
 



சிலப்மீதிகமரம்.



சிலர்பாதுகாராம் 

ஆக்கியோன் ₹ 

.மார்க்கபந்து சர்மா, .1ம்.த். 

கடைக்கும் இடம் 7 

.இலக்கியாம் us ius wo, 

கர்ரைக்குடி..



விலே ரூபாய் இரண்டரை. 

பதிப்புரிமை ஆரிரியருடையதே. 

கலைப்பண்ணை: வெளியீடு. 

- Oriental Printing Works, G. T. Madras, Q. H. Ms. 511. 

-கலைப்பண்ணை, புதுக்கோட்டை, ந, 01,14774,



பிதிப்புரை 

் a . 
பொங்கல் திரு நாளன்று இந் நூலைத் தமிழ்த் தாயின் 

மலரடிகளில் வைத்து வணங்குகின் ரம். 

புதச்சோட்டை வே, சோமையா, 

31-46, ் கலைப்பண்டே



உரிமை உரை 

புதுமையைப் போற்றுவதில் தளராத ஊக்க 

Yo, அறிவுக்கு வணக்கஞ் செலுத்துவதில் 

ஆர்வமும் மிக்குடைய பேராிிரியர் திருவாளர் 

சோமசுந்தர பாரதியார் அவர்களுக்கு 

இச் சிறு நூலை என் குரு காணிக்கையாக 

உரிமை யாக்குகிறேன். 

மார்க்கபந்து சர்மா,



அணிந்துரை 

திரு, மார்க்க பந்து சர்மா எனது பள்ளித் தோழர் ஆவின், 

அவரது கூர்த்த மதியை சன்கு அறிய எனக்குப் பல சந்தருப் 

பக்கள் இருந்தன. ஏழு ஆண்டுகளாக அவர் சிலப்பதிகாரத்தில் 

உழைத்து வந்தார், அவ் வுழைப்பின் பயனாகும் இவ் வரிய தால். 
தமிழ்த் தாயின் மணி ஆரமாக உள்ள சிலம்பு, உலகூல் உள்ள 

காப்மியச்களில். தலை சிறந்த தென்பது சில? அறிந்த உண்மை 

யாகும். காப்பியத்திற்கு உள்ள உறுப்புக்கள் அனைத்தம் 

சிலப்பதிகாரத்தில் இலக்குவதை ஆசிரியர் எடுத்துக் காட்டுகிறார். 

காப்பியம் என்ற பெருக் தலைப்பில் அமைந்துள்ள கட்டுபை 

சன் அவரது ஆராய்ச்சித் திறனை நன்கு எடுத்துக் காட்டுவன 

வாகும். அவர் கூறும் முடிபுகள் அத்தையும் காம் அப்படியே 

ஒத்துக் கொள்ளாவிடினும், அவர் ஆராய்ச்சித் திழன் போற்றற் 

குதியதே, 

இலக்கியத் திறன் ஆய்வு, முறையாக மேனாடுகளில் தோன் றி 

வளர்ந்து வருகிறது, அவற்றை கன்கு கற்ற ஆ௫ிரியர் அம் முடிபு 

களை அடிப்படையாகக் சொண்டு, தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அவை 

எவ்வளவு தாரம் பொருக்தும் என்பதையும் ஆராய்ந்து, சில 

முடிபுகட்கு வந்துள்ளார். 

அவருடைய அரிய முயற்சி வெற்றி பெறுவதாக, தமிழர், 

புதிய -மூறையில் தோன்றியுள்ள இக் நூலைப் போற்றுவதன் 

மூலம், ஆசிரியர் மேலும் மேலும் இம் முயற்சியில் ஈடப்ட 

ஊக்கம் தருவார்கள் என்று நஈம்புக3றன். 

௮. ௪. ஞானசம்பந்தன் ,



மூன்னூரை 
வரலாறு 

, தமிழிலக்கெ வரலாற்றைக் கற்பிக்கும் . பொழுது, 
பேசாசிரியர் பாசதியார் இசசனை:,நால்கள் தமிழில் இல்லா 
மையைக் குறிப்பிட்டு, ௮க்குறையைப் போக்க: மூன் 
வருவது மே. னட்டிலக்கியப் பயிற்சி 'பெற்ற தமிழர் 
கடமை என்று அடிக்கடி. வற்புறுச்துவது வழக்கம், க் 

கடமையை இயன்ற அளவு செய்.ப முயல வேண்டும் என்ற 
எண்ணத்தை ல. வே. ௬.. அ௮ய்யசவர்களுடைய . கம்ப 
சாமாயண சஸனை' ஆர்வமாக மாற்றிய. அவர் கட்டுசை 
பால் தூண்டப்பட்டவனாய் மே னாட்டிலக்கியத்திற் இறந் 
தசவைகளாகக் கருதப்படும் காவியங்களையும், காடகங்ககா 
யும். உளன் ஜிப். படி,த்தேன். அசன் பயனாய் கம் லெப்பதி 
'காசம் உஉ௫ற் இறெக்த  நால்களுள் . ஒன்றாய் இருக்கும் 
பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதோடு, அவற்றுள் ஒளி இறக்த.து 
என்று பாராட்டப் படவேண்டிய. .தகுதியும் உடையது 
என அ௮றிர்தேன்.. 'இதைத் தமிழர்க்கு மட்டுமே யன்றி, 
உலகனர்க்கும் உணர்த்த வேண்டும் என்ற. எண்ணம் 
TPs SH. எழாண்டுகளுக்குப்பின் என் விருப்பத்தின் 
ஒரு பகுதி நிறைவடைஇன்றது. 

கோவலனும் கண்ணகியும் மணம் செய்விக்கப் பெற்ற' 
னர். கோவலன் எண்ண்கியை . விட்டு -. மாதவியைச் 
சென்று சேர்ந்தான். :.௮வளிடம் -மனக்கசப்படைக்து' 

மீன்டும் கண்ணகியிடமே திரும்பி வக்தான். இருவரும் 
பொருளீட்டி. இன்பமாய் வாழ மதுசைக்குச் சென்றனர். 

- அங்குக் கோவலன் கொல்லப் பட்டான். ' கண்ணகி வழக் 
காடித் தன் கணவன் கள்வனல்லன் என்று நிலைகாட்டி... 
விட்டு உயிர் நித்தாள்.. இறு நிகழ்ச்கெளையே யுடைய இச் 
சிறு சதைக்கு அடிகள் மூக்கும், முறியும் வைத்து இதை 
ஒரு பெரிய காவியமாய் மாற்தி யமைத்திருக்கறார்.' இல் 
வற்புதத்தை ௮வர் எவ்வாறு சாஇத்தசர் ஏன்று விளக்கு



ili 

ass 'இலக்கிய இசரனையின் கடன். son 590 சன்னை 
ஒத்த ஒரு ௮ரசன் ஈடுபட்டிருக் ததோடு, அவனை வென்ற 
பெருமையையும் சண்ணகி பெழ்இிருக் தாளாகையால், தன் 
மனைவியின் விருப்பப்படி ய செங்குட்டுவன் கண்ணகிக் 
குக் கோயில் கட்டி னான். Saas) அண்ண, இறை நிலை 
எய்தி, தாமடைந்த பேற்றை இவ்வுலகை ரையும் அடையச் 
செய்யவேண்டும் என்ற அசையுடையவசாய் இருக்க 
அடிகள் இக் கதையைக் காப்1யெமாக எழுதுவது தம் 

- நோக்க த்அக்கு உதவிசெய்யும் என்று எண்ணினார் your 

கம் முயற்சியில் வெற்றி 0. திஜிருக்கருசா என்று அதிய 
வேண்டியது ஒன்றே-- கதையில் வரும் கண்ணதி கடவுள் 

நிலையை யடைர்தாளா என்று ௮.திவது ஒன்றே-- நாம் 

சிலப்பதிகாசத்தால் ௮லிந்து கொள்ள வேண்டுவகாகும். 
கதை நிகழ்ச்செிள் உண்மையாக நிகழ்ச் தனவா, அவை 
அடிகளிருக்த காலத்தில் நிகழ்க்தனவா என்ற ஆராய்ச்சி 
யின் கோக்கமும், பயனும் வேறு) இன்றியமையாத 
தேனும், அவ் வாசாய்ச்சி ' இலக்கிய இசசனையின், 
எல்லைக்குள் அடங்கிய தன்று. 

இலக்கிய இசசனை மூன்று பெழுச்துறைககா உடை 
யது. நூலின் நயங்ககா அழிவித்து மகிழ்விப்பது மத 
லாவது. (Appreciative criticism). நூற் பகுதி 
களையும், அவந்தின் பொருத்த முடைமையையும், அவற் 
தின் கோ வையும், தொகுப்பும் எவ்வாறு நூலின் கோக் 

கத்தை விளக்கப் பயன்படென்றன என்பதையும் விளக்கு 
agi Qran_ro gsi. (Analytical criticism.) Qas&u 
சரித்திரத்தில் ௮தன் இன்தியமையாமையையும், கலை 
வளர்ச்சிக்கு ௮து செய்யும் தொண்டையும், உலக இலக்கி 
யத்தில் அது தனக்கென வகுத்துக் கொண்ட நிலையையும் 

விளக்கிக் காட்டுவது pe wos (Historical criticism.) 
இம் மூன்று அறைகளிலும் சிலப் பதிகாசத்தைப் பற்றி 

இசசனையாளர் கூறக்கூடியவற்றுள் ஒரு சிலவே இக் 
நாலில் இடம் பெற்திருக்கன்றன. அகவே இக் காவி
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யத்தைப் பற்திய இசசனை .நால்கள் இன்னும் பல 

தோன்றுவதற்கு இடமும், வாய்ப்பும் இருக்கின்றன. 

இசசனைக் கலை நாளுக்கு சாராள் வளர்ச்சி பெற்று 

வருற௮. ஒப்பாசாய்ச்சி ஓங்க ஒங்க இலக்கியங்களின் 

பண்புகள் மேன் மேலும் புலனாகும். ஆக 2வ எவரும், 

எக்காலத்தும் எக்.தாலைப் பற்றி.பும் முடிவாக மாற்றிலும 

கூறிவிட முடியா. இயற்கையாப் உள்ள இவ் எல்லைக்கு 

மிகக் குறுகிய எல்லையையே கான் வகுத்துக் கொண்டிருக் 

இன்றேன். தமிழில் நால் முழுவதையும் எல்லாத் அறை 

களிலும் ஆராயும் இசசனை .நால் ஒன்றும் இதுவசை வெளி 

வரவில்லை ; ஆகவே இது தமிழில் முதல் இசானை நூலாகக் 

கருதப்படுிமாகையால், ௮க் கலையின் துறைகளை விளக்கும் 

முறையில் இக்்நூற் கட்டுசைகளை ௮ மைத்திருக்கி2றன். 

நான் எழுதி முடித்ச. கட்டுசைகளிற் சிலவற்றை இக்தா 

லில் சேர்க்காமலிருந்த போதிலும், சலெப்பதிகாசத்தின் 

ஜெப்பியல்புகளை அழியவும், உலகத்துச் ROGET ITVS oar 

அ.தற்குரிப நிலையை நிர்ணயிக்கவும் தேவையான கட்டுசை 
கள் இர் நாலில் இடம் பெற்ிருக்கின்றன. 

1948ம் ஆண்டில் திரு. வி. ௧, அவர்களுடைய 
பார்வைக்கு அப்பொழுது முடிந்திருக்க கோக்கம், பயன், 
பெயர்ப் பொருத்தம், அடிகள் சமயம் என்ற கட்டுரை 

களை அனுப்பியிருந்தேன். அடிகள் சமபத்தைப் பற்றிய 
கட்டுரையை ஊன்றிப் படித்து எனக்குச் சைவ 
சமணத் தொடர்பை விளக்கயெருளினார். என்னை இப் 
பணியை கவனத்துடன் செய்து முடிக்குமாறு கூறிய 

தோடு சிலப்பதிகார நாலைப்பற்றி எழுதுபவர்க்கு இன்ி 

யமையா த தாகிய சைன சமய அறிவை எனக்கு திரு. 18, 

சக்கரவர்த்தி நயனார் மூலம் புகட்டி. வைப்பதாகத் தாமே 

மனமுவந்து கூறினார். நான் இலக்கிப இசசனைபி2லயே 

நாட்டங் . கொண்டிருக் கமைபால், அதை முடித்துவிட்டு, 
ஆராப்ச்சி எழுதுங் காலத்தில் ௮வசை மீண்டும் நெருங்க 
லாம் என எண்ணி, அவரிடம் விடைபெற்று wis sar.
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“ater furs 2 இகஞனிடத்தில் அவர் பற்று 
கொண்டு, ௮வ.னுக்கு ஊக்கமளித்து உதவி செய்ய மூன் 
வந்தது சலப்பதிகா ரத்தாலன்றொ 2 

காவேரிப்பாக்கம் உயர்நிலைப் பள்ளிக் தமிழாதிரியர் 
இரு. குருகாதன் என் கட்டுரைகளை, அவை எழுதி முடிக் 
ததும் படித்தப் பார்ப்பசர். அவர் அங்கிலப் 19 DE 
பெரறுமலிருக்த.து எனக்குப் பேருதவி புரிர்தது. அவர் 
கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் முறையில் இக் 
நூற் கட்டுசைகள் விரிவடைக்கன. என்னுடன் பயின்ற. 
BG. ஞானசம்பத்தனை என்னுடன் பிறக்தவனாகச் செய் 
வித்தது லெப்பதிகாரமே ! அவனால் பல கட்டுரைகள்: 
சிறப்பெய்தின ; இன்தியமையாச இசண்டிடங்களை மட்டும் 
குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். 

... திருவாளர்கள் குருசாதனும், ஞானசம்பக்தனும் 
என்னை, இந் நாலை கான் எழுவதற்கு முன்னசேயே 
தெறிக் திருக்தவர்கள்; ஆகவே ஈட்பு காசணமாக அவர்கள் 
எனக்கு உதவி செய்ய மூன் OU BOO என்று சொல்லலாம். 
ஆனால் என்னை அதற்கு மூன் சண்டோ கேட்டோ 
அதியாத கலைமகள் அரியர் திரு. கி. வா. ஜகந்நாதன் 
கையெழுத்துப் படியை இசண்டு முறைகள் ஊன்றிப் 
படித்துச் தம் கருத்துக்ககாக்கூலி இர்தாற் கட்டுரை 
களைத் திருத்த முடையனவாகச் செய்தது ஏன் £ என்னை 
இரு. ஞான -ம்பக்தனின் பள்ளித்தோழன் என்ற அளவில் 
அறிந்திருக்க பச்சையப்பன் கல்லூரித் தமிழ்ப்பேசா 

சிரியர் திரு. அசை அசங்கனார் கையெழுத்துப் படியைப் 
படித்துப் பல இறந்த திருத்தங்களைச் செய்தது எனக் 
காகவா 2 இவர்கள் இருவரையும் பணி செய்ய வைத்தது 
சிலப்பதிகாசமே! திரு. வி. ௧. அவர்கள், திருவாளர்கள் 
இ. வா. ஜெகக்காதன், அசை அசங்கனார் இம் மூவரையும் 
இர் நூலில் பதிதுசொள் ளுப்படித் தூண்டிய சிலம்ப 
தமிழசையும் பற்றுகொள்ளச் செய்யும் என நம்புகிறேன். 

- தான் கடமைப் பட்டிருக்கும் நூல்கள் மிகப்பல. 
அவற்றுள் வில்லியம் ஹென்றி ஹட்சன் எழுதிய *]%0- 

11
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duction to the Study of English, Literature’ 
டாக்டர் பிராட்வி எழுதிய “58126806௧6 ௨ 7172200165” 
என்ற இசண்டு நூல்களும் குசிப்பிடப்பட வேண்டியவை. 

இரசனை 

(ரஸளை ' என்ற :சொல்லைத் தமிழில் .புகுத்தியவர் 
* வ.வே.சு. அய்யர் அவர்கள். அவருடைய ' கம்பசாமாயண 
சஸனை ' தமிழிலக்கெ ஆசாய்ச்சியில் ஒரு புதிய ' சகாப் 

தத்தை'த் தோற்றுவிக்கின்றது. அதற்குப் பிறகு கம்ப 
சாமாயணப் பகுதிகள் சிலவற்றைப் பற்திய இசச௪னைக் 
கட்டுசைகளும், 25 g06 பாத்திரங்களின். குண விவசணக் : 
கட்டுசைகளும் வெளிவக்திருக்கன்றன. ஆனால் ரால் முழு 
வதையும் ஆசாயும் இசசனை நால் ஒன்றும் இதுவசை 
வெளிவரவில்லை. இசசனை பொரு எாசாய்ச்சியை உள் 
ளிட்ட. சால்களின் நயங்களையும், சிறப்பியல்புகளையும், 
அமைப்பு முறைகளையும் அறிவதும், ஓத்த அமைப்பு 
முறையை யுடைய நூல்கஷின் பண்புகளை ஒப்பிட்டு 
விளக்குவதும், இக் கலையின் துறைகள். முருகுணர்ச்சியைச் 
தோற்றுவித்து வளர்ப்பது இதன் கோக்கம். இலக்கிபப் 

பயிற்சியால் மக்கள் பெறும் இன்பத்தின் எல்லையைப் 

பெருக்குவது இதன் பயன். 

தயமும், பொருளாசாய்ச்சியும் தமிழுக்குப் புதியவை 
அல்ல. இவற்தின் தன்மைகளைத் தமிழர் நன்கித் திருக் 
தனர் என்று தொல்காப்பியப் பொருளதிகாசத்தால் 

அதிகிரோம். உள்ளுரை உவமம், இறைச்சி இவற்றின் 
இலக்கணங்களை உணர்ந்து வகுத்தவர் முருகுணர்ச்சி 
இறக்கப் பெற்றவர் என்பதை எவசே மறுக்க முடியும்? 
சங்க காலத்தில் நுண் கலைகளைப் பற்.திய இலக்கண ஸஅூல் 
கள் பல இருந்தன என அதிதிஜோம். ஆனால் அக்காலத் . - 
க்குப் பின்னர்த் தோன்றிய தமிழ்ப் பேோதிஞர் ௮ளை 
வரும் சமயவாஇிகளாய் இருக்தமையாலும், அவர்கள் ௪ம 
யத்தைப் பசப்புவதையே தம் வாழ்க்கையின் குலிக்
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கோளாகக் கொண்டிரும் தமையாலும், சலைகளை வளர்ப் 
OT எண்ணிக்கை குறைந்தது. அடியார்க்கு: கல்லார் 

பல நூல்களின் பெயர்ககா மட்டுமே குறிப்பிடுகின்றார். 

தொல்காப்பியர் காலத்தில் ,மேனாட்டில் தோன்றிய 
HTC STE FO, கவி இலக்கணத்தை வகுத்தமைத்தார். 
gar காவியம் என்பது (1) ஒரு apis தலைவனுடைய 
சரித்திரத்தை முற்றிலும் கூறி (14) இழுமென் மொழியால் 

இயன்றது (11) இசைவு இக், (19) அளவால் சீண்டிருப் 
பினும் படிப்பவர்க்கு கதையின் முதல், ந, இறுதிகள் 
இலகுவில் பிடிபடும்படி. அமைந்து ஈடக்கும் நூல் என்று 
Eh DEUT.. 

ஆயிசக்கால் மண்டபம் ஒன்றைக் காணும் காலத்தில் 

அதன் திரண்ட அழகை அளவிட முடியாது. அதன் 
ஒவ்வொரு காலின் சிறப்பையும் கண்டு செல்லும் 
பொழுது, இறுதிக் காலின் சிறப்பைப் பார்தது மகிழும் 
காலத்தில், முதற் காலின் சிறப்பியல்புகள் மறந்து 
“போகும்.. ஆனால் பதினாறு கால் மண்டபக்களின் கால் 

களின் தனிச் இறெப்புகளையும், ௮வற்சின் திரண்ட stp 

கையும் ஒஓசே கோக்கால் அளவிட்டுச் சுவைக்க முடியும். 
காவியக் கதை ஆஅயிசகீகால் மண்டபங்களாப் போல் 

Bor Orr os, பதினாறு கால் மண்டபங்ககாப் போல், 

தனி நிகழ்ச்செளின் கன்மைகளையும், அவற், கின் தொகு 
யின் சிறப்பையும் எளிதில் உணசக்கூடியதாய் இருக்க 
வேண்டும் என்பதே அப் * பெரியார் கொள்கை. 

சிறந்த நாடகம் (1) கவி கூற்றுக்கு இடமில்லாமல் 
பாத்திரங்களின் பெச்சுகளாலேயே கதையைக் கூறுவ 
தாய் (14) காவியங்களைப்போ -லன்றி அனாதி. A Dis 
தாய், 111) அச்சத்தை அல்லது அருவருப்பைத் தொற்று 
விக்கக்கூடிய Ba [ps Racor sé சித்திரிக்காமல், பேச்சால் 
உணசவைப்பதாய், (18) காரணகாரியத் தொடர்புள்ள 
(ர) ஒரு நாளெல்லைக்குள் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சகளையெ 
'சித்திரிப்பதா.ப் இருக்கவேண்டும் என்பது ௮வர் கருத்து.



viii 

அரிஸ்தசோத்தலுடைய கவி இலக்கணம் இலட்சியக்: 
குறிக்கோளுடன் எழுதப்பட்டது. அவர் அதனை எழுத: 
இலச்பெல்களாய் அமைந்த காவியங்களும், நாடகம்: . 
களுமே அவர் விதிகளை ஒட்டி நடந்தவை அல்ல. அவர் 
காலத்தில் ed Bator + செவ்வனே போற்றும் காவியம்: 
களும், நாடகங்களும் போற்றப்பட்டிருக்கும். ஆனால் 
பல அற்றாண்கெளுக்குப் பின்னர் எழுந்த சாடகங்கள் 
அவர் வகூத்த விதிகளை ஒட்டி ஈடக்கவில்லை என்னு எப்: 
படிக் குறை கூறலாம் £ இருக்கும், பாரிஸ் இலக்கெய 
மன்றம் அவர் விதிகளை எக்காலத்அக்கும் ஏற்ற விதிக 

ளாகக் ரைம். அதன் பிடிவாதம் அவ்வளவோடு 
நிற்கவில்லை, 

நாடக நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ஓரிடத்திலேயே 
' நிகழ்வனவாய் இருக்க வேண்டும் என அரிஸ்தோ த்தல் 
ஆணையிட வில்லை. அனால் கிரேக்க நாடகங்களின் அமைப்பு 
முறையும், அவைகளைப் பின்பற் சி எழுந்த இலத்தின் 
சாடகங்களின் போக்கும் ஓரிடத்தில் நிகழ்ந்தவற்றைச் 
இத்தரிப்பதற்சே வ ய்பிபளித்தன. இருந்தும், வெவ்வேறு 

் இடங்களில் நிகழ்ந்தவற்றைச் இத்திரிக்கும் கேக்க காட 
கங்களும் எழுக்தன. இவற்றைப் re eer 
பாரிஸ் இலக்க மன்றத்தார் ஓரிடத்தில் நடக்கும். 

நிகழ்ச்செலைச் சித்திரிக்கும் சாடகங்களே ஏற்புடையன 
எனக் கருதினர். இப்போக்கை விளக்கும் வகையில், 
 ௮ரிஸ்தோத்தலின் காலத்தில் இவ்விதி அனைவருக்கும் 
மிகத் தெரிந்த தொன்ளாய் இருந்ததனால்தான். அவர் 
இதனைக் கூறாது சென்றார் ' என்று வாதாடினர். 

பாரிஸ் இலக்கயெ மன்றத்தின் செல்வாக்கு இருந்த. 
வசை மே ஞட்டு இரசனை நூல்கள் பெரும்பாலும் 
வரை புசாணங்களாகவே இருந்தன. ௮க் காலத்தினுங் 
கூட இங்கிலாத்திலும், ஐரோப்பிய காடுகளிலும் பூத் 
துயி ரியக்கங் காரணமாகத் தோன்திய நாடகங்களின் 
புதுப் பண்புகளைப் பெற்ற நாடகங்களே மிகுதியாகத் 
தோன் பின.
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, பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இயற் 
“சையை இறந்த சக்தியைப் பற்திய . ஆராய்ச்சி தொடங் 
இற்று. அரிஸ்தோத்தலுக்கு முன்னிருந்தே ௮ச் சக்தியை 
சாடகங்களிலும், காவியங்களிலும் பயன்படுத்தும் 
வழக்கம் உண்டு. இக் காலத்திலும் சண்டிக்கக்கூடாத 
முறையில் அதனை எதிர்பாசாத விபத்.தக்களாக மாற்றி 
யமைத்துப் பயன்படுத்துதின்றனர். மக்கள் செயல்களை 
யும், அவற்தின் இயற்கையான விகா£வுகளையும் இத்திரிக் 
கும் நாடகங்களில் இச் சக்தி கதைப்போக்கில் எடுத் 
அக் கொள்ளும் பொறுப்பின் அளவம், சிறப்பும் எத் 

,தகையவை என்று நிர்மாணிப்பதற்காகத் தொடக்கப் 
பட்ட அசாய்ச்சி, கதை முடிவுக்கு பாத்திரங்களின் 
செயல்களும், குணங்களும் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன 
என்று ஆராய்வதில் (ipo SH. 

குணவிவசணத்துறை ஏற்பட்ட பின் வசை புராணக் 
க எழுதும் வழக்க த்தை இசசனையாளர் கைவிட்டனர். 
குணவிவசணகத்திலும், ஓப் பாரசாய்ச்சியிலுமே ஊக்கஞ் 
செலுத்தினர். ஜெர்மானியக் கவி கெதே செகப்பிரிய 
ரின் நாடகத் தலைவர்களின் குணங்களை விவரித்த முறை 
ஐசோப்பிய இசசனையாளர் அனைவறையும் அதிசயிக்கவை த் 
சது. அதனால் குணவிவசணத்தின் இன்தியமையாமை 
யையும், அதனைச் செவ்வனே செய்து முடிக்க மனே 
தத்துவ சாத்திரக் கொள்கைளை அடிப்படியாகக் ௦ கொள்ள 
வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் ஈன்ஞசூணாக் தனர் . 

ஓப் பாராய்ச்சி செய்யும் இஈசணையாளர் தமக்குப் 
பிடித்த புத்தசங்களை மிகுதியாகப் போத்தியும், பிடிக் 
காதவற்றை காசணமின்றுத் தாக்கியும் எழுதத் தொடங் 
இனர், சுவர்க்க நீக்கத்தைப் பத்தி வால்டேர் ? என்ற 
பிரஞ்சுக்காசரும், மெக்காலே * என்ற ஆங்கிலேயறாம் 
கேர் எதிரிடையான அபிப்பிசாயங்களைத் தெரிவித்திரூக் 
கின்றனர். அடிசன் ௮க் காப்பியத்தை ஆசாயப்புகுக்து 
காலத்தில், அ௮ரிஸ்தோத்தலின் விதிகளையும், ஹோமர்,
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வர்ஜில் என்ற காவிய ஆசிரியர்கள் கையாண்ட முறை 
களையும் அளவுகோலாகக்கொண்டு, அதன் புதுப் பண்பு: 
கப் பலமாக கண்டித்தார். அவமே ௮ரிஸ்தோத்தலின் 
விதிகள் எச் STO SHS GD எற்றவை யல்ல என்றும், 
வர்ஜிலுடைய ஏதைத்தைப் படித்திருக்கும் பசக்கெயத்தை 
அவர் பெத்திருக்தால், அரிஸ்தோத்தலின் விதிகள் 
இன்னுஞ் சறெப்புடையனவாக இருந்திருக்கும் என்றுங் 
கூறுஇருர். அரிஸ்தோத்தல் ஏனதத்2தாடு, சுவர்க்க 

நீக்க,த்தையும் படித்திருக்கும் பாக்கியத்தைப் பெத்திருக். 
_ அவருடைய கொள்கைகள் மேலும் சறக்தவையாய்: 
இருக் திருக்க வேண்டுமன்மோ 2 

ஓப்பாராய்ச்சி என்ற திரைக்குள் மறைந்துகொண்டு, 
இசசனையாளர் சநால்களை விீணிற்புகழ்வதையும், இகழ். 
வதையும் இரு. மோல்டன் பொறுக்கமாட்டா தவசாய் 
'இசசனைக் கலையின் நோக்கம், பயன் முதலியவற்றை. 
விளக்க முன்வந்தார். ௮வர் இரசனைக்கலையை விஞ்ஞான” 
சாத்திரத்தின் ஒரு பகுதியாய்க் கருதவேண்டும் என்றும், 
பொருள்களின் தத்துவங்களைப் பற்தி அறிய முற்படும் 
விஞ்ஞானி ஒசே தன்மையான பொருள்களுக்குள் 
ஏற்றத் தாழ்வுககைக் கற்பிக்காதது போலவே, இசசனை: 
யாளரும் ஒரு தன்மையான _நால்களை ஆசாயப்புகுந்தால், 
அவற்றின் ஓப்பு, உயர்வகளைப் பத்திப் போற்தியோ, 
இகழ்க்தோ, பேசக்கூடா௮ என்றும் வற்புஅத்துகறார்.. 
அவர் கொள்கைகளின்படி *இசசனையாளர் _நால்களின்: 
அமைப்பு முறைகளையும், Mapper தத்துவங்களையும் 
அழிந்து மகிழ்க்து, அவற்றை விளக்குவதோடு ஓத்த 
அமைப்பு முறையையுடைய நூல்களின் போக்கில் மாறு: 
பட்ட பண்புகள் காணப்படின், அவை அவ்வக். நூலின் 
சிறப்பியல்பு எனக் கூறுவதோடு நிற்கவேண்டும். தம் 

கொள்கையை விளக்க, செகப்பிரியரின் நாடகக்கலை என்ற. 
அரிய நூலையும் அருளியிருக்கிறார், 

. இக்காலத்து இசசனையாளர் இரு, மோல்டனுடைய 
கொள்கையை ஏற்பதில்லை; மனி. தத்தம் குணத்திற்.
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கேற்ப ஓசே கருவியை நன்மையைச் செய்யவோ... 
திமையை விளவிக்கவோ பயன்படுத்தலாம். அனால் 
அதற்காகக் கருவியைக் குறை கூறலாமா? இசசனையாளர் 
தம் விருப்பு, வெறுப்புககாக் கட்டிவைக்க வேண்டு 
மென்று வற்புறுக்கலாமே யொழிப, ஒஓப்பாசாய்ச்ச 
திமையைப் பயக்கன்றது என எப்படிக் கூறலாம்? கற். 
களைப்பற்கி ௮சாயத் தொடங்கும் விஞ்ஞானி, இருகற் 
களில் ஏற்றத் தாழ்வுகாணாமல் ஏதோவொன்றைத் தம் 

ஆசாய்ச்சிக்கு எடுத்துக் கொள்வதைப் போலவே--இது 

இரு. மோல்டன் கூறும் உவமையே-- திரு. மேசல்டனும் 

தம் கொள்கையை விளக்க ஏதோ ஒரு காடகத்தை 
எடுத்துக் கொள்ளாமல், செகப்பிரியரின் காடகங்களை 
எடுத்துக் கொண்டதிலிருக்தே, நால்களில் apps 
தாழ்வு காண்பது மனிதர் அடிப்படை இயற்கை என் 
பது விளங்குகின்ற. இதைக் வெளிக்காட்டுவது குற்ற. 

மாகாது; ஆனால் அழகாக, அறிவை வளர்க்கும் கோக் 
கத்துடன் எடுத்துக் காட்டுவது இசசகையாளன் கடமை 
களுட் சிறந்தது. இக்காலத்து இசசனையாளர் இரு. 
மோல்டனுடைய கொள்கைகளைக் தாம் ஓப்புவ இல்லை: 
என்று கூறுகிழுர்களே யொழிய அ௮வற்தை அுவசே 
பாசாட்டும் முறையில் செயலிற் கடைப்பிடித்து RLS 
இன்றனர். 

நாடகம் 

மேனாட்டில் முகன் முதலில் தோன்றியவை சசேக்க 
தாடகங்கள். அவை அவல நாடகம், இன்ப நாடகம் 
என்ற இரு பெரும் பிரிவுகளில் அடங்கும். அவை 
களைத் தழுவி, இலத்தின் மொழியில் பல தாடகங்கள் 
எழுந்தன. இவைகளே பிற்காலத்து நாடாகாஇிரியர் 
களுக்கு வழிகாட்டிகளாய் அமைந்தன; ஆகவே நாடக 
இலக்கியத்தைத் துவக்கிவைத்த கசேக்க நாடகங்களைப் 
“பழைய நகாடகங்கள்' எனக் கூறலாம்.
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இக்காடகங்கள் அளவால் மிகச் இதியவை. இவை 
திருவிழாக் காலங்களில் திசளும் மக்ககா மஇழ்விக்க 
எழுந்தவை. ஆகவே இவை புசாணக் சுதைகளைத் 
தழுவியவைக ளாகவே இருக்கின்றன; தேவர்களையும், மக் 
களுள் மேம்பட்2டாசையுமே பாத்திசங்களாகப் பெறத் 
ிருக்கின்றன; காதலைப் பொருளாக ஏற்றுக் கொள்ள 
வில்லை; மக்களை ஈல்வழியில் செலுத்தத் தாண்டும் 
உயர்ச்த கோக்கத்துடன் எழுக்தவையாகையால், இழு 
மென் மொழியால் விழுமியவற்றைக் கூறுவனவாகவே 
இருக்கின்றன. 

மிகச் சிறந் தவையாய்க் கருதப்படும் இச்காடகங் 
களில் காணப்படும் 'கோசஸ்' (010118) பிற்காலச் 
தவர் சண்களைப் பெரிதும் உறுத்திற்௮ு; அதுவே ௮க் 
காடகங்களின் அடிப்படையா ன மூலப் பொருள் என 

அதிஞர் சருதிவர் சனர்.. ஆனால் திரு. கிட்டி பவ அத் 
தாடகங்கள் தென்புலத்தாசைத் தொழும் வழக்கத்தை 
அடிப்படையாகக் கொண்டு தோன்தின என்று எடுத்துக் 
'காட்டியபின், பழங்கொள்கை கைவிடப்பட்ட. கோரஸ்” 
கிசேக்க நாடகங்களின் உயிர் போன்றது என்பதில் 

, எவருக்கும் ஐயமில்லை. 

பல நடிகர்கள் ே சர்ந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு ‘Canard’ 
என்று பெயர். இக் கூட்டம் மேடையில் ஒரு புறத்தில் 
நிற்கும். இசன் எதிரில், நாடகம் நிகழும். பாத்திரங்கள் , 
இதனிடத்தில் sf stb மன நிலைகளைக் கூச்சமின்தித் 
தெரிவிக்கலாம். ' கோசஸாும் அடிக்கடி. மேடையின் ஒரு 

புறத்திலிருக்.து இன்னொரு புறத்துக்குப் போகும்; பாடும்; 
பசும். ஈடிகர்களுடைய பேச்சுக்களில் பெழவைக்க 

முடியாத பொருள்களை, கவி, கோசஸிஸின் கூற்றில் 

அமைப்பான் நாடகத்தின் 'சக்சல்களை இது தீர்த்து 
வைக்கும். சுருங்கக் கூறின் பொம்மலாட்டக்கா சன் 
பேசாத பொம்மைகளை இபக்குவதைப்போல, கோசஸ் 
(பேசும் பொம்மைகளை இயக்குகிறது எனக் கூறலாம்.
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கோசஸ்ஸின் கண்காணிப்பின் ழ் சாடகம் நிகழ்வ. 
தாக அமைக்கப்பட வேண்டிய கட்டுப்பாடு காரணமாக, 
கிசேக்க காடகங்கள் பெரும்பாலும் ஓரிடத்தில் ஒரு 
காள் எல்லைக்குள் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சகளொயே சித்தரிக்க 
வேண்டியவையாய் இருக்கன. பாத்திரங்கள் தம் மன 
நிலைகளைக் கோசஸ்ஸாக்குத் தெரிவிக்கலாமாகையால், 
அவத்தின் தனிப்பண்புகளை விளக்கும் நிகழ்ச்சிகளைச் 
சித்இரிப்பதில் ஆசிரியர்கள் கருத்தைச் செலுத்தவில்லை. 
நடிகர் அனைவரும், பாத்திரத்துக்குத்தக்க முகமூடியை 
அணிகச்தே ஈடிக்க: வெண்டுமாகையால், குதித்தலைத் தவிர 
ஈடி.ப்புக்கு வாய்ப்பு இல்லை; பேச்சினே லயே உணர்ச்சி 
-க௯ா வெளிப்படுத்த வேண்டியதாசவும் இருந்தது. (ps 
மூடிகளுக்குள்ளிருக்கே பேசவேண்டுமாகையால், பேச்சும் 
உணர்ச்சிக்குத் தக்க. காக இசாமல், ஒரே கூர்சலாகவே 
இருக்கும். இவை எல்லாம் போதா 'என்று எண்ணியோ 
அட்ச விலைவிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எதனையும் 
சித்திரிக்கக்கூடாது என்ற கோட்பாட்டை அக்காலத்தில் 
is ளைக்கொண்டிருந் தனர். 

ழூகமூடிகளால் வேற்றுமை தெரிந்து கொள்ளக் 
கூடிய பல நடிகர்கள் Cetus ஒரு கதையைக் கூறுவதே 
கிசேக்க காடகம் என்னு தோன்று கிறதல்லவா£? Qs 
தோற்றம் உண்மையின் மிகை! ஏனெனில் கோரஸ் இக் 
காலத்து காடகங்களின் இறப்பியல்புகளான ஈடிப்பு, 
உணர்ச்சி வெளிப்பாடு Daip door பொறுப்பை ஏற்று 

கடத்தி வரக. இத்தகைய கொசஸ்ஸை இசசனை 
யாளர் இதுவசை ஒரு இலட்சியப் பார்வையாளசாகக் 
‘(Ideal Spectator) கருதிவந்தனர். அணிமையில் ௮ 
காடகாிரியர்களின் பிரதிநிதியாக (1%௧1800ற0௦ய) இருப் 

. பதை உணர்ந்தனர். 

பாத்திரங்களின் உண்மையான மனநிலைகளை உள்ள 
வாறு உணர்த்து கொள்ளும் கோசஸ், விசாவை நிகழ 
'வொட்டாமல் தடுத்துவிடக் = Biren Bey? ஆனால் காட௬
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இலக்கணத்துக்குக் கட்டுப்பட்டு அது அவ்வாறு செய்வ . 
இல்லை. ஆகவே பிற்காலத்தவர் இதனை இயற்கைக்கு: 
மாறானதாகக் கருதினர். பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்குப் 
பின்னர்த் தோன்௮ய நாடகங்களில் இது காணப்படுவ 
இல்லை: கோசஸ் நீங்கின பின்னர், பிறபாத்திசங்களுக் 
குத் தெரிவிக்க முடியாக, அனுல் அவையோர் உணச 
வேண்டிய, பாத்திரக்களின் மனநிலைகளை எவ்வாறு வெளிப் 
படுத்துவது என்ற சிஃகல் எழுக் தது. ' நெஞ்சொடு கூறல்” 
என்ற விசகைக் கையாண்டு அச்க்கலைத் தீர்த்தனர். 

பழமையைப் பிடிவாதமாய்ப் போற்றுவதற்கும், பு. 
மையை மூர்ச்ககச்சனமாய் எதிர்ப்பதற்கும் எக்கரலத்தி. 

, அம் அறிஞர் சிலர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள முன்: 
வசாரமலிசார். பாரிஸ் இலக்கிய மன்றத்தின் தலைமையின்: 
கழ் ஐசோப்பா முழுவதிலும் ௮திஞர்கள் சிலர் பதினாழும் 
அாற்னாண்டுக்குப் பின்னர்த் தோன்திய நாடகங்களின் 
புதுப்போக்கை கண்டித்தனர். ஆகவே இடைக்காலத்தில். 
எழுந்த நாடகங்களைப் பழமையைப் போற்றும் பழங் 
கொள்கையாளர் எழுதியவை, என்றும் புதுமையைத்: 
தழுவிய புத் அயிர் இயக்கத்தினர் எழுதியவை என்றும், 
இரு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

... இவ்விருசாசரும் கோரஸ்லைக் கைவிட்டு விட்டனர்.. 
காதலைப் பொருளாக ஏற்றுக்கொண்டனர். இவர்களுள் 
புத்துயிரியக்கஃ் னர் வாழ்க்ககயை உள்ளவாதே இத்இரிக் 
கிறோம் என்றுகூ,சி ௮வல காடகத்தில் இன்பச் சுவையை 
யும், இன்பகாடகத் இல் அவலச்சுவையையும் கலந்து விட் 
டனர். எளிய வாழ்க்கையை வழக்குச் சொற்களைப்: 
பயன்படுத்தித் சித் இரித்தனர். பழங்கொள்கையாளர் 
இம்மாறுதல்களை எதிர்த்தனர். அவர்கள் அச்சத்தை 
விளைவிக்கும் கிகழ்ச்சிகளைச் இத்திரிப்பதில்லை. ஒரிடத்தி: 
லேயே, ஒருகாள் எல்லைக்குள் நிகழ்வனவற்றையே இத் 
தரிப்பதில் அவர்கள் காட்டிய பிடிவாதம் அரிஸ்தோத்ச 
அக்குக்கூடப் பிடித்திருக்கா௫.
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இலட்சிய வாழ்க்கையையே இத்திரிக்க வேண்டும். 
என்பது பழங்கொள்கையாளர் வாதம். வாழ்க்கை இத்- 
தன்மையதாய் இருக்கவேண்டும் எனக் காட்டவேண்டுமே. 
யொழிய, இன்னவாறு இருக்கறது எனச் இத்திரிக்கக். 
கூடாது என்பது அவர்கள் கொள்கை. ஆனால் புத் 
அயி ரியக்கத்தினர் உண்மையான வாழ்க்கையைச் இத் 
இரிப்பதால் இலட்சியச் சிதைவு எற்படாது என்று: 
கூறினர். கண்டிக்கத் தக்கனவற்றைக் கண்டித்தும், வற். 
புத்தத் தக்கனவற்றை வற்புறுத்தியும் திட்டப்பட்டும் 
உண்மையான ித்திசம், இலட்சிய சகோக்தத்துடன் FS 
இரிக்கப்படும் சித்திரத்தைக் காட்டிலும் மக்கள் மணன் 
கவும் ௪க்இயும், படிப்பினையை வற்புறுத்தும் சக்இயும் 
மிகுதியும் பெத்திருக்கும் என்பது அவர்கள் துணிவு. 

இசேக்க நாடங்களிற்கூட எளியவாம்க்கையின் சத்தி 
சங்களும், வழக்குச் சொற்களும் காணப்படுதின் றன. 
ஆனால் பழங்கொள்கையாளருடைய நாடகங்களில் — 
noo, Qu sore போக்கு, மக்களுள் சிறந்தோசைே 
சித்திரிக்கும் குறுயை மனப்பான்மை இவையே மலிக் 
இருக்கின்றன. நடுப்பொருளை நிலைகாட்ட உதவும் சக் 
கதைகளைச் சஇத்திரிப்பதைப் புத் தயி ரியக்கத்தினர் மேத் 
கொண்டனர். ௮வை அவையோரின் கவனக்தைப் பிறழச் 

செய்யும் என்று பழங்கொள்கையாளர் கருதினர். 

இடைக்காலத்தில் காடகங்கள் எய்திய மேம்பாடுகள் 
பல. கதைமுழுவதம் சித்திரிக்கப்படுதல், காதல் பொரு 
ளாக மதிகீகப்பட்டது, சுவை விரவப்பெற்று நடத்தல், 
கோசஸ்ஸின் நீக்கம், கலையை வாழ்க்கையோடு இயை: 
புடையதாகக் கருதியது முகலியவை எடுத்துக் காட்டச் 
தக்கவை. கெஞ்சொடு கூறலைப் பழக்கொள்கையாளர் 
கையாலா மல் DG" aH கருக்துட் கொள்ளக் தத்கது, 
இச் சிரப்பைப் பெற, அவர்கள் ஈம் _தெருக்கூத்அகளில் 

வரும் விதூஷகசைப் போன்ற பாத்திரங்களைள் இத்திரித். 
goat, ல அூரியர்கள் பாத்திரங்கள் சம் மன தலையை
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அவையோருக்குக் கூறுவதைப் போலவே அமைத்து 
விட்டனர். இத்தகைப மாறுதல்கள் பிசஞ்சு காடகங் 
களிலேயே காணப்படுகின் நன. இங்கிலாக் தில் விக்டோரியா 
அாணியார் கரலத் ெழுக் த காடகங்களில் கூட 

_ Sigler கூறல் ' இன் தியமையாததசய் அமைந்திருக் 

கிறது. அதனைப் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று வற்புறுத் 

அம் இசசனையாளர் £ அந்தரங்கத். தோழசைச் ' இத்திரிப் 
வயதை எதிர்ப்பதில்லை; ஆனால் ௮.தீ தகைய பாத்திரங்களுகீ 
கும் கதையில் பொறுப்புடைய பங்கு தர வேண்டும் 
னவே வற்புறுத்துகின் றனர். 

பதினெட்டு, பத்தொன்பதாம் EM Op aI OSG 
_ மீசர்ந்த நாடகாசிரியர் தங்கள் காடகங்களை பெரும்பாலும் 
இன்பமுடையவையாகவே அமைத்திருப்பது கருதத்தக் 
கு. அவர்கள் தம் கொள்கையைக் தாமெழுதிய stew 
களில் கடைப்பிடித்ததோடு நில்லாமல் செகப்பிரியகுடைய 
“லியசை'யும் இன்பமுடையதாக மாற்றி விட்டனர் 
சென்ற நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இசசளையாளர் 
செய்த கிளர்ச்சியின் பயனாய் லியரில் செய்த மாறுதல் 
புறக்கணிக்கப்பட்டஅ௫; இக்காலத்திய நாடகங்கள் இறப் 
Oui Ser. 

மரபுகள், விதிகள் இவை எவற்றையும் பொருட் 
படுத்தாது புறக்கணிப்பது இக் காலத்திய காடகாரியர் 
களின் சிறப்பியல்பு. காடக நிகழ்ச்சிகளின் தன்மை 
காலஎல்லை, இடம் முதலியவற்றைப் பற்றிய மரபுகளைக் 

- கதைக் கேற்றபடி புறக்கணித்தோ, மாற்தியோ, ஏற்றுக் 
கொண்டோ கடப்பது அவர்கள் போக்கு. அவர்களு 
டைய கோக்கம் உண்மையை இலட்சிய கோக்குடன் 
alae RICH. wrysor Out snes sid Carr 
பாடாகக் கொண்டினுக்ளொர்சனே யொழிய, பழைய மரபு 
களப் பிறழாமல் போற்றுவதில் இவர்கள் காட்டும் 
Bias, பழங்கெ ரள்கையாளரின் . பிடிவாதத்தையும் 
அிதாற்கடிக்கத் தக்கதாய் இருக்கின்றது.
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கோரஸ்ஸின் கண்காணிப்பின் ழ் நிகழவேண்டுட் 
என்ற கட்டுப்பாடு காரணமாகப் பழைய தாடகங்கள்: 
ஒரு நாளெல்லைக்குள், ஒரிடத்திலேயே கநீகழ்ந்திருக்கச் 
கூடிய நிகழ்ச்சகெகா மட்டுமே இத்திரிக்க வேண்டியிருக் 
தன. இடைக்காலத்தில் இடமாறுதலை காடு மலை, 
அசண்மனை, ஈகசம் என்று எழுதிய ஆட்டை களைல் 

தொங்கவிட்டு அறிவிக்கும் விரகு கையாளப்படவே. 
புத்.துயி ரியக்கக்தினர் பலவகைக் காட்சிகளைச் சித்திரிக்க 
முடிந்தது. ஆனால் இக்காலத்திலோ, காட்சி மாறுதல் 
களுக்காக மிகுக்க பொருட் செலவில். தருக்க (ஜோடனை 
சளை £ச் செய்யவேண்டியிருப்பதால், இக்கால நாடக் 
களில், காட்டு மாறுதல்கள் அதிகமாகக் காணப்படுல 
தில்லை. நாடக நிகழ்ச்சிகளின் உண்மைக் காலமூம், 
அவற்றை ஈடி.த்துக் காட்டத் தேவையான கேசமும் ஓக் 
ருப்பது, உண்மையை உள்ளவாறே: சித் இருக்கும் சரிய 
பண்பாகக் கருதப்படுகிறது. நாடகங்களின் அளவு மிச 

வும். குறைக் அவிட்டிருக்கெபடியால், சுவைக்கலப்பிற்கு 
வாய்ப் பில்லை; களைக் கதைகளுக்கு இடமில்லை. 

இப்ஸனுடைய 'பிசாசுகள்' என்ற நாடகத்தின் நிகழ்: 
சிகள் அனைத்தும் ஒரு அறையினுள்ளேயே, ஒரு நாளின் 
ஒரு பகுதிக்குள்ளேயே நிகழ்கின்றன. அவருடைய 
* சமூகத்தின் தூண்கள்; ' எட்டா கேப்லர் ' என்ற நாட 
கங்களில் காட்சி மாறுகல்களே இல்லை) “ஜான் கெம்ம் 
யல் பார்க்மென், என்ற நாடகத்தின் நிகழ்ச்சிகளின் 
உண்மைக் avenge, அவற்றை ஈடிப்பதத்குரிய கேசமும் 
ஏறக்குறைய ஓத்திருப்பதாகவே கூறலாம். புத்துயிரியக் 
கத்தினர் ஒரு கதை முழுவதையும் நாடகமாக மாத் 
யமைத்தார்களாகையால, அச்காடகங்களில் தோற்றுவாய், 

போராட்டத்தின் வளர்ச்சி, உச்சி, சதீர்வளர்ச்சி, வீழ்ச்சி என்த 

பிரிவுகள் ஈன்கு விவரிக்கப்பட்டி. ten per. ஆனால் 
இப்ஸனுடைய mens YS gi fuses Serra 
நாடகங்களின் ஸிளைவுகளை மட்டுமம--௪.திர் வளர்ச்சி.
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அிழ்ச்சி என்ற இருபகுதிகளையே--சத்திரிக்க்றன ; பிற 

உறுப்புக்களைக் குறிப்பாய் உணர் த்துகின் றன. 

நாடக இலக்கியத்தின் சரித்திரம் ஒரு வட்டத்தைப் 
பூர்த்தி செய்துவிட்ட. அதனால் ஒருவட்டத்தைச் 
சுற்தி வந்த ' அநுபவம் ? காரணமாக, இரேக்க காடகவ் 

களுக்கும் கவின காடகங்களுக்கும் நுண்மையான வேறு 

பாடுகள் இருக்கின்றன. இரேக்கர் சல மாபுகளை ஏற்றுக் 
கொண்டு, அவைகளைப் போற்தித் தம் நாடகங்களை 
அமைத்தனர். கட்டுப்பாடுகளினின்றும் பெற்ற விடுதலை 
யைத் துய்க்கும் ஆர்வம், பரபரப்பு இவைகளின் காசண 
wie இடைக்காலத்தவர் வசம்பிகந்து சென்றும், wry 
களை தேவைக் கதிகமாய்ப் போற்றியும் இடர்ப்பட்டனர். 
'இக்காலத்தவர் கட்டுப்பாடுகளுக்குட்படாத சுயேச்சை 
-யை விரும்புபவசே யாயினும், தம் சுயேச்சையை அள 
வோடு துய்க்கின்றனர். ' மாபுகளைப் போற்றவில்லை; 

அனால் கரல நிலைக்கு ஏற்றவாறு உண்மை நிகழ்ச்சிகளை 
இலட்சய நோக்குடன் இத்திரிக்கறறோம் ' என்பது இச் 
கால காடகாடிரியரின் மனப்பான்மை. கோசஸ்ஸின் கண் 
காணிப்புக்கு அடங்கி நடிக்கிமராம் என் தில்லாமல், ௮வை 
யோர் பார்க்கின்றனர் என்று எண்ணாமல், நடிக்கிமறாம் 
என்ற உணர்ச்சியும் இன்றி, வாழ்க்கையை வாழ்ந்து 
காட்டுகிறோம் என்ற மனப்பான்மையுடன் நடிப்பது இக் 
கால நடிப்பின் மேன்மையை வெளிக்காட்டுகின்ற ௮.
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சிலப்பதிகாரம் 
1: அறிமுகம் 

  

தோக்கம் 

* அரைசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம்கூற்று ஆலதூஉம் 
உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும் 
ஊழ்வினை உருத்துவந்து ஊட்டும் என்பதூஉம் ' 

இடஉண்மை. எனக் காட்டுவதே Ao பதிகாசத்தின் 

நோக்கம் என அதன் பதிகம் கூறுகிறது. இவந்றுள் 
முதலாவது மதுசையின் மன்னன் மாண்டதால் விளக்க 

மடைகிறது; இரண்டாவது கண்ணகியைப் பலரும் போற் 

ுவதாலும், வானவசே வந்து ௮வளை விண்ணாலகுக்கு 
அழைத்துச் ரென்றனர் என்று நூல் கூறுவதாலும் 

புலனாகிறது; படைப்புக் காலந் தொட்டுப் பெருமை 

குன்றா இருந்த பாண்டியர் பரம்பரையில் பிறக். நெடுஞ் 
செழியன் நீதி கெலியினின்று நீங்கிய செயலும், நல்லவை 

களையே நாடிச் செய்து .வர்த கோவலன் கொலைப் 

பட்ட செயலும் வினையின். விளைவுகளே என மதுசாபதித் 
தெய்வக். கூறுவதால் மூன்முவதும் விளக்கம் உறுன் 
தது. இவற்றை நிலைகாட்டுவதற்காகவா அடிகள் ூலை 

யருளினார்? புகார் மதுசைக் காண்டங்களாலேயே இவை 

விளக்க மடைவதால், அடிகள் வஞ்சிக் காண்டத்தை என் 
எழுதினார்? ஒருகால் செங்குட்டுவன் சிறப்பையும்,



2 சிலப்பதிகாசம் 

அசன் வாயிலாகச் சேரர் பெருமையையும் உணர்த்து 
அவர் வஞ்சிக் காண்டத்தை எழுதியிருப்பாசோ? இந்த 
ஐயத்தில் ஓர் அளவு உண்மை இல்லாமல் இல்லை என்பதை 
எவரும் மறுக்க முடியாது, ஏன் எனில், வஞ்சக் காண்டத் 
அக் கதைப் பகுதி, கண்ணக௫ுக்குச் சேசன் கோயில் கட் 
ஒயது ஒன்றே. இதனைச் இறப்பிக்க அடிகள் அக் சாண் 
டத்தை எழுதினார் என்னால், அவர் மேற்கூறிய மூன்று 
கோக்கங்களினும் வேறான கோக்கத்துடன் _நாலை அருளி 
யிருக்க வெண்டும். அதை யதிய, நாம் வஞ்சிக் சாண்டத்துக் 
கதை நிகழ் ரகளில் கருத்தை* செலுத்தவேண்டும். 

செங்குட்டுவன் கண்ணடக்குக் கோயில் கட்டிய 

வச்லாற்றோடு, ௮வள் மா நில மன்னர்க்கு வசம் SES 

தையும் வஞ்சிக் காண்டம் கூறுகறெது. இவற்றால் அவள் 
தெய்வத் தன்மை பெற்றவள் எனத் தெரிகறோம். ஆனால், 

கதைக் தொடக்கத்தில், அவளை ௮த் தகைய பெருமை 
படைத்தவளாக ௮.கள் கூற வில்லை. எனவே, ௪ண்ணகஇி 

கடவுள் தன்மை எய்தியதைச் சிறப்பிப்பதே அவர் 
WO எழுதியதன் கோக்கமாய்.இருத்தல் வேண்டும். அவர் 

“அந்தமில் இன்பத்து ௮சசாள் வேக்தசாய் ' இருக்கம், 
புகார் மதுரைக் காண்டங்களின் ஆராய்ச்சியும் இம் முஷ் 

வையே வற்புறுத்துகெ.றன . 

இலக்குமியின் எழிலையும், அருந்ததியின் கற்பின் 
இறத்தையும் பெற் திருந்த கண்ணகிக்கு, அவள் தன் கண 
வனைப் பிரிக்து வருர்தி யிருந்த காலத்தில், Czas தி, இம் 

மையில் கணவனோடு கூடி யிருக்கும் இன்ப வாழ்க்கையை 

யும், மறுமையில் ஈற் பிறப்பையும் ௮டைய வழி ஒன்னுகூதி 

னாள். ஆனால், கண்ணகி ௮வ் வழியைப் பின்பற்ற மறுத்
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தாள். இதனால், ௮வள் அன்பத்தைக் கண்டு sort sh 

யடையாக மன உறுதியுடையவள் என்று தெளிபலசம். 

கோவலன் கொலக்குப்பின், கதைப் போக்கில் ஒக 
மாறுதல் எற்படுகிறது. ௮தவசையில் எதிர் பாசாத-இடுக் 

கிடும்படியான.-நிகழ்ச்சி ஒன்றும் கதையில் இல்லை. ஆனால் 

asa பின்னசோ எதிர் பார்த்திருக்க முடியாத, மயிர் 

சிலிர்க்கத்தக்க, - எளிதில் ஈம்பமூடியாத நிகழ்ச்செளே 

கதையை நிரப்புகின்றன. சூரியன் சான்று சொன்ன, 

. கோலல ஸுடல் உயிர் பெற்றது, மன்னன் மயங்கி மாண் 

ட, மதுசை எரித்தது, காவல் தெய்வங்கள் ஈகரை விம்டு 

நீங்கியது, மதுசாபதித் தெப்வம் வந்தது ஆய அத்புதங் 

கள் அளைத்தும் ஒ ரிசவில்-ஓ ரிசவின் ஒரு பகுஇயிலையே- 

நிகழ்கின்றன. வானவர் வக, விண் ணுலகுக்குக் கண்ண 
தியை அழைத்துச் சென்றது இவைகளுக்கெல்லாம் முடி. 

போன்றது. இவை, கண்ணகி மனி நிலையைக் கடந்தவள் 

என்பதைக் காட்டுகின்றன. 

புகார்க் காண்டத்தில் மக்களுட் சறந்தவளாய்க் 

காட்டு யளித்த கண்ணகி, மதுரைக் காண்டத்தில் மனித 

நிலையைக் கடந் தவளாய்க் காணப்படுகிறாள். ௮வளே வஞ் 

சிக் காண்டத்தில் கடவுள் நிலையைப் பெற்றவளாப் வசக் 

தருகிறாள். இச் செயற் கரிய செயலை-மனித நிலையினின்றும் 

கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்திக்கொண்டதை-கண்ணக எப் 

படிச் செய்து முடித்தாள் 2? இதைப் பற்றிச் இந்திக்றுப் 

பார்க்க மன மில்லாமல், அவள்,தன் பிறப்பிலேயே கடவுட் 

டன்மையைப் பெந்திருக்தாள் என்று கூதின், அவள் 
செயல்களை கண்டு திகைப்புற்றிருக்கும் காம் ௮சை நம்பி i அ ‘ 

AQa gid ros Qupms tu. QF FTNFDD இருப்பை
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விடத் தெய்வத்தினிடத்து அச்சமும், அன்பும், எதனை 

யும் எளிதில் ஈம்பிவிடும் மனப்பான்மையும் மக்கள் மனத் 

தில் மிகுதியாகக் குடிகொண்டிருந்த இடைக் காலத்தைச் 

சேர்ந்த அரும்பத வுசைகாசர், “இவள் துர்க்கையாகவே 

பிறந்தாள் ' என அடிகள் குறிப்பிடுவதாகக் கருதியதில் 
_ இழுக் கென்னை 2 ன 

கண்ணகி அர்க்கையாகவே பிறக்தாளா 9 முதன் 
முதலாகக் கண்ணகீயார் எனக் குறிப்பிட்டுப் பெருமை 

தந்த அடியார்க்கு ஈல்லார் இதைப் பற்றிப் பேசவில்லை. 
ஆகவே, அவர் அவளைக் கடவுட் கலையோடு பிறந்தவளா 

கக் கருதவில்லை என்று தெரிகிறது. ௮வளை ஓர் ௮வ 

தாசப் பிறவியாகவே கருதிப் பார்ப்போம். ௮ப்பொழுது 

இக் கதையின் கோக்கம் தெய்வீக சக் தியின் எல்லையை மச் 

களுக்கு எடுத்துக் காட்டுவதாய் இருத்தல் வேண்டும். ௮ 

கோக்கம் முற்றுப்பெற, ஈல்லன செய்வோசைக் காத்தலை 
யும், தீயன செய்வோசை அழித்தலையும், அறத்தை நிலை 

நாட்டலையும் விளக்குஞ் செய்திகளே கதையில் இடம் 

'பெற்திருக்கவேண்டும். ௮த் தகைய நிகழ்ச்சிகள் கதையில் 
இல்லை. அகவே அவள் ' துர்க்கையாகவே பிறக்கவில்லை '. 

கண்ணகி கடவுட் கலையோடு பிறர் தவளா யிருக்த.லம், 
அடிகள்: ௮ந்தமில் இன்பத்து ௮சசாள் வேக்தசாய் இருந் 
௪ம் உண்மையே யானால், நிச்சயமாக ௮வர் அவ் வவதா 

சக் கதையைச் இறப்பித்துக் கூறுவதில் வீண் பொழுது 
போக்கி யிருந்திரு£க மாட்டார்; ஏ னெனில், கடவுட் கலை 

யோடு பிறக்தவருடைய வாழ்க்கையைச் இத்திரிப்பதன் 
வாயிலாய்த் தெய்வீக சக்தியின் எல்லையை மட்டுமே விளக் 

இக் காட்டக்கூடும். ஆனால், மனிதன் தன்னைக் தெய்வ



பயன் த 

நிலைக்கு உயர்த்திகொண்ட வசலாற்றை விவரிப்பதன் 

வாயிலாய்க் தெய்வத்தன்மையின் பெருமையையும், ஆற் ' 
தலையும் விளக்கலாம் ; முயற்சி யுடையவர் ௮ந் நிலையை 

யடைய முடியும் என்ற உண்மையை நிலைநாட்டலாம்; 

அதை யடையவேண்டும் என்ற அவாவை மச்கள் மனத். 

இல் தோற்றுவிக்கலாம் ; அடையும் வழியையுங் காட்ட 

லாம். ஓசே கல்லில் பல காய்க&ா வீழ்த் துவதை விரும் 
பாதவரும் உளசோ 8 ் 

பயன் 

‘ens SHS காப்பியஞ் செய்வோன் அறமும், பொரு: 

ளும், இன்பமும், வீடும் கூறல் வேண்டுமன்றே ! இக் காட 

கக் காப்பியத்தினுள் அறனும், பொருளும், இன்பமும் 

கூறிர் இிதாயினும் வீடு கூறிற்திலர்;” அடியார்க்கு நல்லா 

ருடைய இக் கூத்றுச் ச௮ிதும் பொருத்த முடைய தன்று. 

அவர் நா லிறுதியி லுள்ள நூற் கட்டுசையில் நம்பிக்கை 

வைத்து, மணிமேகலையையும் இப் பெருங் காப்பியத்தின் 

ஒரு பகுதியாகக் கருதி இவ்வாறு கூறிவிட்டார். 

கோவலன் பிரிவு கண்ணகிக்குக் அன்பர் தந்தது 

உண்மையே, ஆனால், அவள் அதற்கு அழு தேங்கி அழிந்து 
விடவில்லை. உலகில் இன்பத்தை வேண்டியடைபவர், அது 

நிலைத்திருக்கக் தம்மையே நம்பி யிருக்கவேண்டுமே யொழி 

யப் பிறருதவியை எ திர்பார்.ததலிற் பயனில்லை என்ற படிப் 
பினைக் சண்ணக அறிந்துகொண்டாள் ; இகனால்தான், 

தேவர்தி இன் படைய வழி கூறியபோது அதைப் பின் 

பற்ற மறுத்தாள்; தன் னம்பிக்கையும், தளசா மன வுறுஇ : 

யும் இல்லையேல், திரும்பி வர கோவலனைக் தன்னுட '
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னேயே: தங்கிவிடும்படி தூண்டாமல், அவனை மீண்டும் 
மாதவியினிடமே திருப்பி யனுப்ப முற்படுவாளா 2 

கன்னியில் பொறுமையும், மனச் தண்மையும் ௮வ 

ஞ்க்குச் இறந்த பயனை அளிதச்சன. அவை காசணமாக அவ 

ளிடம் அன்ம வொளி அரும்ப ஆசம்பித்தது, தெய்வ. 

முத்த தேவராட்டியும், அவ் வழி யொழுகயே கவுந்தி யடிக 

ஞூம் அதனை உணர்க்திருக்தனர். அது நிறைவை யடைவ 
தற்குள், கோவலன் திரும்பிவக் அவிட்டான். ஆணவம் முற் 
திலும் நீங்கா திருக்கும் நிலையில், தெய்வக் தன்மையும் கால் 

கொள்ளவே, -ண்ண௫, அதைத் தாங்க மாட்டா தவளாய், 

வாழ்க்கையில் இசைவு கேடு ஏற்பட்டவுடன், இனங் 

கொண்டு ௪தினள் ; சத்தி விளையாட்டிலும் ஈடுபட்டாள். 

