரியன், ”வகனை நோ 

க்கி, “உத்தம குண€லனே! ஆகமங்கூறிய வழியினது வகை 
யினாலே ஈகன்மை இமைகளை ஆராய்ந்து, நுட்பமாகய கற்' 
  

* இற்பரத்தையர் - ஒருவனுக்கே உரிமையாய் வீட்டிற்சேர்ந் 

இருக்கும் போகமாதர், 

ர் சேரிப் பரத்தையர் - வரம்பின்றிப் பணங்கொடுத்தோரெொல் 

லாரையுங் கூடும் பரத்தையர்,



சாமகளிலம்பகம். ௧௬௩. 

காரியத்திலே புகுத, தீமை வகுப்பைச்சார்ஈத வழிகள் 

பலவற்றையும் நீக்கச், சூரியதேவனை நிகர்த்த பிரகாசத் 

தையும், மாயையாகிய இருளை நீக்கும் தன்மையையுமு 
டைய அருகக்கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நன்மார்க்கத் 
தைச் சார்ம்துநின்ற ஈன்ஞானம், நற்காட்டு, ஈல்லொழுக் 

கம் என்னும் இரத்தினத் இரயமாகிய முக்குணங்களையும் 

தழுவி யொழுஇனால், அவ் வொழுக்கத்தினாலே, ௩ரக௧௫இ, 

விலங்குகதி, மக்கட்க.தி, தேவகஇ யென்னும் சதுர்க்கதி 

களிலே சார்ந்துகின்ற பக்குவ ஜீவன்களுக்கு கல்ல ஆக்க 

மாகும், ”” என்று கூறினான். ௮வ்வாறுகூறிப் பின்னர் ஜீவ 

கன், அவன் தோழர் முதலிய எல்லோரையும் கோக்க, 

 அறிவாற்டிறந்த பெருந்தன்மையை யுடையவர், நீக்குவ 
தற்கரிசாகய தீவினை கழிவதற்கேதுவாிஒநின்ற சன்மார்க் 
கத்தைச் சார்ந்து, W665 சுகமாகிய இன்பவாரிதியி 

னிடத்தே மூழ்கி இன்பத்தை யனுபவித்து நின்ருர்கள் ; 
உலகவாசையாகிய மிகுந்த ஈஞ்சையுடைய உடம்பென் 

னும் பாம்பினிடத்திலே யுள்ள ஐம்பொறிகள் என்னும் 
பெயரை யுடையனவாகிய ஐந்தும் வாய்களுக்குக் களிப் 

பைச் செய்கின்ற விஷயாதஇகளில் ஐந்தறிலையுஞ் செலுத்த 
அவற்றில் அழுந்தி நின்றவர்கள், துன்பசாகரத்தி லழுந்தி 
மிக்க வருத்தத்தை யடைந்து நின்றார்கள் ; எமனானவன், 
மிக்க கொடுமையை யுடையவனாய்க் கொலைத்தொழில் செய் 

இன்ற வாதபித்த சிலேட்டுமங்களாகிய வார்களை ஆசாய்க் 
தெடுத்து, அவற்றினால், ௮கப்பட்டோர் தப்பிக்கொள்வ 

தம் கரிதாகிய % ஆயுக்கன்மமென்னும் வலையை உண்டாக்க 

விடிவைகத்தான் , அப்படி, வலைவீசி வைத்ததை அறிவி 
னாலே அறியத்தக்க நாமும் அறிந்து தவத்தைச்செய்து, 

* ஆஇயுக்கன்மம் - வாழ்சாளை உண்டாக்கும் வினை $) அதாவது; 
  

வாதபித்த சிலேட்மெங்களால் ஆயுள் இவ்வளவென் ஜேம்படுத்த 

வைப்பது.



௧௬௪ சவகந்தாமணி வசனம். 

அவன் அவ்வாறு ஏற்படுத்திவைத்த அவ்வலையினின்றும் 

நீங்கு, இதற்குமுன் அனுபவிக்காத அனுபவத்தையுடைய 

தாயெ முத்தி யுலகக்தை நோக்க, கேரான வழிபொருநம் 

கப் போவதை அ௮றியமாட்டோம்; இத்தகைய எளிய 
தன்மையையுடைய காம், ஓ! ஓ! ! மிகவும் பெரியவர்கள் , 

( ஈம்மைக் காட்டிலும் சாழ்க்தவர்கள் ஒருவருமில்லை. ) 

பெரிய மனவருத்தக்தைச் செய்கின்ற உலக துன்பத்தை 
யெல்லாம் தவஞ்செய்து நீக்குகற்குக் காரணமானதும், 

பிறப்பை நீக்கிக்கொள்ளத் தக்கதும், அமிர்தம்போன்ற 

சிறப்புள்ளதுமான இம் மானிடதேகத்தை அரிய தவப் 
பயனாலே யடைக்கோம்; அப்படிப் பெற்றும் இகனா லடை 

_யத்தக்க பயனைக் கொள்ளும் விதத்தை அறியாம லிருக் 

இன்றோம்; சாம் இப்படியேயிருக்து ஐம்பொறிகளாலும் 

அகரும் நுகர்ச்சிகளையெல்லாம் அவற்றிற்குரிய ஐம்புலன் 
களினாலும் அனுபவித்துப் பேணி ஈமக் கேற்பட்டுள்ள 

வாழ்காள் கழிந்துபோனால், அவ்வாறு கழிந்தபிறகு ஈமது 
தேகத்தை மிகுந்த ௮க்கினியானது பற்றி யெரித்து, அது 
கவர்ந்துகொண்டு போகும்; அப்போது காம் தரும காரி 
யங்களைச் செய்யவேண்டுமென்று நினைத்தால் அப்படி. 

நினைத்தவை யெல்லாம் கைகூடுமோ ? நீங்ச ளெல்லோ 
ரும் ஆராய்ந்து பார்ப்பீராக; உலகத்தில் எல்லோரும் 
உண்மைப்பொருளைச் தழுவி ஒழுங்கில் ஈடப்பதற்காக, ௮௧௩ 
நீதானுபந்திக்குரோ தம், Hobs MUCH end, seb sr 

னுபந்திமாயை, அககந்தானுபக்திலோபம், மித்தியாத் துவம், 
சம்மியக் மித்தியாத் துவம், சம்மியத்துவப்பிரகருத ஆய 

தரிசன மோகனீயப் பிரகிருதி எழும் பொருக்இயவர்க 
ளும், மிக்க மயக்கக்தை யுடையவர்களுமாகிய இவ்வுலக 
னர்க்கு முன்னே, அறிவுடையோர் முழங்குகின்ற சப்தத் 

தையுடைய முசசறைக்து இருள் நீங்கும்படி. கூறினாலும் 

அகனை மனச்இழ் கொள்ளாமல் தீயகாரியங்களையே செய்து



நாமக்ளிலம்பகம். ௧௬டு 

முழங்குகின்ற அழல் வடிவமான நரகத்திலே விழுந்து 

மூற்குவார்கள் த ௮வ்வானு ஆழும் பாவத்தை முன்னே 

செய்தவர்களாக அவ்வழியில் நின்றவர்களும் அளவற்ற 

மயக்கம்பொருந்திய அறிவை யுடையவர்களுமாகிய அவர் 
களைக் குணவிரதத்திம் சாரும்படி. செய்ய முடியுமோ P 
ஒருகாளும் முடியாது; ஆகலின் ௮வர் கூட்டுறவைவிட்டு 
நீங்கி கல்லோருறவை நாடவேண்டும் , மேழ் கூறியவர்க 

ளுக்கு உபதேசிக்கப்புகன், ௮வ்வாறு உபதே௫க்கப் புகும் 

தவனுடைய அறிவும் கெடும்; மானிடப்பயிரை விளைவிக் 

கும் உழவுக்தொழிலை யுடையவர்களே | இன்னும் உறுஇ 
யான விஷயங்களைக் கேட்பீராயின் சொல்லுகிறேன் _ பவ 

ழம்போன்ற நிறம் பொருந்திய இடத்தனையுடைய கருப் 
பையாகிய நிலத்திலே முத்துப்போன்ற கருவாகிய விதை 

யை விதைத்தலினாலே குழந்தையாகிய காற்று மூளைத்தெ 
முந்து, அது காளைப் பருவமாகிய செழித்த கதிசையீன்று, 

பின்பு மூப்பாகிய விளைவை யுண்டாக்கும்; இத்தகைய 

மானிடப்பயிசை, நோயைச் செய்கின்ற இவினைகளாகிய 
பல மிருகங்கள் மேயும்; ஆதலால், ௮வை அப்படி. மேயா 

தபடி. €லமாகயெ வேலியை ஏற்படுத்திக் காப்பிராக, ” 
என்று கூறினான். 

இவ்வாறு கூறவே, எல்லாவற்றையும் கேட்டு நிறை 
ந்த கரணங்களையுடைய சந்இ.ரனை நிகர்த்த பிரகாசமுள்ள 
இசத்தினா பரணங்களை யணிந்த ஜீவகனும், பொன்மஇ 
லாலமைந்த வட்டமாகிய சமவசசணக்திலே, சாதுவைச் 
சரணமாக அடைந்து தவஞ்செய்யும்படி. செலுத்தக்கூடிய 

அம், தன்னால் முன் செய்யப்பட்டதுமாகிய கல்வினை, இப் 
பொழுது அதிற் புகுமாறு செலுத்துதலானும், முன்னே 

அவ்வாறு நல்வினை செய்து பழய தன்னுடைய அறிவு 

மீண்டும் ௮ச் தவத்திற்சென்று ப.ரத்தலானும், (அதாவது 

தவத்திழ் பிரவேித்தலானும் ) நரகத்திலே விழுவதற் 

கே. துவாகிய தீய வழியினின்றும் நீங்இப், பிறவியாக



௧௬௬  வகூந்தாமணி வசனம்: 

ஆமழ்க்சகடலை நீந்துதற்கு ஒரு தெப்பம் போன்றவனும் 
அறிவிற் இறந்தவனுமாகய ௮ருகக் கட.வுளை மனத்தாஜ் 

றியானித்து அவனைச் ௪ரணமாக அடைந்தான், அவ்வா 
றடைக்தவலும், மலர்ந்த மலர்மாலையை யணிநக்கவனுமா 

இய ௮ச் வேகன் பின்னர் இரத்தினச் இரயங்கள் மூன்றுள், 
காட்சியாகிய நல்ல நிலையிலே ஞானமென்னும் கரணங்கள் 

பொருந்திய இரத்தினக்ககவைச் சேர்த்திப், பூணுதல்மிகு 

ந்த ஓழுக்கமென்னும் வயிரத்தகாழைப் புணர்தஇப் பூட் 
டிப் பிறவி நீங்குக லில்லாத தீக்கதிகளெல்லாம் உள்ளே 

புகாமல் அடைத்து, ௮கன்மேல் அளவற்ற இன்பத்தை 

யுடையதும், இதற்குமுன் ஆளுகை யில்லாதது மாகிய 
முத்தி யுலகத்தில் போய்ச் சேருவதறிகு ஒரு புதுமையான 
வழியைக் இறந்துகொண்டான். (அதாவது : இரத்தச் 

இரயங்களைத் தழுவித் தீயவழிகளினின்றும் நீங்ு மோ 
க்ஷத்தை யடையவேண்டு மென்ற எண்ணத்தைக் கொண் 
டான்.) இவ்வாறு உறுஇபூண்டதை யறிந்து ஆரியன், 

நல்ல தருமத்திற்குக் தலைவனாக, அ௮ருகச௪ரணம், சித்த FF 

ணம், சாதுச ரணம், தகன்மச. ரணம் என்று கூறும் கான் 

கையு மடைந்து, பழமையான தன் குலதருமத்தைச் செய் 

யும் உரிமையையும் பூண்டவனும், தொடுக்கப்பட்ட வீரக் 

கழலையணிக்த கால்களை யுடையவனுமாகிய we Gersgp 

&@ HanCugin, ஈடத்தவேண்டி௰ ஒழுங்குப்படி. ஈடத் 

தாததும், ௮ற்பமாகியதுமான இல்லறவழியிலே நின்று 
அதனால் உலகத்தார் உயர்ந்த பொருளாகிய வீடு பேத்றி 
னின்றுக் தப்பிய விதத்தையும், மோக்ஷம் தவருது இடைக் 

கும்படி. ௩டத்துகன்ற ஒழுல்காகய இல்லறத்தின் இயல் 

பையும், இன்னும் உறுதிப்பாடான மற்ற விஷயங்களையும் 

மயக்கமற எடுத்துச் சொன்னான், 

இவ்வாறு ஆரியன் கல் விஷயங்களையெல்லாம் எடுத் 

தச் சொல்லிப் போதித்த பின்னர், சீவகனுக்கு அவனு



மாமகளிலம்பகம். ௧௬௭ 

_ டைய உண்மையான பிறப்பையும் உணர்த்தக்கர௬ுஇ, தன் 
Garé செய்யுங் காலத்தில், கொல்லர் இளக்கி அடித்து உரு 

வாக்கும்பொருட்டு நகெருப்பிற் சேர்ந்து பழுக்கக் காய்வ 

அம், வெள்ளியைப்போல் பிரகா௫க்கக் கூடியதும், கூர்மை 

தங்யெதுமான வேலாயுதத்தைத் தால்கிெயவர்களாகிய அச் 
சீவகன் தம்பிமார், தோழன்மார் ஆய இளைஞர் கூட்டத்தி 

னின்றும் நீல்கி, இலக்குமி தழுவி விளங்கப் படுவதும், 

மாலையை யணிந்து பிரகாசிப்பது மாகிய மார்பினையுடைய 

wt வேகனை மாத்திரம் தனியாக அழைத்துக்கொண்டு 
போப், மலர்ந்த புஷ்பங்களினாம் ஜொடுக்கப்பட்ட கண்ணி 
களைக்கொண்டு கட்டிப் பார்ப்போர் விரும்பும்படி. வேய்ம் 

தாற்போலும் அழகுவாய்ந்ததும், ஆராய்க்து கொய்யப் 
படும் மலர் நிறைந்ததுமாகய சோலையிற் சேர்ந்து, ௮ச் வே 

கனுடைய உண்மைப் பிறப்பைத் தெளிவிக்கக் தொடங்இ 

னான். அவ்வாறு தொடங்கிய ௮வ் வாூரியன், வேகன் 

பிறப்பு பிறரறியாமல் இரகடயமா யிருக்கவேண்டிய தாத 

லால், பக்கத்தில் ஒருவரு மில்லாகபடி. ஆராய்ந்து கொண் 

டதல்லாமல், பகை யரசர்கள் வளர்த்துப் பேசவும், மனி 

தர் பேசும் விஷயங்களை யறிந்து சொல்லவும் சந்றுக் 

கொடுத்துக் கங்கள் எதிரிகளிடம்சென்று காட்டுப்பறவை 

கள்போல நடித்துப் பக்கத்திலிருந்து அவர்கள் பேசும் 
இரகசியத்தை யறிக்து வரும்படி. ஒன்றிக் கேட்கும் தூதாக 

ஏற்படுத்தி யனுப்புன்ற காகணவாய்ப்புள், கிளிய தலா 

Gu ஜீவ வர்க்கங்களும் சமீபத்தி லீல்லாதபடி பார்த் 

துக்கொண்டு, அழகிய தளிர்களையுடைய ௮சேோக விரு 

க்ஷக்இின் நிழலிலே இடப்பட்டதும், பூவினாற் சமைகந்தது 

மாகிய ஆசனத்திலிருந்து, அச்சமயத்தில், பாணங்கள் 

பொருந்தி வெளிப்படுகின்ற வில்லையுடையவனாகிய ௮ச் 

சிவகனைப்பார்த்து, நான் சொல்லப்புகும் இக்கதையை 
மிக்க கவனசக்தோடு கேட்பாயாக, '' என்று கூறினான். அத 

ற்குச் £வகனும் இசைந்தான்.



௧௬௮ சீவகசித்தாமணி வசனம்; 

அதன்மேல் ௮வ் வா௫ரியன், சவேகனிடத்தில், *கும 

சனே ! இக்க இராஜமாபுசமும், இதைச் சார்ந்த ஏமாய் 
கதகாடும் ஆகிய இப் பூமியைக் தனக்குச் சொக்தமாக 

வுடைய அரசன் யாவனெனில், ௪ச்சம்த னென்னும் பெய 

ரை யுடையவன் $; அவனுடைய மனைவியோ, பசும் பொன் 

ஞற் செய்யப்பட்ட மேகலாப.ரணக்ை யணிக்த இடை 
- யையுடையவளும், பசிய வளையலை யணிக்தவளுமாகிய 

விஜயை யென்பவள் * மேற்கூறிய மன்னன் இவ் விஜ 

யையினிடத்தே நீங்காத அன்புடையவனா யிழுக்கமை 

பற்றி இவளைவிட்டுப் பிரிய மனமில்லாது இ.சாஜ காரியம் 
களைக் சன் மந்திரியாகெ கட்டியங்காரனை ஈடத்தி . வரும் 
படி. செய்து, தான் இவளுடன் கூடி இன்ப மனுபவித்து 
வாழ்க்து வந்சான் ) அத் தருணத்தில் இக் கட்டியங்கா 
சன் அவனைக் கொன்று அரசாட்டியைக் தான் கைப்பற் 
ஐக் கருதி, அதற்குரிய சூழ்ச்சகளை இரகஏயமாக ௩டத்இ 
வந்தான் ; அக்காலத்தில் ஒருகாள் Qu Agu, Fre 
தன் இறப்பதற் கறிகுறியாகச் சொற்பனங்கண்டு அதை 
அ௮வனிட முசைக்க, இறந்த கம்மியனாம் செய்யப்பட்ட 
விரக்கழலை யணிந்த அம்மன்னன் நிச்சயமாகத் தனக்குக் 
கேவேரு மென்பதை யுணர்ந்து, தனக்கு ஆபத்துவருங் 
காலத்தில் தன் மனைவியாகிய விஜயையைத் தப்புவிக்கும் 
மார்க்கத்தையும் ஆசாய்க்து, மயில் ஏந்இரமொன்று செய் 
வித்து, அதில் ஏறி ஆகாய மார்க்கமாகச் செல்லும்படி. 
இவளைப் பழக்கிவைச்இருக்கச் லெராட் கழிக்தபின்னர் 
கட்டியங்காரன் ௪ச்சந்தனைக் கொல்லப் படையெடுத்தான் 
௮ஃதுணர்க்க சச்சந்தன், சன் மனைவியா விஜயையை 
முன்னர்ப் பழக்கவைக்கப்பட்டிருந்க மயில் எந்திரத்த 
லேற்றி ஆகாயலழியிழ் செல்லும்படி. அனுப்பிவிட்டுத் சான் 
மாத்திரம் எதிர்த்து நின்று யுத்தம்புரி்து, மகா மயக்கம் 
பொருந்திய நெஞ்சை யுடையவனும், மூட மந்திரியுமா



. தாமகளிலம்பகம். ௧௬௯ 

கிய இக் கட்டியம் காரனால் கொல்லப்பட்டான் ; அதன் 
மேல் ௮வன் மனைவியாகிய விஜயை, மேற் கூறியவாறு 
எந்இரமயிலில் மிக்க வருத்தத்தோடு சென்று, கட்டியம் 
காரனுடைய வெற்றி முழக்கத்தால் புருஷனிதந்த துணர் 
நீது, மயில் எந்இரத்தைக் கையினால் சுற்றி ஈடத்தாமல் 

மெய்சோ.ர, ௮ம் மயில் எந்திரமானது தானே சுழன்று 

-இழிறங்கச் சுகொட்டிற் சேர்ந்தபடியால் இவளும், எவ 
ரும் புகுவகற் கரிதாகிய ௮ச் சுடுகாட்டில் சேர்ந்து, st 

போது இவள் கொண்டிருக்க பூசணகருப்பம் முதிர்ந்து 
பிரசவிக்கும் சமயம் நெருக்க, உடனே ஒரு வலம்புரிச் 

சங்கமானது, உலகத்தை யெல்லாம் தனக்கு விலையாக 

விற்கும்படி. செய்யக் கூடியதும் சறந்ததுமாகிய முத்தை 

யீன்றதுபோலப் புத்திரனைப் பெற்றுக் துணையின்றி வரு 
ந்த, அப்பொழுது ஓர் எக்ஷிசேவதை இவளுடைய தாஇ 

யாகிய கூனியென்னும் செண்பகமாலை வடி.வமா௫ வத்து 

இவளுக்குப் பணிவிடைசெய்து பிரசவவேதனை றிது 

மின்றிப் போக்க, gi புத்தனை, அறத்தை விரும்பிய 
அக் கூனியாகிய தெய்வம் அழகிய ஓர் தவிசின்மேலே 
வைத்து, விஜயையினிடத்தில், * பகைஞரிருக்கு மிடத் 
தில் இப் புத்தரனோடு கீ தனித்துத் இரியின் ஆபத்துண்டா 
மாதலின் இவனை இவ்விடத்திலேயே வைத்து விலகுவது 

கலம், காம் அவ்வாறு வைத்து விலகினால், இப்பொழுதே 

ஒரு மனிதன்வநட்து இவனைக் கொண்டுபோய் வளர்ப்பான், 

பின்பு இவன் குறைவின்றி வளர்ந்து முடிவில் பகைவனை 
வென்று உன்னையும் பாதுகாப்பான், ”” என்று சொல்ல, 

பிரகாசிக்கின்ற ஆப. ரணங்களையணிந்த இவ்விஜயை, ௮.தற் 

இணங்கி உடனே ௮க் கூனியோடு விலக மறைக்றுகின்று, 
௮ப் புத்தானை நோக்கி, *: மகனே ! கான் இனிமேற் செய் 
யப்போகும் கோன்பானது உன்னைக் காப்பதாக,” என்று 

வாழ்த்தி கின்றாள். அக் தருணத்தில், ஆச் சலிரின்மேற் 
2



௧௪௦ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

கடந்தவனும், கடல்சூழ்ந்த பூமியைக் தனக்குச் சொந்த 
மாக வுடையவனும், ஆணிற் ஜெந்தவனும், குற்ற,த்இனின் 
in நீல்கெய Apne உச்சரட்டாதி ஈக்த்இரத்இம் 
பிறந்கவனுமாகிய அப் புத்ரன், இளஞ்சர்இரன் ஆகா... 
யத்தினின்றும் சவறிக் இழிறங்கி ஈக்ஷத்இரக் கூட்டங்கள் 
தன்னைச் சூழச் சுகொட்டிற் இடெக்ததுபோல, we சுடு 
காட்டினிடத்தில் தன்னைச் சூழ்ந்துடந்த இத்தினங்க 
ஞூம், தன்னுடைய நிறமும் வெவ்வேறு விதமாகப் பிரகா 
சிக்க விளங்கினான். இவ்வாறு அப் புத்இரன் சுகொட்டிழ் 
இடந்து விளங்க, * உன் புத்திர னிறந்தாலும் வேறொரு 
புத்தான் இடைப்பான் ” என்று முந்தியே அருர்கவக்தை 
யுடைய ஒரு முனிவன் வருங் காரியச்தையெல்லாம் தெரி 
ந கூறி யிருக்கபடியால் ௮சன்படியே நிச்சயமாக ௩டக் 

குமென்று உறுதிகொண்டு, இதந்துபோன தன் புத்தி 
சனை அடக்கஞ் செய்வதற்கு அச் சுகொட்டிற்கு எடுத்துச் 
சென்ற ஒரு வணிகன், அப் புதல்வனை அடக்கத் இரும் 
புய்காலையில் எஇரில் இவ் விஜயை புகல்வனைக்கண்டு, அப் 
புத்தினுடைய ஒளி பரவியிருந்த வழியேசென்று சமீபத் 
திம் பொருந்தி ௮ப் புத்்இரனைக் கையினாலெடுக்க, ௮வ 
னிடத்தே சேர்ந்து வளர்வகற்குச் செய்தகவம் இருத்த 
மாக நிறைவேறப் பெந்றவனும், ஜெப்புற்தவனுமாயெ ௮ப் 
புத்திரன், * ஈல்ல நிமித்தம் பெற்றோம் * என்று அவ்வணி 
கன், அழகோடு மகழ்ந்து கொண்டுபோகும்படி. நிறை 
யத் தும்மினான் த அப்பொழுது விஜயையுடன் கூனி வடி 
வமாகி நின்ற எகூி தேவதை, நீ ஜீவிக்திருப்பாயாக £ 
என்னு வாழ்த்திற்று, அதன்மேல் ௮வ் வணிகன், மேற் 
கூறிய மூழ்ச்சியுடனே ௮ப் புக்கரனைக் கொண்டு சென்று 
தன் மனைவியைக்கண்டு, * அரிய செல்வக்தை யுடையவ 
ளே ! நமக்குத் தெய்வம் மீண்டும் கொடுத்த இப் புதல் 
வனைக் கொள்வாயாக ? என்று கொடுத்தான் ; அவளும்,



தாமகளிலம்பகம். BOTH 

அலையபொருக்திய கடல்போலப் பெருயே விருப்பத்தோடு 
கைக்கொண்டு வளர்த்தாள்,” என்று ஒருகதை வழியாலே 

கரிய மேனியை யுடையவனாகய இருஷ்ணன், பாண்ட 
வர்பொருட்டுத் தூதுசென்ற ௮க் காலக்இல், அப் பாண் 

டவர்க்கு மூத்தவனாகிய சகன்னனுக்கு அவனுடைய உண் 

மைப்பிறப்பை உணர்த்தியதபோல உணர்த்தினான். அது 
கேட்ட ஜீவகன், ஆ௫ிரியனை கோக்கு, * நீர் கூறிய இப் 
பெருக்கன்மையையுடைய புத்திரன் யாவன்??? என்று 

- கேட்க, ௮வ் வாூரியன், * நீதான் ” என்று கூறினான். 
இவ்வாறு கூறிய மாத்திரத்திலே, அவன், “ஏன் அன்னை 
கந்தையர்க்கோ இக்கெதி நேர்ந்தது,” என்று, மலர்ந்து 
சொரிகின்ற புஷ்பல்களாழ் கோக்கப்பட்ட மாலையும், இசத் 

தனாபரணங்களும், முத்தாசமும், காஇ லணிந்திருந்த 
குண்டலங்களும் சோரவும், அழகிய மலரினாற் O@Oss 
Gb yarGu sano Aswan aa®, அடியற்ற மரம் 

போல் ஸூர்ச்ித்துக் ழே விழுந்தான். 

