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டாக்டர். ரா. சீனிவாசன், 
எம்.ஏ.,எம்.லிட்.,பி.எச்டி., 

அணியகம் 
5, செல்லம்மாள் தெரு, 

செனாய் நகர், சென்னை - 600 030.  



சிலங்யாதீகாரம் 

மூலமும் திறனாய்வும் 

பேராசிரியர் 

டாக்டர். ரா. சீனிவாசன், 

எம்.ஏ.,எம்.லிட்.,பிஎச்டி. 

அணியகம் 
5, செல்லம்மாள் தெரு, செனாய் நகர், 

சென்னை - 600 030,



  

நூல் விளக்கம் 

முதற் பதீப்பு அக்டோபர், 1997 

இரண்டாம் பதிப்பு அக்டோபர், 1998 

நூல் பெயர் சிலப்பதிகாரம் மூலமும் திறனாய்வும் 

ஆசிரியர் ரா. சீனிவாசன் 

பொருள் இலக்கியம் 

பதிப்பகம் அணியகம் 
5 செல்லம்மாள் தெரு, 
செனாய் நகர், சென்னை - 600 030. 

தாள் 11.6 kg. 

எழுத்து 10 புள்ளி 

விலை ரூ 100/- 

ஒளியச்சு சுரக்ஷா கம்ப்யூட்டர்ஸ் 
சென்னை - 30. 

  

அச்சீடு நெல்சன் பிரிண்டர்ஸ் 
சென்னை - 600 029. 

f e e 

பிற நூல்கள் ) | 

மணிமேகலை மூலமும் - திறனாய்வும் ரூ.50.00 

சிலம்பின் கதை | 
(சிலப்பதிகாரத்தின் நேர் உரைநடையாக்கம்) ரூ.50.00 

தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் ரூ.60.00 

சங்க இலக்கியத்தின் உவமைகள் ரூ.50.00 

மொழியியல் ரூ.5000 |   
 



முன்னுரை: 
சிலம்பு பாரதியைக் கவர்ந்தது; இந்தப் பாரினை 

அளந்தது. உலகுக்கு ஓர் அரிய படைப்பைத் தந்தது; பெண் 

அவள் சமுதாயப் பெருவாழ்வில் பங்கு கொள்ளத் தகுதி 

படைத்தவள் என்று காட்டிய முதற் காவியம் இச் 

சிலப்பதிகாரம். 

தமிழகம் என்ற உணர்வினைத் தந்தது அமிழ்தினும் 
இனிய இவ் அருங்காப்பியம் ஆகும். அரசியலில் அறம் 

அடிப்படை என்று அலசிக் காட்டி வாழ்வின் சீர் கேடுகளுக்குத் 

தீர்வு அரசியலில் நேர்மை, செம்மை இருக்க வேண்டும் என்று 

காட்டுவது இந்நூல். ் 

வள்ளுவத்தையே ஒரு மாபெருங்காவியமாகத் தந்தவர் 

இளங்கோவடிகள்; பாத்திரப் படைப்பில் குறட்பாக்களின் 

கருத்துக்களைப் பேச வைத்தவர்; இயக்க வைத்தவர். இது 

திருக்குறள், கம்பராமாயணம், போன்று மதிக்கப்பட்ட 

காவியம் ஆகும். 

இதற்குப் பல உரை நூல்கள் வந்துள்ளன. மூலநூல் 

தனியாக யாரும் அச்சிட முன்வரவில்லை. உரை இல்லாமல் 

படிக்க இயலாது என்று கருதப்படுகிறது. ஒருசில பகுதிகள் 

உரை இருந்தாலும் படித்து உணர முடியாது என்பதுதான் 

உ.. மை. அந்த நூல்கள் அகராதிகள் போன்றவை. 

மூலநூல் மட்டும் வெளியிடுவது தேவை என்று உணரப் 

பட்டது. அதனோடு திறனாய்வுக் கட்டுரைகள் தரப் 

பட்டுள்ளன. , 

Popov UFUISSS முதற்படி; அதனை நன்கு 
கற்று ஓரளவு தெளிவு பெற்றுத் துணிந்து கட்டுரைகள் 
தரப்பட்டன; இது இரண்டாவது படி. 

திறனாய்வு வேறுபட இயலும்; பலர் கட்டுரைகள் எழுதி 

உள்ளனர். அவற்றோடு இவையும்: சேர்ந்தால் மேலும் 

விளக்கங்கள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. 