கண்ணகியின் ஈல்வினை காசணமாக, அவள், தனக்குக் 
-கஇடைத்த பே சொளியின் ௮ருளை முற்திலும் Dp விடு 
மூன்னர், ௮ங்கியங் கடவுளும், மதுசாபதித் தெய்வமும் 
moun ஆணவம் ௮கல உதவி புரிந்தனர், அவள் 
கன் செயல்-ள் என எண்ணி யிருந் தவற்றை, மதுசாபதக் 
தெய்வம் மறுத்துக் கூறாமல் விட்டிருக் தால், லெப்பஇிகா சக் 
கதை முடிவும், கண்ணகயின் வாழ்க்கையின் இறுதியும் 
Cp 2 gute மாஅபட் டிருக்கும். மதுசாபதி கூ.தியவற்றைக் 
கேட்டவுடன், கண்ணூ முற்திலும் மாறிவிட்டாள்; மது 
சையை எரிப்பேன்' என்று சூள் செய்தவள் , பின்னர்க் 

குறப் பெண்களிடம் 'விதியின் வலியால் மதுசை எரிக்த.து! 
எனக் கூறி னாள். ஆணவம் அகலவே, ADa ஓங்கப் பெழ் 
தவளாயக் எண்ணகி அன்மிக வாழ்க்கையின் எல்லையை 
எய்தினாள்; தேவர்களாலும், மக்களாலும் தெய்வமாகக் 

கொண்டாடப் பெற்றாள்,
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கண்ணகியின் கதை, மன வுறுதியே தன் (னுணர்வு 
பெறச் இறக்க வாயில் என்றும், முயற்சியில் திதி தளவு 

வெற்றி கிடைத்தவுடன் நாம் விட முயலும் ஆணவம் 

கம்மை இறுகப் பிடி.த்துக்கொண்டு ஈம் ௮ழிவைக் தேட. 
வழி கோலும் என்றும், ௮தன் வலையில் இக்காமல் அ.தி 

வைக் துணையாகக் கொண்டு ஓழுகுவது நம்மை உயர்ந்து. 

SHIN Cains Gn என்னும், இவ்வாறு இறந்த நிலையை . 

எய்துவதனால் கா மின் புறுவதோடு. பிறருக்கும் இன்ப 

மடையும் வழியை காம் காட்ட மூடியும் என்றும். 

நமக்கு விளங்கவைக்கிற த... ் 

அடிகள், ௮௫௧ மில் இன்பத்து ௮ச சாள் வேர்தசாய் 

இருந்தமையால், தாம் ஏற்ற இன்பத்தை, இவ் வையகமும் 

ஏற்கவேண்டும் என்று விரும்பிக் கண்ணகியின் வாழ்க்கை 

யைச் காப்பியமாகச் செய் தருளினார்; ௮கன் வாயிலாக, 

வீ டடைய மூயறலே இன்பம் எய்துவதற்கு வழி 

என்றும், முயற்சி யுடையவர் “அதை யடைவது திண்ணம் 

என்னும் காட்டி, அதை யடையும் வழியையும், பயிற்சிக் 

காலத்துக் தோன்றும் தடையையும், ௮ச் தடையை நிீக்இ 

வெற்தி பெறும் வழியையும் விளக்கிக் காட்டியிருக்கிளுர் , 

கண்ண), படிப்படியாய் ஏறிப் பே ரருட். பிழம்பில் ஒன்தி : 

யதைக் கண்காட்டியாகக் திறம் பட மாற்தி யமைத்துக் 
காட்டியிருப்பதால், வீ டடைதலே மனிதப் பிறவி எடுத் 

தவர் கடமை என்அ௮ வற்புறுத்தி யுசைக்கும் ஆ௫ிரியர்களுள் 

அடிகள் FO Gps sors இகழ்கின்ளர். 

அடியார்க்கு ஈல்லார் இவற்றை யதியாது கூறினார் 

என்பது உண்மையான விளக்க மாகாது. அவர் காலத்தில், 

அறவுக்கோலங்கொள்ளுதல், பெருமை தருவ தொன்ஞய்க்
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கருதப்பட்டது. ௮க் கோலம் கொண்டவசே வீ டடைய 

முடியும் என்ற போலிக் கொள்கையும் பசவியிருக் ௧௮. 
உண்மையில் துறவு, வீடு என்ற சொற்கள் இசண்டும் 

ஒரே பொருளைக் குஜிக்கின்றன. துறவு என்பது பன மாசு. 

களையும், பற்றையும் நீக்குவது. அவை நீக்கியிருத்தலே 

வீ டாகலின், அறவும், வீடும் ஒன்றே ; காசண காரியங்க 

லாகா. விடுதலை பெற்றவனே உண்மைத் துறவி, மன மாசு 

கள் நீங்காதிருக்கும்வரையில் துறவுக் கோலங் கொண்டு 

வா ணாக வி ணாளாக்குவதைவிட, இல் லறத் திருந்து 

பிறர்க்குப் பணி செய்தல் பெரும் பயனைக் தரும். இதனா 

லன்றனோ அடிகளும், நூ லிறுஇயில் ' அற மனை காமின்' என 
ஆணை யிடுகின்றார். ஆகவே, அடியார்க்கு ஈல்லார் கருதிய 
தற்கு மா முகச் லெப் பதிகாசம் வீட்டையே இறப்பித் துக் 

கூறுவதோடு, அதை யடைய முயலவேண்டும் என்ற 
அவாவையும் படிப்பவர் மனத்தில் தூண்டுகின் றது. 

பெயர்ப் பொருத்தம் 

“அசைசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்று ஆவ 

தூஉம், உசைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும், 
ஊழ்வினை உருத்அுவர்௮ு ஊட்டும் என்ப.தாஉம் சூழ் வினைச் 

சிலம்பு காரணம் ஆகச் சலப் பதிகாசம் என்னும் பெயசால் 

ar Og ut மோர் பாட்டுடைச் செய்யுள்” என்று இங் 

குக் கூறப்பட் டிருப்பவற்றுள் உரை சால் பத்தினிக்கு 
உய*ந்தோர் FF BONS Hid! சிலம்புக்கும் ஒரு விதத் 

தொடர்பும் இல்லை, ஊழ்வினை உருத்து வக்து ஊட்டும் 

என்பது கோவலன் கொலையா லும்,எஞ்டியது மதுூசை மன் 
னன மாண்டதாலும் கூறப்படுகின்றன. இங்கன மிருக்க,, 
இவை யனைத்அஞ் சிலம்பு காசணமர்க நிகழ்ந்தன என்
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ம், அதனால் இச் நூல் சலப் பதிகாரம் என்று பெயர் பெறத் 

ஐது என்றும் பதிகங் கூறுவ௮௫ எப்படிப் பொருந்தும் ? 

கோவலன் மதுசைக்குச் சென்றதும், அங்குக் 

கொல்ப்பட்டதும், சண்ணக௫), வழக்கில் வென்றதும் சிலம்பு 

காசணமாக நிகழ்ந்த நேர் விளைவுகள், இவை, கதைக்கு 

Ws இன்தியமையாதவை, இவை நிகழ வில்லையேல், 

கதையின் போக்கு, முத்.திலும் மா௮ுபட் டிருக்கும். சிலம்பு 

இல்லையேல், இவை ன்றும் நிகழ்ந்திருக்க மாட்டா. 

நிகழ்க்திருப்பினும், ௮வற்றைச் இத்திரிக்கையில், அடிகள் 

சிலம்புக்குச் 'சேச வேண்டும் சிறப்பை யளிக்கவில்லை என் 

பது தேற்றம். 
 வினகடைக் கூட்ட வியங்கொண்டான் கங்குல் 

கனைசுடர் கால்சீயா முன் '': 

(9: 78-9) 

கோவலன் மதுசைக்குப் புறப்பட்டது வினையின் 

விஃவாம். சிலம்பு இல்லையேல் அவனுக்கு ௮வ் வெண்ணம் 

உதித்திருக்குமா ? 

 தீவினைச் சிலம்பு காரணம் ஆக 
ஆய்கொடி. அரிவை கணவற்கு உற்றதும் 

(25: 69-70) 

சானக் காட்டிக் காதையில் சாத்தனார் வாயால், கோவலன் 

கொலைக்குச் கெலம்பு காசணம் எனக் கூறும் அடிகள், 

சக் கொலை நிகழ்ந்த கொலைக்களக் காதையில் ழ் தயில, 

* காவலன் செங்கோல் வளைஇய வீழ்ர் தனன் 

கோவலன் பண்டை ஊழ்வினை உருத்தென் '' 

(16': 216-7)
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என' “ஊழி 'வினையைக்'கார்ண!காகிக்- காட்டுகிறார்: இன்: 

விரண்22ங்களிலும் சலம்பை. மறைத்துவிட்டு வினைக் குச்: 

Goins sb gS wg sorta semen வழக்கில்.வென்றதைக் 

SOI mache, சிலம்பைப் புறக்கணிக்க இயல 

-வில்லை.ஈ இயன் திருந்த்£ஷ், அவ் விடங்களிலுகம் அலம்பின்., 
இருப்வை அவர் மறை த்.அவிட்டிருப்பார். , என்பதையே 

Bip வரம்; வெண்பாக்கள்.. அணர்த்துன் றன: 

காவி உகுகீரும் கையில் 'தனிச்லம்பும்”... 

ஆவி குர்போன அவ்வடிவும்- “பாவியேன்” 

“காடட்ல்லர்ஞ் apes க௫ங்குழ னும்: சண்டஞ்ிக் 

கூடலான் கூடாயி னான்.” 

es மெப்யித்' பொடியும் விரித்த SHBG pane” 

தையில். தனிச்லெம்பும் கண்ணீரும் வையைக்கோன்: 

கன்ட்ள்வேதோத்முன் காரிகைதன் சொஜற்செவியில் 

உண்டளவே Car paper et”? 

(ape gqana:, வெண்பாக்கள்), 

இவற்றால், கண்ண) வென்றதற்குச் "சிலம்பு: . ஒன்றே. 

யன்றி, அவள் கண்ணீரும், வடிவமும், கருங் குழலும் 

காசணமா'யிருக் சன எனத்' தெரி. இங்கு. அடிகள் 

சிலம்பைக் கூதியிருக்கிராசே யொழிய); அ.,ச௪ன் இன்றியமை 
யாமையை ் ஒப்பவில்லை, இந் நாலுக்குச் லெப் பதிகாசம், 
என்ற் பெயர் எப்படிப் பெர்ருக்தும் 7 

இலெம்பின் செல்வாக்குக் ' "கண்ண வழக்கில் வென்ற. 
தோடு முடி. வடை துவிடுறெது. 

“ செஞ்சிலம்பு or 6 gr தேவி முன்னர்! 
வஞ்சினம் air its ம்ரபெரும்: ‘tg Gol: 

(25: 73-4)



பெயர்ப் பொருக் தம் ந. 

அசசன் வீழ்க சவுடன், கண்ண தன் கையில் இருந்த- 
திலம்பை விதி எறிந்து விட்டுக் கோப்பெருக் தேவியிடம் 

்மதுசையை எரித்துவிடுவேன்'', என்று சூள் செய்கிறாள். . 

இதுவசை நிகழ்ந்த கதை நிகழ்ச்சிகளுக்கு மிகவும் இன்தி - 

யமையாததா யிருந்த சிலம்பின் கதி என்னாயிற்று? அதைப் 
பய்ன்படுத்திக் கொள்ளு மீடங்களில் அடிகள் அ-தன்: 

இருப்பை மறைத்திருக்கிறார்; அல்லது, ௮தன் இன்றி 
யமையாமையை வற்புஅத்தாமல் விட்டி ௬ுக்கிளுர். ௮ தனால் 

பெறக் கூடிய பயன் இனி ஒன்று மில்லை என்று உணர்ந்த: 

வுடனே, ௮ஃது ௮னுவசை செய்து வக்க உதவிக்குக் கைம் 

மாறாகக் கண்ணகியைக் கொண்டு அதை வி எஜிந்து 

விடுகிருர். சிலம்பு எறியப்பட்ட பின்னரே, கதைக்குப் 

பெருமை யளிக்கும் கண்ணகி தேவலோகஞ் செல்லுத- 

௮ம், arms தருதலும் நிகழ்கின்றன. இங்கன மிருக்கச் 

சிலப் பதிகாசம் என்ற யெயர் இந் நூலுக்கு எப்படிப் 
பொருக்அும் 2 

முத் தமிழும் விரவப் பெற்ற காதலின் இக் நூல் இய 

லிசை நாடகப் பொருட்டொடர் நிலைச் செய்யுள் என்றும், 

நாடக உறுப்புக்களை உடைய தா.தலின் தாடகக் காப்பியம் 

என்றும், உரைப் பாட்டும், இசைப் பாட்டும் இடை 

Wen Cu Aras Cupp தாதலின் உசை யிடையிட்ட 

பாட்டுடைச் செய்யுள் என்றும் பெயர் பெறும்” ! இம 

மூன்று பெயர்களுக்கும், கஜைக்கும் ஒரு கொடர்பும் 

இல்லை யாகையால், இவையும் பொருத்தமுடையன அல்ல.. 

இனிப் பொருத்தமான பெய சொன்றைக் கண்டு 

பிடிக்குமுன், நூல்களுக்கும் அவற்றின் பெயர்களுக்கும் 

இடையே இருத்தற்குரிய தொடர்பை ஞாபக மூட்டிக்.
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கொள்ளுதல் நல்லது. உடலுக்கும், தலைக்கும், உயிருக் 

கும் உள்ள தொடர்பே நூல்களுக்கும், அவற்தின் பெயர் 

களுக்கும், நடுப் பொருள்களுக்கும் அமைந்திருப்பதை 
-உணசலாம். தலை அழகையும் நிறைவையுக் த௫்;த மக்களைப் 

பிரித்துக் தெரிந்துகொள்ள உதவுவதைப் போலவே, 

அால்களின் பெயர்களும் பயன்படுகின்றன. மக்கள் 

குணங்களை அவர்களுடைய முகங்களால் ஓஒ சளவு உணச 

Eran gi போலவே, கேட்டவுடன், பெயர்களும் ௮வை 

குறிப்பிடும் நால்களில் காணப்படும் பொருள்களை உணச 

வைப்பனவாய் இருக்க வேண்டும். உயிர், உடலுக்கு 
உயிர்த் தன்மை தந்து, ௮தன் ௮ங்கங்ககா இயக்குவதைப் 

போலவே, ஈடுப்பொருளும் நாலின் பல பகுதிகளுக்கு 

மிடையே இசைவை எற்படுத்தி, அவற்றை உயிருள்ளவை 

யாக - பொருளுள்ளவையாக - ச் செய்கின்ற. 

சிலப் பதிகாசத்தின் துணைக் காவியத்துக்கு மணி 

“மேகலை என்று பெயர். ௮ச் நாலில் மணிமேகலையின் 

சரிதை காணப்படுகிறது. தலைப்பிலிருக்தே நாலின் பொரு 

- சத் தெரிந்துகொள்ள முடிகிற தல்லவா £ அர் நூலின் 
.மூடிவில், மணிமேகலை துறவுக் கோலத்தை மேற்கொள் 

-கிறாள். அதனால், அதற்கு ! மணிமேகலை துறவு ' என்ற 

பெயரும் வழங்கியதாகத் தெரிகிறது. இந்தாமணியும் 

சீவகன் சரிதையைக் கூறுங் காரணத்தால் சீவக இந்தா 

மணி என்று வழங்கப்படுகிறது. சிலப்பதிகாரம் சண்ணகி 

வின் சரிதையைக் கூறுவதால் அதற்குக் ! கண்ணக் ' என்ற 

பெயசே மிகப் பொருத்த மானது, அரியர் முதலி 

AGS DIA amr அவளுக்கே இறப் பளித்திருப்பது 
இக் கொள்கையை வலியுறுத துகின் ற.
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கதைத் தொடக்கத்தில், அடிகள், கண்ணகியையே: 

முற்பட அ.திமுகப்படு த்துவகோடு, ௮வள் மணம், மனை 

யறம் இவற்றை விவரிக்கையில் எங்கும் அவளையே முத் 

படக் கூறுகளுர். இருவர் சேர்ந்து ஈடத்தஅுவதே இல் லத. 

மாயினும், 

் யாண்டுசல கழிர் கன இற்பெருங் கிழமையின் 

காண்டகு சிறப்பிற் கண்ணகி தனக்கென் '' 

(9: 89-90)- 

என, ௮ வர் கண்ணகியை மட்டும் குறிப்பிடுவது நாம் இனி: 

௮வளையே கவனிக்க வேண்டு மென் றன்றே! அதற். 

- கொப்ப, அவளுடன் சதிதம் ஈடுபடாத கோவலன் 

அவளைப் பிரிந்தது முதல், மீண்டு வர்.து அடைந்தது வசை 

யில் நிகந்த நிகழ்ச்செளை, அவை ௮வளை எப்படிப் பாதித் 

தன என்று அலியும் ஆவலுடன் காம் படித்து முடிக்கும் 

முறையில் அமைத்திருக்கிறார். 

மாக் தளிர் போன்ற மேனியைப் பெற்றிருக்க மாதவி' 
, யின் அழகையும், ஆடல் பாடல்களில் அடைந்திருக்க. 

௮ வள் தேர்ச்சியையும் படிப்பவர் மன மகிழும் முறையில் 

விவரித்ததோடு நில்லாது, அடிகள், அழகான அரங் கொன் 

றைச் சமைத்து, அதன்கண் பொன்னா லியன்ற பூங் கொடி. 

தவண் டசையும் ௮ழகை யொப்ப, மாதவி நாட்டிய மாடி. 

யதை, காம் ௮கக் கண்ணால் கண்டு மகிழும் முறையில் 

இத்திரித்திருக்கிறார். நாமே ௮வள் தெர்ச்சிக்கும், வல் 

லமைக்கும் வியப்பும், அவள் அழகில் கவர்ச்சியும் சொண்டு 

மயங்குிறோம். கோவலன் அவளை விட்டுப் பிரிய முடி 

யாதவ னாசிவிட்டதில் வியப் பென்னை ? ௮க் காதையை 
அப்படியே முடித்துவிட் டிருந்கா சானால் காம் சண்ண
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இயை முற்றிலும் மறத்துவிட் டிருப்போம். * வடுநீங்கு 
சிறப்பின் தன் . மனையக மறக்தென் ' என்ற எச்சரிக்கை 

நமக்குச் தூக்கத்திலிருந்து விழித்துக். கொண்டது 

போன்ற உணர்ச்சியைக் தோற்அவிக்கின்ற அ. அசசன்), 

. அவை, அசங்கு, மாதவி, ஆடல், பாடல் இவை பனைத்தும் “ 

.சனவுபோல் மறைந்து போக, கவலை தோய்ந்து, கவி 
-னிழந்த கண்ணகியின் முகம ஈம் கண்முன் நித்கிறது. 

மசதவி காட்டியத்தில் மயங்கியிருக் த நம்மைக் கண்ண 

-இயின் நிலையைச் இந்தித்துப் பார்க்கத் தாண்டிய அடிகள், 
_ அக் சண்ணகியின் நினைவு, ஈம் மனத்தினின்றும் நீங்கா 

இருக்கவே, அந்தி மாலைச் இறப்புச் செய் காதையைக் கற் 

பித்திருக்கிறார். புகர் நகரத்து களும், வளம் மலிக் த 

கடைகளும், இக்திச விழாவை ஒட நடந்த கேளிக்கை 

-களும் ஈம்மைக் கவர்கின்றன. ஆகவே: ௮ காதையின் 

இறுதியில் மிகவும் கவலை யுற்றிருக்க கண்ணகியின் 

முகத்தை மீண்டும் நாம் காணுமாறு அடிகள் செய்களர். 

அவளுடைய இடக் கண் அடித்ததைப் பார்த்தபின், 

அடுத்துவரும் மூன்று சாதைகளிலும் அவள் பெயர் 

காணப்படாமையின் அவள் இன்ப முற௮வது எப்போது 

என்னு அறியும் அவலுடனேயே படித்துக்கொண்டு 
போகும் காம் அவற்றை, விரைவில் படித்து முடித்து 
விடுகிறோம். அவற்றைப் படிக்குங் காலத்தில் கண்ணகி 
யின் பெயர் அவற்றில் என் இடம் பெற வில்லை என்ற 

எண்ணம் எழுவதே இல்லை. 

கனாத் திறத்தில், கோவலன் திரும்பி வக் அவிடுகிருன். 
அதன்பின், கண்ணகியைப் பத்திய கவலை அடி.களுக் 
கில்லை. கதையில் பங் கெடுத்துக்கொள்பவர் அவளைப் பத்



பெயர்ப் பொருத்தம் 15 

திப் பெருமையாகப் , பேசுகின்றனர். கோவலன்கூட 

அள்ளைப் பாசாட்டுகிறான். ௮வன் கொலைக்குப்பின், சதை 

கண்ணகியின் செயல்களாலேயே நிறைக் திருக்கிறது. வஞ் 

சக் காண்டத்தில் வரும் ரேோச வேந்தனைப் பற்றிய செய்தி 

களும், அவன் இம௰ப் படை யெடுப்பும் தனிச் சிறப்புடை 

யன. அவற்றால் வெளிப்படும்-வீசச் சுவை. ஈம்.மனக்தை 
முற்திலும் கவர்கிறது. அடிகள் சேசன் . அருமை பெருமை 

கை விவரிக்க விவரிக்க, இக் துணைச் சறப்புடைய வேக் 

ட தன், கண்ணகிக்குக் கோயில் கட்டுவதில் முனைக் இருக் 

இரான் என்ற எண்ணம், ஈமக்கு அவஞ்டைய உயர்வை 

வற்பு.த்துகிற அ. 

Ral user முற்திலுங் கண்ணகுியின் கதை 

யாகவே இருக்கிறது. அதில் பங் கெடுத்துக்கொள்ளும் 

பாத்திரங்களும் - வேந்தன் முதல்.லோயிற் காவல of pas 
கண்ணகிக்கே முதன்மை தருகன்றனர். அடிகளும், அடி 

முதல் இறுதிவசை,௮வளுடைய சரித்திசத்தைக் கூற௮ுவதத் 

காகவே _நாலெழுக்தது என்னு வெளிப்படையாக விளன் 

கும் முறையில், கதையை ஈடத்திச் செல்கிறார். இங்கன 

மிருக்கும்' இந் நாலுக்குச் சிலப் பதிகாசம் என்ற பெயர் 

ஏன் வர்தது 2 அடிகளே தம் நூலுக்கு இப் பெயசை 
-இட்டிருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது. ஏ னெனில், 
வே ஜெப் பெயரும் இச் நாலுக்கு எக் காலத்திலும் வழங் 

் தியதாகத் தெரியவில்லை. சண்ணகி கடவுட் டன்மை எய்த 

யதைச் இறப்பிக்க எழுதிய நூலுக்கு, அடிகள் இப் 

பெயசை இடுவா னேன் ? 

! தீவினைச் சிலம்பு காரணம் ஆச 

ஆய்தொடி. அரிவை கணவற்(கு) உற்ததும்
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வலம்படு தானை மன்னன் முன்னர்ச் 

லம்பொடு சென்ற சேயிழை வழக்கும் 

செஞ்சிலம்(பு) எ.திந்து தேவி முன்னர் 

வஞ்செம் சாத்.திய மாபெரும் பத்தினி 

அஞ்சில் ஓதி ௮.றிகெனப் பெயர்க, 

மதுசை மூதார் மாககர் சுட்டதும்”, 

(25: 69-77) 

என்ற இவ் வளவினவே கதையில் சாத்தனார் அ.திவிக்க 

இளங் கோவடிகள் அ.திந்திருந்தார். இப் பகுதியில் அடங் 

இய நிகழ்ச்கெளுள், மதுசை எரிந்தது ஒன் றஜொழிய, மற் 

றவை இலம்பு காரணமாக நிகழ்க்தவை. சாத்தனார் இவ் 

வெட்டு வரிகளுக்குள்ளேயே சலம்பை மும் முறை குறிப் 

பிட்டிருக்கறார். இளங்கோ வேண்மாள் தண்டச் சேசன் 

கண்ண௫க்குக் கோயில் கட்டத் தீர்மானித்தான். பத்தினி 

யைப் போற்றுவதில் சகோதசனுடன் பங் கெடுத்துச் 

கொள்ள விரும்பிய அடிகளுக்கு, ௮வள் கதையைக் காப் 

பியமாக எழுதவேண்டும் என்று தோன்திற்று. ௮வ் 

வெண்ணம் தோன்திய காலத்தில், ௮வர் அதிந்திருந்த 
கதைப் பகுதிக்குச் லெப் பதிகாசம் என்ற பெயர் மிகப் 

பொருத்தமானதே! 

கண்ணகி சிலையைச் செய்யக் கல் கொண்டு வருவதற் 

காகச் சோன் இமயத்திற்குச் சென்றான். ௮வன் வஞ்சியி 

லிருந்து இமயஞ் சென்று, கல்லை எடுத்துக் கொண்டு 

கங்கைக் கரைக்கு வச, முப் பத்திண்டு மாதங்கள் சென் 
றன எனக் கணி கூறுகிறான். செங்குட்டுவன் பகை 
யசசசை ஒரு பக லெல்லைக்குள் வெற்தி கொண்டுவிட்டா 

னாகையால், ௮ம் முப்பத்திசண்டு மாதங்களும் வழிச் செல
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விலையே அகழிச்திருக்க வேண்டும். இக் குறிப்பைக் 

கொண்டு, 2ரன் குறவரிடம் செய்தி கேட்ட தற்கும், 
. oo. . த டக . 

கோயில் கட்டி. முடித்ததற்கும் இடை 2ப குறைக்கது 

த். தாண்டு காலம் கழித் திருக்க வேண்டும் என் ஜூ Bi IW Ay OY LB 1B DB as ம் லிட் ழ் அ 

கொள்ளலாம். 

இவ் லைம் காண்டுகளாகக் கதையில் சாத்தனார் 

கூறிய அவ்வள வ அடிகட்ருக் தெரிந்திருந்தது. சென் 

குட்டுவனுடன் வக்த மாடலனும், கோயிலைக் காண வந்த” 

தெவரக்திகையும் கதையின் முற்பகுதி நிகழ்ச்சொ அடி 
சக் கூறியிருப்பர். இவற் One Set : 

களுக்குக் கூறியிருப்பர். இவற்றை யலிரக்த பின்னரும், 

இளங்கோவடிகள் எழுத எண்ணியிருக்த கதைக்கு4 இலப் 

பதிகாரம் என்ற பெயசே மிகப் பொருத்தமான தா யிருந் 

க. புகார்க் காண்டத்தில் கதைப் போக்கை மாற்றும் 
மதுசைச் இலவு, Few. காரணமாய் நிகழ்ந்ததே 

wear ap? 

சண்ணகி, செங்குட்டுவனுக்குக் கடவுள் நல்லணி 

காட்டியதும், மாரில மன்னர்க்கு வசம் தச்ததும் அ௮டி.கள் 

மனத்தில் ஒரூ பெரிய மாறுதலைக் கோற்றுவித்தன. 
அவள், பின்னா த் சேவர் திகைமேல் கம்கஅ தோன், 

A ் ன் ன் ஆ 
அடிகளின் வால சரிதைப் பகுதியைக் கூறியதொடு, 

அவர் அடைந்திருக்க அக்கம் இல் இன்பத்து அுசராள் 

Cas st Samu IVIg கூகியது அவருக்கு அவள் 

கடவுட் டன்மையைக் குறை வறப் பெற்றுத் தகம்க்ததை 
௮ஹி வுறுத்தியது. ௮வள் சரிதையைக் காணும் வாயிலாய், 

தாம் பெற்ற இன்பத்தை இவ் வையகமும் பெற்று மதி 

மும்படி- தூண்டவும், அதற்கு வழி காட்டவும் கூடும் 

என்னு எண்ணினார். இதனால், Moir MG தாண்டுகளாகச் 

3
 

9
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சூழ்ந்து வைத்திருக்க கதையின் நோக்கம் மாறிற்று. 

ஆனால் அதன்: அமைப்பும் பெயரும் மட்டும் மாறவில்லை. 

கண்ணகி கோயில் கட்டி முடிந்ச பின்னரும், அவள் 

கடவுட் டன்மை பெத்றிருந்ததை உணர்க்த பின்னரும் 

அதை வற்புறுத்தும் கோக்கத்துடனே அடிகள் நூலை, 

யருளினாசேனும் ௮வர் ஏற்கெனெவே பல வருடங்களாகக் 

கற்பித்துவைத்திருக்த கதை முடிவு அவரையும் மீறித் 

தலைகாட்டி யிருப்பதைக் காண்கி௫ோம். 

மனுசைக் காண்டத்தின் முடிவு, கதையின் இயற்கை 

யான முடிவைடபீ?பால் காணப்படுகின்றது. வஞ்சிக் காண் 

டம், கட்டு காதை முடித்ததிலிருக்து கதையைத் 

தொடங்காமல், அகன் இறுஇப் பத்தடிகளிற் கூறப்பட் 
டிருப்பவற்றை மீண்டும் விவரிக்கன்றஅ. மதுசைக் காண் 

டத்தின் இறுதிப் பத்தடிகளும், வஞ்சிக் காண்டத்தின் 
முதற் பத்தடிகளும் உறழ்தலைப்போலச் சிலப்பதிகாசத் 

தில் எங்கும் காதைகளின் முடிவுகளும் தொடக்கங்களும் 
அமைச் திருக்கவில்லை. சிறப்பாகப் புகார்க் காண்டத் திறு 

யும், மதுசைக் காண்ட முதலும் இவ் வகையில் இல்லை. 

புகார் மதுரைக் காண்ட நிகழ்ர்செளுக்குச் இலம்பு 

காரணமா யமைகின்றஅ என்பதுமட்டு மன்று; ௮ஃது 
அவற்றோடு பிரிக்க முடியாததாயும் இருக்கின்றது. 

ஆகவ, இவ் விரு காண்டங்களி லடங்கிய கதைக்குச் சிலப் 

பதிகாரம் என்ற பெயசை அமைத்ததால், அடிகள் 

நூலுக்கும், ௮தன் பெயருக்கும் இருக்க வேண்டிய 
பொருத்தத்தின் இலட்சிய எல்லையையே எட்டி விட்.டார். 

கண்ணகி கடவுட் டன்மை பெற்றதை வற்புறுத்தும் 
போதுதான், பெயரின் பொருத்த மின்மை தோன்று
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கற. இசை அடிகளும் ஈன் குணர்ந்திருந்தார். கண்ண 

கியின் வாழ்க்கையினின்றும் பிரிக்க முடியாத சிலம்புக் 

கூச் இறப்பளிக்கும் முறையில் அதைப் பெயசாய் அமைத்த 

தோடு, தம் கோக்கமாகிய, ௮வள் கடவுட் டன்மை பெற்ற 
தையும் ௮தன் பொருத்த மின்மை பொருட் படுத்தப் 

படாத முறையில் வற்புஅுத்தியிருப்பது, அடிகளின் 
திறமை அளவிட முடியாதது எனக் காட்டுகிறது. 

கண்ணூ கடவுள் நிலை பெற்றதை அடிகள் Acne 
பது, 3s நிலையைத் தாமும் ௮டைய வேண்டு மென்ற 
எண்ணத்தைப் படிப்பவர் மனத்தில் '2தாற்று விப்ப 

தற்கே. இவ் வெண்ணத்தைக் தாண்டியபின் ௮வள் அந் 
நிலைக்கு எப்படி. உயர்த்தாள் என்பதைக் கூறும்போறு, 
அவள் வாழ்க்சையை விவரிக்க வேண்டுமன்மோ £ 

கண்ணகியின் வாழ்க்கை சிலம்பின் ௮திகாசமே யன்றி 
வேறுயாது 2 ஆக2வதான் ௮ஃகள், நூலுக்குச் சிலப்பதி 

காசம் என்ற பெயசை யமைத்அவிட்டு, படிப்பவர் அவள் 

வாழ்க்கையை அறிந்து கொள்ளுவது ௮௮ வற்புறுத்தும் 

படிப்பினையின் சிற் த நிகழ் ர்சிகளுக்குக் காரணமா யிரு* த 

் இலம்பை ௮க் நிகழ்ச்செளை விவரிக்கும் போது SOIL 

wane BOLEr. 

இன் மியமையாக இடங்களில் சிலம்மை மதைத்து 

விட்டு, ஊழை வற்புறுத்திப் படிப்பவரைக் கண் 
ணூயின் .தன்மிக வளர்ர்சியில் கருத்தைச் செலுத்து 

மாறு செய்த பின்னர், அடிகள் முன்னாக் கோவலன் 

செலவையும், கொலையையங் காணுங்கால் இலம்புக்குச் 

செய்த சறுமைக்குப் பரிகாசமாக, கண்ணகியை எப் 
ன் ் 2 ரூ : . ட டி ° ; 

பொழுதும் சிலம்புடனே 2ய காட்சி wheat செப்கிலூர்.
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லெம்பு எ.தியப்பட்டு, கண்ண௰ மண் ணுடலை நீத்து வெகு 

காலம் கடக்த பின்னரும், ௮வள் அழியாப் ப;தம் எய்திச் 

செக்குட்டுவனுக்குத் தன் கடவுள் ஈல்லணியைக் காட்டு 

கையில் (பொன்னஞ் சலெம்பை'ப் பூண்டே காட்சி யளித்த 

தாக அடிகள் இத்திரித்திருப்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 

11. அமைய்ார 

கதை 

சிலப்பதிகாரக் கதை ஐந்து இயற்கையான பகுதி 

களாகப் பிரிந்து தோன்றுகின்ற. முதற் பகுதியில் ௮.௨ 

கள் ஈமக்குக் சண்ணகியையும் கோவலனையும் ௮.திமுகப் 
படுத்தி வைக்களுர். அவர்களுடைய மணத்தையும், மனை 

வாழ்க்கையையுங் காண்கிழோம். கோவலன் அவளைப் 
பாசாட்டிப் பேரியதைப் படிக்கும் போது ௮வன் அவளை 

விட்டுப் பிரிய மாட்டான் என்றும், இறுதி வசை அவர்கள் 

இல் வாழ்க்கை இன்ப மூடையதாகவே இருக்கும் என் 

௮ம் எண்ணாகும். அனால் இவ் வெண்ணம் தோன் 

மிய வுடனே3ய, 

யாண்டுில கழிந்தன இற்பெருங் கிழமையின் 

காண்டகு சிறப்பிற் கண்ணகி தனக்கென் '' 

(2:89-90) 

என்ற அடிகளின் எஎ்சரிக்கை , ஈம்மைச் இந்திக்க வைச் 

இன்றது. 

இவ் வெச்சரிக்கையே கதையின் இசண்டாம் பகுதி 
யின் வித்து. இதனால் இப் பகுதியின் கதைப் போக்கு
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எவ்வாறு இருக்கும் என நம்மால். ஊ௫த் துணச முடி. 

கின்றது. தில யாண்டுகள் இன்பமாகக் கழித்தனர் என் 
ற௮, பின்னர் அவ் வின்பத்துக்கு இடையூ௮ ஏற்பட்டது 

போலும் என்று கருதக் தூண்டுகிறது, அதனை அறிய 

வேண்டும் என்னு அவலும், பசபசப்பும் Isso 
கிரோம். எச்சரிக்கப்பட்டிருப்பதால், அவர்கள் எவ்வளவு 

அன்பப் பட்டாலும், ௮ச் செய்தி” ஈம்மை எதிர் பாசாத 

நிகழ்ச்சியைப் போலத் இகைப் படையமச் செய்யாது. 

இசண்டாம் பகுதியின் தொடக்கத்தில் காம் மாதவி 

யைக் கண்டு மகிழ்வ?தாடு, அவள் ஆ._லையுங் கண்டு 

களிக்கரோொம். கோவலன் ௮வள் வயமானான். கண்ணகி 

கலங்களை; தன் அணிகலன்களைக் களைந்துவிட்டு, தன்: 

பத்தை அணியாகக் கொண்டு ௮ழுத வண்ணம் இருந் 

தாள். கோவலலுக்கு மாதவியினிடத்தில் தோன்றிய 

காதல் வளர்ச்துகொண்2ட௨ட வச்தஅ. ௮து வளச வளச 

௮வன் முன்னோர் பெருக்கி வைக்த பொருட் குவியல்கள் 

குறைந்து Detar? வக்தன. துன்பங் காசணமாகக் 

கக்ஆ:விட்ட கண்ணகி அணிகலன்களை ஓவ் வொன்ஞளுய் 

௮வன் மாதவிக்குப் பூட்டி. மன மகிழ்ந்தான். இனி இப் 
பிறவியில் ௮வன் மாதவியை விட்டுப் பிரிவான் என்று 

யாசால் எதிர்பார்க்க முடியும்? 

கோவலன் மாதளியின் விட்டிலே2ய சங்கிலி_வே, 
ன் ட . aoe 2 உகு : 

BOOT TMT Gi அவன உதவ யைக் 0: T GIN hi இன்ப கடைய 

மூயல்வது பகற் கனவு என உணார்ர்து கொண்டாள்; 

எ.த் தகைய துன்பம் 'கர்ந்காலும் அதைக் கலங்காமல், 

முகமலர்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொள்ளான்? ஈ இன்ப மடைவ 
57 குரிய வழி என்று தெரிக்துகொண்டாள். இவ் வமிவால்
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௮வள் ஓசளவு மன வமைதியைப்.பெந்ராள் என்றே கூற 
வேண்டும். இப்படியே சதையை முடி த்திருந்தால், காமும் 
மன நிறைவை யடைந்திருக்கலா மன்றோ? 

இந்திர விழாவின் இறுதி நாளன்று மாதவியின் 

வலக் கண்ணும், கண்ணகியின் இடக் சண்ணும் அடித் 
தன என்று அடிகள் அறிவிக்கிறார். இதனால் கோவலன் 

திரும்பி வந்து மனைவியை மகிழ்விப்பான் என்று நம்மை 

எதிர் பார்க்கச் செய்வதோடு அடிகள் கதையின் மூன்றும் 

பகுதிக்கு விதையையும் ஊன்றி விட்டார். கடற் கசையில் 

ஒருவசை யொருவர் மஇழ்விக்க எண்ணிப் பாடி, கோவல 
ணும் மாதவியும் மனக் க௪சப் படைத்தனர். ௮வன் ௮வ&ர 
விட்டுப் பிரிந்து கண்ணகியிடம் வந்து சேர்ந்து விட் 

டான். 

மூன்றாம் பகுதியின் முதலில் அடிகள் கண்ணடி 

கண்ட கனவை விவரிக்கிறார்; அதனால் அப் பகுதியின் 
இறுதியை வெளிப்படையாகவும், கசை முடிவைக் கூறிப் 
பாகவும் கமக்கு அறிவித்து விடுகின்றார். மாதவி 

யைப் பிரிர்து வக்க கோவலன், ௮வள் சேர்க்கையால் 
தன் பொருளை இழந்து வறுமை யடைகந்ததற்காக வருந்தி 
ஞளை கண்ணகி; தன்னுடைய சிலம்புகளை அவனுக்குக் 

கொடுத்தாள். அவன் அவற்றை மாத்தி முதலாகக் 
கொண்டு, இழக்,௪ பொருள்களை ஈட்ட விரும்புவ ST SAL, 
அதற்காக மனுசைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றுங் கூறிக் 
கண்ணகியை உடன் வருமாறு அழைத்தான். அவள் 
ஒப்பவே, இருவரும் மஅசைக்கு வஈ௮ சேர்க்தனர். 

மதுசை நகரில் சிலம்பை விற்கச் சென்ற கோவலன் 
தட்டான் வலையில் சிக்கிக் கொண்டான். பாண்டியன்
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பொற் கொல்லன் பேச்சை நம்பிக் கோவலனைக் கள்வன் 

எனக் கருதிக் கொன்றுவிட்டான். ௮வன் இயற்லை 

யாக இறந்துவிட் டிருக்தால் கண்ணகி தானும் உயிர் 

அறக்துவிட் டிருப்பாள். கள்வன் என்று பழி. சாட்டப் 

பட்டல்லவா சணவன் கொல்லப்பட்டான்? 

"கோவலன் கள்வனல்லன் என்று கண்ணகி நன் கறி 

வாள். அவன் எடுத்துச் சென்ற இலம்பு அவளுடை 

ய2த யன்றோ 2 ஆனால் ௮வள் கூறுவதற்காக அயலார் 

அவனைக் குற்ற மற்றவனாகக் கொள்வார்களா 2? அல்லத 

gre 98D செய்தான் என்றுதான் ஒப்புவார்களா 2 
கண்ணகி கதிரவனையே இர்ப் பளிக்குமாறு வேண்டினாள். 

அவன் அசரீரியாய் விடை யளித்தது சதையின் கான்காம் 
பகுதியின் விருவிருப்புக்குச் தேவையான தூண்டும் சக்தீயாய் 

(Exciting Force) 25 u@SuI0r Qupws uippy (Super 
Natural) நிகழ்ச்களை: ஏற்றுக் கொள்ளுவதற்குத் 

சேவையான சூழ் நிலையை ஈம் மனத்தில் தொற்றுவிக் 

இன்று, 

கோவலன் ஏன் கொல்லப் பட்டான் என்று அறிந்து 

கொள்ளுவதற்காகக் கண்ணகி கணவ னுடலைர் சென்று 

கண்டாள். அவள் விரும்பியபடியே, ௮ஃது உயிர் பெற் 

Coes SS, ஆனால், கொலையைப் பத்தி ஒன்றுங் கூறு 

மலே மீண்டும் இறந்து விட்டது. வேறு வழியின்றிக் 

கண்ணகி ௮சானையே ரென்று கேட்பது என்று மூடிவு 

செய்தாள்; ௮ரச சபைக்குச் சென்றாள்; கரைவன் குற்ற 

மற்றவன் எனறு நிலை காட்டினாள். தன் பிழையை 

யுணர்க்த மன்னன் உயிர் நீத்தான். கணவன் கொல்லப் 

பட்டதால் ஏற்பட்ட சனெத்தில் சண்ணகி மதுசை ௩௧
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சத்தை எரித்து விட்டாள். இனி ௮வள் செய்ய வேண் 

டுவ சென்னை 2 ஒன்றுர் தோன்றாமல் மதுசை வீதிகளில் 

அலைந்அுகொண் டிருர்சவளின் முன் மதுசா பதித் தெய் 
வம் வத்து தோன்தியது. 

கோவலன் கொலையும், ௮சசன் அற கெறியினின் 

அம் பிறழ்க்கதும் வினையின் விலாவுகளே என மதுசா 

பதித் தெய்வம் விளக்கிற்று, . மதுசை எரிக்கதுகூடக் 

கண்ணகி கட்டசையால் நிகழ்ந்த தன்று என அவள் 

கருதும்படி ௮த் தெய்வம் கூறியதும், கண்ணகியின் 

கோபம் நீங்கிய. அணவம் அகலவே அவள் அஜிவு 

ஒங்கிற்று; அன்ம வொளி ிறக்கப் பெற்றாள். வானவர் 

அவளைத் தம் முலகுக்கு அழைத்துச் சென்றனர். 

ஐந்தாம் பகுதி, தெய்வ கிலை எய்தித் Bape sam 

ணகியைப் பலரும் தொழுது வழிபட்டதைக் தெரிவிக் 
கிறது. குறவர், செங்குட்டுவன், வெற்றி வேற் செழி 

_ யன், கயவாகு, மாளுவ வேந்தன், கள்ளி வளவன் முதலி 

யோர் அவளுக்கு வழிபாடு செய்தனர். இவர்களுள் 

செங்குட்டுவன் அவளுக்குக் கோயில் கட்டிய வசலாற்றை 

வஞ்சிக் காண்டம் விரிவாக உசைக்கறது. 

இப் பகுதி கதையோடு இயற்கையான தொடர் 

புடைய தன்று என எளிதில் உணசலாம். மற்ற நான்கு 

பகுதிகளும் காசண காரியத் தொடர் புடையனவாய்ச் 
சங்கிலி போல் ஒன்? டொன்று பின்னப் பட்டிருக் 

கின்றன. ஆனால் இப் பகுதி கதையுடன் அவ்வாறு 
பொருக்கி யிருக்கவில்லை. மற்றைப் பகுதிகளோடு அடி 
கள் இதனை ஒட்ட வைத் அருக்கிறுர். ஒட்டவாய் எளி 

= புல னை முறையில் அமைத்திருப்பது அடிகளிள் 
தஇிறமைக்குப் பெருமை SUE wi.
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கதை யமைப்பின்சண் கண்ட ஐது பகுஇகளுள்ளும், 
கதையோடு இயற்கையாப் இசைத்த நடவாதஜந்தாம் பகு 

இயையும், கதைக்குத் தோற்றூவாயாக(195005814100) இருக்கும் 
முதற் பகுதியையும் நீக்கிவிட்டு, எஞ்சியவற்றை அசாய்க்து 
பார்த்தால், அவை ஒரு போராட்டத்தைத் தம் மகத்தே 

பெத்திருப்படகை உணாலாம். கதைக்குக் கவர்ச்சியும், 

கவினும் அளிப்பது இதுவ. எனிலும், இஃது எளிதில் 

புல னாவதில்லை; கூர்ந்து கவனிப்பவர் எண்களுக்கே 

புலப்படும். கண்ணகிக்கும், ஊழ் வளைக்கு மிடையே 
இப் போசாட்டம் நிகழ்கின்றது. 

ஒருவர் கருத்தை யொருவர் உணசாமல், மாதவியும் 

கேரவலனும். பிரிந்து சென்றதை அடிகள் ஊழின் விளைவு 

எனக் கூறுகிறார். கோவலன் பகாசை விட்டு மனுசைக் 

குச் சென்றது, வஅயனாப்ச் தன் F DDS SUM per வாழ 

காணியும், சிலம்பை மாற்றவும் எலா எல்லோரும் ஒப்பு 

வர். ஆனால் அடிகள் கூறும் காரம் ஊழ் வினை. இவ் 

விசண்டிடங்களிலும் இபற்கைபான காசணங்களை விட்டு 

விட்டு, அடிகள் வினையை வற்பறுத்துவது, கதையில் 

அதற்கும், கண்ண௫க்கும் இடைய ஈடக்கும் போசாட் 

டத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டுமென்2ற ! கோவலன் 

கண்ணகியை விட்மிப் பிரிந்ததற்கும். ஊழ் வினையே 

காரணம் என அடிகள் வெளீப்படையாய்க் கூருவிட் 

டாலும், போசாட்டத்தைத் அவஃக வைப்பது அதுவே 

என நாம் உய்த் துணவெண்டும். 

ப் ள் ் m3 a s a 
இன்ப வாழ்க்சையில் திளைத்திருந்த கண்ணகி 

கோவலசை, ஊழ்வினை, மாதவியின் உதவியால் பிரித்து
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வைத்தது. கண்ணகி பிரிவு குறித்துப் பெரிதும் வருந்தி 

னாள்; ஆனால் அல்லற்பட்டு அழிக்துவிடவில்லை; காலக் 

கழிவால் ௮ற௮த லடைசக்தாள். இப்பொழுது ஊழின் வலி' 
என் னாயித்து ? சண்ணகியின் பொறுமை அதனைப் 

பொருட்படுத்த வில்லையை! இனி இறுதிவசைக் கோவ 

லனைப் பிரித்து வைத்திருந்த போ திலும் சண்ணகி கலங்க: 

மாட்டாள். போசாட்டம் .தொடங்கயெவுடன் அ௮தனை 

அதியாதிருக்த போதிலும், ௩௭ம் ௮௧ ஆவலைக் காட்டி. 

னோம். ஆனால், கண்ணூ தன் நீலையில் மாதி விட்டதைப் 

போல், நாமும் மாறிவிட்டோம். அபோசாட்டத்தின் 

ொடக்கத்தில் கதையில் இருந்த சுவை இப்பொழுது 

குறைக் விட்டது. அகவ, கதைப் போக்கில் ஒரு 

மாறுதல் ஏற்படுற. ஊழ் வினை கண்ணகுயை வெத்ஜி 

கொள்ள ஒரு சூழ்ச்சி 0-ய்கித ௮. 

போசாட்டத்தின் போக்கில் ஊழ் வினை புகுத்திய 

புதிய மாறுதலைக் கவனிக்குமுன் கண்ணகி ஊழ் வினையை 
எதிர்த்துப் போராடப் போதிய ஆற்றல் பெற்றவளா 

என்௮ ௮.றிந்தகொள்ள 2வண்டும். ஓத்த ஆற்றலுடைய: 

எதிரிகளுக்கடையே நீகழும ௪ச்சர வன்றோ சுவை 

பயக்கக் கூவெதா யிருக்கும்! போசாட்டத்தின் தொடக் 
கத்தில்-கோவலன் மாதவியைச் சேர்ந்த அணிமையில்,, 

கண்ணகி தன் காதலன் பிரிவைக் குறித்து வருந் இனாள் 

என்பது உண்மையே. ௮வள் தன் வாழ்க்கையை MUS 

வண்ணமே கழித்துவிட் vist ளானால், ௮ப்பொழுது 

ஊழ்வினை அவளோடு போசாடியதாக காம் கருத முடி 

யசது. எளியஎ திரியை, வீனை பலி கொண்டதாகவே முடிவு 
கட்டவேண்டி. வந்திருக்கும். அவ்வாறு நிகழ்க்திருக் தால் 
கதையின் பயன், வினை எ திர்க்க முடியா த ஆற்றல் பெற்ற
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சென்றும், மக்கள் செய்யும் முயற்சிகள் அனைத்தும் பயனற் 

றவை யென்றும், அல்லற்பட்டு மடிவதே வாழ்க்கையின் 

பண்பும், பயனும் என்றும் கருதவேண்டி வர்திருக்கும். 

இக் கொள்கை பிழையுடையது என மழுழற்பிறப்பையும், - 

மறுமையையும் நம்பும் நம்மவசே யன்றி மேனாட்டாரும். 

ஓப்புவர், உண்மையில் இப் போலிக் கொள்கை தலை. தூக் 
காமல் இருப்பதற்காகவே உலகில் பசவியுள்ள சமயங்கள் 

அனைத்தும் தோன் மின. 

காதலன் இரும்பி வரவே மாட்டசன் என்ற துணிவு: 
காரணமாகத் தோன்திய ஆறுகலுடன் கனிமை வாழ்க் 

கையை கடத்தி வந்த கண்ணகியினிடம் அவள் முயற்சி 
சிறிது மின்றியே கோவலன் திரும்பி வந்துவிட்டான். 

அனால் அவள் ௮தற்காக மனம் பூரிக்கவில்லை. தேவக்தி 

இம்மையில் கணவனைக் கூடியிருக்கும் வாழ்க்கையைப் 

பெறுவதோடு, பறுமையில் போக பூமியிற் பிறக்கும் உரி' 

மையையும் பெற வழி கூதியபோது, கண்ணகி அதனைப் 

பின்பற்ற மறுத்தாள். இப்பொழு, கோவலன் கானாகவே. 

அவளிடம் வந்த பிறகும், ௮வனைத் தன்னுடமன யே தங்: 
விடும்படி. தூண்டாமல், சிலம்புகளைக் கொடுத்து அவை: 

மாதவியிடமே திருப்பி யனுப்ப முற்படுகிறாள். இவற்றால் 

இன்பத்தை யடைய அவள் அவன் துணையைக் தேடிக். 

கொள்ள வீரும்பவில்லை என்று தெரிகிறது. இத் தகைய. 
நெஞ் சுரம் உடையவளை ஊழ்வினை என்ன செய்துவிடக். 

கூடும் 2 இவ் வெண்ணமே மேல் வரும் கதைப் பகுதியை. 
நம்மைக் கூர்ந்து கவனிக்கத் தாண்டுகிறது. 

கோவலன் திரும்பி வக்தது ஊழின் சூழ்ச்சி. அது: 
கண்ணகயின் எதிர்பாராத வெற் யன்ன. அவன் வசவு:
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போசாட்டத்தின் போக்கில் ஊழ்வினை விரும்பிப் புகுத் 

இய புதிய மாறுதல். கோவலனைப் பிரித்து வைப்பதில் 

பயனில்லை என்றுணர்ந்து. - ஊழ் அவனை மாதவி3யோடு 

, மாறுகொள்ளச் செய்து, கண்ணகிக்கு விட்டுக் கொடுப் 

பது போல் ௮வளிடம் கொண்டு சசர்க்கிறது. இதனை 

அடிகள் மும் முறை வற்புறுத்துகிறார்: மாதவியை விட்டுக் 

கோவலன் பிரித்தது ஊழின் வலியால் எனக் கூறுவது 

ஒன்ன; அவன் வசவு தமையையே பயக்கும் எனக் 

கண்ணகியின் கனவால் விளங்கவைப்பது இசண்டு ; அவர் 

-கள் பனுசைக்குப் புறப்பட்டது ஊழ் உந்தியதால் எனக் 

கூறுவது மூன்று. 

எதிர்பாசாத dep சசியால் 5 எவரும் AS தர்ச்சியடைவர். 

கோவலன் மான மாத்றம் கண்ணகக்குத் தாங்க முடியாத் 

அதிர்ச்சியைத் தந்தது. இல்லையேல், 'சிலம்புள கொண்ம்' 

எனக் கூதி அவனைத் திருப்பி யனுப்ப முற்பட்டவள், 

தான் கண்ட கனவு பலிக்கும் என்ற உறுதி கொண்டிருக் 

வள், ௮வன் தன்னை மதுசைக் கஒழத்தவுடன் மறுத்துக் 

கூ௫மல் மனொப்பி யிருப்பாளா 2 இதனால் ௮வள் மனத் 

தில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருப்பத உணசாமல் இனியும் 

கணவனோ கூடியிருக்கும் இன்பசதை யடைய முடியும் 

என்று ௮வள் எள் எளவாவஅ ஈம்பாமல் இருந்திருக்க 

முடியாது. இக் ஈம்பிக்கை முற்றப் பெற, அவள் ௮வ 
னுடன் மனங் கோணாமல் நடத்து கொள்ளுவதில் நாட் 

உஞ்செலுத்தினுள். தான் கண்ட கனவை தினைத்றுக் 
கொண்டிருந்தால் இக் ஈம்பிக்கைக்கு இடமில்லை என 
அவளே அறிந்து கொண்டிருப்பாள். ஆனால் எதிர் 

பாசாத விதத்தில் கோவலன் குணத்தில் ஏற்பட்ட மாறு 

தல் ௮அவளக் சனவை'மறக்துவிடச் செய்த.
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மாதவியைக் கண்டு கோவலன் மயங்கியது போசாட் 

டத்தில் ஊழ் வினைக்கு உதவியான தொடக்கும். இத்: 

தொடக்க வெற்கியைப் பயன் படுத்திக்கொண்டு, ஊழ், 

தன் பிடிப்பை மேலும் இறுக்கிக் கொள்ளுவதறந்குள், 

கண்ணகி அல்ல லுற் றழும் நிலையின் நீங்கி அறுக லடைத் 

தாள். அவள் மன வுறுதியை வளச விடுவது ஊழ் 

. வினைக்கு இறுதி பயக்கும், ஆகவே அதனைச் சிதைக்க, . 

ஊம் வழி தேட வந்த.து. கண்ணகி கணவனைத் தெப்வ: 

மாகக் கொண் டொழுகுபவ ளாகையால், ௮வள் மன 

வு௮தியைக் கலைக்க அவன் ஒருவனாலேயே கூடும்.. 
ஆகவேதான், அவனை மாதவியோடு மசறு கொள்ளச் 

Orig, ஊழ் வினை சனக்கு உதவியாக இருக்கும் 

பொருட்டு, அவனைக் கண்ணகியிடம். கொண்டு செர்த் 

தது. ௮ஃது எதிர்பார்த்தபடியே இச் சூழ்ச்சி அதத்குச் 

றெக்க வெற்றியை பளித்தது. 

கோவலன் வருகையால், கண்ணகியின் உறுஇ 

இகைக்தவுடன், ஊழ் காலச் தாழ்த்த வில்லை, வேனிற் 

காலத்தில் அவர்க விட்டை விட்டுத் தூசத்திற்று; 

காட்டு வழியில் ஈடத்திச் சென்றது. சேர்த்து வைத்தும் 

இன்ப மடைய பூடியாமற் செய்து விட்டதே என மண் 

மகள் ஏங்குவதைக் கொண்டு ஊழின் வன்மையும், பகை 

மையும் விளங்குகின்றன. இவ் வளவோடு அது நின்.லிருந் 

தாலாவஅ காம் ௮தற்கு ஈன்தி ரெலுத்தக் கடமைப் பட் 

டிருப்போம்; அவர்கள் மதுரையை யடைக்த மறுக ர) 

கோவலனைக் கொலை செய்தது. 

வரப் போவதை முன்னே அஜித் இருந்தும், 

கண்ணகி, கோவலன் வருகையால் ம.இி மயங்கி, ஊழ்வினை
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மின் வலையில் சிக்கிக் சொண்டாள். அவளைத் தன் பிடிக் 
Gr அகப் படுத்திக்கொண்டபின், தனக்கு உதவி 

'செய்ததற்குக் கைம்மாறாக ஊழ் கோவலனை கொல்வித் 

(தது. இத் தகைய ஈன்றி யதித லில்லாத ஈய வஞ்சகமான 
அக்தயின் பிடிக்குள் பட்ட கண்ணகி விலகி, விடுதலை பெற 

வழி யுண்டா 2 

பகைவசோடு போரிடுவதில் இசண்டு வகை உண்டு. 

ஒன்னு தற்காப்பு; இரண்டாவது எதிர் சென்று தாக்கு 

-தல். கன்னை ஈன்கு பலப்படுத்திக்கொண்டால் எத் 
தகைய வல்லமை யுடைய பகைவனும் முற்றுகை யிடுவ 

தில் சளைத்து விடுவான். ௮வன் சளைத்த சமயம் நோக் 

இத் தாக்கினால் வெற்றி எளிதில் கிடைக்கும். பகைவன் 

கம்மைவிட எளியவன் என்று தெரிந்திருந்தால், ௮வன் 
மேற் படை யெடுத்துச் சென்று அவனை முியடிக்கலாம். 

கண்ணகி இவற்றுள் .மூதன் முறையைக் கையாண்டாள். 

ஓஒ ரளவு வெற்றியும் பெற்றாள். ஊம் வினை ௮வளை நெருங்க 

அஞ்சிற்ற௮ு. ௮வள் தற்காப்பைப் பிள் தெறியச் சூழ்ச்சி 

செய்து கோவலனை அவளிடம் அ௮னுப்பிற்று. 

கோவலன் கண்ணகிக்குச் ஈறக்த உட் பகைவஞனாய் 

அமைச் தான்; முதலில் மாதவியைக் கண்டு மயங்கிக் கண் 

ணகியைத் அன்புறுத்தினான்; இப்பொழுது அவக gu 

அருக்கு அழைத்து வக்து ஆதர வற்றவளாய்ச் செப்து 

விட்டான். வேறு வழியின் திக் கண்ணக எதிர் சென்று 

தாக்கவேண்டி வந்த. அவள் பகைவன் யார் 2? தொடக் 

கத்திலிருக்தேே ஊம் அவளோடு எதிர்த்துப் போசாட 

வில்லை. உட்பகை காசணமாகவும், பகைவன் சூழ்ச்சித் 

இறமையாலும், ௮வள் 'யாசோடு போரிடுகிறோம் ' என்
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ுணசாமலேயே இதுவரைப் போசாட்டத்தில் ஈபெட்டு 
asst. இப்பொழுதுகூடக் காதலன் கொலைக்கு 

அ௮சசனே டுபாறுப்பாளி என்று அவள் எண்ணிக் கொண் 

உாள். 

அவர்கள் மதுசைக்கு வருக. ஊழின் விகாவு என 
அடைக்கலத்தில் மாடலன் கூறினான். கொலைக் களத்தில் 
கோவலனும் அவ்வாறே கூதினான். இவற்றால் கண்ண௫ 
மதுசைக்கு வந்தது ஊழின் விளைவு என்று உணர்ச் திருக் 
தாள். அதனை அவளே வழக்கில் கூறுகிறாள். ஆனால் 
கோவலன் கொலைக்கும் ஊழே காரணம் என்பதை அவள் 
எப்படி அறிவாள் 2 கொலையும் ஊழின் விளைவாக 2வ 

யிருக்கலாம் என்று ௮வள் எண்ணியது உண்மையே. 
ஆனால், அதுவே உண்மை என உதுதஇயாய்க் கூறும் நிலை 
யில் அவள் இல்லை. கணவ ஸூடலைக் கண்டதும், நான் 
கொலையுண்டது என் ஊழ்வினையால் ' எனக் கூற மாட் 
டானா என்னு மும் முறை ஏங்கி யழமுகாள். கோவலன் உடல் 
உயிர் பெறத் நெழுந்ததே யொழிய, கொலைக்குக் காசணத் 
தைக் கூறவில்லை. இதுவும் ஊழின் சூழ்ச்சியே தானா 7 
மூன்றாவது முறையாகக் கோவலன் இறக்த பிறகும் மனை 
விக்குத் தீசாக உட்பகையாய் இருர் கானே ! அ௮சசசேனே 
கொலைக்குப் பொறுப்பாளி என்று அவள் கரு இயல் 
இழுக்கென்னை 9 

ஊழ்வினை, மேலும் வெம்.மிபற்றே வருகிற மு. 

அடக்க முடியாத சினத்து ன் கண்ணடி ௮7௪ ௪ணை க்குச் 
சென்றாள் ; கோவலன் குற்ற மற்றவன் என்று நிலை நாட் 
டினறைள். உண்மையை உணர்த்ததறும் Bale Gem edt அறக் 

தான். கண்ணகியின் கோபம் குறையலவில்லை. காகலகைக்
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கொல்விதக்சதற்காக,- : ஒரு  பிழையுமறியாத:: மதுசை 

- தகாத்தை தீக் இரையாக்கி நாசமாக்இனாள்; 

“மன்னன் மாண்டான். மதுசை எரிந்தது. பகைவன் 
அ௮ழிவால் பெறக் கூடிய" மஇிழ்சச்யையோ, மன வமைஇி 
யையோ கண்ணு. பெறவில்லை... அவள் பகைவன் அழிர் 

 இருந்தாலன்றோ அவள். அவற்றை. , அடைக்திருக்கக் 
- கூடும். 

கா.தலர்க் :செடுக்ச கோயோடு உளங்கனன்று: 
ஊதுலைக் குருகின் உயிர்த்தனள் உயிர்த்து. 

முடை மறுகும் கவலையிற் கவலும்: 

இயங்கலும் இயக்கும் 'மயங்கலும் மயங்கும் 

(99: 151-4.) 
் பகைவன் 6 வாழ்த தன் ஆத்தலையும் பாழ்படுத்தி. விட்டுச் 
தவிக்கிறாள் : ் கண்ணகி, இனியும். அவள் “eer 

பிடி.யினின்றும் தப்ப மூட்யுமர் 7 

மனிச ஆற்றலால் ௮வள். வெற்றி பெற . மூடியர்து 
என்று தோன்றுகிற. மதுசாபதித் தெய்வத்தின் உதவி 

யரல் அவள்: ஊழ்வினையை .. வெற்றி. கொண்டாள். பிறப் 
பிறப் பதீற பேரின்ப நிலையை எய்தினாள்; தேவர்களா லும், 
மக்களாலும் தெய்வமாகக் “ கொண்டாடப்: பெற்றாள். 

ஆனால், இவ் வெற்றிக்குப் பணயமாக ௮வள் கோவலனைப் 
பலி கொடுத்ததோடு, சன் உடலையும் இழக்க சேர்த்தாள். 

வினையின் விளைவா ?. 

_ . போசாட்டத்தைச்.ச்வைத்து மகிழுவ் காலத்தில் ஊழ் 
வினையின். உதவி யில்லையேல், சிலப்பதிகாரக் கதை நிகழ்ச்சி 
களைக் காசணக் காட்டி விளக்க முடியாது என்ற எண்ணம்
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எழுவது இயற்கையே. இது கம் குறைவைக் காட்டுவ 

தாகக் கருதக் கூடாது ; ௮டிகள் திறமையின் நிறைவையே- 

இ௫ காட்டுகிற. இத் தகைய எண்ணத்தைப் படிப்பவர்- 

மனத்தில் தோற்றுவிக்கவேண்டு மென்றே அடிகள்: 

விரும்பினார்; தம் விருப்பப்படியே செய்து முடித்திருக் 
Bet sar. 

* மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே 

காசறு விசையே கரும்பே தேனே 

அரும்பெதற் பாவாய் ஆருயிர் மருக்தே 

பெருங்குடி. வாணிகன் பெருமட மகளே 
மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ 

அலையிடைப் பிறவா ௮மிழ்தே என்சோ 

யாழிடைப் பிறவா இசையே என்கோ 

STH கூர்தல் தையால் நின்னை '? 

(2: 73-80). 