மேற்கண்டவாறு ஜீவக குமாரன், கற்பகத்தரு நிலை 

தூமோறி விழுந்த தன்மையோல விழவே, இந்த வார்த் 

தைகளைத் தந்திரமாகக் கூறிய ஆரியன், பெருமையிற் 

சிறந்தவனாகிய ௮ச் €வகனைச் சேர்ந்து தழுவிச் சந்தனம் 
மூதலாகிய நல்ல வஸ்துக்கள் சேர்க்க குழம்பை அவன் 
மேற் பூசி வி௫ிறியால் விசி அதனாலே மூர்ச்சை தெளி 

விக்க, கல்லினது தன்மை சேர்ந்தனவும், மிக்க பலம்பொ 

ருந்தியனவுமாகிய தோள்களையுடைய அவன் மூர்ச்சை 

கெளிந்து சிறிது உணர்ச்சி யுண்டானவுடன், கவலையாகிய 
நீர் நிறைந்த கடலிலே முழ்கினான். (அதாவது: மிக்க சோ 
ESOS UM CST.) அ௮கைக்கண்ட ஆரியன், அவனை 

கோக்கு, **ஆணிற்சிறந்த குமானே! ம இத்தன்மையை 

யுடையவனாய்ப் பிறந்ததெல்லாம் உனக்குரிய எம்மைப் 

போன்றவர் செய்க பாவத்தினாலேயே ஏற்பட்டது ) அவ்



Kore. சிவகசி ந்தாமணி வசனம்: 

வாறு பாவஞ்செய்த படியினாலேயே உன்னை ஈல்ல நிலை 
மையித் கண்டு களிக்கவேண்டிய கரங்கள் இவ்வித நிலை 
மையிற் கண்டு அுக்கிக்கின்றோம் ; எப்படி, யிருந்கபோதி 
லும் உனது பகைவன் தலையெடுத்து கிற்கின்றா னாதலின், 
இனி வீரத்தோடு அவனைக் கொன்று பகைமுடித்தலே 

தகுதி; ஆதலின், முன் நடந்ததைக்குறித்து, அலங்கரிக் 
கப்பட்ட ஆப. ரணங்களையுடைய பெண்கள் போல வீசமற் 

றுப் புலம்புதலை நீ நினையாதே,”” என்று அவனுடை நீண்ட 
கண்களினின்றும் வடிந்த நீரைத்துடைத்து, உடம்பைத் 
தடவி மேலும், “௮ ரசளஞ் சங்கமே! உன் மனத்இற் 

சார்ந்திருக்கும் துன்பமாகிய நினைவினின்றும் நீங்குவா 

யாக,” என்று தேறுதலான வார்த்தைகளைக் கூறப் பெருக் 

தன்மையையுடைய சீவகன் கவலை நீங்கத் தெளிவடைக 

தான். 

இவ்வாறு தெளிவடைந்தவுடன் ௮வன் மிக்க ஆத் 

இ.ரங்கொண்டு, தன் தர்தையைக்கொன்ற ௮க் கட்டியம் 

காரனுடைய உயிரை உடனே கொல்லத்தொட&இக் காத் 
றினு லசைகன்ற Apis நீரையுடைய கடலிற்றோன்றும் 

அலையைப்போல முழங்கி, மலையும் பிளக்கும்படி. ஆர்ப் 

பரிக்கன்ற சிங்கக்குட்டிபோலச் €றி, வில்லடனே பாணக் 
தையும் தாங்கி, எமனைப்போலக் கண்டுவந்து தோன்றி 

னான். அப்படித் கதோன்றினவுடனே யுத்தம் புரிவதற்கு 

அது தருணமன்றென் அுணர்ந்த ஆரியன், மேற்கண்ட 

வாறு கோபக்குறியோடு கின்றவனும், மருமுதலிய வாசனை 

யிலைகளை இடையேவைத்துக் தொடுத்த கண்ணியைச் 

சூடியவனுமாகிய we Fuster ws கோபத்இனின்றும் 

விலக்குகல் ௮க்தருணம் அருமையா யிருந்தபடியால், 
8ீழ்க் கூறுகின்ற இவ்விதமாக விலக்கினான். எப்படியெ 

னில், “*ஆண்சன்மையிற் சிறந்த வேகனே! யான் இக் 
தருணம் உனக்குக் துன்பத்தைக் தருவதாகய ஒரு காரி



நாமகளிலம்பகம். ௧௪௩ 

யத்தை உன்னிடம் பெற விரும்புகிறேன் ; அதை நீ என் 

பொருட்டாகச் செய்யவேண்டும், ”” என்று அவ்வாசிரியன் 

கூற, வேகன், ஆரிரியனைநோக்கி, “*ஆண் கன்மையிற் திற 

ந்த ஆ௫ிரியசே ! நீர்கருதியது யாது P கனை என்னிடம் 

யாதொரு தடையுமின்றிப் பெற்றுக்கொள்வீராக, ” என்று 

சொன்னான். அவ்வாறு சொல்லவே ஆரியன், (௮௪ 

புத்தொனே | நின் குலமுறைப்படி. கின்றர்தையைக்கொ 

ன்ற ௮க் கட்டியங்காரனை அவன்குலக்கோடு உடனேகொ 

ல்லுதல் முறையே, ஆயினும், சில காரியங்களை உக்தே . 

இத்து, உலூழ்பொருந்திய ஒருவருடத்தளவு முடிவாகும் 

வசையிலும் ௮வன்குலத்தனிடத்கே செலுத்துகின்ற கோ 
பத்தைவிட்டு நீ நீங்கியிருக்கும்தன்மையை யான் விரும்புகி 

ஜேன்,” என்று சொன்னான்; வில்வித்தையில் வல்லவனாகிய 

சிவகன், தன் தகப்பனைக் கொன்றவனை உடனே கொல்லா 

இருப்பதாக ௮க் காரியம் ஏற்றுக்கொள்ளச் தகாததாயி 

னும், ஆ௫ிரியன் சொல்லும் உறுஇவாக்கியத்தைத் தட்டு 

தல் மாணாக்கனுக்கு முறைமை யன்றென்று ௧க௬த, அதனை 

ஏற்றுக்கொண்டான். உடனே அ௮வனுக்கருகந்த கோபம் | 

நீங்கிற்று, அப்போது அவனிடத்தில் இரத்தினக் இரய 

மாகிய குணங்கள் நின்று பிரகாசித்தன. 

௮ச்சணந்தி யா௫ிரியன் மேற்கூறியபடி. மனக்கோணு 
தலின்றி இதமான வார்த்தைகளைக்கூறி ஜீவனுக்கு ௮இக 

ரிக்கன்ற நெருப்பைப் போன் றுண்டாகிய கோபச்தை 

நீக்க, அதன்மேல் அவனிடத்தில், தீவினையைக் தான் 
கோபித்தலாலே ௮த்தீவினையானது தன்னிடத்தே சாரப் 

பெருத்தும், பரிசுத்தமுள்ள நிதியைப்போன்றது மாகிய 
இசத்தினத் இரயமென்னும் குணவமிர்தம், நெருப்பிற்காய் 

ச்சத் தோய்த்த இரும்புண்ட இனிய நீர் ௮தனிடத்தே 

விரைவாகக் கலந்து நிற்பதுபோலப் பற்றி நின்ற கலக் 

மில்லாத அங் நிலைமையைபம்பார்த்து, மேலும் ௮வன் தன்



ge 

wore சவககசிச்தாமணி வசனம். 

னுடைய சொல்லின்படியே ஆடங்குதற்கு, மிக்கதுன்பம் 

நிறைந்த அவனுடைய சரித்இரம்போன்ற தன்னுடைய 
சரித்திரச்தையும் சொல்லக்கருதி, அதைத் தன்கதையெ 

ன்று கூறின், ௮ச் €வகன் தன்மீதுள்ள அன்பால் வருக்து 

வானென்னும் எண்ணத்தால் வேஜொருவன் சரித்திரம் 

போலப் படர்க்கையாகச் சொல்லத் தீர்மானித்து, அவனை 

கோக்க, *இசாஜபுத்திரனே ! நீ அடைந்த இக் நிலைமை 
போன்ற நிலைமையை யடைந்த ஒருவனுக்கு வந்த துன்பம் 
கீழேசொல்லும் இத்தன்மையை யுடையதாகும் 3 இதனைக் 

கேட்டால் நீ இவ்வாறு வருந்தமாட்டாய் ? என்று தன் 
சரித்திரத்தைக் கூறச் தொடங்இனான். 

இவ்வாறு தொடங்கியவன், அவனிடத்தில், வ 
கனே ! கேட்பாயாக; ஐம்பது பட்டணங்களைக்கொண்ட 
தக்ஷிண ஸபேரீணியும், அறுபது பட்டணம்களைக்கொண்ட 
உத்தர பேரீணியுமாகய இரண்டிடங்கள் பொருக்தஇயதும், 
வித்தியாகரருக்கு வாசஸ்கான மாகயெதுமான சிறப்புத் 
கல்கிய வெள்ளிமலையிலேயுள்ள வாரணவாூ யென்னும் 

. ஊரில் தங்கயெவனும், பசைவர் மாமிசம் தங்கியதும் 
சூரியன்போற் பிரகாசிப்பதுமாயெ வெள்ளிய வேலாயுதத் 
கையுடைய அரசனுமாகிய சிறப்புற்ற உலோகபால னென் 
பவன், தேன் தங்கப்பெற்ற இருத்சகமாகய மாலையையணி 
நத தன்புத்இரனுக்குப் பட்டங்கட்டி. ௮ரசுரிமையை அவ 
னிடத்தில் நிலை நிறுத்இப் பால்போன்ற நிறத் இனையு 
டைய அன்னம் பாலையும் கீசையும் வேறுபிரித்தப் பாலை 
உட்கொள்ளுவதைப்போல, ௩கன்மை திமைகளை ஆராய் 
ந்தூ, தவத்தஇந் செல்லுதலே கன்மையெனக் தெரிந்து, 
இருடியர் கொள்ளுதற்குரிய தவ வேடத்கைக் கொண் 
டான் அவ்வாறு தவவேடங்கொண்டு, பரிசுத்தமாகய 
தவஞ்செய்யக் தொடங்கி, வெவ்விய கோபமானது குறை 
நதுபோக விரதங்களை யலுல்டித்து வந்தான் 7 அப்படி,



காமகளிலம்பகம். கஎடு 

கோற்றுவச் த வஞ்சமற்றகொள்கையை யுடைய அவன் தன 

க்கு முன்ஜென்மத்திலே செய்த பாவம்வந்து சேர்ந்தபடியி 

னாலே, விரதத்இற் உடைபூருக முழங்குகின்ற % யானைச் 

இயென்னும் கோய்வந்து பற்ற, அதனால் எப்பொழுதும் 

படமிகுர் த, எவ்வளவு உணவருக்தினும் பசியடங்காமல் 

தன் விரதக்கொள்கையி னின்றும் தவறிப் பசியைத்தணி 

த்து விரதத்தை நிறைவேதற்றுதழ்சூரிய உணவகப்படாமல் 

வருந்திப் பழமையான இவ்ஷவூரில்வக்து, மேகம் இறங்கிப் 

படிஏன்ற மலைகளை நிகர்த்த மாடக் கூட்டத்தி னுள்ளே 

அழைக்தான், '” என்று மேலும் சொல்லத்தொடங்கினான் 5 
அப்போது குமரனாகிய சீவகன், இக்கதை முடிவதற்கு 

முன்னே இக்கசாகாயசன் இன்னவ னென்பகைக் கேட் 

டறிந்து கொள்ளக்கருதி மகழ்க்து ஆசிரியனை கோக்க, 

“நீர் இப்பொழுது கூறியவனும், மலை, தனக்கு நிகரெ 

ன்றுகருதி 'விளையாடுஇன்ற மார்பை யுடையவனுமாகய 

௮ம் மனிதன்யார் ? ௮வன் ௩ஈல்லவாழ்வை யடைவானாக ; 
அவன் .இன்னவ னென்பதை எனக்குசைக்க வேண்டும், '” 
என்றுகூற, அதைக்கேட்டு ஆரியன், “ வாசனை யுலாவு 

கின்ற மாலையையணிந்த €வகனே ! gyn woof sows Cow,” 

என்று சொன்னான். அவ்வாறு சொல்லவே சீவகன், தன் 

ஆசிரியனுடைய ௮க் கதையை மேலுங் கேட்கவிரும்பி, 

* இத்திப்பாரிய பாழ்கடலிலே உண்டாஇன்த அமிர்தத் 
தைநிகர்த்ததும், அலங்கார முள்ளதுமான இக்கதை, முடி. 

வுவசை ஈடப்பதாக, (அதாவது: இதை முடிவுவசைசொல் 

வீ.ராக)”” என்று கூறினான். அதன் மேல் ஆரியன், எஞ் 

சியகதையையும் கூறச்தொடங்இச் வெகனிடத்தல், 4! அன் 
பனே | கான் மேற்கூறியபடி. மாடத்திரளிலே அழைக்க 

* யானை த்தி - எவ்வளவு ) உணவருக்தினும் . அதை உள்ளே பஸ்ப 
மாக்கி ஓன்று மில்லாமற்செய்து எப்பொழுதும் 'தணியாப்பசியை 

உண்டாக்கும் ஒருவகை நோய் ; இதனை பஸ்மக வியாதி யென்றுஞ் 

சொல்வதுண்டு,



௧௪௬ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

போது உன்னை வளர்க்கின்றவனாகிய கந்துகன் இல்லத் 

இற்சென்றேன். அப்போது ௮க் கந்துகன், செம்மையாகிய 

பசு, ஈல்லவாசனையுள்ள மலர்களைமேப்ந்தூ, தன்கன்றின் 

மேல் விருப்பல்கொண்டு, அழகுபொருந்திய தனது பால் 

மடியினின்றுஞ் சொரிந்த இனிய பாலைக் கலம்நிறையவி 
ட்டு, ௮ப் பால் பெருக்கானது நன்முக வற்றும்படி. காய் 

ச், ௮இல் அரிசியைக் களைக்துகொட்டி, அப் பால் ௮வ்வ 

ரிசியில் வியாபிக்கும்படி, வேகவைத்துச் சமைத்த இனி 

யஉணவை உண்பதற்கு மாற்று இன்னதென்று பகுத்து 

ணர்தற்கரிய பசும்பொன்னாற் செய்யப்பட்ட தட்டுப்பரப் 

பிய பசும்பொன்னிலத்திலே புகழ்தற்கரிசாகிய உயர்வுள்ள 

ஆசனத்தின்மேல் தன்தோழசோடு ஏறி அமர்ந்தான். அப் 

படி. அமர்ந்தவன், ௮ழ௫ய பட்வெஸ்திரக்தசை யணிந்த 
இடையை யுடையவரும், அன்னம் பரிமாறும் முறை 

மையை உணர்ந்தவருமாயெ ஸ்இரீகள், மூகத்இன் இரு 
பக்கங்களிலும் இரண்டு குழைகளும் அசைந்து பிரகா 

இக்க நின்று உணவைப்பரிமாற, அந்த நல்ல உணவை 

உண்ணுஞ் சமயத்தில், & பேழியில் நின்ற என்னைப் பார் 

த்து, “ஐய! நீரும் போசன முண்ணுதற்கு வந்து ஆச 

னத்தில் அமர்வீராக,” என்று எடஇிர்கொண்டு அழைத் 
தான், யானும் மகிழ்ச்சியோடு போய்ப் பக்கத்திலமர்ம் 

தேன் ; அதன்மேல் எனக்கும் ௮ம் மாதர்கள், கீழ்க்கட 
லிலே உதயமாகின்ற இளஞ்சூரியனைப் போன்ற பொத் 

றட்டில் உணவிட்டார்கள். அப்போது, மேற்கண்டவாறு 

பொற்கலத்திட்ட பாலன்னக்தல், கைகுவித்து ஏந்தக்கூ 

டிய (அதாவது: கைகிறையும்படியான) நல்ல நெய்யைச் 

சொரிம்து சர்க்களைக் கட்டிகளையும் ஒன்றோ டொன்று 
சேரும்படி. ஈசுக்கிச்சேர்த்து அதன்மேல், *போடு| போடு,!!” 

என்று ௮க் கந்துகன், தனித்தனியாக அன்புடன் ஏவ, ௮ம் 

* சேழி . நடை,
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மாதர்கள், ௮வ்வாறே மேலும் மேலும் நெய்யையும் சருக்க 

சையையும் சொரிந்தார்கள். ௮.கனால் யானும், பல வெள்ளி 
மலைகளைப்போட்டுப் பெரிய கடலைக் தூர்ப்பதுபோல கெய் 
யும் சருக்களையும் சேர்ந்த சோற்றுத்தரளைகளை உண்டு 
விலாப்பக்கங்கள் பெருக்கும்படி. வயிற்றை நிரப்பி, என 
தையனாகிய உன்னுடைய இிருபையினாலே, சாதுக்கள் 
சொழிலாகிய இருப்தியை யுடையவனானேன். ௮.தன் மேல் 
சுகந்தையும் ௮வனும் சேர்ந்து எனக்குச் செய்யத்தக்க உப 

- சாரங்களையெல்லாம் செய்தார்கள். களிப்பையுடைய ஆற்று 
நீர், வேற்றுநீர், ஊற்றுநீர் என்னும் மூன்றுநிசை யுடைய 
௪ழுத்திரத்திலே அலைகளோடு மோதத் இரிகன்ற சுரு 
மீனின் வடி.வ மெழுஇய கொடியைச் தன்தேர்மேல் சன்ன 

மாக உயர்த்திக்கட்டிய தலைமைவாய்ந்தவனும், கருப்புவில் 
லையுடைய குமரனுமாகய மன்மதனை நிகர்த்த சீவககுமா 
சனே! மேற்கூறியபடி. நின்னை வளர்ச்தவர்களாஇய சும் 
தையும் கந்துகனும் என்னை எதிர்கொண்டழைத்து வழி 
பட்டு ௮ன்னமிட்பெசரித்துப் பேணவே, எனக்கேற்பட் 
டிருஈ்த பசிப்பிணி சிறிது தணிந்த, அதன்மேல் பசிதோழ் 
மூமலிருந்தது; இஃது உன்னுடைய மகிமையினாலும், கி 
அங்கிருந்த விசேஷத்தனாலுமே ஏற்பட்டது, அதனால், 
“சிறிதுகாலம் இங்கே தம்ச்சென்னால் நம்மைப்பற்றி யிருக் 
கும் கோய் சற்றுத்கணியக்கூடும்,” என்று கருதி, அவ்வாறு 
நினைப்பதம் கேதுவாயிருநட்க உன்னுடைய மகுமையாடய 

வலையிலே அகப்பட்டு, வெவ்விகாகிய யானைத்தீ யென் 

னும் கோயினின்றும் றிது நிங்வெவனாய் அங்குத்தங்கி 

யிருக்தேன். 

மோதுங்காலத்தல், இரண்டகல்லும் அவ் விடியைப் 
பொறுக்கமுடியாமல் கொறுங்கத்தக்க வலிமைவாய்ந்ததோ 

ள்களையுடைய சவகனே! கான் மேற்கூறியபடி உன்மஇ 

மைவலையிலே அகப்பட்டுத் தம்கியிருக்கும்போ.து, பூமி 
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யும் தாங்கமுடியாத சுமையாதியதும், ௮ளவற்றது மான 
செம்பொன் தஇரவியச்தை யுடையவனும், உன்னை வளர் 
க்கும் தந்தையுமாகிய கந்துகனுடைய இல்லம், தன்னு 

டைய கலத்தைத் தானே பொறுக்கமுடியாத (அதாவது: 
அளவற்ற சிறப்பையுடைய) ௮சோகவிருக்ஷத்தி னடியில் 

வீற்றிருக்கின்ற நான்கு இருமுகங்களையுடைய அருகக்க 

டவுளின் சுற்றத் தாராகிய துறந்தவர்களுக்கெல்லாம் தாரா 

எமாக உள்ளேபுகுந்து வ௫ூக்கதக்தக்க சொந்தம் வாய்ந்த 
விடாகையினாலே ஒருகாள், அக்க விட்டினுள்ளே சென் 

கேன்; அவ்வாறு சென்றபோது, தரித்திருக்கன்ற ஆப 
சணங்களைசக் தாங்கமுடியாதவர்களும், அழகுவாய்க்தவர் 

களுமாகிய பெண்களின் ஈடுவே சிறுபருவமாய் விளையாடி. 
நின்ற உன்னைக்கண்டேன் ; அப்படி, என்தையனாகிய நின் 

னைக் கண்ணாற் கண்ட மாத்திரத்திலே, என்னைப்பற்றி 
நின்று, முன்கூறியபடி. நின் வளர்ப்புத்தந்தையாகிய கக் 
அகனுடன் போசன முண்டவுடன் நின் ம௫மையால் றி 
துதணிந்திருந்த யானைத்தீ யென்னும் கொடிய கோயா 
னது, உயர்க்த அ௮வுடதத்கைக்கண்டு சிறிதும் நில்லாமல் 
பறந்தோடுகின்ற படத்தையுடைய ௮ரவத்இன் விஷம் 
போல அணுவளவு மின்றிக் கெட்டோடியது _ அவ்வாறு 
அ௮க்கோய் பூரணமாக நீம்கவே, யான் உன்னுடைய ம௫மை 
யைப்பற்றி மிகவும் அஞ்சி, உன்னைத் தெய்வமோ என்று 
Brus sors HUG ஆராய்ந்த எனக்கு, கெருங்யெ 
சப்தத்தையுடைய மு ரசொலியும் காணுகின்ற உன்னுடைய 
முழக்கமான வார்ச்தை அமிர்கம் பெருகெதுபோல உலா 
விச் செவியில் முழங்க, கான் அவ் வார்த்தையைக் கேட் 

டேன். வளைவாகிய இளஞ்சந்்இரனைச்சூழ்ந்து விளல்கும் 
அழகுள்ள வானவில்லைப்போன்று, மார்பிற் சூட்டப்பெத் 

இிருக்கின்ற உயர்ந்த ஒளியையுடைய முத்துமாலையைச்சூழ் 

துந்து தேனைச்சொரிகன்ற மலர்மாலையை யுடையவ
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Ger! Pr sare, பெருமை பொருந்திய 'இளஞ்சிங்கத்தை 
நிகர்த்தவனே 1! கான் அவ்வாறு கேட்கவே, அளவிடுதற் 
கரிதாகெ ௮ச்சொல்லும், விளங்குன்ற் ஒளியையுடைய 
நின் அழகும் உன்னுடைய பிறப்பை இன்னதென் தறிவித் 
தன அதனாலே, உன்னை இன்னவனென் றிந்து, உன்னால் 
என்கோய் நீங்கப்பெற்றமையினாலே நின்மேல் ௮.இக விரு 
ப்பங்கொண்டு, உனக்குக் கல்விபயிற்ற வேண்டு மென்னும் 
எண்ணமுடையவனாய் இவ்விடத்திலே இதுகாறும் வத்து 
வங்தேன் 5 ௮அவ்வெண்ணமும் நிறைவேறிய ; உனதுபிறப் 
பையும் உணர்த்த வேண்டியது என்கடமையா யிருந்த 
படியால் ௮கையும் இப்பொழுது உணர்த்இனேன்,” என்று 
சொல்லிமுடித்தான். 