- ரா. சீனிவாசன்
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சிலப்பதிகாரம் 

பதிகம் 

குறவர் உரை 

குணவாயிற் கோட்டத்து அரசுதுறந்து இருந்த 
குடக்கோச் சேரல் இளங்கோ வடிகட்குக் 

குன்றக் குறவர் ஒருங்குடன் கூடிப், 

"பொலம்பூ வேங்கை நலங்கிளர் கொழுநிழல், 

ஒருமுலை இழந்தாள் ஓர் திருமா பத்தினிக்கு, 5 
அமரர்க்கு அரசன் தமர்வந்து ஈண்டி, அவள் . 

காதல் கொழுநனைக் காட்டி, அவளொடு எம் 

கண்புலம் காண விண்புலம் போயது 

இறும்பூ து போலும் அஃது அறிந்தருள் நீ" என 

சாத்தனார் உரை 

அவண் உழை இருந்த தண்தமிழ்ச் சாத்தன் 10 

'யான் அறிகுவன் அது பட்டது' என்று உரைப்போன், 

'ஆரங் கண்ணிச் சோழன் மூதூர்ப் 

பேராச் சிறப்பின் புகா அர் நகரத்துக் 

கோவலன் என்பான் ஓர் வாணிகன் அவ்வூர் 

நாடகம் ஏத்தும் நாடகக் கணிகையொடு 15 

ஆடிய கொள்கையின் அரும்பொருள் கேடுறக் 

கண்ணகி என்பாள் மனைவி அவள்கால் 

பண் அமை சிலம்பு பகர்தல் வேண்டிப் 

பாடல்சால் சிறப்பிற் பாண்டியன் பெருஞ்சீர் 

மாட மதுரை புகுந்தனன், அது கொண்டு 20 

மன்பெரும் பீடிகை மறுகிற் செல்வோன் 

பொன்செய் கொல்லன் தன்கைக் காட்டக் 

'கோப்பெருந் தேவிக்கு அல்லதை, இச்சிலம்பு 

யாப்புறவு இல்லை 'ஈங்கு இருக்க' என்று ஏகிப் 

பண்டுதான் கொண்ட "சில் அரிச் சிலம்பினைக் 25 

கண்டனன் பிறன்ஓர் கள்வன் கை" என



பதிகம் 
  

வினைவிளை காலம் ஆதலின், யாவதும் 

சினை அலர் வேம்பன் தேரான் ஆகிக் 

கன்றிய காவலர்க் கூஉய். "அக் கள்வனைக் 

கொன்றுஅச் சிலம்பு கொணர்க ஈங்கு" எனக் 

கொலைக்களம் பட்ட கோவலன் மனைவி 

நிலைக்களம் காணாள். நெடுங்கணநீர் உகுத்துப் 

பத்தினி ஆகலின், பாண்டியன் கேடுற 

முத்தார மார்பின் முலைமுகம் திருகி, 

நிலைகெழு கூடல் நீள் எரி ஊட்டிய 

பலர் புகழ் பத்தினி யாகும் இவள் என 

இளங்கோ வினா 

"வினைவிளை காலம் என்றீர்; யாதுஅவர் 

வினை விளைவு?" என்ன....... 

சாத்தனார் விளக்கம் 

பபப பவ "விறலோய் கேட்டி 

அதிராச் சிறப்பின் மதுரை மூதூர், 

கொன்றையஞ் சடைமுடி மன்றப் பொதியிலில் 

வெள்ளியம் பலத்து, நள்ளிருள் கிடந்தேன்; 

ஆர் அஞர் உற்ற வீர பத்தினிழுன் 
மதுரைமா தெய்வம் வந்து தோன்றிக், 

'கொதியழல் சீற்றம் கொங்கையின் விளைத்தோய்! 

முகிர்வினை நுங்கட்கு முடிந்தது ஆகலின், 

முந்தைப் பிறப்பில், பைந்தொடி! கணவனொடு 

சிங்கா வண்புகழ்ச் சிங்க புரத்துச் 

சங்கமன் என்னும் வாணிகன் மனைவி 

இட்ட சாபம் கட்டியது ஆகலின், 

வார் ஒலி கூந்தல்! நின் மணமகன் தன்னை 

ஈர் ஏழ் நாள் அகத்து எல்லை நீங்கி, 

வானோர் தங்கள் வடிவில் அல்லதை 

ஈனோர் வடிவில் காண்டல் இல் எனக் 

கோட்டம் இல் கட்டுரை கேட்டனன் யான்" என 

30 

35 

40 

45 

50
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இளங்கோ கூற்று 

"அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம்கூற்று ஆவதூஉம், 55 

உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும், 

ஊழ்வினை உருத்துவந்து ஊட்டும் என்பதூஉம், 

சூழ்வினைச் சிலம்பு காரண மாகச் 

சிலப்பதிகாரம் என்னும் பெயரால் 
நாட்டுதும் யாம் ஓர் பாட்டுடைச் செய்யுள்" என 60 

சாத்தனார் உரை 

"முடிகெழு வேந்தர் மூவர்க்கும் உரியது; 

அடிகள் நீரே அருளுக" என்றாற்கு... 