கண்ணகியை இவ்வளவு அன்புடன் பாசாட்டிப் பேசும் } 

கோவலன் அவளை விட்டுப் பிரியக் காசண மென்னை 2 / 
மாதவியைக் கண்டு மயங்கி ௮வள் வீட்டிலேயே அவன் 
தங்கி விடுவா னேன் 2 கதைப் போக்குக்கு மிக இன்றி 

யமையாததும், அடிப்படையானஅ மாதிய இக் நிகழ்ச் 
சிக்கு அடிகள் காசணங் கூ.றவில்லை. 

கோவலன் உயர்ந்த குலத்தில் உதித்தவன்; பிறப் 

பின் உயர்வுக் கேற்ற கற் குண கல் லொழுச்சங்கள் பிற 
பெற்றவன்; ௮ந்தணன் ஒருவன் உயிசைக் காப் 

பாத்த, அவனைப் பற்றிக்கொண் டிருந்த யானையின் 

பிடியில் தா னகப்பட்டுக்கொண்டு ௮வ் வந்தணஊை விடு 
வித்தவன் ; பொய்க் கரியாளன் தாப், பட்ட பாட்டைக் 

3
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கண்டு சகியாமல், அவனுக்காகத் தன் னுயிசைக் தசச் சம்ம 

,இித்தவன்; கணவன் பிரிவுக்காக வருந்திய பார்ப்பனி 

மிடம் பரிவு காட்டிக் சானகஞ் சென்ற அவள் கணவனைக் 

் கூட்டி வைத்தவன். இப்படிப் பிற ரிடத்அப்-பரிவு காட்டுங் 

கோவலன், கான் பிரிக்கால் தன் மனைவி வருந்துவாள் 

என்பதை உணசாதவனாய் இருக்திருப்பானா 2 தான் பார்ப் 

பனியிடம் பரிவு காட்டியதைப்போல், பிதர் தன் மனைவிக் 

குப் பரிவு காட்டும் நிலையில் ௮வளி ருப்பதை விரும்பி யிருச் 

இருப்பானா ச ஒருகால் இக் நிகழ்ச்சி ௮வன் மாதவியைச் 

சென்று சேர்ச்தபின் நிகழ்ந்ததா யிருப்பின், அப்பொழு 

அம் ௮வன் பார்ப்பனியின் மன வருத்தத்தைக் கெண்டு, 
தன் மனைவியின் சிலையை புணர்க் ௫, அவளிடம் திரும்பிவிட் 

டிருக்கவேண்டும். கதை அவ்வாறு கூறவில்லை. ஆகவே 

கோவலன் பிரிவுக்குப் புதுமையை விரும்பும் மனித இயற் 

கையைக் ௧ எமணமாகக் காட்வெகதற்கில்லை. 

கோவலன் ஒரு கலைஞன். ௮வன் மனைவிபோல் எழிலைப் 
பெற்கிருந்ததோடு அவளிடத்தி லில்லாத ஆடல் 

பாடல்களில் தேர்ச்சியை மாதவி பெற்திருக் தாள். ௮வள் 

கலைச் இறனைக் கண்டு வியக்கச் சென்றவன், மதி மயங்கு, 

அவளிடம் கலைப் பற்றுக் காரணமாக உறவு கொண்டான் 

எனக் கூறலா மன்றோ 2 இதுவும் ஒஞு வகை மனித இயத் 

கை2ப! இது மிகவும் பொருத்த முடையதுபோல் 

காணப்படுகன்றஅ. ஆனால் நாம் அடிகள் எழுதிய இலப் 

பதஇகாசத்தை ஆராய்கிறோம் என்றதை மறக்துவிடக் 

கூடாது. 

கோவலன் கலைப் பற்றுக் காரணமாக மாதவியை 

விரும்பியிருக்கலாம. YON, HOD Mus கண்ணகியை,
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தானை மிகுத்துப் பாசாட்டிய தன் மனைவியை-புறக்கணிக் 

கும்படி செய்திருக்குமா? அவன் இக் காசணம் பற்றி 

மாதவியிடஞ் சென்று சேரவில்லை என்பதை அடிகள் 

குதிப்பிடாம லில்லை. மாதவியின் சேர்ச்சி அவளைச்-சென் 

றடையுங் காலத்தில் அவனுக்குத் தெரியாது. மாகுவி 

தலைக்கோல் பட்டம் பெற ஆடினா ளாகையால், கோவலன் 
அவையில் இருந்திருக்க வாய்ப் பில்லை. அவள் தான் 

அடிய அன்றே வயந்த மாலையிடம் மாலையைக் கொடுக் 
தனுப்பியதாகவும், BoC pM '2காவலன் மாலையை ar was 
கொண்டு மாதவியின் வீட்டை யடைந்ததாசவும் அடிகள் 

சத்திரித்திருக்கிறார். அவன் பிஜி தொரு கால் மாதவி 

யாடலைக் கண்டு மயங்கனான என்று கூறுவதற்கும் 

இட மில்லை. 

அடிகள் சண்ணகியின் கதையைக் கூறச் இலப் பதி 

காரத்தை யருளினாசேனும், காம் போற்றும் பத்தினிக் 

கடவுளின் கணவன் என்ற முறையிலாவது அவர் கோவல 
னிடத்துச் சிறிது பற்றுக் கொண்டிருக் திருக்கவேண்டும், 

அவனுக்கு இல்லாத குறையைக் கற்பிக்காமல் இருப் 

தோடு, உள்ள குறையையும் குறைத்துக் காட்டவே அவர் 

மூற்பட்டிருப்பார். ௮வன் கலைப் பற்றுக் காசணமாகக் கண் 

ணகியைப் பிரிந்தான் எனக் கூறுவது அவன் பிழையின் 

அளவைச் சற்றுக் குறைத்திருக்கும். இருந்தும் ௮டூகள் 
அவ்வாறு கூருததால், அவன் மாதவியைச் சேர்க்க ஈற்ஞு 

AG காசண மன்று என்று தெரிகிறது. 

இவ் வாறெல்லாம் காம் இடர்ப்படுவோம் என்று அடி. 

களா அஹிர் திருக்கமாட்டார் 2 நாம் இச் நிகழ்ச்சிக்குத் 

தகுந்த காரணத்தை அ௮திய முடியாமல் தடுமாற்ற மடை
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வது, அவருக்குத் அணை யளிக்கு மாகையால்தான் அவர் 

இதற்குக் காரணங் கூறவில்லை. காரணம் காட்ட முடியாத 

நிகழ்ச்சியை வினையின் விக£வாகக் கருதுவது மனித 

இயற்கை, கோவலன் பிரிவை வினையின் விளைவாக நாம் 

எண்ணிக்கொள்வது, அடிகள் வற்புறுத்த விரும்பிய 

கொள்கைக்கு உறுதி யளிக்கும். அவசே அதைச் கூறினால் 

நாம் “இவர் விணில் வினையைப் புகுத்துகஇளுர்”" என எண் 

ணுவோம். போராட்டத்தின் முதல் நிகழ்ச்சயொகிய இப் 
பிரிவை ஈம்மையே வினையின் விகாவாகக் கருதவைத்்அப் 

பின்னர் ஈம் கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளுபவர்போலக் 

கோவலன் மாதவியைவிட்டுப் பிரிந்ததற்கும், மதுசைக்குச் 

சென்றதற்கும் ஊழே காரணம் என அடிகள் வற்புறுத்தூ 

ag அவருடைய திறமையின் பெருமைக்குத் தக்க 

சான்று. இல் விரு நிகழ்ச்சகளுக்கும் ஊம் தகுந்த காரனா 
மன்றேனும், அடிகள் கூறும்போது அதுவே காரணம் என 

நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுவது நாமே ஊழைப் புகுத்தியகன் 
விளைவே. 

புதுமையை விரும்பும் மனித இயற்கையும், கலைப் பற் 

அம் கோவலன் கண்ணகியை விட்டு நீங்க, மாதவியைச் 
சென்று சேர்ந்ததற்குத் தகுந்த காரணங்களல்ல என்று 

அடிகள் குிப்பாய்த் தெரிவிக்கிறார். அனால் சாம் ஊழைக் 
காசணமாகக் கொள்ளுவதை அவர் மறுக்க விருப்ப மில்லா 

மல் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார். அகவே இதுவும் அச் நிகழ்ச் 

சிக்குத் தகுர்தகாரண மாகா, இனி, அடிகள் கூறியிருக் 

கக் கூடிய காசணம் எ௮வா யிருக்கலாம்? ௮அதவன்றோ 

இயற்கையான, உண்மையான காரணமா யிருக்கும் £ இக் 

கேள்விக்கு விடை யளிக்வே முடியாத நிலையில் அடிகள்
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சம்மை விட்டுவிடாமல், அவர்: தம் சுருத்தை. ஒருவாறு. 

ஊூத் அணச வாய்ப் பளித்திருக்களுர். ் 

.. கோவலன் மனைவியை விட்டுப் பிரிந்து சென்றதற்கு, 
அவளே பொறுப்பாளி. கொலைக் களக் சாதையால் அவள் 

கடைப்பிடிச் தொழுகய கோட்பாடு ஒன்று வெளிப்படு 
Bog. ரன் அறியாமையால் மதுசைக்குப் போகலாம் 
என்று கூறியதை ஆராயாமல் ஏற்௮க் கொண்டு நீடும் 

உடன் வந்தாயே” என்று கோவலன் கூறியது கண்ணகிக் 

குச் சின மூட்டியது, ௮வள் தன்.. பெருமையை எடுத்தக் 

கூறுகிறாள். அப்பொழு, 

4அறவோர்க் களித்தலும் அ௮ச்.தணர் ஓம்பலும் . 
அறவோர்க் கெதிர்தலும் தொல்லோர் ஜெப்பின் 
விருக்தெதிர் கோடலும் இழக். த என்னை 

(16 : 71-3) 

என்றே தன்னைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளுகிறாள்; 
வள் தன் சணவனைப் பிரிச் திருக் ததற்காகமட்டும் வருக. 
தாமல், இவற்றைச் செய்ய முடியாம லிருர் ததற்காக வருச் 

வதை அவளே. வெளிப்படையாய்க் கூறுவதைக் 
சொண்டு, இல் லற வாழ்க்கையில் பெரும் பொழுதை இப் 

பணிகளைச் செய்து புக மீட்டுவதிலேயே அவள் கழித்திருப் 
பாள் என்று அறியலாம். 

மாடலன் கோவலனைப்பற் றிக் கூறியவற்றை கோக்க, 
- இவன், தன் மனைவி இம்மையிற் புகழும், மறுமையில் ' 
புண்ணியமும் தசத்தக்க செயல்களைப் புரிவதை விரும்பி 
யிருப்பான் என்றே. தெரிகறது.. அவ்ள் அடையும் புகழி 
௮ம், புண்ணியத்திலும் தனக்கும் .பங்கு உண்டு என
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அ.திவானோயானாலும், கோவலன் பருவத் தூண்தெல் 

காரணமாகக் கண்ணகி தன்னுடன் பபரும் பொழுதைக். 
கழிக்கவேண்டு மென்னு விரும்பினான்; ஆனால், ! இளமை 

கழிந்து விட்டால் இன்ப மெய்த முடியாது ; ஆனால் 

அதவோர்க் களித்தல் முதலிய ௮றச் செயல்களைப் புரிய 

லாம்' என அவளிடம் கூறின் அவளுக்கு மனக் கசப்பளிக் 

கும் என்றுங் கருதினான். அவன் மனக் கவர்ச்சியைக் 

கண்ணகி எவ்விதம் ௮திவாள் 2 

இடையி டதத இன்பத்தை விரும்பி நைந்தவன், 

வாய்ப்புக் கடைக்சதும் மாதவியைச் சென் றடைக்தான். 

ஜன் இன்பத்தையே கருச் சென்றவன், தன் செயல் 

கரரணமசகக் கண்ணூ கலங்கமாட்டாள் என்நே எண்ணி 

னான். எனெனில் அவள் தன்னொடு பொழுது போக்குவதி 
ஆம், அறச் செயல்களைச் செய்வதிலேயே ௮திக கவனத் 

OFF OF MIA ளாகையால், அவளுக்குக் காம அுகர்ச் 
சியில் தன்னைப் '2பால் விருப்ப, மீல்லை என ௮வன் கருதி 
னான் ு) ஆகமிவதான் மாதவியின் வீட்டிலேயே தங்கி 

] 

விட்டான்; கன்னை மகிழ்விப்பதிலேயே கருத்தைச் 

பொலுத்தாதவள் வருச்னுவதற்கு ௮வன் ஏன் இரங்க. 

வேண்டும £ இதுவே sor Gases FSGS Si Tord 

என்பசை அவனை மாதவியைச் சேக் தூண்டிய வயந்த 

மாலையின் சொற்களையும், மாதவியோடு இருக்குங் காலத் 

தில் அவன் மனக் கச௫ப்புத்றதையும், அவன் அவளைவிட் 
டுப் பிரிய நேரர்த காரணத்தையும், ௮வன் திரும்பி வக்த 

பின் சண்ணகூியின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட மாறுதலையும், 

அவன் கோ௫ிகனிடம் மாதவியைப் பற்றிக் கூ.தியவற்றை 

யும் ஆசாய ௮.ஜிதிறோம்.
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மாதவி ௮சசனிடத்தில் பரிசாகப் பெற்ற மாலையை 

விற்க வர்.த .வயக் தமாலை ** [ரல வாங்குநர் சாலும் நங்கொடிக்கு” . 

என்னு கூறினாள். இடையி டற்ற இன்பத்திற்காக ஏங்கித் 

தவிச்திருக்ச . கோவலனுக்கு . இர் சொற்கள். : மாதவி 

விரும்புவது மணாளனை மட்டுமே” என்று. பொருள்பட, - 

டன; அவளுக்கு இவ் வுலகில் வேறு: விருப்பங்க . னில்லை 

போல் .வயந்தமாலையின் சொற்கள் HOSS som. மாதவி 

சணிகையர் குலத்துப்: பிறந்தவ ளாகையால், அவளுக்கு 

அ௮தவோர்க் களித்தல் மூதலிய கடமைகள் இல்லை என்பது: 

கோவலனுக்கு ஒரு அண்டு கோலாய் அமைந் தது. 

_ மாதவியை யடைந்த பின்னரும் கோவலன். இடைமீ . 

டற்ற இன்பத்தை: எய்திவிடவில்லை. ஏ னெனில் ௮வளும் 

outer மஒழ்விப்ப. “தொன்திலேயே தன் கருத்தைச் 

"செலுத்தவில்லை. கண்ண தனக்குப் . புகழை விரும்பிப் 

பணி . செய்ததைப் போலவே, இவளும் தனக்குப் 

புகழை விரும்பியே :.பலரும் தன்னைக் காண் ஆடு 

வதில் விருப்பங் காட்டினாள். இந்தா விழாவின் 

போது இவள் ஆடலில் காலத்தைச் செலவிட்டு கோவல 

னக்கு மனக் க௪ப்பைச் தோற்றுவித்தது. ஏற்செனவே 

ஒரு முறை பிழை செய்தவ ஞகையால், அவன் தன் மனக் 

கசப்பை வெளிக் காட்டாமல் ' உடற். கோலமொடு? 

காட்சி யளித்தான். கடற் கசையில் ௮வள் ஒரு தலைவனைக் 

குதித்து ஏங்கிய பெண் பாடியதாக அமைந்த பாடல் 

களைப் பாடக் கேட்டதும், ௮வன் மனக் கசப்பு மன 

மாற்றமாக மாறிவிட்டது. ' 

மாதவிமிடத்து மனக் . சசப்பு ஏற்பட்ட. பின்னே 

கோவலன் மனத்திற்குக் சண்ணஇயினிடத்தில் . பிழை,
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யொன்று மில்லை என்று தெரிகிறது. அவளிடம் திரும்பி 

வக்சவுடன் அவன் மாதவியைச் 4 சலம்புணர்க் கொள் 

கைச் சலதி' எனக் கூறிப்பிடுகிறான். ஆனால், கோக 
னிடம் மாதவி கொடுத் துப்பிய கடிதத்தைக் கண்ட 

வுடன் அவளிடத்துக் குற்ற மில்லை என்பதைக் கோவலன் 

உணர்ந்தான். முன், கனாத் இறத்தில் கண்ணகியிடம் 

௮வளை விட்டுப் பிரிந்தது தன் பிழையே எனக் கூறிய 

வன், இப்பொழுது கோிகனிடம் மாதவியை விட்டுப் 
பிரிந்தது தன் மடமையே எனக் கூறுகிறான். இவற் 

ரூல் இவ் விரு பிரிவுகளுக்கும் கோவலனே பொறுப்பாளி 

என்னு தெரிகிறது. 

கோவலன் இடையி டற்ற இன்பத்தை எய்தவேண் 

டும் என்ற ஓசே எண்ணம் உடையவனாய் இருந்தா னாகை 
யால், அவன் விருப்பத்துக்குச் று தடைகள் தோன் தினா 

௮ம் அவற்றை மிகப் பெரியவாக மதித்தான். இவ்வாறு 
செய்வது தவ என்று உணர்ச்அு மாதவியோடு இருக்குங் 

காலத்தில் தன்னை அடக்கிக் கொள்ள முயன்றான் ; 
அனால், தன் மூயற்சியில் வெற்திபெற முடியாமல் 
மாதவியை விட்டுப் பிரிக்கான். ௮வன் குணம் ௮த் தகைய 
தாகையால், அவன் பிரிவுக்கு அதையே காசணமாகக் 

கூறாமல், அதைக் கண்ணகியும், மா தவியும் உணசாதிருக்த 

தையே காசணமாசக் கூறுவது ஏற்புடையது. கண்ணகியும், 

தன் பிழையை உணர்ந் தவளைப் போலவே, புகாசைவிட்டுச் 

செல்வது தனக்குப் பழி தேடிக் கொள்ளுவதாகும் என்று 

தெரிர் திருக் தம், ௮வன் மனங் கோணாமல் நடந்து 

கொள்ள வேண்டும் என் றெண்ணி அவனுடன் மதுரைக் 

குச் செல்ல மன.மிசைந் தாள்.
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. கோவலன் மதுசைக்குச் சென்றது ஊழின் விளைவு 

அன்று. சிறுமையைத் தரும் வாழ்க்கையை நடத்திய 

நகரத்திலேயே தன் உறவினர் முன் வதியனாய்க் காலங் 

கழிக்கவோ ௮ல்லது தன் மனைவியின் லெம்பை விற்கவோ 

விருப்பமில்லாக.தனால் கோவலன் மஅசைக்குச் சென்றான். 

௮ ஈகசத்தை யடைந்ததும், அவன் செய்ய முற்பட்ட 

மூதற் செயல் சலம்பை மாற்றப் புறப்பட்டதே. கோவ 

லன் கொலைக்கும் ஊழ்வினை காரண மன்று. கொலைக்குக் 

காசணம் தன் பிழையே என உணர்ந்து ௮சசன் உயிர் 

அறக்கிறா னன்றோ 2 

ஊழ் வினையின் உதவி யின் ஜியே சிலப்பதிகாரக் கதை 

கிசழ்ச்கெிள் காசண காரியத் தொடர்பு சிதையாமல் 

ஈடப்பனவாய்க் காணப்படுகின்றன. 'ஆகவே இக் அதை 

நிகழ்ச்சிகளனைத்தும் மக்கள் செயல்களும் அவற்றின் 

விளைவுசளுமே என்பதில் ஐயமில்லை. நாடகக் கதை, சுவை 

பயப்பதாய் நடப்பதற்கு ஒரு போசாட்டம் மிகவும் இன்,ி 

யமையாத தாகையால், அடிகள் காடகப் பண்புகள் 

நிறைக்தனவாக எழுத விரும்பிய க॥ ப்பியத்தில் போசாட்ட 

மொன்மைச் இத்திரிக்க ஊழ் வினையைக் கதையில் புகுத்த 

வேண்டி நெர்ந்தது. 
  

1, நாடகம் 

  

மலர்ச்சி 

நாடகக் கதைகளை ஈன் நலர்ந்த மலர்களுக்கு ஓப் 

பிடலாம். காலையில் இதழ்க எனைத்தும் இறுக மூடப் பெற் 

திருக்கும் ௮ரும்பைக் காண்கிறோம். பொழுது ஏற, ஏற
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அரும்பு உருவத்தில் பெரிதாகிக் . கொண்டே வருகிற ;. 
அதன் இதழ்களின் இறுக்கம் களர்க்து கொண்டே வரு. 
இற. மலர்வதற்கு முன், ௮௮, போது என்னு பெயர் 

பெறுகிறது. மாலையில் மலர்ச்ச பின், மலரின் அழகு, 

நிறைவை யடைகிறது; ௮தன் பயனாகிய மணம் பசவு. 

கிறது. நாடகக் சதைகளின் தோற்றுவாய் (1920514101). 

அரும்பு. அரும்பு பெரிதாசப் போதாவதைப் போலவே, 

தோற்றுவாயும் ௮ளவால் அகன்று சதை நிகழ்ச்சிகள் 
விரியப் பெற்றுப் போராட்டம் (Conflict) என்று பெயர் 

பெறுகிதது. மலரின் அழகும், மணமும் போதினள். 

பொதிந்து இடத்தலைப் போலவே கதையின் நிறைவும், 
பயலும் பாசாட்டத்தில் பொதிந்து கிடக்கின்றன. நன் 

லலைர்க்தபின் மலரைப் போல:2வ தலைவன் ஸிழ்ச்சி' 
(0௧8706) அல்லது அழிவைச் சத் இரித்தபின் நாடகக். 
கதை கிறைவைப் பெற்று முடிவதோடு தன் பயனாகிய: 

அதிவுசை யொன்றைப் புலப்படுக் அகின் ஐ.அ. 

போசாட்டத்தின் தொடக்கத்துக்குத் தேவையான 
சூழ் நிலையைத் தோற்றுவாய் தயாரிக்கின்றது; போசாட் 

டத்தில் பங் கெடுத்அக் கொள்ளும் பாத்திசங்களை அதி: 

முகப்படுத்தி வைக்கிறது. அப் பாத்திரங்களின் முறை,. 
குணம், நிலை முதலியவற்றை விவரிப்பதன் வாயிலாய் இ: 

தகையவர் ஒன்று கூடுவதால் ஏற்படும் விளைவு எக் தகை 

யதா யிருக்கும் என்று நம்மைச் சிந்தித்துப் பார்க்கத் 

MalGog. இவ்வாறு அது OC STINE Sid Yous a 

கம்மைப் போசாட்டத்தை விருப்பக்தோடு சுவனிக்க 
வைக்கிறது. 

போசாட்டம் ஒன்று நிச்சயமாய்த் தொடங்கும். 
என்ற உறுதியைத் தோத்றுவிப்பது தோத்றுவாய். ' தம்.
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மூட் பெரும் பகைமையுடைய இரு குடும்பங்களில் 
பிறக்த 'சோமியோவும் ஜுூலியட்டும்' ஒரு விருக்தில் சக் 

இத் சனர். இருவர் மனத்திலும் அன்பு அரும்பிற்.று. இவ். 

வன்பு இயற்கையான வளர்ச்சியைப் பெற்று மணத்தில் 

முடியுமா 2 இக்த .ஐயம் தோற்றுவாய்; அவர்கள் குடும்பக் 

களுக்குள் பகைமை யுண்டு என்று குமிப்பிட்டதால் 

ஏற்படுகிற. இ-செகப்பிரியர் காடகங்களுள் ஒன்தின் 

தோற்றுவாய்; இது தலைவன் தலைவியரமை HIE: 

படுத்துகிறது., அவர்கள் ௮ன்பு கொள்வதைக் குறிப்பிட 

இறது. “அவ் வன்பு இயற்கையான வளர்ச்சி யுறாது என்று 
- ஐயுறவதற்குக் காரணமான ஒரு செய்தியைக் கூதி ஒரு 

சிக்கலைக் தோற்றுவிக்கன்றத. இதன் பின் விளைவுகள் 

எத்தகையவை என் றறியவேண்டும் என்ற Ques 

அண்டுகிறன. இலைகளே தகோற்றுவாயின் இலக் 

கணங்கள். 

செகப் பிரியருடைய காடகங்களின் கோற்றுவாய் 

நம் மனத்தை முற்மிலுங் சவசக்கூடிய நிகழ்ச்சி மலிந்த 

சிறு காட்செளில் தொடங்கும். ஊழிக் காற்றை சத. 

பெரும் புயல் வீசுகிறது; இடி. இடிக்கிறது; மின்னல் 

மின்னுகறது, இச் சூழ் லையில் முதிர்ந்து வளைந்த மேணி 

யும், பழுத்த, ஈரைத்த தாடியும், அச்சுறுத்தும் தோந்த 
மும் உடைய மந்திரக் கிழவியர் மூவர் தொன்றுகின் தளர். 

இது 'மாக்பத்'என்ற நாடகத்தின் தொடக்கம். 'ஹாம்லத்' 

ஈடு நிசியில் தொடங்குகின்றது. முன் னேரத்திற் காவல் 

புரிர்திருந்கவரைப் பின் னேசக் காவலாளிகள் வந் 

விடுதலை செய்கின்றனர். மை யிருட்டு; எலிகள்கூட 

கடமாடாத அச்சத்தை விளைவிக்கும் அமைதி. காவலாளி 

கள் பேசுகின்றனர். முந்தின இரவிற் கண்ட பிசாசு வந்து
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'சென்திருக்குமா, ௮ல்ல* இனி வருமா?” என்று ஒருவன் 
கேட்கிறான். காம் இன்று ௮ப் பிசாசு தோன்ரறாமலிருக்கக் 
கூடாதா என்று எண்ணுகிறம். : ஐயோ ! அதோ பாருங் 

கள் ௮து வருவதை !' என்த ௮லதலைக் கேட்டுத் திடுக்கிடு 
கிறோம். 'ஒகல்லோவும்' ஈடு நிசியில் தொடங்குகின்ற. 

வெனிஸ் ஈகசமே தூக்கத்தில் மூழ்கியிருக்கும் கேசத்தில், 
இருவர் ௮ச் ஈக வீதியில் காணப்படுகின்றனர். முதலா 

மவன் பேச்சும், தொனியும் ௮வன் தன் நஈண்பனைச் 

சண்டைக் கிழுப்பதுபோல் தோற்றுகின்றது. ஆனால் 

அவர்கள் சனம் ஆதித் தாழ்ந்த குரலில் ஏதோ பேசிக் 

கொள்ளுகிறார்கள். உற்றுக் கேளுங்கள்; (அட பாவிகளா! 

ககசத்தின் அமைதியைக் கலைக்சச் சதியல்லவா செய் 
இனுர்கள் !' 4 

இவற்றைப் போல் படிப்பவர் .அ௮ல்லது பார்ப்பவர் 

மனத்தைப் பதி கொள்ளும் முறையில் தோத்றுவாயைத் 
தொடங்கினால், செகப்பிரியர் தலைவசை- உடனே அதி 

முகப்படுத்துவதில்லை. அவரைப் பற்றிப் பிற பாத்திசங் 

அளைப் பேச வைக், ௪, அவர்களைக் காண வேண்டும் என்ற 

ஆவலைக் தோற்திவைத்த பின்பே ஈமக்குத் தலைவசை 

அிதிமுகப்படுத்வுவது அவர் வழக்கம், இதனால் காணு 

முன்னசேயே நாம் பற்றுக் கொண்ட கதைத் தலைவர் 
தோன் சியவுடனே அவர்களோடு நம்மை ஐக்கயப்படுத் 

இக் கொள்ளுகிறோம். அவர்களுடைய இன்ப தன்பங்களை 

ஈம்முடையவையாகவே மதிக்கிறோம். இவ்வா றின்தித் 
தோத்றுவாயை நிகழ்ச்சி யற்ற பேச்சுக்களில் தொடங் 
-கனால், செகப்பிரியர் கதைத் தலைவசை முதலிலேயே அ.தி 

. முகப்படுத்தவதோடு அவர் வாழ்க்கையில் மீச இன் 
யமையாத ஒரு நிகழ்ச்சியையும் உடனே இத்திரிப்பது
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அவர் வழக்கம். லியரில் ௮சசன் நாற்பதா மடியில்: 

தோன்றி, உடனே தன் விழ்ச்சக்கும், அன்பத்துக்கும் 

அடிப்படையான காட்டுப் பிரிவினையை மிக்க பசபசப் 

புடன் செய்்அ முடிக்கின்றான். 

சலப்பதிசாசத்தின் தோற்றுவாய் லியரின் தோற்று. 

வாயை ஓத்திருக்கற.து. தொடக்கத்திலேயே அடிகள் 

கண்ணை அறிமுகப்படுத்தி விடுகிறார். இதைத்: 

தொடர்க்து அவளுடைய திருமணம் கடந்தேறிவிடும் 

சத்திரம் திட்டப்பட்டிருக்கிறது. கண்ணகியின் பிற்கால 

வாழ்க்கையில் ௮வள் அடைந்த இன்னல்களுக் கெல்லாம் 

காரணமான அவள் திருமணத்தைச் செய்து முடிப்பதில் 
அடிகள் காட்டும் பசபசப்பு, லியர் தன் னாட்டுப் பிரிவினை 
யைச் செய்து முடித்ததில் காட்டிய பரபரப்புக்குது. 

Cari» sag. Qa விசண்டு கதைகளிலும் தோற்று 

வாயின் நிகழ்ச்சிகள் அதிசயிக்கத் தக்க வேகத்தில் 

நிகழ்ச் த முடிகின்றன. அவைகளுடைய பெருமையையும், . 
இன்்தியமையாமையின் இறப்பையும் சிறிதும் பொருட் 
படுத்தாத முறையில் மிக்க பாபசப்புடன் அவைகளைச் 

த்திரித்திருக்கும் ஒப்புமை கவனிக்கச் தக்கது. 

மாக்பத்தில் மந்திரக் கிழவியரும் ஒதல்லோவில் ௮யா- 

கோவும் ௮ச் காடகங்களாத் அவக்கி வைப்பதும், ஹாம் 
லத்தில் பிசாசின் தோத்றமும், லியரிற் பங்கீடும் சதையின் 

சிறப்புடைய முதனிகழ்ச்சகளாய் இருப்பதும் தலைவரின் 

அன்பத்துக்கும் அழிவிற்கும் சாரணமான சக்திகளைப் 
புலப்படுத்துவனவாய் இருக்கின்தன. முதல் pers 

நாடகங்களில் தலைவர் தோன்றுவதற்கு முன்னசெயும், 

லியரில் தலைவன் தோன்,அிய வுடனேயும் அவர்கள் வாழ்க்
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கையைக் கட்டுப்படுத்தும் சக்திகளின் தோற்றமும், 

செயல்களும் இத்திரிக்கப்படுவதால், தலைவர் சோன்றும் 

“போத, அவர் அய ரூழக் தழிவர் என்ற எண்ணமும் 

ஈமக்கு உடன் தோன்றுகின்ற. இவற்றால் செகப்பிரியர் 

தம் தலைவரின் தலையெழுத்தைத் தோற்ற௮ுவாயின் தொடக் 

சத்திலேயே தெதரிவித்து விடும் பண்பைப் பெரிதும் 
போற்தினார் என்று தெரிகிறது. 

அடிகள் கதையின் முதல் நிகழ்ச்சியாகிய கண்ணகி 
வின் திருமணத்தை அறிவிக்கும் போதே, அவள் பிந 

கால வாழ்க்கையில் இன்ப மடைய மாட்டாள் என்று 

கோவலருடைய மண குதிப்பிட்டிருக்கிறார். கண்ணகி 
வினையைக் காண மகஇழ்ந்த குசவர், உணசா தவசேயாயினும் 

, அவர்களுக்குத் தஇமையையே சூழ்ந்தனர் என்பதை 

| அடிகள் *மாநகர்க் கீந்தார் மணம்” என்ற குறிப்பால் வெளி 
: பிடுகிரர். அவர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியையும், ஈசர மாக் 

கர் மகிழ்ச்சியையும் கருதியே இம் மணத்தைச் செய்து 

முடித்தார்கள் என்று அடிகள் கணவதால் மண மக்க 

ஞக்கு இதனால் இன்பம் இல்லை என்று தெரிகிறது, 

கதைத் தொடக்கத்தில் தோற்றுவித்த எண்ணத் 

தைச் செகப் பிரியர் மீண்டும் தோற்றுவாயின். இறுதிக்குள் 
சேயே ஒன் இிசண்டு முறைகள் வற்புறுத்துவது வழக்கம். 

ஒதல்லோவில் பிசபு, goer தன் தகப்பனை எமாந்.தினாள்; 

உன்னையும் ஏமாற்றலாம்! என்று எச்சரிப்பதைப் 
. போன்றதே, மங்கல வாழ்த்தில் பெண்கள் *காதலர்ப் பிரியா 

மல் களவுக்கை நெகிழாமல் நீதறகன' என வாழ்த்துவதும். 
*டெஸ்டிமோனா' தன் கணவனை ஏமாற்றவில்லை; ஆனால், 
அதியாமை சாரணமாக அவள் தன்னை எமாற்தியதாக



மலர்ச்சி 47 

வெண்ணி அவன் அவளைக் கொன்ற?தோடு, உண்மையை 

யுணர்க்து தாணும் உயிர் துறக்தான். சிலப் பதிகாசத்தில் 

பெண்கள் எவ்வெவற்றை நிகழ வேண்டாம் என்று விரும் 

பினார்களோ ௮வ்வவை நிகழ்வதைப் பார்க்கிறோம். உலக 

இயற்கைக்கு மாறாக அடிகள் அவ் வாழ்த்தை எதிர் 

மறையாக அமைத்திருப்பது, அவர் இக் கருத்தைக் 

தோற்றுவிக்கவே அ௮வ்வானு செய்தார் என்பதைக் 
காட்டுகிறது. தோற்றுவாயின் இறுதியில் யாண்டு சல 

கழிந்தன என்ற கு௮ிப்பு இதையே இசண்டாம் முறை 

வற்பு௮த்கிறஅ. 
யாண்டு இல கழிஈ தன' என்பதையே அவலச் சுவை 

யின் முளையாகக் கருஇயிருந்த என்னை, மணத்தையும், 

வாழ்த்தையுங் கூிமகற்லித்தவர் இரு. ௪. எஸ். ஞான 

சம்பக்தனார். 

கதைக் கேற்றபட தோற்றுவாய் ௪௮.தாகவோ, 

பெரிதாகவோ இருக்கலாம். அதன் முடிவு படிப்ப 
வர்க்கு எளிதில் புலனாக?லண்டும். சுக்குத் தட்டுப்படும் 

இடம் தோற்றுவாயின் முடிவு என்பதை எல்லாக் கதை 

களுக்கும் ஏற்ற பொது விதியாகக் கொள்ளலாம். தகப்பன் 
கொலைக்குப் பழி வாக்க 2வண்டு மென்று ஹாம்லத்தில் 

உறுதி பூண்டான். ஆனால் வாழ்க்கையி?லயே வெறுப் 

படைந்தவனாய் இருக்கறா2ன ! சில யாண்டுகள் இன்ப : 

மாகக் காலங் கழித்தனர். அதன் பின் ...2 தொற்று 

வாயின் முடிவுக்கும் போசாட்டத்தின் தொடக்கத்துக் 

கும் இடையே காலக் கழிவைக் குறிப்பிடுவது செகப்பிரி 
யர் வழக்கம். லியரில் ப கனைக்து காட்களும், ஹாம்லத்இல் 

இசண்டு மாதங்களும் கழிகின்றன. சிலப் பதிகசசக்இல் 

இல வருடங்கள் செல்லுகின்றன.
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தோற்றுவாய் குதிப்பிடும் சிக்கலைப் பெரிதாக்கிக் 

காட்டுவது போராட்டத்தின் இலக்கணம். இஃது இசண்டு 

வகைப்படும். கதையைப் படிக்கும் போதோ அல்லது 

காடகத்தைப் பார்க்கும் போதோ ஈம் மனத்தை முற்றி 

௮ம் கவர்வது பாத்இிசங்களுக்கிடையில் நிகழும் போசாட் 

டமே. இதை வெளிமுகப் போசாட்டம் எனக் கூற 

லாம். பாசதக் கதையில் துரியோ தனாதியர்க்கும், பாண் 

டவர்க்கும் நிகழும் போசாட்டம், இவ் வகையைச் சேர்ந் 
தது- இக் கதையில் பாத்திரங்களை இரண்டு கட்சிகளா 

-கப் பிரித்து விடலாம். அனல் உதய குமரனை, ௮வன் 

மணிமேகலையின் ஆன்ம வளர்ச்சிக்குக் தடையாயிருக்த 

போதிலும், அவளுடைய எதிரியாகக் கொள்வதற்கில்லை. 
அது போலவே கண்ணகிக்குச் அன்பத்தைத் தந்தவனே 

யானாலும் கோவலன் அவளுக்கு எதிரியாக மாட்டான். 
இவ் விரு கதைகளிலும் பாசதக் ககையிற் போல வெளி 

முகப் போசாட்டம் இல்லை, 

Camas போசாட்டத்திலும் பாத்திரங்களின் 
மனத்தே நிகழும் போராட்டமே கதைப் போக்கை 

நா மதிவதத்குச் இறந்த சாதனா மாகும். அதுவே பாத்தி 

சங்களின் குணத்தைப் புலப்படுத்தும்; கதையின் அ௮.றி 

வுடைமையை நன்கு வற்புறுத்தும். லெப்பதிகாசத்தில் ஓவ் 
வொரு நிகழ்ச்சியும் நிகழும்போது, “கண்ணகியின் மன 

நிலை எவ்வாறு இருக்த.து? அவள் என் அடிகள் இத்திரித் 
இருக்கும்.மூறையில் ஈட். து கொண்டாள்?” என்பவற்றை 
ஆசாய அவள் குணக் கூறுபாடுகள் விளங்குகின்றன. 

இவற்றால் மன வுறுதி3யய கடவுட் டன்மை பெறுதற் 

கூர் சிறந்த வாயில் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படு 
கின்றது. இக் கதையிலும் அடிகள் கண்ணகி ஊழ்வினை
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யோடு போரிடுவதாக வெளிமுகப் போசாட்டம் ஒன்றைக் 

சுற்பித்திருக்கின்றா2ோ யாயினும், உண்மையில் அவள் 

மதுசைக்குப் புறப்படும் பொழுதும் ௮சசனே ' கொலைக் 
குப் பொறுப்பாளி என்று கருதிய பொழும் தன் மனக் 

தடனேயே போசாடினாளே யொழிய ஊழுட னன்று. 

போசாட்டம் இறுதி வசையில் ஓ?ே கன்மையதாய் 

இருக்க முடியாது. ௮ஃது எவ்வாறு முடியும் என்று உறுதி 

யாய் ௮திந்துகொள்ள க் கூடிய முறையில் போரிடும் கட்ச 

களுள் ஒன்றன் கை க்கியும், மற் னொன்றன் கை சளைத்: 

தும் காணப்படும் நிலை ஏற்படுவது இயற்கையே. இச் நிலை 

் யைக் கதையின் தீருப்பு மையம் (0518) அல்ல போராட் 
டத்தின் ௨ச்சி எனக் கூறலாம். ௮ஃது ஏ.ற்படும்வசை வெற்றி 

தோல்வி காண முடியாமல் இரு கட்சிகளும் போரிட்டுக் 

கொண்டிருக்கு மாகையால் அவைகளுக்குள் சந்து செய் 

விக்கவோ ௮ல்லது அவைகளே தம் சச்சசவை விட்டு வீடு 

வதற்கோ வாய்ப்பு இருக்கும். ஆனால் இர் நிலையை யடைக் த 

பின், போசாட்டம் முடிவை யடையாமல் நிற்காது. இத் 

் திருப்பு மையம் ஈன்கு வெளிப்பட்டுக் காணுங் கதைகள் 
ஐந்து பகுதிகளாய் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம் : 

(1) தோற்றாவாய் ; (2) போசாட்ட வவர்ச்சி அல்லது ஏற்றம் ;; 

(Rising Action) (8) திருப்பு எமயம் அல்லது போசாட்டத். 

இன் உச்சி; (4) போசாட்டத்தின் எதிர் வளர்ச்சி அல்லத 

@pish; (Falling Action) (5) dpé& song அழிவு. 

இறுதி இசண்டு பகுதிகளுஞ் சேர்ந்து விளைவு (Denoument) 

என்று குதிப்பிடப் பெறும். 

போசாட்டத்தின் வளர்ச்சியில் உச்சியை ௮டைவதத் 

குத் தேவையான சக்தி ஈன்கு புலப்படுத்தப்பட வேண் 

4
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டும். ௮௯௧ எத் தன்மையகா யிருக்கும் என மின்னே 

Isa கொள்ளும் முறையில் சூஜிப்புக்கள் சல வளர்ச்சி 

வில் இடம் பெற வேண்டும். இல்லையேல், ௮ஃது எதிர் 
பார்க்க முடியாக விபத்தாகக் கருதப்படும். இக் கருத்தைத் 

தோற்றுவித்தால் சதையின் இசைவு சிதையும்... அதன் 

படிப்பினை படிப்பவர் மனத்தில் பதியாது. கதை முதலி 
லேயே, குதிப்பாயும், அதன் பின்னர் வெளிப்படையாயும் 

- டிகள் ஊற்வினையைப் புகுத்தி, ௮து கதைப் போக்கன் 
மாறுதல்களுக்கு எடுத் தக் கொள்ளும் இபாறுப்பை வற் 

புறுத்துகிரார்; கோவலன் கொலைப்படுவகைக் கண்ணகி 

கண்ட. சனவின் வாயிலாய் வெளியிட்டுவிடுகளுர். 

போசாட்டம். தலைவர் மனத்தே நிகழ்ந்தால், கதை 

பின் விளைவுக்கு அடி.ப்படையான அவர்கள் குணங்களை நன்கு 

. விவரிப்பதோடு, அவற்றை ௮ற்புறத்துவதும் ஏற்றத்தின் 

இன்றியமையா ௪ பண்பு. அந்தி மாலை கழிந்ததும் அரும் 
பிய கண்ணகியின் மன வுறுதி கனாத் இறத்தில் முகிழ்க் 

்.இிறது, இது மிக்க வலிமையுடையது என ௮ப்பொழுதே 

இடிகள் ஈம்மை உணச வைக்களுர். . கவுந்தியடிகள் கூறு 

வகைப் போல் ௮வள் * தன்துயர் காணாத் தகைசால் பூங் 

. கொடியாய் ' இருந்ததால்தான் கோவலனால் அவளை 

மதுசைக்கு அழைத்து வச முடிந்து. அவளே கூறிக் 

'கொள்ளுவ௮ போல் ! மாற்றா உள்ள வாழ்க்னகயளாய் ? 

இருர் ததால்தான் “அவள் மதுசைக்கு வசச் சம்மதஇித் 

தாள். இல் விசண்டு குறிப்புக்களாலும் ௮டிகள் ௮வள் 

மன வுறுதியே கதைப் போக்குக்குக் காரணம் என விளக்கு 

இன்னார். ௮து வலிமையுடையதாய் இருந்திசாமற் போனால் 

கதை நிகழ்ச்செள் வேறு முறையில் அமைச் திருக்கும்
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என்று காம் எண்ணிக் கொள்ளும்படி அவர் அவள் மன 

வுறுதியை வற்புறுத்துவஅ குறிப்பிடத் தக்கது. 

படிப்பவசை மகிழ்விக்க வேண்டும் என்று எண்ணி 

உச்சியை எதிர் பாசாத நிகழ்ச்சியாகச் இத்திரித்து ௪ 
. திகைக்க வைக்கக் கூடாது. அவ்வாறு செய்வதால் காடச 

நிகழ்ச்சகெள் இயற்கைக்கு மாறுபட்டன என்ற எண்ணம் 

எழும். இதன் காசணமாக ஆரியன் வற்புறுத்த விரும்பிய 

படிப்பினையை, ௮க் கதை, படிப்பவர் ஏற்றுக் கொள்ளும் 

முறையில் விளக்காமற் போய்விடும். அடிகள், கோவலன் 

கொலைப்பட்டு மடிவான் என்று .மடியாவிட்டாலும், 

. கண்ணகி கண்ட கனவால் அவன் திீங்குறுவான் என் 

பதைக் குறிப்பிடுகிறார்; அதன்பின்,.௮வன் மதூசையைச் 

சென் றடைவதற்குள் பல இடங்களில் குறிப்பாப்ச் 

கண்ணூ துன்பமடைவாள் என ௮.றிவிக்கிளுர். 4 

முடி போடுவது எனி; ஆனால் அதை அவிழ்ப்பது 

கடினம். நாடகத்திலும், ஏற்றத்திலும் ஏற்பட்ட சிக்கலை 

விளைவில் அவிழ்த்துக் காண்பிப்பது எளிதன்று. பில்டிந் 

என்ற நாடக :அ௫ிரியன், காடக அமைப்பில் ஜந்தாம் 

அங்க த்தைப் புகுத்தி 'மகானுபாவனை' வெட்டிக் அண் 

டாட முற்பட்டதைக் கொண்டு, விக£வில் கதையை 

நடத்திச் செல்வது எவ்வளவு கடினம் என்று உண 

லாம். இதை ஈன் குணர்ந்தே அரிஸ் தோத்தலும் உ ர் 

சிக்கும்பின் இயற்கையை இறந்த சக்தியை (Super- 

ஐந்மரவ]- 1] ஹர் புகுத்தித் திறமை யற்றவன் என்ற 

பட்டத்தைக் கட்டிக் கொள்ளாத என்று நாடகம் 

எழுதுபவனை எச்சரிக்கிறார். ் 

னேயே, அதன் 

முடிவு என்ன என்று ௮திய வண்டும் என்ற ஆவலும், 

கதை உச்சியை அடைந்த வுட
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பரபரப்பும் அதிகமாயிருக்கும். இதற்காகச் Amt சுதை 

முடிவை முதலிற் படித்து விட்டு, அதன் பின்னர் விளை 

வைப் படிப்பதும் உண்டு. படி.ப்பவர்க்கு இய கையாய் 

எழும் இவ் வாவலைத் தணிக்க முற்பட்டு, அிரியன் கதை 

கிகழ்ச்கெளை வெகு வேகமாக நிகழ்வன போல் இத்திரித் 

தால் விளைவின் அளவு குறைந்துவிடும். கதை முடிவுக் 

குச் சிறுமை ஏற்படுவதோடு, ௮.து படிப்பிக்கும் படிப் 

“பினையும் பயன்படாது. இம் முடிவைக் காணுவதற்கா 

கவா ஆரியர் முதலில் பெரிய கோட்டை கட்டினார் 

என்ற எண்ணமும் தோன்றும். படிப்பவர்கள் அசட்டை 

ரெய்து விடுவார்களே எனப் பயந்து விளைவின் நிகழ்ச்சி 

கா மெதுவாக நிகழ வைத்தால், கதையின் விருவிருப்புக் 

குறைத்துவிடும், முதலில் மிக ஈன்றாகக் கதையைக் கூறி 

வந்தவர், பிற்பகுதிகளைச் சுவையற்றவைகளாக்கி விட்டார் 

என்ற குற்றச் சாட்டுக்குப் பொறுப் பேற்றல் தேரும். 

சூரியன் சான்று சொன்னஅ போசாட்டக்இல் or Bir 
வளர்ச்பின் முளை. இதைக், கொண்டே கதையின் பிற் 

wee மயிர் இலிர்க்க வைக்கும் நிகழ்ச்சிகளைக் 

கொண்டதாய் இருக்கும் என்று எதிர் பார்க்கலாம். 

கோவலன் உடல் உயிர் பெற்றதும், மதுசை எரிந்ததும், 

கண்ணடி விண்ணுலகு சென்ததும் அதை மெய்ப்பிக் 

இன்றன, ஆனால் அடிகள் இவற்றை விவரிக்கும் போது 

இவை மிக வேகமாக கிகழ்வன என்று உணச வைப்ப 

தோடு, இவற்றை மிக விரிவாகவும் உரைக்கிறார்; ‘Caran 

னுடலை* சென்று சாண்பேன்' என்று சூள் செய்த 

கண்ணகி அதைக் சாண்பதை அஜிவிப்பதற் இடைய, 

௮.கள், ம.துசை நகச் தெருக்களில் .௮வள் நிலைக்குப்
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இசங்கயெதையும் ஈமக்கு அ.றிவிக்கிறார். இவ்வாறே (௮௭ 

சனைக்கண்டு என் ஐயத்தைப் போக்கிக் கொள்வென்' என் 

தெழுந்த கண்ணகிக்குக் கொலைக் களத்திலிருக்து ௮சண் 

மனைக்குப் போக வெகு கேரம் பிடிக்கவில்லை. அனால் 
௮தை, அசண்மனை நிகழ்ச்கெளை விவரித்துவிட்டு ௮,கன் 

பின்பே கூறுஇிரார்;கண்ணட காவலனைக்காணச் சென்ற ஓசே: 

நிகழ்ச்சியை இரு கூமுக்கி அவைகளுக்கிடையே, ௮ரசி 

சண்ட. அுர்நிமித்தங்களையும், அவள் சேடி.மார் பலர் புடை: 

சூழத் சன் மன நிலையை ITF MSG அஹிவிக்கம் சென்ற 

வரலாற்றையும் விரிவாகக் கூறுகிளுர். 

(மதுரையை எரிப்பேன்' என்று கண்ணகி Gar 

பெருக் தேவிக்குக் கூறுவதற்குமுன், நீண்ட கதை கூறுவ 

தும், இயைக் கண்டு வெளியேறும் தெய்வங்களின் தோற் 

றம், தொழில், ஈடத்தை முதலியவற்றை அடிகள் விரிவாக 

வுரைப்பதும், மன்னன் மாண்டதையும், மதுசை ors gan 5 

யும் விளக்க வந்த மதுராபதித் தெய்வம் உலகத் தொடக் 

கத்திலிருக்து பாண்டியர் வரலாற்றைக் கூறுவதும், கோவ 

லன் பழம் பிறப்புச் செய்தியை விரிவாச வுசைப்பஅம், 
விளைவின் எல்லையை விரிவுபடுத்தவும், அதனுடைய நிகழ்ச் 

கள் நிகழும் வேகத்தைத் தடை செய்யவும் பயன்படு 

இன்றன. 

ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியை விவரிக்கும்போது, 

அதனோடு தொடர்புடைய, ஆனால் ௮௮ நிகழ்வதற்கு முன் 
னர் நிகழ்க்த, வேறொரு நிகழ்ச்சியைச் குதிப்பிடுவே த, விவ 

ரிக்கும் நிகழ்ச்சி நிகழும் லே.-்தை ஈம்மை யுணசாமல் 

செய்யும் தகுதி யுடைய. இலப்பதிகாசத்தின் விளைவின்
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மிகழ்ச்கெள் அனைத்தும் ஓரிசவின் முற் பகுதிக் குள்ளேயே 
நிகழ்க்து முடிந்து விடுவதால், அவை . நிகழும் வேகம் ௮தி 

சயிக்கத் தக்கது. ௮வற்றை உள்ளவாறே ித்திரிப்பது கம் 

மைத்'திகைப் படையச் செய்யும். ஆகவே அடிகள் அவைகளை - 
விவரிக்கும்போது, - அடிக்கடி - காலத்தால் மிக முற்பட்ட 

நிகழ்ச்கெளைச் சேர்த்துச் இத்திரிக்கின்றார். இகனால் அவர் 

பெற்ற பயன் இரு வகைப்பட்டது: விளைவின் நிகழ்ச்சிகள் 
உண்மையாய் நிகழ்ந்திருக்கக் கூடியவையே என்ற உறுதி - 
யைத் தோற்றுவித்தது ஒன்று; அவை யனைத்தும் ஓரிசவின் 

ஒரு பகுதிக்குள்ளேயே நிகழ்ந்து முடிந்தன என்ற உண் 

மையை நம்மை மறக்க வைப்பது இசண்டு. 

விளைவை விரிவுபடி த்த அடிகள் வேறொரு விசகையும் 

கையாண்டி ருக்கிருர். சூரியன் பேசியது முதல் மதுசாப தி 

கட்டுசை யுரைத்த.து வசை நிகழ்ச் தவை யனைத்தும் ஓரிரவில் 

பிகழ்க்துவிட்டன. பதினான்கு நாட்கள் கழித்துக் கண்ணகி 
விண்ணுல்கு சென்றாள். விளைவின் இறுதி நிகழ்ச்சிக்கும் 

அ.க.னுடைய மற்றை நிகழ் ச்சிகளுக்கும் இடையே கழிந்த 

இக் கால வசையஜையை அடிகள் கட்டுசை காளையில் ஜூன் ' 

அகிடங்களில் வற்புறுத்அவகைப் படிக்கும்போது , ஈமக்கு 

விலைவின் நிகழ்ச்செள் நிகழப் பதினான்கு நாட்கள் சென்: 
தன என்ற உணர்ச்சி தோன்றுகிறதே யொழிய, அதனு 

டைய இறுதி நிகழ்ர்சி மட்டுமே பதினான்கு நாட்கள் 

சென்ற பின் நிகழ்க்த.து என்ற எண்ணம் எழுவதில்லை. 

இவ்வாறு Mander நிகழ்ச்சிகள் வெகு வேகமாக 

நிகழ்கின்றன: என்ற எண்ணத்தைத் தோற்றுவிப்பதோடு, 

இன்தியமையாதன என்று கருத முடி பல செய்திகளை 

உடன் கூறி Maia எல்லையைப் பெருக்கக் சாட்டும்.
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வல்லமை 2ய ஆசிரியர்களின் திறமையை அளக்கும் அளவு 
Carat swe Dg). உச்சிக்குப் பின்னர்ப் போசாட்டம் 

எதிர் வளர்ச்சியை நோக்க வெகு வேகமாகத் திரும்புவ 

போல் காட்டிவிட்டு, அதன் பின்னர்ப் பிற செய்திகளைப் 

புகுத்துவது; செகப் பிரியர் வழக்கம். ஆனால் அடிகள் : 
ஆப்ச்சியர் குசவையை உச்சிக்கும் எதிர் - வளர்ச்சிக்கும் 

இடையே அமைத்திருக்கிறார். இதனால் கண்ணகி யிருக்கும் 
சூழ்நிலை முழுவதும் அவலத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றது 

எனக் குறிப்பிட்டுவிட்டுப் பின்னர்க், கண்ணகியின் ௮வலத்” 

தைச் இத்திறிக்கிறா சாகையால், இவர் கையாண்ட விசகு 

சதை பயக்கும் சுவை புணர்ச்சியின் எல்லையைப் பன்மடங்கு 

பெருக்குகன்றது. 

முடிவு, கதையின் இயற்கையான விளைவே என்று 

கருஅம்படி. இருக்கவேண்டும். ௮ஃது எதிர் பார்த்.இருக்கக் 

கூடியதாகவும் இருக்கவேண்டும். ரெப் பிரியர் கம் முடிவு 

களை எதிர்பாசாதவைகளாக அமைக்து நம்மை மூழ்விக் 

கின்ரு2சனும், ௮வை எதிர்பார்த்இரக்கக் கஉூடாதவைக 
ளாக இருப்பதில்லை. அவை காம் எர்பார்க்கும் முறையி 

௮ம், காலத்திலும் நிகழ்வதில்லை? ய யொழிய, அவை நிக 

மூம்2பாது இயற்கையான (மூடி. ஈன்று நரம் உணரும் 

படியே நிகழ்கின்றன. தேவராட்டியும், கவுந்இிபடிகளும் 

கூதியவற்றால், கண்ண௫ உயர்க்க லையை யடைவாள் என 

நாம் எண்ணுகிமெம்; அனால் (குன்றவர் வியப்ப விண்ணவர் 

வக்து, மலர் மழை பெப்து, மண்ணக மார்க் சணியா 

யவளை விண்ணசக மாதர்க்கு HGS Sor ors இருக்க வான 

ஊர்தியில் ஏற்றிர். செல்வர் என்று எ இர்பார்க்கவில்லை. 
ர் 

இக் காட்சியைக் காணும்போது '2கவசாட்டியின் சொற்களை
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யும் கவுச்தியடிகளின் புகழுமையையும் ஈன்னாகப் புசித்து 
கொள்வதோடு, இவ்வாறு நிகழும் என்று எதிர் பாசாதது 

தம்முடைய பிழையே என உணர்இரரம். 

பண்புகள் 

காடகம், காவியம் இவற்தின் இலக்கணங்கள் மேனாட் 

ஓல் முதன் முதலாக வகுத் தமைத்த அ௮ரிஸ்தோத்தல், 

காடகப் பண்புகள் நிறைந்த காவியமே ,சறக்தத எனக் 

கூறுக மூர். . தமிழ்க் காவியங்களுள் சிலப்பதிகாரத்தை 
மட்டுமே :: நாடகக் காப்பியம் £? என்று வழங்குகின்றனர். 

இக் காவியத்தித்குச் தமிழர் அளித்த இச் சிறப்புப் பெயரி 

fos? 5 Ds aor காடகப் பண்புகள் நஇிதைக்திருக்கும் 

aay ச்சகளை மட்டும் கலித்த பார்த்தால், இதை காட. 

கம் என்று கூறுவது பொருத்த முடையது என்றே தெரி 

கிறது. 
சிலப்பதிகாசத்தின் தொடக்கம், நாடக முறையில் 

அமைந்திருக்கிறது. சதைத் தலைவியாகிய கண்ணகியின் 

பிறப்பு வளர்ப்புக்களைப் பத்திப் பேசாமல், அடிகள் தாம் 

சதை யெழுத முற்பட்டது ஏன் அன்றும் கூழுமல், சண்ணகி 
யின் மணத்தைச் இத்இரித்துக் சதையை தொடங்குகன்முர்.. 

மணிமேகலையும் இம் முறையைப் பின்பற்றி யிருப்பது கவ 
னிக்கத் தக்கு. இவைகளுக்குப் பின் தோன்,திய நூல்கள் 
காட்டுச் இறப்பு, நகரச் இறப்பு முதலியவைகளை விரிவாகக் 

கூறியபின், தலைவர் பிறப்பு, வளர்ப்புக்களைக் கூதிக் கதை 

யைத் தொடங்குகின்தனர். 

நாடகக் கதைகள் பாத்திசங்களின் பேச்சுக்களா 
கவிக் கூற்றுக்கு ௮வை லேயே வெளிப்பட வேண்டும் ;
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களில் இடமில்லை. இைப்பதிகாசத்தில் காடகத்துக்கு 

இன்றியமை பாத இல் விலக்கணம் றந்து காணப்படுகின் 
pS. ௮கன் சதை பாத்திரங்களின் பேச்சுக்களாலேயே 

வெளிப்படுகின்ற. ல இடங்களில் இயற்கை வருணனை 

களைக் கூட அடிகள் பாத்திரங்களின் பேச்சின் வாயி 

லாகவே விவரிப்பதை நோக்க, அவர் இது றந்த காடக 

நூலாகவும் கருதப்பட வேண்டும் என்று எண்ணியே 
எழுதினார் என்று அறிய முடிகிற. காடகங்களில் ஈகடிப் 

புக்கு குறிப்புக்களாக ஆசிரியர்கள் அ௮மைப்பனவழ்' 

தையே அடிகள் தம் கூற்தில் வெளியிடுகிறார். 

எல்லாக் கதைகளையும் காடகங்களாக மாற்றி 

யமைத்து விட முடியாது. போசாட்டங்களை உள்ளிட்ட 

கதைகளே காடகங்களுக்குத் தகுதி யுள்ளவை. போசாட்ட 
Wao gs கதை, பாத்திரங்கள் வாயிலாய் வெளிப்படும்படி 

அமைக்திருக்தாலும்:௮து காடச மாகான. இப் போசாட் 

டம் வெளிப்படையாகவும், மறைத்தும் இருக்கலாம். பாத் 

இரங்களுக் இடையே நிகழும் போசாட்டம் வெளிப் 
படையாய் இருக்கும். ௮வர்கள் மனத்அள் கடக்கும் 

போசாட்டம் மறைந்திருக்கும். சிலப்பதிகாசக் கதையை 
காடகப் பண்புகள் உடையதாக விவரிக்க வெண்டும் என்று 

விரும்பியதால், அடிகள் போசாட்ட மொன்றை அதனுள் 

புகுத்த வேண்டிய தாயிற்று. அதற்காக அவர், ஊழ், கதை 

யில் பங்கெடுத்துக் கொண்டு சதைப் போக்கை மாற்றுவ 

தாகக் கற்பித்இருக்கிரார். ஊழுக்கும் எண்ணசிக்கும் 
கடக்கும் '2பாசாட்டம் வெளிப் படையானதே wi: a, 

ஊழ் உருவ மற்ற தாகையால், ஊன்றிப் பார்ப்பவர்களுக்கே 

புலப்படுகின்ற அ.
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கதை நிகழ்ச்சிகள் நிகழ .நீண்ட காலம்  கழிந்இருக் 

குமே யானாலும், ௮க் கதையை-தாடகமாக மாற்றி யமைக்: 

கும் ஆசிரியன், பல விரகுகரச் கையாண்டு, அவை மிகச். 

கு௮கய காலத்தில் நிகழ்ந்து முடிந்தன என்று தோன்ற. 

வைக்க வேண்டும். இவ் விலக்சணம் சிதையாமலிருப்பதத் 

காகப் பண்டைக் கால மேனாட்டு ஆரியர்கள் ஒரு காளெல்: 

லைக்குள் நிகழும் நிகழ்ச்சளை மட்டுமே இத்திரிக்கும் மச 
பைப் போற்றி வந்தனர். வட ஆரல் வழக்கும் குறுக 
கால எல்லையை ஒப்புக் கொள்சன்றது. ஆனால் அது கால 
வசையதையைக் கதை முழுவதற்குங் கொள்ளாமல், : நாடக 
OF FHS CHES மட்டுமே ஏற்புடைபதாகக் கருதுகிறது. 

ஒவ்லேோர் அங்கமும் ஒரு காளெல்லைக்குள் நிகழும் நிகழ்ச்சி 
களை மட்டுமே இத்திரிக்க வேண்டும். ஆனால் அங்கங்க 

ளுக்கிடையே எவ்வளவு காலம் கழிக்தாலும் தவறில்லை. 
வட. மாலசைப்போல் சகாலவசையஹை பற்றிய கட்டுப் 
பாட்டை நெகிழ வி$வதால்-ஒரு கதை நெகழ விடுவதால்- 
ஒரு கதை முழுவதையும் காடக மாக மாற்றி யமைக்க முடி 

யும்; நீகழ்ச்சகளை உண்மைக்கு ஒத்தவையப்* இத்திரிக்கக் 

கூடும். இதை மேனாட்டார் பதினேழாம் ஸூற்றுண்டில்: 
உணர்ந்தனர்; கால வசையறை பற்றிய மசபைத் தசர்த் 
தெ.ித்தனர். 

கண்ணகியின் மன வாழ்க்கையைக் கூறும் மனை Us 
அக்கும், கோவலன் மாதவியைச் சேர்க்ததைக் கூறும் அரங் ' 
கேற்ற தீதுக்கும் இடையே இல வருடங்கள் சென்றன. ' 

அவன் பிரிந்த அணிமையில் கண்ணகி அழுது கொண் 
டிருக். த நிலையைச் சித்திரிக்கும், ௮க்இமாலைக்கும் அவன் ' 
கண்ணகியை வந்தடையும் ஆண்டில் நிகழ்க்க இத்தி விழா 
வுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகள் கழித்திருக்க வேண்டும்.
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கடலாடு காதையிலிருக்து அவன் மதுரைக்குப் புதப்பட்ட.. 
தைக் கூறும் காடுகாண் .காதை வசைக் காணப்பட்டுள்ள 
நிகழ்ச்சிகள் சல இனங்களிலேயே நிகழ்க்து முடி ன்றன. 
இவை யனைத்தையும் ஒன்னு கூட்டி ஓசேபருவத்தில் நிகழ்ச் 
தனபோல அடிகள் இத்திரித் திருக்கிறார். மனைபறத்தில்'வண் 
டொடு புக்க மணவாய்த் தென்தல்' என்றும், இக்திச விழா 
வில் 'சித்திசைச் சித்திசைச் இங்கள் சேர்ந்தென' என்றும்... 
வேனிற் காதையில் “இன்னிள வேனில் வக்கனன் இவ. 
ணென்' என்றும் வரும் காலக் குறிப்புகள் அனைத் அம்: 

இள வேனிற் பருவத்ை BEI குறிப்பிடுகின்றன வாகையால், .. 

படிப்பவர்களுக்குக் கைதகளின் நடுவே கழிந்த கால எல்கை 

கவன த்.துக்கு வருவதில்லை. 

வேனித் காதையில் குதிப்பிடப்படும் மாதவி, கடிதம். 
எழுதாதலும், கோவலன் அதை மறுத்தலும், அவன் கண்: 

ணகியைச் சென் றடைந்,க பின்னசே நிகழ்க்தன. இருந்தும் 
௮க் கதையை ௮வன் கண்ணகியைச் சென்றடைக்ததைக் 

குறிப்பிடும் FOS இற முசைத்த காதைக்கு முன்னர் வைக். 