கொலையையே தனக்குரிய தொழிலாகக் கொண்டு, 
அதன்வழியே நடக்கின்ற சிங்கத்தைப் போன்றவலும், 
கொடுமையாகிய வில்லையேந்திய வீ£ரனுமாயெ சீவகன், 
மேற்கூறிய கதையைக்கேட்டு, ஆரியன் Carlee ups 
லில் தன்பமடைந்து பின் அது நீம்குங்காலம்வந்து சேரச் 
சுகம்பெற்றதுபோலச் தனக்கும் பகைமுடிக்குங் காலம் 
பின்னே வந்தெய்துமென் றுட்கொண்டு, அவ்வாடிரியன் 
கட்டளைப்படியே C&S S HOMES, அவன்மீது மிக்கவிசு 
வாசம் வைத்தவனா,, ௮வனைகோக்இ, 4 ஒளிவிளய்காகி 
ன்ற உருவச்தையுடைய ஆபரணங்களையணி%த எனதாசிரி 
யசே ! முயற்சியினாத் பொருந்திய என்னுடைய தவங்கள் 
தாயாக, நீர் தந்தையாயிருந்து, கான் இதத்கு முன்னிரு 
ந்தது போன்றிராமல், ஞானத்தை யடைந்த மாூதனப்பி 
2வியாக என்னை இப்போது சிருஷ்டித்தீர் ; (அதாவது: 
ஞானமுடையவ ஸனாகும்படி செய்தீர்) இக்கன்றியை நான் 
எக்காளும் மறவேன் ; நீர் வாழக்கடவீராக, ”” என்றுகூற, 
அவ்வாசிரியன், சீவகனைப்பார்த்து, 4 வலிமை பொருக்தி 
யதும், ௮அழகுள்ளதுமான ஆண் யானையைறிகர்த்த கும
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சனே! யான் நினக்குச் செய்யவேண்டியவற்றை யெல் 

லாம் செய்து முடித்தேன்; இனி உண்மைபொருந்தய 

தவகெறியிற்செல்ல நாடுகிறேன் த ஆதலால், அதற்கு நீ. 
விடைதருவாயாக, £” என்றுகூறினான். இதைக் கேட்டவு , 
டன், கல்ல மணம் தன்னிடத்தே தங்கும்படி. மலர்ந்த 

மலர்மாலையை யணிக்தவனும், நீலமணிபோன்ற: நிறத்த 
னையுடைய விஷ்ணுவை நிகர்த்தவனுமாகிய சீவகன், ஆசி 
ரியனைப் பிரிய மனமில்லா இருந்தும் தவத்இற்குச் செல் 
வோரைச் தடுத்தல் முறையன்றென்று ௧௬௨), அன்பி 
னோடு ஆசிரியன் முகச்தைநோக்கி, “ எனதுண்மையாட 
ரியசே! பெரிய அறிவு பொருந்திய தன்மையை யுடை 
யவர்கள், குற்றமற இல்லறத்்இனின்றும் நீங்இச், இறந்த 
தவத்தைச் செய்யப் போகிறே னென்றால், அறத்தோடு 

சே. ராதனவும், தடை பொருந்தியனவுமாயெ பிறசொற்களை 
உலகத்தார் சொல்லிக் தடைசெய்ய மாட்டார்; ஆத் 
லால், யானும் : சடைசெய்யமாட்டேன் 5 தாம் எண்ணப் 

படியே துறவறத்திற் சார்ந்து தவஞ்செய்வீராக, ??. என்று 

கூறிப் பெருமையிற் சிறந்தவராகிய ௮வ் வாசிரியருடைய 
பாதங்களைக் தொழுதுநின்முன். 

அதன்மேல் ௮வ் வா௫ரியன், ஒழுக்கத்தின் எல்லைக் 

குள் அடங்கி நிற்பகன்றி ௮கைவிட்டுக் கடந்து வேறு 

கெட்டவழிகளித் செல்லாதவனும், கடுங்கோபத்தையுடை 

யசிம்மம்போன்றவனுமாகிய ௮ச் €வகனுக்குப், பகைவரை 
க்கொல்லும் முறைமையை அவன் மனத்தே அழுந்தும்படி. 

எடுத்துரைத்து நிலைகிறுத்திப் பின்பு, செம்பொன்னாத் 

செய்த மேகலாப. ரணத்தை யுடைய சுநந்தைக்கும், பல 

நிதிகளும் உண்டாகின்ற கடலைப்போல் ௮இகரித்த இர 

வியத்தோடுகூடி. வூக்கன்றவனும், மேகம் படிந்த மலை 
போலச் சந்தனக் குழம்பு பூசப்பட்டு விளங்காநின்ற மார் 

பையுடையவனுமாகய கந்துசனுக்கும், 2வசன் பூரணமாகக்



. தாமகளிலம்பகம். க்௮க 

கல்விகற்றுக்கொண்டதோடு இசையும் பெற்றுக்கொண்ட 
விதத்தையும், தான் ௮றவறஞ்செல்லக் கருதியிருப்பதை 
யும் ௮வர்கள் மனத்திற் பொரு£தும்படி சொல்லித் தெரி 

வித்தான். அதைக் கேட்டவுடன், வேய்ங்குழலிசையி 

னது இனிமைபொருந்திய சொற்களை யுடையவளாகிய 

சுநந்தை, ௮வ் வா௫ிரியனுடைய பிரிவுக்கு “ஆற்றா தவளாய், 

'கெருப்பிற் : பொருந்திய வெண்ணெய்போல மனங்கரைக் 

அருகி மெய்சோர்ந்து, மிக்க வருக்கக்கோடு வனை 

கோக்கு, 4 பதினாறுகலைகளும் நிறைந்து மிக்க பிரகாசம் 

பொருந்திய சந்தரனைப்போன்று எல்லாக்கலைகளும் மனத் 

தில் நிறைந்த சுவாமி | ஈமதூ €வககுமரனையும் தனியனா 
கும்படி. விட்டுப் பிரிசன்றிரோ இன்னுஞ் சிலகாலம் 

். இங்குத் தங்கிச் செல்லலாகாதா ? தங்களுடைய தெரிசனை 

காணாஇருக்க எங்களால் இயலுமா? இனந்கதோறும் தெரி 

சித்துத் தங்களோடு வார்த்தையாடி. ம$ூழ்ச்சி யடைந்து 

வந்த எங்களுடைய மனம் தங்களைக் காணாஇிருக்க எவ் 
வாறு சூக்கும்??” என்று எத்தனையோ இரக்கமுள்ள 

வார்த்தைகளைக் கூறியும், முன்னே வித்தியாகரமன்னனா 

இய உலோகபாலனென்லும் பெயரையுடையவனாயிருந்து 

பின்னர் தவவேடங்கொண்ட அவ் வச்சணந்தஇயா௫ரி 

யன், தன் தவமுயற்சியைச் தவிர்த்துச் சிறிதும் நில்லாகவ 
னாய்ப் பழவினை கெடும்படி. தவஞ்செய்தற்கு, ஸ்ரீ வர்த்த 

மாக ஸ்வாமிகளுடைய சமவசரணசத்தை கோக்கிச் சென் 

மூன், அதன்மேல் சீவகன், தன் தம்பியசோடும், கோழ 

சோடும் கூடிக் கந்துகனும் சுஈந்தையும் காள் தோறும் 
மகிழ்ச்சியடையும்படி. வாழ்ந்இிருந்தான். சுபம். 

நாமகளிலம்பகம் முற்றுப்பேற்றது. 

 



இரண்டாவது 

Gara boo Suir ரிலம்பாகம், 
SSS 

₹ ஆர்வ வேரரிச் தச்ச ணர்திபோய் 

வீரன் மூணிழல் விளங்க கோற்றபின் ! 

மாரி மொக்குளின் மாய்க்து விண்டொழச் 

சோர்வில் கொள்கையான் றஜோற்ற நீங்னொன். ? 

அச்சணந்தி யாசிரியன், முன் கூறியபடி. ீவகனைப் 
பிரிந்து இராஜமாபுரத்தி னின்றும் புறப்பட்டுப்போய், 
விருஷபர், அஜிதர், சம்பவர், அபிநந்தனர், சுமதி, பத் 

மப் ரபை, சுபார்ச்வர், சந்திரப். சபை, புஷ்பதந்தர், தளர், 
சிரேயாம்ஸர், வாசுபூஜ்யர், விமலர், அரந்தர், தருமர், 
சாந்தி, குந்து, அசர், மல்லி, முனிசுவ்ரதர், நமி, கேமி, 

பார்சுவர், ஸரீவர்த்தமாகர் ஆகயெ இருபத்துநான்கு தீர்த் 
தங்கரர்களுள் ஈற்றில் விளங்கும் தீர்த்தங்கரராகிய ஸ்ரீவர் 

த்தமாக ஸ்வாமிகளுடைய பாதநிழலாகிய சமவச.ரணத் : 
இலே, தன்னுடைய தவம் உல௫ல் விளங்கும்படி, பிறவிக் 
குக் காரணமாகிய ஆசையின் வேசை அ௮டியோடறுத்து 

மிக்க தவத்தைச்செய்து அதன்மேல், சோர்வத்ற அத் 
தவக் கொள்கையையுடைய அவன், விண்ணுகத்திலுள்ள 

தேவர்க ளெல்லோருக் தொழும்படி, மழைபெய்யும்போது 
நீரிடத்தே தோன்றி மறையும் நீர்க்குமிழிபோன்று இரு 
மேனியுடனே மறைந்து பிறப்பற்று முத்தியை யடைங் 

தான். 

கந்துகன் மனையில், தன் தம்பியரோடும் தோழசோ 

டும் தங்கியிருந்த ஆணித் இறகந்தவனுகய சவகனோ, இவ் 
வுலகத்திலே தேவ ருலகச்தைப்போன்று விளங்கும் கல 

முள்ள ௮வ் விராஜமாபுரத்திலே மேத்கூறிய ஆரியன்
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சென்றதன்மேல், பசும்பொன்னாற் செய்யப்பட்ட நெற்றிப் 

பட்டத்தை யணிர்த பெரிய யானையின்மேலும், நீண்ட 

கொடிகள்கட்டி. விளங்காகின்றதும், செம்பொன்னா லாகி 
யதுமான தேரிலும், குதிரைகளிலும் கண்டோர் விரும் 
பும்படி. ஏறி அவற்றை நடத்தி, மன்மசனைப்போல உலா 

வினான். இவனுக்கு ௮ப்போது வயது பஇனைந்து சென்று, 

மேலே பதினாமுவது வயது கடக்தபடியால், இவன் எல்லா 

"நலத்திலும் சிறந்து விளங்கி, :* கல்வி ஞானத்தின் ௮இ 
கரிப்பும், பார்வைக்கு இன்பந் தருவதாகிய பருவ ௮ழ 
கும், வில்வித்தை பழகயகனாலே இளம் பருவத்தி லேம் 

படும் வீரத்தின் மிகுதியும், தாளத்தோடு கண்டத்திலும் 
வீணையாகிய கருவியிலும் உண்டாகும் பாட்டுடன் சேர்ந்த 
நாடகத்தால் பிறக்கும் போக இச்சையும், மலையைக் காட் 

டி.லும் விசாலித்த மார்பையுடைய சீவேகனன்றி இவ் வுல 
.கத்இலில்லை '” (அதாவது: இவையாவும் இவனிடத்திலே 
யே தங்கியிருக்கன்றன) என்று அறிந்தோர் கூறும்படி 
மேற் கூறிய விஷயங்களி லெல்லாம் நிக.ரற்றவனாயினான். 

இவ்வாறு நிகரற்று விளங்கெயவனும், பகைவர்க்கு அச்சத் 

தைச் தருகன்றதும் வெற்றி பொருக்தியதுமாகிய வேலா 

யுதத்தை யுடையவனும், உயர்ந்த இரத்தினு பரணங்களை 

யணிஈத மார்பை யுடையவனுமாகிய இச் சவகனைக்கண்ட 

கன்னித் தன்மை யழியாக பெண்களெல்லோரும், அழகி 

”? என்று சொல்லி இவனுக்குக் 

தாழ்ந்து, தங்களுடைய தாமரை மலர்போன்ற கண்களி 

னாலே இவனழகை நுகரும்படி. இவன் ahs gobs Bev 

விராஜமாபுரத்தில் இதற்குமே லுண்டாகிய காரியங்களை 

இனி எடுத்துக் கூறுவாம். 

னால், ** இவன் காமனே 

இவன் இவ்வாறு கண்ட கன்னியர் காமனென்று மரு 

ளும்படி. இராஜமா புரத்திலே உலாவியிருக்குல் காலக் 
தில், பின்பனிக்காலம் வந்து சேர்ச்கது. அப்போது கட்



௧௮௪ சீவகசித்தாமணி வசனம், 

டியங்காரனைச் சேர்ந்த பசுநிசை, இராஜமாபுரத்தின் பக் 

கத்திலுள்ள முல்லை நிலத்தில் தங்கியிருக்க. அங்குப் பின் 

பனியினால், மிகுக்திருர்த புஷ்பங்கள் ௮ழிக் து, ஆங்காங்கே 

அருமையாகத் தோற்றும் சிற்சில ௮ழூயெ புஷ்பங்களின் 

மேல் வண்டுக் கூட்டங்கள் சாய்ம் துலாவும்படி, மலருக் 

தொழில் ௮இகமா யில்லாமல் விளங்குகின்ற முல்லைச்செடி. 

கள், தாங்கள் மலர்தற்குரிய கார்காலமென்று நினைத்து அப். 

பின்பனிக் காலத்திலும் மிகுந்து மலரும்படி, அவ்வாறு 

கெரும்கித் தங்கியிருந்த ௮ப் பசுக்கூட்டம் தான் தழுவும் 
கன்றை நினைத்து, மழை பொழிவதுபோலச் தானேபாலைச் 

சொரிவசகால், ஆயர்கள், அவ்வாறு பால்கரக்கு் தருண 
மறிக்து ௮க்கூட்டத்திலுள்ள பசுக்களில் ௮ப்பாலைக் கறக் 
இன்ற கல்லென்னும் ஓசையானது ஒரு கடலொலியைக் 

காட்டினும் மிகும் துலாவித்று, இவ்வகைப் பாற்பெருக்கை 

யுடைய பசுக்கூட்டம் மேற் கண்டவாறு ௮ம் முல்லை 

நிலத்இற்றங்சி ஒலி மிகுக்திருக்க அக்காளில், ௮ம்முல்லை 

நிலத்துக் கருகலுள்ள குறிஞ்டு நிலத்தைச் சார்ந்ததும், 

மலர்களிலும் கேனிருல்களிலு மிருந்து சொரிக்த தேனி 

னோடு யானையின2 சகன்னமதம், கபாலமதம், கோசமதம் 

என்னும் மும்மதங்களும் சுரப்பசனாலே நிண்ட சுனைக 

ளெல்லாம் தம்மில் ஏற்றத் தாழ்வின்றி ஒத்தனவாய் நிறை 
ந்து ஒழுகு௫ன்றது மாகிய மலையின்மேலே, ய்கத்தைப் 
போன்ற பலத்தை யுடையவர்களாகிய வேடர்களெல்லா 

ரூம் வந்து ஓரிடத்திற் கூடினார்கள்; அப்படி, ஓன்று 

சேர்ந்தவர்கள், மேற் கூறியபடி. கின்ற கட்டியங்காரனு 
டைய பசுநிரையைக் கவர்ந்து செல்லும் எண்ண முடை 

யவர்களாய், * பின்பனி நிறைந்த இத் சன்மையையுடைய 
இக்காளிலே கட்டியங்கார மன்னனுடைய பசுடிளை, மேய் 
வதற்காக இக்குறிஞ்சிரிலச் சார்பிலே வந்துசேரும், ஆதி 
லால், ௮கை காம் கைப்பற்றிச் செல்வோம், '” என்று
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ஒருவரோ டொருவர் பேசிக் கொண்டார்கள்; அப்படிப் 

பேசின மாத்திரத்திலே, அங்க வார்த்தை வெளிப்புறப் 
பட்ட அப்பொழுதே அவர்களுக்குச் சகுனமாக ஆம் 

தைப் பறவை கதறிற்று; அதைக் கேட்டவுடனே அவர் 

களுள், சகுனக்குறிப்பை உணர்ம்து சொல்லக்கூடிய தொ 
ழிலில் பூரணமான அ௮றிவையுடைய ஒருவன், ௮வ் வாம் 

தையின் சப்தத்தையெண்ணி ஆராய்ந்து அதன் குறிப்பி 
னாலேற்பட்ட விஷயத்தை எடுத்துக் கூறச் தொடங்க, 

அக் கூட்டத்தாசைநோக்க, *வேவெ வீரர்களே! இச் 
சகுனத்தின் குறிப்பைச் சொல்வேன் கேட்பீராக; நரம் 

பசகுநிரையின் சமீபத்தில் சார்ந்து ௮தை அடிக்தோட்டு 

வோம்; அப்படி. ஓட்டிய பொழுதே கட்டியங்கார மன் 
னனுடைய படைவந்து ஈம்மோடெதிர்த்துப் போர்புரிய 

முடியாமல், பட்டுக்குடைகளும், பீலிக்குடைகளும் ழே 

இடக்கும்படி. ௮வற்றைப் போட்டுவிட்டுப் பின்னிட்டோ 

டும்; ௮ஃது அவ்வாறு தோழ்றோடியபின்னர் ஒருமனி 

தன் வகங்தெதிர்ப்பான் , அப்படி. ௮வன் எதிர்த்தவுடன் 

நாமெல்லோரும் ௮க்த ஓரு மனிகனுடைய தேரின் வலி 
மையாலே, கெருப்பைக்கொண்டு சுடுவதால் தேனிஞருலில் 
கெருங்கியிருந்த கேனிக்கள் கலைந்து வலிகெட் டோடு 

வதுபோலக் கூட்டங்குலைந்து பலங்குன்றிப் பசக் கூட் 

டத்தை விட்டோடுவோம் ; இதுதான் ௮ச் சகுனத்தின் 

குறிப்பு, ” என்று கூறினான். அவ்வாறு கூறவே மற்ற 

வேடர்களெல்லோரும், ௮ம் நிமித்இகனைப்பார்த்து, 4 வீர 

மூள்ள வேயவெர் கூட்டத்தில் தைரியமில்லாமல் மிகவும் 

தாழ்ந்த எழை வேவெசே ! உம்முடைய வார்த்தை மிக 

வும் நன்ளாயிருக்கின்ற து 5; நீர் கூறியபடி.வரும் wou Dera 

மனிதனை, * வீரத்தில் எமன் என்று உலகத்சார்கூறிலும், 

தான் கொண்டுவருகின்ற ஒற்றைக் தேரினால் பக்கபல 

மின்றி ௮வ் வொருமனிதன் என்னபோசைச்செய்வான் | 
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௧௮௬ வகூந்தாமணி வசனம். 

அவனால் நம்மிடத்தில் ஒன்றுஞ் செய்ய வியலாது$ மன்ன 

னுடைய தரண்டபடையேவந்து ஈம்முன்னே கெட்டோ 
டக்கூடிய இறமை நம்மிடத்திருக்கும்போது, அவன் ௩ம 

க்கு எம்மாத்திரம் | எப்படி யிருந்தபோதிலும் இந்தச் 

சகுனத்தின் குறிப்பை யெண்ணி, காம் உத்தேசித்த காரி 
யத்தை Ci Foro நிறுத்தலாகாது; ஆதலால், இன்றை 

க்கு சாம் ஒசே மனத்தோடுிசென்று பசு நிரையைக்கைப் 
பற்றுவோம் ; ஒன்றும் யோசியாமல் எழுந்தஇருப்பீராக, ”” 
என்று கூறி எல்லோரும் எழுந்து ௮ப் பசுகிரைவந்து 
இனந்கோறும் நிற்கின்ற இடத்தை நோக்கிப் புறப்பட் 

டார்கள், இதற்குள் பசுகிளையும் அவர்கள் கினைத்தவிடத் 

இல் வர்துகூடி. யிருந்தது, 

இவ்வாறு பசுகிரைவந்து கூடிய ௮ச் சமயத்திலே, 

மேத்கண்டவாறு புறப்பட்டவர்கள், எப்பொழுதும் வண்டு 

களுடைய நெருக்கம் கீங்காக (௮அசாவது:வண்டுகள் நிறைம் 
இருக்கின்ற) கள்ளை வயிறு நிறையக்குடித்.து, & ஆகோட் 

பழறையைக் குறிஞ்சிப்பறையாகிய உடுக்கையோடு சப்தித் 
தெழும்படி. முழக்கிக் கட்டியங்காரனாகிய ௮ரசனோடு பகை 
கொண்டு, குறிஞ்சிகிலத்திறைவனும், தங்கள் குலதேவ 

தையுமாகிய முருகக்கடவுளை வணங்கி, * ஈமக்சு. வெற்றி 

யுண்டாக £ என்று ஆர்ப்பரித்து, வீரமிகுர்து சென்மூர் 

கள், அத் தருணத்தில், இடையூறு வருவகற் கறிகுதி 
யாகக் கரிக்குருவி நிசையினஞாடு பறந்துசென்று பசுக்கள் 

மருண்டோடும்படி. கதறி அப் பசுக்கூட்டத்தைக் கலைத்த 
படியால், முழுதும் மலர்ந்த கோங்குமாம்போலப் பொ 
ன்னுபரணங்களைச் தகாங்கியிரறுக்கன்றவர்களாகயெ இடைச் 
சியாது சேர்க்கைலஞ் சேர்வதற்கு, பசுக்கள் இனவு£ 
  

% அகோட்பறை - பசுநிரையைக் கவருங்காலத்தில் முழக்கும் 

வாத்தியம்,
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உராயும் * ஆதீண்டு குற்நியைப் போன் நிருப்பவலும், 

(அதாவது : பசுக்கள் இனவுதீரக் தூணில் தேகத்தைத் 

தேய்ப்பதுபோல இடைச்சியர் தன் தேகத்தைக் தழுவும் 

பழ. பொருந்தியிருப்பவலும்) அழகாகக் கோக்கப்பட்ட 

முத்தாரத்தை யணிந்த மார்பை யுடையவனும், இடை 

யருக்குத் தலைவனுமாகிய ஈந்தகோனுடைய தலைமையின் 

Sip அடங்கியிருக்கின்ற ௮ம் நிரையைகாக்கும் இடைய 

சோடு பொருக்இ யிருந்தவனா௫ிய நிமித்தங் கூறு மிடை 

யன், இன்று பசுக்கூட்டத்தைக் கவரப் பகைஞர் வருவா 

சென்னறுணர்ந்து, உடனே ௮.த்தலைவனாகிய 616 GC ET ONL 

இல், * எமது தலைவ! இப்பொழுது பசுகிளைக்குள்ளே 

கரிக்குருவி புகுந்து கதறிக் கூட்டத்தைக் குலைத்தது ; 

இச்சகுனத்தால் இன்று பசுநியைகவரப்பகைஞர்வருவார் ; 

ஆதலின், நீர் நிரையைக் காக்கும் விஷயத்தில் என் சொல் 
லையிகழ்ர்து ௮9 ரத்தையாயிருக்கவேண்டாம் , இப்பொழு 

தே கடினமான காவலை யேற்படுத்தவேண்டும், ?” என்று 

கூற, அவனுடைய கட்டளையால் பசு நிரையைக் காக்கும் 

பொருட்டு, வெள்ளியாற்செய்ச வளையலையணிக்து விளங் 

கூசன்ற தோள்களையுடைய புதுமணப் பெண்களாகிய 

இடைச்சியசைச் சேர்கின்ற புது மணவாளப் பிள்ளைகளும், 

தாங்கள் சண்டைக்குப் போவது தகாத தாயிலும் ye 

சமயத்தில் ௮தை எஇர்பாராமல் மிக்க தைரியத்துடனே 

பசுநிளையைக் காப்பதற்குச் சென்றார்கள்; புது மண 

வாளப் பிள்ளைகளே காவலுக்குச் சென்றார்க ளென்றால் 

மற்றவர்கள் சென்றார்க ளென்பதைச் சொல்லவேண்டிய 

இல்லை; இவ்வாறு எல்லோரும் சென்று பசுநிரையைக் 

காத்தபடியால் ௮ன்று, காவல் மிகவும் கடினமுள்ளதா 

யிருந்தது, மேற்கண்டவாறு காத்திருந்த இடையர்களெல் 
  

* ஆஇண்டுகுற்றி - பசுக்கள் இனவுதீர்த்௮ுக்கொள்ளும்படி. 

நட்டுவைக்குர் அண்,



௧௮௮ சவகசித்தாமணி வசனம். 