காதைகள் முப்பது 

மங்கல வாழ்த்துப் பாடலும், குரவர் 

மனையறம் படுத்த காதையும், நடம்நவில் * 

மங்கை மாதவி அரங்கேற்று காதையும், 65 

அந்தி மாலைச் சிறப்புச்செய் காதையும், 

இந்திர விழவு ஊர் எடுத்த காதையும். 
கடலாடு காதையும், 

மடல்அவிழ் கானல் வரியும், வேனில் வந்து இறுத்தென 

மாதவி இரங்கிய காதையும், தீ து௨உடைக் 70 

கனாத்திறம் உரைத்த காதையும், வினாத்திறத்து 

நாடுகாண் காதையும், காடுகாண் காதையும், 

வேட்டுவ வரியும், தோட்டலர் கோதையொடு 

புறஞ்சேரி இறுத்த காதையும், கறங்குஇசை 
ஊர்காண் காதையும், சீர்சால் நங்கை 75 

அடைக்கலக் காதையும்,கொலைக்களக் காதையும், 

ஆய்ச்சியர் குரவையும். தீத்திறம் கேட்ட 

துன்ப மாலையும், நண்பகல் நடுங்கிய 

ஊர்சூழ் வரியும். சீர்சால் வேந்தனொடு 

வழக்குரை காதையும், வஞ்சின மாலையும், 80 

அழற்படு காதையும், அருந்தெய்வம் தோன்றிக் 

கட்டுரை காதையும், மட்டுஅலர் கோதையர்
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குன்றக் குரவையும் என்று இவை அனைத்துடன், 

காட்சி, கால்கோள், நீர்ப்படை. நடுகல், 

வாழ்த்து, வரம்தரு காதையொடு 85 

இவ்ஆறு ஐந்தும் 
உரைஇடை யிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுள் 

உரைசால் அடிகள் அருள, மதுரைக் 

கூல வாணிகன் சாத்தன் கேட்டனன்; 

இது பால்வகை தெரிந்த பதிகத்தின் மரபு - என். 90 

உரைபெறு கட்டுரை 

பாண்டியன் 

அன்றுதொட்டுப் பாண்டியன் நாடு மழை வறம் கூர்ந்து, 

வறுமை எய்தி, வெப்புநோயும் குருவும் தொடரக் 

கொற்கையில் இருந்த வெற்றிவேற் செழியன், நங்கைக்குப் 

பொற்கொல்லர் ஆயிரவ)ைை கொன்று, களவேள்வியால் 

விழவோடு சாந்தி செய்ய, நாடு மலிய மழை பெய்து, நோயும் 

துன்பமும் நீங்கியது. 

கொங்கு இளங்கோசர் 

அது கேட்டுக் கொங்கு இளங்கோசர், தங்கள் நாட்டகத்து, 

நங்கைக்கு விழவொடு சாந்திசெய்ய, மழை தொழில் என்றும் 

மாறா தாயிற்று. 

இலங்கைக் கயவாகு 

அது கேட்டுக் கடல்சூழ் இலங்கைக் கயவாகு என்பான் 

நங்கைக்கு நாள்பலி பீடிகைக் கோட்டம் முந்துறுத்து 

ஆங்கு, 'அரந்தை கெடுத்து, வரம் தரும் இவள்' என. ஆடித் 
திங்கள் அகவையின், ஆங்கு ஓர் பாடி விழாக்கோள் 

பன்முறை எடுப்ப, மழை வீற்றிருந்து, வளம்பல பெருகிப் 

பிழையா விளையுள் நாடு ஆயிற்று. 

பெருங்கிள்ளி 

அது கேட்டுச் சோழன் பெருங்கிள்ளி, கோழி அகத்து, 

'எத்திறத்தானும் வரம் தரும் இவள் ஓர் பத்தினிக் கடவுள் 

ஆகும்' என. நங்கைக்குப் பத்தினிக் கோட்டம் சமைத்து, 

நித்தல் விழா அணி நிகழ்வித்தோனே.
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1. புகார்க் காண்டம் 

1. மங்கல வாழ்த்துப் பாடல் 
[சிந்தியல் வெண்பாக்கள்] 

வான் சிறப்பு 

திங்களைப் போற்றுதும்! திங்களைப் போற்றுதும்! 