இருப்பதால், மாதவியை விட்மி வரத கோவலன் புகார் நக 

ச.த்திலெயே சில நாட்கள் தங்கின பின்னர் மதுசைக்குப் 
புறப்பட்டதைப் படிப்பவர் ௮.மிய முடியாமற் போகிறது. 

கதை நிகழ்ர்சிகளும்-இம் மாறுதல் காசண.ாக உண்மையில். 

நிகழ்வதைக் காட்டிலும் வெகு 2வைகமாய் நிகழ்வதைய் 

போல் தோற்ற மனளிக்கன்றன. இவ்வாறு நிகழ்ச்சிகள் 
உண்மைக்கு மாருக வேகமாய் நிகழ்வன போலும், புகார்க் 

காண்ட நிகழ்ச்செள் அனைத்தும் இளவேனிற் காலத்தித் 
குள்ளேயும் நிகழ்வன போலும் இத்திரித்திருப்ப தால், 
அவை நிகழ உண்மையில் எட்டாண்டுகள் பிடித்தன என்த 

எண்ணம் எழுவதே யில்லை. பல ௬டங்களில் நிகழ்க் த.
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பருவ ஒற்றுமையைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு அவை யனைத் . 

அம் ஓராண்டில் ஒரு பருவத்தக்குள் நிகழ்க்து முடிச்தன 
போலக் காட்டியிருக்கும் அடிகளின் சைவன்மை கருத் 

MEG மடங்காக. 

மதுரைக் காண்ட நிகழ்ச்கெள் அனைத்தும் நிகழ்ந்த 
உண்மைக் கால எல்லை, மு.*வேனிற் பருவ மொன்றேயாக 

இருப்பினும், அடிகள் இக் குறுகிய கால எல்லையை மேலும் 
குறுக்கிக் காட்டியிருக்கிறார். கோவலன் முதலியோர் வழி 

கடந்ததை அடிகள் (காவதம் அல்லது கடவார் ஆடப் பன் 

னுள் தங்கிச் செல் நாள் ஒரு காள்' என விவரிக்கிறார். சோழ 

காட் டெல்லையிலிருக்து மதுசை பத்துக் காத தூசம். அதற் 

குப் பத்துசாட்களும்,சோழ காட்டெல்லையை யடையச். சில 

இனங்களும் சேர்ந்தால், அவர்கள் வதி ஈடக்த நாட்களே 

பனைந்துக்குக் குறையா, அவர்கள் அவ்வப் பொழுது 
-தங்யெதைச் சேர்க்கப் புகாரினின்றும் அவர்கள் மதுரைக் 

குச் சென்றதற்குக் குறைந்தது ஒரு மாதத்திற்கு அதிக 
மாகவே யிருக்கும். இதை அடிகள் ஒரு வாசத்தில் 
கிகழ்க் த.து போலக் காட்டி யிருக்கிஞுர். 

புகாரை விட்டுப் புறப்பட்ட அன்றே கவுந்தி யடிகளை 

அவர்கள் சந்தித்தனர். அடுத்தபடி. அவர்கள் உறையூமை 
அடைக்தது கூறப்படுதறஅ. ஓரிரவு தங்க மீண்டும் புறப் 

பட்டனர்; அன்று மாங்காட்டு மறையவனைக் கண்டனர்; 

“அன்றைப் பகலோர் அரும்பதித் தங்கப் 
பின்றையும் அவ்வழிப் படர்க் து செல் வழிநாள்' 

(11:146-5) 

“கொற்றவை கோயிலை யடைந்தனர்; வேட்டுவர் கொத்த 
வையைப் பசவியதைக் கண்டனர். பெண்ணணி கோலம்
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பெயர்க்த பிற்பாடு இரவிற் செல்வதற்கு ஏதமில்லை என்று: 

கருதி, 
‘Gua Sr அமையம் பார்த்திருந்தோர்' 

(13:16) 

நிலவு தோன்றியதும் வழி நடக்கத் தொடக்க. 

'கானவாசணம் க திர்வசவு இயம்ப ' 

(13: 37) 

ஒரு சறையகத்தே தங்கினர். மாதவி ஓலையுடன் கோசிகன்: 

வக்தான். கோவலன் அவனுக்கு விடையளித்து ௮னுப் 

பியபின், ௮அம்பணவசோடு சிலி.து கேசம் பாடிவிட்டு அவர்: 

க மதுசைக்கு வழி கூறுமாறு கேட்டான். அவர்கள் 

நனிசேய்த் தன்றவன் இருமலி மூதூர் 

தனிநீர் கழியினும் தகைக்குகர் இல்லென 

முன்ஸண் முறைமையின் இருந் தவ முதல்வியொடு 

பின்றையும் அல்லிடைப் பெயர்ந்தனர்.” 

(13: 133-6) 

பெயர்க்தவர், வைகறைக் காலத்தே வையையைக் கடக்து 
மதுரைப் புறஞ் சேரியை யடைந்தனர். ௮ன்று பொழுது 

மறைவதற்குள் கோவலனும் கண்ணகியும் இடையர் சேரிக 

குச் சென்றனர். அடுத்த காள் கோவலன் கொல்லப்பட. 

டான். 

வழி ஈடந்து சென்றபோது அவர்கள் தங்கிப காலத் 

தைக் குறிப்பிடாமல், அடிகள், (அன்று! (பின்றையும்- 

வழிகாள்,! (முன்னாள் என்ற ப.தங்களைக் கையாண்டு ஒரு 

மாத காலத்தை ஒரு வாசமாகக் குுக்இவிட்டார். இதற்கு
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. மூன், எங்கும், எவமைபும் கேளாமல், மது சையை ௮ணுகிய 

அகாலத்தில் கோவலன் ‘ngewe இன்னும் எத்தனை 

காதம்' எனக் கேட்பது கவனிக்கத்தக்க. அம்பணவர்கள் 

“தனிசேய்த்தன்று' என்று கூறுவதில், கோவலன் இது 

வசை ஈடந்து வந்த காதங்களின் எல்லை மறைந்துவிட, 

மஅசை அருகிலுள்ளது என்ற எண்ணமே நிலைபெறுகிறது. 

புகார்க் காண்ட நிகழ்ச்செளை ஒரு பருவத்தக்குள் 

திகழ்ந்தன போலவும், மதுரைக் சகாண்ட நிகழ்ச்சிகளை ஒரு 

வாரத்துக்குள் நிகழ்ந்தன போலவும் காட்டியும் அடிகள் 

மன நிறைவு அடையவில்லை; கதை நிகழ்ச்சகெள் நிகழ ஒரு 

பருவமும், ஒரு வாரமும் :9டி.த்தன என்ற எண்ணங்கூட 
கமக்குக் தோன்றக்கூடாது என்று விரும்பி, படிக்குங் 

காலத்தில் கதை நிகழ்ச்கெளின் காலத்தைப் பத்திய சர் 

sor eu தோன்ருமலிருக்கும்படி : சல விரகுகளைக் 

பகையாண்டிருக்கிறுர். 

காடு காண் காதையிலேயே அடிகள், 

“வேனலங் கிழவூனாடு வெங்கதிர் வேந்தன் 

தானலந் திருகத் தண்மையிற் குன் தி 

முல்லையுங் குறிஞ்சியும் முறைமையில் இரிக்து 

நல்லியல்பு இழக்து ஈடுங்குதுயர் உறுத்துப் 

பாலை என்பதோர் படி.வங் கொள்ளுங் 

காலை! (11: 62-7) 
என முதுவேனில் எதிர்ந்ததாகக் குதிப்பிடுகருர். வேட் 

டவ. வரியிலுள்ள wand சிறப்பு வருணனையால் 
அக் காதை முதுவேனித் பருவத்தில் நிகழ்க்கது என்று 
அ[இியலாம். ஆனால் புறஞ் சேரியில், பார்மகன் பரிவு காட் 
GUO SSE கூறுகையில்,
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'மலயத் தோங்கி மதுசையின் வளர்ந்து, 
புலவர் காவில் பொருக்திய தென்றல்' 

(13: 25-6) 

.கண்ணகியின்மீது வீசயதாகக் குறிப்பிடுகிரர். இங்கு 

வீசும் தென்றல் முனுவேனிற் பருவ முதலில் வீசுகிற 

ஆனால் ௮ம்பணவர்கள் குறிப்பிடும் மதசைக் தென்றலோ 

.மூனுவேனில் கழிகிற கானில் வீசுகிற. கோவலன் மது 

.சைக்குள் சென்ற காலத்தைக் குறிப்பிடும் அடிகள், 

“கோடையொடு புகுந்து கூடல் அண்ட. 

வேனில் வேர்தன் வேந்றுப்புலம் படச 

ஓசனிக் கின்ற உறுவெயில் கடைநாள்'' 

(14 : 123-5) 
எனக் கூறுகிறார். Mast அ௮ம்பணவசைக் கண்ட 

அ தற்கு முதல் காள். கோவலன் புறஞ்சேரியை யடைந்த 
பேது மேற் காற்றால் மதுமை ஈகரத்துக் கொடிகள் 
அசைந்தனவாகவும் அடிகளே கூறுகிறார். 

இவ்வாறு முதுவேனிற் பருவ முதலில் மட்டுமே 
யன்றி ௮து கழிதற நாளிலும் தென்றல் வீசியதாக அடி. 

கள் கூறுவது, பருவங்களையும் அவற்றில் விசும் காற்று 

களின் தசைகளையும் அதியாதிருக்ககா லன்று; நாம் 
தென்றல், இளவேனில் இவற்றின் நினைவாகவே சுதை 

யைப் படித்து முடித்து விட வேண்டு மென்றே..' இள 

வேனில் எனக் குறிப்பிடும் அடிகள், யாண்டும் ! முது 
(வேனிலை' மட்டும் : வேனில்? என்ற பொதுப் பெயசா 
லேயே குறிப்பிடுவது மாம் மபங்கும் பொருட்டே. இக் 

கருத்துடனேயே. அடிகள் பொருத்த மற்ற இடங்களில் 

தென்றலைப் புகுத்தினா என்பதை, ௮தன் பொருத்த
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மின்மை பாடுபட்டுக் தேடுபவர்க்கே புலப்படும் முறையில் 

அமைந்திருப்பதைஃ கொண்டு தெளியலாம, 

நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ந்த கால எல்லையைக் குறுக்கிக் 
காட்டிய? தாடு அடிகள் நின்றுவிடவில்லை ; கதையையும் 
சுருக்கிக் காட்ட முயன் திருக்கிறார்; அடைக்கலக் காதை 

யில் மாடலன் கூற்.தில் கோவலன் குணங்களை விவரிப்பவர் 

போல அவனுடைய புகார் ஈ௧௪ வாழ்க்கையை விவரிக் 

இருர்; கொலைக்களக் காதையில் கண்ண? கோவலசை 

அவர்களுடைய புகார் நகச வாழ்க்கையைப் பற்றிப் பேச 

வைக்கிறார்; ஊர்ளூம் வரியில் அரசனைக் காணம் சென்ற 

கண்ணகியை அ௮வள் புகார் ககாரத்தில் கண்ட கனவை 
நினைப்பூட்டிக் கொள்ளச் செய்கிழுர். இவ்வாறு கதையின் 

பெரும் பகுதி நிகழ்ந்து முடிக்க பின்னர், ௮தன் ஆசம்ப 

நிகழ்ச்செலா அடிக்கடி குறிப்பிட்டு, அவற்றை இறுதி 

நிகழ்ச்சிசளோடு சேர்த்துப் படிக்க வைப்பதால், படிப்: 
பவர் மனத்தில் கதை மிக மிகச் இமியது என்ந எண்ணம். 
எழும். இவ் வெண்ணம் காசணமாகக் கதை நிகழ்ச்செள் 

நிகழப் பிடித்த காலத்தைப் .பற்றிய நினைவு தோன்றவே 
கோன்முது. 

காப்பியங்களை இயற்றும் ஆரியர்கள் பாத்திசங் 

களின் குணங்களைத் தாமே கூறி வெளிப்படுத்தலாம். 
ஆனால் நாடகாரியர்களுக்கு இச் சுதந்திசம் இல்லை. 

அவர்களின் பாத்திரங்களின் பேச்சுக்கள், செயல்கள் 

இவற்றின் மூலமாகவே அவர்களுடைய குண வியல்புகளை 

விவரிக்க வேண்டும். அடிகள் தம் ாலைக் காப்பியமாக 

அருளியும் பாத்திசங்களின் குண விவசணத்துக்கு காடக 

மசபையே பின் பற்றுகிறார். கண்ணகியின் சித்திரத்தைக்
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இட்டி யிருக்கும் முறையை ஆசாய, காடக மெழுதுவஇல் 

அடிகள் கை3தர்ந் தவர்: என்று தெரிகிறது. 

"காடகங்களில், பாத்திரங்களின் குணக் கூறபாடுகள் 

அனைத்தையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். :2தவை இல்லை; 

அவர்களுடைய செயல்களை விளக்கத் தேவையான இயல்பு 

களை மட்டுமே வற்புறுத்த வேண்டும்; அவற்றை ஒரு சேச 
ஒரிடத்தில் தொகுத்துக் கூதி விடாமல், குணக் கூறுபாடு 
களை அ௮டி.ப்படையாகக் கொண்ட செயல்களைச் இத்திரிக்குங் 

காலங்களில் அவ்வச் செயலை விளக்கும் கூறுபாட்டை 

மட்டும் வற்புறுத்த வேண்டும். இவற்றோடு குனா. சத்திரம் 

மிகச் சிறியதாகவும் இருக்க 2வண்டும். 

கண்ணகுயை அறிமுகப்படுத்தும்பொழுது அவள் 

அழகு, கற்பு ஆகிய பொதுப் பண்புகளை மட்டுமே அடிகள் 

குறிப்பிடுகிறார்; பின்னர்க் கோவலன் பிரிந்ததும், இப் 

பொறுத்தற் கரிய துன்பத்தைப் பெரறுத்துக் கொள்ளும் 

ஆற்றல் பெற்றவள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறூர்; 

சோவலன் இரும்பி வந்தபின் சமூகக் கட்டுப்பாடுகளைப் 

புறக்கணிக்க வேண்டும். கட்டாயம் ஏற்படுவதால், அவள் 

அவ்வாறு செய்யப் போதிய மனவுறுஇயுடையவள் என் 

பதை அவன் வருகைக்குச் சற்று முன் வெளிப்படுத்து 

Bayt, அவள் மதுரையை TNE SSO அவளுடைய 

௮டக்க முடியாத சனம் காசணமாகையால், அவள் சினங் 

கொள்ளுவதும் உண்டு என்பதைக் கொலைக் களக் காதை 

யில் தெரிவிக்கார். 

் *: புகார்க் காண்டம் முழுவதிலும் கண்ணகி மூன்றே 

முறைகள் பேசுகிறாள். அவற்றுள்ளும் அவள் கான் கஷ்ட 

கனவின் வசலா.ற்றைத் தெவந்திக்கு விவரித்,த பகுதியும். 

9
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தன் கணவனை பஅரைக்கு எவ்வளவு தசம் ஈன்று ! ட் 

உம் அவள் குணக் கூறுபாடுகளை விளக்குவன வல்ல- 

அவள் தேலவந்திக்குக் கூதிய பீடு ௮ன்று'என்ற இரு சொஜ் 

களுர், கணவனிடம் கூரிய சிலம்பு உள கொண்ம்' என்து 

ன்று சொற்களும் மட்டுமே அவளுடைய குணத்தை 

அறிவிப்பன. அவளைப் பற்றிப் Apr Cur புகர்ர்க் 

காண்ட முழுவஇலும் ஆறு இடங்களில் மட்டும. அவற் 

றுள்ளும் அவர் அவள் அழகையும், சாயலையும் வியந்த 

இடங்கள் நீங்க, ௮வள் குணத்தைப் பற்திப் 2பசியவை 

மூன் அடங்க ளே. . 

பதுரை வஞ்சிக் காண்டங்களிற்கூடக் கண்ணகி 

பதினைந்து முறைகளே பேசுகிறாள். அவளைப்பற்றிப் பிறர் 

பேசுவதும் அதிகமா யில்லை; இருப்பினும், கண்ணகியின் 

சித சம்.மிக மாட்டு யுடையது; அதன் கவர்ச்சியும், ௮௮ 

௮.அிவுறுத்தும 119.009 னையும் ஈம் மனத்தைவிட்டு என்றும் 

$ங்காது. அவனுடைய. கற்பின் திறமும், பொறுமையின் 

எவ்வ, பிறர் தலம் பேணலும், தளசா மன வு௮தியும், 

தத paca Dee தெய்வ நிலைக்கு உரக்க மாண்பும் 

என்னெ! அவள் பேச்சின் அருமையும், அவளைப்பத்திய 

Sor பெர்டின் சிறுமையும் எ்3 Ga? Qa BDU SSOSF 

செய்து முடித்த அடிகளின் திதன்தான் எத் தகையது! 

இயல்புகள் 

அழி வில்லாத இன்பத்தை எய்த மூயல வேண்டும் 

என்ற எண்ணத்தைக் 2தாத்தலித்து, வளர்க்க வேண்டும் 

என்ற Candas gent oe யே அடிகள் சலப் ப.இிகாசத்தை 

அருளினார். அக் மகாக்கம் முற்றுப் பெற அவர் சண்ணகி 

அவ்வழி யொழுகி அசை யடைக்கதாள் என்று. காட்டுவன
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மட்டும் போதாது. ஏனெனில் பிற சடைஈ,க பயனைத் தாமும் 

அடைய வேண்டும் என்ற ஆவல் மக்களுக்கு எழு?ம 
பொழியப் பய னடைந்தவர் கையாண்ட வ ப் பின்பற்ற 

ஊக்கம் இருக்கா. இதற்கு இயற்கையாய் மக்களிடத்துக் 

குடிகொண்டிருக்கும் தன் மதிப்பு ' என்ற பொருள ற்த 

குணமே காசணம். உதவி செய்யாக இக் குணத்தைக் 

கந்து, படிப்பவசைக் சண்ணகடு சென்ற வழியிலேயே 

செல்லுமாறு காண்ட, அடிகள், கோவலனும் இடையீ டற்ற 

இன்பத்தை யடையவே முயன்முன் என்னும், ஆனால் 

அவன் தவரான வழியிற் சென்று தோல்வியுற்றான் என்றும் 

இத்திரிக்கறார். கண்ணாக, 'சகாவலன் இவ் விருவருடைய 
செயல்களுக்கும், கடத்தஜைக்கும் *“இடையிடற்ற இன்: 

பத்தை எய்௪ வேண்டும்'' என்ற ஒரு '?காக்கமே காசண 

மாய் அமைக்திருப்பதால், அனல் வளவிற்கு அவச்களிடை யெ 

ஓர் ஒப்புமை காணப்படுகிற தன் ரொ: இன் வொப்புலம 

(நஇதாவ116118) சாடக இயல்புகளுள் ஒன்னு. 

ஊர்காண் காதையில் அன்பக்தால் வாடி, வாழ்க்கை 

யில் Cai pi} DB DHE S மகாவலனைக் மீதற்றக் Bal FG) மடி 

கள் இசாமன், களன் இவ் வீருவசைப் பற்திய ரெய்தி 

கக் கூதுகிறார். இவ் விறாவரும் கொலவலனைப் போலவே 

தம் மனைவியாருடன் ஈசசத்தை விட்டு நீங்கிச் துன்பப் 

பட்டனர். அனால் இவர்கள் சில கரலம் மனைவியசைப் 

பிரிந்திருந்து துன்பப்படும் படியும் செம். தனர், ஒரு 

வகையில் கோவலன் நிலை அவர்களுலடையதையும் விட 

மேன்மையான து. இவ்வாறு ஓப்புமையுடைய இருவர் 

சரிதைகளைக் கவுந்தி யடிகள் கூறக் கட்ட. கோவலவ் 

கான் Mh BIS! புதுமை யன்று எனவும்), அவாகள் 
டட நடன தட nd ் 

அன்ப்ம் நீங்கி இன்ப மடைந்ததைப் பரலவே தாவும்
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ன் இன்ப மெய்த வாய்ப்பிருக்கிறதுத எனவும் எண்ணி! 

YD POL MS கூடும். இவ் விரு கதைகளையும் கூறாமல், 

கவுந்தி எவ்வளவு அன் பொழுகக் கோவலலு£ரு ஆறுதல் 

மொழிகளைச் கூதியிருப்பினும், அவன் .மனம் மாறி ஊக்க 

மெய்தி யிருக்க. மாட்டான். இதனால் தாம் வற்புறுத்த 

வ்ன: வற்றை மக்கள் மனங் கொள்ளுமாறு செய்வதற்கு, 

ஆரியர்கள் , 'ஒப்பைப் ப்யன் படுத்துகிறார்கள் என்று 

தெரிகிற... 

போராட்டத்தை உள்ளிட்டவையே காடகக் கதைக 

ளாகையால், (முரண்: (004181), காட அமைப்பில் இன்தி 

யமையாத. ஓர் இயல்பு. அவல நாடகக் கதைகளின் 

முதலும், முடிவும் மாண்பட்டே யிருக்கும்; மணத்திலும், 

மனை யறத்திலும் தொடங்கிய இத்திரம் கொவயிலும், 

ஆகா வற்ற நிலையிலும் முடிகிற தன்றோ? அர்த மாலையில் 

சுண்ணஷ௫ூயும், . கணவனைப், பிரிந்திருக்கும் பெண்களும் 

வருந்தும் ன் கூறுவதோடு, அவர்கள் அன்பத்தின் 

எல்லையைப் பெருக்குவதற்காக, மாதவியும், அவளைப் போல் 

தம் மணாளருடன் இருக்கும் பெண்களும் இன்ப மெய்தி 

் யதையும் உடன் கூறுகிருர். இதனால் முசண், நாடகங்கள் 

பயக்கும் சுவை புணர்ச்சியை மிகுதிப் | அழத லன் 

எனத் தெரிறெ௮. 

Po மா கவி அனுப்பிய ஓலையை வாங்க மறுதத கோவலன் 

வயது மாலையிடம் அவளைப் க இகழ்ந்து FDU GO: 

கும், அவள், தன் ஓலையை வாங்கவே மறுத்து விட்டான 

என்றதிக்த. பின்னரும் தோழியிடம் (மாலை வாசா ராயினும் 

காலை காண்குவம்' எனக் கூதியதற்கும் உள்ள முசண், , 

ல இிறுமையையும், மாதவி பெருமையையும். குறிப்
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கோவலன் கண்ணடியிடக் கூமியது உண்மையே என் 

'காமதிவோம். ஆனால் கண்ணூ எப்படி. அறிவாள்? அவன் 
மாதவிக்குக் கெரீடுக்க ஒன்றுமில்லை என ஏங்குகிறான்" என் | 

மெண்ணித். சன் லெம்புகளை அவள் கொடுக்கிளுள்.. இவ் 

வானு படிப்போர் அறிவும், பாத்திரத்தின் அதியாயமையும் 

எதிர்ப்படும் முறையில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகள் 'இரிபு' என்று 

பெயர் பெறும். அது 'சொற்றிரிபு' (%721)௨1 11௦௧3) சினைத். 

fix’ (Irony of incident) என இரு வகைப்படும். இங்குக் 

ச.றப்பட்டது சொற் மிரிபு. கண்ணகி, ஊழ்வினையே கோவ 

லன் கொலைக்குக் சாசணம் என உணராமல், ௮சசனைத் தன் 

பகைவனாகக் கருதி அவனொடு வழக்காடி மனுரையை. 

ஏறித்தது விளைத் இரிபு. 

கொலைக் களத்தில் கோவலன், கான் என் அறிவு | 

மபங்கி “pore 8 புறப்படு: என்று அழைத்தேன்; நி 
மறுத்துக் GO உடன் வந்தாயே! என்று இசங்குகின் - 

GR. அவன் கண்ணகியைத் தன் கருத்தை அவள் மாற்றி 

DEES! GT என்ிெறகேட்டான். அனால் அவள்,அவன்,. 
தன்னையும் அதியாமை யுடையவளாகக் கருதி விட்டான் 

என் ஜறெண்ணிக் தன் உயர்வைக் கூஜிர் னெங் காட்டுகிறாள். 
கோவலன் பொத் Oar ander ds தனக்குக் துணைவஞைக் 

சுருதினான். அவன் சொற்படியே தன்னைக் கொல்ல வரு. 
வசைச் திலம்பு காண வந்தவசாகக் கருஇனொான். கொலை: 

யானிகளுள் ஒருவன் தட்டான் கற்பித்துக் கூறிய சதை 

களை உண்மையெனக் கருதக் கொவஎளைக் கொன்று வி. 

டான். இவையனைத்தும் இரிபுகளே. 

ஒப்பு, முரண், திரிபு இவைகளைப் பொன்றே மறைத்த. 

‘qo, Autyo (Concealment and Surprise) sre
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இயல்புகள். அதை நிகழ்ச்செளுட் Faupap ௮வை நிகழுங் 
காலத்தில் விவரிக்காமல் மறைத்துப் பின்னர் விவரிப்பதால் 

வியப்புச் சுவை.தோன்றும். ஆனால் வியப்பைத் தோற்று 
விக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இன்தியமையாத 

நிகழ்ச்சிகளை மழஜைத்து விட்டு, . ௮வற்றைப் பின்னர் 
வெளியிட்டுக் திகைக்க வைக்கச் கூடாது. கைதேர்க்த 

ஆசிரியர்களே மறைத்தலைக் கையாள முடியும். இதை 

அடிக்கடி கதையில் புகுத்தி, அதைச் cairn 
'மாற்ற முற்படுவது ‘Epssrs கலை' யாகவே கருதப் 

படும். ௮டி.கள் இதைப் பெரிதும் பயன்படுத்தாத சிலப் 

பதஇிகாசத்தக்குச் இறப் பளிக்கக் கூடிய? த. 

கண்ணி கண்ட கனவு, கோவலன் கண்ட கனவு, 

ஓயை இசக்கியது இவைகளால் அவர்களுக்குத் துன்ப 

மேற்படும் என்று அறிவோம். ஆனால் கோவலன் கள்வன் 

சன்று குத்தஞ் சாட்டப்பட்டுக் கொல்லப்படுவான் என்று 

யாசால் எதிர்பார்.த்திருக்க முடியும்? கெ ரலை நிகழ்வ தித்குர் 
சற்று முன்னர்க் கொலையாஸிகள் SI Fi தயக்கத்தைக் 

கண்டால் ௮து நிகழாது என்றே எண்ணக் தூண்௰கறது. 

ஆனால் கொலை நடப்பதோடு, ௮௮ ஈம். யன்திக் கொன்த 
வன் ஒழிந்த மற்றக் கொலையாளிஈட்கும் வியப்பைத் 

சோற்அவிக்கின்றது, கோவலன் அுன்பப்படப் போலை 
அடிக்கடி. குறிப்பிட்டு, ஆனால் அவன் எவ்வாறு அன்ப 

மடைவான் என்பதைமட்டும் மறைத்து, அத் அன்ப 

நிகழ்ச்சி நிகழும்போது படிப்பவசே யன்3, ௮ம் நிகழ்ச்சியில் 
பங் கெடுத்துக் கொக்குவ றும் வியப்படையும் வண்மை 

அதை நிகழவைக்கும் அடிகளின் கைவன்மை எத் கட் “git 

கண்ணகி விண் ணுலகு சென்றும் இவ்வாறு வியப்பை 

கோற்றுவிப்பதே ! -
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IV அவல நாடகம் 

  

௮ டிப்படை 

ஆதி இரேக்கர் சங்கள் காடகங்களை இசண்டு வகைக 

mre பிரித்தனர், இன்ப இறுதியுடையவை இன்ப காட 

கம், துன்ப இறுதியுடையவை அவல தாடசும் என. வட 

மொழி வாணர் கதை யிறுதிகளைப் பொருட்படுத்தவில்லை. 

அவற்தின் பயன்களைக் குறிக் கோளாகக் கொண்டு அவர் 
கள் தங்கள் நாடகங்களை நான்காகப் பகுத்தனர்: அவற் 

ள் அற முதலிய கான்களையும் கூறுவது தகாடகம்; 
விடொழிக்த மூன்றை விளக்குவது பிசகரணப் பிசகசணம்; 

அறம் பொருள் என்ற இசண்டைடட்டும் ௮திவுறுத்துவது 
19சகரணம்; அறத்தை மட்டும் வற்புறுத்துவது அங்கம். 

தமிழில் தோன்கிய நாடக இலக்கண நூல்கள் 

அனைத்தும் இறந்துவிட்டன. நாட.கங்களாகக் கருதக் 

கூடிய நூல்களும் கிடைக்கவில்லை. ஆக.2வ தமிழ் நாடகங் 

களுடை.ய போக்கையும், பண்பையும் நாம் சிலப்பதிகாசம் 

ஒன்றன் வாயிலாகவே தெரிக்துகொள்ள வேண்டும் நிலை 
யில் இருக்கிஜோம். பழைய உசைகாசர்களால், பழக் தமிழர், 

தம் காடகங்களைக் “ கூத்து! எனக் குஜிப்பிட்டதாக ௮.றி 

Ben. பல இறப்பட்ட கூத்துக்களுள் புகழ்க் கூத் 

அம், வி3கோதக் கூத்தும் முறையே கிசேக்கர்களின் ௮வல 

இன்ப காடகங்கலா ஒத்தவையாய் இருந்திருக்கலாம். 

இன்பமும் துன்பமும் வாழ்க்கையின் பண்புகள். 

இவற்றை மக்கள் எய்துவது இயற்கை2ய. கெொரியவற்றை 
அடைபவர் இன்பமெய்துகின்றனர்; அடையாதவர், அல்
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அது அடைய முடியாதவர் ஒன்ப முறுகின்றனர்.. வாழ்க் 

கையிழ் காணப்படும் இப் பண்புகளை நாடகங்களில் இத்தி 

சிக்கும் பொழுது அவை இயற்கையாக இசண்டு வகைகளா 

கப் பிரிந்து தோன் றூன்றன. பாக்கள் முயற்சியில் வெல். 

யைச் சறப்பிப்பது இன்ப காடகம் ; வெற்றி பெற முடி 
யாதவர் அல்லற்பட்டி அழிவதைர் இத்திரிப்பது அவல 

நாடகம். 

வெற்றிகளை மக்கள் பெரியவாகப் பாசாட்டுவ தில்லை. 

வெற்றி பெற்றவர் தம் வினைத் இறனை ஓயாமற் பறை 

சரற்நினாலும், கேட்பவர் அவர் பச்சைப் பொருட்படுத் 
அவ தில்லை. அவர் வினைத்திறன் பாசாட்டக்கூடிய பெருமை 

யுடைய தன்று என்றும்,அவர் வெற்தியடைக்ததற்குக் காச 

ணம் அவர் நல் லூழே என்றுங் கூ வது இயற்கை. அனால் 

தோல்விகளை மக்கள் இவ்வாறு புறக்கணிப்பதில்லை. தோல் 

SIGS sco MSOs ஆராயும் பாது முயற்சி செய்தவர் 

அருமை பெருமைகளும், அவருடைய விளைத்திதலும் 

அளவிடப்படுகின்றன. இவற்றால் இன்பமடைவ அ வாழ்க் 

கையின் பண்பென்றும், துன்ப (முறுவத மக்கள் தவறு 

என்றும் கருதுவது மனித இடற்கை என் தேரிஇறது. 

ஆகவேதான் மக்கள் செயல்க&ை i ASHP SB, அவர்கள் 

தவறுகளை எடுத்துக் காட்டி, ௮.தனால் படிப்பவர்க்குள் 

சிறந்த வழிகாட்.ம.:பாய் அமையும் ௮வல நாடகங்கள் இலக் 

கியத்சின் ஒப்பற்ற வாயிலாகக் கருதப்பிதின்றன. 

மக்கள் மனத்தில் அழ்க். ர. பதிய *ஈலி முயன்றனை 

யர் ' வாழ்க்கையைச் சித்திரிப்படில் பயன் இல்லை; செயத் 

கரிய செய்யும் ஆற்றல் பெற்ற பெரியோர் வாழ்க்கை 

யையே இத்திரிக்க வேண்டுர். அவர்கள் செய்யம் மூயற்சி
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யும், படுக்: தோல்வியும், உறுந் அன்பமுமே மக்களுடைய 
கவனத்தைக் கவறும். தன்மை வாய்ந்தவை. ' எளியோர் 

படும் இன்னல்களை. எவர் பொருட்படுத்துவர் 2 அது 

அவர்களுடைய நிலைக்கும், தகுதிக்கும் ஏற்றதே என்று: 

எண்ணுவஅ மனித இயற்கை, ஆனால் உயர்க்சேேர் உறுக் 

தோல்வி மக்கள் செயல்களனை தீதும் இயற்கையை இறந்த 

ஒரு. சக்தியின் ஆணைக் கடங்கியது என்ற எண்ணக்கதைச் 

தொற்றுலிக்கும் ; மனித ஆற்றலுக்கும் விதியின் விலக் 

கொணா ச வல்லமைக்கும் உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகளை எடுத் 
அக். காட்டும்; வாழ்க்கை ஒரு விளையாட் டன்று என்ற 

உண்மையை வற்புறுத்தும் ; இன்னல்கள் நிறைந்த அதன் 

இயல்பை மக்கள் மனத்தில் சன்கு பதிய வைக்கும். உயர்ந் 

தோர் வீழ்ச்சியே ' அச்சத்தையும், அவர்கள் அன்பமே 

பரிவையம் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல் பெற்றவை. ஆகவ 

அவல மகாடகத் தலைவர் பெரி3யோசாய் இருக்ஃஉவேண்வெது 

ஒரு தல். 

மாகாய்கன் .மகளாய்ப் பிறக்ததே கண்ணகிக்கு, 

மற்ற மக்களினும் உயர்வைத் தரும் தகுதியுடையது. 

பெருங் குடியிற் பிறக்க பெருமையோடு.பாசாட்டத் தக்க 

- குணங்கள் பல அவளிடம் குடி.கொண்டி ருக்தன. பிநா்க்கு 
வழிகாட்டியாய் அமையத்தக்க முறையில். இல்வாழ்க் 
கையை நடத்திக் காட்ட வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டை 

அவள் மேற்கொண்டி.ருக்காள். இதை தடை. முறையிற் ~ 

செய்அ காட்டுவதற்கும், இடையிடற்ற இன்பத்தை எய்த 

- வேண்டும் என்ற நோக்கம் முற்றுப் பெறுவதற்கும் அவள் 

மூயன்ற காலத்தில் பொறுத்தற் கரிய தடைகள் பல 

தோன் தின. அனால் அவள் ௪றிஅ.ம் தளர்ச்ச யடையாமல்-
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அவற்றைப் ட டல் ஏற்றுக் கொன்டு இறுதியில் 

இறைநிலை எய்தினாள். இத் சகையவள் அவல நாடகத். 

தலைவியாய் இருக்க முற்திலும் தகு ட 

யல்லளோ 2 

செயற் கரிய செய்யும் ஆற்றல் பெற்ற கலைலர் தம் 

மூயற்தெளில் தோல்லியுஅுவதைச் இத்திரிப்பதே. அவல ahs 

நாடகத்தின் இயல்பாகையால், கதை முடிவில் தலைவர் 

அழி வடைவது இன்தியமையாக பண்பாய் இருக்கிற த... 

௮வ்வா றன்தித் தோல்வியுற்றவர் ஆற் ஐ லழிக்அம் உயிர் 

. வாழ்ந்தனர் எனக் கூறுவது அவர் உயர்வுக்கும், பெரு 

மைக்கும், இறுக்கும் ச.றுமை பயக்கும். இதைத் தவிர்க்க. 

அவர் தோற்ற பின்னரும் தம் முபற்சியைக் கைவிட்வில்லை- 

என்று கற்பிக்க வேண்டி. வரும். அவ்வாறு: செய்தால்: 

நாடகம் முடிவுற்றது என்ற எண்ணம் எழாத. ஆகவே 

தோல்வியோடு தலைவர் அஞ்ி விவெதாகச் இத்திரிப்பது 

அவல: “நாடகத்தின் இன்றியமையாத பண்பு சனத் தெரி 

இற.௮. அடிகள் சண்ணகி இறந்தாள் எனக் கூறவில்லை. 

யேனும், ௮வள் விண்ணுலகு சென்றதை இவ் வுலகை. 

_ விட்டு நீங்கிய தாகவே கொள்ளல் வேண்டும். 

நாடகம் வாழ்க்கையைக் கட்புலனாய்க் காணக் கூடிய; 

காட்செளாய்ச் இத்இரிக்கன்ற தாகையால், அத இட்டும் 

. சித்திரங்கள் உண்மைக்கு RS Tools இரு -- வேண்: 

டும். அவ்வாறு இருக்க காடக நிகழ்ச்சிகள் அனைதீதும் 

மக்கள் செயல்களர்கவும், Bander இயற்கையான 
- விளைவுகளாகவுமே இருத்தல் வேண்டும். சிலப்பதிகாசஃ 

கதை நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் மக்கள் செயல்களே ... 

மதுசை எரிந்தது, கோவலன் உயிர் பெற்றது, கண்ண. 
wma + 

பவன் லய
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பரிகாசங்களைப் பார்ப்பவர் அறிந்து மொள்ளக் கூடிய: 
வாய்ப்பு ஏற்படுகிற த. அவல காடகங்கள் இத் தகைய 

வாய்ப்புக்களைக் தோற்௮ுளிப்பன வாகையால், ௮வை படிப்: 
பவர்க்கும், பார்ப்பவர்க்கும் சிற்த பயனைப்: பயப்பனவாப் 

இருக்கின்றன. அவல காடஉகங்களின் இச் சிறப்பின் மாட். 

சியைக் SHES கொண்டே, மேனாட்டார் மனிதன் தான்: 

தடுத்திருக்கக் கூடிய அன்பங்களைக் தன் அறியாமை 

பாலோ அல்லது திறனின்மையாலோ தடுக்காமலிருக்த: 

தனால் அடையும் அன்பே அவலச் சுவையைப் பயப்பது" 
என்னு கருதினர். அவர்கள் கொள்கைப்படி ௮௫ட் 

டக் குறைவினாலோ., அல்லது விதி வயத்தாலெ 

மனிதன் அடையும் துன்பங்கள் ௮வல.ச் சுவை பயப்பன 

அல்ல. எனெனில் அவை வாழ்க்கையில் துன்பம் நிகழா 

மல் தமிக்கக்கூடும் என்று ஓ தரியத்தை மக்களுக்கு அறி 

வறுத்தும் ஆற்றல் பெற்றவை யல்ல. கூழ் வினையைப் பற்து/ 

நம்மவர். கொள்கையை அசாய்க்து! பார்க்கின், அதன் 
காசணமாக மிகழுக் துன்பங்களும் ௮வலர் சுவை பயப்: 

*பனவே என்று விளங்கும். காம் ஊழ் எனக் கூறுவது 

மனிதனுடைய சென்ற பிறப்பின் செயல்களே யாகையா 

அம், அவை காசணமாக அவன் துன்ப மடையும் காலக் 

இல் வினைப்பயன் ' என்று கூறி அவனை த கணிப்பிக் 

தரமே யொழிய, இஃ: இவன் செயல்கள் காசணமா 

கவே நிகழ்ந்தது என்ம் எண்ணம் நமக்குத் தோன்றுவ 

தாலம், இவ் வெண்ணம் மக்களைத் தீய செயல்களைச் செய் 

பாமலிருக்கக் அண்ே ற்குப் பயன்படிவகாலும், இத் 
தகைய துன்பமும் அலர் சுவையைப் பயக்கக் கூடியதே... 

லலைப்பதிகா ரத்தில் மூன்று நிகழ்ச்கசிள் காசண௨சகக் 
சண்ணகி அன்ப மடைகிறாள். அடி.கள் ௮ல எடையும் துன்
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பத்தின் எல்லையைப் பெருக்கிக் காட்டெவதோடு, அவள் 

,மூயற்சி செய்திருந் கால் அன்பமடையாமல் இருக் இருக்க 

முடியும் என்பதையும் வற்புறுதீதுகிறார். மனித வாழ்க்கை 
பயில் இயல்பாகக் கோன்றும் அன்பங்களை அவர் அவலச் 

சுவையைப் பயப்பனவாதவும், எல்லை காண முடியாக துன் 

, பத்தைத் தருவனவாகவும் மாற்கியமைகுக் காட்டியிருப் 

பது அதிசயிக்கத்தக்க அவர் ஆற்றலை காம் garetts, | Dar 

கற்குக் கருவியாய் அமைகிறது. சண்ணக௫ியின் க்க 

பில் முதன் முதலாக நிகஜ்ச்த அன்ப நிகழ்ச்சி கோவலன் 
2 9ிரிவு. கணவன் மனைவியைப் பிரிந்து போவது அன்பர் 

'கருவதேயானாலும், அகை அதிசயமான கொன்றாகவோ 

ஈம் கவனக்கை முற்றிலும் சவாக்கக்க தொன்றாகவோ 
-கருஅவதற்கில்லை. ஏனெனில், ௮க் தகைய சிகழ்ச்கெள் 

பெரு வழக்காய் உலகில் நிகழ்கின்றன. இவ்வாறு உலக 

வழக்கில் அடிக்கடி. நிகழும் ஒரு நிகழ்ச்சியை அடிப்படை 

யாகக் கொண்டே. அடிகள் ஆழங் காணமாட்டாத அவலச் 

சுவையைக் . தோற்றுவிக்கிறூர். புக மீட்டுவகற்காகவோ, 
பொருள் தேவெதற்காகவே கோவலன் பிரியவில்லை; , 

- காம அுகர்ச்செயை விரும்பிப் பிரிந்தான். இத ௮ நிகழ்ச்சி 

. இயல்பாய்த் தோற்றுவிக்கக். கூடிய இரக்க உணர்ச்சியை 
அதிகப்படுத்துகிறது. மணமாகி இசண்டு, மூன்று வருடங் 

களுக்குள்ளேயே, இலக்குமியின் எழிலையும், அருக்தஇயின் 

கற்பின் அறத்தையும் கட மனைவியை விட்டுக் 

தாம அகர்ச்சியை 2 வெண்டி வேறு ன ன் 
என்பது மேலும் இசங்கத்தக்கது. 'பொன்னே, முத்தே, 

மருந்தே! என்றெல்லால் பாசாட்டிப் Goce கணவன், 
இளமையும், அறிவும் நீங்கா திருக்கையிலேயே கன்னை 
நீங்கு வேறு பெண்ணச் ' சென்றடைவது கண்ணகிக்கு
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எல்லையற்த துன்பகச்தைப பயக்கக் கூடிய கண்டி? அவன் 

சன்னோடு இல் வாழ்க்கை நட. தீ திய விதத்இலிரு$௮ ௮வன் 
ச ல் க க . க க அட os te 

தன்னைவிட்டுப் பிரிவான் என்று அவள் எப்படி ௮ இர்பார்த் 

இருஃகக்கூடும்? 

கனாக் இறத்தில் கோவலன் திரும்பி வரு5றான். இனி 

பாவது அவனோ டிருக்கும் இன்பத்தை யடையலாம் என்று 

எண்ணியே அவள் மதசைக்குர் செல்லச் சம்மத்தாள். 

ஆனால் இன்ப மடைக்தாளா? அவன் மனங் கோணாமல் 

கடக்து கொண்டால்தான, அவ 2னாடு கூடியிருக்க முடியும் 
என்று எண்ணிக் கண்ண௫ குப் பிறப்புச் குரிய ஒழும்க ள் 

இனின்றும் தான் தவறுவதையம் இபெரருட்படுச் கமல் 
மனுசைக்குர் செல்ல முற்பட்டதால் வீட்டைக் அறக்கும் 

படி சேர்ந்தாள்; வறுமொழி பாளம் 'வம்பப் பசகமையும் 
எள்ளி ஈகையாடும்படி. '3கர்ந்தாள்; கரல்கள் சொப்புவிக் 

கும்படி. அவள் கல்லையும், முள்ளாயும் சடக்கும்பட நெர்க் 

தாள். இத் துன்பங்களைக் சனவனோ டிருக்கி?0ம் என்ற 

மகிழ்ச்சியால் மறந்து விடலா Quer ிறண்ணுவதற்கும் 
இடமில்லை. எனெனில் வழிக் ௮ணையாகக் கவு 5.படிகள் 

உடன் வருகிருர். இன்ப மடைவகற்கு ஏற்ற நிலையில் இன்ப 

மடைய முடியாமலிருக்ததோு, வழி நடக்கு அன்ப,க்தை. 
யும் பொறுக்துக் கொள்ளும்படி. யாயிற்று. பின்னர்ப் பிரி 

லால் துன்பம்; இப்பொழுது சேர்ந்திருக்கும் இன்பம் 

இல்லை; ஆனால் அன்ப முண்டு. இஃ நிலை 5 இயதைவிட எவ் 

வகைபில் உயர்ந்தது? 

கோவலன் கொலை கண்ணகிக்குக் துன்பக்தைத் 

அக்.௫ மூன்றாம் நிகழ்ச. கணவ னிறப்பதைப் போல் ஆன் 
பந் தரும் நிகழ்ச்சி பெண்கள் வாழ்க்கையில் Said wai wy
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மீல்லை. Soar aw: Bos வயதிலேயே கோவலனை இழக் 

தனு அவள் துன்பத்தின் எல்லையைப் oe eka 

௮வன் இபம்கையாய் Oosawa st orargi a Fns2 5% 

த.௮' என்றெண்ணி ஒருவாறு ஆறுகலடையக்கூடும். அவன் 

வாழ்க்கையின் எல்லை பிறசால் கொலை காசணமாகக் 

அண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது, அவள் அன்பச்தை மெலும் 

மிகுதிப்பித் அறத. அவன் கள்வன் என்று குத்தஞ் 

சாட்டப்பட்டுக் கொல்லப்பட்டதும், ௧ கண்ணகிக்கு ஆறு 

தல் கூறக்கூடிய உள்ளூர் உறவினர் இல்லாத அய லூரில் 

அவன் கொல்லப்பட்டதும், இனி வாழ்க்கையை இன்ப 

மாய்க் கழிக்கலாம் என்று எ திர்பார்த்துக் காட்டையும், பலை 

யையும் கடந்து வந்து, இனித் துன்பங்க வில்லை என்ற 

எண்ணத்துடன் இன்பத்தையே எதிர் பார்த்துக் கெசண் 

டி.ருற்.5 காலத்தில் கொல்லப்பட்டதும் கண்ணகியின் ஒன் 

பத்தின் எல்லையைப் படிப்படியாப்ப் 2பிதாக்கிக் 

கொண்டே .சென்று அளவிட முடியாததாய் அக்கிவி? 
தின்றன. 

கணவன் கொல்லப்பட்டதால் ஏற்பட்ட வருத்தத் 

தோடு, ௮வன் ஏன் கொல்லப்பட்டான் என்று தெரியாத 

வருத்தமும் மேலிட்டவளா௱ப்ச். கண்ண௫ி கணவ டலைக் 

காணம் ரேன்றாள். அவள் விரும்பியபடி ய ௮ஃது உயிர் 

பெற் தெழுந்தது; ஆனால் கொலைக்குக் காரணத்தைக் அழி 
௮வள் ஆறு தலடையச். செய்யவில்லை. “இனிச் கொலை செய் 

யக் கட்டளையிட்ட ௮சானைக் கேட்போம்” என் தண்ணி 

எழுந்ததும், அவளுக்குப் புகரர் நகர லிருக்கையில் 
அவள் கண்ட கனவு ஞாபகத்துக்கு வக. கனவிற் கண் 

டவை அப்படியே நிகழ்க்திருக்கின்றன. மூபன் இருந்தசல் 
இத் அன்பம் நிகழாமல் தடுத்திருக்கலா2ம என்த எண்.
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ணம் அவளுக்குச் தோன் தியதை ௮வள் கண்கள் நீருகுத் 
தமையால் அறிகிறோம். முன்னர்க் கோவலன் கொலைப் 
பட்டான் என்று கேட்டவுடன் செங்கண்சேப்பது, இல்கள் 
மூகிலலாடுஞ் சேர்க்து நிலத்தில் வீழ்க் ததை ஒப்ப, விழுக் 
புசண்டு வாய்விட்டு ௮ழுதவள், இப்பொழுது கொலை, தன் 
அ-சட்டையினாலேபே நிகழ்ந்தது என்று அறிந்தவுடன், 
வாய்விட்டுக் ௧௧௮3 அழாமல் கண்ணில் நீ ருகுப்பதுடன் 
நின்று விடுவது கருதத் தக்கது. முன், கணவளை இழகந்த:. 
அன்பம் அவளை வாய்விட் டழச் செய்தது; இப்பொழு௮, 

துன்பத்தை தாமே தேடிக் கொண்டோம்' என்ற அ.திவு 
அவளை அவ்வாறு செய்யாமல் தடுத்தது. தாமே அன் 
பத்தை விலவிக்துக்கொண்டு, அதைத் தாமே பிறர்க்கு 

வெளிப்படுத்தி ௮வர்களை இசக்கங் காட்டச் செய்வது 
ஏற்ப்டைய தாகுமா? இருப்பினும், இச் அன்பத்தின் எல்லை 
அளவு கடக்த தாகையால், கண்கள் நீசைச் சொரிவதை 
“அவளால் தடுக்க மூடியவில்லை. 

“கண்ணகி தனக்குத் தானே தீங் கிழைத்துக் கொண் 
டாளே' என்று நம்மை இசங்க வைப்பதோடு அடிகள் 

நின்றுவிடவில்லை. அவலச் சுவையின் ஆழத்தை, அவர் 
“மே ஓம் அதிகமாக்கிக் காட்டுகின்றார். கனவின் வாயிலாக 
அறிந் திருந்தும், கண்ணகி தீங்கு தடுக்கும் இறமிலாதவ 
ளாக இருந்த தேன்? கோவலன் முதலிற் பிரிந்து சென்றது, 
தான், ௮வனை மகழ்விப்பதொன் திலேயே காட்டங் கொண் 

டி. சாததால் எனக் கண்ணகி நன் கறிந்து கொண்டிருக் 
தாள்;-இவ் வறிவு -காசணமாக, ௮வன் இரும்பி வக்தபின், 
அவனை : மகிழ்விப்பது ஒன்றையே, கன் வாழ்க்கையின் 

் குறிக் கோளாகக் கொண்டாள். கோவலன் மணமான 

அணிமையித்போ லன்தி, மாதிவிட்டிருக்கனொன் என்பதை 

6
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அவளுக்கு ௮ிக்து கொள்ள வாய்ப் பில்லை. மதுசையைச் 

சென் றடைக்த பின்னசே, அவன், தான் வச மறுத்திருக் 

தால், புகாசை விட்டு நீங்கக் துணிவு கொண்டிருக் இருக்க 

மாட்டான் என்பதை அவள் அதிக் தாள்; ஆனால், ௮வன் 

அவ்வாறு செய்வான் என்பதை, அவன் மதுசைக்குப் புறப் 

படும்போது அறியாள். இவ் வதியாமையைக் கண்ணகி 

அ௮றிவுடைமையாகக் கருதியதே sane சுவையின் 

அடித் தளம். 

மன apd யத்ற கோவலன் நடத்தையை ஆதாச 

மாசக் கொண்ட அறிவைப் பயன்படுத்தியதால் கான் 
கண்ணகி வாழ்க்கையில் துன்ப மடையும்படி நெர்க்தாள் 

அவள், அவனைப் புறக்கணித்துவிட்டுத் தன்னையே ஈம்பி 
யிருக்காளே யானால், நிச்சயமாக, அவன், அவள் விரும்பிய 

படியே நடக்து கொள்ளுவதைத் தன் வாழ்க்கையின் பண் 
பாசக் கொண்டிருக் திருப்பான். இவ்வாறு அவனைத் தன் 

வழிக்கு வரக் கட்டாயப்படுத்தாமல், தான் ௮வன் வழி ஒழு 

கியது தன்னுடைய பிழையே எனக் கண்ணகி, கனவு நினை 
விற்கு வக்ததும், உணர்க தாள். கனவை நினைவுபடுத்திக் - 

கொண்டு அவள் பிழையை அவளே உணருமாறு செய்த : 

அடிகள், அவள், கோவலன் பிரிவுக்கும் கானே பொறுப் 
பாளி என்பதை உணர்ந்திருக்ததையும் என் நினைவுபடுக் 
இக் கொள்ளச் செய்யவில்லை? இவ்வாறு செய்யாததே 

அடிகளின் திறமையை வெளிக் காட்டுதின் று. 

கணவன் பிழிவுக்குத் கானே பொறுப்பாளி எனக் 

கண்ணகி உணர்த்தது உண்மையே. இல்லை?யல் ௮வன் 

இரும்பி வந்த பின், அவன் மனம் கோணாமல் ஈடந்து ' 

கொள்ள வேண்டு மபென்பதற்காக அவள் குடிப் பிறப்புக்கு
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ஒவ்வாத செயலைச் செப்ய முன்வந்திருக்கமாட்டாள்; இல் 

வாழ்க்கையைக் தொடங்கிய காலத்தில், தனக்குப் புகம் 

தேடிக்கொள்ள வேண்டுமென்று விரும்பி, ௮ற.ச் செயல் 

களைப் புரிவதில் ஆர்வல் காட்டினாள்; கணவன் பிரிந்த பின் 

புகழை விரும்பி வாழ்வதைக் காட்டிலும், ௮வனோடு சேரக் 
இருக்க முயல்வதே இன்பக் தசக்கூடியது என 

உணர்ந்து கொண்டாள்; இவ் வின்பத்தை வேண்டித் சன் 
பெருமையைப் போக்கிக் கொள்ளவும் அுணிந்தாள்;- 

புகாசை விட்டுப் புறப்படச் சம்மதித்தாள். இவ்வாறு 
அவன் பிரிவுக்கு அவன் குனாத்தைத் தான் அதியாமையே 

காரணம் என்பதைக் தன்னுடைய செயலால் விளக்கிக் 

காட்டிய பின்னரும், காம், ௮வள் பிழையை அவளுக்கு 

எடுத்துக் காட்டமுத்படுவது! ௮ழ கன்று. ஆனால், பழி ஜேகு 

வதையும் பொருட்படுத்சாபல், அவள் தனக்கு ஈன்மை 

யையே தேடிக் கொள்ளுவதாக எண்ணிப் புகார் நக 
சத்தை நீங்கயது தவறு என்பதை எடுத்துக் காட்டெவது 

ஈம் பொறுப்பு: அக2வதான் அடிகள், ௮வள் கனவு 

கண்டதை மட்டுமே நினை படுத்திக் கொண்டதாகச் 

சித்திரிக்கிறார். கோவலன் பிரிவின் காரணத்தை அசாய்ர் து, 
அதனால், தன்னை ௮3 வாரப் பெற்றவளாகக் கருதி, 'இன் 

பத்தையே தேடிக் கொள்ளுகறொம்' என் றெண்ணிப் 
படுகுழியில் வீழ்ச்தன, அழங் காணமாட்டாத அவலச் 
சுவையைப் பயக்கன்றத., இப்பொழுது சகண்ணஇ இன்பகு 

தைத் தேடிக்கொள்ளும் முயற்சியில் துன்பத்தைக் தேடிக் 
கொண்டாளே' என்ற: ஏகும். 

மணத்தின் போது, பெண்கள் மலர் தாலி வாழ்த்து 

கையில் 'காதலர்ப் பீரியாமல் கவவுக்கை ஜெகீழாமல் தீதறாக” என 

விரும்பிய காக, அடிகள் கூறுகிறார். பின்னர் அவர்கள்'
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லிருப்பத்துக்கு நேர்மாறாக, நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்வதை, 

அடிகள் முன்னர்க் கூறிய முறை பிறழாமல் : விளக்கிக் 

காட்டியிருக்கும் அமைப் பழகு, அவலச் சுவையின் ஆழக் 

தைப் போலவே, எல்லை கற்பிக்க முடியாததாய் இருக் 

இற. இவ் வமைப்புமுறை தோற்றுவிக்கும் மகழ்ச்சி, 

முரு குணர்ச்சி பயக்கும் பல இறப்பட்ட மகிழ்ச்செளுள் 

மிகச் சதந்த தொன்று. 

அகலம் 

காடக மரபுகளைக் தழுவித் தம் நூலை யருளிய 29 

கள், கண்ணகியின் திருமணத்தைச் ித்இரிக்குமுன், 

அவஃகா அ.றிமுகப்படுத்துவதோடு, ௮வள் பிறந்த ஈகசத் 

தையும் குதிப்பிடுவ அ கருதத் சக்கஅ. இந்திர விழாவிற் 

போல், புகார் ஈகசச் சிறப்புக்களைக் கூறாமல், இங்கு ௮தன் 

பண்பை மட்டுமம அவர் குஜறிப்பிடுகின்றார்: 

(தாகநீள் ஈகசொடு நாகநா(ட) ௮ தனொடு 

போகநீள் புகழ்மன்னும் புகார்ககர்...... ் (1: 21-2) 

நாக ருலகத்துடனும், தேவ ருலகத்துடனும் சேர்த்துக் 

கூறத் தக்க போக நகசமாகிய புகார் நகரத்தில், உத்தர 

குருவை ஒப்பத் தோன்திய கயமலர்க் கண்ணி' போகம் 

பெரு.து, பிரிவ.த் தயசால் வருந்துகிறாள். 

பொரு வீட்டுவதற்காகப்- புகாசை விட்டுச் சென்ற 

கோவலன், வழியில் கவுந்இியடிகளைக் சண்டு அடி பணிக் 

தான். அவர், தாமும் மதுசைக்குச் செல்லும 'விருப்ப 

முடையவசென்ப தாகவும், அவருடன் வருவதாகவும் கூறிய 

‘oor, கோவலன் மிக்க மகழ்ச்சி யடைந்தான், தன்
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மனைவிக்குக் தக்க துணை கடைத்த தென்பதே ௮ம் மகழ்ச் 

சிக்குக்காரணம். ் 

"அடிகள் நீசே அருளிதி சாயின் இத் 
தொடிவளைச் தோளி துயர்தீர்த் தேன்......” ் 

{10 : 62-3) 

என நன்தியதிதலுடன் கூறினான். அனால் புதஞ்சேரி 

யிறுத்த காதையில், கவுர் தியடிகள் 'உடன் வருவதாலேயே 

கண்ணகி அன்பமடைகிறாள்' என்று மண்மகள் எடுத்துக் 

காட்டுகிறாள். 

மனுசை நகசத்துப் பெண்கள், பருவந்தொறும், இன் 

பம் அய்க்கன்றனர். அவர்கள் பருவத்தித் கேற்ற கோலங் 

கொண்டு கூடி மூழ்வதை அடிகள் விரிவாகக் கூறுவதை 

கோக்க, அக் தகரம் முடி வற்ற இன்பத்தைப் பயக்கும் 

அற்றலுடையது என்று தோன்றுகிறது. கோவலன் 

மதுரையை யடைகந்தது (வேனில் !வர்தன் வேற்றுப் 

பலம்படச ஓசனிக்கின்ற உறுவெயிற் கடை கான்'. ஆகவே 

௮$த்தது கார்ப் பருவம். பிற பருவங்களித் காட்டிலும், 

மதுசைப் பெண்கள், கார்ப் பருவத்தில், மிக்க மகழ்ச்சி 
யடைகின்றனர். காசாசாளன் கலிகெழு கூடலின் செவ் 

வணியை, வச்சிர வேர்க.னுக்குக் காட்டும் காள் ௮ணிபையி 
லிருக்கையில், ௮ நகரத்துக்கு வரச கண்ணக), காதலனை 

இழக்து, எல்லை யற்ற துன்பத்தை யடை கிறாள். 

மதுசை நகசைக் கண்டு வந்த சீகரவலன், கவுக்தி 

யடிகளிடம், தென்னவன் கோலின் செம்மையும், வேலின் 

கொற்றமும், குடையின் தண்மையும் வியப்பிற் குரியன 

என்று உயர்த்திக் கூறுகிறான்; பாண்டியன், கன் தேமியைக் 
கடம்பூண்டு உருட்டுவோன் எனவும்,௮:௧ஞல், மதுசை, தீத
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இர் இறப்பினை யுடையது எனவம் புகழ்ந்து பேசுகிறான். ் 

ஆனால், அடுத்த இனமே,மதுசை மக்கள், பாண்டியனுடைய 

வளையாத செங்கோல் வளைந்ததையும், தென்னவன் கொத் 

தம் தைந்ததையும், அவன் தண் குடை வெம்மை விளைத்த 

தையும் நினைத்து வருந்துகின்றனர். மதுமை மன்னன்) 

'9.சன்புலங் காவல் என் மதல் பிழைத்தது; கெடுக என் 

ஆபுள்' என்று கூறி இறந்தான். 'காதலனைத் தவதிழைக்க 
கோீனகசைச் இனந்து, கண்ணடி எரித்து விட்டாள். 

(பதியெழு வதியாப் பண்பு மேம்பட்ட மதுசை மூதூசை'க் 

காவற் றெய்வங்களும் விட்டு நீங்கிவிட்டன . 

இக் நான்கு பகுதிகளிலும், அடிகள், வெளித் தோற் 

த.த்துக்குச் சலப் பதிகார உலகம் போக பூமியாகவும், 

மக்கள் இன்பமடைவதத்குக் துணை செய்வதாகவும், 

மூழ்ச்சியை ஊட்டும் தகுதியுடையதாகவும், அறநெறிச் 

செல்வதாகவும் சாணப்பட்ட போதிலும், ஊன்றிப் பார்க் 

கையில், துன்பம் மலிந்ததாய் இருக்கிறது என்ற உண் 

பையை, வெளிக் காட்டுகிருர். இவ் வுலகம் தன்பத்தையே. 

மூலப் பெரருளாகக் கொண்டு ஆக்கப் பெத்தது; ஆகவே 

அன்பத்தைப் பயப்பதே இதன் இயற்கை நெ.தி, நித்திலப் 

பூம் பக்தரின் எழிலை எடுத்துக் காட்ட, நீல விதான த்தை 

யமைத்ததைப் போலவே, அடிகள், இக் நான்கு பகுதிகளி 

அம், தாம்: இத் திரிக்கும் உலல் இயங்கும் அன்பர் சூழ் 
நிலையின் பரப்பை யுணர்ச்த, இன்பத்தையும், மகிழ்ச்சியை 

யம் கரும் சித்திரங்களைப் பயன்படுத் துகின்றார். 

AB மாலையில், மண் மகளே காதலன் பிரிவுக்கு. 
வருந் துகருள். கண்ண௫யின் நிலையைக் கேட்பசனேன்!. 

கவுர் இயடிகள் கூறுவனவத்றால், வழிமுழுதும் அன்பக் தருவ
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தாகவே தோற்றம ளிக்கன்றஅ. மக்களை மகிழ்வுறுத்தும் 

குதிஞ்சியும், மாக்கள் பசியைப் போக்கும் முல்லையும் தம் 

இயற்கை இரிர் தபாலை யாயின . உலகம், உயிருள்ள பொருள் 

கள் உலவுவதற்கு ஏற்ற தாகுமா? அவ் ௮லகில், கண்ணது, 

வேனிற், திங்களில் வழி ஈடக்கிறாள். ௮வள் நிலையைக்கண்டு, 
வையை கண்ணீர் சொரிகறது; வண்டு அழுகின்றது; 

குவளையும், ஆம்பலும், கமலமும் ஈடுங்குகின் தன; உயி ச, த. 

கொடியும், அவளைத் தானிருக்கு மிடத்.துக்கு, வ£வேண்: 
டாம் என எச்சரிக்கிறது. 

இப் பகுதிகளில், ௮டி.கள், விளக்கின் வெளிச்-த்தைப் 

பெரி தாக்கப் பளபளப்பான திசையைப் பயன்படுத்து 

வதைப் போலக்-தாம் சித்இிரிக்கும் உலக த்தில் துன்பமே 
கிடைக்கும் என்பதை ௮வ் வுலகத்தியற்கைப் பொருள்கள் 

அனைத்தும் துன்பத்தைப் பயப்பனவே என்று காட்டு 
வதன் வாயிலால் :அ.திவிக்கிறார். இத் தகைய உலகத்தில், 

மக்கள், இன்பத்தை--இடையமு இன்பச்தை-- அடைய 
முயல்வதாக அடிகள் இத்திரித்திருக்கிறார். ௮வ் வுல 

கத்தை விட்டு ௮அகன்றா லொழிய எப்படி இன்ப மடைய 

முடியும் 2 ௮வ் வுலகத்தில் இன்பத்தைத் தேடிய கோவ 

லன் துன்பழமுற்று மடிந்தான். ௮தை விட்டு நீங்கெய பின் 

னர்க் கண்ணகி இன்ப மடைந்தாள். மாதவி தூறந்ததம் 
அதன் பொருட்டே ! 