லோரும்; “* எவர்வந்தாலும் சரி; ஒருகை பார்ப்போம், 

நிரையை இலகுவில் விடுவதில்லை, '”? என்னு : ஒருவசோ 
டொருவர்பேசி உறுதிகொண்டு, மிகுந்த வீழுப்புட னிருக் 

தார்கள். ௮த் தருணத்தில் பசுநிசை, ஆகாயமும் நக்ஷத் 
இரக் கூட்டங்களும்போல (அதாவது: ஆகாயத்தில் கக்ஷத் 
தரங்கள் கலந்து விளல்குவதுபோல) காட்டிலே கலந்து 

மேய்க்க. அப்படி. மேய்கிறபோது, முன்கூறியபடி புறப் 
பட்ட கொடுிக்தொழிலையுடைய வேடர்கள், அங்குவக்தூ 

நெருக்கி, வீரத்தால் ஆர்ப்பரித்து உடனே, வில்லை வளை 
தீது இடையோ டெதிர்த்துப் பரந்து பொழிகின்ற மழை 

யைப்போலப் பாணங்களைச் சிதறினார்கள். அப்போது 
இடையமும் தங்களா லியன்றவரை எக௫ிர்த்துப் போர்புரி 
ந்து முடிவில் போருக் காற்றாமல், மத்தாத் கடைந்த தயி 

சைப்போலக் கட்டுவிட்டுச் சிதைந்தார்கள். 

அவ்வாறு சிதறி யோடிய கோவலர்கள், தங்கள் ௧௬ 

விகளான வேய்ங்குழலும், கோடாரியும் தங்கள் கையை 

விட்டொழிந்து அங்கே இகடக்கும்படி. ௮வற்றை யிழந்து, 

பசுநிரசை மேய்ந்த காட்டைவிட் டகன்றுபோய்ப் பசுக் 
கன்றுகள் மதர்ப்பினுலே தொழுவத்திலுள்ள % உழலை 
ம சங்களையும் முறித்துக்கொண்டு பாய்ந்து வெளியேறி 

உலாவுகின்ற முற்றத்தையுடைய இடைச்சேரியி லிருந்த 
வர்களும், மழலை பொருந்திய இனிய சொற்களை யுடைய 
வர்களுமாகிய இடைச்எயர் ௮ழும்படி. அவர்களிடத்தில், 
ப யகணிமையைய் பாழும் வேடர் வந்து கொண்டு போயி 

9) அவர்கள், எம்மோ டெதிர்த்து நிளையை ஓட்டுங் 
லத்தில் இரு பிரிவாகப் பிரிந்து நிரையின் இருமருங்கி 

னும் நின்று, தயிர்மத்இல் பிணித்திருக்கும் கயிருனது ஒரு 

பக்கம் சோர்ந்தால் மற்றொருபக்கம் விசைப்பாக இழுத் 

துக்கொள்ளப் பவெதுபோல, ௮ந்தப்பக்கத்து லுள்ளவர் 
  

* உழலைமரம் - பசுத்தொழுவின் வாவிலித்போட்டடைத்திருக் 
கும் தடை மரம்.



கோவிந்தையா ரிலம்பகம். ௧௮௯ 

கள் நிறையைக் கைசோரவிட்டால் இந்தப் பக்கத்தி லுள் 

எவர்கள் சோரவிடாதவர்களாய் ஓட்டினார்கள் த (அதா 

வ: ஒரு பக்கத்தார் கைசோர்ந்தாலும் மற்றொரு பக்கத் 

தார் சோர்வுமுமல் நிசையை அடித் தோட்டினார்கள்.) 

அவர்கள் அவ்வாறு செய்தமையின் நிரை எங்களால் மீட்க 

முடியாமற் போயித்று; இனி ௮ஃது அவர்கள் கைவசப்பட் 

டதேயன்றி ஈம் கைவசப்பட்டதாகாது, ”' என்று விசனத் 

தோ டுசைத்தார்கள், ௮வ்வாறு சொல்லவே, ௮கைக்கேட் 
டுக் கடைஇன்ற தயிர்ப்புள்ளிகள் நிறைந்த தோள்களை 

யுடைய ஆய்ச்சிய பெல்லோரும் பெருங்கலக்கத்துடனே 

ஓரிடத்திற் கூடினார்கள். அவ்விதம் கூடிய அவர்கள், தம் 
மார்பிலணிந்ச முத்துமாலையோடு, நெருங்கிய கூர்தலி லணி 

யப்பட்டதும், உயர்ச்சியுங் குளிர்ச்சியும் பொருந்தியதுமா 

கிய மலர்மாலையும் சதைந்து ஒன்றோடொன்று பின்னிக் 

கொள்ளும்படி. தலைமயிர்குலையக் கையால் வயிற்றி லடி.த்.துக் 

கொண்டவர்களாய், வலையி லகப்பட்ட மானைப்போன்றும், 

மயிலைப்போன்றும் வருந்தி யழுதார்கள். அப்படி. யழுது 

பின்னரும், அங்குத் தாய்களைப் Ghéis தங்கள் மனையில் 
நின்ற கன்றுகளோடு, * எம்முடைய ௮ன்னைமாசே ! வெவ் 

விகாகிய போரையுடைய வேடுவர், உங்களுடைய தாய் 
மார்களை மோகும்படி. அடித்துக் கொண்டுபோயினார்; இனி 

நீங்கள் எவ்வாறு உயிர் பிழைப்பீர்? அந்தோ | நீங்கள் 

இவ்விதம் கலங்கு நிற்கும் நிலையைப் பார்க்கவும் காலம் 
நேர்ந்ததே |? என்று கூறியும் புலம்பினார்கள் த இவ்வித 
வருத்தத்தால் இவர்கள் கண்டவிடங்களிலெல்லாம் முட் 

டியும், மோதியும் விழுச் தழுதபடியால் பாழ்குடம், தயிர்க் 

குடம், கெய்க்குடம் முதலியனவெல்லாம் உடைந்து ௮வை 

இரண்டு ஆறுபோலோடக் தலைப்பட்டன. 

இவ்வாறு கல்லைப்போற் றோய்ந்த தயிரும், பாலும் 

கெய்யோடு கலந்து ஆழுாயோடும்படி. இடைச்சேரியில்



௧௯௦. சீவகசிந்தாமணி வசனம்: 

வருத்தமுண்டாக எப்பொழுதும் கெடாதுநின்ற இடை. 

யர் படையானது, இப்பொழுது வேடர் பகையுண்டான 
மையினாலே அவர்களோ டெதிர்த்துப் போர்புரிந்து பல 

மற்றுப் பின்னிடைந்து கெட்டுவிட்டது; மேலே அவர்க 

ளால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை , அசனாலே மேற் 

கண்ட ஆயர்க ளெல்லோரும் இரண்டு, : இச் செய்தியை 
அ௮ரசனுக் கறிவிப்பதே நலம்,” எனக் SG DS சால்கள் அணி 

ந்திருந்த தேன் சொரியும் மலர்கள் இதறிக் கீழே விழும் 
படி. விரைவாக நடந்து, முல்லை நிலத்திலே அ௮லங்காசமா 
கிய மலர்கள் மிகுந்து விளங்காநின்ற புன்செய் நிலங்க 

ளைக் தாண்டி, அதன்மேல் தேன்மிகுந்த தாமரைக்காடு 

செறிந்த ஏமாங்கதமாட்டின் மருத நிலங்களையுங் கடந்து, 

பின்னர் அழகிய சுருமீன்கள் சூழ்ந்திருக்கன்ற அகழி 

வளைக்த மதிலையுடைய பழைய ஒராகிய இரசாஜமாபுசத் 
தைச்சார்ந்து, அங்குள்ள ௮ரசனான கட்டியம்காரனுக்குச் 

சமீபத்திலுள்ளவனாகிய வாயில் காப்பாளன் கேட்கும்படி. 

அ௮வனிடத்தே, வேடர் நிரைகொண்டு போனதாகிய இக் 
கலகத்தைப் புக விட்டார்கள்; (அதாவது: கட்டியங் காரனி 

டம் தெரிவிக்கும்படி. ஈடந்ததைக் கூறினார்கள்.) இவ்வாறு 

இவனிடத்திற் கூறியதன்றியும், நெய்யைவார்த்துத் தடவிய 

தலைமயிரிலே ஆராய்ந்து கொய்யப்பட்ட மணமலரையணி 

நீத wou விடையர், கேட்பா ரெல்லாரும்போய் நிரையை 

மீட்கட்டுமென்று கருதி, “ஊராரே ! கேளுங்கள் ; வில்லைத் 
தாங்கிய கையை யுடையவர்களாகிய பல வேடர்கள் காட் 
9.0 கெரும்கி, வளைந்த திமிலையுடைய பல எருதுகள் 
சூழ்ந்ததும், பசுக்களின் கழுத்தில் கட்டியிருக்கும் மணி 

கள் எப்பொழுதும் அசைந்துகொண் GUL gine Bus ws 

நிரையை ஒருமிக்கக் கைக்கொண்டு, பிய வஸ்இ.ரமா 
னதுகாற்றி லசைந்தகாடல்போல் அசைந்து செல்லக்கூடிய 
அருவி யொழுகுகன்ம உச்சியை யுடையதும், நீண்டதுமா



கோவித்தையா ரிலம்பகம். ௧௯௧ 

இய மலையில், பிறர் செல்வதற்கரிகாகிய வழியைப்பற்றிச் 
சென்றார்கள்) அவர்களை வென்று நிசைமீட்க எங்களால் 

முடியவில்லை; அரசன் படையுடன் நீங்க ளெல்லோரும் 

சென்றாவது நிரையை மீட்பிராக; சிறிதும் தாமதிக்கலா 
காது; இதுவசை நகிசை, நெடுந்தாரஞ் சென்றிருக்கும், ” 

என்று மேற் கூறிய பசுகிரைக் கலகதக்கைக் சண்டவிட 

மெல்லாம் சொல்லி வளப்பம் பொருந்திய அவ் விராஜமா 
புச முழுவதும் பரப்பி விட்டார்கள். ௮த் தருணத்தில், 

தன்னைவளர்த்த சச்சந்த மன்னனைக்கொன்ற பாவியும், அக் 

கொலைத்தொழிலா லேற்பட்ட இழிவான வெற்றியையும் 
வலிமையையு மூடையவனுமாகிய கட்டியங்காரன், காம் 

பின் பக்கத்திலே குற்றமற்றனவும் சறப்புற்றனவு மாகிய 

இசத்தினங்களைப் பதித்துச் செய்யப்பட்டிருக்கும் சாமரை 
யைக் கன்னியர்கள் வீச, அப்படி. விசும்போதெல்லாம் 

ye சாமரைக் காற்றின் அசைவாலே அவன் காதுகளில் 

அணியப்பட்டிருர்க மகர குண்டலங்கள் அசைந்து பிரகா 

சிக்க, அரசர்க்குரிய மரபின்படியே வாசனை பொருந்திய 

அம், சிறப்புற்றதுமாகுய செங்கழுநீர் மலரைக் கையிற் 

பிடித்துச் சச்சந்கனிருந்து அரசுசெலுத்திய ௮க் கொலு 

மண்டபத்தில், அவனேறியிருந்க ஈம்மாசனத்தி லமர்ந்தூ 
இ.சாஜகாரியங்களைப்பற்றி விசாரித்துக்கொண்் டி.ருக்கான். 

அவன் இப்படி. யிருக்கும்போது, முன்கூறியபடி 

இடையர்கள் பசுநிரைக் கலகத்கைச் சொல்லக்கேட்ட வா 

யில் காப்பாளன், கையிலே யெடுத்த வாளாயுதக்தோடும் 
பிரம்பினோடும்'ஆங்குச்சென்று, கைகுவித்துக் கொடிய ௮7 

சனாகிய ௮க் கட்டியங்காரனுடைய அழூய பாதங்களைக் 

தொழு, “எம இறைவ! ஈம் காட்டிற்குச் சமீபத்த 

லுள்ள ௮க் காட்டிலே ஒரு பெருஞ்சண்டை யேற்பட் 

டிருக்கிறது, *” என்று கூறினான். அப்படிக் கூறவே அக் 

கட்டியங்காரன், அவ்விகம்சொன்ன வாயில் காப்பாளனை



௧௯௨ FUBA STD வசனம். 

நோக்க, 4 அஃது என்னபோர் ? எனக்கு விளங்கும்படி, 

கூறுவாயாக, ” என்றுரைத்தான் ; அவ்வா அுரைக்கவே 

அக் காவழ் சேவகன், ( மன்னரேறே! வேடர் கூட்டத் 

தார்வர்து ஈம் பசுநிரையை அடித்துக்கொண்டு போயினர் , 

ஆய ரெல்லோரும் அவர்களுட ஸனெதிர்த்துப் போர்புரிய 

வியலாது தோஜழ் ஜோடிவந்து, * விரைவில் நிரையை மீட் 

கவேண்டும், ? என்று கூறுகின்றார்கள்) ஆதலின், நமது 

படையை அனுப்பி கிளையை மீட்டுக் காப்பிராக, ?” என்று 

கூறினான். இதைக் கேட்டவுடனே உயிசைக் கொல்லு 

இன்ற எமனை நிகர்த்தவனாயெ அக்கட்டியங்காரன், ௮7௪ 

ப.ரம்பரையிற் சாராமல் நாதனமாக அரசுபெற்றவ னாத 
லின், சில அறிவீனராகயெ தாழ்ந்த வகுப்பார், தங்களுக்கு 

ஏகோ விஇவசத்தால் செல்வங் கடைத்துவிடின், அதை 
அனுபவிக்க வேண்டிய முறை தெரியாமல் தீயவழியில் 

அப்பொருளைச் செலவிட்டு, கல்லோ ருறவுநீங்கிக் தயோ 

ருறவுகொண்டும், அறிவீனசை மதித்தும் அறிவுள்ளவரை 
மதியாமலும், கோபம் செலுத்தக் தகாத விடங்களில் 

கோபத்தைச் செலுத்தஇயும், சாலுபேர் கூடிவிட்டால் தலை 
தாக்இத் தற்பெருமை பேயும், உலகமுறையைக் கைவி | 

ட்டு, :* தனவந்தர்கள் கடக்கவேண்டிய௰ முறைகள் இவை 
கள் தாம்,” என்று இவற்றையே தழுவி எம் நாளும் ஈல் 

லோர் இகழத் இரிவதுபோலக் தற்பெருமை கொண்டு, 

பக்கத்தி லிருப்போர் மதித்தற்காக, பசுநிரை சவர்ந்த 

வேடர்கள் மீ தேற்பட்ட கோபம் அ௮இகரித்து அடல்கா 

மல் ஈடந்த விஷயம் சொல்லி முன்னின்றவன் மேலும் 

செல்வதுபோல ௩டிக்கக் கொடங்கிச் சமாசாரம் தெரி 
வித்த சேவகனைக் கோபித்தல் இராஜ தரும மன்றென் 

ுணராது தன்கையிலிருந்த அழகிய தேனிறைநக்த செங் 

கழுநீர்ப் புஷ்பத்தைப் பிசைந்து, சிவந்த கண்களையும், 

அழ்பமாகிய மயிர்கள் நிறைந்து உடம்பில் விளங்கும் தோ



கோவிந்தையா ரிலம்பகம். ௧௯௩ 

லையும், உடற் சுருக்கத்தையும், வந்து விளங்கும் மூகத் 

தையும், வெவ்விதாகய -கண் பார்வையையும், தேகத்தி 

லணிந்த சட்டையையு முடைய வாயில் காப்பாளனாகிய 

௮ம் % மிலேச்சனைச் சிவந்த சண்களாலே கெருப்புப் புறப் 

படும்படி. விழித்துகோக்கு, ஈம் நிரையை வேடர்கள் 

கொண்டுபோயினார் என்ற இந்த இழிவான சமாசாரத்தை 

8 என்னிடம்வந்து கூறினாயல்லவா ! உடனே போய் மீட்டு 

வரும் இறமை உனக்கில்லையா ? மடையா |! இவ்வாறு இந்த 

அற்பக் காரியத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாமல் விசமிழ 

ந்து என்னிடம்வந்து தெரிவிக்கும் உன்னை என் சேவக 

னாக வைத்இருப்ப,சால் என்ன பிரயோசனம்? '' என்று 

தன் புத்தக்குத் தகுந்த வார்த்தைகளைக்கூறிக் கோபித் 

தான். ௮தன் மேல் இவ்வாறு எமனைப்போன்று கோபித்து 

மூழங்கயெவனும், கொலை பொருந்திய வேலாயுதத்தைக் 

தாங்யெவனும், முறையின்றி உலகத்தைக் காக்கும் கொழி 

லையுடையவனுமாூய கட்டியங்காரன், சிறிது கேோரம்சென்ற 

Ger ws கோபஞ் சிறிது தணிந்து, சற்று நிதானித்து, 

இடையர்களை யழைத்து அவர்களுடைய வாய்மொழியைக் 

கேட்டு ஈடந்த விஷயழுற்று முணர்ந்து, உடனே வெற்றி 

மிகுந்த.தும், கடல்போல் பெருகயதுமான தன்னுடைய 

சேனையை விளித்து, * காற்றினும் வேகமாய்ச்சென்று பசு 

் என்று ஆண் சிங்கச்தை 

யும் இடியையும் போன்று ஆர்ப்பரித்துச் சொன்னான். 

அவ்வாறு கூறினமாத்்இரத்திலே நிரைமீட்கும்பொ 

ரட்டுக் கார்காலத்திலுண்டான மேகத்தில் அடுத்துப் பொ 

ழிதற்கு மழைசெறிந்து மறைந்திருப்பதுபோலச் சமீபகத் 

இல் வெளிப்படுதற்குக் கன்னத்தில் மறைந்து தங்கயிருக் 

கின்ற மதத்தையுடைய யானைப்படையும், போர் மிகும் 

துண்டாவதற் கேதுவான சூதிரைகள் பூட்டிய தேர்ப்ப 

உ மிலேச்௪ன் - துலுக்கன். 

25 

நிரையை விடாது மீட்பீராக, *



௧௯௪ சவகூத்தாமணி வசனம். 

டையும், அலங்காசமாகக் கத்திரித்து ஒழுங்கு செய்யப் 
பட்ட மயிசையுடைய குதிரைப்படையும், காலாட்படையு 

மாகிய கால்வகைச் சேனைகளும், தோல்வார்க் கட்டுகளேற் 

பட்டு அழகாகத் தோற்றுன்ற பேரிகை முழங்கவும், 

கடலிலே உண்டாகியவைகளும், சரிந்த வடிவத்தை 

யுடையவைகளுமான சல்குகள் சப்இக்கவும், மேகமானூ 
பவனி புதப்பட்டதுபோலப் பூமி இவற்றின் பாரத்தைத் 
தாங்க முடியாமல் நெளியப் பரவிச்சென்று, விரைந்தோடி. 

வேடர்களோ டெதிர்த்தன. அப்படி, யெதிர்க்கபோது, 
காற்று உள்ளேவந்து தாக்குதலாலே ஆக்கல், காத்தல், 

அழித்தல் என்னும் மூன்று தன்மையையுடைய கடல் 

கொந்தளித்து அதனோடு யுத்தத்திழ் கெழுந்ததுபோலக் 
கட்டியங்காரனுடைய வேல்கெருங்கிய சேனாவீரரும்,வெவ் 

விய கோபத்தையுடைய வேடரும், ௮ம் மன்னன் படைக் 

குரிய வெள்ளிய சங்கு முழங்கவும், இவ் வேடர்க்குரிய 

துத்தரிக் கொம்பென்னும் ஒருவகை ஊது கொம்பும், 
குறிஞ்சிப்பறையாகயெ துடி.யென்னும் வாத்தியமும் வாய் 
விட்டுச் சப்திக்கவும் ஒருவரோ டொருவர்தாக்க, அத் 
தருணத்தில் வேடர்கள் கருமையாகவும், அரசன் படை 
வெண்மையாகவும் தோத்றுதலால் அவ்விருவகையாரும் 
இசவும் பகலும் தம்மில் கோபித்து ஒருபக்கத்திலே வளை 
ந்து போர்செய்வதை நிகர்த் தார்கள். இவ்வாறு இருபடை 
யும் தாக்கெயவுடன் வேடர்கையிலுள்ள விற்கள் வளைந்து 
அவற்றால் சொரியப்பட்டனவும், வெப்பத்தை யுடைய 
னவும், கொடுமையாஇய நுனியை யுடையனவுமாகியபாண 

ங்கள், ௮ரசன்படையிலுள்ள வீசர்களுடையதும், மல்யுத் 
இத்இற்றேர்ந்து விசாலித்ததுமான மார்பகத்தைக் தங்க 
ளுக்கு இடமாகக்கொண்டு பஇந்துதங்க, அதனாலே, அவ் 
வீ.ரர்களுக்குக் கோபத்தோ டுண்டாகய ஆண்மை, செவ்வி 
தாய சாவில் உயர்ந்த சொற்களெல்லாம் வரும்படி. பல



கோவிந்தையா ரிலம்பகம். க்௯டு 

பாடல்களைச் சொல்லிப் பழ ௮ச் சொற்கள் முதிர்ந்தவர்க 
ளாகிய வித்வான்களுக்கும் அளவிட்டு எடுத்துக்கூறுக் 

தன்மை யுடையதல்லாமல் ஓங்கும்படி, (அதாவது : வித் 

வான்களாலும் புகழமுடியாத ஆண்மை மிகும்படி.) கொல் 

லனுடைய தொழில் மிகுந்து விளங்காநின்ற வேலாயுதத் 
தையுடைய அவ்வீரர்கள், மிக்க ஆத்திரங்கொண்டு, மேற் 
கூறிய வேடர்களுடைய வளைவாகிய விற்களைகத் தங்கள் 

வாளாயுதங்களால் வெட்டி ஓடித்துக் கெடுத்தார்கள்; இவ் 
விசம் தங்களைக் கெடுத்த அரசனுடைய வாட்படை கெடு 
ம்படி. ௮வ்வேடர்கள், மேலும் வளப்பமாகிய வில்லை கன் 

மூக வளையும்படி. வளைத்துக் கொலையையுடைய புலிக்கூட் 

டத்தைப்போல விரத்தோடு நெருங்கினார்கள்; அப்படி. 

கெருங்ெவுடனே, தங்களுடைய கொதிக்கின்ற நுனியை 

யுடைய அம்புகளால் ௮வ்வாட்படையிலுள்ள மேத்கண்ட 

வீரர்களைக் கொன்முர்கள், அத்தருணத்தில் ௮ரசன் படை 

யிலுள்ள எண்ணிறந்த குதிரைகள் பட்டு வீழ்ச்தன; பலம் 

பொருக்திய பலதேர்க ளெல்லாம் தலை&£ழாகக் கவிழ்க்தனத 
மேருரி தலைசாய்ந்து விழுவதை நிகர்த்துப் பெருமை 
யும் ௮ருமையுமுள்ள பலயானைகளும் தலையறுக்து af ips 

தன. இப்படி.ப்பலவும் மடிந்தவுடனே ௮.ரசன் படையில் 
சாகாமல் எஞ்சியிருந்த வீரர்கள், *இவ்வேடசை இவ் 

விடத்தி னின்றும் வெளியேறும்படி. துரத்தி மாம் இப் 

 என்றுறுதி 
கொண்டு மேலும் அவர்கள், குறைந்து போயிருந்த தம் 
பொழுதே வெற்றியைக் கொள்ளுவோம், 

படையை கோக், “நீங்கள் ஈம்படை குறைந்துவிட்ட 

தென்று ௮தைரியப்படாமல் சற்று வீரகத்துடனே, வேடர் 

படையோடு பொருக்இ கெருக்கித்தள்ளி ௮ப்படைக்குள் 

இிறிது வலிமையைக் குறையுங்கள் த அவ்வாறு செய்யின் 

நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றியுண்டாகும்,”” என்று தைரிய 

வார்த்தைகள் சொல்ல அவ்வாறே அப்படை நெருக்கித்



௧௯௬ சவககிச்தாமணி வசனம். 

தாக்கி, வேடர்கள் மிக்க விருப்போடு யுத்சஞ்செய்சமை 
யால் முடிவில் ஆற்ருமல், ௮ச்சேனையிலுள்ளதும், பொற் 

பட்ட முதலியவற்றின் பிரகாசம் அசைந்து விளங்குக 

ன்றதுமாகிய யானைப்படையும், ௮அலங்காரமாகிய உசோம 

முடைய குதிரைப்படையும், வேலாயுகக்தையுடையகாலா 
ட்படையும் சிற்றணுக்கன் என்னும் விருதையும், பீலிக் 
குடையையும், பிரகாசம் விளங்குகின்ற கொடிகளுடனே 

போட்டுவிட்டுச் சப்இக்கன்ம கடல் உடைந்தோடுவது 

போலத் தைரியமிழந்து கூட்டல் குலைக்தோடின 9 அதன் 

மேல் சுட்டியங்காரனுடைய புத்இரரும் மைத்துனரும் 

சிறிது கேரம் எ௫ர்த்து யுத்தம் புரிந்துகொண் டரும் 

தார்கள், 

கட்டியங்காரன்படை இவ்வாறு கெட்டோடியமாத் 

இரத்திலே, உடன் சென்றிருந்த இடையர்களுட் இலர், 

பல்லாற் கிழிக்க காரிலே குளிர்ச்சிபொருந்திய மலர்கெ 
ரும்கும்படி. வைத்துக் கட்டப்பட்மித் தாங்கள் உரித்தாக 

அணிக்இருந்த முல்லைக்கண்ணி சிதைந்து சிதற, மிக்க 

விசையுண்டாகும்படி. காலை விழைப்புப்படுத்தி மூச்சட 

க்க விரைந்தோடிக் கட்டியங் காரனிடம் பலருடைய 
குூசலுஞ்சேர்ட்து ஒல்லென் மொலிக்க, அரசர் பெருமா 

னே | தங்களுடைய சேனை நிரைகொண்டு சென்ற வேட 

ருட னெதிர்த்துப் போர்செய்ய முடியாமல் ஆயுதங்கள் 
விருதுகள் முதலியவற்றை யெல்லாம் போட்டுவிட்டுப் புற 
முுகுகாட்டி. யோடிவிட்டது? பல விசர்களும் இதக் 

தார்கள் $ தேர்களும் தலை கவிழ்ந்தன ; யானைகளும் பட். 

டன, குதிரைகளும் உயிரற்தன _) வேடுவர் வலிமை ௮ள 
விடக் கூடாததா யிருக்கிறது, ”” என்று முன்னே சொல்ல, 
அக் கட்டியங்காரன் கேட்டுத் தன் கெஞ்சில் வருத்தமுற் 
நிரங்கத் துன்பக் கடலிலே அழுந்தினான். மேற்கண்ட 

வாறு படை உடைந்த மாத்திரத்தில் இவ் விடையர்கள்
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இவ்வாறுவந்து சொல்லக் கட்டியங்காரன் விசனத்தை 

யடைந்துகொண்டிருக்குஞ் சமயத்தில், வேடர்கள் ws 

சன் படையில் எஞ்ச? யிருந்தவசையும் பூசணமாகச் சிகை 

த்தோட்டிவிட்டு அப்பால் நிரையை ஓட்டிக்கொண்டு போ 

னார்கள். அதையறிக்த சில இடையர்கள் பின்னர் Qype gy, 

ys slows காரனிடத்தில், * செம்பின் தன்மையைக் 

கொண்டதுபோன்ற (அதாவது: செம்பினா லமைந்ததுபோ 

லப் பிரகாசத்துடன் விளங்குகின்ற) மதில் வளைந்த அழ 
இய இரசாஜமாபுரத்தில் அரசு செய்கின்ற ஸ்ரீ மானே ! 

மாலையையணிக்து, அ௮ம்மாலையினுடைய தேன் தன்மீது 

சொரியத்தக்க ஒரு பொற்கொம்பு, கச்சையணிந்து காத 
லையும் அழகையுமுடையனவாய் விளங்கும் பயோதரங்க 

ளைக் தனக்கு முக்கு அவயவங்களாகக் கொண்டிருந்தது 

போலும் (அதாவது: பயோதரங்களை் தால்யெ பொற் 

கொம்புபோன்ற ) பெண்களுடைய செழித்த கயல்மீன் 
போன்ற கண்களை நிகர்க்கும் அ௮ம்புகளைக் கையில் வைத் 

துக்கொண்டு நீண்ட போர்செய்ய முடியாமல், தங்கள் 

புத்தரும் மைத்துனருமாகிய அரசர்களும் சிறிதுகேரம் 

யுத்கஞ்செய்அு, முன்வந்த இடையர்கள் கூறியபடி. தங்கள் 

படை குலைந்தபின்னர், மிக விரைவில் பின்னிடைநக்து 

இரும்பி விட்டார்கள்) வேடர்களோ பசுக்களை விடாமல் 
கொண்டே போயினார்கள், ?? என்றுரைத்தார்கள், அதைக் 

CaOS கட்டியங்காரன் தன்னால் எதுவுஞ் செய்ய வியலா 

மையால், அதைப்பற்றி ஒன்றும் சொல்லாமல் மெளனமா 

யிருந்தனன். 

அவன் அப்படி. யிருந்ததைக்கண்டு இடையருக்குத் 

தலைவனாகிய ஈந்தகோன், “இனி ௮ ரசனிடத்தில் முறை 
யிவெதாற் பயனில்லை ; தமக்கு ஆண்மையிருக்கால் படை 
யுடைந்ததென்று கேட்டமாத்திரத்திலேயே இவர் புறப்பட். 

டுப்போய்நிசைமீட்டுவந்இிருப்பார் ; அவ்வாறு ஆண்மை



௧௯௮ சவகூச்தாமணி வசனம்; 

யில்லாத படியினாலேயே மெளனமா யிருக்கன்ருர் , இனி 

நிரைமீட்டவர்க்கு ஈம் புத்திரியைக் கொடுப்பதாகப் பறை 
சாற்றி ஈகரத்தில் எவயேனும் வீரரிருந்தால் ௮வர்களை 
எழுப்பிவிட்டு நிரையை மீட்டு வரும்படி செய்வதே உத்த 
மம்; அப்படி, இந் நகரத்தில் சண்டைக்குப் புறப்படக் 

கூடிய வி.ர சொருவரும் இல்லையானால் வேடர்களே பசு 

நிரையைக் கொண்டுபோகட்டும், ” என்று தனக்குள்ளே 

தர்மானித்துக்கொண்டு, ககரத்திலே சென்று, **ஐயன்மா 
சே! வாள்போன்ற கண்களையும், பொன்னாபரணஙய்கள் 

பிராகாசிக்கன்ற மேனியையும், பூங்கொடிபோன்ற அழ 
கையுமுடைய என்மகள் கோவிந்தையைப் பசநிசை மீட்டு 

வந்தவர்க்குதக் தடையின்றிக் கலியாணம் செய்துகொடுப் 

பேன் ; அப்படிப் பெரிய பசுகிசையைத் திருப்பி வந்தவர் 

களாகிய குமரர்கள் பெற்றுக்கொள்வா.ராக, £” என்று சொ 

ல்லிக் கலியாணத்திற் குரித்காகெ முரசத்தைச் சப்இக் 

கும்படி விதிதோறும் அடித்து முழக்கச் செய்தான். 

இதைக் கேட்டவுடனே இராஜமா புரத்திலுள்ள ஆடவர் 

கள், “அவ் வேடர்களுடைய மூங்கிலாத் செய்த குதை 

யையுடைய விற்கள் சொரிந்த வெவ்விய நுதியையுடைய 
அம்புகள் சென்று பதிந்ததனாலே, கட்டியங்கார மன்ன 
னுடைய சேனைக் கூட்டமே ஆற்முமல் தோற்றோடியது ; 
அப்படியிருக்க காம் அவ்வேடர்களுக்கு எம்மாத்திரம் | 
இவன் பசுரிரைமீட்பவர்க்குக் கொடுப்பசாகச் சொன்ன 
பெண், கருமையும் விசாலமும் பொருந்திய கண்களை 
யுடைய இடைப்பெண்ணல்லாமல், ஆகாயத்தையே தான் 
செல்லும் மார்க்கமாகக்கொண்டு செல்பவளும், பெறுதற் 
கரியவளுமாகிய தெய்வப்பெண்ணா யிருக்தாலு மிருக்கட் 
டும், அவ்வேடசாக௫ிய எமன்களோடு போர்செய்து நிரை 
யைமீட்டு இவளைப் பெற்றுக்கொள்ளும் கொள்கையில் 
வல்லமையுடையவர் இங்கொருவருமில்லை; எவராவது வல்



| கோவிந்தையா ரிலம்பகம். ௧௯௯ 

லமையுடையவ ரிருந்தால் போகட்டும்,ஈம்மாலாகாதப்பா|” 
என்று கைதொழுது ௮க் காரியத்தில் பிரவேசப்பதைக் 

கைவிட்டார்கள். 

அத்தருணத்தில், மேகத்தினின்றும் பிளந்துகொண்டு 

வெளிப்பட்டு அதனிடத்தே பரந்து கோன்றுகன்ற மின் 

னலை நிகர்த்தவர்களாகிய பெண்களின்மேல், அடக்கமில் 

லாத தாூர்த்தருடைய கெஞ்சு விரைந்தோவெது போல 

வேகங்கொண்டோடுட் தேசை நேரான போக்கிலே போ 

கும்படி. செலுத்திப் பின்பு ௮இற்பூட்டியதும், மாலையணி 

ந்து விளங்குவதுமாகிய குதிரையை வட்டமென்னும்கதி 

யிலே செல்லும்படி. (அதாவது: வட்டமாகச் செல்லும் 

படி.) ஒட்டிக்காட்டுசின்ற சா.ரத்திய விசேஷத்தையுடைய 
வனும், வாசனைபொருக்திய மாலையை யணிந்தவனுமாகிய 

சீவகனுக்கு, அவனுடைய கட்டளையால் வெளியில் 61.8 

கும் விசேஷத்தை யறிந்துவரச்சென்ற ஒரு மனிதன், 
அவ்வாறே சென்று இரும்பிவக்து, வேடர் நிரையைக்கொ 

ண்டுபோனதால் ஊரார் வருத்தக்சை யடைவதையும், 
நந்தகோன் நிரைமீட்டார்க்கு மகளைத் தருவேனென்று 

பழறையறைக்த விசேஷச்கதையும் தெரிவித்தான். இதைக் 

கேட்டவுடனே சவசன், “4 நல்லொழுக்கதச்தையும், பசு 
வையும், துறந்தகாசையும், பெண்டீரையும், பாலமரையும், 

பார்ப்பார் என்று சொல்கின்ற வேதியசையும் இடுக்கண் 

வக்தகாலத்தில் பாதுகாவாம லிருப்பேனாயின், தன்னிடக் 
தேதங்கெ விீரமாகய மனையாள் (அதாவது: வீரம்) அய 

லானிடத்தே செல்லக்கண்டும், (௮.காவது: அயலார்வெழ் 
றிசொண்டு தனக்கு ௮பஜெயதக்தை யுண்டாக்கக்கண்டும்) 

உடனே சென்று அப்பகைவரசை வென்று, அவ்வி. ரத்தைக் 

கைக்கொள்ளாமல் ச௫த்தஇிருந்து, ஆண்மையற்ற பேடி. 

யைப்போன்று, பின்னும் உயிர்வாழவேண்டிப் பாற்சோ 

ற்றை உண்பதற்கு விரும்பி ௮த்தொழிலை மேற்கொள்



௨௦௦ சீவக௫ந்தாமணி வசனம். 

இன்ற அற்பமான ஒழுக்கத்தை யுடைய அக்கட்டியங்கார: 
னாவேன்; ஆதலால், பசுகிசைக்குக் துன்பம்வந்ததென்று 

ணர்ந்தும் அக்கட்டியங்காரனைப் போன்று மெளனஞ்சா 

இத்திருத்தல் ஈகம்போன்ற வீரருக் கழகன்று ; தாம் இப் 

பொழுதே சென்று வேடசை வென்றது நிசையை மீட்க 

வேண்டும், ” என்று கூறினான். இவ்வாறு கூறினவன் சிறி 

தும் தாமதமின்றி உடனே யெழுக்து, குதிசையை ௮ல 

ங்கரித்து,த், தேரின்றுகக்தை அதன் கழுத்தித்பூட்டித்தே 
சையும் அலங்கரிக்கவேண்டிய விதத்தில் அலல்கரித்துப் 
பின்பு தன்னையும் போர்க்குரிய அலங்காரமாக அலங்க 
ரித்துக்கொண்டு, வில்லைவளைத்து நாணேநிட்டுத் S68 
யான பாணங்களையும் ஆசாய்க்தெடுத்துக்கொண்டு, தன் 
னுடைய வீரரும் பின்கொடசக் கார்காலத்து மேகத்இந் 
ஜோன்றும் மின்னலைப்போல மிகவும் விரைவாகச் தேரை 
ச்செலுத்தினான். அப்போது வேகமாச ஓதெலினால் குதி 
சைக்குளம்பினின்றும் பூமிமேல் எழுந்த தூளி ஆகரயத் 
இற்பரவ, அதனாலே பகற்பொழுது மறைந்து அத்தேர் 
சென்ற வழியெல்லாம் இருள்சூழ்க்த2. இவ்வாறு கடி. 
இல் தேசைச்செலுத்தச் வேகன், பசுநிசையை ஒட்டிச் 
செல்லும் வேடர் சமீபத்தில் நெருங்கினான். இச் தேரைக் 

காணவே, வேர் கூட்டத்தில், முன்பு ஆந்தையின் 
சகுனத்தை ஆசாய்க்து பலன் கூறியவனாகிய நிமித்திகன், 
மற்ற வேடரைகோக்க, “இங்கு வருன்றவனோ, கெய் 
யிலே தோய்ந்து பளபளப்பாக விளங்குகின்ற வாள்போ 
ன்ற கண்களையுடைய பருவமங்கையர், தங்கட்குச் தகு 
இயான வாலிபரிடத்தே கோக்குகன்ற பார்வை தவரு.தூ 

சென்று அவர்களுடைய மனத்இற்பாய்ந்து வேதனையைச் 
செய்வதுடோலப் பகைவர்மீது தப்பாமற்பாய்க்து வேதனை 
யைச் செய்யக்கூடிய அ௮ம்புகளையேவுக் தொழிலிலே மிக்க 
வல்லமைதங்கிய குமரன்; தன்னுடைய பலமுள்ளதே



Car வித்தையா ரிலம்பகம். ௨௦௧ 

சொன்றே எல்லாத் இக்குகளிலும் சென்று முதன்மையா 
கக் கலந்துலாவும்படி. ௮கனைச் செலுத்தி யுத்தஞ்செய்யக் 

கூடிய இவனுடன் காம் எதிர்த்துப் போர்செய்து வெல்லும் 

தருணம் இஃதன்று; ஆதலால், இப்பொழுது பசுநிரையை 
விட்டு ஓடிப்போவோம்,; முன்னே கான் கூறிய சகுன 

பலனின்படி. இவனை வெல்லுதல் கமக்கரிதாகும் ; எதிர்ப் 

போமானால் காம் சதோற்றோடுவது இண்ணம், '” என்று 
கூறினான். ௮கைக்கேட்டவுடனே அவ் வேகவெர்கூட்டக் 
தார், அர்டிமித்திகனை கோக்க, “ பெரிய முதலைக்குப் பழ 
மையான நீரையுடைய சமுத்திரத்தில் அதைக் காட்டி. 
னும் வலியகொன்று ஏற்படுமேயானால், காம் மிக்சுவலி 
மைசெலுத்தக்கூடிய இக்காட்டில் ஈமக்கும் வலியவர் ஏற் 
பட. அவரைக் காண்போம் முதலைக்கு ஜலத்தில் தன்னை 

ஜெயிக்கக்கூடிய வேறொரு எதிரியுமில்லை; அதுபோல 
நம்மை இக்காட்டில் ஜெயிக்கக்கூடிய எ.இிரியுமில்லை ; எவ் 

வளவு பலமுடைய வீரன்வக்காலும் ஈம்மை இக்காட் 
ஓல் ஜெயிக்கமுடியாது ; அற்பபலமுள்ள பாம்பு தன்வ 
ளையில் நுழைந்து விட்டால் அதன்வாலைப் பிடித்திழுத்து 
அசை வெளியேற்றுவது எவராலும் முடியாது, அது 
போல் காம் ஈனஜாதி வேடராயிருந்தாலும் ஈம் சொந்த 
இருப்பிடமாகிய இக்காட்டிலிருக்கும் வசையில் மக்குப் 
பலம் ௮;இகமுண்டு; * உள்ளரர் எலி அயலூர்ப் பூனையை 
வெல்லும்,” என்னும் பழமொழியை நீர்கேட்ட இல்லையா ? 
இவன் எப்பேர்ப்பட்டவனா யிருந்தாலும் சரி; நாம் நிரை 
யைவிடலாகாது, ஒருகைபார்ப்போம்,”? என்.று விரங்கூறி 
இளை அகப்படாமல் கெடுநேரம் வருந்திய ப௫ியினால் 

இரையைக் கவ்விய நாகம் என்னவக்தாலும் அவ்விரை 
யைவிடாமல் பற்றிக்கொண்டிருப்பதுபோல அப்பசுநிரை 
யைவிடாமல் கைப்பற்றிக்கொண்டு யுத்தஞ் செய்வதற்கு 
விசைந்தெழுந்தார்கள். 
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௨௦௨ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

அப்படி. யெழுந்தவுடனே அக்கூட்டத்திலுள்ளவே 

டர்கள், €வகனையும் ௮வனைச்சேர்ந்த விரர்களையும் பார் 
த்து, * கட்டியங்கார மன்னனுடைய கடல்போன்தபடை 

கெட்டோடும்படி. பாணப்பிரயோகஞ் செய்து வெற்றிகொ 

ண்ட வேடசென்கன்ற இவ்வெமன்களுக்கிடையில் oy acs 
பட்டுக் கொள்ளாமல், உள்கள் உயிர் பிழைக்கும்படி. இவ் 

விடத்தினின்றும் ௮அகன்றோடிப்போய்விடுங்கள் ; எங்களை 
ஜெயித்தல் உங்களாலாகாது 5? வீணே எம் கைப்பாணங்க 

ளால் மடியவேண்டாம், '” என்று உரத்துக்கூவித் தங்க 
ஞூடைய துத்தரிக்கொம்பை வாயில் வைத்தாதி, வாயி 
னாலே வீரத்தாலீடும், & கொக்கரிப்பையும், 4 சீழ்க்கை 

யென்னும் ஒருவகைச் சப்தக்தையும் எழுப்பினார்கள் ; 
(அதாவது: கொக்கரிப்பும் €ழ்க்கையுமிட்டு ஆர்ப்பரித்தார் 

கள். அவற்றிற்கு எதிராகச் சவகனுடைய சங்கும், போர் 
ப்பறையும், கொம்பும் ௮க் காட்டிலே முழங்னெ; அப் 
பஜ. முழங்கவே அ௮வ் விருபடையின் முழக்கமும் மேக 
முழக்கத்சையும் கடல்முழக்கத்தையும் நிகர்த்து எழுந் 
தன. அப்படி. இருபடைகளிலும் முழக்கமுண்டாக ஏ]ர் 
த்தவளவிலே, காலில் ௮ழகைச் செய்கின்ற வீரக்கழலை 
யுடையவனும், பெருமையிற் சறர்கவனுமாகய வேகனு 
டைய பலம்பொருக்கியதேர், விசையுண்டாகும்படி சுழற் 
றிக் கையினால் வீசுகின்ற 1 கொள்ளி வட்டத்தையும், 

* கொக்கரிப்பு - கோழி கொக்கரிப்பதுபோ லிடுஞ்சப்தம், 

1 சீழ்க்கை - காவின் நுனியை மடித்து ஒருவகையாக இடப்ப 

டும் சப்தம்; இ௮, “ஈட்டி யடி,” என்று இக்காலத்.து வாலிபருக் இடை 

யில் தப்பாக மருவி வழங்குவது ; இவ்விருவகைச் ௪ப்சுமும் எதி 

ரிகளை அவமதத்துச் செய்யப்படுவன, 

1 கொள்ளிவட்டம் - கீண்டகம்பியில் பச்தஞ்சும் தி நெருப்பிம் 

கொளுத்தி வட்டமாகச்சும்றும் ஒருவகைக் தொழில்,
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% காற்றாடியையும்போல எல்லாத்இக்குகளிலும் விரைவாக 
ஓடி. வட்டமாகச்சென்று வேடர் படையைவளைக்க, அத்து 

ணத்தில் €ீவகனுடைய வீரர்கள் வீரத்தால் முழங்கினார் 
கள், அதுகேட்டு வேடமும் வீராவேசமான வார்த்தை 
களைக்கூறி ஆர்ப்பரித்தார்கள் ; ௮ப்பொழுது சீவகன், பின் 

னேசகான் கட்டியங்காரனோட செய்யப்போகும் போருக்கு 
நல்லராள்பார்த்து முதல்நாள் போர்கொடங்கியதுபோல, 

முதலில் இப்போரை இக்க ௩ல்லநாளில் கொடக்கஞ் 

செய்து, வேடர் தனக்கு நிகரில்லாதவ ரானபடியாலும், 

அரசாட்டி யில்லாததால் ௮வ் வேடர் தனக்குப் பகைவ 

சாகாமையானும் ௮வ்வேடசை ௮ஞ்சப்பண்ணிப் பசுநிசை 

யைமாத்திரம் மீட்டுத் தன்னுடைய அருளையும் வீரத் 
தையும் வெளிப்படுத்தும் கோக்கத்தோடு சென்றவனான 
படியாலும் ௮வ்வேடரைக்கொல்லுல் கருத்தில்லாதவனாய், 

ஆயுதப்பிரயோகஞ் செய்யாமல், அவர்கள் அஞ்சும்படி. 
சண்டை நடத்துவதுபோல் நடித்து இளங்குமரர் தமக் 

குள்ளே படைவகுத்து விளையாடுவதை நிகர்த்து விளை 
யாடினான். அப்படி. விளையாடிய தருணத்தில் வள்ளற்றதன் 
மையையுடைய வச் €வகனது தேர் எல்லாப் பக்கங்களி 
லும் வளைந்து பலகேர்கள்போலச் செல்லும் முழக்கத் 

தாலும், ௮2 கேசோடிய விசையா லெழும்பி வளைந்த புழு 

தியினுடைய மயக்கத்தாலும் ௮வ்வேடர்கள், சக்கரத்தை 

யுடையவனாகிய தஇருமால் ஏறிச்செலுத்தும் கருடபக்ஷி 

* காற்றாடி. - பனையோலைச் துண்டை நடுவில் தளைசெய்து 
முள்ளில் கோத்து அம் முள்ளின் நுனியில் காய்ச்த ஆட்டுப்புழமுக்கை 
யைத் தடையாகக்குத்திவைத்துக் காற்றுவாட்டத்தில் காட்டி. ge 
வோலை ச௬ழலும்படி. செய்து சிறுவர்கள் விளையாடுவது ; இக்காலத் 
தில் இதைக் காதெத்தாலும் அழகாகக் தாமரை மலர்போலச் 
செய்வதுண்டு ; இச் காம்றாடியைப் பாண்டிகாட்டுச் இறுவர்களிடம் 
மிகுதியாகக் காணலாம்; இது, பட்டணத்துச்சிறுவர்கள் ஆகாயத் 
தில் பறக்கவிடும் காதெப்படமன்று, ் 
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யின் றகொலியினாலே அரவம் மதிமயங்கிப் படத்தை 

யொடுக்கி விழ்ர்துபோல மன ஷூக்கங்குறைந்து, அடை 

யிற்டெக்குப் கோழிபோலச் செயலத்றுச் தம்முடையகெ 

ஞ்சிழ் புகாமற் கைவிட்ட ௮றத்தைப்போல வீரச்தையும் 

கைவிட்டார்கள். அப்படித் தைரியமிழக்ச வுடனே அவர் 

கள், வட்டமாக எல்லாத் இசைகளிலும் சென்று பலதேர் 

கள் போன்றுலவிய சவசனது ஓற்றைத்கேசை அகேகம் 

வீரர்கள் ௮கேகம் தேர்களைக்கொண்டு வளைந்து போர் 

புரிவதாக நினைத்து, *: இவ்வளவு தேர்ப்படையோடு யுத் 

தம் புரிதல் ௮ருமை; காம் ஓவெதே கலம்,” என்று ஓவ் 

வொருவரும் உறுதி கொண்டு தங்களுக்குள்ளே, * ௮ 

சன்படை கெட்டபின்பு ஓற்றைத்தேயே வருமென்று ஆக் 

தைப்பறவை கூறுவதாக இந்தப்புறுத்தலைபோன்ற சிறிய 

தலையையுடைய வேடன் (அதாவது: தலைசிறுத் இருப்ப 

தால் மூளையுஞ்றுத்து ௮கனால் அறிவுகுறைச்துபோன 

இம் நிமித்திக வேடன்) ஈமக்குச்சொல்லி, நிமித்தங்கூறுவ 

இல் சரியாக ஆராய்ந்து பார்த்துக் கூருமல் தவறிப்போ 

னான்; இப்போது ஈம்மை அ௮ரேகந்தேர்கள் அளவற்றன 

வாக வளைந்கன ; ஆதலால், இவ்விடத்தில் காம் பசுநிரை 

யைக் கைக்கொண்டு ௮டைவதான வெத்றிகமக்குக்கடைப் 

பதரிதாகும், இனி காம் கடுமையாக, ஈம்முடைய ஊக் 
கத்தை ஒரு எழுப்பு எழுப்பி (அதாவது; ஒரு முறை 

ஊக்கத்தோ டெதிர்த்து எதிரிபடையைப் பின்செல்லும் 

படி. கொஞ்சம் தள்ளிவிட்டு) சாமெல்லோரும் பிழைக்கும் 

படி, ஒருவருள்ளம்போல ஏகோயித்து ஐடி. விடுவோம் 5 
இப்போது இப்படை மேற் கூறியபடி. சற்றுப் பின்வாங்கு 
ம்படி, பாணங்களைச் செலுத்துங்கள், '” என்று சொல்லி 

எல்லோரும் எதிரேறிச்சென்று, அவர்களைக் கொல்லா 

மல் அவர்களுடைய உயிரை அவர்களுக்குத் தானமாகக் 

கொடுத்த வள்ளலாகிய சீவகன்மேல் மிக்கமுழக்கத்தோடு 

பாணமழையைப் பொழிஆ்தார்கள்.