1. க௱ப்பபியாம் 
  

இலக்கணம் 

வட மூலார் நாடகங்களை நான்காகப் பகுத்ததைப் 

போலவே, கதையின் பயனைக் கருதித் தமிழர் காவியங் 

களை இசண்டாகப் பிரித்தனர். ௮ற முதல் கான் கையப் கூறு
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வது பெருங் காப்பியம்; அவற்றுள் ஒன்றும், சிலவும் குறை 

பட வருவ. சிறு காப்பியம். இப் பாகுபாடு, வடமொழி 
மசபைத் தழுவிய தாகையால், தமிழுக்கே சிறப்பான அகப் 

புறப் பொருட்கள் இவற்றில் இடம் பெறவில்லை. மே னாட் 

டாரும் காவியங்களுள், வேற்றுமை காண்கின்றனர். அவர் 

கள் அளவாற் குறுகியவற்றையும், கதைகளை முடியக் கூறாத 

வற்றையும் காவியச் துணுக்குக்கள் என்று கூறுகின்றனர். 

தமிழில் உள்ள :தொகை _நால்கள் பலவேறு புலவர் 

களால், பலவேறு காலங்களில் பாடப்பட்ட பாடல்களின் 

தொகுப்புக்கள். சத.றிக் கடக த செய்யுட்களை, அவற் மின் 

பாவொப்புமை,.௮டி யெல்லை, பொரு ளொப்புமை முதலிய 

வற்றைக் கருதி, காம் அவற்றை இப்பொழுது காணும் 

முறையில் பின்னர்த் தொகுத் தமைத்தனர். பிற்காலத் 

தில் தோன் திய ல நூல்கள்கூட, ஒருவர்க்கு மேற்பட்ட 

புலவர்களால் இயத்றப் பெற்றவை. இசாமாயணம், 

காஞ்சிப் புசாணம், கோளத்இப் புசாணம், ஈல்லாப் பிள்ள 

பாசதம்-இவை யனைத்தும் இருவர் இருவர் செர்க்து செய் 

தவை ய. 

இவைகளைப் போலவே,:பல வேறு புலவர்களால் பாடப் 

பெத்ற பாடல்களை, ௮வற்.மின் கதை யொப்புமை கருதித் 

தொகுப்பின், ௮த் தொகுதி ஒரு சதையைத்.தொடக்கத்தி 
லிருந்து இறுதி வசை கூறி முடிக்கும் காவியமாய், இயங் 

கும் தன்பையைப் பெறும். இவ்வாறு தோன்றிய er awe 

களை மேனாட்டார் இயற்கைக் காவியங்கள் அல்லது 

தொகுப்புக் காவியங்கள் எனக் கூறுகின்றனர். பண்டைக் 

கரலங்களில் இத் தகைய காவியங்கள் எவ்வாறு தோன்றி 
பிருக்கும் என்பதை, அ௮ணிமையில், பின்னிய காட் ட,அிஞர்
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டாக்டர். லொன்னார்ட், நாட்டுப் பாடல்களைத் இரட்டிச் 

காம். ஓடி. கூடச் சேர்க்காமல், அவைகளைக் கொண்டே 
“காலவேலம்' என்ற காவியதீதை அடைத்திருப்பகைக் 

கொண்டு ஒருவாறு அதிபலாம். ஈம் “தகடூர் யா த்திசை'ும், 
இத் தகைய தொகுப்புக் காவியமாகவே இருக்கிருக்க 

வேண்டும். ௮&து இடை யிடையே உசை நடை விரவப் 
பெந்திருக்தத. ௮வ் வசை கடை, தொகுத்தோன் கதைத் 

தொடர்பை விளக்க எழுதிய குழுிப்புக்களாக இருக்க 
வேண்டும். 

தொகுப்புக் காவியங்களைப்போ லஒன்்சி, ஓசே ஆரிய 

சால் இயற்றப் பெற்ற காவியங்களை, 2மனாட்டார் கலைக் 

காவியங்கள் அல்லது இலக்கியக் காவிபங்கள் எனக் கூறு 

இன்றனர். கலை வளர்ர்து, அதன் பல அறைகளுக்கும் 

இலக்கணக்கள் வகுக்கப்பெற்ற பின் தோன்திபவை யாகை 

யால், அலை: ௮ப் பெயர் பெறுகன்றன. அவை, காலத்தால் 

முற்பட்ட இயற்கைக் காவியங்களை த் தமக்கு வழிகாட்டி 
களாகக் கொண்டு, அவற்றின் அமைப்பு முறையையே 

தழுவி, ஆனால், ௮வற்அள் சிதைந்து காணப்படும் இரைவு, 

சிறர்து காணப்படும் முறையில் அமைச் திருக்கும். 

காவிய இலக்கணத்தை, மேனாட்ல், முகன் முதலாக 
வகுத் தமைத்தவர் அரிஸ் தோத்தல், அவர், தம் இலக் 

கணத்தை எழுக, இலக்கியமாய் இருச்கவை ஹோமரின் 

ஒத£ஸியமும், ஈலியதும். இவ் விரு பெருங் காவியங்களை 

வழிகாட்டிகளாகப் பெற் DHS SS STB, ௮ரிஸ் 2தா.க்தலின் 

கொள்கைகளையும் அஹிக்திரும் ததால், இலத்தின் கவி, வர் 

ஜில் ௮ருளிப கலைக் காவியமாகிய 'ஏனதம்' உலகிற் இறந்த 

தொன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இவைக எனைத்திற்கும் பின்
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கோன்கதியதால், மில்கனுடைய “சுவர்க்க நீக்கம்' சல சிறப்: 

பியல்களை அதிகமாய்ப் பெற்திருக்கறது. 

கம் தகடூர் யாத்திரையின் ௮மைப்பு முறையைப் பற்... 
கர மொன்றும் அ.தியக் கூடிய நிலையில் இல்லை. தொல்காப்பி 

யர், செய்யு ஸியலில், பல திறப்பட்ட கவிதைகளைப் பற்றிப்: 

பேசுகருசே யொழிய, அவற்தின் அமைப்பு முறைகளைப்: 
பற்தியோ, கதைகளின் இலக்கணங்களையோ கூரூமற் சென் 
திருப்பது, ௮ள் காவியத்தின் அமைப்!) முறை பாசாட்டத் 

தகக பண்புகள் யுடையதாய் இருந்திருக்காது என்று 

எண்ணத் சஅண்டுகிறது. இதனால் சலப் பதிகாசத்திற்கு, 

வழிமாட்டியாய் இருந்திருக்கக் கூடிய பெருங் காவியமோ, 

அல்லது இலக்கண .நூல்களோா இல்லை எனக் கூறலாம், 

இருப்பினும், இகன் அமைப்பு முறை, மேனாட்டார் உல 
இற் இற் தவை எனப் பாராட்டும் காவியங்களின் அமைப்பு 

முறைகளுக்கு உயர்ர் ததாகவே இருக்கிறத. 

ஒர் ஒப்பற்ற தலைவனுடைய சரித்திசத்தை, முதலி 
லிருக்அு முடிவு வசைக் கூ.௮வ௮ காவியத்தின் அடிப்படைப்: 

பண்பு.ராடகங்களைப்போல் இவைகளுக்குக் சால வசையறை 
பற்திய கட்டுப்பாடுகள் ஒன்றும் இல்லை. படிப்பவசைச் 

சோர்வடையச் செய்யாச அளவுக்கு இவை . சதையை 
விரிவாகப் பெருக்கக் கூறலாம். நிகழ்ச்சிகளின் உண்மை, 

காலத்தைக் குறுக்கிக் காட்டாமல், உள்ளவாறே உணர்த்த. 
லாம். ஆனால், காரண காரியக் தொடர்பு இதையாமலும், 

கதையின் முதல் நடு இறுதிகள் படி.ப்பவர்க்கு எளிதில்: 

புலனாகும்படியும் அமைந்திருக்க வேண்டும். 

கவி, தம் கூற்றில் கதையைக் கூறிச் செல்வா சாளை: 

யால், காவியங்களின் நடை, ஓசே தன்மையுடையதாய்,,
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இழுமென் மொழிகளால் இயன்ததாப் இருக்கவேண்டும்... 
நாடகங்களில், பாத்திசங்கள் பேசுவதால், HUD DEW Geo 

யில் பாத்திசங்களின் நிலைக்குத் தக்க.மாறுதல்கள் இருப்- 

பதே சறக்தது. தலைவ சொழிந்த பிந பாத்இசங்கள் 'பிசா 
கிரு! மொழியிற் பேசுவதாகக் கற்பிப்பது வடமொழி 

வழக்கு. மெனாட்டார் பாத்திசத்.துக்குத் தக்கபடி செய்யுள் 

நடையையோ, வசன கடையையோ கையாள்வது வழக்: 

கம், காவியங்களில் ஆரியர்கள் பாத்திரங்களைப் பேச 
வைத்தாலும், ௮ப் பேச்சுக்கள் ஆசிரியரின் ஈடையிலேயே' 

அமைந்திருக்க வேண்டுமே யொழிய, பாத்திரங்களின் 

நடையில் இருக்கக் கூடாது, 

தலைவனுடைய சரிதையை, முதலிலிருந்து முடிவு: 

வசைக் கூறவேண்டும் என்ற கட்டுப்பாட்டைக் கருத்துட் 

கொண்டு, ௮வன் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் 

அனைத்தையும் சஇத்இரிக்கக் கூடா. அவ்வாறு செய்யின், 
௮௮ சரித்திரமாய்த் திகமுமே யொழிபக் காகிய மாகாது.. 

தலைவனுடைய வாழ்க்கை எப் படிப்பினையைப் புகம்டு 

இறதோ, அதை வற்புஅத்துவதற்கு இன்அிபமையா த: 
அவன் வாழ்க்கையின் நிகழ்ச்சிகளை மட்டுமே காவியம் 

சித்திரிக்க வேண்டும். ஒருவன் வாழ்க்கை, ஒன்றற்கசு மேற். 

பட்ட படிப்பினைகளை அ.திவிக்கக் கூடியதா யிருப்பின், ஆசிரி. 
யன், அவற்றுள் தனக்குப் பிடி.த.ஈ ஒன்றை மட்டுமே விளக் 

கும் முறையில், கதையைச் கூறவேண்டும். பல படிப்பினை 
கள் ஓப்பச் சறப்பிக்கப்பட்டிருக் தால், படி.ப்பவ ர்கள், ௮வற் 

Dior எதற்கும், ௮,தற் குரிய தனிச் சறப்பையோ, பெருமை 

யையோ அளிக்க முன் வசமாட்டார்கள். இதனால், ஆசிரி” 

யன், தான் வற்புறுத்த விரும்பியதை செய்ய முடியாமல் 

தோல்வி யடைவான். தான் எடுத்துக் கொண்ட பொருள்
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ஒன்றே, உலகத்தில் மிக மிகச் இறந்தது என்று ௧௬௮ 
முறையில், அதை வற்புறுத்துவ?த காவிய ஆசிரியன் 

கடமை. “ஒன்றே செய்யவும் வேண்டும்; அதை நன்றே 

செய்யவும் வேண்டும்' “என்பன, காவிய ஆரியன் புறக் 
கணிக்கக் கூடாத விதி. 

காவியங்கள், கதைகளை, அவற்றின் இயற்கையான 

முடிவு வசைபில் கூறவேண்டு மாகையால், அவை இன்ப முடி 

வுடையனவாக இருக்கவேண்டுவஅ இன் தியமையாததாகின் 

ற. கதைகள் அன்பத்தில் முடிந்தால், படி.ப்பவர்க்கு, 
“காம் .செய்யும் முயத்சகள் அனைத்தும் அன்பமடை 
ல.தற்கே போலும்' என்ற எண்ணம் எழும். இதனால், அவர் 

கள், தங்கள்வாழ்க்கையில் 9வறுப்படைவார்கள். மக்களுக்கு 

மூழ்ச்செயளிப்பதோடு, அவர்களை ஈல்வழிப்படுத்தலும் 

இலக்கியத்தின் கோக்கமாகையால், காவியங்கள் இன்ப 

முடிவுடையனவாக இருப்ப?த சிறப் புடையது. 

! உயர்ந்து தலைவனுடைய சரிதையை, மிக விரிவாக, 

முடிவு வசையில் கூறும் காவி.பங்கள், அவன், தன் வாழ்க்கை 

மில் ஈடுபடும் பல துறைகளையும் பற்றிப் பேசும் வாய்ப்புக் 

கிடைக்கப் பெறுகின்றன. ஆக வ, அவை, ௪மூக இலக்கியங் 

களாகக் கருதப்படுகின்றன. எல்லையைப் பற்.திய கட்டுத் 
இட்டங்கள் இல்லையாகையால், காவியங்கள், அவைகள் 

எழுந்த காலத்திருக்த சமூக நிலை, அரசியல், கலை வளர்ச்சி, 

காகரிகம், தொழில் மேம்பாடு முதலியவைகளைப் பற்ிப் 

2பசுவதைப் படிப்பவர் விரும்புவர். ஆகவே, அலை, தாம் 

எழுந்த காலத்திய சமுதாயத்தின் சமித்திரங்களாகவும், 

அக் கால உலகத்தைச் இத்திரிக்கும் அழியாச் இத்திசங் 

களாகவும் அமைச் திருக்க வண்டும்.



இசைவு 95 

இசைவு 

தாட்டியக் கட்டுசையை, ஈம்மவர் ஐந்து பகுதிகளாகப் 
பிரித்து வழங்கனர். சந்தி என்னு கூறப்படும் முளை, காத, 
கர, விளைவு, துய்த்தல் என்ற இப் பிரிவுகள் நரடகங்களுக் 

கும் பொருக்தும். இவைக£ப் போலவே, காவியக் கதை 

களை முதல், கடு, இறுதி என்று மூன்ருகப் பிரித்து வழங்கு 

வது மசபு. நாடகங்களின் ஐக் பகுதிகளும், காவியம். 
கவின்மூன்று பகுதிகளும், ஒன்றோ டொன்று காசண காறி 

யத் தொடர்புடையனவாய் இருக்க வேண்டும். இரு பகுதி 
களைப் பிணைக்கும் தொடர்பை, ஈம்மவர் சந்தி என்று 

வழங்கினர். எல்லாப் பகுதிகளும், சக்கி இறக்கப் பெற்று. 

கடப்பது இசைவு (ம1$;7) என இங்குக் குறிப்பிடப்படு 

& ps. - 

தனித்தனி இயங்கக் கூடிய மணிகளை, அவற்றின் 

ஊடே செலுத்தப்பட்ட நால், ஒன்று செர்த்து, அலை 

களின் கூட்டத்துக்கு ஆரம் என்ற வடிவையும், தன்மை 

யையும் அளிக்கிறது. அதைப் போலவே, இசைவும் பல 

நிகழ்ச்செளை ஒன்றாகத் தொகுத்து, AS தொகுப்புக்குக் 

சுதை என்ற வடிவத்தையும், தன்மையையுக் தருகிறது. 

சிக். தாமணியைப் போன்ற ஸசூல்களில், ஒரு தலைவனுடைய 

வாழ்க்கையில் நிகழ்ச் ௧ எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் விவரிக்கப் 

படுகின்றன. இவைகளுக்குள் தொடர்பை ஏற்படுத்துவது, 

. அவையனைத்தும் ஒரு தலைவனோடு தொடர்புடையவை 

என்ற எண்ணத்தாலேதான் இத் தகைய தொடர்பு இலச௭ 

எனக் கருதப்படாது. இக் கதைகள் பயனைக் கருதாமல் 

அடுக்க வைக்கப்பட்ட செக்கற் குவியலை ஒத். கவை.



‘94 Roi Berg 

, கதை நிகழ்ச்சிகளைக் கோவைப்படுக்தி, அச் கொவை 

மின் நடு சாபகமாகய ஒரு பொருளை விளங்க வைப்பது 

இசைவு. கற்கள், வீட்டின் உருவத்தைப் பெறும்படி அடுக்கப் 

பட்ட பின், அவற்றால் இயன்ற வடிவத்திற்கு, அழகு எற் 
படுகிறது. அதனால், பிறர் பயனடையக் கூடும் என்ற 

எண்ணம் தோன்றுகிறது. ௮து மக்களால் விரும்பப்படும் 

தன்மையைப் பெறுகிறது, இவ்வாறே நிகழ்ச்சிகளின் 

தொகுப்புக்கு ஓர் எழிலுடைய வடிவத்தைக் தந்து, ஈடுப் 

பொருளாஇப பயனை.யளித்து, படிப்பவர் மனத்தைப் பற் 

றச். செய்வது இசைவாகையால், ௮ காவியக் கதை 
களுக்கு மிக இன் ஜியமையாது. 

கண்ணகி கடவுட் டன்மை பெற்றதை விளக்குவ?த 

சலப் பதிகாசத்தின் நோக்கம். இக் கோக்கம் முற்றுப் பெறு 

வதற்கு இன்சியமையாத நிகழ்ச்சகள்மட்டுமே அக் கதை 
யில் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. (நெஞ்சை யள்ளும் சிலப் 

பதிகாரம்' எனக் கவியாசர் பாசதியார் இதைப் பாராட்டி 
யிருப்பது, இசைவு இறந்து விளங்கும் இதன் இயல்பு 

கருதியே! ஒளி மிக்க மணிகளைப்போல் தனித் தன்மையும், 

பொருட் செறிவும் பெற்ற பகுதிகளும், ௮ம் மணிகளா , 

லாகிய ஆசம்போல், ௮ப் பகுதிகளின் தொகுதியும் ஈடில் 

லாத எழிலையும், ஈடுப்பெசருளை நன்கு விளக்கும் தன்மை 

யையும் பெறும்படி. அவற்றை இயக்கும் இதன் இசைவு 

மாட்சியை எண்ணியே அவர் இக் நூலை 'மணியாசம்' என 

மதித்தார். 

கண்ணகியின் உயர்வை உணர்ந்து கொள்ளுவதற்கு 

அடிப்படையாக, வள் யார்? எத் தகையவள்?'” என்று 
தெரிக்து கொள்ள '2வண்டுவது இன்தியமையா த.து. இக்
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கேள்விகளுக்கு விடை யளிப்பனு மங்கல வாழ்த்.த. இலக் 
குமியின் எழிலையம், அருந்ததியின் கற்பின் இதத்தையும் 

பெற்று, புகார் ஈகசப் பெண்களால் போற்றப்பட்ட இறப் 

புடைய கண்ணகியின் இல் வாழ்க்கை இன்பம் மலிக்ததாப், 

அதம் வளர்க்கும் பான்மையதாய் இருந்தது என்று பனை. 

யறம் அறிவிக்க்றது. 

மாசற்ற மனை யறத்தை மேற்கொண்ட மகளிர் .. 
பலரும் பாசாட்டத்தக்க முறையில் அதை நடத்திக் 

காட்டுவது பலருக்கும் கூடுமல்லவா? கண்ணூயின் 

இல் வாழ்க்கையைத் தெதொடர்த்து தித்திரித் ஐச் 

கொண்டு போவதால் பயனில்லை. ஆகவேதான், மனை 

யறத்தில் கதை மாறுத லடைஇறது. மிக்க மகிழ் 

யுடன் இருந்த கண்ணகி, பிரிவுத் அயசால் மிக வருந் 
தினை என்பசை, அவள் மனையறத்தைக் கூஹிய 

வுடனே கூறுவ ஏற்புடைய தன்னு. அடிகள், மாதவியின் 
அழகையும், அவள் தேர்ச்சியையும் விவரித்அவிட்டு, அவளை 

ஈம் மனக் குளிச நாட்டியமாடச் செய்த பின்னர்க் கோவ 

லன், கண்ணகியை விட்டு நீங்கியதைக் கூறுகிருர். கண்ணகி 

யின் இல்வாழ்க்கையைத் தொடர்ந்து இத்திரிப்பதால் 

அவளை மக்களினும் உயர்க்தவளாகக் காட்ட முடியாது 

என்ற காரணத்தாலேயே, கதைப் போக்கில் இம் மாறுதல் 

ஏற்படுகிறது. 

. மீசாவலன் பிரிவு, கண்ணகிக்குக் அன்பத்தைக் தகக 

தேனும், அவன் உயர்வுக்குக் காரணமான மன வுறுஇியைத் 

தோற்றுவித்து, வளர்த்தது அதுவே. வாழ்க்கையில் தன் 

-பமும் உண்டு என்ற அறிவும், அதைப் பொறுத்துக் கொள் 

ளும் ஆற்றலும் அவன் பிரிவால் கண்ணகி பெத்ற பயன்.
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பொறுமை மனத்திண்மையாக மாறத் துன்பம் நீட்டித் 

இருக்கவேண்டும். ஆகவே, அடிகள், கண்ணக தனித் 

இருந்த காலத்தின் எல்லையை ஈமக் குணர்த்த, MS 

காலத்து நிகழ்க்த நிகழ்ச்சிகளை விவரிக்க சான்கு கதை: 
களைச் செலவழித்திருப்பதோடு, இவற்றில், ஓரிடத்தில் 

மட்டுமே-இந்திச விழா இறுதியில்-௮வள் பெயசைக் குறிப் 
பிட்டி. ௬க்கிளுர். ் 

கோவலன், மாதவியோடு காலங் கழிப்பதாகே், சதை 

தொடர்க்து நடப்பதாலோ, அல்லது முடிவதாலோ 

கண்ணூயின் உயர்வை வெளிப்படுத்த முடியாது. அவன் 
பிரிவால் ௮வள் மன வுறுதி பெற்றது உண்மையே. ஆனால் 

அவள் அதைப் பெத்திருக்தாள் என்பதைக்கூட, ஈசம் 

அவன் திரும்பி வந்த பின்னசே அதிதிஜோம். ஆகவே, 
பிரிவைப் போலவே, ௮வன் வருகையும் கதைக்கு மிக: 

இன்தியமையா ததாய் இருக்கிறது. தேவர்இக்கு பி டன்று' 

என அவள் அளித்த விடையின் விளைவும், கோவலனைச் 

லம்புள கொண்ம்' என்று கூறி, மாதவியினிடமே 

.. திருப்பியனுப்ப முற்பட்டஅம் ௮வள் மன வுறுதி ௮திசயிக் 

கத் தக்க அளவுடையஅ எனக் காட்டுன்றன. காடு காண் 

காதை தொடங்கி, அடைக்கலக் காதை முடிய, நிகழும் 

நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும், கண்ணகியின் பெருமையை 

உணர் த்துவனவாகவே அமைத்திருக்கன்றன. இப் பகுதி 

யால் அவள் பொறுமையின் . அளவும், ௮வள் கோவல 

னிடத்துக் கொண்டிருக் த:அ௮ன்பின் எல்லையும் வெளிப்படு 

தின்றன. (பொன்னே, கொடியே, புனைபூங் கோதாய்' 

எனப் பாசாட்டப் பெறுவதற்கு, அவள் முற்றிலும் தகுதி 

யுடையவளே என்பதை இப் பகுதியே விளக்கக் காட்டு. 

கிறது,
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கதைக் தொடக்கக்இல் M4 இருக்கை விட, இப் 
பொழுது கண்ணகியைப் பற்கி அதிகமாய் ௮ிர்துகொண் 
டஉருக்கிறோம் என்பது உண்மையே. ் ் 

“இவளோ, கொங்கச் செல்வி! குடமலை யாட்டி! 
தென் தமிழ்ப் பாவை செய்ததவக் கொழுந்து! : 
ஒருமா மணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய ci, 

திருமா மணி!......?? i (122 47-50) 

“கற்புக்கடம் பூண்ட இச் தெய்வ மல்லால் 

பொற்புடைக் தெய்வம் யாங்கண் டிலமால்!! 

(15 : 143-4) 
எனக் தெய்வ மாற்ற சாலினியும், தவவுருத் சாங்கி.0ிர௬க ௬ 
கவுக்தியடிகளும் கூறியவை ஈம் காதுகளில் ஒலித்துக் 
கொண்டிருக்கின்றன. இருப்பினும், இவளைக் கடவுட் 
டன்மை பெற்றவளாக எப்படிக் கருதுவது £ இப் பகுதி 
யோடு கதை முடிக்திருகதால் கோவலனைப் போல், ் 

(நரணின் பாவாய்! நீணில விளக்கே! j 

கற்பின் கொழுக்தே! பொற்பின் செல்வி!!! 
் (16 : 90-1) 

எனப் பாசாட்டுவதோடு நாமும் நின்்௮விடுவோம். சாலினி 
யும், கவுக்தியும் கூதியவை, அடிகள், அவளை இலக்குமிக்கும், 

- அருக்குஇக்கும் ஒப்பிட்டுக் கூவியதைப் போன்ற பாசாட் 
டுசைகளே யன்திப் பொருளுசைக ளாகமாட்டா எனவே 
மூடிவு செய்வோம். 

கண்ணகியின் பெருமையையும், குணச் சிறப்பியல்பூ. 
காயும் வெளிப்படுத் இக் காட்டும் வாயிலாய் அமைத்த | 

இப் பகுதியால், அவளிடம் கூடி கொண்டிருக்க ஒரு 
பாசாட்டததக்க பண்பு வெளிப்படுகிறது. கோவலன் ' 

7 1
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அருகில் இருக்கும்2 பாது, அவள், தன் சனிக் தன்மையை 

வெளிக் காட்டுவ இல்லை; ஆற்றல்ககா அடக்கிக் கொள்ளு 

கிறாள். சவர்கிக்குப் 8 டன்று' எனச் செசல்லியவள், 

மதசைக்குப் புறப்பட்ட பொழுது மணிவண்ணன் கோயிலி 

அம், சமண சுலாதலத்திலும் தொழுதாள். தேவசாட்டி, 

தன்னைப் பகழ்ச்துசைததபோது, ௮வள் கோவலன் பெரும் 

புறத்தில் உடுங்கக் கொண்டாள். . இவற்றால், அவ.னுடன் 
இருக்சையில, ௮வள் “கையுங் காலுக் தூக்கத் அ£்கும் 

ஆடிப் பாவையே” ஒன்று விளங்குகிறாள். அவள் 

உயர்லை அவெளிப்படுததக் தோன்றிய நூலின் போக் 

கென்னை? அவன் இருக்கும் வசை, ௮வள் பெருமை வெளிப் 

படா என்பது உறுதி. 

சண்ணூப உயர்க்தவளாகக் காட்டுவதற்குக் கோவ 

லனை  அப்புதப்படுத்தியே யாகவேண்டும் என்பதை மீண் 

டும் ஒரு முறை உணர்கிமோம்: ௮தை எவ்வாறு செய்வ? 

அவன் அவளை விட்டுப் பிரித்து சென்றதாக ஏற்கெனவே 
ஒருமுறை கூதியாய்விட்டது. ‘MUM GEG ௮வன் விரும்பி 

அழைத்து வந்தான்; அங்கு வரதபின், அவளைக் துற, 

தான்' என்னு கூறுவது இயற்கைக்கும் இசைந்த.தாக இருக் 

காத. அவனை எவ் வழியில் அகற்றுவது ? இவ்வாறு ஈம் 

mus PRE காளாக்குபவன், கண்ணகியின் பெருமை 

வெளிப்பட வொட்டாமல் தடை செய்பவன், இதக் 

தொரஜிக்தால் ஈம் கவலை இீர்ர்துவிடும் என்று எண்ணத் 

தோன்றுகிறது. ஈம் முயற்சி யின்றியே அவன் இறக்து 

விடுவ ஒரு வகையில் விரும்பத் தக்க2த! ஆனால் முப் 

பொழுதும் ஈம் கவலை நீங்காதே! ௮வன் இறந்தான் என்று 

கேட்டதும், கண்ணகியும் இறந்து விடுவாள். அவளை 

உயர்க்தவளாகக் காட்டுவது எப்படி 2
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கோவலன் இருப்பதும் ஈமக்குக் ஈவலையைத் தரு 

இறது; அவன் இறப்பதும்-உதவி யளிப்பதாயில்லை. மனிதர் 

இறப்பதத்குக் காரணம் கூற வேண்டாமாயினும், இச் 

சமயத்தில் கோவலன் இறந்ததாகக் கூறினால், படிப்பவர் 

அதை ஊழின் விளைவாகுக் கருதுவார்கள். கண்ணகி, ஊழை 

வெற்றி கொண்டதை வற்புறுத்த எழுக்த லில், ௮தண் 

வலிமை விலகச் கொணொாதது Ter IIa MEZA Ip 
காகுமா 2 இதனா லன்றோ அடிகளும், பனராபதித் தெய் : 

வம், அவன் கொலைக்குக் காரணம் அலன் ஊழ்வினையே. 
என்று கூறுவதை, அசசன் அதற்குப் பொறுப் பேற்றுக் 
கொண்டு, அப் பிழைக்குப் பரிகாசமாக இறஈத பின்னர்க் 

கூுஇன்றார். 

கோவலன் கொலைப்படுவது ககைக்கு எவ்வளவு 

இன்தியமையாதது என்பது மேற் கூ.௮ி.டவற்றால் விளங்கு 

இன்றது. ௮வன் மஅசைக்கு வசாதிருக்தரல், கொலைப்பட் 

டிருக்க மாட்டான். புகார் நகசத்தில் அவனைக் கள்வனாசக் 

கருதக்கூடியவரும் இருப்பசோ 2 விதி உடத்தால் அவன் 

கொல்ப்பட்டிருப்பினும், மாராய்கன் முதலியோர் இருப் 

'பதால் கண்ண அவனை இழரந்ததால் பிம் ௮வஇ சத்றுக் 

குறைந்ததாகவே இருக்கும்; அவள் 2பருமை வெளிப்பட் 
டிருக்கவும் வாய்ப்பு இருந்திருக்காது, ஆகவ, கொலை 

யைப் போலவே, மதசைக்கு வந்தம், வழக்காட வாய்ப் 

பேற்படும்படி குற்றஞ் சாட்டப்பட்டஅம், கதைக்கு 

இன் தியமையா தவைகளே எனது தெமிசன் தன, 

இதுவசைக் சண்ணகியைப் பிறர் புகழக் கேட்டு வந் 

தோம். அன்பமாலை தொடங்கிக் கட்டுசை காதை முடிய, 

அவள் உயர்வை நாம் சட்புலனாப் ௮திடம் முறையில் பல
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நிகழ்ச்செள் : த்.இிரிக்கப்படுசன்றன. பகலவன் பே௫யது, 
கோவலன்: உடல் உயிர் - பெற்றது, மதுசை எரிந்தது, 

மனசாபதித் தெய்வம் வந்தது: இவையனைத்தும், கண்ணகி 

மனி௪ நிலையைக் கடந்தவள் என்பதை' :வற்புறுத் அன் 

றன. மதுசாபதி கண்ணகியை அடக்க 'வொடுக்க த்துடன் 

அணுகுவகைக் காண, அவள் உயர்வின் பெருமை அளவு 

கடக்தது என ௮.விகி3ரும்.. வானவர் வகு, அவளை விண் 

௮ஒலைகுக்கு அழமைக்துச் சென்றது, கதையின் இயற்கையை 

இறக்த நிக! ற்ச்சிளுக்கு, மூடிபோன்றது. கண்ணகியின் 
மெபெருமை சேவர்களாலும் பாசாட்டப்படும் பண்புடையது 
.ஏனத் தெரிகிறது. 

அடிகள், கன,கயை மதுசைக் காண்டத்தோடு முடித்து 

விட்டிருந்தா சானால், சுண்ணகி அடைத்த உயர்வின் மாண்பு 

ஈம் மனத்தில் நிலைத்து நின் திருக்காது; அதை நாழு 
மடைய முயலவேண்டும் என்ற எண்ணமும் எழாது! 

கொலை தொடங்கி நிகழ்ந்தவை யனைத்தும் எதிர்பார்த் 
இருக்க முடியாகவை-இயற்கையை யிறக்தவை யாகையால் 

இவை கம் மனத்தில். இகைப்பையும், '௮ இசெயத்தையும் 
தோற்றுவித்தன. ஆகவே, கண்ண விண்ணைகு சென்ற 

காட்யை சாம் கண்டபோது, கட்டுண்டவசாய் இருக் 
தோம். கட்டுச் களர்ந்தவுடன், இதுவசை நிகழ்ச் தவை உலக 

இயற்கையைக் கடக்தவை யாஃையால், இவற்றால் மனிதன் 

இறை நிலையை எய்த முடியும் என்ற படிப்பினை, கொள்கை 

யளவில் ஒப்பக் கூடியதே யன்.வி உண்மையில் இவ் ' வண்ணம் 
நிகழாது எனம எண்ணம் தோன்றும். 'இத் தகைய எண் 

ணத்தைத் தோற்றுவிப்பது கதையின் நோக்கத்துக்கு 

நேர்மாறான தாகையால், இது தோன்ருமலிருப்பதற்காக 

அடிகள் வஞ்சிக் காண்டத்தை எழுஇனார்.
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கோவலன் கொலைக்குப் பின்னர், காம் இப் பெளதிக 

உலக இயற்கையைக் 54 கோட்பாடுகளால் இயக்கும். 

வேறோ ரலகத்தில் இயங்கி வக்தோம். ௮, நிலையில் காம் 

கண்ட நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் உண்மையே. அனால் இப் 
பொழுது மனத்தை மயக்கும் மலைக் காட்செளுக் கடையே, 

சாகரிக மாதிர்ச்சியோ, அறிவு வளர்ச்சியோ சதிது மற்ற 
குறப் பெண்கள் கிள்௯யோட்டும் சூழ்நிலையில் இருக்கும் 

நமக்கு, முன்னர் நிகழ்ந்தவை யனைத்தும மாயம் அல்ல 

கும் மனத்தின் இரிபுணர்ச்சு என்றே தோன்றுகின் றன. 

முன்னர்க் சண்ணகியின் தோற்றத்தையும், செயல் 

களையுங் கண்டு இகைப்பையும் ; அச்சத்தையும் அடைக் 

இிருக்த நாம், இப் பொழு, அவளை வேங்கை மசகநிழலில் 

காணும்பொழுது, : அவள் நிலைக்குப் பெரிலும் இசங்கு 

கஜம். சூரியனும், அங்கியங் கடவுளும், மதுசாபதித் 

தெய்வமும் ௮ணுக அஞ்சிய ௮க் கண்ணகியைக் குறப் 
பெண்கள் ௮ணுகுவதைக் கரண்கிஜோம். அடக்க முடியாத 

கோபத்தை வெளியிட்ட கண்ண௫, தன் அங்கக் குறைவைக் 

குறிப்பிடும் பெண்களைச் சிறிதும் சினந்து கொள்ளாமல், 

அவர்கள் பொருளற்ற கேள்வியையும் பொருட்படுத்த 

விடை யளிக்கறாள். இவற்றால், எதிர்பார்த்திருக்க முடி. 

யாத அதிசயச் செயல்களைச் செய்தவளே.னும், அவள் 

மனிதத் தன்மை நிசம்பப் பெற்றவளே என்பது தெரி 

இறு. அச்சத்தால் அவளுக்கு உயர்வைக் கற்பித்த ஈாம், 

இப்பொழுது:௮வள் 'குணச்தைப் பாசாட்டவும், ௮வள் 

நிலைக்கு இசங்கவும் விரும்புகிஜெம். இச் நிலையில் வான 

ஊர்தி வருறது. நாமும், கூறப் பெண்களும் அதிசயித்து 

நிற்க, ௮வள் விண்ணுலகு செல்கிறாள். இக் காட்சி ஈம் 

மன தில் ஆழ்க்து பிறது. vols 22099 இருந்சவள்;



105 லெப்ப Baro 

சன் ஒப்பற்ற HFG strate வானவர் போதறும் 

உயர் நிலையை யடைகறாள் என்த எண்ணம்,” ஈம் மனதில் 

Cages pianos. முயற்சி செய்தால் நாமும் ஏன் ௮க் 

நிலையை அடைய முடியாது £ முடியும் என்னு விடைகூற, 

நாம் இப் பொழுது தயங்க மாட்டோம். உலக இயற்கை 

யின் றந்த உண்மையை, மக்கட் பரினாம ஆக்கத்தின் இலட் 

சிய முடிவைக் கரட்டு யளவையால் கண்டதால், பெருமித: 
மடைகிறம். 

குன்றக் குரவையில் கரம் சண்ட காட்சியைச் செங் 

குட்டுவன் காணவில்லை.ஐகவே ௮ஃது. உண்மையா யிருக் 

குமா என்று அவன் ஐயப்படுகிறான். அடிகள், சாத்தனார் 

வாயால் -௮ T சிகழ்ந் திருக்கும் என நிலை நாட்டுகிறார்; 

வாழ்த் துக் காதையில், கண்ணகி கடவுள் ஈல்லணி காட்டுவ 

தைச் இத்திரிக்கிறார்; அதைச் செங்குட்டுவன்மட்டுங் 
சாண்பசால், அசை அவனுடைய மனத் தோற்றமாக காம் 

மதித்அவிடச் கூடாது. என்று, அவள் மாநில மன்னர்க்கு 

வாந் தந்தையும், தேவந்திகை மேல் திகழ்க்து தோன்றித் 
SS an FiOS பகுதிகளைக் கூறியதைபும் வசத்தில் 

விவரிக்கிறார். கண்ணகி, கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்ததைப் 
பிறரும் கண்டு கூறுகிறார்களா கையால், குன்றக் குசவையில் 

ஈம் கண்ட காட்சியால் ஈமக்கு அவள் நிலையைப் பற்றி 

எழுக்கு எண்ணம் உறுதிப் படுகிறது. 'கண்ணடியே கண் 

கண்ட தெய்வம்' என அடைக் கலத்தில் கவுந்தி யடிகள் 
௯ூதியது பொருளுசையே என ஜயமின்,தி அறிகிறோம். 

தத்துவம் 
இடையீ டற்ற இன்பதைப் பெற வேண்டும் என்ற 

விருப்பத்தைக் தோற்றுவித்து, மக்களான ௮தை யடைய
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மூயலுமானு தூண்டுவதை தோச்கமாகக் கொண்டது 

இக் காவியம். இந் நிலையை யடைய, ௮.கள் காட்டும் 

வழிகள் இசண்டு. அவைகளின் ஆசாய்ச்சி நமக்கு ௮வ 

ருடைய தீத்துவத்தை (111080ற017) விளக்குகின்றது- 
கண்ணகி கடவுட் டன்மை பெற்தைச் .சிறப்பிப்பதால், 

இறை நிலை யெய்துவதே இடை யீ.டற்ற இன்பத்தைப் 
பயக்க வல்ல என்ற அடிகளின் தீர்ப்பு 9தனிவாகற து. 

இதை யடைய இசண்டு வழிகளைக் காட்டுவ 2 தா, அவற் 
ஹைக் கடைப் பிடிக் சொழுகி வெற்கி பெற்றவர் வாழ்க் 

கையை இத்திரித்துக் காட்டுவதால், காம் சாட்டிப வழி 
கள் -மிகச் ஜறக்தன என்று அடிகள் நிலைகாட்.உவிடுகிஞர். 

கண்ண இறை நிலை பெய்தியதற்குச் துணை புரிச் 

௧௮, அவள் மனவுறுதி. இசை அவள் புற்றுருந் சை 

முதன் முதலாக அறியும் பொழுதே, காம் அதிசயப்படு 

இரோம்.  “பீடன்று' என அவள் தேவாதிக்கு விடைபஷித் 

சதை கோக்க, சுமக்கும், அவளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு 

அளவற்றது: என் no FBC apn. கடவு 4 தொழுதலைக் 

- கண்ணகி புறக்கணிக்கவில்லை! ஏனெனில். ௮வ?ள மணி 

வண்ணன் கோயிலை வலம் வந்ததோடு, FLT PNT SUS 

திலும் தொழுதாள். அவள் வற்புறுக்துவ3, 2தவக்இ 
கூறுவதைப் போல், இம்மையின்பக்ையேோ, மறுமை யின் 

பத்தையோ ,கோயிலுக்குப்போவதால் மட்டும் ெற்அவிட 

முடியானுஎன்பதே. ௮வள் கோவலன் வருகைக்கு ம௫ழ்*9 

பெய்தாமல், அவனைத் இரும்பவும் மாதவியிடம் அனுப்ப 
ஒப்பியது, இன்பத்தை யடையப் பிறர் அணையைத் 2 தடக் 

கூடாது என்பதை வழபுறுதக்துகிறது. ் 

இவ்வாறு, தான், தன்னையே சம்பியிரு லே இன்பம் 

பயக்க வல்லது என்ற கோட்பாட்டில், அஜசக்க முடியாக
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உறுதி கொண்டிருக் தவளின் வாழ்க்கை, மனவுறுதி சதி 
தளவு சிதைர்தாலும், அதனாற் பெரும் கேடு விளையும் என் 
பதற்கும் இலக்கியமாய்த் இகழ்றெ:ன. . கோவலன் அவ. 
ளோடு இல காட்கள் தங்கெெசன் பயனாக, அவள், அவன் 
உதவியாலும் இன்பத்தைப் பெறக்கூடும் என்ற எண்ணத் 
அக்கு இடங் கொடுத்தாள். இதன் காரணமாக, அவள் . 

அவளை இழந்ததோடு, தாலும் தன்பத்தைக் தேடிக் 
கொண்டாள். 

கதிரவன் விடை யளித்தது, அவளுக்கும், ஈமக்கும் 

மன வுறுதியாழ் பெறக் கூடாதது ஒன்றுமில்லை என்று 
அறிவுறுத்தும் மூக னிகழ்ச்சி. நாம் அதை எதிர்பாசாத 

தால் திகைப்படைகழோம். அவள் எதிர்பார்த்தபடியே 

நிகழ்ச் ததால், அவளுக்குக் தன்னம்பிக்கை மிகுஇப்பட் 

டது. இறக்த எணவனுடலை எழுக்து பேச வைப்பதாகக் 

கூறி, ௮வள் அவ்வாறே நிகழ வைத்தாள். காம் மேலுச் 

இகைப்படுகிறோம். அவளுக்குத் தான் கினைப்பதையெல்லாம் 

செய்ய முடியும் என்ற உறுதி அதிகப்படுகிறஅ. மதுசையை 

எரித்து விடுவதாகச் சபதஞ் ெய்து, அவள் அவ்வாறே 
எறித்தாள். 

அதிவின் இரிபாகிய ஆணவத்தை வளசவிட்டதன் 

பயனாகக் கண்ணகி சி௮ிது தாழ்வுற்றாள். இதை அவள், 'ஓட் 

டேன் ௮ரசோடு ஒழிப்பேன் மதுசையையும்' என அசசன் 

இறர்.ததையும் தன் செயலாகக் கூதிக்-கொண்டதால் அ.தி 

கிரோம். மதுசாபஇயின் கட்டுசை சாசணமாக, அவள், 

(பொய் யுணர்வை மெய்” யெனக் கொண்டு மயங்கவிட்டதை 

உணர்ந்தாள். பின்னர்க் குறப் பென்களீடம், (பண மதுசை 
யோடு அரசு கேடுற வல்வினை வந்தது! எனக் கூறுவதால்,
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தனக்கும், உலக நிகழ்ச்சகளுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை 

என்ற உண்மையை அவள் உணர்ந்து கொண்டதை அறி 

-தஇிறோம். இதுவே இறை யுணர்வு. இதைக் ௪ண்ணகி முற்ற 

உணர்ந்ததகோடு, Sor gi க்கிக் கொண்டாள். வாழ்த் 
தில், தென்னவன் .தீதிலன் நானவன் தன்மகள் ' எனக் 

கூறுவதால், அவளுக்குப் பேத உணர்ச்சி சமிதளவும் 
இல்லை என்பது விளக்க மடைகித து. இக் நிலை 'வேண்டுதல் 

வேண்டாமையிலான்” நிலை 2ய யன்றோ 2 டு 

கோவலனும் இடையிடற்ற இன்பத்தையே காடி 

னான். அதற்குச் தடை ஏற்பட்ட பொழுது, அவன், கண்ண 
தியை விட்டு மாதவியிடஞ் சென்றான். அங்கும் தடை ஏற் 

பட்டதாகத் தோன்றவே, அவன்: மீண்டும் கண்ணகி 
யிடமே வர் தடைந்தான். காவலன் தேவிக்: காகும் கால 

ணியை எடுத்து வச்இருஈததாகக் கூறியவன், அதை மாத் 

றப் பொற் கொல்லன் உதவியை நாடினான்); சிலம்பு கரண 

-வந்தவருடன், தானே பேசாமல், மீண்டும் பொற் கொல் 
_லன். உதவியையே காடினான். அவனை ஒன்றுக்கும் உதவாத . 

வன் என்னாமல், -வேறென் சொல்லது 2 அவன் இன்ப , 

.மடைய முயன்று, வெற்றி பெருமல், அங்கு மிங்கும் “ 

அலைப்புண்டு அழி வெய்தியதற்குக் காரணம், அவனுக்கு 

.மன வுறுஇ இறிகளவும் இல்லாம லிருக தத. 

கோவலன் இன்பமடைய வில்லையே யொழிய, மா தவி 
ம் 3 

அவன் தட்பால் தன் வாழ்க்கையை இன்பமாகவே கழித் 
தாள்.கண்ணகிக்கு ஏற்பட்டதைப்போல அவளுக்கும். தடை . 

ஏற்பட்டது. ஆனால், . ௮வள், கோவலனைப்போல் நடந்து. 
கொள்ளாமல், கண்ணகி கடைப்பிடித்த வழியைப் பின் 

வற்றியது கருதத் தக்கது. அவள், கன் காதலன் கொலை
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யைக் கேட்டபின்னர், அறவு பூண்டது, ௮வள் மனவுறுதி: 

யுடையவள் என்பதை வற்புறுத்அகதது. 

கதையில் பெரும் பங் கெடுத்துக்கொள்ளும் இம் 

மூவருடைய வாழ்க்கையாலும், மனவு௮தியே மேன்மை 

யற்று இன்பமடையத் துணை செய்யும் என அழித்து: 

கொள்ளும். கண்ணியும், மாதவியும், அவர் தம் 

வாழ்க்கையில் பெரு விபத்து ஏற்பட்ட காசணத்தால், கல் 

அணர்வு பெற்றனர். கோவலன், குட்டுப்பட்டும் குணமிலா 

துவனாகவே அழிக்தான். ஒருவர் * ௮. து. பவம் ' இன்னொருவ 

ருக்குத் தூண்டு கோலாய் இருக்கும யொழிய, அதிவாய் 
அமையான. கண்ணகியும், மாதவியும் ஈற்சதி யடையக் 

கையாண்ட வழியை, ஈம் வாழ்க்கையில் விபத்துக்கள் 

கேர்க்கா லொழிய, பின்பற்ற மாட்டோம். ஆகவே அடி. 

கள் வே.2ருர் எளிய வழியைக் காட்டுஇருர் : 
N 

மாடலன் குமரி பாடியும், கங்கையிற் படிந்தும் 

தனக்கு கன்மையைதக் தேடிக் கொண்டதோடு நிற்காமல், 

செங்குட்டுவன் செக்கை மாற்தி, அவன் 

் பெரும்பே ரியாக்கை பெற்ற நல்லுயிர் 

மலர்தலை யுலகத்து உயிர்போகு பொது கெதி 

(28:173-3)} 

போகரமல் தடுத்து, அவனை வேள்வி செய்விக்க வைத்து 

உயர்வடையச் செய்தகை, அடிகள் மிகவும் பாசாட்செளுர்* 

அவன்,செங்குட்டுவனிடம் வேள்வி செய்யவேண்டும்என்று 

வற்புறுத் அம் சொற்கள், அவ.ுக்குத் தான் வற்புறுத்தும். 

கொள்கைகளில் கொண்டிருக்க , ஈம்பிக்கையும், பற்றும் 

Ata கடந்தவை .எனக் காட்டுதன்றன. கடமையை.
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ஆர்வச்துடனும்,. அவற்றைச் செய்வதால் ஈமக்கும் பிதர்க் 

கும் பெரும்பயன் உண்டு என்ற நம்பிக்கையுடனும் மக்கள் 

செய்யவேண்டும் என்பதைச் செங்குட்டுவன் 'சனம் மாது 

வேள்வி செய்ததைக் கூறும் வாயிலாய், அடிகள் வத் 

புறுத்துகருர். இல்லையேல், வீரத்திற் சறர்,௪ Cerrar, sor 
ஆண்மையைப் பிறர் பழித்ததைக் கேட்ட பின்னரும், 

அதைப் பொருட்படுத்தாமல் விட்ஒிருப்பானா 2 

அடிகள், மாடலுக்கு அவிக்கும் உரிமை அளவ 

கடந்தது. ௮வன் எப்பொழுத பேசச் தொடங்கினாலும், 

அவர், அவனைத் தடை செய்வதில்லை. தன் பேச்சைச் சரக் 
திக்கொள்ளுமானுகூட, அவனை Hour gran Do Hare. Q 5 a 
குக் காசணம், அவர், அவன் வற்புறுத்துங் கொள்கைகளை 

முழு மனத்துடன் ஆதரித்ததே. சாம் சமண சமயத்தை 

மேற் கொண்டவசாய் மாஜி விட்டதால், மாடலன் வழ் 
புத் துள் கொள்கைகளை அவர் எடுக்துக் கூறுவது 

பொருத்த முடையதாகக் கருதப் படாது. ஆகவே அவர் 

அவனைத் தம் 'பிரஇரிதி! யாகக் கொண்டு ௮வஷக்குச் 

கட்டுப்பா டறற்ற உரிமை யளித்திருக்கிளுர். 

மாடலன் மூலம் அடிகள் வற்புறுத்துவன: அதை ப.உ 

தலும், வேள்வி செய்கலும் ௮ல்ல. இவை, ௮வர் காலத்தில் 

மக்கள் செய்ய வேண்டுங் கடமைகளாகக் கருதப் பட்டன 
வாதலால் அவற்றை.விரும்பிச் செய்தவனை அவர் பாசாட்ட 

கருர். அவர் வற்புறுத்துவது: மக்கள் தமக் சூரிய 

கடமைகளைத் தவருது விருப்பமுடன் செப்து, “செயத் 

குரிய செய்து” மன நிறைவை எய்த வேண்டும் என்பேத, 

இவ்வாறு “செயற் குமிய செய்தல்', “செயத் கரிய செய்த 

லின் முதற் படி. யென்பதும்') “கடமையைப் புரிவதே.
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உண்மை வணகச்சம்' என்பதும் கருத்துட் கொள்ளச் 

தக்கன. ் 

குறிப்பு :-- 
் செயற் கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 

செயற் குநீய செயல்கலச தார் 

எனவே, ௮க் குறள் இருந்திருக்க வண்டும் என்று 

நாட்டாரவர்கள் கூறுவார். “செயற் கறிய செய்தல், 
(இறை நிலை எய்தல்' என ௮வ் வதிகாசம் கூறுவதால், 

விரும்பி முயன்றாலும், எல்லோரும் அதை எய்தித் 

திகழ்வர் என்ற உறுஇ யில்லை யாகையால், மாயற்சி 
செய்பவசை, ௮து செய்யாது சோம்பித் இரிபவரி 

னின்றும் பிரித்துக் சாட்ட, வள்ளுவர் முயற் கொண் 
டவசைச் *சிறியோர் ! எனக் குமிபிப்பிட்டகாக 

அவர் விளக்குவார். ் 

7]. சிக்கல் 

தேவி துஞ்சியது 

“மன்னவன் செல்வுழிச் செல்க பா.ெனத் 

தன்னுயிர் கொண்டவன் உயிர்2ச டினள்போல் 

பெருங்கோப் பெண்டும் ஒருங்குடன் மாய்ந்தனள். 

(25: 84-0) 

இவ் வடிகள், ௮சசன் இறந்த வடனேயே அ௮சசியும் இறக் 

தாள் என்று அறிவிக்கின்றன. இதைத் 

(தலைத்தா ணெடுமொழி தன்செவிக் கேளாள் 
aD 

கலக்கங் கொள்ளாள் கடுந்துயர் பொருள்"
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என்ற அவள் செல்கள் உறுதிப் படுத்துகின் றன. ஆனால், 

வழக்குரை காதையில், 

(கணவனை இழக்2தார்க்குக் காட்டுவ தில்லென 
இணையடி. தொழுது வீழ்க்கனளே மடமொழி' 

(20: 80-1) 

என்ற அடிகள், கேவி, ௮சசனுடன் இறக்க வில்லை என் 
அம், வஞ்சின மாலையில், 

'பட்டாங்கு யானுமோர் பத்தினியே யாமாகில் 

ஒட்டேன் ௮சசோடு ஒழிப்பேன் மதுரைபுமென் 

பட்டிமையுங் சாண்குறுவாய் நீ...... (21: 36-8): 

என்ற அடிகள், கண்ணாகி கற்புடை weollt agar gecre 

கூறிச் சூளுத்று நீங்கும் வசையில், தேவி இறக்கவில்லை 

என்னும் தெரிவிக்கின்றன. தடுமாற்றத்தைக் தரும் இப் 

பகுதிகளை, காட்டா சவர்கள் பொருத்த முடையனவே 

எனப் பொருத்திக் காட்ட முயன்திருக்திளார். 

காட்சிக் காதையில் வரும். RPS i கள், 
என்பதை உறுதியாகக் கொண்டு, அவர், அதற் கொப்ப, 

வஞ்சின மாலையில் தேவி முன்னர்க் கண்ணகி கூிய்வை 
யனைத்தும் 'பெறார் கேவி கணவனுடன் வீழ்ச் திறந்தகை 

நோக்காதே' (சிலப்ப: காட்: பக்: 448) கூறப் பட்டன 

வாகக் கருதுகிறார். காதலனை இழந்த வருக்கம், வழக்கில் 

வென்ற உவகை, கோவலன் கொலைக்குப் பழி வாங்க 

வேண்டும் என்ற எண்ணங் காரணமாக எழுக சனம், 

அ௮சசன் திடீசென்று வீழ்ச் திறந்ததால் எற்பட்ட அதிர்ச்ச 
ஆகிய தொடர்பில்லாத உணர்ச்சிகள் ஒன்று கூடிக் 

கண்ணகியைக் கோப் பெருக் தேவி இறந்ததைக் தெரிந் ஆ
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கெசன்ன முடியாதவா௮ கலக்கி விட்டன என அவர் 

விளக்கத்துக்கு உறுதி காட்டலாம். 

வழக்குளை காதைப் பகுதிக்குத் தேவி, கண்ணகி 

யைத் தொழுத தாகக் கூறின், அவள் காலக் தாழ்த்திய 

தாகக் கருதப்படும் என் றெண்ணி, தாய் தந்ைத முதலாயி 

னேசை இழத்தலர்க்கு ௮ம் முறை சொல்லிப் பிறரைக் 

காட்டுதல் கூடும்; ஆயின், கணவனை இழந்த மகளிர்க்கு 

அ௮ங்கனஞ் சொல்லிக் காட்ட லாவ தொன்றில்லை என்று 
கருதி, அவள், தன் கணவனுடைய இசண்டு அடிகளையும் 

இதாட்டு வணங்கி நிலத்து வீழ்ந்தாள் (இலம்: நாம்: 
பக்: 4858-9) என நாட்டாசவர்கள் உமை செய்கின்ளூர். 

இசண்டிங்களிலும், 'விழ்தல்' என்ற ஒரே சொல் பயன் 

படுத்தப் பட்டிருப்பது slat உசைக்கு உறுஇபனிக் 

றது. ் 

இப்பொழுது தடுமாற்றம் தீர்ந்து விட்டதுபோல் 
சிதான்றுகிற தன்றோ ? ஊன்றிப் பார்த்தால், மூலப் பகுதி 

களில் உள்ள முசண்பாடு இன்னும் இீரவில்லை என்று 

தெரியும். 

(1) கற்புடைய பெண்களுக்குத் தம் கணவன் இறந்த 
தொன்றே, தாமும் உட. னிறப்பதற்குப் போதிய காசண 

மாகும். அவ்வா றன்றிக் ' கணவன் முறை சொல்லிப் பித 
செவசையும் காட்டுவதற் இல்லையே ” என்ற ஏக்கங் காசண 

மாகத் தேவி இறு்தாள் எனக் கூறுவது அவளுக்குப் 

பருமை Hons TS, 

(ii) அரும்பத வுசைகாசர், ! காட்டுவ தில்லென்றாள் 
என உரைத்திருப்பது, காட்டுவ இல் என்று கூமினள் ”



தேவிது GPUS ill 

என்றே பொருள் படுமாகையால், 2தவி சண்ணஇூயைத் 
தொழுவது அவருக்கு உடன்பாடு என்று விளங்குகின்ற. 

(114) கண்ணகி கடவுட் டன்மை எய்தியதைச் இழப் 

பிக்க எழுதிய நாலில், அடிகள், தேவி அவளைத் தொழும் 

வாய்ப்பைப் பயன் படுத்திக் கொள்ளாமல் இருந்திருக்க 

மாட்டார். 

(iv) சணவனுடன் கூடியிருக்கும் வாழ்க்கையையே” 

யன்றி, அவனை இறக்கவிட்டு, அவலுடன் தானும் இறந்து 

விவெதை விரும்பாத பெண் இருக்கமாட்டாள். 

(5) 'முற்பகற் செய்தான் பிறன் கேடு தகன்கெடு பிற் 

பகற் காண் கு.றாஉம் பெதற்திய காண் ? எனக் கண்ணகி 
அசசன் இறந்ததை அறிந்தே கூறினாள். ௮சசன் இறந்ததை 

அதிந்து கொண்டவளுக்குக் தேவி இறந்தது மட்டும் 
தெரிந்து கொள்ள முடியாமலிருக்தது என்பதை எப்படி 
ஒப்புவது 7 

(பொன்செய் கொல்லன் தன்்சொற் கேட்ட 

யானோ ௮சசன்? யானே கள்வன்! 
மன்பதை காக்கும் தென்புலங் காவல் 

என்முதல் பிழைத்தது; கெடிகசன் ஆபன்! என 

மன்னவன் மயங்கிவீழ்ச் தனனே...'. (20:74-8) 

மன்னன், மயங்கி விழுக்தானே மொழிய, மரிக்கவில்லை. 

இதைக் தேவியும் ஈன் கதிவாள். இல்லையேல், அவள் கண் 

ணகியைத் தொழக் காசணம் இல்லை. இறக்த அ௮சசனைக் 

சண்ண௫யோல் எழுப்பித் தக்இருக்க முடியுமா £ கோவலன் 

கொலைக்குப்பின், கண்ணகியின் 2சயல்களும், தோற்றமும், 

அவளிடம் தெய்வீக சக்தி ௪௮ திருப்பதைக் காட்டுகின்
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றன. இருப்பினும். ௮வளால் இத கவர்களை எழுப்ப முடி 

யுமா? தெய்வச் சன்மை சிறி இருப்பவர் நன்மையைக் 

காட்டிலும் தீமையையே மிகுதியாகச் செய்ய முடியும். 

௮வர்கள், இயன் ௦ அளவில் ஈன்மை: புரிவதாகக் கூட, நாம் 

கேட்டதில்லை. தேவதைகளை வணங்குபவர் அனைவரும், 

அவை தமக்குக் தீங் கொன்றும் செய்யாமலிருப்பதற் 
காகவே அவைகளுக்குப் பூரை பெய்து: பலியும் கொடுக் 

தின் தனர். ் 

மன்னன் மயக்க விழுந்ததும். அவனுக்குக் கெடுதல் 

ஒன்றும் அவள் செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொள் 

ளவே தேவி கண்ணகியைத் கொழுதாள். அவள் கோரிக்கை 

ஒன்றையும் வெளிப்படக் கூறருமலிருக்தது இதையே வற் 

புறத்துகின்ற.து இங்கு, Auer கண்ணகியைத் தொழுதது 

வருமுன் காப்பே யொழிய, இறக்த சகணவனை எழுப்பித் 

தருவதற் கன்று. ௮அசசன் இன்னும் இறக்கவில்லை. அதை 

அசசியும் நன் க.௰ிவாள். இல்லையேல், ( மலாடி.வருடி. ! என்ற 

தொடருக்குப் பொருளில்லை. “கணவனுடைய இசண்டு 

அடிகளையும் தொட்டு வணங்கி ' (சலப்பு : காட் : பச் : 489) 

என்பதில் உள்ள “ தொடுதல் ' வருட லரகாது. 

௮சசன் செய்த பிழை காசணமாகவே கோவலன் 

கொலைப்பட்டான்;:. அனால் 'கெழிக என் ஆயுள்” என்று: 

மன்னன் விரும்பும்படி, கண்ணகி அவனை ஒன்றுஞ் செய்ய 

வில்லை. மயிர் நீப்பின் வாழாக் சவரிமாவை ஒத்த மாண் 

புடைக் குணவா ஞாகையால், தான் செய்தது தவறு என்று 

கெரிக்தவுடன். 'மானங்கெட்டு வாழ்வதினும் மடிவதே 
மேன்மை தரும்' என்னு அவன் எண்ணினான். உண்மை 
இவ்வா றிருக்ஈ. அவனுக்குக் சங் கொன்றுஞ் செய்ய
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வேண்டாம் என்று தேவி கண்ணகியைக் கேட்டுக்கொள்ளு 

வது நியாயமாகுமா 2? ஆகாது என்று OD DRG SOL 

uraster, sor Carhéws எதையும் வாய்விட்டுக் 

கூறாமல், தான் இக் கேர்மை யற்ற செயலைச் செய்ய முன்: 

வந்தது கணவனை இழக்தோர்க்குக் காட்டுவதில்' என்ற 

காரணத்தாலேயே எனக் கண்ணகிக் குணர்த்த, அதை 

மட்டுங் கூறினாள். தேவி, தன் கணவன் செய்த குற்றத் 

தைப் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் 

கொள்ளும் முறையில், (கணவனை இழந்தோர்க்குக் காட்டு 

வதில்' என்று கூதினாள் என உசை கூறுவதும் உண்டு. 

அதற்கும் இங்குக் கூ.ஜியவை ஏற்கும். 

தேவி துஞ்சியது எப்பொழுது carn Mus 

தொடங்கிய ஆராய்க, அசசன் எப்பொழுது இறந்தான் 

சன்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நிலைக்குக் கொண்டு 

வக்துவிட்டது. இறைவன் எப்பொழுது Qo sr er? 

தேவியும் உட னிறக்கவில்லை என்றால், அடிகள், சாக்கனூ் 

வாயால் 'ஒருங்குடன் LO Lie Boor en’ எனக்: கூறுவா னேன்? 

மன்னன் மபங்” விழுக்ததும், தேவி சண்ணகியைத் கொழு 

தாள். ௮ப்பொழுது, கண்ணகி ஒன்றுங் கூருமல், தன் 

கையில் இருந்த மற்றைச் சிலம்பை விசி oT DHE STENT; 

(95 : 74). தேவிக்கு வேறு தெளிவான விடை தேவை 

யில்லை யன்றோ? இனி, மயங்கி விழுந்த மன்னனைக் 

கவனிப்பதே தன கடமை என எண்ணி, அவள் அவன் 

கால்களை வருடத் தொடங்கினாள். கண்ணகிக்கு இதைக் 

சாணச் கோபம் பொங்யெது. சற்றுமுன் சன் கால்கவில் 

விழுந்து இடக்தவள், தன்னைப் புறக்கணித்து விட்டாளே ! 

தம் கருமமே பெரிது என்று எண்ணவது மனித 

இயற்கை. அசசனைக் கவனிப்பகைக் காட்டிலும், கேவி, 

8
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தான். கூறுவதைக் கேட்பதே தகுதியடையது என்று 

கண்ண கருதினாள். ௮கை, ௮வள், 'கோவேகச்தன் தேவி!” 
என்று கூப்பிட்ட கொனி தெரிவிக்கிறது. அரசன் கால் 

களை வருடிக் கொண்டிருக்க ௮௪9, அக் நிலையிலேயே இரும் 

பிக் கண்ணகியை கோக்கினாள். கண்ண பேச ஆசம்பித் 

தாள். (இதுவரை நிகழ்ந்தவை எதையும் விளக்கக் கூடிய 

ஆற்றல் சிறிதும். எனக்கு இல்லையே யானாலும்' என்று 
தொடங்கிய கண்ணகி, கற்புடைப் பெண்கள் வசலாற்றைத் 

தான் சொல்லப் போவகைக் கேட்க வேண்டும் என்று 

கூறி முடிப்பதற்குள், அரசன் இறர்அு விட்டான். உடனே, 

கண்ணகி அதைப் பயன் படுத்திக் கொண்டு, அசசிக்கு ௮ற 

வுசை பகர்ந்தாள்; தான் கூறியதற்குச் சான்றாக ௮சசன் 

இறந்ததைர் சுட்டிக் காட்டினாள்... 