கோவித்தையா ரிலம்பகம். ௨௦௫ 

அவ்வாறு அவர்கள் பாணங்களைச் சொரிந்த மாத்தி 
சத்திலே, பெருமைபொருக்திய மலையில் தொடங்இப் 

பெய்ததும், கரிய நிறத்தையுடையதுமாகிய கார்காலத்து 

மழையைக் காற்று கல்லென இரசைந்துகொண்் டெழுகந்து 

சிதறும்படி. ௮டித்க தன்மைபோலச், €வகனாகிய இசாஜ 

புத்தன், தன்கைவில்லாலே தான் சொரி௫ன்ற அம்புகளை 

எதிரில் வரிசையாகத் தொடுத்துக் தன்மேல் வரிசைபட 
வெழுந்துவக்த ௮வ்வேடசதற வெவ்விய நுனியையுடைய 

பாணமழையை விலக்கினான். இவ்விதமாகசக் தனது வில் 

A665 பொருந்திய கடியபாணங்களைக் * தொடுத்து 

அவர்களுடைய பரணங்களை விலக்கிய மாத்திரத்திலே, 
வேடர் சற்றுத்தளர்க்தபடியால், ௮த்தருணங்கண்டு வேக 

னுடைய வீரர் திருப்பப் பசுகிசை இந்தப்பக்கத்திற் நிரும் 
பியது; அதைக்கண்டு சந்தோஷ மிகுதியால், இடையர் 
கள் களிப்பான சப்தமிட்டு முழங்கினார்கள் ; ௮த் தருண 

SEO நிசையைக் கைவிட்ட வேடர்கள் ஒருபக்கத்தில் 
இரண்டார்கள் த அவ்வாறு தரண்டவுடனே கொல்லாமல் 
அக் கூட்டத்தைக் கலைக்கும் பொருட்மிப் பாணங்களை 
யேவுகற்குச் சீவகனுடைய அழகைச் செய்யக்கூடியதும், 

பலம்பொருந்தியதுமாகிய ஒருதோள் முடங்்இற்று; மற் 

ஜொருதோள் நீண்டது; (இதாவது : பாணம்களை வில் 

லிற்னொடித்து இழுத்துவிடுகின்ற வலக்கையின்தோள் முட 
ங்கவும், வில்லை£ட்டிப் பிடிப்பசாகய இடக்கை விழைப் 

பாக நீளவும் பாணங்களைப் பிரயோடத்தான்.) ௮ப்பொ 
ழூ௮ ஒப்பற்ற வில்லையடையவர்களாகிய ௮வ்வேடர்மேல், 
சீவகனேவிய பாணங்கள் ஆகாயத்்இனின்றும் பெய்கின்ற 
மழையைப்போலக் தாரையாய் நிறைந்து நின்றன. அவ் 
வாறு பெய்கின்ற மழையைப்போல மேலே நிறைந்து 
நிற்கும்படி, தனித்தனியே ௮வ்வேடருடைய பலதேகங் 
களைச் சதைச்தழிப்பவைகளும், வெவ்விய “சர்ப்பக்கத்தை



௨௦௬ சிவக௫தந்தாமணி வசனம். 

யுடையவைகளுமாகிய ௮கேகம் பாணங்களை ஜீவகன், அவர் 
களது உயிர்க்குச் சேதமின்றிச் செரரிந்து பயமுறுத்தி 

அதன் மேல், ஐம்பத்தாருயிரம் பேர்களாகிய ௮வ்வேடர் 
கள், தங்கள்கையி லுள்ளவைகளும், எதிர்த் துவந்த பிற 

ரைக் கொல்லத் தக்கவைகளுமாகிய விற்களையும் பாணவ் 
களையும் அஞ்சிக் கிழேபோடும்படி செய்தான் ; அவ்வா 
ரூகவே ௮வ் வேடர்க ளெல்லோரும், மையாகிய சுண் 
ணத்தையணிந்த (அதாவது: தாூள்ரூபமா யிருக்கின்ற 

அஞ்சனத்தை யணிக்க ) வேல்போன்ற கண்களையுடைய 

ஸ்.திரீகளள மனம் உறுதியின்றி நோக்கிய விடத்தல் மிக்க 
விசைவாகச் செல்வதுபோல மனவுறுஇகெட்டு ௮க் காட் 

டிலே தாங்கள் குறிக்க விடக்திற்கோடி. ஒருகணப்பொழு 
தில் மறைந்தார்கள். 

வேடர்கள் மேற்கண்டபடி. ஆயுதங்களைப் போட்டுத் 
தோற்றோடி மறைந்தவுடன், வேகன் நிரையைமீட்டுத் 
திரும்பினான் 5 இசாகு வென்னும் கரகமாகய கரும்பாம்பி 

னுடைய வாயிலகப்பட்ட சந்திரனை கெடியோனாகிய இரு 
மால் ௮தனினின்றும் வெளியாம்படி. Sir gure, sa 
வேடர்மீது வாளாயுதத்தினா லேற்படும் தழும்புமில்லாமல், 
ஆசாய்ந்தெடுக்கப்பட்ட வெவ்விய பாணத்தின் வாயாலேத் 
படும் தழும்பு மில்லாமல் தன்தோளிலே பொருந்திய வில் 
லினொலியைக்காட்டி, ௮வர்களை அஞ்சியோடும்படி. செய்து 
அதனாலேயே பசுநிரையை இவ்வாறு மீட்டுக்கொண்டு 
இிருமபியவனாகிய இச் சீவக குமாரன், இத்தருணத்தில் 
எப்படியிருந்கா னெனில், நாடோறும் தான்கற்ற கலைத் 
இ.ரங்களை யெல்லாம் படிப்படியாகக் காட்டிவந்து முடி. 
வாக இக்காளில் இக் நிசை மீட்டதைக்கொண்டு தன்வல் 
லமை முழுதையுவ் காட்டினமையால், ஒவ்வொரு இதியி 
அம் கலைகள் வளர்ந்துகொண்டே வந்து பெளசணமி என் 
னும் இனத்தன்று பூரணமாகப் பதினாறுகலைகளும் நிறைந்து



கோவித்தையா ரிலம்பகம். ௨௦௭ 

மிக்கபிசகாசத்தோடு விளங்கும் வெண்மையான சந்திரன் 

செல்வதை நிகர்த்கான். 

இப்படி. இவன் செல்ல, நிசைமீட்ட விசேஷச்தை 

யறிக்த Aor விரைந்தோடிக் கட்டியங்கார விடத்தில், 

₹ மலர்ந்த புஷ்பங்களாற் ஜொடுக்கப்பட்ட மாலையையணி 
நீ தவனாகய சீவகன், கன்னுடைய தோழருடனே சென்று, 

இருவகைப்படையிலும் gy Ces மொன்று மில்லாமல், 

முன்னே ஈகம்படையை அ௮டித்கோட்டிய வேடரால்கொள் 

ளப்பட்ட நமது ஈந்தகோனுடைய பசுகிசையை மிக்க 

உபாயத்தோடு மீட்டுவிட்டான்,”” என்று கூறினார்கள். ௮வ் 

விதம் கூறவே தனக்குக் கெட்டநாள்வந்து பொருந்த 
அதனாலே மதிகெட் டி.ருக்கன்றவனாகய அவன், **ஈம்மு 

டைய படைபோய் மோதி ஜெயிக்க முடியாமல் தோற் 

ரோடி. வந்ததன்மேல் ஒரு செட்டிமகன் கெட்டித்தன 

மாய்ச் சென்று வெற்றிகொண்டுவக்தா னல்லவா ! '” என்று 
பொருமைகொண்டு அதை வெளிக்காட்டாமல், வாள்பட் 
டதனா லுண்டாகிய புண்ணுள்ளே கூர்மைதங்கிய வேலா 

யுதத்தை எறிய அதனாலே ஒருவன் மனம் இற்றததுபோ 

லக் தன்மனத்திற்குள்ளே அழற்சியை யடைந்தான், ௩௧ 
ரத்திலுள்ள மற்றஜனங்க ளெல்லோரும் €வகன் வெத்றி 

யைக்குதித் தேற்பட்ட சந்தோஷ் மிகுதியால் இச்சீவக 

னைப் புகழ்ந்து எவ்விடத்தும் முழங்கினார்கள். 

இதற்குள் சீவகன், தான்இருப்பிய நிரையை இடை 

யர்கள் வசப்படுத்திவிட்டுத் தவ்னைச்சேர்ந்த வீரருடன் 

இசாஜமாபுரத்திற் புகுந்து விதிவழியாக வெற்றி விளய் 
கச்சென்றுன். அப்படி. இவன் செல்கின்ற தெருவிலே, 

கற்புடைய பெண்கள், தாங்கள் வாசஞ்செய்வதும், சூரிய 

. மண்டலம்வசை உயர்க்து சென்று அச்சூரியனையுக்தகொ 

டக்கூடிய கொடிகளைக் கொண்டிருப்பது மாகிய மாளிகை 

யிலே, இச்சீவகனுக்கு மூழ்ச்சசெய்யும் பொருட்டு வாச



௨௦௮ சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

னைப்பொடி.களைக் கலந்து இடப்பட்ட தீம்புகையை எய் 

கும் பரவும்படி. புகைத்து, அழூய பூமாலைகளை வரிசை 

யாகத் தொங்கக்கட்டி, வாசனை வஸ்துக்கள் கலந்த Fh 

தனக்குழம்பு மூசலியவற்றை எங்கும் கெளித்து, இப்ப 

டியே இன்னும் பல இறெப்புக்களையுஞ் செய்து அலங்கா 

சப்படுத்தத் தாமும் இவனுக்கெஇரே மங்கலமாகத்தோ 

ன்றும்படி. மணமிகுந்த மலர்மாலையை யணிந்து வாயிலில் 

atg கின்று, ௮ரவவடிவம் மேலே எழுதப்பெற் அுயர் 

இன்ற கொடியை யுடையவனாகஇய துரியோகனனுடைய 

கணக்கலெடங்காப் பெரும்படையைக் கெடும்படி சிதை 

த்து வெற்றிகொண்டவனும், புசவிகள் பூட்டிய கேரை 
யுடைய குமரனுமாகிய அருச்சுனனை நிகர்த்த இச் சீவக 

குமாரனைப் பார்த்து, அளவில்லா மகழ்ச்சிபொங்கி, இச் 

திகைய விரன் நெகொள் உயிர்பெற்று வாழ்க்இருப்பின் 

உலூனுக்குப் பெரும்பயனுண்டா மாதலின், இவன் நீண் 

டகாலம் உல௫ல் இறப்போடு விளங்கவேண்டு மென்று 

மனவுறுஇியோடு நினைத்து, ஐய] நீ மிக்க £ர்த்தியைப் 

பெற்றுப் பொலிவோடு ஏண்ணிறக்ச காலம் வாழ்வாயாக; 

உன்பகைஞ ரெல்லோரும் அடியோடு ஓழிக; உன்னால் 

? என்று வாழ்த்தி, 

இவனுக்கு மீண்ட ஆயுளைக்கொடுக்கும்படி. தெய்வத்தைப் 

பிரார்த் இத்தார்கள். இக் கற்புடைமாதரன்றி, இனிய அழு 

தத்தை யொத்ததும் ஈவர்ததுமாலய வாயையும், இளங் 

இளியினுடைய மழலைச்சொற்களை நிகர்த்த அழகிய சொத் 

இப்பேருலூனுக்குச் ருண்டாவதாக, ? 

களையும், பொன்னினுடைய பிரகாசம் விளங்குகின்ற தேம 
ல்படர்ந்தனவும் வளர்கின்ற இளமை பொருக்தியனவுமா 
கிய பயோதரங்களையும் உடையவர்களாகிய மற்ற பெண் 
களிற்சிலர், இளம் பருவக்தையுடைய இச்சவக Gur 
னைக் காணவிரும்பி, மின்னின் தன்மை பொருக்இய தம் 
களுடைய இடைதுவண்டு வருந்தும்படி. வீடுகளைவிட்டு
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5வெளியிலோடி. அன்னமங்களும், மயில்களும் வரிசையாக 

நின்றாுற்போல அ௮வ்விராஜமா புரமென்னும் அழகிய ௧௧ 
சத்தின் விதியைத் தங்களுக்கு இடமாகக்கொண்டு நின் 

மூர்கள்; இன்னும், செல்வத்திலே தங்கித் தமக்குரியாசோடு 

கலக்.தூ உறவாடுதலாகிய போசைச்செய்யும் %& மன்மதன் 
சேனையாகிய பலமாதர்கள், தங்களுடைய ஓலிபொரும் 
இய பருக்கைக் கற்களையுடைய பாதச் சலம்பென்னும் 
வலியவார்க்கட்டுள்ள சிறுபறைமுழங்க, முக்கிய ௮வய 
வங்களாகிய தேரையும் குதிரையையும் gonads ary 
ட்டி (அதாவது : அவயவங்களை ஆப. ரணங்களால் அலங் 

கரித்துக்கொண்டு) நல்ல ௮அழகுபொருந்தியனவும் நீண்ட 

னவுமாகிய கண்களைப் பாணங்களாகக்கொண்டு, புருவமா 

இய வில்லைப் பூரணமாக வளைத்துப் பெருமையிற் இறம் 
தவனாகய இச்€வகன்் மேலே, இவனுக்கு ஆசையைத்தா 

ண்டி. மனங்கலங்கச் செய்தலாகிய போசை நடத்துவத 

ற்கு முன் வேடர்படை நீங்க மற்றனொருபடை யெழுந்தது 
போல எழுக்தார்கள் ; (அதாவது: அவயவங்களை அலங் 

கரித்துக்கொண்டு வேட்கை நிகழும்படி ஆசையோடு தப் 

கள் பார்வையைச்செலுத்தி இச்€வகனைப் பார்க்கச் சென் 

மூர்கள்), பின்னும் நால், சமமாகும் பொருட்டு எதிர்த்தற் 

கரியதும், நண்மை பொருந்தியதுமாகய இடை தளரும்படி. 
வளர்ந்து அடிபரந்து தளசாது நிலைபெற் நிருப்பனவும், 

விருப்பந்தங்கெய கண்களையும் பிரகாசம்தையு மூடையன 

வுமாகிய பயோதரங்களைக்கச்சினால் இறுக்இக்கட்டி, விணை 
யின் ஈஉரம்பைத்தடவி வா௫ிப்பகனாலே அக்கரம்புகள் அழு 
தக அதுகாரணமாகச் வந்ததும், அழகுதம்கியதுமாகய 

விரலாலே சீவகன்மேற் போடுதற்கு எடுத்த மாலையைக் 
தாக்கி, இச்சீவகன் வரவைகநோக்கி, மேல்மாடல்களில் 

ஈ போகறுகர்ச்சியுள்ள மாதர்களை மன்மதன்படை, யென்றல் 

மரபு, 

27
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கண்ணிமையாது பார்த்துக்கொண்டு நின்ற சிலமாதர்கள், 

தேவலோகத்தில் வூக்கன்றவர்களும், இமையாகாட்டம் 
பெற்றவர்களுமாகிய தெய்வமகளீசை நிகர்த்து விளங்கி 

னார்கள்; இன்னும், நெஞ்சும் இடையும் சுருங்கிக் குறை 

ந்துபோகும்படி, அடிபாக்தெழுந்து வளர்ச்து இன்பத்தை 

யும் தேமலாகிய பொருளையும் சோற்றுவிக்சனவும், செறி 

வுத்றனவுமாகிய சூயங்கள் பொருந்திய மார்பகம் ஒருபா 

“இயே தோன்றவும் மற்ஜொரு பாஇிமறையவும் ஒருவர்பின் 

ஒருவராக நின்று சீவகனை கோக்கயெவர்களும், வேலாயு 

சத்தையும் நீலோற்பல மலரையும் Gat gh) நீண்ட கண் 

களை யுடையவர்களுமாகய சிலமாதர்கள், தங்களுடைய 

கேகம் பாஇதோன்றி மெல்லியவடி.வமா யிருப்பதனாலே, 

நாகலோகத்தை விட்டுப் புறப்பட்டுச் இவகனைம். பார்க் 

தற்பொருட்டு இசாஜமாபுரத்தின் விஇயிலேவந்து கூடிய 

வர்கஷம் நாகர்களுக்குரியவர்களுமாகிய நரககன்னியரை 

als ge தோன்றினார்கள். இப்படி. இவர்களெல்லோரும் 

கூடி. மிக்கவிருப்பத்தோடு பார்க்சூம்போ.ஐ, ஓளிபொரு 

ந்திய ௮அரத்இனாலே அ.ராவிக் கூர் செய்யப்பட்ட கூர்மை 

பொருந்திய இரண்டு வேலாயுதங்கள், தமக்குள்ளே ஒன் 

ஜோடொன் தெதிர்க்துப் போர்செய்யும்போது இடையில் 

ஆட்செல்ல முடியாசதுபோல, agGr ஆடவர்கள் ஈட 

மாடுக்கன்மை நீங்கும்படி (அதாவது: கேரில் ஆடவர்போ 

காதபடி), இணையிணையாசச் சேர்ந்து ஒன் ரோடொன்று 

போர்செய்வகை நிகர்த்துப் புண்டு கம்மைப்பார்க்குங் 

குமாருக்கு விருப்ப மிருஇியா லேற்படுக் ஐன்பத்தை 

யுண்டாக்கி நீண்டு விளங்குகின்றனவும், அழகிய Ger 

நீ்பல மலர்போன்றனவும், விசாலம் பொருக்தியனவுமா 

இய அ௮ப்பெண்களுடைய கண்களெல்லாம் ஒன்முகக்கூடி, 

ஒரே தன்மையை யுடையனவாய், கீண்ட சூரியன் செல் 

லுஇன்ற வழியையே கோக்கு முகமலர்ம் இருக்கின்ற வரி
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சையான இதழ்களையுடைய கெழுஞ்சி மலர்கள்போல, 
நிரைமீட்டு ஜெயதக்சோடு செல்கின்ற இச் சீவக குமா 

சனுடைய தேர் செல்கின்ற வீதியிலே விருப்ப மிகுதி 

யால் அத்தேரையே மோக்கி ஒருமிக்க கெழும்கெ 3 

இன்னும், மேற்கூறிய பெண்களெல்லோரும், மத்றகாளில் 

அ௮லங்கரிப்பதைக் காட்டினும் விசேஷமாக அலங்கரித்த 

அலங்கரிப்போடு அன்றைக்குச் சீவகனைப் பார்க்கும் நிமித் 

தம் ஆங்காங்கே உப்பரிகைகளில் கூடியிருக்கமையால், 

மேற்போர்வைகளும், இடையிலணியும் வஸ்.இரங்களும், 
காதணிகளாகிய % தோ கெளும், 7 குழைகளும், பூவாரய் 

களும், இரத்தினா பரணங்களும், முத்தா பரணங்களும், 

கைவளைகளும், மற்ற ஆபரணங்களும் தன்களுடம்பிற் 

சேர்ந்து, அவற்றின் கரணமிகுந்த ஓலிகள் ஒன்றாகக்க 

லக்கும்படி, அவற்றை யணிந்த சிலமின்னல்களை வரிசை 

யாக நிறுத்தினாம்போலப் பழமையான ஊராஇய gual rr 

ஜமாபுரத்திலுள்ள பலவகைக் கூறுபாடான தெருக்களில் 

அமைந்திருந்த ௮ம் மேல் மாடங்களெல்லாம் உயர்ந்த அவ 

யவ அழகையுடைய அப்பெண்களையே தோற்றுவித்துக் 

கொண்டிருந்தன ; (அதாவது : மேலிடங்களெல்லாம் மின் 

னலைகிகர்த்த பெண்களே கிறைந்திருக்கும்படி. ail on 1 eat.) 

இவ்வாறு கூடி. யிரும்தவர்களுள், ஆசைமிகுந்தொழு 

கத்தக்க (சாவது : ஆசை அுஇகரிக்கழ்தக்க) மயிலைக் 

காட்டிலும் Apis அழகுவாய்ட்தவர்களும், அழகிய குய 

ங்களையுடையவர்களும், அமுதத்தை ards இனிமை 
வாய்ச்தவர்களும், மேகலாபரணத்தை யணிந்த இடையை 
யுடையவர்களுமாகிய சில பரத்தைப்பெண்கள், வேகன் 
மேற்கண்டபடி. வெற்றியோடு செல்வதைப்பார்த்து, முறை 
மையாக மங்கலவாழ்த்துக்கூறி, * அணிற்சிறந்த ?வககுமா 
சனே | 8 அழகோடு செல்வாயாக, ? என்பாரும், **இப் 

* தோடு - காதோலை, ரு குழை - குண்டலம்,
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பூமியின் ஆளுகையும் உனக்குச் சொந்தமாகச்சேர்க,”” என் 

பாரும், இவன்மேல் அதிகரித்து விழுவதால் இவனுக் 

குச்சிறிது வருத்தமுண்டாக எவ்விடத்தும் வாசனைப்பொ 

டியைச் சொரிக்தும் குளிர்ச்சிபொருக்திய மகரந்தம் உதிர் 

இன்ற மாலைகளை வீசியும் வாசனைச்சாச்தைக் கைக்கொ 

ண்டெறிந்தும் நிற்பாரும், பக்கத்தில் நிற்கும் பெண்ணை 

ப்பார்த்து, * கட்டுதலையடைய அழூய மாலையையணி 

ந்தவளே | * கேட்டதை இல்லையென்னாமழ் கொ டுக்குங்கொ 

யில் இறந்தவன் கன்னன் ஒருவனே, கொல்லுகின்ற எம 

னைப்பார்க்கிலுங் கொடிதாகய வாட்போரைச் செய்கின்ற 

படையில் வெற்றிபெற்றுச் சிறந்தவன் அருச்சுனன் ஒரு 

வனே, இவ்விரண்டும் ஒருவனிடத்தே நில்லா, ” என்று 

வழங்குங்கூற்று , நற்பயன் விளங்குகின்ற ஆரசாய்ச்யை 

யுடையவர்களும், நுட்பமான தாலொழும்குள்ளவர்களுமா 

இய பெரியோர்கள் சொன்ன மொழியாகும்; அதன்ப 

டியே கொடைத்திறமும் படைத்திறமும் ஒருவனிட..த்தில் 

அமைவது அருமை; அப்படியிருந்தும், அவ்வி. ரண்டை 

யும் நமக்குச் சிறந்தவனாகிய இச் எீவகனிடத்தே கண் 

டோம்,” என்று சொல்லி இவனைச் தொழுது நிற்பாரும், 

உலகமெல்லாம் போற்றத்தக்கவனா: யிருத்தலின், பெரு. 

மையிற் இறக்தவனுய இவனைப் பெற்ற நற்முய், செய்யப் 

பட்ட தவம் நிறைந்தவள், '” என்பாரும், ** இவனைக்கண 

வனாக அடையப்போகின்ற உக்கமஸ்இரீ, எந்தமலையிலே 

யிருந்து இவனைப்பெறும்படி அரியதவத்தைச் செய் 
தாளோ! அஃது எவ்வளவு கடமையை யுடையதாயிருப் 

பினும் நாமும் இவனை இந்தஜென்மத்இல் பெரறாவிட்டா 

லும் அடுத்த ஜென்மத்திலாவது பெறுமாறு Ys SS 

தைச் செய்தற்கு அதன்வழியிலே சார்வோம், *” என்று 

சொல்வாரும், இன்ஸும் இவனை விரும்பிப்பார்த் து, வேட் 

கைமிகுதியினாலே கெஞ்சுலர்ர்து, அவ்வாறு இவனிடத்



கோவித்தையா ரிலம்பகம். ௨௧௩ 

தேகொண்டதும், மிக்க றெப்புள்ளதுமாகிய தம்முடைய 

வேட்கை கோயைக் தம்தோழியிடத்திற்சொல்லி நிற்பவ 

ரும், இவனைகோக்க, * பகைவசை வென்ற செல்வனே | 

எம்மீது இருபைசெய்து காளை எங்கள் கனவினிடத்தே 
வந்து செம்மையாகிய மலர்மாலையை யணிக்த உன்மார்ப் 

கத்தை யாங்கள் காணும்படி காட்வொயாக,”” என்பாரும், 

தாம்கூறும் வார்த்தை யொன்றையும் கேட்பா ரில்லாமை 

யால் மயங்கிரின்று, தாம் இவனிடத்தே விரும்பும் ௮னு 

பவம்களைக் தங்கஞுடைய மனத்தோடு சொல்வாரும், இன் 

னும் இவனுடைய அழகு முழுவதையும் கோக்க, :: பெரு 

மையித் இறந்தவனாகய இச்€வக குமாரனுக்கு மண்ணு 

லகத்திலுள்ள இம் மனிதர் எந்தவகையினாலும் நிகராக 
மாட்டார் _ ஆதலால், வெற்றிபொருகந்திய வேலாயுதத்தை 

யுடைய இக்குரிசிலை நிகர்ப்பவர்கள் விண்ணுலகத்தித்றா 
னிருப்பார்களோ £? அதையும் காம் அ௮றியேம், ” என்பா 
ரும், வீணையிசையின் இனிமைகச் தன்மை தன்னிடத்தே 

தல்குகின்ற சொல்லையுடையவர்களாகிய இவ்வுலக மாதர் 

கள், இங்குக்கி௮டைக்காக இவனுடைய கல்ல ௮ழகைக்க 

ண்டு அனுபவிக்கும் பொருட்டு, இர்த ௮ண்ணலைத்தாம் 

செய்த தவத்தாலே பெற்றவர் தேவசோ | மனிதசோ | மற் 
நியாவசோ | வர் எவரசாயிருந்தாலும் உலகத்தாரெல் 

லோராலும் மிகவும் விரும்பத்தக்கவ ராவார், ”” என்பா 
ரமாக, முழந்தாளளவாக உடுக்கும் & வட்டையை 
அணிந்து விளங்கும் வீரரடம்கய சேனையை யுடைய 
இவ்வள்ளலாகிய சீவகனை அவ்வீஇயில் வரக்கண்ட மாகத் 
இிர,த்திலேயே, வேட்கையாகிய இரண்ட அக்கினியா 
னது தங்கள் தேகத்தூடுநின்று எரிய, அதனாலே காய்ச் 

*% வட்டுடை - வீரர் முழந்தாளளவாக உடுக்கும் ஒருவகை 

உடை ;) இதனைச் சல்லடமென்றும், குறுங்காம் சட்டையென்றும் 

இக்காலத்தவர் கூறுவர்; பூசாரிகளும், க.£கமெடுத் தாடுவோரும் 

கூட இதனை யணிவதுண்டு, 

 



௨௧௪ சீவகசக்தாமணி வசனம். 