கண்ணடு போத். தொடங்கிய பின்னே, அசன் 

இறந்கான் என்பதில் ஐயமில்லை. ௮சசன் இறந்தகதைப் 

பற்ஜிக் கண்ணடு கூறியது, ௮வள் கற்புடைப் பெண்கள் 

- வரலாறுகளைக் கூறியதோடு பொருத்த முடையதாய் 

அமையவில்லை. தன் பேச்சை முடிக்கையில், கண்ணகி, 

அரசன் இறக்அவிட் டி.ருப்பதைப் பொருட் படுத்தாமல், 

முன்னர்த் தான் நினைத்த இருக்க படியே, !ஓட்டேன் ௮ 

சகேோரடு ஒழிப்பேன் மதுரையும்: (21: 87) என்று கூறி முடிக் 

இருள். இதனால். ௮சசன் இறப்பு, ௮வள் பெச்சின் 

இடையே நிகழ்ந்தது என்று விளங்குகிறது, 

வழக்குசை காதையில் (விழ்கல்' என்ற சொல் ௮து : 

வரும் இசண்டிடங்களிலும், 'இறத்தல்' என்ற பொருளில் 

பயன்படு த்தப்படவில்லை. வஞ்சின மாலையில், கண்ணகியின் 

பேச்சு முப்பத்தேழு : வரிகளில் அடங்கிக் இடக்கிறது..
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“கோபத்தோடு பேசின ளாகையால், கண்ணகி, இவத்றை 

வெரு விசைவாகக் கூஜி மூடித்திருப்பாள். அதற்குள் 

௮79 இறந்துபோ யிருப்பாளா? , இறந்த. கணவனுக்காக % 

தளி கூடத் துக்கப்பட வொட்டாமல் அவளைக் கொல்வ 

தால் காம் பெறும் 'பயன் என்னை? சிறிது Cort af) ss 

இறப்பது அவளுடைய (9பருமையைக் குறைத்து 

விடுமா £ a 4 

என் பட்டிமையுக் காண்குதுவாய் நீ. (81:89, 
எனக் கண்ணூ கூறியதால், தேவி, ௮துவசை இறக்கவில்லை 

என்பஅமட்டு மன்று, அவள் ௮ணிமையில் இறக்து விடக : 

.கூடியவளாகக் கண்ண௫க்குத் தோற்ற மளிக்கவில்லை என் 
பதும் தெரிகிறது. கண்ணகி சபதஞ் செய்து நீங்கும் 

வசைத் தேவி இறக்கவில்லை என்பதில் இனியும் யைட 

இருக்குமா ? 

கோப்பெருர் தேவியை விட்டு நீங்கெய கண்ணூ, 
நரன்.மாடக் கூடல் மகளிரும் மைக்கரும் 
வானக் கடவுளரும் மா.தவரும் கேட்டீமின் 

யானமர் காதலன் தன்னைத் தவறிழைத்த 

கோனகர்ச் €தினேன் குற்றமிலேன்.பானென்௮ு 
இடமுலை கையால் இருக மதுசை 
வலமுறை மும்முறை வாசா அலமந்து 

மட்டார் மறுகின் மணிமுலையை வட்டிக்து 

விட்டாள் எ.ிந்தாள்......... a 

(21: 39-46). 

இவ்வளவும் சிகழ, கேசம் பிடித்திருக்கு மன்றே 2 இவை 

As ips பின்பே, மதுசை எரியக் தொடங்கிற்று,
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“அசைசர் பெருமான் அடுபோர்ச் செழியன். 

. .வாகோல்: 'இழூக்கத்து உயிசாணி ட 

இருநில மடங்தைக்குச் செங்கோல் காட்டப் 

.புரைதர் கற்பின் தவி தன்னுடன் 

௮சைசு கட்டிலில் துஞ்சியது அறியாது 

ஆசான் பெருங்கணி: அறக்களத்து அக்கணர் 

காவிதி wi Ses கணக்கர் தம்மொடு 

கோயின் மாக்களும் குறுந்தொடி. மகளிரும் 

ஓவியச் சுற்றதது தயக்க ர] இருப்ப.” 

(22: 3-11) 

அசசன் இறந்ததை அ.தியாசவர்களுள்ளே, ஆச ன் முதலிய 
, சோடு கோயில் மாக்களையும், குறு்கொடி. மகளிசையுங் - 
கூடச் சேர்க்க வேண்டி யிருக்கிறது. கண்ணகி, தன் கணவ: 
அடலைக் காணச் சென்ம காலத்தைச் (செங்கதிரோன்: 

சென் ஜொளிப்ப' என அடிகள் குஜிப்பிடுவகால், ௮சசன் 
இறந்தது இசவுக் காலத்தில் என்று தெறிதிறத. கண்ணஇ 

வழக்காட வந்த. பொழுது, அசண்மனையில், அரசன், தேவி, 
sor gusset அகிய இவர்களே இருந்தனர் என, 

'வழக்குளை காதை அனிவிப்பதால், ௮சசன் இறந்தது 

ஆசான் முதலியவர்களுக்குக் ட டப எனக்: 
கொள்ளலாம். ஆனால், அசண்மனையிலேயே இருந்த: 

கோயில் மாக்களுக்கும், குறுந் காடி மகளிர்க்குங் கூட 

அது தெரியிடலிருக் கத என்பதை எப்படி ஓப்புவது.2 

அசசன் இறக்க செய்தியைக் கோயின் மாக்களும் 

குறுந்தொடி. மகளிரும் மட்டுமே யன்ி, ஆசான் மு;தலிய- 

.ஐவருங் கூட அறிந்தே யிருக்கனர் என்பதை அப் பகுதி 

மைக் கூர்ந்து நோக்கின் அறியலாம். உண்மையில், இவர்க.
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ளனைவரும் இறைவ ஸிறக்.கதை அழியா தவர்களே யானாவ், 

.தியைக் கண்டும் ஓவியச் சுற்றத்தைப்போல் ,உசையவிக் 

இருக்கக் காசண மென்னை? பேய் : பிசாசுககாக் கண்டு 
பேசாமல் தம்பித்து நின்று விடுவதை கம்பலாம். தீயைக் 

கண்டு திகைத்துப் பேசாமலிருக்கக் கூடியவரும் இருப் 
பசோ? உண்மையில், ௮சசன் இறந்ததைமட்டுமே யன்,கி, 
தேவி அஞ்சியதையம் இவர்கள் தெதரிந்து' சொன்ற்றுர் 

gar. அவர்கள் இசைத்து நின்றதற்கு . அதுலே 
காசஸண்ம். 

கண்ணகி ௪பதஞ் செய்து நீங்யெ பின், அசசன் 

இறந்த செய்தி ௮சான் முதலிய ஐவர்க்கும் அ.ிவிக்கப் 

பட்டது. அவர்கள் அசண்மனைக்கு வர்.கனர். வக்.தவர்களை 

யும், அங்கு ஏற்கெனவே இரு தவர்களையும், அடிகள், “ஓடு 

என்ற சொல்லால் பிரித்துக் காட்டியிருக்கிருர். ஆசான 

முதலியவர் அசண்மனையில் நுழையும் பொழுது, . ௮29 

இறக்தகாள். அங்கும் கூறப்பட்ட அசசியிறந்த காலத்தை 

நிர்ணயித்தவர் இரு .&. 5. ஞானசம்பக்தனார். நான் ஆசான் 

முதலியவர் வந்து சிலகேசஞ் சென்றபின் அவள்இறந்ததரக 

எண்ணியிருந்தேன். அனைவரும் அச் செய்தியை ஒருமிக்க 

அதிந்தனர். எதிர்பாசாக வகையில் ௮சசன் Qn6 5G sr, 

தாங்கள் அசண்மனையை யடைகையில் அச௫ியும் இறக்த து 

ஆசான் முதலியவர்களுக்குத் இகைப்பைத் தத்து. 

அசசனோடு அசசியும் இறக் தாள்; இளவசசனும் ஊபில 

. இல்லை. (27:127). 2, சகசத்தையே காசமாக்கிவிடும் போல 

காற்திசையிலும் பரவி விட்டது. இவ்வாறு எதிர்பாமத 

நிகழ்ச்சிகள் மூன்று நிகழ்ச் து, இளவசசனும் அங்கு இல்லா 

இருக்கவே, அவர்கள் ஓவியச் ௮ற்றதிநைப் போல் உசை 

யவிஈ் அ போயினர்.
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மிகக் குறைந்த ஊதியம் பெறுக் தோட்டி, ஐயாயிஎ 

மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும ௮சசன் பெயசால் நம் 
பொருள்களை அச சிறைக்காக ஈடு செய்வதை ஆஜியும் 
கமக்கு, ஐம் பெருங் குழுவைச் சேர்க்த ஆசான் முதலி 

யோர் தீயைக் கண்டு திகைத்து நின்றதை ஈன்குணச முடி. 

- யாது. பிரஞ்சுப் புசட்டு நடக்கையில், ௮சசன் லூயி, அபா 

பத்தித் கஞ்சி, ஓரிசவு, சன் சுற்றத்தாருடன் மாறு வேடம். 
பூண்டு, பாரிஸ் ஈகரத்தைவிட்டு ஒடிவிட்டான். செய்தியை 

ட மனு தாள் காலை அறிந்ததும், பாரிஸ் ஈகரக்து மக்கள், 

'அட! ௮௪௪ னின் தியே ஓரிரவை அபாய மின்றிக் கழித்து 

அிட்டோமே!' என்று கூதி அெயப்பட்டனசாம். இசண்டு' 

அரத்னுண்டுகளுக்கு முன் மிகழ்க்த பிசஞ்சுப் புசட்சிக் காலத் 

இலேயே, மக்கள், * அரசன் இன்றி ஓஒ.ரணுவும் அசையாது” 

என்னு ஈம்பியிருந்தார்க ளென்றால், சலப்பதிகாச காலத் 

தில், அ௮சசன் அச? இருவரும் எதிர்பார்.த்த: வகையில் 

. இறந்து, இளவச௪னும் ஊரில் இல்லா திருக்கையில் ஆசான் : 

முதலியவர் தீயைக் கண்டும் திகைத்து தின்திருக்கதில் 

வியப்பில்லை, ் 

'துஞ்சிெயது ௮தியாது” என்ற தொடருக்குப் பொரு 

ளென்னை? 'அசசன் இறந்சு செய்தியை ௮றிக்த காலத்தில் 

தேவிதுஞ்சியதை அதறியார்' என்பதையே இத் தொடர் 
SINGS. தேவி உடனிருக்கவில்லை யாகையால் 

அவர்கள் அதியவில்லை. ௮மசசன் இறக ததைக் கோயின் மாக் 

களும், குறுந் கொடி மகளிரும் முன்னரும், ஆசான் முத 

லியவர் சற்று கேசம் கழித்தும் ௮.லிஈ்தனர். ஆனால், அவன் 

தேவியும் இறந்ததை, ௮வர்கள் அனைவரும் ஒசே காலத்தில் 
அ.ிந்தனர். (இரு நில மடந்தைக்குச் செங்கோல் காட்ட 

௮சான் இறந்ததை மட்டும் குறிப்பிட்டால் போதும்,



தேவிதுஞ்சியது 119 

ஆனால், தேவிதுஞ்சியதைப் பின்னர் எங்குங் கூற வாய்ப் 

பில்லை யாகையால். அடிகள், இவ் விடத்து ௮௪ செய்தி 

“யைக் குஜிப்பாய்க் கூறியிருக்கிறார். இவ்வாறு கொள் 

ளாமல், :௮அசசன் தேவியோடு இறந்ததை அறியசமல்' 

- என்னு இயல்பாய்ப் பொருள் கொண்டால், ௮ஃது உண் 

மைக்கு மாறுபவெதோடு, 'உசையவிர் திருப்ப என்பது 

னோடும் பொருந்தாது. 

(தலைத்தா ணெடுமொழி தன் செவி கேளாள் 

் கலக்கங் கொள்ளாள் கடுர் அயர் பொரு௮ள் ' 

மன்னவன் செலவுழிச் செல்கயா னென௮க் 
கன்னுயிர் கொண்டவன் உயிர்தே டினள்போல் 
பெருங்கோப் பெண்டும் ஒருங்குடன் மாய்ச் தனள், 

் (95: 82-6). 

xyrror Qoi sero cou அன்பத்தில் மூழ்கிக் 

இடந்த தேவிக்குக் கண்ணகி கூறியவை காதில் விழுர் 

இருக்குமா £ இகனை அடிகள் வெகு நயமாய்த் தெரிவிக் 

Bat. “கண்ணகி சபதம் அவள் காதுகளில் விழுந்த. 
ஆனால் அதைக் கேட்பதில் ௮வள் கருத்தைச் செலுத்த 

வில்லை' என்பதே முதலடிக்குச் சிற் 5 பொருள். 

 கலக்கம்' என்ற சொல் * என்ன செய்வது ' என்று 

தெரியாமல் படும் அவதியைச் குலிக்கும். இறைவன் இறக் ws 
பின், (இனி இருப்பதா, இறப்பதா' என்ற ஆசாய்ச்சிக்கு 

இடமளிக்காமல், இறப்பதே தகுதியுடையது என்த முடி 

வுக்குத் தேவி விரைவில் வக்தாள் என்பதைக் ' கலக்கங் 

கொள்ளாள் ' என்ற தொடர் குறிப்பிடுகிறது. 

ger BIND 56 5 Dow Ge psGisdor—arsir? Rov wir 

கள் இடை விட்டு நிகழ்ச்த இரு தொடர்புள்ள நிகழ்ச்செக்
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யுங் கூடப் பின் னொருகால் கூறுகையில், ௮வை உட 

னிழகச் தமைபோலக் கூறுவது இயற்கையே, 

் வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன் 

- செல்லுயிர் சென்று கெங்கோல் ஆக்கியது ' 

(25: 98-9) 

எனப் பல நாழிகைகள் இடை விட்டு நிகழ்ந் தவற்றைச் 

சேர்ந்து நிகம்ந்கன போலச் இத்திரித்திருக்கும் ஈயம் ஒப்பு 

சநாக்கி மகிழத்தக்க. 

கண்ணகி வயது 

மங்கல வாழ்த்துக் காதையில், “ஈகைவான் கொடி யன் 

ஞைளை ஈறாறாண்டு அகவையாள் ' எனக் கூறப்பட்டிருப்ப 

தால், மணம் நிகழும்: காலத்தில், கண்ணகி பன்னிசண்டு 
வயதுக்கு உட்பட்டவள் என்று தெரிகிறது. இதன்பின், 

அடிகள் எங்கும் ௮வள் வயதைப்பற்றி இவ்வளவு தெளி 

வாகக் கூறவில்லை. 

் யாண்டுசில கழிக்தன இற்பெறும் கிழமையின் 

காண்டகு சிறப்பிற் கண்ணகி தனக்கென் '. 

(2:89-90). 

இதனால், கயமலர்க் கண்ணியும், அவள் காத, கணவனும் 

கூடி நடத்திய மாசற்ற மண வாழ்க்கையின் எல்லையை 
ஒருவாறு அறிய முடிஇற அ. இதை விளக்கிக் காட்ட விரும் - 

Su அடியார்க்கு நல்லார், ! கண்ணகிக்குச் சில யாண்டு 
கழிர்கன எனவ, மாதவிக்குப் பலயாண்டு கழிதலுப் 

கொள்ளப்பட்டது. இன்னும், மேற் கனாத்திற முசைத்த 
காதையில், தேவர் தி, * கண்ணகி நல்லாளுக்கு உற்ற குறை 

யுண்டென்று ' என்புழி எச்சவும்மை விரிக்க, இவட்கு
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அவள் இளமைப் பருவர் தொடங்கி நிகழும் பார்ப்பனத் 

கோழியாய் மாகாய்கன் மனை வளர்தலின், ஒரு காலத்தே 

குடிபுக்குச் சென்றுழிப் பிரிவும் ஒரு காலத்தாமிற்று என்ப 
தாகலின், * நாலி சாண்டு ஈடந்ததற் பின்னர் ' என்பதை 

இருவர்க்கு மாக்கி, மாதவிக்கு எட்டினி௰க் க பலயாண்டு 
சேறலித் கண்ணகிக்குச் ' சல : யாண்டு 'கழிக்தவெனப் 

பொருள் கூறலுமொன்று ? (கலப்பு: ஐபர்: பக் 55) எனக். 

கூறுகிறார். அவருக்கே, தாம் கூறஜியவழ் அில் உறுதியில்லை 

என்பதை, -இகனான் மிக்க பலமின்று; ஏற்குமேற் 
கொள்க; (இது போலி: என அவர் கூறுவதாலே?ய 
அறிந்து கொள்: ரூம். 

அடியார்க்கு ஈல்லார். உசைவிளக்கத்இிற் காணும் 
வாதத் அவக்கம் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடியதே; ஆனால், முடிவு 
ஒப்ப முடியாக. எண்ணக்குச். சில யாண்டு ays Soar என் 

பதைக் கொண்டு மா தவிககுப் பலயாண்டு கழிந்தன ஏலக் 

அணியலாம். ஆனால், ஒரு காலத்தே குடிபுக்குச் சென்ற 

வர்க்குப் பிரிவும் ஒரு காலத் தாயிற்று என்பது எப்படிப் 

பொருந்தும் ? தெவக் இயும், கண்ணகியும் கொழிகள் என் 

பதைக் கொண்டு, அவர்கள் ஓத்த வயதுடையவர்கள.ப் 

இருந்திருப்பர் என்றும், ஒரு காலத்தே குடிபுக்கும் மென் 

அிருப்பர் என்றும் கொள்ளலாம். ஆனால், தேவர்க்கு 
நாவிராண்டு ஈடர் சதைக் கண்ணகிக்கும் THIS er Was 

பொருக்காது. ௮ஃ௮ உண்மையானால், தேவக் தி, கண்ணகி 
யைச் சேர்ந்தது 2சரவலன் அவளைவிட்டுப் பிமிர் தவடனெ 
யாக இருத்தல் '2வண்டும். 

(i) கனாத்திற முசைத்த சாதை, கோவலன் மாகவியை 

விட்டு நீங்கக் கண்ணகியிடம் திரும்பி வந்ததற்கும் எற்று
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முன்னசே, தேவக்இி சண்ண$ூயைக் காண வந் ததாகக் கூறு 
கிறது, 

(1) சண்ணூ எட்டாண்டுகள் இல்லறம் ஈடத்தினாள் 
என்றால், மாதவிக்கு எட்டி. னிறர் ச யாண்டுகன் கழி ததை 

ஒப்பவேண்டும. அவ்வாறானால், மதசைக்குச் சென்றபோது, 
கண்ணகி, குறைந்தது முப்பது வயஅடையவளாக இருக் 

திருக்க ளேண்டும். ஆனால், 

(௮) என்னொடு போர் த இளங்கொடி தங்கை! 

(15:137), 

(அ) 'சமுதுச் குறைவிக்குச் றுமையுஞ் செய்தேன்” 

. (16:68), 

(இ) :முதிசா முலைமுகத்து எழுந்த தீயின்' 
(25: 70). 

(ஈ.) *மூலைமுகக் திருக மூவா மேனி! (50: 150), 

என வருவன வெல்லாம், ௮வள் இளம் பருவத்தினளே 

என வற்புஅத்துன்றன. இவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் 

கதையில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளும் வெவ்வேறு பாத் 

இசத்தால் கூறப்பட்டது. 

கண்ணகி, மாதவி இவ் விருவசோடும் கோவலன் 

கூடியிருக்க காலத்தின் எல்லையே எட்டாண்டு களாகும். 

இவற்றுள், அவன் மாதவியோடு கழித்ததை நோக்கக் 

சண்ணடுியோடு கழித்தவை சல யாண்டுகளே. இம் முடி 

் வுக்கு ஒசே ஒரு தடை யுண்டு. தேவந்தி ஏன் இது 

வரைக் சண்டிுயைக் காண வில்லை? அவள் இதற்கு முன் 
வந்திருக் தாலும், அதைக் இத்திரிப்பதில் கதைக்குப் பய 

னில்லை யாகையால் அடிகள் கூராது' விட்டிருப்பசர், இப்
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பொழுது, ௮வள் வருகையாலேயே கண்ணகியின் மனவுறு 
தியின் வன்மை வெளிப்படுன்றத. இல்லையேல், அவள் 

*சிலம்புள கொண்ம்' எனக் கூறியதன் கருத்தை காம் 

சன்குணர்ந்து கொண்டிருக்க முடியாது. 

அடியார்க்கு ஈல்லாசைப் போல், கோவலன், கண்ணகி: 

யோடு ௮ட் டாண்டுகள் கழித்தான் எனக் கொள்வதால் : 

ஏற்படும் இடர்கள் பல. தேவக்தி எட் டாண்டுகளோடு 

எட்டி. னிறந்த பல யாண்டுகள் கண்ணகியைக் காண வச: 

வில்லை யென்றோ அல்லது அவள் வந்தவுடன் நிகழ்ந்த 

தாகக் இத்திரிக்கப்பட்டிருக்கும் ' கோவலன் வருகை, 

உண்மையில், ௮வள் வந்து எட்டி. னிறக்த பல யாண்டு 
கள் கழிந்த பின்னரே நிகழ்ந்தது: என்றே கருத. 

வேண்டி. வரும். 

விண்ணுலகடையும் பொழுது, கண்ணகயின் வயது 

இருபது, அல்லது இருபத் தொன்று என்று துணியலா 

மன்றோ? 

(மாதவி தன்துறவும் கேட்டாயோ தோழி 

மணிமே கலைதுறவும் கேட்டாயோ தோழி' (வாழ்.த்.அ )- 

என அடிக் தோழி, மாதவி, மணிமேகலை இவ்விருவர் 

அறக்ததையுங் குதிப்பிடுகிறாள். மணிமேகலை துறந்த 

தைச் செங்குட்டுவன் இது வசை ௮தியான். நீர்ப் படை 

யுள், மாடலன், மாதவி துறக்ததைத் கூதி, அவள் 

(மணிமே கலையே வான்துயர் உறுக்கும் 

கணிகையர் கோலம் கானா(த) ஒழிகென'ச் 

(97: 106-6) 
«iil . டது Beall 

சித்திசாபஇக்கு அணையிட்ட அ௮வவள2வ கூறினான் \ .
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அவன் கங்கையாடப் புறப்பட்டபின் நிகழ்ர் ததாகை 

யால், அவனுக்கும் மணிகேலை அறந்தது தெரியாது, 

மாதவிதான் கன் காதலன் கழிவுக்கு வஞூந்தித் துறவி 
யானாள்; மணிமேகலை துறக்க வேண்டிய காசணம் என்னை? 

இதை ௮.திய அவல் கொண்டவன், தேவந்தியை நோக்க! 

வாயெடுக் தசற்.றிய மணிமே கலையார் 

யாதவள் தறத்ததற்(கு) ஏ.துஈங்கு உசையென"க் 
மேகட்டான். 

(80: 4-5. 

. இவள், 

“பருவம் ௮ன்தியும் பைந்தொடி நங்கை 

இிருவிழை கோலம் ணவ ஆதலின் 
அ௮சந்தினென்............... (30: 35-6) 

எனக் கூறினாள். மணிமேகலை துறவைப் பற்றி ane 

யது அடித் தோழியா, தேவர்தியா? 

இம் மாசண்பாட்டைத் தீர்க்க, நாட்டா சவர்கள், 

் *வாழ்ததுக் காதை யில் (மணிமே கலைதுறவுங் கேட் 

.டாயோ தோழி' என்பது தேவந்தி யசற்று என்னும் 

பகுதியிற் சாணப்படாது, அடிக் தோழியசற்று என்னும் 

பகுதியில் காணப்படுதலின், தேவந்தி யாற்தியது பிதி 

தொருகா லாதல் வேண்டும்' (சலப்பு, காட்: பக்: 634) 

எனக் கூறுகிமுர். அடியார்க்கு ஈல்லாசோ, 'வாழ்.த்தின் 
௪ண்' மாதவி, தன்துறவுங் கேட்டாயோ தோழி, மணி 

மேக லைதுறவங், கேட்டாயோ தோழி' எனத் தேவந்தி 
கூறுதலானும், (சிலப்பு: ஐயர்: பக்: 11) என அடித் தோழி 

அபசற்றியதைத் தேவந்தி யரற்கிய தாகவே மாற்றிக் கூறி
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(1) தேவக்தி சொல், காவற் பெண்டு ரோல், அடித் : 
தோழி சொல் என்ற முறை வைப்பின்படியே, அடி.கள், 

அசற்.திய பகுதிகளையும் முறைப்படுத்தி யிருக்கவேண்டும். 

(ii) தேவத்தி இசண்டாம் முறை அரற்றியதை, 
“ஐயையைக் காட்டி. யசற்.தியது' எனக் காசனாங் காட்டிக்: 

கூறியிருப்ப௮, இக் கொள்கையை வலியுறுத் துகின் றஅ. 

(11/4) தேவர்தி கூறிய 'இரற்றினென்' என்ற 
சொல்லை அவள் அசற்று இருப்பினும், பொருத்த முடைய 
தாகக் காட்ட. இயலுமானால், சொல்லுக்குக் கையாண்ட 

முறை வைப்பையே, அடிகள், அசற்றலுக்கும் சையாண் 
டிருக்கிறார் என்று ஏன் கொள்ளக் கூடாது? 

மணிமேகலை துறவைப் பற்றி அசற்.மிபவள் அடித் 

தோழியே; தேவந்தி யல்லள் காட்டாசவர்கள் கூறுவதைப் 
போல், தேவந்தி பிரிதொருகால் அசத்த வில்லை? எனில், 

௮வள் 'அசற் சினென்' எனக் கூறுவானேன். 

தேவச்தி, வந்தவர்களுள் தலைவி என்பதை, எளிதில் 

உணசலாம். அவள், கடவுட் சாத்தனுடன் உழைத்தவள். 

காவற் பெண்டும், ௮டி.த் தோழியும் கண்ணகூியின் வேலைக் 

காறிகளாகவும், ஐயை அடிக் தொழிலாட்டியாகவும் இருக்க, 

அவள் ஒருத்தியே, சண்ணகியோடு ஓத்த நிலையில் இருக்க 

வள். தலைவசாயிருப்பவர் செய்யும் அறிமுகப் படுத்தும் 

பணியையும், அவளே ெய்இறாள். ஆகவேதான், அசான். 

அரற்றிய அடித் தோழியைக் கேட்காமல், அவளைக் கேட் 

கிழான். அவள். அடித் தோழி கூறியதைக் தான் கூதிய 

றாகக் கூறியதில் இழுக்கென்னை ? 

இவ்வாறு கொள்ளாமல் தேவந்தி பி.3ி கொருகால் 
ட . ட ன ர ma «© ௪ ௩ ௮ க 

YTD Denar என்று கற்பித்தால், அடில் தாழி பசப்ிய
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பொழுது அருகலிருகஅம், அதை ௮சசன் அஹியாதிருந்த 
காரணம் யாது என்ற கேள்வி எழும். 

'சாவகர் எல்லாம் சாசணர் க் தொழுதீங்கு 
பாதிவன் வாவென இறையோன் கூறும்' (15: 161-2). 

இப் பகுதிக்கு, முன்னர்ச் சாரணர் எனப் பன்மை கூறிப் 

பின்னர் இறையோன் என ஒருமை கூறியது, அவர்களுள். 

திலைவ?2ன மக்களுக்கு அிவுஅத்துவன IIa HFS 
வா னாகலின்' (இலெப்பு: காட்: பக்: 365) என நாட்டா ரவர் 

களே விளக்கம் எழுதியிருக்கின்றார். இங்குச் சாவகர் 

சாசணசைக் கேட்ட கேள்வியை, அவர்களுள் தலைவன் 
தன்னை கோக்கிக் கேட்டதாகக் கொண்டு விடையனிக் 

இருள். கவுக்தியடிகளுக்கு உபதேடித்தவர் சாசணருள் 

ஒருவசேயாக, ௮வர் உபதேசத்தைச் (சாரணர் வாய் 

மொழி” (11: 7) எனக் குலிப்பிட்டிருப்பது கவனிக்கத் 

ுத்கனு. இவற்றால், சரர்ச் சவர் செயல்களைத் தலைவளுக் 

கேற்றியும், தலைவன் செயல்களைச் எார்க்தவர்க்குச் காட்டி 

யும் கூறுவது புலனாகும். 

கோவலன் பிரிவு 

'வைகாட இருபத் தெட்டினில், பூரூவ பக்கத்தின் 

பதின் மூன்றாம் பக்கமும், சோமவாசமும் பெற்ற அதுடத் 
இல், காட்கட லாடி, இருபத் தொன்பஇழ் செவ்வாய்க் 

இழமையும், கேட்டையும்பெற்ற கசாசயோகத்து, நிறைமதிப் 
பதினாலாம் பக்கத்து வைகறைப் பொழுதினிடத்து, நிலவு 
பட்ட அர்தாத்திருளிலே, முன் செய்த தீவினை முறை 

யானே வந்து இவ ஸுள்ளத்தைச் செலுத்தலானே 

கோவலன், காதலியோடு புகார் நக£த்தைவிட்டு நீங்கினான்
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ஏசிலப்ப. ஐயா. பசு: 869) என்பது அடியார்க்கு நல்லார் 

முடிவு. இது பொருக்தாததுபோல் தோற்துவசாக ஐய 

சவர்களும், கற்பனையே என காட்டா சவர்களும் கருதுகின் 

னர். அனால் காவலன் மாதவியோடு ஊடி. ப, மறுகனமே 
மதுசைக்குட் புறப்பட்டுவிட்டான் என்றே எல்லோரும் 
கருனகின்றனர். இஃது உண்மையாகுமர2 

கோவலனும், மாதவியும் கடற்கசைக்குச் சென்ற - 
காலத்தை, அடிகள், 

“பொய்கைத் தாமசை புள்வாய் புலம்ப 

வைகை யரமம் வாசணங் காட்ட 

வெள்ளி விளக்கம் ஈள்ளிருள் கூடிய" (6-115-7) 
என விவ௰ிக்கினா.. இத்திசாபூசனை யன்று- STL mei 
இக்திசவிழா. இருபத் தெட்டு காட்கள் ஈடக் துமுடிக்த.ஏம், - 
இருபத் தொன்பதாம் காள்---அடியார்க்கு கல்லார், தாட் 

டார். உசைகளின்படி முப்பதாம் காள்- கோவலனும் 
மாதவியும் கடற்கசைக்குச் செல்லுகின் தனர். ௮ நாகை 

அடிகள், 'உவவுத்தலை வந்தென ' என்னு குறிப்பிடுதின்ரார். 

மதி மதைர்தகால் ஏற்பட்ட இருளை, வெள்ளி தோன்.மி 

ஓட்டிற்று எனக் கூறுவதால்-வெள்ளி, க௫ிசவன் தொன்று 
வதந்கு*் சுமார் மூன்று காழிகைகள் முன்பு தொன்று 

மாகையால் - அவர்கள் கடற். கசைக்குப் புறப்பட்டது 

பதின்மூன்னாம் இதி கழிச்தவுடனே எனத் தெரிகிறது. 
விடி.ர்தவுடன் பதினான்காம் இதி என்பதை * உவவுத்தலை ? 

உவாவின் முதனாள்-என்ற தொடர் உறுதிப்படுத தும . 

ஆகவே, கோவலனும், மாதவியும் மாஅபட்டுப் பிரிக்தது 

பதினான்காம் இதியன்று மாலைக் காலக்சில் என்பதில் 

ஐம் இருக்க : இடமில்லை. அவன் மன்சைக்கு உட ண
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புறப்பட்டான். என்ற கொள்கை உண்மையானால்,. 

பெளர்ணமியன்று விடியற்காலை, : அவன் புகாசைலிட்டு' 

நீங்கி யிருக்கவேண்டும். 

(1) ூரூவ பக்கத்துப் பதினான்காம் இதியன்று, மதி 

மறைவதந்கு:ம் கதிரவன் தோன்றுவதற்கும் இடையே, 

இசண்டே நகாழிகைகள் இருக்கும். இளவேனிற் காலப் 
பூரூவ பக்கமாகையால் மதி மறைந்த பின்னும் வெளிச்சம் 

இருக்கும்; கஇிரவனம் விரைவில் தோன் றிவிடுவான். ஒரு 

வருக்கும் தெரியாமல் புறப்பட்டுப் போகவேண்டும் என்று 

விரும்பியவன் அன்று புறப்பட்டி ௬ுப்பானா 2 

(ii) சாடுகாண் : காதையில், வெளிப்படையாகக் கூழு 

“மற் போனாலும், கோவலன் காவதம் கடந்து சவுந்திப் 

பள்ளியை யடைந்த, கதிரவன் தோன் திய ௮ணிமையில் 

எனக் கொள்ளலாம். ஒரு காததூசம் கடக்க, அவன் பத்து 

அல்லது பன்னிசண்டு காழிசைகளுக்கு மூன்னசே புறப் 

பட்டிருக்க வேண்டும். ௮வன் புறப்பட்.. சமயத்தில், மதி 

மறைச் விட்டிருந்தது என்ற சூறிப்பால், அன்று பதி 

னான்காம் இதியாக :இருக்க முடியாது என்று துணிய 

லாம். 

(iii) கோவலன் புறப்பட்டதைக்: கூறுமிடத்தில், 

மீன் திகழ் விசும்:ன் வெண்மதி: நீங்க ' என்றே கூறிக் 

Sor sings பால வெள்ளி விளக்கத்தைக் குறிப் 

பிடாமலிருப்பதால, அவன் ' வெள்ளி தோன்றுவதற்கு 

மூன்னசேயே புறப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கொள்ள 
லாம். ஆகவே அன்று பதினான்காம் பக்கமாக இருக்க 

முடியாது.
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(iv) ‘arcréer AGur masmp wr ss 
மீன் இகம் விசும்பின் வெண்மதி நீங்கச் 

காரிருள் நின்ற கடைகாள் கங்குல்! (10: 1-3) 

என்ற பகுதி கோவலன் புறப்பட்டது பூரூவ பக்கம் 

என்று குறிப்பிடுகிறதே யொழிய, பதினான்காம் பக்கம் 
எனக் குறிப்பிடவில்லை. இதை அடியார்க்கு ஈல்லாரும், 

இப் பகுதியின் விசேட வுரையில், ஒப்புக் கொள்ஓளுர்.. 

தம் கொள்கைக்கு வலிமை தசக்கூடிய முறையில், “காரிருள் 

நின்ற கடை காள்' என்ற தொடரை, ௮வசே, பதினாலாம் 
பக்கத்தன்று மதி நீங்யெதும் கங்குல் இருக்காகாகை 

யால் 'காரிருள் கடை நின்ற நாள்' என முறைப் படுத்திப் 

பொருள் செய்கிறார். 

(ர) கோவலன் ஊடியது பகன் மாய்ந்த மாலை 

என்றும், அவன் புறப்பட்டது, ! கங்குல் கனைசுடர் கால் 

சியா முன்' என்றும், குறிப்பிடப்பட் டி.ருப்பதால், ௮வன் 
பிரிந்து சென்றவுடன் மாதவி வீட்டுக்கு வந்து காலர் 

தாழ்த்தாமல் கடிதம் எழுதி அனுப்பி யிருக்கவேண்டும். 
கோவலலும் கண்ணகியைச் சென்றடைந்த இறிது Cars 

இல் மாதவியின் கடிதத்தை மறுப்பதற்காகக் கூல மறு 

கிற்கு வர் திருக்க வேண்டும். இவ் விரண்டும் மனித இயத் 
கைக்கு முற்றிலும் மாருனவை என்பதில் ஐயம் இல்லை. 

(ஏழ) ஊடியதோடு தன் கடிதத்தை வாங்குவதற்கே 

மறுத்தவலுக்கு, மாதவி, மறுதினமே இசண்டாங் கடிதம் 

எழுத இசைந்திருப்பாளா? அல்லது, கோவலன் அன்று 
புகாரை விட்டுப் போயிருந்தால், gf பிரிவு அவளுக்குக் 

கோடிகன் விவரிக்கும் அளவுக்கு ௮இர்ச்சியைத் தோற்று : 

வித்திமொ 7? 

் 9
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(௫11) கோவலன் வருவதத்குச் சற்று முன்னர்த் தேவர் 

தயிடம் தான் கண்ட கனவு பலிக்கும் என்று கூறிய 
கண்ணகி), அன் ஜிரசவுக்குள் ௮தை மறந்துவிட்டு மதுரைச் 

குப் புறப்பட மன மொப்பி யிருப்பாளா ? 

(Vili) அடி.கள், நூலில், எங்கும் ! செங்கண் ' 4 கருங் 
கண் ' என்பவற்றைக் கூட்ட மூண்மையையும், இன்மையை 

யூம் குறிப்பிடக் கையாண்டிருக்கின்றனர். ஆயர் சேரியில் 

சேர்ந்திருந்கமையால் வெப்பேதிய கண்ணகியின் கண், 

கணவன் இறந்ததைக் கேட்டு அழுங் காலத்தில் கூடத் 

ser நிறம் மாறாம லிருந்து. சூரியன், * கரு நெடுங் கண் 

மாதராய் ' எனக் குறுப்பிடுவதிலிருக்து, கணவன் இறக் 

தான் என்பதை. மனம் உறுதியாய் ஏற்றுக் கொண்ட 
பின்னசே கண்ணின் நிறம் மாறு தலடைந் தது என்னு தெறி 
Beg. கோவலன் தன் கடிதத்தை மறுத்துவிட்டான் 

என்று தெதரிந்த பின்பும், மாதவி பிரி வெண்ணத்துக்கு 

இடம் அளிக்கவில்லை; ' மாலை வாசார் ஆயினும் காலை சாண் 

குவம்' என உறுதியுடன் கூறுகிறாள். இருக்தும், கோவலன் 

புறப்பட்டதைக் குறிப்பிடும் வெண்பாவில், அடிகள், 

மாதவியின் கண்கள் கருமையாயிருக்ததாகக் கூறுஇரார். 

ஐசே காள் தலையளி பெற்றதால் சவப்பான கண்ணகியின் : 
கண்கள், கணவன் இறந்ததைக் கேட்டும் சல நேரங் 
கழித்தே நிறம் மாதின; ஆனால், பல வருடங்கள் இடை. 

யாமல் தலையளி ஏற்ற மாதவியின் கண்கள் மட்டும், 
அவன் பிரி வெண்ணத்துக்கு இடம் கொடுக்காம லிருக் 

கையிலேயே நிறம் மாறிவிட்டன. இதை எப்படி ஈம்புவது 2 

மாதவி3யோடு ஊடிய மறு தினமே கோவலன் புறப் 
படவில்லை யென்றால், ௮வன் புகாசைவிட்டுப் பிரித்தது 

அன்று? தஇத்திசைச் இத்திரைக் இம்கள் சேர்க். தென ?
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அன்ற குதிப்பால், இச்திசவிழாச் சித்திரா பூரனையன்று 
தொடங்கிற்று என அதிதிலோம்; அவ் விழா இருபத் 
தெட்டு காட்கள் கடக்கும் என மணிமேகலை கூறு 

Gos: விழா முடிந்த அன்றிரவு. மாதவி மங்கல 

கீராடி,  அ௮ணிசகலன்களால் தன்னை அலங்கரித்துக் 
கொண்டு, ஊடற் கோலமோடு இருந்த கோவலனை 
ம௫ிழ்வித்துக் கடல் விளையாட்டைக் காணவேண்டும் 
ன்ற விருப்பச்தைத் தெரிவித்தாள். அவன் இசையவே, 
இருவரும் விடியற் காலையில் கடற் கரைக்கு வந்தனர்; 
அன்றைப் பகல் முழுவதும் கடற்கரையிலே கழித்தனர். 

மாலையில் மாதவியின் வேண்கோளுக் இணங்கிக் 
் கோவலன் பாடினான். பின்னர் மாதவி பாடினாள். 
இருவரும் ஒருவர் பாடிய குறிப்பை மற்றவர் ௮தியாமல் 

.மனக் கசப் படைச்தனர். கோவலன் அவளை விட்டு 

-விட்டுக் கண்ணகயிடம் வந்து செர்ந்தான். அன்று 

பதினான்காம் திதி என்பதை !உவவுத்தலை' என்ற 

“தொடர் குறிப்பிடுகிறது, 

மாதவி, கோவலன் பிரிவுக்கு மிகவும் வருந்திய 

வளாய்த் தன் வீட்டிற்குத் தனியே சென்றாள்; ஒன்றுங் 
அகூறுமல் சென்றுவிட்ட கோவலன், தன் கோபம் 

ஆதிக் காலையிலாவத வருவான் என்று எதிர்பார்த்தபடி. 
அன் திரவைப் போக்கினாள். பொழுது புலர்க்தன. அனால், 
கோவலன் வரவில்லை. பொழுது ஏற ஏற மாதவிக்னா 
மனவருத்தம் மேலிட்டது. ௮ மாறும் பொருட்டும், 

அவன் வர்தால் அவனை முக மலர்ச்சியுடன் வரவேற்கும் 
பொருட்டும் மாலையில், ௮வள் தன்னை அழகுபடுத்திக் 
கொண்டு மேன்மாடிக்குச் சென்றாள்; விளை வா௫த்தாள். 

கோவலன் இல்லாககை, அவரால் பொறுக்க மூ;.ய
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வில்லை. அன்று பெளர்ணமியாகையால், அந்திக் காலத்து 

மாச மறுவின்றித் தோன் திய சந்திரன், வேனிற் பள்ளியில் 

இருக்க மாதவியின் மன வருத்தத்தை. மிகுதிப்படுத் 

தினான். அவள் கோவலனை உடனே வருமாறு வேண் 

டிக்கொண்டு ஒரு கடிதம் எழுதி, வசந்தபாலையிடம். 
கொடித் த.னுப்பினாள். 

ஊடிவந்த கோவலன், தன் அகளர்ச்சியைக் கண்டு, 

கண்ணகி மாதவிக் களிக்கக் தனக்குச் இலம்புகளைக் 

கொடுத்ததைக் சண்டு மனம் வெம்பினான். * இத் ககைய: 

மனைவியை விட்டுப் பிரிந்தோமே” என்ற எண்ணம், அவனை 

ஈன்ருாஈப் பற்றிக் கொண்டது. பசத்தையோடு தான் 
அதுவசை வாழ்ந்தது வெட்கப்படத்தக்க வாழ்க்கை 

என்பதை அவன் :.அ௮ப்பொழுதுதான் உணர்ந்தான். 

க்ள்ளுண்பவரும் மயக்கம் நீங்கிச் சுய வுணர்வு பெற்ற: 

பின்பு, தம் செயல்களுக்கு காணுவ.து, இயற்கை யன்றோ 

மானம், அவமானம் என்ற சொற்கள் இரண்டையுமே. 

தன் ஆட்சியிவிருந்து அப்புறப்படுத்தி யிருந்தவன், பல 

ஆண்டுகளுக்குப்பின் அவற்றின் பொருளை உணர்ந்ததும். 

வெளியெ செல்ல விரும்பியிருப்பானு 2. 

ம நாள் பகல் முழுவதும் கோவலன் வெட்கக்: 

காரணமாக வெலிீயே ரெல்லவில்லை. முதல் நாள்: இசவி: 

லிருந்து அடைபட்டுக் கடந்தவனுக்கு, மாலை வந்ததும், 
வெளியே சென்று வரவேண்டும் என்ற ௮வா அதிகமா 
யிற்று. புகார் ஈகசத்தவர், சான் மாதவியை விட்டு நீங்கி 

மான முள்ள வாழ்க்கையை நடத்த முன்வம் இருப்பதை 
அதிக துவிட்டி ரப்பார்கள் என்று ௮வன் எண்ணினான். 

ஆகலே அவர்கள் இப்பொழு கன் பசற்ற ம எவ்வாறு
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ஏற்றுச் கொள்ளுகின்றனர் என்பதையும், வெளீயே 
'சென்றுவருவ,தால் ௮.மியலாமன்றோ 2 

இருட்டியபின் வெளியே வந்தவன், கடைத்தெரு 
வில் கூனியைக் கண்டான். ௮க் காட்சியே அவனைத் 
அணுக்குறச் செய்தது. தன் மாறுதலை விளம்பரப் 
படுத்த வெளியே வச்கவனைக் கடைத்தெருவில் பலர் 
முன்னிலையில் அவள் உறவ கொண்டாட முற்பட்டது - 
அவலுக்குக் தாங்கமுடியாக கொதிப்பைத் தத்த்து. 
அவள் கடிகுத்தை நீட்டிய பொழுது தியை மிதித்த 
வனைப்போல் அவன் துள்ளினான்; தான் மாறிவிட்டதை 
௮வளே யன்லிப் பிறரும் ௮ழமிய3வைண்டி. அக் கடிகத்தைக் 
கூட வாங்க மறுத்தான்; சன மிகுதியால், தன் உயர்வை 
விளம்பசப் படுத்துகிரொம் என்ற சகோக்கத்துடன், மாத 
வியை மனம் போனவா௮ தூற்மினான். ௮ன்று பெஎர் அமி 
அன்பதை, மாதவியின் கடிதத்தில் காணப்படும் “அரு இப் 
பொதகத்து அரும்பிடர்ச் தோன்றிய இ 
வன்' எனத குமிப்ப விளக்குகின்ற. 

BIBT Ch ௪ல் 

நாடு காண் காதையால், கோவலன் மதுரைக்குப் 
புறப்பட்டது பூருவ பக்கக்தில் எனச் தெரிகிறது. நிறை 
.மதியன்று மாதவியின் கடிகக்தை மறுத்தவன், பூருவ 
பக்கத்தில் புறப்பவேதற்குக் குறைந்தது பதினைந்து 
காட்சளாவனறு புகார் காக் இலேயே தங்கியிருக்க வேண் 

டும். இச் காலத்தில் ௮வன், தான் எதிர் பார்த்த அளவுக் 
குதி தன் மாறுதலை மக்கள் பொர௫ுட்படுத்தவில்லை என் 
௮ம், மாதவியைச் சென் தடைவதற்குமூன், தனக் கிருக்க 
செல்வாக்கு வெகுவாகக் குறைந்த விட்டது என்றும் 
உணர்ச்தான். ஆகவ மனுசைக்குப் போகவேண்டும் என்ற 

“ருப்பம் அவனிடம் 2, சான் Mug. Deere சாட்களாக
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அவனோடு களித்த மகிழ்ச்சியில் கண்ணகி தன் கனவை: 

மறத்திருந்தாள். அவனோடு கூடியிருக்கும் மகிழ்ச்சியைப்: 

பெறுவதற்காகக் குலப் பிறப்புக்கு ஒவ்வாத செயலைச் 

செய்ய அவள் தயங்கவில்லை. இருவரும் புகாரைவிட்டு 

நீங்கிச். சென்றனர். 

கடிதத்தை மறுத்த செய்தி கேட்ட பின்பும், மாதவி 

அவன் இரும்ப வருவான் என்றே எதிர்பார்த் இருந் தாள்... 

அனால் அவ்வாறு நிகழவில்லை. மாதவி அதற்காகத் தன் 

தம்பிக்கையை முற்திலும் இழக்துவிடவில்லை. என்றாவது: 

ஒரு காள் அவனைத் தன்மீது மீண்டும் ௮ன்பு கொள்ளச் 
செய்ய முடியும் என்றே ௮வள் எண்ணி யிருக்தாள். ௮க் 
காலத்தில் திடீரென ஒரு நாள் ஒருவருக்கும் தெரியாமல்: 

அவன் புகாசைவிட்டு நீங்கிவிட்டான் என்பதை, 

் வசந்த மாலைவாய் மாதவி கேட்டுப் 

பசந்த மேனியள் படர்நோய் உற்று 
நெடுகிலை மாடத்து இடைகிலத்(த) ஆங்கோர் 

படையமைச் சேக்கைப் பள்ளியுள்...... , 

(15: 67-70% 

விழ்ந்துவிட்டாள். இணி அவனை அவள் அடையக்கூடும் 

என்ற எண்ணம் எழுவதற்கே வாய்ப்பில்லாமற் போய்! 

விட்டசன் 2 ௮ இர்ச்சி நீங்கியதும், கோவலன் ககரத்தை: 
விட்டு நீங்கியதற்குக் தன்னையே பொறுப்பாளி யாக்கப்: 
பிறர் தூற்றுவர் என் றெண்ணி, மாதவி ௮வ.னுக்கு இசண்- 

டாம் முறைக் கடி.சம் எழுஇனாள்: ௮௧ கடிதத்தில், அவன்: 

தன் இருமுது குரவருக்கும் ஏவல் செய்வதற்கும், மனைவி! 
யின் பெருமையைக் காப்பதற்கும் திரும்பி வரவேண்டும் 

என்று அவள் வேண்டிக் கொண்டது குப்சிபிடத்தக்ஃ து.
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அவளும், கண்ணகுியைப்போல், தன் துயரைக் தாங்கிக் 

கொண்டு, காதலன். பெருமையைக் காக்க முன் வருகிறாள். 

இதை யுணர்ந்ததும், கோவலனுக்கு ௮வளுடைய gor 

பின் மாட்சியை அறிய முடிந்தது, பிரிந்தது தன் குற் 

மே என்று அவன் ஓப்புக் கொள்ளுகிறான். 

... கோவலன், புகார் ஈகசத்தில் பதினைந்து காட்களுக்கு. ' 

மேல் தகல்கிப் போகும் இக் கொள்கைக்கு, இரண்டு வித 

மறுப்புக்கள் சொல்லக் கூடும். ஒன்று: அவன் உணர்ச்சி 
வேகத்தில் செயல் புரிபவ னாகையால், தங்கியிருக்தால், 

மதுசைக்குப் : புறப்பட்டிருக்க மாட்டான் என்பது; 

அவன் பதினைந்து காட்களுக்குமேல் தக்கியிருக்தால் 

தன் தாய் தர்தையசைச் சென்று கண்டிருக்க வேண்டும்; 

அவ்வாறு கண்டிருந்தால் ௮வன் மதுசைக்குப் புறப்படும் 

படி. நேர்ந்திராது என்பது இசண்டாவ௮. 

கோவலன் தன் உணர்ச்சி வேகத்தில், ஆசாயாமல் 

செயல் பரிபவன் என்பது உண்மையே, மாதவியோடு ஊடி 
யது அவனுடைய இக் குண த்தை வற்புறுத்அுகறது, ஆனால் 

அன்றே ௮வன் மதுரைக்குப் போகவேண்டும் என்த 

எண்ணத்துக்கு இட மளித்தான் எள்று எப்படிக் கூற 
முடியும்? தன் மாறுதலை மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் 

கொள்ளாததை அதிந்தம், அவன் அராயாமலே, கண்: 
ணகியைக் கேட்காமலேயே ஒரு முடிவுக்கு am gb 

டான். அவன் முடிவைத் தெரிவித்த பின், கண்ணகி: 

மறுக்க இசையவில்லை. அவன் புறப்பட்டுச் சென்றான்... 

ஆகவே, அவன் பல நாட்கள். தங்கியது அவன் உணர்ச் 

வேகத்தில் செயல் புரிவதற்குப் பொருத்த மற்ற தன்று. 

இரும்பி வந்த கோவலன், காய்தந்தையசைக் காணச் 
செல்லாததிற் பிழை யில்லை. அவனுக்கு மாதவி சுட்டிக்
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காட்டிய பின்னசே, தன் தாய்தந்தையரிடத்தில் பற்று 

ஏற்படுற. அப்பொழுதும் ௮வன் தானே ஒரு கடிதம் 
எழுதாமல், மாசவி தனக் கனுப்பிய கடி.தத்தையே ௮வர் 

களுக்கு அனுப்பியது, அவன் 'அவர்களிடத்து எவ்வளவு 

சம் அன்பு கொண்டிருர் தான் என்பதைக் காட்டுகிறது. 

இருமுதூ குசவர், அவனைச் சென்று காணாததிலும் 

பிழை யில்லை. அவன் இிருக்தியது அவர்களுக்கு மூழ்ச்சி 

யளித்திருக்கும். அவன் திருந்திய அணிமையில் தன் 

தவறுகளை அவன் மாற்திலும் மறக்துவிடும் வரையில், தாம் 

அவனைச் சென்று காண்பது அவனுக்கு வருத்தத்தை 

விளைவிக்கும் என்பதை அவர்கள் | DEBS தனர். 

இருமூது குரவர் ஏவலும் பிமைத்2தன்' எனக் 

கொவலன் கூறுவது, அவன் தான் செய்த தவறுகள் 

அனைத்தையும் எடுத்துக் காட்டும் பொழு கூறப்பட்டது 

என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும். தவறு செய்தவர் 

இருக்கி, தம் திரு த்தக்தைக் கண்டு பிறர் மகிழ மீவண்டும் 

என்ற எண்ணத்தில், தம் தவறுகளைத் தாமே மிகைப் படுத் 

அவது இயற்கையே. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தவறுகள் 

மிகுகின்றனவோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு தம் திருத்தம் 

போற்றப்படும் என்பது அவர்கள் எண்ணம் போலும் ! , 

கோவலன் 'சேயிழை கேள்...... என்று தொடங்கித் 

கான் மதுசைக்குப் போக2வண்டும் என்று ADO ss 
உண்மையில் அவன் திரும்பி வர்தவுடனே நிகழ்ந்த தன்று. 
இல்லையேல், மாதலிக்குக் கொடுக்கக் கண்ணகி அளித்த 

கலம்புகளை, அவன் பொருளீட்டப் பயன், படுத்தப் 

போகிறான் என்றதை அறிந்தவுடன், கண்ணகி அவன் 

மாறுதலைக் கண்டு மட்டற்ற மஇழ்ச்சி யடைந்திருக்க
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வேண்டும்; அல்லது எதிர்பாசாத . வகை.ில் இம் மாறுதல் 

கிகழ்க்ததைக் கண்டு மூர்ச்சித்துவிட் டிருக்கவேண்டும். 
அடிகள் இவ்வாறு நிகழ்க்கதாகக் கூறவில்லை. தன். மாறு 

SO ௮திவித்ததோடு, திகைப்பைத் தரக்கூடிய மதுசைச் 

செலவையும் அவன் கூறியும், கண்ணகி உணர்ச்சி யற்ற 

மசப் பொம்மைபோல் இருந்திருக்கமாட்டாள். அவள் 

மன நிலையை அடிகள் விவரிக்காக,து, இவை, பல நாட்கள் 

இடையிட்ட நிகழ்ச்சிகள் என காம் அுணிவதற்குச் 

இறந்த ஆதாரமாய் ௮மைகன் ந.து. 

கதைக்குக் கேரவலன் திரும்பி வருவதும், மனசைக் 

குப் புறப்படுவதும் இன்றியமையாதவை. இவற்றை 

அடிகள் விவரிக்காமல் சுருக்கிக் கூறியது, நாம் சதை 
கிகழ்ச்கெள் வெகு விசைவாய் நிகழ்கன்றன என்று எண் 
ணிக் கொள்வதற்கே, அவர் வேனிற் காதையை முன்னும், 

.கனாத் திறத்தைப் பின்னும் ௮மைத்திருப்பதும் ௮க் காச 

ளம் பற்தியே. 

பூரூவ பக்கத்தில், எந்த நாளில் கோவலன் புறப்பட் 
டான் 2 இதற்குச் சரியான விடை யளிக்கச் லெப்பதிகாசக் 

இல் உள்ள காலக் குறிப்புக்கள் இடச் தரவில்லை. பூரூவபக் 
கத்தின் முதலிலேயே ௮௨ன் புறப்பட்டிருக்க வேண்டும் 

என்று மட்டுமே கூறலாம். மாதவி எழுதிய கடிதத்தில் 

இளவேனில் குறிப்பிடடப்ட:் டிருப்பதா லும், அவளை மாடி 

யேறி வீணை வாசிக்கத் தாண்டியது தென்றல் எனக் கூறம் 

பட் ஓிருப்பதாலும், கோவலன் அவளை விட்டுப் பிரிக்க 

இத்திசை மாத இறுதியிலையே என்று அணிவதற்கு இட 

மளிக்கறது. இன, பதினைந்து தினங்களுக்கு மேல் தங் 

இப் புறப்பட்டு, ஒரு உரைக்கு ஒரு காதம் கடக் பல கான்
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தங்கச் செல்கிறானாகையால், மாங் காட்டு மறையவளை: 

ஆனி ஆசம்பத்தில் கோழி.யுருக்கப்பால் அவன் சண்டதா 

கக் கூறப்பட்டிருப்பதோடு பொருத்தமாய் அமைகிறது; 

அவன் கொல்ப்பட்டதால், அடியார்க்கு ஈல்லார் 

அவன் புறப்பாடு நாச யோகத்தில் இருந்திருக்க வேண் 

டும் என்று கருதினார். அவர் கூறும் அண்டில் பங்குனி . 
இதியில். பெளர்ணமி வருகிறது. இத்திசை நிறை மதி . 

௮ம் மாத இறுதியில் வருகிறது. இவ்வா திருக்கும் 

வரு: ங்களில் பங்குனி ௮கத்இல் வரும் நிறைமதி காளைச் 

சி,தஇசா பூரணையாகக் கொள்ளும் வழக்கம் உண்டு, அவ் 
வாத கொண்டால், அடியார்க்கு ஈல்லார் காலக் குறிப்பு 

கனைன் றிது இருத்திப் பொருத்த முடையனவாக க்க 

லாம். அவர் கூறும் ஆண்டில், இத்திசை இறுதியில் வரும் 

பெளர்ணமிக்கு முகனாள் கோவலன் மாதவியோடு ஊடி. 

யிரும் தால், வைகாசி பஇனைர்துக்குமேல் புறப்பட்டிருப் 

பான். .௮ந் நாட்களில், கேட்டை விடிவதற்குப் பத்து 
காழிகைகளுக்கு முன் உச்சமாய் இருக்கும். இஃது அவன் 
புறப்பட்ட நேரத்தைக் தீதுடையதாகச் : செய்யும் தகுதி' 

யைப் பெற்றிருப்பதோடு, ஒரு காதம் ஈடக்து காலையில். 
கவுக்இப் பள்ளியை ௮வன் ௮டைந்ததற்கும் பொருத்த 

மாய் அமைகிற அ. 

ee தவாவை
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(௮) “முறையில் ௮சசன் தன் ஊரிருக்து வாழும் 

நிறையுடைப் பத்தினிப் பெண்டிர்காள்''. ' 

கண்ணகி மதுசை நகரத்துப் பத்தினிப் பெண்களே, 

இகழ்ந்தகாக இவ் வடிக்கு: அடியார்க்குகல்லாரும் தாட். 

டாரும் பொருள் கூறுகின்றனர். (அருக்திறல் ௮சசன்- 

முூறைசெயின் அல்லது பெரும் பெயர்ப் பெண்டிர்க்குக். 

கற்புச் இறவாது ', 'மாதவர் கோன்பும், மடவார் கற்பும் 
கரவலன் காவல் இன்றெனில் இன்ராம்' என்பன 

வற்றை விதிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு, பாண்டியன் முறை 

தவறியதால், ௮வன் ஊரில் வாழும் பெண்களும் கத்பித 

இழந்தவர் அல்லர் என அவர்கள் வற்புறுத்துகின்றஊர்.. 

௮சசன் தவறியதை காம் உணர்லோம் 2 ஆனால் 
அதைக் சண்ணகி எப்படி அறிவாள் 2 நிறையுடைப். 

பத்தினிப் பெண்டிர்காள் ' என்பது கண்ணகி கூற்று. 

அரசுறை கொயில் ௮ணியார் Core pu 

கசையாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என் 2ற 

கசையாமல் வாங்கிய கள்வனும் என்றே 

குரைகழல் மாக்கள் கொலைகுதிச் தன2ர?'. 

கணவன் கொலையைப் பற்றிக் கண்ணகி அ.தித்திசூல 

ட. தது இவ்வளவே. தன் காவன் கள்வன் ௮ல்கன் என்பதை: 

கன்றாகத் தெரிந்தவ ளாகையால், சிலம்பு ௮சண்மணையைம் 

சேர்ந்தது என்ற குறிப்பைக் கொண்டு, அவள் கணவஷை



40. சிலப்பதிகாரம்! 

,இழக்த கலக்கத்தில் “முறையில் அரசன் ', | மன்னவன் 
Sapo pis’ என்னு கூறுகிறாள். இவ். வாதில்லாமல்,. 

தாசன் தவறு செய்தான் என்பதை ஈன் குணர்ந்தே 

அவள் ௮சசனை இகழ்ந்து கூறினாள் என்றால், * என்காற் 
“சிலம்பு கொள்ளும் விலைப் பொருட்டால் கொன்ஞுசே' ! 
சான்ற அவள் பேச்சுக்குப் பொருள் என்னை? தன் 
அிலம்பை வாங்குந் தகுதி மதுசை மன்னனு னுக்கு இல்லை 
என்பது அவள் கருத்தா? 

கண்ணகி கூறியவற்றை இவ்வாறு ஆரரய்வது ஏற் 
வபூடைய தன்று. ஏனெனில், ௮வள் இவற்றைக் தன் கண 
வனை: இழகர்த கலக்க த்தில் & Dear. பின்னர் ' என்னுறு 

¢ வினைகாணாு இதுவென emrurGrr’, (வேந்தன் 
அனைக்கண்டு இத்திறங் கேட்பல்' என்று கூறுவதால், 

அவளுக்குக் கொலை ஏன், எப்படி நிகழ்ந்தது என்று 
“தெரியாது என விளங்குகின்ற. இச் நிலையில் அவள் 
அசசனை இகழ்வதற்கு அதாரம் இல்லை. தான் தன் 
அணவனைக் காணப் போவதையும், அவன் வாயால் Gan 
asvrgeor Calas Curamsyb aig காணுமாறு 
அழைக்கும் பெண்களை அவள். இகழந்து பேசியிருப் 
பாளர் 2 

.... அடியசர்க்கு நல்லாரும், காட்டாரும் கண்ணகி, 

அபதிதினிப் பெண்களை இகம்ர்ககாக உரை ப ட 
அரசணம், ட Horror ஊரிருந்து வாழும்” 

ன்ற அடியே, பத்தினிப் பெண்களுக்கு மட்டுமேன், 
அயமரியாதையுடைய எவருக்கும் ட - ஆட் 

சிக்கு. உட்பட்டவரா யிருப்பது. அவமதிப்பே! தான்... 

அறுவது இவ்வாறு பத்தினிப் பெண்களின் பெல் 
அருகி. குறைவை விளைவிக்கும். என்று அசாயாம:மீலயே,
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கண்ணகி தன் கணவனை இழக்க கலக்கச்தில் அவ்வாரு: 
கூறிவிட்டாள். மேல், வழக்குரை காதையில், அவள் 

* இறைமுறை பிழைத்தோன் வாயிலோயே ' எனக் கூறு: 
வதும் இத் சகைய2தத! 

. “கோதச்க செய்தாள்' என்பது நாட்டாரும், அடி. 

யார்க்கு ஈல்லாரும் கூறுவதைப் போல், சண்ணஇ பத்தினிம்.. 
'பெண்ககை இகழ்ந்ததைக் குறிப்பிடாது. அவ் வடியில்- 

எள்ளல்! என்ற .சொல்லுக்கு அரும்பத வுசைகாசச் 

சிறந்த உசை கூறுவது கவனிக்கக் தக்கது. (கோவலன் - 
உயிர்பெற்று எழுந்து என்னுடன் பேசாமத் போம்: 

விடின், இவள் தன்னால் செய்ய முடியாகவற்வைச் செய். 
தாகக் கூறி ஈம்மை அமைத்து வந்து மோசஞ் செய் 

தாள் என்று என்னைப் பரிக$ியுக்கள்' என்றே கண்ணக் 

சான்ளோரையும், பெண்டிசையும் கோக்கக் கூறுகிறாள்! 

(அ) “என்னுறு வினைகாணா இதுவென உசையாசோ”: 

'ஈர்வதோர் வினைகாணா இதுவென உசையாசோ:: 

'உண்பதோர் வினைசாணா இதுவென உயைாசோ!':. 

இவைகளுக்கு ' என் வினைகாண் இதுவென்று ஓழு. 
வார்த்தை சொல்லார்களோ சான்றோர் ' என்பது அகும்: 

பதவுமை. அடியார்க்கு நல்லாரும், காட்டாரும் அதையே 

apy ms துகின்றனர். 

௮௬ காட்டுச் சான்றோர், இஃது உன் பழவினை' என் x: - 

கண்ணூக்குக் கூறினால், அதனால் ௮வள் ஆறு தலடைத்ு 

விடக் கூடம் என்பது உரையாசிரியர்கள் கருத்தும் 

போலும்! ௮வ் வாராயின் கண்ணகி அவர்ககா ஏன் 

கோவலன் கொலைப்பட்ட இடத்துக்கு வேண்டி அழைத்: 

வச2வண்டும் 2 அவர்கள், கடந்தவை ' கண்ணகியின் பட.
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அினை' என்று கூறினால், கோவலன்மீ௮ு சுமக்தப்பட்ட 
2nff SHEA Dior ? 

கண்ணகி எவ்வாறு .:!மன்னுறு அயர் செய்த மற 
வினையை ? அ௮அியாதவளாய் இருக்காளோ, அவ்வாறே 
சான்றோரும் அதை அ௮றியாதவசாய் இருந்தனர். ௮வ் 
ஊன மிருக்க, அவர்கள் எப்படிக் கண்ணடயை நோக்க, 
:*இஃது உன் பழவினை' என்று கூறமுடியும் 2 ஒருகால் 
அவளுக்கு அறுதல் கூறுவதற்காக, அறியா தவசாயிருக்அும், 
உலக வழக்கத்தை ஒட்டி அவர்கள் அவ்வா று கூறினாலும், 
அதினால் கண்ணகி ' மன்னுறு அயர் செய்த மற வினையை! 
- அ ஜிக்கவளாப்க் மாறிவிடக் கூடுமா 2? 

இவ்வாறெல்லாம் இடர்ப்படும்படி அடிகள் அவ் வரி 
அளை: அமைக்கவில்லை. என் வினை இது! என்று கோவ 

லன் உயிர் பெற்று எழுந்து கூறமாட்டானா எனக் கண் 
ணி சான்றோரைப் பார்த்து ஏங்குவதையே ௮ல் வடிகள் 
உணர்த்துகின்றன. கணவளை எழுக்து Cur mash 
Spor TID) KDE சான் 2ரோசை அழைத்துக் கொண்டு, 
கண்ணகி, yor கொலைப்பட்ட இடத்துக்கு வந்தாள். 
தான் சான் ருக்கு உசைத்தவற்றை oe 
அனக்கு ஆறுதலாக இருக்கவும் எழுந்து பேசுமாறு கணவ 
அடலை வேண்டிச் கொள் ருள். மூத லிரண்டு அடிகளை 
அவள் அவனை கோக்கிக் கூறுவதைப்போல் அமைத்து, 
பின் னிசண் டடிகளை *உசையிரோ ?, என மூடிக்காமல், 
அவடர்க்கை முடி வடையனவாகச் செய்தது சான்றோருக் 
குச் சிறப்பளிப் பதற்காகச் செய்யப்பட்டது. இவ்வா ஜில் 
லாமல், கண்ணகி கன் கணவனைக் குறித்தே பேசுவது 

போல் முற்றிலும் அமைக் இருந்தால், ARES HES சான் 
அர், இவன் | இங்கு அழைத்து வந்து, கணவ ஏடலைக்
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கண்டபின், ஈம்மைப் புறக்கணித்து விட்டாள் என்று எண் 
அணிச் கொள்ள இடமிருக்கும். கோவலன் இஃது என் பழ 
வினை ' என்று கூறுவது கண்ணகிக்கு மிக்க: ஆறுதல் அளிக் 

கக் கூடியதே! 

(இ) : பெண்டிரும் உண்டுகொல் பெண்டிரும் உண்டு 
கொல் ?! 

் சான்றோரும் உண்டுகொல் சான்றோரும் 
உண்டுகொல்: ! 

: தெய்வமும் உண்டுகொல் தெய்வமும் உண்டு 
் கொல் !1 

இங்குக் * கொல்” என்பதை எதிர்மறை யாக்கி 

* உண்டாயின் இப்படிப் பிறவாது; ஆதலால் இல்லை என்ற 

வாறு" என அரும்பத வுசைகாசர் பொருள் கூறுகன்ஞுர். 

அடியார்க்கு நல்லாரும், காட்டாரும் இதையே பின்பற்று 

இன்றனர். ‘ 

் வானம் பொய்யாது வளம் பிழைப் பறியாது கீணில 

வேந்தர் கொற்றஞ் சிதையாது பத்தினிப் பெண்டிர் 

இருந்த நன்னாடு ' என்பது பத்தினிப் பெண்களைச் இறப் 

பிக்கச் கூறப்பட்டதே யன்றி விதியாகா௫. “பத்தினிப் 

பெண்கள் இருக்தால் இவ் வநீதி எற்பட்டிருக்காதே !! 
எனக் கண்ணகி கருதியது உண்மையே. ஆனால் அவம் 

களால் ௮சசனை அநீதி செய்யவொட்டாமல் தடுத்திருக்க 

கூமொ £ ': பெண்டிரும் உண்டுகொல் ! ' என்று ஏங்கப 
கண்ணகி, அவர்களுடைய செயலற்ற நிலையை உணர்க 
தும், சான்றோரும் உண்டுகொல் ! ' என மாற்,சிக் டூ 

Baer. சான்றோர் ௮சசனை சேர்வழியிற் செலுத்தக் 
செயல்வகை தெதரித்தவர்சாம். ஆனால், அவர்களைக் 

குறை கூறுவதிலும் பயன் இல்லை. அவர்களும் Darter
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நிகழ்த் ச பின் னன்றோ அநீதி நிகழ்ச் தை அறிந்து கொண் 

டனர். ஆகமவகதான், கண்ணகி இறுதியாகத் ' தெய்வமும் 

உண்டுகொல் ! ! எனக் கேட்கிறாள். தெய்வம் என்று ஒன்று: 

இருப்பதும், ௮ஃது உலகத்தில் நிகழ்பவை யனைத்தை 

பும் அதியும் ஆற்றல் பெற்றதாய், ஈல்லோரைக் காத்தலை: 
யூம், அறத்தை நிலை காட்டலையும் தன் கோட்பாடுகளாய்க். 

கொண்டதாய் இருப்பதும் உண்மையானால், ௮ஃது ஏன் 

இவ் வநீதி ஏற்படாமல் தடுத்திருக்கக் கூடாது 2? ' 

தெய்வம் கண்ணகயினிடத்தில் இசைவாய் அகப்பட் 

டுக் கொண்டதால் இவ்வா£று உல&ல் நிகழும் ஒவ்வொன்றை: 

யும் அதை விளக்குமாறு கேட்பது முறையன்று. அனால், 
சூரியனைச் சான்றுகூறச் செய்தவள் கேட்கையில், அது 

வாளா இருக்கது விடுவது அதன் பெருமைக்கும், தகுஇக் 

கும் கேடு விளைவித்துக் கொள்வகாகே மூடியும். ஆகவே, 

௮௮ கோவலனை எழுப்பித் தந்து, தன் பொறுப்பைத் தட் 

டிக் கழித்துவிட்டது. உயிர்பெற் றெழுந்த கோவலன், 
தன் கொலை, ஏன், எப்படி. நிகழ்ந்தது என்று கூருமலே 

மீண்டும் இறந்து விட்டான். ௬ண்ணச தெய்வத்தை 
கோக்கிக் கேட்ட கேள்விக்குச் சரியான விடை கிடைக்க 

வில்லை என்பது உண்மையே, ஆனால் அதற்குத் தெய்வம். 

பொறுப் பாகாது. உயிர் பெற்ற கோவலனே பொறுப்: 

பாஸி! ் 

(ஈ) * மாயங்கொல் .மற்றென்கொால் மருட்டியதோர் 

தெய்வங்கொல்: 

போயெகங்கு காடுகேன் பொருளுசையே இதுவன்று 

காய்சினக் தணித்தன் திக் கணவனைக் சைகூடேன் 

திவேந்தன் தனைக்கண்டுஇக் திறங்கேட்பல் 

யானென்றாள் '' !



ஊர் சூழ் வரி 145: 

உயிர் பெற்று எழுந்த கோவலன் உடல், அவள் 

ஆறுதல் அமையும்படி ஒன்றுங் கூறாமல் இறந்து: 
விட்டதே ! கோவல ஸயி ரிருந் திருக் தால் இவ்வாறு நிகழ்ச்: 

இருக்குமா £ அகலே, அவன் கண்முன் நிகழ்ந்த. 
நிகழ்ச்சி மாயமோ? ௮வள் கண்ணீரை மாந்தி 

‘OG’ wep வாய் திறந்து கூறியது மாய 

மாகுமா ? கோவலனு மில்லை, மாயமு மில்லை என்றால், அவள் - 

கண்டதை என்ன என்று சொல்வது 2 அவளை மயக்கியது: 

ஒரு தெய்வமோ £ அவன் தன்னை எதிர்பார்த்.த வகையில் 
சக்திக் கிழுத்தவளை அலைக்கழிக்கச் செய்வதற்குத் தெய் 

வத்திற்குக் தகுக்த"காரணம் இல்லாமல் இல்லை. 

௮ஃது எதுவாக இருப்பினும் இருக்கட்டும். கோவ 

லன்கொலை என், எப்படி நிகழ்க்தது என்று ௮வள் அறிக். 

கொள்ள முடியவில்லையே ! கணவன் உடல் அவள் எதிர் 
பார்த்தபடியே உயிர் பெற் நெழுந்தது, ஆனால், கொலை 

கடந்த விதத்தைப் upp ஒன்றுங் கூறவில்லையே ! 

அதைப் பற்தி அவள் இனி: எவ்வாறு அ௮.இியமுடியும் 2 
யாரைக் கேட்டால் தெரியும் 2? இந்தக் கலக்கத்தை அடி 
யோடு நீக்கிவிடலாம் என்றாலோ, ௮௮ கூதிய வரத்தை: 

யும் ௮வளுக்கு அவ்வாறு செய்ய ஒரு பற்றுக் கோடாக 

அமையவில்லை. ' இரு' என்று சொல்லிப் போயித்தே ! 

அவள் இருந்து என்ன செய்யவேண்டும் 2 கொலை 

் நடந்த காரணம் தெரிந்தால், ௮ஃது BED என்று 
தெரிந்தால், கணவன் பெருமையைக் காக்க முயல 

லாம். வினைப் பயனாக நடந்தது என்று தெரிந்தால் கண 

வனுடன் சேர்ந்திருக்கக் தானும் உயிர் மாய்த்துக் 

கொள்ளலாம். அது தெரியாம லல்லவா ௮வள் கலங்க 
வேண்டியிருக்கிற து ! ஆகவே, அ௮ரரனைய பென்று 

10
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கொலைக்குக் காரணத்தைக் கேட்பது என்ற அுணிவுக்கு 

அவள் வந்தாள்: கொலைப்பட்டவனுக்கும், அதைச் செய்த 

வுக்கும் ௮தன் காணம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். 

: போயெக்கு தாடுகேன் ' என்பதற்குக் ௫ கணவனை. 

எங்குச் சென்று கூடுவேன் * என அடியார்க்கு ஈல்லார் 

கூறுவது பொரு என்று: ஏனெனில், அடுத்த அடியில், 

அவளே (கணவனை இப்பொழுது கூடமாட்டேன் * 

என்று கூறுகிறாள். காட்டார் கூறும் ' கணவனை எங்குச் 
சென்று. கூடுவேன்? '' என்பதும் பொருளன்று: ஏனெ 

னில் (கணவனைக் கைகூடேன்' என்று கூறுபவளுக்கு, 

அவனை எங்குச் சென்று கூடுவது என்று தெரியாம லிருக் 

திருக்க முடியாது. * 

(௨) ் என்றாள் எழுந்தாள் இடருற்ற தீக்கனா 

நின்றாள் நினைந் தாள் நெடுக்கயற்கண் நீர்சோச 
நின்றாள் நினைக்காள் நெடுங்கயற்கண் நீர். துடையாச் 
சென்றாள் ௮ச௪ன் செழுங்கோயில் வாயில்முன்.!. 

விரைவைக் குறிப்பிட, அடிகள் சின்னஞ் சிறு வாக்கி 

வங்களைக் கையாண் டிருக்கிறார். அ௮சசனைச் சென்று காண 
வேண்டும் என்ற தீர்மானத்துடன் கண்ணகி எழுக்தாள். 

முன், புகாரில் இருக்கையில், ௮வள் சண்ட கனவின் கினைவு 

குறுக்கிட்டது. ௮வள் நின்றாள். கனவின் நிகழ்ச்சிகளை ஒவ் 

வொன்றாுய்ச் இந்தித்துப் பார்க்கையில், இவற்றை நிகழா 

மல் தடுத்திருக்கலாமே என்ற எண்ணம் தோன்தி ௮வளை 
வருத்திற்று. அவள் கண்களில் நிசம்பிய நீர் பெருகி 

யோடிற்று. இவ்வாறு வருந்தி யிருப்பதால் பயன் யாது £ 
அணவனுடைய பழியைப் போக்க முயலாமல் அழுது 

கொண்டிருப்பது அழகாகுமா 2? அசசனைக் காண வேண்டு
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“மென்று கொண்ட உறுதி நினைவுக்கு வந்தது, அத்து 

நினைவு தோன்றியதும் அவள் தன் சண்ணீசைதக் தஅடைத் 

தாள் ; ௮சண்மனையைச் சென்றடைந தாள். ் 

‘Pans stor’ crop சொல் இசண் டிடங்களிலும் 

'ஒசே பொருளை நினைத்துக் கொண்டதைக் குறிப்பிடாது. 

முதலில் நினைத்துக் கொண்டது கனவு; பின்னர் நினைத் 

அக் கொண்டது அ௮சசனைக் கண்டு கொலையின் காச: 
ணத்தை ௮திய வேண்டும் என்று கொண்ட உறுதி. இவ்: 

வாறு பொருள் கூறாமல், இரண்டாம் முறையாக, ' நினைந் 

தாள்” என்ற சொல் வரு மிடத்தில், அதை விளையா 

லணையும் பெயசாக்கி, கனவை நினைத்துக் கொண்ட 

வளாகிய கண்ணடி வழிகாண நீர் துடைத்துச் சென்றாள் 

எனப் பொருள் கூறுவது அடிகள் கருதியதற்கு நேர் 

MOT GES கூறுவதாக முடியும். தஅயசங் காரணமாக எழுந்த 

நீர் ஒரு முறை துடைத்து விட்டால் நின்று விமொ2 
அசசனைக் காண வேண்டும் என்ற உறுதியால் சனவின் 

நினைவு தகர்த்தெரியப் படாவிட்டால் அவள் அவ்வளவு 

விரைவாக ௮சசன் கோயிலை அடைந்திருக்க முடியுமா 2 
இலப் பதிகாரத்தில் காடகத் தன்மை மிக்க காதை ஊர் 

சூழ்வரி; ௮த.னள்ளும் மிகச் சிறந்தது இப் பகுதி. 

கண்ணகி Filey. 

கனாத் திறமுசைத்ச காதையுள், கோவலன் கண்ணகி 

யைக் காண வரும்பொழுது, அவள் வாடிய மேனியுடனும், 

வருத்தத்துடனும் காணப் படுகிறாள். ஆனால், 'பொய்த்தி 

யோடு கூடி என் பொருளைத் தொலைத்து விட்டேன். இப் 

பொழுது என் வறுமைக்கு காணுகிறேன் ' என்று அவன் 

கூறியவுடன், ௮வள் முகத்தினின்றும் அன்பக் குதி நீங்கி
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விடுகிறது, அவள் புன்மாறுவல் செய்கிறாள். எதிர்பாசா ௬ 

விதத்தில் இவள் இங்குச் சிரிப்பதற்குக் சாரண மென்ன 2 

i) சணவன் இிருர்தி விட்டான் என்ற உவகையா 2 இருந்தி p 
(4) அவன் அயசத்தைத் தன்னால் தவிர்க்க முடியும் 

என்த மூழ்ச்சயொ ? 

இவற்றுள் முதற் காரணம் பொருத்தமுடைய தன்று 

என்று எளிதில் உணசலாம். அவன் மாதவியோடு மாறு 

பட்டதை அ௮வள் அறியாள். கையில் பணம் கிடைத்த 

வுடன் அவன் மீண்டும் மாதவியி னிடமே சென்றுவிடு 

லான் என்றே goer எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாள். 

இசண்டாவது மிகப் பொருத்தமுடையதுபோல் காணப் 

படுகிற. கவுந்தியடிகளால், ' தன் துயர் காணாத் தகை. 

சால் பூங்கொடி எனப் பசாட்டப் படுபவள் இவ்வாறு 

தடந்து கொள்வது ஏற்புடையதே! அனால் ௮வள் சிரித்த: 

காலத்தில், ௮வள் மனநிலை எவ்வாறு இருக்த.து என்று 

ஆசாய்க்தால், இக் காரணமும் பொருத்த முடைய தன்று: 
என விளங்குகின்றது. 

"இச் சமயத்தில் ஒர் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டுவது 

இன்கியமையாததாய் இருக்கறது. கதையில் வரும் 

பராத்திங்களோடு நாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் 

என்றே ஆரியர்கள் -விரும்புசன்றனர். அவ்வாறு செய் 

வதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அவர்களுடைய: 

குணக் கூறுபாடுகளை ஆசாயும் பொழுது, அவர்கள்பால் ' 
ஈமக்கு இயற்கையில் எற்படும் விருப்பமோ வெறுப்போ 

தலைகாட்ட விடக்கூடாது. . 

கோவலனுக்கு மறு மொழியாகக் கண்ண கூதிய 

சொற்கள் மூன்று: !சீலம்பு உள கொண்ம்'. இச் சொற்
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களால் அவன் மன மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறான் என்று 
எவ்வாறு கூறக்கூடும்? கணவன் வருத்தத்தைப் போக்கு 

வதில் ஊக்கங் காட்டுபபளுடைய சொற்களா அவை 

ஊர்ளும் வரியில் அவள் கணவனுடலைப் பார்த்துக் கூறும் 

"சொற்களோடு இவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில், இவை 

களுக்குச் * லெம்புகள் இருக்கின்றன; எடுத்துச் செல்லும் £ 
என்று பொருள் கூறுவதே பொருத்த முடைஃது எனத் 

தோன்றுகிறது. ' செல்லும் ' எனறு ௮வள் சொல்லா தது 

அவள் பெருமையையே காட்டுகிறஅ. ஆனால் அவள் 

"பேச்சின் விசைவும், தொனியும் ௮ப் பெசருசையே பயக் 
தின்றன. கணவன் வசவில் மகிழ் ச்சியடையக் கூடியவளா 
மிருத்திருக்கால், அவனை மலர்க்த முகத்துடன் வரவேற் 

திருக்க மாட்டாளா 2 

கோவலன் வருத்தப்பட்டது மாதவிக்குக் கொடுக்க 

ஒன்று மில்லையே என் றன்று; இது கண்ணகிக்குத் தெரி 

யாது. அவள் சிலம்புககாக் கொடுத்தது அவன் அவற்றை 
.மாதவிக்குக் கொடுத்து மகிழட்டும் என்றே, இதைக் 

கோவலன் ௮திக்து கொண்டான்; ஆகவேதான், “இச் 

தலம்பை முதலாகக் கொண்டு இழக்க பொருள்களை மீண் 
டும் பெறுவேன்' என்று விளக்கிக் கூறுகிறான். 

(இச் இலம்பு முதலாகச் சென்ற கல2னாடு உலக்த 

பொருள் ஈட்டுதல் உற்2றன் ' என்று கூறுகையில் 

கோவலன், சென்ற கலன்களைக் குிப்பிடுவது கவனிக்கத் 

தக்கது, இதனால், ௮வன் பல முறை, கண்ணகியின் ௮ணிக 

கலன்களைப் பெற்றுச் சென்று மாதவிக்குக் கொடுத்திருக் 

-திரான் என்று வெளிப்படுகிறது. அணிகலன்களைப் பெற 

அந்து ஓவ்வொரு முறையும், அவன், அவள் மன மகிழும்
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படி. பேச, அவளை மகிழ்விக்க விரும்பி யிருக்கவேண்டும்... 

முதல் ஒன் இிசண்டு முறைகளில், அவன் கூறுவனவற்றை 

உண்மை யென நம்பி, அவள் மகிழ்ந்திருப்பாள். ஆனால், . 

அவன் அ௮ணிகலன்கள£ப் பெற்றவுடன் மாதவியிடமே 

சென்று சேர்த்ததைப் பார்க்க, அவளுக்கு மனவருத்தம்: 

ஏற்படாம லிருந்திருக்கா.து. 

் சலம் புணர்க் கொள்கைச் சலதியோ(டு) அடிக் 

குலந்தரு வான் பொருள் குன்றக் தொலைத்த 

இலம்பாடு நாணுத் தரும் எனக்கு ! (9: 69-71): 

எனக் கோவலன் கூறியபோது, அவன் உண்மையையே 

உசைத்தான் என்று நா மறிவோம். ஆனால், சண்ணகி 
இதற்கு முன்னர்ப் பல முறைகள் அவன் நஈடித்ததைப்: ' 

போலவே, இப்பெர்முதும் தன்னிடத்தில் அன்புள்ள: 

வனைப்போல் பாசாங்கு -செய்கிறான் என்று எண்ணிக் 

கொண்டாள், ஓவ்வொரு முறையும் ௮வள் தன் வேடத்: 

தைத் தெரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டாள் என எண்ணி, 

ஒஓசே விதமாகக் கோவலன் மாதவியினிடத்து வெறுப்புக் 

கொண்டவனைப்போல் நடிப்பது ௮வன் அறியாமை 

யையே காட்டுகிற. ௮வன் மரியாதைக்காக ஒன்றுங் 

கூறாமலிருப்பதை, அவன், ௮வள் அறியாமை காசணமாக 
வாளா இருப்பதாக எண்ணிக் கொள்ளுகிறான். அவன் 

மீண்டும் ௮தே வேடத்துடன் வரும் பொழுது அவள் 
சிரிக்காமல் இருக்க முடியுமா? (உன் வேடத்தையும். 

நடிப்பையும் சான் ஈன்றாகத் தெரிந்து கொண்டிருக்க 

றேன் என்று இதுவசை உன்னால் உணச முடியவில்லையே ” 
என்னு வாயாற் சொல்லாமல் ௮வள் சிரிப்பால் தெரிவிக்க: 

ருள். இவ்வாறு செய்வது அவள் பெருமைக்குச் அண்மை, 

பயப்ப தாகுமா ?
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கண்ணக் கோவலன் கூறியவற்றை உண்மையாக ஏற் 
க்கொண்டு, லெம்புகளை மகிழ்ச்சியுடன் கொடுத்தாள் 

என்று பொருள் கூறுவது, மனித மனப்பான்மையைச் 

சிறிதும் மதியாமற் கூறுவதாய் முடியும். Baer, Maier 

சொற்களை உண்மையாகக் கருதியிருந்தால், ஒன்று, அவன் 
நிலைக்குக் தானும் வருந்தி யிருக்கவேண்டும்; ௮ல்லஅ, 
எதிர்பாசக ௮வன் மனமாற்றத்தைக் கண்டு இகைம் 

படைந் திருக்க வேண்டும். இல் விரு வகை மனமிலைகளுக்கும்,. , 

சிரிப்புக்கும் எவ் விகத் தொடர்பும் இல்லை. கோவலன் 
பே9 முடித்த வுடனேயே, இந்திக்கும் கேசங்கூட இல் 

லாமல், கண்ணகி அரித்தபடி, 'சலம்புள கொண்ம்' எனக் 

- கூறியது முன்னர்க் கூறிய விளக்கத்தையே ap 

பு௮த்துகின்றஅ. ர 

அடியார்க்கு நல்லார்க்கு இவ் விளக்கம் உடன்பாடே 

என்பது அவர் உரையாலேயே விளங்குகின்றது. ஆனால், . 

அவர் காலத்தில், இவ் விளக்கம் புலவர்களால் ஏற்றுக் : 

கொள்ளக் கூடிய தொன்றும் இல்லாத காரணத்தால், 

அவர், 'புலந்து கூறினாள் ௮னின், கற்பின் தன்மை யன்ளும்” 

எனக் கூறிச் சென்றார். இங்கு விளக்கப்பட்ட முறை 

யிலும், கண்ணகி புலந்து கூறியதாகக் கொள்ளப்பட 

வில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. 

கோவலன் கனவு 

தான் சண்ட தீக் கனவைச் கோவலன் கூதியதத்குக் 

காரணம் மாடலனோ, கவுக்்தியடிகளோ அவ்வாறு நிகழாது 

எனத் தனக்கு ஆனுதலளிப்பார்கள் என எதிர்பார்த் 

ததே. ஆனால் அவர்கள் சும்மா இருந்ததோடு நின்று 

விடவில்லை. அவனைக் காலக் தாழ்த்தாமல் மதுரைக்குப்



152 சிலப்பதிகாசம் 

போய்விடுமாறு வற்புுத்தினார்கள். அவனுக்குக் காலை 

யில் ஆறுதல் மொழிகள் கூறிய கவுக் தியடிகளும், அவன் 

வாழ்க்கையைப் பெரி௫ம் பாராட்டிய மாடலனும் என் 

ஒரு வார்த்தை கூடக் கூறவில்லை? இஃது அவர்களுடைய 

பிழையன்று; அடிகளே அதற்குப் பொறுப்பாளி. கோவ 

லன் சண்ட கனவு அவர் கற்பனை. அகவேதான் அதற்கு 
ஆத லளிக்க அவர் ஒருவருக்கும்.வாய்ப்பு ச் தரவில்லை. 

“சனவு போல ஈள்ளிருள் யாமத்துக் 

கனவு கண்டேன் கடி தீங்கு உறும்.' (15 :170,1) 

(i) இவ்வானு உடனே பலிக்கும் என்றும், மிக்க 

அன்பம் சேரும் என்றும் எண்ணி வருந்தும் கோவலன், 

இச் கனவின் வசலாற்றை என் கடம சைடா னடேம காலை 

யிலேயே கூறவில்லை?” 

(ii) கோவலன் கொலைப்பட்டது கிரும்டின பக்கத்து 

எட்டாம் இதி யாகையால் அவன் புறஞ்சேரிக்கு வந்து 

சேர்க்தது ஏழாம்: இதி யன்று. அன்று விடியற் காலையில் 
அவன் கனவு கண்டான் என்றால், நல்ல நிலவில் வழி 

கடந்து கொண்டே கனவு கண்டிருக்க வேண்டும். அவன் 

வார்த்தைகளே இதைப் பொப்ப்பிக்கின்றன. ௮வன் கனவு 
கரணும்பொழுது நள்ளிருள் படர்ந்து இருந்தது என் 

முல், அப்பொழுது அவன் கனவு கண்ட காலம் நடுயாம 
மாய் இருக்கவேண்டும். ௮க் காலத்தில் காணும் கனவுகள் 

உடனே பலிக்கும் எனக் கனவு நூல்கள் கூறவில்லை. 

கதையின் பின் னிகழ்ச்செளை அடிகள் "முன்னேயே 

அ.லிவித்துவிடும் வழக்கத்தைப் பெரிதும் போத்றி யிருக் 

கிறார். கோவலன் தீங்குறுவான் என்பதைக் கண்ணகி 

கனவால் அறிவித்தவர், மீண்டும் ௮வன் புறஞ்சேரியை
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படையும் காலத்தில், வையை, மலர்களால் நிரப்பப் பெற் 

.இிருக்கமையும், குவ்கையும் ஆம்பலும் நடுங்கியதையும், 

கொடி ஆடியதைபயும் பயன்படுக்ிக் கொண்டு ௮க் கன் 
வால் அ௮றிவித்தவைககா ஈமக்கு ஞாபக ட்டுகிறார். 

“கோவலன் கனவும் இவைகளைப் போன்றதே. 

கோவலன் துன்பப்படப் போவதை எதிர்பார்க்க 
வைக்கவேண்டும் என்ற காசண த்துக்காகமட்டும் அடிகள், 

௮வன் கனவு கண்டதாகச் சி் நிரிக்கவில்லை. ௮ப் பயனைப்: 

பெற் அவர் பல குறிப்புகமாக் கூறிவிட்டிருக்கிறார். 

அகவே, இக் நிகழ்ச்சியை வே௦ருரு பயனைக் கருதியே 

அடிகள் சத்இரித்திருக்க வேண்டும். 

கோவலன் குணங்களின் மமேன்மைகய மாடலன் 

விவமித்ததை அறியும் காம், ௮வன் அடுத்த காள் கொல் 

.லப்பட்டதை அறிந்தவுடன், மிக்க வருத்தத்திற்கு ஆளா 

வோம். அவன் கொலை நம்மை முற்றிலும் கவர்ந்து 

விட்டால், கதையின் பின் பகுதியில் நாம் ௮.திக விருப் 
பத்தைச் காட்ட மாட்டோம். அடிகள் நூலை யருளியது 

“கண்ணகியின் பெருமையை வெளிப்படுத்தற்காக2வ, 

கோவலன் கொலைக்குப் பின்ன? அவளுடைய உயர்வு 

வெளிப்படுகிறது. ஆகவே காம் அதற்குப் பின் நிகழும் 

நிகழ்ச்சககளையே கன்றாகக் கவனிக்க வேண்டும் என்று 

அடிகள் விரும்பினார். இப் பயனைப் பெற, கேரவலண் 

புறக்கணிக்கக் கூடிய தொன்று என்று காம் கருதும்படி 

செய்ய வேண்டும். மாட லன், கோவலன் மனுசைக்கு வந்தது 

ஊழ்வினையின் பயனாகவே என்று கூறி மு$த்தவுடன், 

அடிகள், கோவலன் வாயால் அவனுடைய ஊழ்வினை அவ் 

வளவோடு நின்றுவிடவில்லை என்றும், அவன் தீங்குறப் 

போவதும் ஊழ்வினையாலேயே என்றும் வற்புஅததுகிறார்.
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இவ்வாறு நிகழப்போகும் ஒன்று, எந்செனவே முடி. ஷு 

செய்யப்பட்டிருக்கதொன்று என்றும், ௮ அன்ப மனு: 

பவிக்கவேண்டியவ. னுடைய பழவினையின் விளைவே என்றும் 

வற்புஅத்திவிட்டால், ௮து நிகழும் காலத்தில் 31508 
உரிய சிறப்பை காம் அளிக்க முன்வசமாட்டோம். இல்: 
வளவோகுி அடிகள் நின்றுவிடவில்லை. கொலைக் களக் 

காதை என்ற' தலைப்பில் கதையை வளர்த்திவிட்டு, ௮வர் 

அவன் கொலையைத் திடீசென்று கூறி முடித்து, உடனே 
மண்மகள் துன்பழுறும்படி. மன்னவன் செங்கோல் வளை 

யும்படி, இவன் கொல்லப்பட்டானே என்று ஏஸ்குஇிஞூர்... 

மன்னவன் செங்கோல் வளைந்ததற்கும், அதனால் மண்: 

மகள் அன்பப்படுவதற்குமே அடிகள் பெரிதும் வருந்து 
வதாய்த் தெரிகிறது. ௮க் காதையின் இறுதி வெண்பா 

விலும் கோவலன் கொலையால் நமக்கு ஒரு படிப்பினையும். 

உணர்த்துகிராுரேோ யொழிய, ௮க் கொலைக்கு வருந்து 

வதாகவோ அதைப் பசாட்டுவகாகவோ அவர் காட்டிக். 

கொள்ளவில்லை. 

As கனவில் அடிகள் மணிமேகலையின் துறவை: 

வந்புறுத்துவது குலிப்பிடடத் தக்கது, அவள் அடி. 

களைப்போல் இளமையில் இறவை மேற்கொண்டா 

ளாகையால், அடிகளுக்கு அவள் வாழ்க்கையில் இயற்கை 

யசன பற்று ஏற்பட்டிருந்தது. அவள் துறவைப் பின்சார் 

வஞ்சிக் காண்டத்தில் பாசாட்டிப் பேசவேண்டும் என்ற 

எண்ணத்துடனேயே, அடிகள் அதை இங்குக் குறிப் 
பிட்டார். அனால் அவ்வாறு செய்வது, கண்ண௫க்கு; 
௮கள் அளிக்க விரும்பும் பெருமையின் எல்லையைக்: 
குறைக்துவிடு மாகையாலும, கதையின் இசைவு சிறிதா: 

சிதையு மாகையாலும், அடிகள் அதை விவரிக்காமல்
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சென்று இட்டால் செங்குட்டுவன் தேவக் தியை மகி? 

மேகலை துறந்த காரணத்தைக் கூறுமாறு கேட்டும்... 

அவள் மணிமேகலை இளமையில் றந்த அருமையைப் 

பாசாட்டிக் கூறதினாளே யன்திக் காரணத்தைக் கூருூமல்.- 

விட்டது சவனிக்கக் தக்கது. தேவந்தியைக் கேட். 

கையில் செங்குட்டுவன் காட்டிய ஆர்வமும், விடையளிக- 

கையில் அவள் வெளியிட்ட விருப்பமும் அடிகள் மஸ- 

நிலையை sere வெளிப் படுத்துகின்றன. 

கண்ணகி சீற்றம் 

(இருமூன குரவர் ஏவலும் பிழைத்தேன் 

சிறுமுதுக் குறைவிக்குச் சிறுமையுஞ் செய்தேன் 

வழுவெனும் பாசேன் மாககர் மருங்கண்டு 

எழுகென எழுக்தாய் என்செய் ‘goer...’ (16:67-76).) 

என் செய்தனை என்றது செய்த லருமை என் னென்று: 

வியந்தது என்பது அரும்பத வுளை. '8ீ என்ன கருமஞ்: 

செய்தாய் எனக் கோவலன் இறங்கிக் wap’ என்பது. 
அடியார்க்கு நல்லார் உசை. 

அரும்பதவுரசைகாசர் கண்ணகி செயலைக் கோவலன்: 

பாசாட்டியகாக எண்ணிக் கொண்டார். உண்மை ௮ஃ&த 

அன்று. கோவலன் புகாசை விட்டுப் புறப்பட்டதால். 
கண்ணகிக்கு .கேர்ந்த துன்பங்களைக் குதித்து அன்: 

வருந்தினான்; தான் மதி யிழந்து கூறியவற்றை அவளும்.. 

ஏற்றுக்கொண்டு வருத்தத்தை எறிட்டுக் கொண்டாளே: 

என இசங்கினான். அனால், ௮வகக் குறை கூறும் எண்: 

ணக்துடன் அவன் அவ்வாறு கூறவில்லை. 

கண்ணகி கோவலர் வாழ்க்கையில் பிளவு ஏற்பட்ட. 
(> தற்குக் கோவலன் அவள நன்கு உணசாததே காசணம்...



150 சிலப்பதகாசம் 

முசைக்குப் புறப்பட்ட பின்னரே, அவனுக்குக் சண்ணடு 

சன்னிலும் எல்லாவகைகளிலும் சிறந்தவள் என்று தெறி 

ச௪ிஐன. மனையறக்துள் அவளைக் தன் காதற் பொருளாக 
பம.இத்துப் பாசாட்டியவன், கொலைக் களத்தில் அவள் 

குணத்தை வியந்து பாராட்டியது அவன் மனத்தில் 

அவளைப் பற்றிய எண்ணத்தில் மாறுதல் ஏற்பட்டிருப் 

பதை ஈன்று தெரிவிக்கின்றது. ௮வன் அவளிடம் ஏங்கிக் 

கியது: ஐயோ உனக்கும் என்னைத் தடுக்கவேண்டும் 

என்று தோன்றாமல் போய்விட்டதே! தாம் இவ்வளவு 

அன்பக்களைத் துய்க்க வேண்டி நெர்ந்துவிட்டதே! 'என் 

பனு தான் இவை அவள் உயர்வை மெச்சிக் கூறிய சொற் 
அளேோயன்.௮ி, அவள் குறைவைக் குறிப்பிடுவன அல்ல. 

கனாத்திறத்திற் போலவே சண்ண௰ கோவலன் வார்த் 

தைகள் நன்கு தெரித்து கொள்ளவில்லை. அடியார்க்கு 

அல்லார் கூறுவதைப் போல், அவள், அவன், தன் wv 

பாமையோடு அவள் அ௮மியாமையையும்' உடன்படுத்திக் 

அூஅவதாக எண்ணினை; கோபங் கொண்டாள். தன்னைத் 

அன்பக்களுக்கு அளாக்கியதோடு, அவைகள் தோன் 

அியதற்குத் தன்னைப் பொறுப்பும் ஏற்றுக் கொள்ளச் 

“சொல்லின், எவருக்குக்தான் கோபம் வசாது? கண்ணகி 
கொயித்தனு மனித இயற்கைக்கு முற்றிலும் பொருத்த 

: sora & ! 

கண்ணகி கோபங் கொள்ளக் கூடியவள் என்று 

ப இதுவசை நமக்குத் தெரியாது, ஆகவ அவள் கோபங் 

கொண்டால் அளவு கடந்த சினத்தை வெளிப்படுத்து 

வாள் என்பதை அடிகள் முதல் முறையாக அவள் 

சினந்ததைச் சித்திரிக்கும் இவ் விடத்தில் குழிப்பிட்டு 

. அடிதறார்:
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‘Curie ஒழுக்கம் புரிந்தீர் யாவதும் 

மாற்றா உள்ள வாழ்க்கையேன் ஆதலின் 

THO pips sores wires... (16:81-3}, 

கண்ணகி முசைக்குப் புறப்பட்டது இக் காசணத்தால் 

அன்று. ஒருமுறை அவ ணனிச்சையை அறிந்து நடக்காத: 

தால் ஏற்பட்ட பிரிவுக்கு வருந்தி, ௮ப் பிழையை மீண்டுஞ் 
செய்து பிரிவச் துயரை வருவித்துக் கொள்ளக் கூடாது 

என்ற எண்ணத்துடன், அவள் குடிப் பிறப்புக்கு ஏலாது 

என்னு உணர்ந் திருந்தும் மதுரைக்குப் புறப்படத் துணிக் 
தாள். இஃது ௮வள் அவனிடம் கொண்டிழுந்த அன்பின் 

மேன்மையைக் காட்டுகிறது. இக் காசணத்தைச் சற்றுத் 

இரித்துத் தன் உயர்வும், ௮வன் தாழ்வும் வெளிப்படும். 
மூதையில் கண்ணகி பேசியஅ, அவளுக்கு அவன் Swe 

தோன்திய சனங் காரணமாகவே. 

இங்குக் கண்ணகி கோபித்தது அவள் பெருமைக்குச் 

குறைவு பயப்ப தாகாது. கோவலன் மன மாற்றத்தை 

நாம் ஈன் குனார்வோம். ௮தை உணசாததால் அவன் 

கோபங் கொண்டாள். வாழ்க்கையில் அன்பக் கோன் அன் 

காலங்களில் மனக் சசப் புறுவலும், ஒருவசையொருவச் 

சனெக்து கொள்ளுவதும் மனித இயற்கையில் காணப்படும் 

பண்புகளே. கோவலனை ஈன் கூரைசாதனு கண்ணகியின் 

குற்றம் ஆகாது. ௮வன் பலமுறை Jas Gea Bila ஈடி.த் 

இருக்கிறா னாகையால், அவன் பேச்சையும், நடத்தையையும் 

அவள் சரியாக அழித்து கொள்ள: முடியாம Ons BB. 

தன் துன்பச்தைப் பொருட்படுத்தாமல், கணவனுக்ரைக 

வருத்தக் காட்டி.யவள்' எனக் கவுந்தியடிகள் கூறுவதும் 

கணவன் கொலைக்கு வரு அவன் மீது காட்டப்ப:்....
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பழியைப் போக்குவதற்கு அவள் செய்த முயத்சியும் அவ - 

டைய குணத்தின் உயர்வைக் காட்டுகின்றன. அவை 
ளால் வெளிப்படும் ௮வள் பெருமை, அவள் இங்குக் 

கூ௮பவற்றால் எவ் விதத்திலும் குறைந்து விடாது என் 

பதைக் கருத்துட். கொள்ள வேண்டும். கண்ணகி இவ் 

வாறு கணவனைக் கோபித்துக்கொண்டிருக்க மாட்டாள் 

என்று கூறுவது, ௮வளை இலட்சியத்தை எய்தியவளாகக் 

கருதுவதற்கு ஒப்பாகும். மக்கள் இலட்சியங்ககா அடைய 

மூயல்வதைச் இத்திரிப்பசே கதைகளின் அடிப்படைப் 

பண்பாகையால், சண்ணக வஞ்சிக் காண்டத்தில் எய்திய 
லையை இங்குப் பெத்றிருக் ததாகக் கூறுவது பொருத்த 

டைய தன்று. இவ்வாறு பொருள் கூருவிடின், ௮வள், 

மகாவலன் போற்றா ஒழுக்கத்தைக் குறிப்பிட்டதை எற் 

- பூடையதாகக் காட்ட முடியாது. 

711. அடிகள், 

சமயம், 

அடிகள் சமயத்தைப் பற்றி ஆராய்ந்தவர்களுள் 

தல்வர் டாக்டர் ஐயர் அவர்கள். அவர் ௫ இவருடைய 
சமயம் சைவமெனத் தோன்றுகின்ற ” என்று கூறிய 

2 தாடு, தமக்குத் தோன்றிய ஐயம் ஒன்றையும் தெரிவிக் 
-இன்றார்: * இவருக்கு அடிகள் என்ற பெயர் வக்திருத் 

தலையும், பதிகத்தில் குணவாயிற் கோட்டம் என்பதற்கு, 
அடியார்க்கு ஈல்லார், அருகன் கோயில் என்று பொருள் 
செய்திருத்தலையும், இக் நாலில் ல விடத்து இவர் சைன
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மதக் கொள்கைகளை மிகுத்துக் கூதி யிருத்தலையுங் 

கொண்டு, இவர் சமயம் சைனம் என்று ஐபுறுதற்கும் 

இடம் உண்டு ' என்பதே அவருக் கெழுக்த ஐயம். 

சேதுப் பிள்ளை அவர்கள், அடிகள் சமயம் சைனமே 
என்ற முடிவுக்கு வந்தார்: கோட்டம், அடிகள் என்ற 

"சொற்கள் முறையே அருகன் கோயிலையும், சமணக் அறவி 

களையுமே குறிப்பிடுவன எனக் கொண்டதாலும், ௮சளை 
யும் அரியையும் அடிகள் நிறைந்த சொற்களால் புகழ்க் த 

பேசனும், சமண சமயக் கொள்கைகக£யே விரிவாகவும் 
விளக்கமாகவும் உசைத்திருப்பதாகக் : கொண்டதாலும், 

கோவலன் கண்ணகியருக்கு வழித்துணையாய் வந்தவரும், 

அவர்களுக்கு அறப்போ தனைகளை அருளிய அன்ஜோர்கள் 
அருக சமயத்தவசாய் இருப்பதாலும், ௮ருக சமயத்து 

அடிப்படைகளான துறவும் வினைப்பய மே பெரிசும் 
வற்புறுத்தப்பட்டு தாலின் முடிந்த முடிவாக அமைக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன எனக் கொண்டதாலும் அவர் இம் 

முடிவுக்கு வந்தார். 

௮ணிமையில் இப் பொருளை ஆசாய்க்த நாட்டா சவர் 

கள், அடிகள் சைவசே என்று அணிக்து கூறுகின்றார். 

* பிறவா-யாக்கைப் -பெரியோன் ' எனவும், ' உலகுபொதி 

யுருவத்து உயிர்த்தோன்' எனவும் கவி கூற்திலேயே 

அடிகள் சிவபிசானை முழுமுதற் கடவுளாகப் பாசாட்டி 

யிருப்பது அவருக்குக் துணிவைக் தரகு, ஆனால், அவ் 

வாறு துணிவதற்கு ௮வர் காட்டுவன போதிய ஆதாச 

மாக மாட்டா. ஆதியில் தோற்றத்து அறிவினை ' என 

அருக தேவனையும் அடிகள் கவி கூற்றில் பாசாட்டி யிருப் 

பது கருதத் தக்க.
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காட்டா சவர்கள் ௮டகள் ௮௫௬௧ சமயத்தவர் என்ற: 

கொள்கை ஆதாச மற்ற என்பதற்கு இசண்டு காரணங் 

கலக் கூறுகிறார். 'அடியார்க்கு ஈல்லார் கோட்டம் 

என்பதற்கு ௮ருகன் கோயில் என்று பொருள் கூதியது 

அடிகள் என்னும் பெயர் சைன சமயத் துறவிகட்கே 

புரியது என்ற கருத்தினாற் போலும்! அடிகள் என்பது 

இறைவனுக்கும் ௮அவனடஉபார்க்கும் வழங்கும் பொதுப் 

பெயசாவ தன்றி, ௮௬௪ சமயத் துறவிகளையே குறிப்ப 
தொன் றன்று '-என்பதும், 'சைன சமயக் கொள்கை இல 

வும், அருக தேவன் வாம்த்தும் கவுர் தியடிகளின் சார்பு 

பத்தியே இதன்கண் இடம் பெற்றிருக்கின்றன ' என்ப 

தும் அவர் கூறுங் காசணங்கள். 

குமர கோட்டம் என வழக்க த்திலிருச் ௪ போதி ' 

அம் அடிகள் ௮ச் ரொல்லை எப் பொருளில் வழக்க: 

யிருக்கிறார் என்று அலிவதே இறந்த. 

அமரர் திருக்கோட்டம் வெள்யானைச் கோட்டம் 
புகார்வெள்ளா காகர்தங் கோட்டம் பகல்வாயில் 
உச்சிக்கிமான் கோட்டம் ஊர்க் கோட்டம் வேற் 

கோட்டம் 
வச்சிரக் கோட்டம் புறம்பணையான் வாழ் கோட்டம் 
நிக்கந்தக் கோட்டம் நிலாக் கோட்டம்... (9: 9-19), 

ஏன வந்த கோட்டங்கள் எல்லாம் கோயில் என்ற 

பொதுப் பொருளில் பயன்படுத்தப் பட்டவையே. இவ் 

வாறே அடிகள் என்ற சொல்லையும் ஆரியர் பொதுச் 
சொல்லாகமவ வழ யிருக்கஇழுர் . 

அடிகள் முன்னர் பானடி வீழ்ந்தேன் ' 15: 84, 
் சாவக கோன்பிகள் அடிகள் ஆதலின் !' 16 : 18, 
் அமுத முண்க அடிகள் ஈங்கென ' 16 : 45
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என வந்த ' அடிகள் ' மதிப்புக் குடையவர் என்றே 

பொருள்படுகின்றன. என்றும், எல்லோசாலும் எத்தப் 

படும் பெருமையை யுடைய துறவிகட்கு ௮௮ பெயசாய் 

அமை௨௫ பொருத்த முடையதே! சமண சமயக் கொள்கை 

களைப் புகுத்தவே அடிகள் கவுர்தியைக் கற்பித்திருக்களு 
சாகையால், அவள் சார்பு பற்றி ௮ச் சமயக் கொள்கைகள் 
இடம் பெற்றன என்னு புறக்கணிப்பதற் இல்லை. 

இனி, அடியார்க்கு ஈல்லார் உசைக்காக அடிகளைச் ' 

சமணர் எனச் கருதவேண்டுவ தில்லை. ஆயின், அவர் 

சைவசேயோ? இவபிசான் அருளால் உதித்தவன் 
செங்குட்டுவன். அவன், 

செஞ்சடை வானவன் அருளினில் விளங்க 
வஞ்சித் தோன்றி.ப வானவ..." ~ (26 : 98-9). 

 அனேறு ஊர்ந்தோன் அருளினால் தோன்றி 
9 மாநிலம் விளக்கிப மன்னவன்...... (30 : 98-9) 

- திவபிசான் அருளால் பிறந்தவனே யாயினும், அவன்” பிற 

சமயங்களைப் பழிக்காத பண் புடையவன்; ெளையே தன் 
மூடியால் வணங்கும் பெத்தியுடையவன். 

நிலவுக் கதிர்முடிக்க நீளிருஞ் சென்னி 
உலகுபொதி உருவத்து உயர்ந்தோன் சேவடி 
மறஞ்சேர் வஞ்சி மாலை யொடுபுனைஈ(௧) 
இறைஞ்சாச் .ரென்னி இறைஞ்ச வலங்கெசண்டு * 

் (26 : 54-7) 

ஆடக மாடத்து அறிதுயில் அமர்ந்கோன் 

சேடங் கொண்டு இலர்(நின்று) ஏத்தத் 

தெண்ணீர் கரந்த செஞ்சடைக் கடவுள் 
வண்ணச் சேவடி. மணிமட வைக்தலின் 

Li
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ஆங்கது வாங்கி அணிமணிப் புயத்துத் 

BT GIDC COT sevcveee ee oroceveces oo ee ள் (26 : 62-7) 

இத் தகைய இறந்த இவ பக்தனின் இளவல் இளங் 
கோவடிகள் பல வேறு சமயத் தெய்வங்களின் கோயில் 

கைக் கூறுமிடங்களில், 

பிறவா யாக்கைப் பெரிமியான் Came’ (5-169) 

எனச் சிவபிரான் கோயிலையே முதற்கண் கூறுகிழுர்; 

பல் வேறு காலங்களில், பல் வேறு தெய்வங்கள் அடிய 

பதினோர் ஆடல்களையும் கூறுமிடத்து, 

* இமையவன் ஆடிய கொடுகொட்டி யாடலும்' 6-43 

* பாரதி யாடிய வியன்பாண்ட சங்கமும் ' 6-45 

‘ruse Bow wrasied ஆடலும் ' 6-53 

என, ஆடவர் ஆடியவத்துள் சிவனாடியவற்றையும், பெண் 

கள் ஆஉயவற்றுள் உமையாடியதையும் முதற்கண் கூறி 

யிருக்கறார் ; நாலில் எங்கும் £ பிறவா யாக்கைப் பெரி : 

யோன்,” ' இமையவன் ', ! அருந்தெறல் கடவுள் *, ' உலகு 

பொதி யுருவத்து உயர்ந்தோன் ', செஞ்சடைக் கடவுள் ”, 

எனவே இலவபிரானைக் குறிப்பிடுகிறார். slat Gawd 

பிடும் தெய்வங்களுட் செவன் ஒருவனையே அவர் எங்கும் 

பெயரிட் டழைக்கவில்லை. செங்குட்ப்வன் இளவலும், 

இவனை இறப்பச் சறப்பிப்பவரு :மாகிய அடிகள், சிறக்க 

வெே௪ச் செல்வசாய் இல்லாம லிருக்திருப்பாசா 2 அவர் 

சைவசேதாமோ ? 

வினையின் வலையி லகப்பட்டு, மதி மயங்கி, மனைவியுடன் 
மதுசைக்குப் புறப்பட்ட கோவலனை, மணி வண்ணன் 

கோயிலையும், சமண சலாதலத்தையும் தொழுது ag 
சொளச் செய்து, இத்திச விகாரம் ஏழனையும் தொழா
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மலும், வலம் வசாமலும் வாளா கழியச் செய்து, கவுக்க 
யடிகமா -உடன் கூட்டி, அருக சமய அன்ளார்களால் 
அற வுசைகளைப் புகட்டி, ௮யலூ ராகிய மதுசை ஆயர் 
சேரியில் * சாவககோன்பி 'யரக மாற்றிக் காட்டிய *மாய 

-விதிதைக்காரரை'ச் சைவர் என்று கூற எவர் முன் 
-வருவர்? அவர் சமணர், சமணசெ! 

தம்முடைய கோட்பாடு இஃது என்று எவரும்- 

அறிக்துகொள்ள முடியாத மழையில் பல் வேறு சமயம் 

களையும், அவற்றுள் போத்றப்படும் தெய்வங்களையும் 

அவ் வச் சமயக்தில் பெழும்பற்றுக் கொண்டவசைப் 
போலவே புகழ்ந்து பேசும் பெத்தியையுடைய அடிகள், 
நாடு காண் காதை முதல், AOL EEE காதை வசைச் 

சமன சமயக் கொள்கைகளையம், அச் சமயப் பெரியார் 

களையும் பத்திப் CuBas ௪ வேகத்தில், கம்மையே 

மறக்து, ஈடுவுகிலை வழுவிக் கோவலனைச் சமண சமயத்தைச் 
Criss இல்லறத்தவனாகக் கூறிவிட்டார். அடிகள் 

“அன்னு வழுக்கியது, இன்ற அவருடைய சமயத்தை 

அழியப் பேருதவி புரிக்த.த. 

சங்குட்சிவன் இளவலும், செவபிசானை இறப்பம் இறப் 

பிக்கும் பெரியாரும் ஆகிய அடிகள் எப்படிச் ௪அமணசாதல் 

கூடும் 2 அவர் பிறப்பால் ளைவசாகவே இருந்திருத்தல் 

"வேண்டும். பின்னர்க் கோவஉன மா.றியதைப் பேர்ல) , 

அவரும் எக் காரணத்தைக் சொண்டோ சமணசாய் மாஜி 

விட்டிருக்க வேண்டும். மசன் பரித்ததை மாடலனால். 
அறிந்த மாசாத்துவான், கன், பொருள்களைக் தான் 
செய்து விட்டு, இச் திசவிகார க எய்தி, அங்குள்ள 

ச்சு சாரிகளின் முன் துறவு பூண்டான்.
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கொவலன் தாதை கொடுத் அயர் எய்தி 

இந்திர விகாரம் ஏழுடன் புக்கரங்கு 

௮ந்கச சாரிகள் ஆறைம் பதின்மர் 

பிறக்த யாக்கைப் பிறப்பற முயன்று 

துறந்தோர் தம்முன் துறவி எய்தவும் (27: 90-5). 

மாகாய்கனும் மனங் .கலங்கி மிக்க தவத்தினையுடைய 

ஆவேகர்முன் புண்ணிய தானம் புரிக்.அ. துறவியானான். 

கண்ணகி காதை கடவுளர் கோலத்து 

அண்ணலம்-பெருந்தவக்( த) ஆ வகர்முன் 

புண்ணிய தானம் புரிந்கறங் கொள்ளவும் ' 

(27: 98-100) 
மாசாத்துவானும், மாதாய்கனும் எச் சமயத்தைச் சேர்ந் 
அவர் என்பதை, அவர்களை அ௮திமுகபபடுத்துவ் காலத்திற் 

கூரமல், அவர்கள் துறவுக் கோலம் கொள்ளுஞ் சமயத்திற் 
கூறுவதால், அவர்கள் அதற்குமுன் வைதிக சமயத்தைச் 

மோர்ந்தவசாய். இருக்திருக்க வேண்டும். என்பதை வழ் 

பு.௮,ச்துகறது. இல்லையேல், அவர்கள் குடும்பங்களுக்குள் 
எப்படித் தொடர்ட ஏற்பட்டிருக்கும்? “மாமுது பார்ப்பான் 

மறைவழி காட்டிடத் தீவலஞ் செய்யும், மணமுறையையும் 
அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்க மாட்டார்ச எல்லசோ ₹ 

மாசாத்துவான், மாநாய்கன், மாகவீ இம் மூவசையும் 

pad முன்ன செதுவுங் கூறாமல், இவர்கள் துறவறத்தை: 

மேற்கொண்ட காலத்தில் இவர்கள் கைப்பற்திய ௪ம 

பயத்தைக் குறிப்பிவெதால் ஓர் உண்மை புலப்படுகிறது. 

௮ஃஅ ௮க் காலத்து வைதிக சமயத்தவர் அறவுக் கோலங் 
கொள்ளுவதை ஏத்புடையதாகக் கொள்ளவில்லை என்பதே. . 
வேறு வழியின் தித் கறக்க கேர்க்தவர், புறச் சமயங்க
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ரசிய பெளத்த சமண .சமபங்களுள் ஒன்றைப் பற்றிக் 

கொண்டு. துறவறத்தை மேற்கொண்டனர். 

..... தெய்வப் புலவர் திருவள்ளுவர் தா மருளிய தமிழ் 
மறையில் துறவின் இலக்கணங்களை விளங்க உணர்த்தி 

விருந்த” போதிலும், ௮௫ நாலுள்ளேயே இன்பத் ச் 

சிறப்பித்து ஒரு பாலையும், இல்லறத்தை வற்புறுத்திப் பல 

அதிகாரங்களையும் வகுக்ததோ டமையாது, “௮றனெனப் ' 
வட்டதே இல்வாழ்க்கை' என்று பிறர்க்குக் கூ.வியதையே 

,தம் வாழ்க்கையிலும் கடைப்பிடிக் தொழுகிச் Apis 
Hoop ஞானியாய்க் இகம்ச்தார். துறவு என்பது 
மதத்தின் பாங்கு) அதற்கும், வெளிச் சின்னங்களுக்கும் 

ஒருவிதக் கொடர்பும் இல்லை. ,கர்மேக்திரியங்ககா£ 

அடக்கிக் கொண்டு, அனால் இந்திரிய விஷயங்களா மன 
தால் ஸ்மரித் துக் கொண்டிருப்போன் பொய் யொழுக்க 
மூடையவ னென்று சொல்லப்படுகிறான்' (தை: கர்ம 

(யோகம் - 6). இதனா லன், வள்ளுவரும், 'மழித்தலும் 

நீட்டலும் வேண்டா' என்னு வற்புறுக்துகின்றார். Isis 

மில் இன்பத்து அழிவில் வீட்டை srr போகங்களிலே 

apie Gig சனகனும் பெற்றான். இல்லறத் இருந்த 
கண்ணகி கடவுட்டன்மை எய்்தியதை விளக்க வன்மோ 

இக் நூல் எழுந்தது? அடிகளும், நூ லிறுதியில், “அறமனை 
காமின்' என அணை யிடுகின்றார். இவ் வுண்மைகர அமித் 

இருர்தமையால், ௮க் கரலத்து வைத ரமயத்தவர் 
அறவுக் கோலங் கொள்ளுதலை விளக்கி யிருக்தனர். 

வயதால் ரூத் தவர்களாகய மாசாத்துவானும், மாகாய்க. 

னும் தம் மக்களையும், ப.னைவியசையும் இழந்துவிடவே 

அறவு பூண்டனர். கணிகையர் குலத்தில் உதித்தவனெ
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யாயினும், கற்புடை மகளிரின் ஒழுக்கத்தை மேற் கொண்” 

டிருந்த மாதவி, தன் கா.கலன் கழிவுக்குக் கலங்கித் துறவி' 

பானாள்... இளையசே யாயினும், நிமித்கன் கூதியவற்றால்: ' 

மன மழிந்த கம் அண்ணனை மகழவிக்க, அடிகள், ௮௪௪ 

வாழ்க்கையைக் துறந்து, துறவற த்தை மேற் கொண்டார். 

ஆனால், அவர் சமண சமயத்தைத் தழுவுவா னேன்? 

காடு சாண் காதையில் கூறப்பட்டிருக்கும் அருக: 

தேவன் பெயர்களுள் 'சிவக தி நாயகன்' என்பதம் ஒன் நு. 

_ விடு, வெகதி என்னும் பெயசால் சமணர்களாலும், குலிப் 

பிடப் பெந்திருப்பது இர்திக்கத் தக்கது: என நாட்டா 

சவர்கள் கூறியிருக்கிறார். இக் குறிப்பினால் சைவத் க்கும். 

சமண சமயத்துக்கும் தொடர்பில்லாமலில்லை என்று: 

விளங்குகின்றது. *சைனர்களுக்கும் சவ வழிபாடு உடன் 

பாடே. அகண்டமாய் இருக்கும் ப்சம்மத்தை அவர்கள் 

சிவம் என்றே சொல்லுகின்றனர். மூர்த்தி. பாவனை 

செய்யுங் காலத்துச் வம் சண்டப்பட்டு விவெகால்,, 

அவர்கள் ௮தை ஓப்புவஇல்லை. வேதாந்தத்தில் விவரிக் 

கப்பட்டி ருக்கும் நிர்க்குண ப்சம்மமே அவர்கள் சிவம். 

௮ச் வெத்துவம் பரிணமித்திருக்கும் விருஷப தேவே 

சமணமதத் தாபகர். மகாவீரர் இருபத்து நான்காம். 

இர்த்தங்கசசே” யன்றிசக் சமண மதத் தாபகர் அல்லர். 

சமண சாத்திமம் சத்தார் தம் என்ற பெயருடன் வழங்கு. 

கின்றது. இவ்வாறு ஆதியில் சைவகமதாடு இயைக் 

Bes சமணம், சத்துக்கு ருக்சாபதம் கொடுக்கப்பட்ட 

காலத்தில் அதனின்றிம் பிரிக்துவிட்டது'. (1) றந்த 
(1) “சிவகதி காயகன் £ என்ற பெயரை விளக்க இக்குக். 

கூறப்பட்டவை யனைத்தும், திரு, வி.க. அவர்கள் அன்புடண்- 

அருளியவை. ் 
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சிவகேசச் செல்வசாய் இருக்க அடிகள் ௪னணக் துறவி 

யாக மாறியதில் வியப்பென்னை? 

அடிகள், தாம் தழுவிய சமண சமயத்தின். கொள்கை ! 

களை,மதம்-மா இியவர்களின்ஆர்வத்திற் கொப்ப விளக்கியும், ' 
தமக்கு இயற்கையால் இருந்த ora பற்றை வெளிப் : 

படுத்திச் தவளை உயர்த்தியும் பே யிருக்கிறார். சமண : 

பெளத்த சமயங்கள் இசண்டும் புறச் சமயங்கள். அவை - 

அக் காலத்துத் தமிழசைத் தத்தம் இனத்தில் செர்த்துக் 

கொள்ளப் பெரு:-முயற்சி செய்தன. எனவே, அவற்றைக் 

.தழுவியவர்களுள் ஓரளவு போட்டியும், பொறுமையும் 

இருக் சமை இயற்கையே. இதுவே கோவலனை இந்திச 

விகாசக்தைத் தொழாமலும், வலம் வாசாமலும், வாளா 

அழியச் செய்ததன் காசணம். அடிகள் ரைவசாய் இருக் 

இருப்பின் ௮வர் கோவலனை இத்திச விகாரம், ௪மணா 

சிலா தலம் இவ் விசண்டையுமே தொழவாவ* 

வாளா கழியவாவது செய்திருப்பார். அவர் நடுவு நிலைமை 

பாசாட்டுதற் கூரிய சிறப்புடைய தாகையால், பிற சமய 

வாதங்களைப் 'படிற்றுரை' எனப் பழிக்கும் சாத்தனூர் 

சொற்களைப்போ லன்௮, அவர்தம் பிற சமயக் கண்டனம் 

இலேசாக இருக்கின் றது. 

ததன். 
அடிகளுடைய திறன், லெப்பதிகாசத்தின் ஒவ்வொரு 

காதையிலும் வெளிப்படுகின்ற. காவியத்தின் அமைப்பு 

முறையில், இவர் காட்டும் செய்வினை, தமிழ் நால்களில் 

மட்டுமே யன்தி, மேல் நாட்டுச் சிறந்த நூல்கவிலும்கூட 

௮ருமையாகவே சரணப்படுகின் ஐ.அ. எடுத்துக்கொண்ட 

கோக்கத்தை மிக அழகாகவும், அழமாகவூர் படி.ப்பவா
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மனத்தில் பதிய வைப்பதில் இக் காவியத்துக்குப் போட்டி 

பாக ஒரு சில காடகங்களையும், Qe நூந்றுண்டில் 

தோன்றிய சல சிறு கதைகளையுமே எடுத்துக் காட்ட 

நுடியும். 

மாதவியின் கதை, சேரன் சண்ணடக்குக் கோயில் 

கட்டிய வசலாறு இவ் விரண்டும் கண்ணகி சதையோடு 

ஓசளவு தகொடர்புடையனவே. கவுக்தியடிகள்' வரலாறு 

இவற்றைப் போன்ற தொடர் புடையதுகூட அன்று. 

இருப்பினும், அடிகள், இம் மூன்று கதைகளையும் கண்ணகி 
யின் கதைக்கு உபகாரமாகக் கதையில் பொருத்தியிருச் . 

இழுர்; இவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும் அமைப்ப முறை இலக் 

கணத்தில் வெவ்வேறு பண்புடையவைகளாக அமைதி 

திருக்கிறார். இவற்றைச் இறக்கச் செய்திருக்கும் அடி 
களுடைய செயலைச் (செயற் கரிய செயல்” என்றே கூற 

வேண்டும். 

மனை யறத்தின் இறுதியில் ; கண்ணகி இலை வருடங்கள் 

இல் வாழ்க்கையை இன்பமாகக் கழித்தாள் என்று கூறு 

வதன் வாயிலாய், கோவலன் மாதவியோடு கழித்த காலம் 

பல வருடங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கலாம். 

இவ்வளவு காலம் ௮வன் சண்ணக௫௰யை விட்டுப் பிரிக்திருக் 
5௫. அவளுடைய குண மேம்பாட்டுக்கு உதவி செப் 

கிறது. ஆனால், கோவலன் மாதவியோடு அவ்வாறு காலங் 

கழித்தான் என்றோ, மாதவியின் வாழ்க்கை இவ்வாறு 

கடக்தது என்றோ கூறுவது, சண்ண௫இியின் உயர்வை 

வெளிப்படுத்த எவ் .வகையில் ' உதவி செய்யக் கூடும்? 

இவற்றை விவரிப்பதற்கு, அடிகள் கான்கு காதைகளைச் 

செலவிட்டி. ருக்கிறார் என்பதை அறிய இவர் என் இக்
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கதைக்கு இவ்வளவு சிறப்பஸித்திருக்கிருர் என்று ௮ிய 

'வேண்டும் என்ற விருப்பம் தோன்றுகிறது. 

கோவலன் மாதவியோடு காலல் கழித்தான் என்று 

கூறுவதால், கண்ணகி பிரிவால் படும் துன்பத்தின் 

ஆழத்தைப் பெருக்கிக் காட்ட:.முடிகிறது. அஆக3வதான்: 
அவர், மாதவியின் இனமை, அழகு, தேர்ச்சி முதலிய 

வற்றை வற்புறுத்திக் கூமியிருக்கிறார். அவளோடு பல 
வருடங்கள் கோவலன் கழித்தான் என்னு கூறுவதைக் 
காட்டிலும், அவனுடைய வாழ்க்கையின் அப் பகுஇயைச் 

இத்திரித்துக் காட்லெ௮, அவ் வுண்மையை தாம் மிக 

நன்றாகத் தெரிந்து.கொள்ள உதவி செய்யும். ஆகவேதான், 
அடிகள், : அதற்காக நான்கு காதைகளைச் செலவழித் 

இருக்கிறார். ் 

மாதவியைப் பற்ிக் குறிப்பிவெதும், ௮விளாடு 

கோவலன் வாழ்க்ததை விவரிப்பதும் சகண்ணைசர் கதைக்கு. 