சிய அரக்கை நிகர்த்சதும், சவர்கதுமாகய வாயழகின் 
நலம் கருகிரின்றார்கள் ; அப்படி. நின்றவர்கள், பின்னரும் 
ஆசை அதிகரித்துக் தேகமெலிதலின், இடையி லணிம் 
இருந்த பட்டாடையின்மேல் திரிக்கப்பட்டு வளைந்தஇருக் 
கமேசலை, கழன்று பஞ்சுபோன்ற மெல்லிய பாதம்களில் 
விமுக்து அவதற்றைச்சூழவும் கைகளில் அ௮ணியப்பட் டி.ரு 
நத அழகிய வளையல்கள் கழன்று அம்மேசலையின் மேல் 
விழவும் மெய்சோர்ச்தார்கள், 

அப்படி. நிற்கும்போது அவர்களைக் சடந்து ஆணிய 
சிறந்கவனாய சவேகனுடைய தேர் அப்பாற்செல்ல, அத் 
தேருக்குப் பின்பக்கத்தில் நின்றவர்களும், கச்சுமேலே 
போகப்போக வளஞுகின்ற அழகுபொருந்இய குயங்களை 
யுடையவர்களும், முன்னே வளையல்கள் கழலப்பெற்றவர் 
களுமாகிய ௮ம் மாதர்கள், அச் தேர் மதையுமளவும் பார் 
த்துநின்று, அவனுடைய அழகு தங்களுடைய கண்ணுக் 
குத் தெரியாமல் மறைந்து போகப்போக, அவனைத்து 
இச்து இரண்டு கைகளையும் மேலே தூக்கிக் தொழுது 
அக் கைகளைக் கழே கொல்கவிட, அப்போது ௮க் கைகள், 
முன்னிலும் அஇகமாசு மெலிவுற்றபடியால் முன்னே வளை 
யல்களை யிழங்ததன்றி, அவ்வளையல்களுக்கு மேற்புறத்தில் 
அவை ஈ௩ழுவாதபடி. அவத்றிற்குக் காவலாகவும், நெருக் 
கமாகவும் இடப்பட்டிருந்த & கொடிகளும் நிலத்தில் கழ 
ன்று பலவிடங்களில் விழும்படி, அவற்றைச் சிதறிச்சொ 

ரிக் சன ; பின்பு அவனுடையதேர், அப்பால் செல்லுஇன்ற 
வீதியிலே அவ்விடத்து நின்று பார்க்கும் எல பெண் 
களுக்கு வேட்கையால் உடம்பில் ப௫௪ப்புறிறம் பரவும்படி. 
சென்றது, அப்படி. ஆங்குச்சென்ற மாத்திரத்திலே அவ் 
  

* தொடி - வளையல்களுக்குக் காவலாகப் பக்கத்தில் நெருக் 
கமா மிடப்படுவது; இதனை இக்காலகத்துப் பெண்கள் seen cat 
மென்று கூறுஇன்றார்கள்.



கோவிந்தையா ரிலம்பகம். ௨௧௫ 

விடத்தில் மேற்கூறியவாறு பாப்புப் பரவப்பெற்று நின்ற 
மாதர்கள், தல்களுடைய தோளடியிலுண்டான அப்பசலை 

தரும்படி. ௮தற்கு மருந்தாகப் பெறுமையிற் சறக்தலனா 

இய ௮ச் சவனுகனுடைய அழகைப் பருகுன்றவர்போல, 

ஒளிபொருக்திய முசத்திலே மலர்க்ச மலர்போலும் குளிர் 

ந்து விளங்குன்றனவும், விசாலமள்ளனவுமாகய தம்கள் 
கண்களாலே வளைத்து அவனைப்பார்த்து, வேட்கை மிகு 

தயால் கடுங்னெவர்களாய், காணமாகிய மு.சன்மைபயெற்ற 

தளை ஃடுத்தலாலே, அவனுடன் செல்லமாட்டாமல் நிற்ச, 
கொலைபொருக்இய முகத்தையுடைய புலியோடு வீரத்தில் 

நிசசாவோனாகிய ௮ச் சீவகன், அள்குச் சிறிதும் நில்லாது 

Gem, Or Pes இரவியக்சை யுடையதும், மதிலாத 

சூழப்பட்ட துமான க௩ஐ௪ன் மாளிகைக்குள்ளேபுகுக்தான். 

அவ்வாறு புகுக்க மாத்திரத்திலே அவனுடைய தே 
ரிற்பூட்டிய குதிசைகள், பொன்னாலா௫ய அச் தேர்நுகச் 

தால் தொடுக்கப்பட்டிருக்க தொடுப்பைவிட்டு bah 

( அதாவது: தேரினின்றும் அவிழ்ச்தலீடப்பட்டு) ச் 

தாங்கள் நகிற்குமிடமாகிய குதிரைச் சாலையிலே புகுந்தன, 

அதன்மேல் இரத் இனவட்டில் நிறைய இணஷிய மதுவை 

வார்த்து, ௮ம் மதுவா௫யே பலியையும், புஷ்பஃ்தையும், சக் 

தனத்தையும், விளக்கையும் மங்கலமாக முன்னே ஏகம் 

தேருக்கு வழிபாடசெய்யப், பிரகாக்கன்ற ms Cars 

னது, மின்னலைச் சொரிலவ்ற செம்பொல்னாம் ஈட்டப் 

பட்ட தேர்ச்சாலையிலே புகுக்கது பின்பு, ஆயிரம் கட் 

டுப் பெண்கள் நெருங்கிச், சாமசை, பம், பொல்னாற் 

செய்த கிறைருடம், ணைக்கயல், சண்ணாடி, தோட்டி, 

% கமலிசை, வெண்முசசு என்னும் அஷ்ட மங்கலதக்தையு 

மேர்இதச் தங்கருடைய கெற்றிப்பட்டமும், சாட களி லணி 
. ச ல . ச ட ச - . 

யப்பட்ட கூ a? 2... GNI) & WF LO மி ool egal, மறற Ly on tL) Ohl 

  

* கதலிகை - அத்கொடி.



௨௧௬ சீவகசச்தாமணி வசனம். 

களி லணியப்பட்ட பல ஆப.ரணய்கள் சப்இக்கவும், தேக 
ததி லணியப்பட்ட உத்தரியம், தன்னுடைய பாரத்தால், 
மென்மையான இடையையும் பிடசையும் வருத்தவும் ௪இர் 

கொண்டு சூழ்ந்து, தேனொழுகுகன்ற மலர்மாலையை 

யணிந்த Fuster மாளிகைக்குள்ளே அழைத்துக் கொ 

ண்டு சென்ஞனார்கள். அவ்வாறு வேகன் உட்புகுந்கவுடனே, 

அவனை வளர்த்த தாயாகிய சுநர்தையும், அவன் உயர்ச்ட 
மிகுந்து வளர்வதற் கேதுவாயிருஈ்க கர்தையாகிய கந்துக 

னும் உடனே, வீசுகின்ற கிரணய்களால் அழகைச்செய் 

யும் வெள்ளிய வேலையுடைய தங்கள் பிள்ளையாகிய அவனை 

எதிர்கொண்கெக்து சமீபத்திற்புகுந்து, அவனுக்கு ஆல 
28 முதலியவற்றாலே இருஷ்டி பரிகாரஞ்செய்து தீங்கு 
வராமற் காத்து, அவன் வெற்றிபெற்று வந்ததைக் குறித் 

துக், பொணங்களைச் சொரியக் கூடியனவும், ஆசாய்ந்தெடுக் 

கப்படுவனவுமாகிய பசிய ஆபரணங்களை யணிச்கவனும், 
ஆயிரம் Rebs கண்களை யுடையவனுமாகய இந்திரனுக்குச் 
சொக்தமானதும், எப்பொழுதும் தன்னிடத்தே வ௫க் 
இன்றவர்க்கு இளமையா யிருக்குக்கன்மையைக் கொடுப் 
பதனால் உயர்ச்சிபெற்றதுமாகிய தெய்வலோக பதவியை 
அடைக்கது போன்ற ஒப்பற்ற களிப்பை யடைந்தார்கள். 

இவர்கள் இப்படியிருக்க,ஈந்ககோன், சீவசன் வெற்றி 
கொண்டு பசுநிரையை Sows dered தான் Pre oops 
கபடி தன்மகளை அவனுக்குக் கொடுக்கவேண்டுமென்னும் 
கருச்துடையவனாய், ௮வ் விஷயத்தை அவனிடம்சென்று, 
தெரிவிக்க நினைத்தான் , அப்படி நினைத்தவனும், கூட்ட 
மிகுந்த பசுநிரையை ஆள் கின்றவனும், வளப்பம் பொ 
குந்திய முல்லைமாலையை யணிக்தவலும், பெருமையித் 
சிறந்தவனுமாகிய அம் ஈட்தகோன், தான் சந்தரனைக்கண்ட 
மாத்திரத்தில் கெடக்கூடிய ஜாஇயிழ் சார்ச்இருந்தும் ௮த 
ற்குக் கெடாமல் மலர்ந்திருந்து, கன்னுடைய அழகிய
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வடி.வத்தினாலே, நெருங்கிய அச்சக்தொெனுடைய அழகை 
யே கெடுக்கத்தக்க உயர்ச்வொய்க்த தாமரைப் பூவின் 

நவாகய அழகிய இடத்திலே வீற்றிருக்கின்றவளும், 

துனியிலே புகைகின்ற கெருப்பின் தன்மை சேர்ந்தன 

வாகிய வாளாயுதங்கள்போன்ற கண்களை யுடையவளும், 

பொன்போன்ற கிறக்தை யுடையவருரமாகிய இலக்குமி 

சேர்ந இருக்கும்படி, நீண்ட தன்மைமிகுக்கதும், மலைபோ 
ன்றதுமாகிய மார்பையுடைய வள்ளலாதிய அச் சீவக 

னைக் கண்டு, 4: ஆண் தன்மையித் இறந்த வீரரே | இப் 

போது கேடு விளைந்இருக்கன்ற இக்க எமாங்கதராட். 
டுக் இறைவராகிய சச்சந்சமன்னர் தமத மனைவியரும், 

விஜயை யென்னும் பெயசை யுடையவரும், மணக்கன்ற 

பூங்கொம்பை நிகர்த்த அழகுவாய்ந்தவருமாகய தேவி 

யாரை விரும்பி, ௮வ் வம்மையினுடைய சேர்க்கை யின்ப 

மாய வலையி லகப்பட்டு, இராஜ காரியங்களைக் கவனிக்க 

முடியாமல், இராஜ்யபா. ரத்தை யெல்லாம், இப்போ திருக் 

இன்ற தமது மந்திரியாகய கட்டியங்காரனிடம் சேர்த்து, 
இவனை அரசு ஈடத்திவரும்படி. செய்து, தாம் அந்தப் புரத் 

இலேயே யிருந்து, முடிவில் மகா கொடியனாகிய இக் கட் 

டியங்காசன் ௮ரசை அபகரிக்கும் சித்த முடையவனாய் 

எல்லோரையும் தன் வசப்படுத்தக்கொண்டு போருக் 

Aap, 9S தருணத்தில் பூசணகருப்பமாயிருந்த தம் மனை 

வியாராகிய விஜயைமா தேவியாசை மயில் எநர்இரத்தி 

லேற்றிப் பிழைத்தோடும்படி. அனுப்பிவிட்டு, இவனுடன் 

தாமாத்திரம் தனித்து யுத்தம்புரிக்து, துணையில்லாக் 

காரணத்தால் இப் பாதகனுகிய கட்டியங்காரனால், இரு 

வினையுஞ் செய்தற்குக் காரணமாகிய உபிர்போக்கப் பட் 

டார்; (அதாவது: கொல்லப்பட்டார்;) அப்படி அவர் 

இறக்க, அவருடைய செங்கோலானது அவர் கையினின் 

அம் தவறி இக் கட்டியங்காரனிடம் சேர்ந்த அன்றே, 
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நம்முடைய மன்னர் இறந்த வருத்தத்தால் அவருடனே 
இறக்கக் துணிந்தேன் ; அவ்வாறு Booms sues, © wrth 
அரசருக்காகவே உயிரைவிட்டோ மென்பதைக் கட்டியம் 
காரன் உணர்ந்தால் பின்னர் ௩ம் குலக்கவரையெல்லாம் 
நாசம்செய்வான் ; ஆதலால் அப்பழிவிளையாமல் வேழொரு 
காரணத்தால் உயிர்விட்டதுபோலக் காட்டி, யிறப்பதே 
நலம், £ என்று முடிவுசெய்து, உயர்ந்த இகரத்தையுடைய 
ஒரு மலையின் மீதேறி அகனின்றும் கால்வழுக்இ வீழ்ந்த 
வன் போன்று வீழ்ந்து என்னுடைய கரிய தலையை உடை 
தீதுக்கொண்டு சாகல் தொடம்னேன். அப்படி. யெண் 
ணியும் மீண்டும், * அரசர் மனைவி தவறிப்போ யிருப்ப 
தால் அவர் கருப்பத்இல் புத்த ரு.இக்கும் பக்ஷத்தில் 
அப் புத்திரர்வளர்ச் த எப்படியும் இக் கொடியனைக் கொல் 
லுதல் கூடும்; அக்காலத்தில் நாம் உயிரேர டிருக்தால் 
அதைக் கண்டு களித்துக் இருப்தியடைந்து, அப் புத்திர 
ருடைய குளிர்ந்த குடை நிழலின்8£ழ் வாழலாம்; ஆத 
லால், இப்பொழுது உயிர்துறக்கல் கூடாது; பக்ஷிகள் மரத் 
hoatg ஒரு பழத்தைக் கெளவிக்கொண்டு கெடுநீதாரத் 
திற் சென்று. வேறோரிடத்தில் உண்ண அத் தருணத்இல் 

சிதறி விழுக்து மறைந்திருந்து ஒரு மரமாகத் தோன்றும் 
ஆலம்விச்தைப் போன்றதும், இப்போது தாய் கருப் 
பத்திலேதங்கி மறைந்து வேற்றிடம் சென்றிருப்பதும், 
இருமாலை நிகர்த்த ஈம் FEES மகாராஜருடைய சந்ததஇயு 
மாகிய அக்கரு, ஆணாகத் கோன்றுவது இல்லர்மற் போ 
யின், (அதாவது: ஆணாய்ப் பிறக்காவிடின்) அகன்மேல் 
நம் வாழ்காளை முடித்துக்கொள்ளலாம், ” என்று எண்ணி, 
அப்பொழுது போவதற்கு ஒருப்பட்டு நின்ற இவ்வுயி 
ரைத் தால்க, வருத்தச்தினிடத்தே மிகு சார்ந்திருக் 
தேன் 3 இது மிகவும் இசகூயமான விஷயம் 5 இத 
வெளிப்படின் யானும் என் குலத்தாரு 

ம் கட்டியங் கார
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னால் ௮டியோ டழிவோம்; இஃ எவ்வகையாலும் வெளிப் 

பட. லாகாது; ஆதலால், இசனை நீர் கேட்டு வெளிப்படுத் 

காமல் மனத்தடக்கி மறந்துவிடுவீராக; இஃ்தன்றி இன் 

னும் சில விஷயங்களைக் கூறுவேன் ; அவற்றைக் கேட்டு 

எனக்குத் இருப்தியான விடை பகருவீராக, மேற் கூறி 

யவாதறு சாகாமல் வருத்தக்கடலி லாழ்க்திருந்த யான், 

யாரெனிலோ, கம் குலக்தகோடு இச்சமயம் கெட்டிருக் 
இன்ற சச்சந்த மன்னருக்கு கெடுங்காலத்துக்கு முன்னமே 

% குடியடிமைப்பட்ட குடியின் வழியிலே தோன்றி வளர் 

இன்றவன் ; அரசர்க்கு நெய், பால், தயிர்முதலியன உதவத 

லாகிய நஈலத்துக்குத்தக்க இடையர் வகுப்பினுட் சார்ந்த 

வன்; என் பெயரோ கோவிந்தன் ; * கோதாவரி! கோதா 

வரி11? என்று பெயர் கூறப்பட்டுப் புகழால் ௮ப்பெயர் 
எங்கும் பரவியவளும், இலட்சணம் பொருக்தியவளும், 

எனது CHF HGS தக்கவளுமாகிய என் மனைவிபெத்ற 

பெண், கோவிச்சதை யென்னும் பெயசை யுடையவள் ; 

கச்சும் சதைய வளரும் பயோதரங்களையும், இளமையையு 

மூடைய என் மகளாகிய அவளுடைய செழித்த கண்க 

ளின் பார்வை, முதலில் ஆடவருடைய தோளில் பாய்ந்து 

பின்பு மனத்திற்சென்று வேதனைசெய்து, அதனால், அவ் 
  

% குடியடிமை - இடையர் முதலியோர் மன்னரிடத்தாவது 

தனவந்தரிடத்சாவது இரவியம் பெற்றுக்கொண்டு தாம், தம் குலத் 

தோடு அடிமைப்பட்டதாகச் சட்டெழுதிசக் கொடுத்து அதன்படியே 

sibs வருவ; ஒருவன் எழுதிக் கொடுத்திருப்பினும் அவன் வழி 

யில் வருவோ ரசெல்லாரும் அக் கட்டுப்பாட்டுக் குள்ளடங்கி விலை 

கொண்டோர்க்கு விசேஷ நாட்களில் தயிர், கெய், பால் முதலியன 

கொடுத்துப் பெருமை பாராட்டவோர்கள் ) வில் கொண்டோர் செல் 

வத்திற் மூழ்க்தும் விலைப்பட்டோர் உயர்ம்து மிருக்தாலும் மேம் 

கூறிய வாம்புக் குூட்பட்டே நடப்பார்கள் ; இது பண்டைக்கால 

வழக்கம் ) இத்தகையசைக் குடியிடையர் குடிவலையர் என்று சொ: 

ல்வத மரபு,



௨௨௦ சீவக௫்தாமணி வசனம். 

வாடவ ரெல்லோருக்கும் இரண்டு பாணங்களைத் தங்கள் 
கோளடியிலே புகுத்தி ஊடுருவிச் செல்லும்படி. அப்பா 
லிழுத்துப் பின்னர் கெஞ்டிலே அழுத்தியிட்ட தன்மையை 
நிகர்.த் இருப்பசனாலே ( அதாவது: தங்கள் தோளில் 
பாய்ந்த அவளுை.ய பார்வையால் ஆசையுண்டாகி அவ் 
வெண்ணம் எல்லா ஆடவருடைய கெஞ்சிலும் புகுந்து 
அதனால் அம்பழுந்தியதுபோல் வேதனை மிகுதலாலே) 
பலர் ௮வள் சேர்க்கையை விரும்பி அது கிடைக்கப் பெரு 
தருதையால் வருந்திப், பூம், கொம்பையும் தன்னுடைய 
அழகினாலே கெடுக்கன்ற அவளை மணஞ்செய்து தரும் 

படி. இரந்து என்னிடம் கேட்டார்கள்; அப்படிக் கேட்டு 

வருந்தி என் தலைவாயிலிலே நின்ற எமது ஆயர் கூட் 
டத்தாரிடத்தி லெல்லாம் சக்கோஷமான முகக்குறிகாட்டி. 
இணங்காமல் மறுக் தவிட்டு, உயர்கச்சத மாப்பிள்ளை தேடிக் 
கொடுக்கவேண்டுமென்று க௬தஇ ௮வ் வழியிலே நின் றேன்; 
ஐயனே ! அப்படி, ஒருவருக்குப் கொடாமல் மறுத்து 
வீட்டில் வைத்திருக்க அவளை, இப்போது வேடர்கொ 
ண்ட சென்ற பசுநிரையை மீட்வெந்தவர்க்குத் தருவதாகப் 
பழறையறைந்து இக்ககரில் தெரிவித்தேன் 3 அகன் பின்னர் 
தாம் சென்று ஒருவரையுங் கொல்லாமல் உபாயமாக நிரை 
மீட்டு வந்தீர் , ஆகலின், பாடகத்தை யணிந்ததும், வெ 
ந்த பொன்போன்றதுமாஇய சித்றடியையும், அழகுபரந்த 
இடைப் பாகத்தையும், வளையலணிக்த முன் கைகளையும், 
பிரகாடிக்கன்ற இசத்தின ப.ரணங்களையுமுடைய அப் 
பெண்ணைச் வந்த முதற்சாஇப் பொன்னாற் செய்யப்பட்ட 
எழு பாவைகளுடனே உமக்கு மணம்புரிக்து தருவேன்; 
நீர் குறைவற்ற அல் கலியாணத்இற்கு இணங்க மணமக 
னுவிசாக, ” என்று கூறினான், அப்படிக் கூறிப் பின்ன 
ரும், தான் இடைச்சாதியா யிருப்பதனால் இக் காரியத் 
லுக்கு ஒருவாறு சம்மஇக்காமல் தடைசெய்தாலும் செய்
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யக் கூடுமென்று கருதி, ௮வனை இணங்குவித்தற் பொ 
ருட்டாக, “பசிய மலர்மாலையை யணிந்த வள்ளலே! 
BoA ஜெக்தவரே | கீர், அவளையும், என்னையும், என்குல 
த்தையும் விரும்புதல் தாழ்மையென்று குறித்துத் தள்ளி 

விடாதீர்; கல்ல நிறமும் ௮ழகும்பொருக்திய குயங்களையும், 

காதலும் இளமையுக் தங்கிய பார்வையையுமுடைய அவள், 
ஸ்பரிஸத்தில் வெண்ணெயைப்போன்ற மென்மைதக்கிய 

இனிமையை யுடையவள்,; பருகு,தற்கு விரும்புகின்ற பாலை 
ப்போலத் இத்திப்பாகிய சொற்களை யடையவள் _ ௪ட் 

ஓயடியிற் பிடித்துச் சிறிது தியும்படி. முறுக வுருக்கயெ 
பசுவினெய் போன்ற பளபளப்பான மேனியை யுடைய 

வள்; இவையன்றி ௮வளுடைய இரண்டு கண்களும் இர 

ண்டு கருவிள மலராகும்; ௮வள் இடைச்சியொ யிருக்தா 

லும் ௮வளை மணம்புரிவதால் உண்டாகத்தக்க குறை 

யாது? எக்குறைவும் நேராது ; குறக்குலத்தில் வளர்ந்த 
வளா யிருக்தும் அழகு குறித்துச் செழித்த கயல்போன்ற 

கண்களையுடைய வள்ளியை நன்மணமிகுக்க கடப்பமலர் 

மாலையை யணிந்த முருகன் மணம்புரிர்து அவளுடைய 

அழகை அனுபவித்தான் பூமிதேவிக்கு நாயகனாகிய இரு 

மாலும், கீண்ட பசுகிரையையுடைய ஆயர்குலத்தில் பிறக் 

தவளா௫ய ஈப் பின்னைப்பிராட்டியாரை மணநக்து, அவளைச் 

சேர்ந்து அவளுடைய இலவமலர்போன்ற வாயின் அமிர்த 

த்தைஉண்டு களித்தானல்லவா ? ஆகலால், இடைக்குலமெ 

ன்னும் தாழ்வைக்கருதா தர்; இனி, யான் கூறிய எல்லாவற் 

நையும் மனல்கொண்டருளி, உமக்குத் தொண்டுசெய்யத் 

தக்க அடி.ச்யொகிய அவளை, அலங்கரிக்கப்பட்ட மலர் 

நிறைந்த மாலைசூட்டி, மணம்புரிவிசாக, என்னையும் சாமா 

னிய னென்று நினையார், அப்படி. நீர் மணம்புரியு௩ ௧௬ 

ணத்இல் சிறப்பாகக் கலியாணம் நடத்துவதில் பின் வாய் 

கக்கூடியவனல்லன் $ ௮க் கலியாணத்திற்குச் செம்மையா 

இய பசுவின் பாலினின்று முண்டான நல்ல கெய்யையும்,
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சுமையாகிய தயிரையும் இவ் வுலகமெல்லாம் நிழையும்படி. 