உதவி யளிப்பவை என்பது உறுதி. இதைக் கருதியே 
அடிகள் அவள் கதைக்காக நான்கு காறைகக£ச் செல 

விட்டாசேனும், ௮வம்அள் எங்கும் கோவலன் ௮வளொடு 

கழித்த கால எல்லையைக் குறிப்பிடாமற் ஜென் அிருக்கிறார்; 

.௮க் காலத்தில் நிகழ்த்த மிகச் சிறந்த நிகழ்ர்சியாகிய 

மணிமேகலையின் பிறப்பைக் குறிப்பிடவேயில்லை; 

(கோவலன் மா தவியைச் மீசர்ந்ததைக் கூமியபின், அவன் 

அவளோடு கழித்த பல ஆண்டுகளில் இறுதிக் காலத்துச் 
இல நாட்களில் நிகழ்க்க நிசம்ச்சகளை மட்டும இத்திரித் 

இருக்கிறார். 
கோவலனும், கண்ணஃயும் இன்பமாகச் சில வருடங் 

கள் கழித்தனர் என்று கூமியபின், அவர்கள் பிரிக்கனர்
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என்று கூறுவது . பொருத்தமுடையதாக அமையாது. 

எனெனில் அப் பிரிவை விளக்கக் சக்க நிகழ்ச்சி ஒன்றை: 
யும் அடிகள் மனையறத்தில் இத்இரிக்கவில்லை. பிரிவுக்குக் 

காரணங் காட்டினாலும் கண்ணகியை ஓசளவு பொறுப்பாளி 

யாக்க வேண்டி நேரும். இஃது அவளை மிகச் இறந்தவளாக 

காம் மதிப்பதற்கு ஒரு சிறிய தடையாய் இருக்கும். 

ஆகவே, பிரிவின் காரணத்தைப் பற்றிய எண்ணை 

கமக்குக் கதையைப் படிக்கும்பொழுது எழக்கூடாது 

என்ற நோக்கத்துடன் அடிகள் யாழாசிரியன், குழலாூரி' 

யன் முூதலியோருடைய அமைதஇிகளா விவரிப்பதிலும் 
காலங் கடத்தியிருக்கிறார். இலக்கண அணுக்கங்கன் 

நிறைந்த இப் பகுதியைப் படி.தத:அயர்ச்சியில், இவர் கதை: 

“யைக் கூறமாட்டாசரர் என்று இங்கு ஏங்கும் நிலையை: 

தோற்றுவித்து, மாதவி நாட்டிய மாடிக் காட்டிய்தையும்,. 

தலைக்கோல் பட்டக்தைப் பெற்றதையும் மிக அழகாகச். 

சித்தரித்துக் கோவலன் அவளிடத்தில் மயங்கியதாகக் 
கதையை முடிகஇறுர். இச் சக தர்ப்பத்தில் கோவலன் ஏன் 

கண்ணகியை விட்டுப் பிரிந்தான் என்ற கேள்விக்கு காம். 

இடமளிக்க மறுப்போம். எனெனில், கோவலன் நிலையில் 

நாம் இருந்திருந்தால் ௮வன் செய்ததையே நாமும் செய் 

திருப்போம் என்று எண்ணிக்கொள்ளும் முறையில் 
அடிகள் அசங்கேற்று காதையை நடத்திச் சென்றிருக் 
கருர். 

பிரிவைக் கூறி யாயிற்று. ௮தன் கால வசையஜையை: 

கம் மனத்தில் ஆழப் பிக்க, மாதவியின் கதையைக் 

தொடர்ச்து அடிகள் கூறிக்கொண்டு போகவேண்டும்... 
வேறு எவ் வாஇிரியராவது சிலப்பதிகாரத்தை அருளியிருக். 

தால், : அவர். இயற்கையான இம் முறையையே கையாண்-
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டிருப்பார், மாதவியின் சதை மூடிக்து, கோவலன் கண்ணகி 
யிடம் திரும்பி வருவதைப் படிக்கும்போது, சாம் சாவி.பசி 
Sed wt shut, கண்ணூயா என்று அதியமுடிபாமல் 
திசைக்கும்படி. கெர்க் திருக்கும். அடிகள் இதை ஈன் 

குணர்ந்தே, அக்தி மாலைச் சிறப்புச் பெய் காதையைச் 

கற்பித்திருக்கிமுர்; அகன் மாதவியும் Param sme 

aie கூறுவசையம், கண்ணகியின் see, Sar 

எல்லையைப் 2 பெருக்கக் காட்டும் முறையிலே ப GIDE 

திருக்கிஞர். : 

௮க்தி மாலையால், கண்ணகியே கதைக்கு தலைவி 

என்றும், ௮வள் இன்ப துன்பங்கா ௮ழமிவகற்காக£வே 

தரம் மதவியின் கதையைப் படிக்கவேண்டும் என்றும் 

வற்புறுத்திய பின்னரும், அடிகள் மர்தவியின் கதையைக் 
கூறத் தொடங்கவில்லை ;: இந்திர விழாவை விவ£த்து.. 

மாதவியை தாம் மறக்காமல் இருக்க, அவளை மீண்டும் 

காட்டியமாடச் செய்து, கை யிறுஇயில் சண்ரைகி மகிழம் 
போவதை அ௮வள் இடக்கண் துடித்து என்ற குறிப்பால் 

உணர்த்து கிறார். இதை அறிவிக்க பின்னர், தாம் 

எப்பொழுதும் இங்கு இடக்கண் து,த்கதன் பயக் 

கோவலன் எப்பொழுது, எப்படித் திரும்பி வருவான் 
என்று எதிர்பார் த்தபடியே இருப் பரம் அல்லவா?” 

இவ்வளவுக்கு ஈம்பைக் கண்ணகியிடம் பற்றுக் கொள்ளச் 

செய்த பின்னரே,, ௮டி.கள் மாதவியின் கதையைக் கேட்க: 

ஈம்மை அறுமதிக்களுர். 

அடுத்து வரும் மூன்று காகைகளும் மாதவியம் 
கோவலனும் கூடி. ரடத்திய வாழ்க்கையைச் FSS lass 

சிதொன்தியவைகளே. இவற்றின் வம்ப கண்ணகி ண்ட 

காலம் சணவனை விட்டுப் பிரிந்திருந்தாள் என்ற.
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எண்ணத்தைக் தோத்றுவிக்கப் பயன் படுகின்றது. இது: 

கம்மை மாதவியிடத்துப் பற்று கொள்ளச் செய்யாமல் 
இருக்கவேண்டும் என்றே. மாதவி கதையின் மிக இன், 

பமையாத  நிகழ்ச்சியாகிய மணிமேகலையின் பிறப்பை 

அடிகள் சத்திரிக்காமல் சென்றதோடு, அவள் கோல 

னாடு கழித்த காலத்தின் இறுதி இசண்டு நாட்கமாயே 

இம் மூன்று காகைகளும் சித்திரிக்கும் முறையில் இவற்றை 

அமைத்திருக்கிறார். இவற்றிலும், அவர்கள் பிரிவுக்கு' 

அடிப்படைபான கோவலன் ஊடலையும், அவர்கள் க:_ற் 

கசைக்குச் சென்றதையும், பிரிவுக்குக் காரணமாகப் 

பாடியகையம், பிரிவையும், பிரிவின் பயனாக அ௮௨ள் 

, இன்பப்பட்டதையும் விவரிக்கின்றாசே யொழிய, Yat 

sor படிழ்க்திருக்ததாகச் சித்திரிக்கவில்லை, மாதவியின் 

கதையில் அவலச் ௬வையைப் பயக்கும் இப் பகுதிகள் 

. அனைத்தையும் நாம் கண்ணகி இன்ப மடையப் போவ 

தற்கு ௮றிகுறிகளாகக் கருதி விடுகிரோ மாகையால், ௮வள் 

வாழ்க்கையையும், அது பயக்கும் அவலச் சுவையையும், 

அடிப்பினைகளையும் கருதுவதில்லை. 

இவ்வாறு கண்ணகியின் கதைக்கு அங்கமாக அமைப 

சவண்டும் என்ற அடிகள் மாதவியின் கதையை நன்முக 
விவரிக்காபலும், காம் அதன் பகுதிகளில் பற்றுக் கொள் 

சக் கூடாது முறையிலும் கடத்திச் சென்லிருக்கன்றாரே 

அம், அடிகள், மாதவி கோவலனிடத்துக் கொண்டிருந்த 
அன்பின் தய்மையால் பெரிதும் wuss Gu pai. 

அவர் அதைப் பாசாட்டெவதோடு, மாடலனைக் கொண்டு, 
அவுக்தியடிகள், கண்ணகி இவ் விருவர் முன்னிலையில் 

அதை வீவரித்துக் கூறுவகன் வாயிலாய், அவர்கள் 

கடத்திய வாழ்க்கையும் மாசற்ற மனை யறமே என்று
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வற்புறுக்் துகரர் ; கோவலனால் மாதவிபும் சண்ணகியைப்- 

போலவே துன்பமடைய நேர்த்த ஒப்புமையைப் பயண்: 

படித்திக்கொண்டு, கண்ணகி கதை வெளிப்படுத்தும் 

படப்பினையை மாதவியின் கதை.பும் பயக்கும் முறையில், 

அவள் துறவு பூண்டதைச் குமிப்பிடுகிழுர். அவள், 
குண்ணஇஓயின் புகழ் மாசுருமல் இருக்கக் சோவலளைப்- 

புகாருக்குத் இரும்பி வரும்படி வண்டிக் கொள்ளுவதும், . 

அவனுடைய இருமுது குசவரீ._. கம் ௮வனைக் காட்டிலும் 
அதிக பற்றுடையவளாக இருப்பதும், மணிமேகலையைக்: 

கண்ணகியின் மகளாகக் கூ௮வதும் அவளும் பாசாட்டம் 

பட வேண்டியவள் என்றும், மக்களுட் Anse ஒழுக்க: 

முடையவர்களுள் ஒரு.க்தி என்று போறறப்படத் தகுதி 
புடையவள் என்றும் கமக்கு ௮வுறுததூகின் றன 

கண்ணகியின் சதைக்கு உதவியாக. இருக்கப்: 

புஞுத்திய கதையை, அடீகள் முதற் கதையோடு சேர்த்த 

இழைத்து விட்டார். இது கண்ணகியின் கதையைப். 

போலவே ௮து வற்புறுக்து்் படப்பினைகவையே வத். 

பறுத்துவதாய் அமைக்திருப்பதால் இசன் சேர்க்கை. 

முதற் கதையின் பெருமையைய் பன்மடங்கு பெருக்கு, 

ன்றது. இஃது ஒரு தனிக் காவியமாக அமையும் இறப்பும். 

கருதியும் உடையதே.னும் இதை அடிகள் முதம் கதையின் 

பிரிக்க முடியாத பகுதியாக மாற் ௮2 யமைத்திருக்கிறார் . 

(தமது மரபில் உள் சாருடைய உயாச்சியைம் 

. போலவே, எனைச் சோழ பாண்உபர்களுடைய உயர்வுகளை 

பம் இதிதும் வேறுபாடின்.ுூ இவர் ஈன்றாகச் சொல்லீ 

யிருத்ததால், இவசத: மனச் :ய்மை ஈன்கு புலப்பட 

சன்றது! : டாக்டர் ஜயர். :யாகொரு சமயக்இலும் 

வெறுப் பின்றி எல்லாச் சமயல்களையும் மதித்துப் பர:
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மிருத்தலும், தமது சேரர் குடியினசாயே வேக்தர்களின் 

உயர்ச்சியையம் ஒரு பெத்தியே பாசாட்டி யிருப்பறும், 

இவருடைய ஈடுநிலையையும், மனத் தூய்மையையும் sors 

_லப்படுத்துகின் தன ! : காட்டார். 

அடிகளைப் பற்.லி, அதிஞர்கள் அனைவரும் இவ்வாலே 

கருதுகின்றனர். இத் தகைய பாராட் டுசைகளாலேயே, 

அவர் திறமை அதிசயிக்கத் தக்கது என்று உணாலாம். 

இப் பாசாட் டுசைகளில் உண்மை இல்லாமல் இல்லை; 

. ஆனால், இவை உண்மையை மிகைப்படுத்திக் கூறுசன்றன 

என்பதை உணரும்போதுதான், அடிகள் திறன் வெளிப் 
படுகின்றது. 

சாத்தனார், பெளத்த எமயக் கொள்கைகளைப் 

புசப்புவதற்காகவே மணிமேகலையை அருளினார் எனக் 

கூறலாம்; ஆனால் அடிகள் சமண சமயத்தைப் பசப்பவே 

நாலை இயற்றவில்லை; கண்ணகியைப் பர்சாட்டுவதே அவர் 

கக்கம் ; இருப்பினும்; தம் சமயக் கோட்பாடுகளை 

வற்புறுத்திக் கூறியிருக்கிறார் ; இவ்வாறே பிற தமீழ் 
சவேந்தர்களைப் புகம்ந்துசைத்த போதிலும் போசனை 

அவர்களுட் இறந்தவனாகக் காட்டியிருக்இஞூர். 

வஞ்சிக்காண்டத்தில், ஏறக்குறைய 1800 அடிகள் 

இருக்கின்றன. இவற்றில் கதைப் பகுதிகளை த் தம் மகத்தே 

கொண்ட குன்றக் குசவை, வாழ்த, வசம் என்ற காதை 
எளுக்காக 300 அடிகளை நீக்கிவிட்”டா மானால் எஞ்சி 

பிருக்கும் 600 அடிகளும் சொனைச் சிறப்பிக்க எழுதப் 

பட்டவைகளே. இவை மூலின் மொத்த எல்லையில் 

YI XR ஒரு பங்காகின்றன என்பதை உணர்க்த பின்னசே, 
அவர் எனை யசசமினும் சேசனுக்காக அதிக அடிகள்



இறன் 175 

'செலவிட்டி ௬ககிருர் சன்று ஒப்ப இசைகமோம். சோழ, 

பாண்டியர் இருவசையும் பற்றிக் குறிப்பிடும் பகுதிகளின் 

அடியெல்லை நூலில் பத்தில் ஒரு : பங்குக்கு வசாது 

என்பது இங்குக் குறிப்பிடத் தக்கது. 

சோழ பாண்டியர்களையும் அடிகள் உயர்வாகவே 
கூறியிருக்கிறார் என்பத - உண்மையே. சோழனை அடிகள் 

* உலகமன்னவன் ? என்று போற்றுகிறார்; சேச காட்டு 

மறையவனையும், சோழ காட்டுக் கோவலனையும் பாண்டியன் 
ஆட்சியைப் புகழவைத்திருக்கறொர். இவற்றுக்காக அவர் 

தமிழ் காட்டு மூவேக்தருள் '2சர2ன சிறந்தவன் என் 

பதை வற்புறுத்திக் கூறுவதைப் பொருட்படுத்தாமல் 

இருக்க முடியுமா? 

அமையா வாம்க்கை அசைசர்' வாய்மொழி 

ஈம்பால் ஒழிகுவ காயின் ஆங்கஃது 

எம்போல் வேக்தர்க்கு இகழ்ச்சியம் தரூஉம் 

(20 :1-12) 

எனச் செங்குட்வென் சொல்லுவதில் அடிகள் MEG 

அளிக்கும் இறப்பு முழுவத.ம் அடக்கிக் இடெக்கின்ற.. 

கனகவிசயர் வடபுல வேச்தருடன் கூடி. அவமதித்தது 
தமிழ் வேந்தர் மூவரைபு2ம, இருப்பினும், சோழ 

பாண்டியர்களைப்போல் அவமதிப்பை ஏற்றுக் கொண்டு 

வளா இசாமல், சேசன் சனெகீ:து எழுகிழுன்; பிற வேந்தர் 

இருவருடைய மானத்தைபம் காக்க முன் வருஇிருன். 

இதை அவனே இன்னொரு முறை வதற்;ஃுத்துகிழுன். 

வேந்தன் வடபல பயாத்திசை தொடங்குகையில், 

. இமைய வசம்பநின் இகழ்க்2 தார் அல்லர் 

அமைக நின்சினம்........ (26 : 23-4)
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என்று ஆசான் கூறுகிறான். கண்ணூயின் படிமம் எழுத 

இமய மலையில் இருக்.து கல்கொண்டு வசவேண்டும் என்று 

அசசன் முன்னசேயே தீர்மானிழ்து விட்டான். ௮ச் 

செய்தியை வஞ்சியில் பறை சாத்திப் பசப்பியாயிற்று. 

சேசன் புறப்பட்ட சமயத்தில் ஆசான் தடுத்தது ஏன் 2 

ஐம் பெரும் குழுவைச் சோர்க்சு ஆசான், ஏன் அழும்பில் 

வேள் கூறிமுடிச்தவுடனேயே அ௮சசனைக் கனகவிசயசோடு 

போர் புரிய வேண்டாம் என்று அடுக்கவில்லை. ஒருகால் 

ஆசான் பேரியாற்றுக்குப் போகாமலி ருந்தானோ? 

இப்பொழுதுதான் ஆசான் ச் செய்தியைத் 

- தெரிர்து கொண்டான் என்ளாலும், HUT அ௮சசனிடம் 

‘Rar sie’ என்னு கூறக் காரணம் இல்லை. ஏனெனில் 

ரேசன் விரும்பினாலும், விரும்பாவிட்டாலும் கனகவிசயர் 

அவனோடு போர் புரியாமல் இருக்திருக்க மாட்டார்கள்; 

ஆசவே, போருக்குப் பயர்தவனா யிருக்தால். ௮க்தணன் 

அரசனைப் பொதிய :மலையில் கல்லெடுத்தூக் காவிரியில் 

நீசாட்டலாம் என்று கூறிச் குடிச் திருக்க வேண்டும். இவ் 

வா ஜின்றி, அவர்கள் 'உன்னை அவமதிக்கவில்லை; ஆகவே 

ரீ இனம் தணிவாய்' என்று கூமியது, ௮சசன் பிற தமிழ் 

அசசர் பெருமையைக் காக்க முற்பட்டிருக்கறான் என் 

பதை: ஈரம் அதியவேண்டும் என்றே. இதற்காகவே 

அடிகள், ௮சசன் புறப்படும் சமயம் கொக்கி, அசானை விட்டு 

இவ்வாறு கூறச் செய்கிறார். 

நூற்றுவர் சன்னருடைய தாதனாகிய சஞ்சயன், 

கண்ணாகி படிமத்துக்கு வேண்டிய கல்லைக் தம்மசசர் 

கொண்டுவந்து கொடுக்க முடியம் என்றும், அதற்காகச் 

சேசன் செல்ல பேண்டியதில்லை டென்றும் கூ. தியபொழுது
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அருக தமிழ் ஆற்றல் Ib Boot ஆங்கெனக் 

கூற்றங் கொண்டிச் சேனை செல்வது”, (26 :161-2) 

எனச் செங்குடடுவனே கூறுகிறான்; கண்ணகியின் 

கதையை எழுதத் தொடங்கிய அடிகள், இம் மூன்றிடங் 

களிலும், அவன், ௮வள் படிமத்துக்குக் கல் கொண்டு 
வசப் போனதை மறைத்துவிட்டு, அவனும், ௮வன் ஓம் 

பெருங் குழுவைச் சேர்ந்த ௮சானும் அவன்தன் தமிழ். 

வேந்தர் மானத்தைக் காக்க வடக்கே செல்வதாகக் 
கூகினதாகக்.கூறுவத, சலப்பதிகாசம் என்ற தலைப்பைக் 

கொடுத்துவிட்டுச் சிலம்பின் இருப்பையும், செல்வாக்கை 
யும் மறைத்ததைப் போன்றதே. கனகவிசயசைச் சோழ 

னிடமும்,பா ண்டியனிடமும் அழைத்துச் சென்று வருமாறு 

சேரன் பணித்தது இங்குக் கருத்துட் 'கொள்ளத் தக்கது. 

செக்குட்டுவ.னுடைய சிறப்புக்களைக் கூற,” நாலில் 

ஆதில் ஒரு பகுதியை ஓதுக்கெதை காம் கண்டுகொள்: 

வதை, அடிகள் விரும்பவில்லை. ஆகவே, ௮தை மறைக்க 
் அவர் அரும் பாடு பட்டிருக்கிறார். ௮வர், இம் முயற்சியில் 

பாசாட்டத் தக்க அளவுக்கு வெற்றி பெந்திருக்கிறாசே- 

யானாலும், அவர் இவ் வெற்தியைப்பெறக் கையாண்ட 
விசகுகள் நமக்குப் புலனாகாமற் போகவில்லை. 

நீர்ப்படைக் சாதையுள், கங்கையில் நீசாட வந்த 

மாடலனை அடிகள் நன்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக் 

இருர். செங்குட்டுவன் கேட்ட கேள்விக்கு ம மொழி 

யளித்ததோடு நில்லாமல், மாடலன், அரண்டுதல் ஒன்றும் 

இல்லாமலேயே, 

இன்னும் கேட்டருள் இகல்வேல் கடக்கை 

மன்னர் கோவேயான்வரும் கரசணம்' (37:06.7) 

12
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எனச் தொடங்கி ஐம்ப தடிகளுக்குமேல் : பேசுகிறான். 
௮சசன் முன்னர்ப் பேசும் வேறெப் பாத்திசத்துக்கும் 
அடிகள், மாட்லனுக்கு அளிக்கும் சலுகையை அளிக்க 
வில்லை. ஏனெனில், அவன், கதையில் பங்கெடுத்துக் 
கொண்டவனாய் இருப்பதோடு, கதையின் நிகழ்ச்சகளையே 
எடுத்துக் கூறி, ஈம்மை, அடிகள் சேசன் இறெப்பைக்கூற 
எழுதிய பகுதிககா ௦ 2ியல்லாம், ௮௫ நோக்கத்தோடு படிக் 
காமல், சதைப் பருதிகளாடு கொடர்புடையவை என 
நினைக்கும்படி செய்ய உதவுகிறான். வாழ்த்தில், . கண்ணஇ 
யின் தோழி, செவிலி, அடிகச்தொழி லாட்டி, ஜயை முத 
வியவர் தோன்றுகின்றனர். வசத்தில், பளை யறத்தோடு 
கதையில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதை நிறுத்திக் கொண்ட 
கோலலனுடைய தாய், தன் பு௮ப் பிறவியில் சாட்சி யளிக் 
கரள். இவ்வாறு சதையின் மூதற் பகுதியில் பங்கெடுத் 
அக்கொண்ட.. பாத்திசங்களைப் புகுத்தி, அவர்களைக் கதைச் 
சம்பவங்களைப் ees பேச வைப்பதால், அடிகள், வஞ்சக் 
காண்டத்தைச் சேசனைச் சறப்பிக்கவே எழுதினார் என்ற 
எண்ணம் ஈமக்கு எழுவதில்லை. 

சதையின் இயற்கையான முடிவிற்குப் பின்னர், 
wan மூன்றில் ஒரு பங்கை அருளி, அதனில் செம் 
பாகத்தைச் சேசனைச் சிறப்பிக்கவே எழுதி, இவை யனைத் 
அம் கதைத் தொடர்புடையனபோல் கருதப்படும்படி 
ஓட்டுவாய் தெரியாமல் ஒட்ட வைத்அ, சதையில் காட்டும் 
ஆர்வம் சிறிதும் குறையாமல் படித்து முடிக்கும் வகையில்- 
இவற்றை feels ae கதையை நடத்திச் செல்லும் 
அடிகளுடைய இறன் அளவுக் கடக்கயதா? அதன் மாட்சி 

் அறிஞன் உய்த் அணர்ந்து மசழ்வதோடு அடிக்கடி. Re 
இத்தும் மகிழும் தன்மை வாய்க்தது.
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மாதவியின் கதையை, அடிகள், முதற் சதையோடு, 
.அப்பொடு பெய்த உப்பே போல, உருத் தெரியாமல் 

“சேர்த் தழைத்த விட்டார். சேோசன் சிறப்பை உணர்த்அம் 

வஞ்சிக் காண்டத்தை, அவர், ஒஉட்வொய் காண முடியாக 

வகையில் ஒட்டவைத் திருக்கிரார். இவ்வாறு தொடர் 

புடைய கதைகளை ஓட்டுவதில் மிக வல்லமை யுடையவர் 

ஏன்று பெயர் பெற்ற செகப்பிரியரின் மிகவும் சறப்பிக் 
கப்படும் 'லியரில்', அவர், எட்காரின் கதையை ஓட்ட 
வைத்தது அர் தாடகத்துக்குச் சிறப் பளிக்கவில்லை என, 

ஸ்கில்லர் ($0ந்ம்1167) குறிப்பிடுவது இங்குக் குறிப்பிடத் 
தக்கது. 

செங்குட்வெனைச் றப்பிக்க ' அடிகள் வஞ்சிக் 

கரண்டத்தை எழுதியதைப் போலே, . சமண சமயக் 
கொள்கைகளை விளக்க, அவர் கவுகத்தியைக் கற்பித்தார். 

கவுந்தி, கதைக்குத் தொடர்புடையவள் அல்லள். கோவல 

னும், கண்ணகியும் புகாரைவிட்டுப் புறப்பட்ட பின் . 
-னர், அவர்கள் மதுசையைச் சென் டையும் வசை, அவர் 

கள் மிக்க சிரமத்துடன் மெதுவாக வழி நடந்து சென் 

றனர் என்பதை காம் உணச, அடிகள் சதையை விரிவு 

படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் எற்பட்டது. கதை நிகழ்ச் 

கள் எனவும் இல்லை யாகையால் இப் பகுதியைத் தம் ௪ம 
யத்தை விளக்க அடிகள் பபன்படுக்திக் கொண்டார்) 

இகந்காகக் கவுந்திபடிகளைக் கற்பித்தார். க௮ுந்தி கற் 

பனைப் பாத்திசம் என்று நரம் கண்டுகொள்ள முடியாமல் 

இருப்பதற்காக, சில நிகழ்ச்செள் இத்திரிக்கவும் மாற் 

பமைக்கவும் நேர்க்தன. இவ்வாறு அடி.கள் செய்த இருத் 

தங்கள் ஓ ளிதில் புலனாகாம லீருப்ட 2௧ அவர் திறமைக்கு 

DED சான்று.
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லெப் பதிகாச,த்தைப் படிக்கும் பொழுது, ஒருவரும், . 

கோவலன், விடு தேடி வருவதாகச் சென்று ஏன் வாளா 

வற்துவிட்டான் என்று கேட்ப இல்லை. மதுரை ஈ௧௪ 

மாண்புகளில் மயங்கித் தான் வந்த வேலையை  மதந்து 

விட்டானா ? உண்மையில் அவற்றில் மயங்கியவர் நாம்; 

ஏனெனில், காம் அவனை என் வீடு தேட முயல 

வில்லை என்று கேட்க மறத்து விடுகிறோம். ஒருகால், 

வெட்கங் காசணமாகத் தன் சாதியார்க்குத் தன் நிலையை 

உரைக்கக் கூச, விடு தேடாமல் வர்துவிட்டானா ? இது 

பொருத்தமான 'சாசணம்போல் தோன்றுறெஅ ; ஆனால்,. 

உண்மையான காரணம் அகாது, 

(டுதான்னகர் மருங்கில் மன்னர் பின்னோர்க்கு என்: 
னிலை யுணர்த்தி யான் வருங்காறும் கண்ணகியைக். 

கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்' என்று கூதியவன், அதன் 

Ss தன் சாதியாசைக் காணக் கூசினான் என்று எப்படி 

லப்புவஅ 8 அடிகள், “வீடு தேடிக்கொண்டுவா ' என்று 

அணையும் இட்டிருக்இரார். முன்போ லில்லாமல், கோவலன், 

இப்பொழுது நீனைத்தபடி. செய்து முடிப்பதில் ௮க்கசை 

காட்டுபவன் என்பதை, அவன், தன் பிழை என் .ுணர்கஈ: 
அம் இரும்ப விருப்ப மில்லாமல், கோடிகளைக் திருப்பி . 

ய.னுப்பியதால் அறிகறோம். ஆகலே, அவன் ககருக்குள் 

சென்று, சும்மா .இரும்பியது, அவனுடைய தஇறமைக். 

குறைவு என்று கூறுவதற்கு இல்லை. 

அவனை மதுசை ஈகசத்துக்குள் அழைத்துச் சென்ற 

பின்னசே, அடிகள் கவுந்தியைப் பற்தி நினைத்துக்கொண் 

டார்; அவள் கதையில் பங்கெடுத்துக் கொண்டதாகக். 

கூறாவிட்டால், படிப்பவர், ௮வளைக் கற்பனைப் uns Barb 

எனக் கண்டு கொள்வார்களே என்று, விடு தேடச்
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சென்றவளை, ஊசைச் சுற்றிச் கூட்டிக் திருப்பி அழைத்து 
வருகிறார். கோவலன் கண்ணகிய ரிடத்தில் மிக்க அன் 
புடையவளாய் கடர்து கொண்ட sae, '௮வன் கன 
வைக் கூறியதும், அதற்குத் தேறுதல் “கூ௫ுமல், அவனை, 
“மதுசைக்குள் செல்' என்று அனுப்பியே, அவள், உண் 
மைப் பாத்திரம் அல்லள் என்று காட்டுகிறது. கதைக்கு 

உபகாரமாக வரும் மாங்காட்டு மறையவனை, அவர்களை 
மஅசைக்குச் செல்ல வழி காட்டியவனை, சவுக் தியடிகள் , 
அவன் கூறிய வழிகளுள் ஒன்றில் பிலங்கள் இருச் ததை 
அவன் குறிப்பிட். _தற்காகக் கடிர்து கொண்டது 

பொருத்தமுடைய தன்று, கோவலன்: ௮ம் முூறையிலா 

கன்தி தெரிவித் திருப்பான் 2? கதையில் பங் கெடுத்துக் 
கொண்டவளாய் இருந்திருந்தால், தாங்கள் மிகவும் 
விரும்பி மேற்கொண்ட மதுசைச் செலவுக்கு வழி கூறி, 

வழியில் . வரும் ஏதங்களையும் கடக்க உ௪வி செய்தவளை 

அவள்.வாழ்த்தி அணுப்பியிருக்க மாட்டாளா ? 

இத் தகைய கவுக்தியால் கதையின் அவ்லச் ௬னை 

யின் ஆழம் அதிக மாக்கப்படுதிறது. ஆகவ, இவளைக் 
கற்பனைப் பாத்திசம் என்று கண்டு கொள்ள (டியா தபடி. 

_ அமைத்திறாக்கிமுர் அடிகள். போசாட்டற்தை விளக்க, 

அடிகள் ஊழைப் புகுத்தியதும் தம் சமயக் கொள்கை 

er Borsa Boni Cu யாகும். 

கவுந்தி கதை, முதற் கதையோடு பின்னப்பட் ஒருக் 

இறது. கவுந்தி இல்லாமலிருக்காலும், கோவலன் கண்ணகி 

இருவரும் மதுசைக்குர் சென்கிருப்பார்கள் ; சிலப்பதி 

அகாசக் சதை சுவை யுடையதாகவே இருக் இருக்கும். 

ஆகவே, இது, மாதவியின் சதையைப் போல இன்ஜி



162 சிலப்பதிகசசம் 

யமையாத தன்று; வஞூக் சாண்டத்தைப்போல், கண்ணகி 

பின் உயர்வுக்கு உசவுவ தன்று. அனால், இதை முதற் 

சதையினின்றும் பிரித்து விட்டால், இசண்டாகச்: சேர்த் 

அப் பின்னப்பட்ட பிசம்புகளைப் பிரிப்பதால், இசண்டி லும் 

முன்னர்ப் பின்னப்பட் உருக்க அடையாளம் நீங்காமல் 

நிற்பது போல, முகற கதையும் சற்றுத் இரிந்து காணப் 
படும்; எப்பொழுதுமே பின்னப்படாத பிசம்பைப் போல் 

வலிவுடையதாக இருக்காது, இக்கதையை, அடிகள், முதற் 

கதையோடு பொருத்தியிருப்பது, அமைப் பிலக்கணத்தின் 

தாம் வற்புறுத்துபவைகளை, அடிகள், குறிப்பாக 

உணர்ததுவதைப் போலவே, பழிப்பவைகளையும் குறிப் 

பாகவே. அறிலிக்இருர்; கோவலன் ஒன்றுக்கும் ௨௪ 

வாதவன் என்று அவன் செயல்களால் உணச வைப்பவர், 

அணைக் ( குன்றாக் கொள்ளைக் கோவலன் '! (11: 69) என் 
அம், அரும் பெறற் கணவன் ' 17: 54) என்றும் குறிப் 
பிடுகிரார். இவ் விசண் படங்களிலும், இவற்றிற்கு கோ 

மாறான உசையையே காம் கொள்ளவேண்டும். 

என் தீது? என்று கொவலனே கூறிக் கொள்ள 

வம், அவனைத் 4 தீதிலன் : எனக் கோகன் கூறுவதும், 

பொய்தீர் .காட்டுப் பசையோய் ' என மாதவி விளிப்ப 

அம் வஞ்சப் புகழ்ச்சி. ஈற்காட்டு யுடையவனே யானால், 

அவன், மாதவி ' தீதிலள் ' என்பதைக் கானல் வரியிலேயே 

உணர்ந் திருக்கமாட்டானா? 

வசப்போகும் துன்பத்தை, மங்கலச் சொற்களால்: 

மூடி அலங்கறிப்பதை:பும், அடிகள் கையாண்டிருக்கிளார். 

களுக் திறத்தில், (காவலன் போலும்! எனக் காவாத.
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கோவலனைக் கூறுவதும், -கொலைப்படுவதற்கு முதனாள் 
கோவலனை பிரியா வாழ்க்கை பெற்றனை' என்று கூறு 
வதும் நம்மை, ௮வை உணர்த்தும் பொருள்களுக்கு கேர் 

, மாமுனவற்றையே கருதச் செய்கின்றன . 

  

KX. so 

சங்க நாலா? 

சிலப்பதிகார ஆூரியர்க்கும், செங்குட்டுவனுக்கும் 
மதுசை நகரத்தில் நிகழ்ச் த D5 85 pFF abr 5 OSTA SS 

வர் சாத்தனார் என்த புலவர். அவர் மதுசைத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தில் நாற், பரிசோ தகசாய் இருக்தார் என்பதைக் 

கொண்டே, இளங்கோவடிகளும் சங்க காலத்தவர் என்று 

அணியலாம். இருப்பினும், அடி.களைச் சங்கப் புலவசாகக் 

கருதுவதில்லை ; அவர் _நாலையும், சங்க நாலாகக் கொள்ளுவ 

, தில்லை. ஏன்! சாத்தனார் அருளிய மணிமேகலையைக் 

கூடச் சங்க நாலாகக் கொள்ளுவ தில்லை. 

FHS நால்களாகக் கருதப்படும் தொகை நூல்களைப் 

பாடியவரும், தொகுத்தவரும் வெவ்வேறு புலவர். 

ஆனால் ௮வைகளுக்குக் காப்புச் செய்யுட்களைப் பாடிச் 

சேர்த்தவர், பெருந்தேவனார் என்ற ஒருவசே.: சிலப்பதி 

காரத்துக்கும், மணிமேகலைக்கும் காப்புச் செய்யுட்கள் 

இல்லை. இவற்முல் சங்க காலத்தில் நூல்களுக்குக் காப்புச் 

செய்யுட்களைப் பாடிச் சேர்க்கும் வழக்கம் இல்லை 

என்றும், அதைப் பெருக்தேவனாரோ, திக.த்தக்க தேவசோ
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தோற்றிவைத் திருக்கவேண்டும் என்றும் தெரி௫ன்றன. 

இவ்வாறு, சங்க மரபுகளைப் பின்பற்றுவனவேனும், இக் 
சாவி.ங்கள் சங்க நால்களாசக் கொள்ளப்படவில்லை. 

மணி2மசலையைத் தமிழமுக் களித்த சாத்தனார், மதுசை 

யில் வாணிகஞ் செய்துவந்தார் என்று அவர் பெயசா 

லேயே அதிகிஜேம். அவர், கூலவாணிகர் என்பதி 

லிருந்தே, வாணிகத்தின் நிமித்தமாக வேறு நாடுகளுக்குச் 

சென்றிருக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்க 

மாட்டா என விளங்குகின்றன. ததொகை நூல்களில் 

அவர் பாடிய பாடல்களில், பாண்டியன் சித்திசமாடத்துத் 
அஞ்சிய ஈன்மாறன் ஒருவனையே அவர் குஜிப்பிடுகிருர். 

இதனால், அவர் பரிசில் கருதியும் வெளிகாடுகளுக்குச் 

சென்திருக்கமாட்டார் என்பது உறுஇப்படுகிறது. அவர், 

தம் காலத்திருக் ௪ பாண்டியனைக் கூடப் பாடாமலிருந் தது 

பரிசில் பெறும் வாழ்க்கையை அவர்! விரும்பவேயில்லை 

என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. 

QS தகைய சாத்தனார், செங்குட்டுவனைக் காணச் 

சென்ற காரணம் யாது£ சென்றவர், Geng Game 

இகைப்பைப் போக்கக் கண்ணகஇயின் செய்தியைக் கூறும்” 

பொழுது, 
(கொற்ற வேந்தன் கொடுங்கோல் தன்மை 
இற்றெனக் காட்டி இறைக்குரைப் பனள்போல் ' 

(95 : 87-8) 

அவள் சேசகாட்டிற்கு வந்தாள் எனச் சேசனெ விரும் 

பாத முறையில் தம் மசசனைப் பழிப்பானேன் 2 

சாத்தனார் பெயசோடு சேர்ந்து வழங்கும் ' 2 ato ம் 

என்ற சொல்லைப் பற்றிஐரு கதை கூறுவ STO. IB
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- உண்மையா யிருக்கலாம் என்றும், அவ்வாறு கருத ஆகா 

சங்கள் இருக்கன்றன என்றும் டாக்டர் அய்யசவர்கள் 

கூறுஇரார். கடைச் சங்கம் அழிர்தகற்கும் ஒரு சகாசணம் 

. கூறுவதுண்டு. கண்ணகி ஏவலால் மதுசை எரித்த 

பொழுது சங்கமும் அழிக்தது என்பதே ௮ஃது. ௮ஃது 
உண்மையே என்று எண்ணச் இலைப் பதிகாரம் இடந்தரு 

தின்றது. 

சாத்தனார் காலத்தில் மக்களுக் கிருந்த * இறையன் 

Ger’ எல்லையை நம்மால் இப்பொழுது ஈன் குணச முடி 

யாது, *தஇருவடை மன்னரைக் காணில் இருப TOE 

கண்டேனே ' எனக் கூறியாருக்கும் அவர் காலத்தால் 

முற்பட்டவர், மனுரை மன்னசே தமிழ்ச் சங்கங்களைத் 

தோற்றுவித்துக் தழைக்கச் 0ய்சவுர். ஆகவே, ராத்தனா 

ருக்குப் பாண்டியன் தம் மசசன் என்பதோ டன்ஜித் 

தமிழை வளர்த்தவர் மரபில் உதித்தவன் என்ற முறை 

யிலும் மிகவும் வேண்டியவனா  யிருக் திருக்கவேண்டும். 

நெடுஞ்செழியன் அநீதி செய்தான் எனக் கூறுவதுற் 

இல்லை என அ௮வசே கூறுகிறார், இருந்தும், அவர் 

.மதுசை மன்னன்மீ௮ அடாப்பழி சுத்தக் காரண மன்ன? 

இதைச் செய்யக் கண்ணகி சேசநாட்டை யடையக் காசணங் 

கற்பிப்பா னேன் 2 அயல் வேந்தன் முன்னிலையில் சாத் 

தீனார் இவ்வாறு கூதியதற்குத் தகுந்த காரணம் இருக்க 
(வண்டும். 

... இளங்கோவடிகள் பாண்டியனையம், மதுரையைபும், 

தமிழ்ச்சங்க த்தையும் மிகவும் பாசாட்டிக் கூறியிருக்கிறார். 

அனால், சாத்தனாரோ, தம் நாலில், ஈன்சை மன்னனை 

ஒரு முறையே குஜிப்பிட்டிருக்கிறார். அங்கும், yout 

அவனைப் பாராட்டிப் பேசவில்லை. காம் பிறந்.த wert su
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மதுசையையோ, _நாற் பரிசோதகசாய் இருந்த சங்கக் 

தையோ அவர் குஇிப்பிடாமலேயே சென்ற இகைப்பைக் : 
தருகிறது. தமி ழன்பர்களுள்ளே தலையாயவசாய்ப் போற் 

தப்படுபவர் சங்கத்தைப் பற்றிப் பேசாமம் செல்வதா £' 

மதுசாபதிக் தெய்வம் கோவலன் பழம் பிறப்புச் 
செய்திகளைக் கூ.௮, அழல்வீடு கொண்டாளே யானாலும் 

மதுசை ஈகசம் சிதையாமல் இருக்திருக்க முடியாது. BS 

தீயால் சங்கம் அழிந்திருக்க வேண்டும். இல்லையேல், 

சாத்தனார் :ஏன் மதுசையை விட்டுச் செல்இளுர் 2 அவர் ' 
சிறந்த தமிழன்பசாய் இருந்ததால், சங்கத்தின் அழிவு: 
அவருக்குக் சசை காண முடியாத லுன்பத்தைத் தந்தது. 

அதைத் தாக்க மாட்டாதவசாய், அவர் மதுசையை விட் 

டுச் சென்றார். அ௮ம்கான காட்சிகளால் மனதை மயக்கும் 

தகுதி சிறக்கப் பெற்றவை மலைக ளாகையால், அவர் 
மலை காட்டுக்குச் சென்றார்; சென்ற விடத்தில், எதிர் 

பாசாத விதமாகச் செங்குட்டுவனைக் கண்டார்; இல்லை: 

யேல் அ௮னன் விருப்பு வெறுப்புக்களா உணர்ந்து பே? 

யிருப்பார். 

சாத்தனாருடைய தமி ழன்பு, அவருடைய இறை 
யன்பினும் மிக்கது. இல்லையேல், ஊழ் விணையின் விளை 

வால், கோவலன் கொல்லப்பட்டான் என உணர்ந்தவசாய் 

இருந்தும், தம் மன்னனை.அ௮.தற்குப் பொறுப்பாளி யாக்கு. 

வாசா 2 அல்லன, வேற்று வேர்,சனிடம், உண்மை யல்லா*ு 

காசணத்தைக் கூறித் தம் மாசனைக் தாழ்த்திப் பேச 

யிருப்பாசா£ சங்கம், தம் கண் முன்னசேயே அழிந்த: 

அயசங் காரணமாகவே, அவர், அதையோ, ௮ஃது இருந்த 
மதுசையையோ, அதை, வளர்த்ச பாண்டியசையோ தம்
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நாலில் குதிப்கிடாமற் சென்ிருக்கிரார். இக் காசணம்: 

பற்.தியே இலெப்பதிகாசமும், மணிமேகலையம் சங்க are 

களாகக் கருதப்படவில்லை. அவற்றை ஏற்றுக் கொள்ளச் 

FEL அவை தோன்றிய காலத்தில் இல்லை பன்ற 2 

தமிழில் தலையாயது 

தமி ழிலக்கிய சரித்திரத்இல், சிலப்பதிகாரம் ஒரு. 

இருப்பு மையமாய்த் திகழ்கின்றது. சங்க நூல்கள் அதத் 

குக் காலத்தால் முற்பட்டவை. அவை யனைத்தும் தனி 
நிலைச் செய்யுட்களால் தொகுக்கப் பெற்ற தொகை நூல் 

கள். அவற்றின் . செய்யுட்களில் ஒவ்வொன்றும் அகப் 

புறப் பொருள் அறைகளில் ஐவ்வொன்றுக்கே இலக்க. 
மாய் அமையத்தக்க, வாழ்க்கையின் ௨வ்வொரு நிகழ்ச்சி 
யையே ித்திரிக்கும் தன்மை யுடையது. இ௫் தகைய செய். 

யுட்கள் பல தோன்றிய இலக்கியத்தின் வளர்ச்சு, வாழ்க் 

கையை முழுவதும் சத்திரிப்பதாய், இரு இணைகவில் பல 

அறைகளுக்கு இலக்கியமாய் அமையும் பகு திகளையுடைய 

தாய், தொகைதான் மரபைப் போற்றுவதாய்த் இகழும் 

சிலப்பஇகாசத்தில் 'நிறைவை' யடைவது இயற்கையே. 

சுருங்கக் கூறின், சங்கதூற் சாசக்இின் தெளிந்த SF pis 

இலப்பதிகா சம். 

சலப்திகாசத்துக்குப் பின், தம்நில் தொன்றிப மூல்க: 

ளனைத்தும் தொடர்நிலைச் செய்யுளான் வகையைச் சேர்த் 

குவை. அவற்றுள் சமய நூல்கஷூம், பிசபக் தங்களும். 

மட்டுமே சுதை தழுவாது சடப்பவை. ஏங்கச் ரெய்யட். 

களைப் போன்ற தனிமிலைச் Orisa பிற்காலக்இல்- 

தோன்றவேயில்லை. இவற்றால் பிற்காலத்துப் பெரு gre: 

காப் பாடிய கவிஞ சனைவரும், லெப்பதிகாசத்தின் போக்
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கையே தமக்கு. வழகாட்டியாகக் கொண்டதோடு, 

அதைக் தமி ழிலக்கியத்தின் இலட்சிய உச்சியாகவும் 

மதித்த, அதைப் போல் கதை தழுவிய தொடர் நிலைச் 

செய்யட்களையே பாடினர் எனத் தெரிதிறது. 

இந்திரவிழா, கானல்வரி, வேட்டுவவரி, ஆய்ச்சியர் 

குரவை, குன்றக் குரவை என்ற பகுஇகளால் முறையே 

மருதம், நெய்தல், பாலை, முல்லை, குறிஞ்சி என்ற அகத் 

இணைகளின் இல்க்கணங்களை விளங்கவைத்தும், வஞ்சிக் 
கரண்டத்தால் புறத் இணைகள் சிலவற்றின் இலக்கணங் 

களைத் தெளியவைத்தும் சங்க தால்களின் சன்மையைச் 

சிறக்கப் பெற்றிருக்கும் சிலப்பதிகாரம் தமிழகத்தில் 

தனக்குப் பின்னர்க் தோன்றிய groans gor Curls 

ea பின்பற்ற வைத்த பெருமையையும் பெத்திருப் 

usta, Qa மருங்கும் தன் அ௮ணையைச் செலுத்தும் 

அமிமாவினைப்போல், சங்க இலக்கிய வளர்ச்சியின் இலட் 
சிய உச்யொய் ௮க் காலச் திறுதியிலும், பிற்கால இலக் 

-கியத்தின் போக்குக்கு அடி.க்களமாய் அக் காலத் தொடக் 

கத்திலும் நின்று பெருமீதத்துடன் பேசொளி வீசு 
கின்றது. 

சங்க நூல்களை அறிக்து துய்ப்பதற்குச் இறந்த வாயி 
லாசவும், பிற் காலக் காவியங்கள், புசாணங்கள் இவற்தின் 

போக்கையும், அமைப்பு முறையையும், தகுதியையும் 

அறிய இன்தியமையாக அளவு கோலாகவும் பயன்படும் 

சிலப்பதிகாசத்தின் தமிழ்ப் பணியின் -மாண்பு சர்தஜைக் 
கடங்கும் சிறுமை புடைய தன்று, ஈர் ஊழிகளும், 
ஒரு தீயும், சளேபார் கலவாமும், இடைக் காலச் சமயச் 
அழக்குக்களும், பிற்காலத் தரசரின் ஆண்மைக் குறைவும்,
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போலிகளில் பெரும் பற்றுக் சொண்டு வாணாளை விணா. 

ளாக்கியதோடு அடிமை மனப்பான்மையையும், குறுகிய 
கோக்கத்தையும், குணச் சிறுமையையும் தம் மகத்தே 
தழைக்க விட்ட தமிழரின் தாழ்வும் ஓன்று சேர்த்து 
எண் ணிறந்த தமிழ் நால்களின் தொலேவுக்குக் காசணமாய் 

அமைந்தன. ஆனால், ௮வற்தின் கொலைவால் தமிழின் 

வளங் குறையாமலும், தமி ழணக்இன் எழில் மங்காமலும் 

காப்பது.சிலப்பதிகாசமே என்பதில் ஐ ஐய மில்லை. இதைப் 
போல் வே தெத் தமிழ் தாலும் ingyen காகரிகம், 
பண்பு,. கலை, ஆட்சிமுறை முதலியவற்தின் மாண்புகளை 
விரிவாகவும், தெளிவாகவும் எடுத் தூசைக்கவில்லை. இச் 

- தகைய அருமையான கலைச் செப்பைகத் தமிழுக் களிக்க 

அடிகளைப் போதற்றுவதா£? இதை இறக்காவண்ணம் காப் 

பாத்தி யருளிய தமி ழன்னையின் அருளை வியப்பதா ? 

கதையின் வாயிலாகச் சமய உண்மைகளையும், உய்: 

யும் வழியையும் காட்டும் வழக்கத்தைக் தமிழில் தோற். 

வித்த பெருமை சிலப்பதிகாசத்தைச் சேர்ந்தது. அடி 

கள் கடைப்பிடித்த உயர்ந்த கோட்பாடுகளை உதது: 

எறிந்துவிட்டு, கதையைக் கூறத் தொடங்கி, அகன் 
போக்கில் கருத்தைச் செலுத்தாமல், சமயப் பிணக்குக் 
களைப் புகவிட்டதன் பெரறுப்பு சாத;தனாசை* சேர்க் 5.௮௫. 

விவரிக்கத் தொடங்கிய சதைக்கு ஒரு தொடர்பு மில்லாத 

களைக் கதைகளையும், இயற்கை வருணனைகளையும் அளவுக் 

கதிகமாகப் பெருக்கி, தாலின் இளரைவைச் சதைய வைக் 

கும் வழக்கம் திருத்தக்க தேவர் தோற்றி வைது. 
இவத்றால், லெப்பதிகாசத்துக்குப் பின்னர். தோன்றிய 
தமிழ் நல்க ளனைத்தும்--ரமய நூல்கள் நீங்கலாகக்-- 

கதை தழுவி வரும் தொடர்மீலைச் செய்யுட்கள் என்த.



90 Paws Dac wd 

பார்வைக்குள் பகுச்.அுகொண்் டிருக்கன்றனவே யன்திக் 

கலைக் காவியங்களாகத் தசழவேண்டும் என்ற கோக் 

கத்துடன் எழவில்லை என்று விளங்குகின்றது. உலகத் : 

அச் சிறந்த காவிபங்களள் ஒன்றாய் விளங்கும் . சலப் 
ப.திகாசத்தை வழிகாட்டியாகப் பெற்றிருந்தும், ௮வை 

இசைவ குன் மயம், கதைக்குச் சிறப் பஸிக்காமலும், பிற 

பொருள்களைப் 'பசவிட்டும் உடப்பதால் தம் பெருமையை 

பிழக்கின்றன . 

லெப்பதிகாசச் அக்கு முன் எழுக்த செய்யுட்கள் 

அனைத்தும் கலை வளர்ச்சுயிழ் கருத்தைச் செலுத்தின. 

அவற்றுள், ஒன்றும் கொள்கைகளைப் பரப்புவதில்: நாட் 

டஞ் செலுத்தவில்லை. பரிபாடல்களுக்கும் இஃ ஓக்கும். 

காம் விளக்க வந்த பொருள்களைப் பாசாட்டத் தக்க 

முறையில் வெளிப்படுத்துவதையே கோக்கமாகக் கொண் 

ஒருந்தன வாகையால், ௮வை, பிற்கால நூல்களைப் 

போல் பொருத்த மற்ற பொருள்களைப் புகுத்த 

வில்லை. அவற்றால், எங்க காலத்துத் தமிழர், கலை வளர்ச் 

சியில் கருத்துடையவசா யிருந் சனர் என்றும், லப்பதிகாச 

காலத்தில், சமயப் பற்று அவர்களிடம் கால் கொள்ளத் 

தொடங்கிற்று என்றும், அதன் பின், கலையையும்: பலி 

கொள்ளும் அளவுக்கு ௮ஃது ஓங்கிற்று என்றும் விளங்கு 

கின்றன. இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்வதில் இன்பங் 
கண்டு, கலை வளர்ச்சியில் ஊக்கங் காட்டிய gD pases 

கனக்குப் பின்னும், சமயப் பேய்களின் பிடிகளி vers 

பட்டு, வாதப் படுகுழியில் வீழ்க்து மயங்கி, பொய் யுணர்வை 
மெய்யெனக் கொண்டு, சமயத்தைப் பசப்புசறோம் என்ற 
எண்ணத்துடன் கலையைக் கொலை செய்ததோடு தம் 
ஈருத்தையும் சறக் த முறையில் செய்து முடிக்காத தமி
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முகத்தைத் தனக்கு முன்னும் பெறு, இவற்றின் 
உயர்வு தாழ்வுகளை உணர்த்துவதாய்* சிறந்ததாம் இடை 
கெஜியிற் சென்று ஈமக்கு ஒப்பற்ற கலைக் களஞ்யெமாய் 
விளங்குவது சலப்பதிகாசமே. இதைப் 'பண்டைக் காலச் 

- செந்தமிழ் வழக்குகட்கும், பிற்தைக் காலப் பைக்தமிழ் 

வழக்குகட்கும் நடுவண் நின்று, தமிழின் கலங்களை 

விளக்கமாய் இரு மருங்கும் பேசொளி விசி ஈலம் புலப் 
- படுத்தும் இயல்புடையது” எனக் கூறுவது முத்திலும் 

பொருத்தமானதே. 

ஒருவ சமுது வேறொருவருக்கு ஈஞ்சாய் இருப் 
பதைப் போலவே, உலக வழக்கில் உண்மையாகக் கர 

தப்படுவன வெல்லாம் கவியுண்மை யாக மாட்டா ; உண் 

மையின் தஇிரிபையும், மிகையையுக் கவிகள் உண்மையாகவே 

உபசரிப்பர். அனால், உலக வழக்கையும், இபற்கையையும் . 

மூற்திலும் மறுக்கக் கூடிய முறையில் உண்மையைக் இரிப் 
பதும், மிகைப்படுத்துவதும், இல்லதசைக் கூறுவது கவி 

மரபுக்கும், பண்புக்கும் ஏற்றவை யல்ல. உண்மை வழிச் 

சென்ற சங்க காலத்துத் தமி ழகத்தைபம், போலிகளைப் 
போற்றுவதிலும், புணவ இலும், பசப்புவதிலும் பெரு 

விருப்பங் காட்டிய பிற்காலத் தமி ழகத்தையும் கூறு 

படுத்திக் காட்டும் முறையில் முக் இியதின் எல்லை யகதஇ 

௮ம், பிர்தியதின் எல்லைப் புறம்பிலும் நின்று விளங்கு 

இன்ற சிலப்பதிகாசம். 

இசை, காகம், ௮பிகயம், சிற்பம், சத்திசம் போன்ற 

நுண்கலைகள் சங்க காலத்தில் சதக்து வீளங்கின என்றும், 

௮வைகளுட் சல, , தமி ழகத்தில் தனிச் சிறப்புடைய 

அறைகளிலே குழைத் தோங்கன என்றும் சிலப்பதிகாசத்
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கால் ௮திகறோம். ௮வற்.தின் சிறப் பியல்களில் சிலவற்றின் 

இலக்கணங்களையும், அவற்றை விளங்க வைக்கும் இலக் 

கியப் பகுதிகளையும் தமிழ்க் காவியங்களில் இதுவொன்றே 

பெற்றுத் இகழ்சன்ற.து. இச் நுண் சலைகளின் வளர்ச் 

க்குக் தமிழர் தோற்றுவித்த தனித் தன்மையை யுடைய 
துறைக எனைத்தும் வழக்கொழிந்து நெடுங் கால மாயின 

மையால், அ௮வற்கின் நுண்மையையும், மாண்பையும் 

{Asa சுவைத்து மகிழ முடியாத நிலையில் நா மிருக் 

இஜோம். அவற்தை உணர்ந்து அய்க்கும் தகுதியைப் 
பெற் திசாதவர்களே யாயினும், சிலப்பதிகாசம் ஓர். ஒப் 

பற்ற 'கலைச் செப்பு' என்றும், அது சங்க காலத்துத் தமி 

முகத்தின் ஜெப்புக்களை எடுத்துக் காட்டும் தகுதியுடைய 

சன்னங்களைப் பெற்றுத் இகழும் அழியாத “காட்டுச் சாலை! 
என்றும் நாம் அறிந்து மகிழ்வதற்குத் துணையாகவிருக். 

கும்படி, ௮வை அதன்கண் இடம் பெந்திருப்பது ஈம் கல். 
வினைப் பயனே ! 

உலகில் சிறந்தது 

மேனாட்டு இசசகர், இசேக்க மொழியில் தோன் திய 

ஒதாசியம் ஈலியதம்: என்ற ஈர் இயற்கைக் காவியங் 

களையும், இலத்தீன் மொழியில் இயன்ற ஈனதம் என்ற 
கலைக் காவியத்தையும், இத்தாலிய மொழியில் உள்ள: 

தெய்வலிலை, ஆங்கில மொழியில் உள்ள சுவர்க்க நீக்கம் 
என்ற இரு சமயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட காவி 

யங்களையும் உலகிற் இறெந்தவையாகப் போற்திப் பேசு 
கின்றனர். இவற்றுள், தாக்கேயின் தெய்வலிலை 

மற்றைக் காவியங்களைப் போல் கதை தழுவிய தன்று. கவி 

கரகம், கழுவாயுலகம், சுவர்க்கம் என்ற மூன் ுலகங்
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களையும்: சுற்றிப் பார்த்த, அங்குக் சண்ட காட்செளைத். 
இத்திரிப்பதாய் அமைந்திருக்கிறது அந் நூல். அதன் 

பயன் மக்களுக்குத் தெய்வ பக்தியை யூட்டி, அவர்களைச் 

சிறந்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுமாறு தூண்டுவதே. 

௮.௪, சமய அடிப்படைகளை மூலப் பொருளாகக் கொண்டு" 
உயர்த் த வாழ்க்கைத் தத்துவச்தசை உணர்த்துங் காரணத். 

தாலும், இனிய ஓசை பயக்கும் இழுமென் மொழிகளா | 

லேயே அமைந்ததாகவும் இருக்கும் காரணங்களால் 

மேனாட்டு நால்களில் மிச மேன்மையானதாகக் கருதப் 

படுகிறது. அதன் போக்கும், அமைப்பு முறையும் பிந 

காவியங்களினுடையவற்றைப்போ லன்றித் தனிப் பண்புக 

ளஞுடைமையால் அதை மத்றவற்றோடு செர்த்து ஆசாயா 

மல் விட்டுவிரவதே சிறந்தது. 

ஒ.தியம், ஈலியதம் என்ற காவியங்களின் தலைவனாகிப 

உலிஸிஸ்ஸும் எனதத்தின் தலைவனான எனஸ்ஸும் ' 
கடவுளரின் மக்கள், இவர்களுடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி 

கள் ஒவ்வொன்றிலும் தேவதைகள் பங்கெடுத்துக் 

கொள்ளுகின்றனர். அவர்களுடைய உதவி யில்லையேல், 

Dap dor soa நிகழ்ச்சிகள் நா மஜியும் ருறறையில் 

நிகழ்ச் திருக்க மாட்டா, சுவர்க்க நீக்கத்தின் தலைவன் 

மக்கட் சாதியைச் சேோர்த்தவ னல்லன். ௮வன் இறைவ. 

னாணையை எதிர்த் தெழுந்த தேவதைகளின் தலைவன். 

இக் காவியத்தில் மனிதன் ரெயலாகக் கூறச் கூடியது: 

ஒன்று மில்லை. புசாணக் கதைகளே காவியங்களாக மாற்றி 

யமைக்கத் தக்க பெற்தியுடையவை என்றும், கடவுளும் 

தேவதைகளும் பங் கெடுத்துக் கொள்ளுவகாகச் சித்தி 
ச ௪. . Ne ச சு ட 

ரிப்பதே அவைகளுக்குப் பெருபையனிக்கும் வவ்னும் 

கிருத்து பிறப்பதற்குமுன் கருதப்பட்டிழமுக் உ. கொள்கை 

13
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கள், மூட ஈம்பிக்கைகளின் பிடிப்பிலிருக்.து மக்கள் தம்மை 

விடுவித்துக் கொள்ள முபன்ற பு.த்துயி நியக்க காலத்தின் 
தொடக்கத்தில் தோன்றிய சுவர்க்க நீக்கத்திற் கூடப் 

பாசாட்டப்படுகிறஅ. இவற்றால், மேனாட்டார் உலகத்துச் 

சிறந்த காவியங்கள் எனக் கூறுபவை, நம் மணிமேகலை 

சிர்காம்ணி போன்றவைகளே எனச்தெரிகின்றன. 

லெப்பதிகாசம் இம் மூன்று காவியங்களைப்போ லன்்.றி 
மனிதர் செயல்களையும், அவற்தின் இயற்கையான விளைவு 

ககாயுமே  இத்திரிக்கன்றது; இவைகளைக் காட்டிலும் 

இசைவு சிறந்து ஈடக்றெது, ஓதாசியம், எனதம் என்த 

இரண்டு காவியங்களும், தலைவரின் வாம்க்கையில் நிகழ்ச் ௫ 

பல நிகழ்ச்செளையும் சக் திரிப்பதால், ௮வை இர் காமணியைப் 

போல் ஓசே தலைவனுடைய செயல்களைக் கூறுவன 

என்ற அளவுக்கு, இசைவு பெற்று ஈடக்கின்றன. எலிய 
ம், ஈம் இசாமாயணசக்தைப்போல், பசைவர் எடுத்துச் 

சென்ற ஒரு பெண்ணை மீட்கச் செய்த போசை விவரிக் 
Bog. இதன் இசைவு நிறைவை யடையத் தெய்விக 
சக்தியின் துணை பெரிதும் வேண்டியிருக்கு, இவை 
கலக் காட்டிலும், சுவர்க்க நீக்கம், அமைப்பு மூறையில் 
சிறந்ததேனும், ௮து மணிமேகலையோடு ஒப்புகொள்ள த் - 
தருதியடையதே யன்சி, எத் அறையிலும் சிலப்பதிகாசத் 
அக்கு இணை யாகாது, 

நாடகங்களில் ஜர்மானியக் கவி, கெதே எழுதிய 

*பாசதனை 'யும், செகப்பிரியரின் அவல தாடகற்களில் 

நான்கையும் உலகிற் சிறந்தவையாக மே ஞட்டார் மதிக் 
கின்றனர். பாசதன், கூற்று முறையில் கதையை விவறிப்ப 
கேனும், அளவால் ஒரு பெருங் காவியத்தைப் போன்றது. 
செகப்பிரியர் நாடகங்களுள்ளும் “மாக்பத்' என்ற
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ஒன்றே சலப்பதிகாரத்தைப் Cure «ssi (Thought), 

phe (Atmosphere), dap¢H (Action), Csr rdar 

(17006) முதலிய சான்கு அறைகளிலும், இசைவு சிறந்து 

நடக்கின்றது. ௮து அவருடைய தநாடங்களுக்குள் 

மிகமிகச் சிறியது. அடிகள், சலப்பதிகாரத்தின் முத 
லிரண்டு காண்டங்களையும் நாடகமாகவே எழுதியிருக்தா 

சானால், ௮தன் அளவு மாக்பத்தின்; அளவை os DHE 

கும். இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில்கூட ௮வ், விண்டு 

காண்டங்களின் அடி யெல்லை, செகப்பிரியர் ஹாம்லத்தின் 

௮டி யெல்லையைவிடக் குறுகியமத, 

சுருங்கக் கூறி விளங்கவைக்கல் என்ற பண்பு, 

காவியங்களுக்கும் ஏற்ற தொன்2ற,. அரிஸ்தோத்தல், அள 

வாற் சறியவைகளாய் இருக்கும் காவியங்களே சிறர்தவை 

எனக் கருதினார். சிலப்பதிகாசத்தின் அடி. யெல்லை 
ஐயாயிசத்துக்கும் குறைவு. சுவர்க்க நீக்கம், பத்தா 

யிரத்து ஐச் நாற்றுக்கு மேற்பட்ட அடிகளைப் பெந்றிருக் 

Gos. ஏனைய மேனாட்டுக் காவியங்கள் மிக நீண்டவை. 

இவற்றால், தம் சிலப்பதிகாரம், உலகத்துச் இறந்த காவி 

யங்களாகக் கருதப்படுபவைககாக காட்டிலும், இசைவு 

இறந்து விளங்குகிறது என்றும், உலகத்துச் திறந்த 

நாடகங்களுள் செகப்பிரியரின் மாக்பத் ௨ன்றே இதைப் 

போல் சிறப்புடையது என்றும் அறிகிறோம். அடிகள் 

தமிமுக் களித்த இக் காவியம் உலகத்துச். சிறந்த ஸல் 

களில் ஒன்றா யமையும் தகுதி சிறக்கப் பெற்திருப்பதோடு, . 

அவற்றுள் ஒளி மிக்கதாயும் இருக்கிறது.
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