நிறைப்பதன்றி, இங்கமில்லாமம்போயின் பாதாள லோக 
மெல்லாம் கிறைத்திடுவேன், '” என்றும் கூறினான். 

இதைக் கேட்டவுடன் சீவகன், “நம்முடைய குலக் 

தார், தளிர்கள் நெருங்கெயதும், பலவிதப் புஷ்பங்களால் 

பல வடி.வமாகத் தோற்றும்படி. பரப்பிக் கட்டப்பவெது 
மாய வகைமாலையையும், பொன்னாபரணவங்களையுமுடைய 

பெண்களைக் கலியாணஞ்செய்யும்போது, ௮க் கன்னியர்க 

ளில் நற்குலத்திற்மேன்றிய காரணத்தால் இறப்பு மிகுந்த 
வருடைய, பி.ரகாசமுள்ள குயங்கள் பொருந்தியதம், பித 
சால் தீண்டி உயர்ச்சி யழியாகதுமாகிய மார்பகத்தை 
எதிர்ப்பட்டவர்களாய்ச் சேர்வகல்லது, தங்குலத்திற்குப் 

பொருக்தாதவர்களை முதன்மையாக மணம்புரியமாட்டார் 
கள் ) அதுவுமன்றித் தேவசொழிய மனிதர்க்கு இவ்வாறு 

குலத்தஇிற்குத் தக்கவரைத்தேடி மணம்புரிகலே முறை 
_மையாயிருக்கின்றது த ஆதலின், இவளை மணம் புரிதல் 
கமக்குத்தகாது,'” என்று கருதிப் பின்னரும், :₹ இவன் ௩ம் 
மை மிகவும் விரும்பி இதனைக் கூறுன்றமையால் பூசண 
மாக இவ் விஷயக்தைச் கடைசெப்யின் இவனுக்கு மன வே 
தனையுண்டாகும்; இடையரிலும் வாணிகஞ்செய்வோ றிருக் 
இன்றமையின் இவ் விடையர் வணிகர்வகுப்பிற் dg 
சார்வார்களாதலால், ஈமது தோழருள் வணிகனான பதுமுக 
னுக்கேனும் இப்பெண்ணை மணம்புரிவிப்பது நலம், அப் 
படிச் செய்வதற்கும் இவனுக்கு நிறைந்த இருப்தி ஏற்பட 
மாட்டாதாதலால், வெளிப்படையில், இவளை கமக்குப் 
பொருத்த முூடையவளாக ஏண்ணி நாமே மணஞ்செய்து 
கொள்ள இணங்கி, £ இவள் எனக்குத் தகுதியுள்ளவள் ; 

ஆதலின், ஏற்றுக்கொள்கறேன், ” என்று சொன்னதாகப் 
பொருள் தருவதும், உட்கருத்தில், இவளை ஈமக்குத் தகுதி 

யத்றவளாகவும், பதுமுகனுக் குரியவளாகவும் நினைத்து



கோவித்தையா ரிலம்பகம். ௨௨௩ 

காம் ஏற்றுக்கொள்ளும் விஷயத்தை மறுத்துப் பதுமுக 

னுக்கு மணம் புரிவித்தற்ணெங்கி, * இவள் எனக்குக்தகுஇ 

யற்றவள் த இடைச்சாஇயரான நீங்களும் சிறிது வைசிய 

வகுப்பைச் சார்ச்தவ.ராதலின் வைஏியனாகிய என்தோழன் 
பதுமுகனுக்கே உரித்தானவள் ; ஆகலின், இவளை யான் 
கானம் பெம்றுப் பதுமுகனுக்கே கொடுத்துவிடுவேன், 
என்று சொன்னதாகப் பொருள் தருவது மாதிய இரு 

பொருள் பயக்கத்தக்க ஒருவாக்யேத்தைச்சொல்லி ௮த 
னால், இவன் ஈமக்கென்றே நினைத்து மனத் இருப்தியோடு 

கொடுக்க நாம் பெற்று அவளை ஈம்முடைய வார்த்தையின் 

உட்கருத்தின்படி பதுமுகனுக்கே கொடுத்துவிடுவோம் ; 

இஃது ஆசம்பத்தில் இவனுக்குக் திருப்தியைக் தரத்தக்க 
தம், * சீவகன் இழிகுலப்பெண்ணை மணம்புரிந்கான்,” 
என்று ஈமக்குவரும் பழிப்பை நிக்கத்தக்கதும், ஈம்மா 

டைய வார்த்தைக்கும் பழுதுவராமற் செய்யக் கூடியது 
மான உபாயமா யிருக்கிறது, இதுவே சரியான யோசனை 3. 
என்று முடிவாகச் தன்மனக்தில் தீர்மானிச்சான். 

இவ்வாறு முடிவுசெய்துகொண்டவுடன், வலிய கொம் 
புகளையுடையதும், இளமைப்பருவம் பொருர்தியதுமாகிய 
யானையை Mais sugGu வேகன், ஈக கோனுடைய 
முகத்தைப்பார்த்து, * உயர்வையும் இளமையையும் பெர 
ருந்திய பயோத.ரங்களை யுடையவளரதிய உன் இளல்குமரி 

யும், இலக்குமியை நிகர்த்தவளுமாகிய அப்பெண், எனக் 
குச் சூட்டொடு கண்ணி யல்லவே?? நீ இரக்க வார்த்தைக 

ளைக்கூறிக் காலத்தை நீட்டித்தல் செய்வானேன்?இது குண 

மோ?” என்று அவன் கெஞ்சகய் குளிரும்படி. சொன்னான். 

“* எனக்குச் % ஞூட்டொடு கண்ணியல்லவோ? நீ இந்த 
வார்த்தைகளைக் கூறிக் காலத்தை நீட்டிச்தல் செய்வா 
  

* சூட்டொடுகண்ணி - இத, முதம்கருத்க்கு, “ஞட்டுதலோடு 
பொருக்திய கண்ணி? யென்றும், இரண்டாவது கருத்துக்கு, *நெழ் 
கிச் சூட்டும், கண்ணியும் ' என்றும் பொருள் பட்டது.
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னேன்? இது குணமோ '” என்று இவ்வாறு இருபொருள் 

படக் கூறியதில், வெளிப் படையில் நந்த கோனுக்குத் 
தகுதியாக, உலகத்தில், *மார்பிற்குமாலையிடுக * என்றும், 
தலைக்கு மாலை GOs’ என்றும் வார்த்சைகள் வழங்கப் 

படுதலின், இவ் வழக்கத்தை யனுசரித்து, ** நின்மகள் 
எனக்குச் எர௫ல் சூட்டு சகன்மையோடுகூடிய கண்ணி 
யல்லவோ? (அதாவது : இரடூல் சூட்டும் தன்மையுள்ள 
கண்ணிபோன்ற உயர்ந்த பொருத்த மூடையவளல்லவோ) 
இவளை கான் கடையின்றி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ; நீ. இவ் 
விச வார்த்ைகளைக்கூறி ஏன் காலத்தைச் சாமதப்படுத்து 
கஇன்முய் | விரைவில் மணக்இந்குரிய காரியங்களை ஈடத்தா 
மல் இவ்வாறு காலத்தைக்கடத்துவது தகுதியோ?” என்று 
பொருள்தக்கது; வேகன் மன வெண்ணக்திற்குத்தகுதியாக 

உட்கருத்தல், * சூட்டு” என்பது, ஸ்இரீகள் சூடும், நெற் 
றிச்சூட்டு : (அதாவது : நெத்றிமாலை) என்றும், * கண்ணி” 
ஏன்பது, * ஆடவர் சிகையிழ் சூடும் கண்ணி' என்றும் வழ 
ங்குவகால், எனக்கு நின்மகள் ஆடவர்க் காகாததும், 

ஸ்.இரீகளுக் குரியதுமான கெற்றிச்சூட்டும், மற்றொருவ 

கைக்கு (அதாவது : உங்கள் ஜாதிக்குச்சிறிது பொருத் 

தமாகிய பதுமுகனுக்கு) ஆடவர் இறிது ஏற்றுக்கொள் 
ளத்தக்க & கண்ணியு மல்லவோ (சாவது: எனக்கு, ஆட 

வர்க்காகாத கெற்றிச் சூட்டுப்போலத் கள்ளத்தக்கவளும் 
பதுமுகனுக்கு, ஆடவர்க்காகும் கண்ணிபோலச் றிது 

ஏற்றுக்கொள்ளத் திக்கவளுமல்லவோ) ஆதலால், உன்னி 

டம் இவளை எற்றுப் பின்னர் பதுமுகனுக்குக்கான் கொ 
டுத்துவிடுவேன் ; அப்படியிறாக்க நீ என்னைமணம்புரிக்து 

% * கண்ணியும் என்பதற்குமுன் இன்னவனுக்கு என்னும் 

குறிப்புக் காட்டாதிருந்த போதிலும், பதுமுகன் வணிகளுாயும், அவ 

னுக்கு இவள் ஆடவர் ஞட்டுங்கண்ணிபோலச் சிறிது பொருத்த 
மூடையவளாயு மிருப்பதை முன்னிட்டு அவ்வார்த்தை அவனுக்கே 

என்னுங்குறிப்பு, தானே யேற்பட்டது, 

 



கோவிந்தையா ரிலம்பகம். உஉட 

கொள்ளும்படி. இவ் வார்த்தைகளைக் கூறி கேரத்தைப் 

போக்குவதால் என்ன பிரயோசனம்? இது கிருதியானகா 

ரியமா??” என்று பொருள்பட்டது. 

இவ்விருவகைப் பொருள்களுள்ளும் முதல் வகை 

யையே மனத்துட்கொண்டு சவகன் இணம்$விட்டானெ 

ன்று மூழ்ந்து, தேன்சொரி௫ஏன்ற முல்லை மாலையையும், 

இவப்பாகிய காவியூட்டிய ஆடையையு முடைய இடை 

யர் தலைவனும், வாசனைமிகுந்த முல்லை மாலையையணிகந்த 

வனுமான நந்தகோன், உடனே தன் சேரிக்குச்சென்று, 

கடையும்போது கேட்கும் தயிர்முழக்கமாகயெ நன்னிமித்த 

முண்டாகத் தன்னில்லத்திழ் புகுந்து, “ மான்குட்டிகள் " 

இலைகளைக் கடிக்கக்கற்ற (அதாவது 5 மான்குட்டிகள் 

கடித்துச் சிறிது சிறிது குறைவுபட்டிருக்கும் இலைகளை 

யுடைய) மல்லிகை வகையைச்சார்க்த மெளவல் என்னும் 

செடியாலும், நெருல்கயெ இருவாட்சிச்செடியாலும் ub 

தல் அமைத்து அதிலே ஈமது அருமைப் புத்திரியாகிய 

கோவிந்தையின் கலியாணச்சடம்கு றிஜை வேறுவதாக , 

உடனே அதற்குரிய காரியங்களை ௩டத்துங்கள் த காமக் 

மின்றி மேற்கூறிய செடிகளைக் கொண்டுவந்து பக்தசமை 

யுங்கள், கலியாண த்திற்குரிய பொருள்களைச்சேகரியுங்கள்,; 

மாதர்க ளெல்லோருய் கூடிப் பெண்ணை ஸ்டானஞ்செய் 

வித்து, ஈம் ஜாஇக்குரிய ஆடையாபரணம்களாலே அலம் 

கரியுங்கள்,” என்று தன் இனத்தவர்க்குக்கூறினான். இதைக் 

கேட்ட மாத்இரத்திலே குளிர்ச்சி மிகுகின்ற மாலையை 

பணிந்த இடைமாதர்கள், “ சுவைமிகுந்த கனியின் தன் 

மைதோற்றுன்ற சொற்களையுடைய இப்பெண்ணினது 

அழகுபொருந்திய சிறிய நெற்றியும், புருவமும் தங்களூ 
டைய வடிவத்தனாலே,இருமகனுடைய வளைவாகிய கருப்பு 

“ வில்லைக்கெடுத்தன , சீலோழ்பல மலர்போன்ற கண்களோ 

 தல்கருடைய அழகால் கயல்மீனைக்கெடுத்தன; இவை 
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௨௨௬ சவகசிந்தாமணி வசனம். 

இவ்வாறு இறந்து விளங்கும் இவ்விளம் பருவத்கைக்கண்டு 

இனி இளைஞசாகய ஆயர்கள் உயிர்பெத்றிரார்; (அதா 

வது : இவளுடைய மயக்கத்தால் மடி.வர்) ?? என்று கூறு 

வதுபோலப் பாதச்சிலம்பு சப்இக்கும்படி, சித்தரப்பா 

வையை நிகர்த்த அக்கோவிம்தையைக்கொண்டுவந்து, ever 

னஞ்செய்வித்தம் பொருட்டாகத் தெய்வத்தைவணங்க 

உட்காரவைத்தார்கள். அப்படி இருச்திகெருங்கிய இடைச் 
இயர், “நம்முடைய பசுவும் தொழுவும் நிலைபெத்நிருப் 
பது போன்று ஓவ்வொரு யுகமுடிவிலும் நிலைபெற்று 

நெடுங்காலம் வரையும் கீயும் நின்கணவனும் நிலையான 
வாழ்வடைந்து விளங்குவிராக, '” என்று தங்கள் ஜாதிக்கு 

ரிய மரபின்படி, பின்னே தாழ்்சன்ற பெரியகூந்தலையு 
டையவளாகய அக்கோவிந்தையை வாழ்த்தி, காழியிலிரு 

நச கெய்யை, இளம்பசுவின்௧ன்று இன்று நுனிகூறைக் 
இருந்த அறுகம் புல்லாலே தோய்த்தெடுத்து அவளுடைய 

தலையிலே வார்த்துத்தேய்த்து, அகப்பையாலே நீரைமொ 

ண்டு சொரிம்து நீராட்டினார்கள் ,. அசன் மேல் அலங்கரிக் 
கத்தொடங்கி, முன்னே ௮வள் அ௮ணிக்தரும்் தவைகளும், 

கெய்விற்ற பணத்தால் செய்யப்பட்டவைகளுமாகிய பய 

பெற்மோட்டையும், குண்டலத்தையும் கழத்தி நீக்கிவிட் 

டுக் கலியாணக்கோலத்திற்கேற்ற மங்கலமான கடிப்பிணை 
யென்னும் ஆபசணத்தைக் காதுகளிலணிகுத, தொடுத் 
தலையுடைய மலர்மாலையையும் மார்பிலிட்டவர்களாய்ப்பி 

ன்பு ஓரிலையிலே mas eG s goes FE 561 SO SILLR, 

இடையர்க்குத் தகுஇியானதும், மிகவுஞ் சிறியதூமான। 

அலங்காரத்தைச் செய்தார்கள், அவ்வலங்காரத்தைக்கண்டு 

மற்ற ஆய்ச்யெ ரெல்லோரும், 4! இவ்வித அலங்காரம் 

உலகத்தில் எங்குமிசாது, ”” என்று மதிமயங்கிரின்றார்கள், 

இவ்வாறு அலங்காரம் முடிந்ததன் மேல் ஆயசெல் 

லோரும் சேர்ந்து, முல்லை நிலத்திற்குரிய, * ஏறங்கோள் ” 

என்னும் பறைமுழங்க, அக்கோவிந்தையை ஒருபல்லக்கில்



- கோவிந்தையா ரிலம்பகம். ௨௨௭ 

வைக் தெடுத்துக்கொண்டுபோய்ப் பழமையான ஊராகிய 

இசாஜமாபுமெம்கும் இருவிழாக்கொண்டாட, அ௮க்ககரத் 

இனாடுசென்று, பின்னர், கந்துகன் மாளிகையிலே சேர்க்க, 

அதன்மேல் நந்தகோன், கலியாணத்தற் குரிய எல்லாச் 

இறப்புக்களையும் ௩டத்திப் பெருமை மிகுந்த ஈன்னீர் நிறை 

ந்த கல௪த்தைச் தன் கையிலேக்இச் தன்மகள் கோவிந்தை 
யைக் கன்னிகாதானம் செய்வதாகச் சொல்லிச் சீவகன் 

கையிலே அக்கீரைச் சொரிந்தான் , 2வகனும், பதுமுக 

னுக்காக அவளைத்தான் பெற்றுக்கொள்வகாகப் பலரறியும் 

படிசொல்லி ௮கனை ஏற்றுக்கொண்டான். அப்போது நம் 

தகோன் €ேசகன்கூறிய வார்த்தையைக்கேட்டுத் தன்மகள் “ 

சீவகனுக்கன்றிப் பதுமுகனுக்கே உரியவளாயினாள் என். 

பதை யுணர்ந்தான். ஆயினும், ௮ப் பதுமுகன், சீவகனுக் 

குத் கோழனாதலினாலும், பெரும்பாலும் ௮வனை நிகர்த் 

தவ னாதலாலும், €வகனே இக்காரியத்தைச் செய்வதா 

லும் பாதகமில்லை யென்று நினைத்துச் வகனத புத்தி சாது 

ரியத்திற்காக ம௫ழ்ந்தவனாய்ப் பதுமுகனுக்கும் கோவிக் 
தைக்கும் மணத்தை நிறைவேற்றி, ஈன்மையுடைய அழகு 

நிறைந்த அக்கோவிக்தைக்கு, இளமைபொருக்திய பசு 

இசண்டாயிரமும், ஈல்லபொன்னாற்செய்த இலட்சணமமை 

நீத பாவை ஏழும் €தனமாகக்கொடுத்துப் பதுமுகனோடு 

சேர்ந்து வாழும்படி. அவளுக்குப் புத்திகூறிவிட்டுக் தன் 
சேரிக்கேகென். 

அவன் அவ்வாறுபோக, இங்குக் கூறிவந்த இராஜ 

மாபுசத்தில் அப்பெண்ணும் மாப்பிள்ளையும் கூடி. யிருக் 

தார்கள் த அப்படி. யிருக்கும்போது எிக்கசன் சேனையென் 

னும் ௮க் கோவிந்தையின் சண்ணும், குயமுமாகிய youu 

வங்கள் மனவுறுஇயைக்கெடுத்துப், பதுமுகனுக்கு வருத் 

தத்தை யுண்டாக்கெ ; அப்படி. வருத்தத்தை யுண்டாக் 
னெ சமயத்தில் மான்மகன் அவனுடைய மனத்தை இல் 
லறவின்பத்திற் செல்லும்படி. இருப்பினான் , அவ்வாறு



229 , சீவகசிந்தாமணி வசனம். 

திருப்பவே அப் பதுமுகன் ஆற்றாதவனாய் ௮க் கோவிம் 
தையின் முத்துமாலை அறுபட்டு அதிலுள்ள முத்துக்கள் 
சிதறும்படி. அவளுடன் விளையாடினான் £ அவ்வாறு விளை 
யாடி. னவனும், மாலையைத்தரித்த வேலை யுடையவனுமா 
திய அவன், மேலும் அக்கூட்டுறவானது தனக்கு மிக்க 
இன்பச்தைச் செய்ததனாலே, கூடும்போது, இனிமையைச் 

செய்து, தம்மிடத்தே மதுமிகுக்க இரண்டுகழுநீர் மலர் 

கள் சேர்ந்திருக்காற்போலக் குளிர்ச்சியை யுடையனவரஇ 
யும், பிரிந்தபோது துன்பத்தைச்செய்து, வெள்ளிய வேலா 
யுதங்களைப்போலாூயும் விளங்குகின்ற நீண்ட கண்களை 
யுடையவளும், மணம் வீசுகின்ற மாலையையணிக்தவளு 
மாகிய அக்கோவிந்தையினோடு விளையாடும் விளையாட்டை 
வெறுக்காமல் ம௫ழ்ச்சியோடு நாடோறும் நடத்தி ௮டய் 
காமல் கசைபுசண்டோடும் இன்பக்கடலிலே அழுகந்தனான். 
இவ்வாறு அவளுடைய உறவால் மேன்மேலும் அவனுக்கு 
அளவக்த இன்பமுண்டானபடியால், ஒவ்வொரு காளும் 
அவளைப் பார்த்து, இவள், இத்திப்பாரெய பாற்கடலைத் 
தேவர்கள் அலைபொங்கும்படி. கடைந்து மிகுந்த பிரயா 
௪த்துட னெடுத்துக் தம்மிடத்தே சேர்த்துவைத்த அழு 
தமோ ! அல்லது, அழிய பாதற்குடங்களையுடைய இடை 

யர்மகளோ |?” என்று புகழ்ந்துரைத்துப் பின்னும் நீக்க 

முடியாக இல்லற வொழுக்கத்தினாலே பெரிய மாலையை 
யும், மூல்கல்போன்ற கோள்களையு முடைய ௮ப் பெண் 
பரவசமாகும்படி. கானும் மஇமயக்கங் கொண்டவனாய் 

உறவாடி அவளுடன் இணைபிரியாது வாழ்க்துவக்தான். 
அப்போது சவகனுக்கு வெற்றியாலும், அழகாலும், உயர் 
65 ஒழுக்கச்சாலும் அளவற்ற புகழ் உலகத்தில் பரவி 

னமையால் எல்லோரும் கொண்டாட அவனும் வீரலட் 
சுமியைச்சேர்ந்து ம௫ழ்ச்சிபெற்று வ௫த்துவந்தான். சுபம். 

கோலிக்தையா ரிலம்பகம் முற்றுப்பெற்றது. 

 



a. 

ஞாபகக்குறிப்பு. 

—ofo—— 

இந்நூலை ஆக்குவித்தோருடைய: புத்திரருக்கு மணம்௩டந்த 

சமயத்தில் இதன் அச்சுவேலை தோடங்கப்பட்டதாதலின் 

அக்காலத்தை விளக்கிக்கொண்டிருக்குமாறு டை. 

திருமணத்தில் என்னால் கூறப்பேற்ற வாழ்த் 

துக்கவி இங்கே சேர்க்கப்பெற்றிருக்கிறது. 

திருமணவாழ்த்துக்கவி, 

ஆசிரியவிநத்தம், 

இருமலரு மணமுறிறை தருபிண்டி. யடி.யிலுறை 

ஸ்ரீவர்க்ச மானர் பாகஞ் 

செம்மையொடு பணியும் இருப்பறம் பூரில்வளர் 

ஜீவகா ருண்யர் மரபிற் 

றிகமுருக். கொவெந்த வாஇகயி னாசெனுஞ் 

செம்மல்மா தவபுதல்வனாஞ் 

சர்த்திபெறு சம்பச் தெனும்பெயர்க் குரி௪.லு% 

இங்கள்வரை யோல்கு பொழிலார் 

கருவளம் பெருகுபெரு மண்்டூரி னார்பெரிய 

தருமாபார் சுவமாதசாஞ் 

சற்குணர் இருக்குமா சத்திபே ரழகெலாஞ் 

தங்குகம லாவதி யெனும்



2. 

தக்கபுகமுத்தமி றந்தகழ் கற்புநிறை 
செளபாக்கிய வதியு மிங்கு 

சார்ந்தபிச7 மாதி௪ வருடமுதன் மதியிலே 

தங்குமிரு பானொன் பதில் 

வருபரிதி வாரமோ டைந்தான தஇதிமிக்க 

வண்ணமுறு புனர்பூசமும் 

வாய்த்தசுப இனமுதய மேடத்தி லேபெரியர் 

வாழ்த்கமதி சேர்மந்திரம் 

மூமைமிகு மாசிரியர் செப்பிடப் பொற்புகிறை 

வாத்தியமெ லாமுழங்க 

மாதா பிதாக்கண்முதல் வந்தவுற வினரெலா 

மனமகழ்ந் சாசிகூற 

உருவள ரலங்காச மேன்மேலு மோங்கவே 

யூத்தகம மணம்பெற்றுமா 

வுவகையுட னுலகில்வரு தனபாக்க யங்களுட 

ஜனெப்புமா சாரமுகலா 

வுறைகின்ற மனைவாழ்வு மிறைவனருளும்பெத் 

றுரைக்குகறழ் குண மனைத்து 

மூள்ளசத் புத்இரர் பவுத்இிரர்க ளும்பெழ் 

அுயர்ச்சிமிக வாழ்க மாதோ. 

இங்கனம் : 

வி. ஆறுமுகன்.
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