கொங்கு அலர்தார்ச் சென்னி குளிர்வெண் 

குடைபோன்றுஇவ் 

அம்கண் உலகு அளித்த லான். 

ஞாயிறு போற்றுதும்! ஞாயிறு போற்றுதும்! 

காவிரி நாடன் திகிரிபோல், பொன்கோட்டு 5 

மேரு வலந்திரித லான். 

மாமழை போற்றுதும்! மாமழை போற்றுதும்! 

நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவன் அளிபோல், 

மேல்நின்று தான்௬ரத்த லான் 

பூம்புகார் 

பூம்புகார் போற்றுதும்! பூம்புகார் போற்றுதும்! 10 

வீங்குநீர் வேலி உலகிற்கு அவன் குலத்தோடு 

ஒங்கிப் பரந்தொழுக லான். 

ஆங்கு, 
பொதியில் ஆயினும், இம௰ம் ஆயினும். 

பதிஎழு அறியாப் பழங்குடி கெழீஇய 15 

பொதுஅறு சிறப்பின் புகாரே ஆயினும், 

நடுக்குஇன்றி நிலைஇய என்பது அல்லதை 

ஒடுக்கம் கூறார். உயர்ந்தோர் உண்மையின் 

முடித்த கேள்வி முழுது உணர்ந்தோரே. 

அதனால், 20 

நாகநீள் நகரொடு நாகநாடு அதனொடு 

போகம்நீள் புகழ்மன்னும் புகார்நகர் அது தன்னில்
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கண்ணகி அறிமுகம் 

மாகவான் நிகர்வண்கை மாநாய்கன் குலக்கொம்பர் 

ஈகைவான் கொடி அன்னாள் ஈர் ஆறு ஆண்டு அகவையாள் 

அவளும் தான் 25 

போதில்ஆர் திருவினாள் புகழ் உடை வடிவு என்றும், 

தீது இலா வடமீனின் திறம்இவள் திறம்என்றும் 

மாதரார் தொழுதுஏத்த வயங்கிய பெருங்குணத்துக் 

காதலாள் பெயர்மன்னும் கண்ணகி என்பாள் மன்னோ 

கோவலன் அறிமுகம் 

ஆங்குப், 30 

பெருநிலம் முழுதுஆளும் பெருமகன் தலைவைத்த 

ஒருதனிக் குடிகளோடு உயர்ந்துஒங்கு செல்வத்தான் 

வருநிதி பிறர்க்கு ஆர்த்தும் மாசாத்து வான்என்பான் 

இருநிதிக் கிழவன் மகன் ஈர் எட்டு ஆண்டு அகவையான் 

அவனும் தான் 35 

மண்தேய்த்த புகழினான் மதிமுக மடவார்தம் 

பண்தேய்த்த மொழியினார் ஆயத்துப் பாராட்டிக் 

"கண்டு ஏத்தும் செவ்வேள்' என்று இசை போக்கிக் 

காதலால் 

கொண்டு ஏத்தும் கிழமையான் கோவலன் என்பான் 

மன்னோ 

மண நிகழ்ச்சி 

அவரை, 40 

இருபெருங் குரவரும், ஒருபெரு நாளால், 

மண அணி காண மகிழ்ந்தனர் மகிழ்ந் துழி, 

யானை எருத்தத்து, அணிஓஇழையார் மேல்இரீஇ 

மா நகர்க்கு ஈந்தார் மணம். 

அவ்வழி, 45 

முரசு இயம்பின முருடு அதிர்ந்தன முறை எழுந்தது 
பணிலம்; வெண்குடை
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அரச எழுந்ததொர் படி எழுந்தன அகலுள் மங்கல 

அணி எழுந்தது. 
மாலைதாழ் சென்னி வயிரமணித் தூண் அகத்து. 

நீல விதானத்து, நித்திலப்பூம் பந்தாக்கீழ், 

வான்ஊர் மதியம் சகடு அணைய, வானத்துச் 50 

சாலி ஒருமீன் தகையாளைக். கோவலன் 

மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிடத் 

தீவலம் செய்வது காண்பார்கண் நோன்பு என்னை! 

வாழ்த்து உரை 

விரையினர், மலரினர், விளங்கு மேனியர், 

உரையினர், பாட்டினர், ஓசிந்த நோக்கினர், 55 

சாந்தினர், புகையினர், தயங்கு கோதையர், 

ஏந்துஇள முலையினர், இடித்த ௬ண்ணத்தர், 
விளக்கினர், கலத்தினர், விரிந்த பாலிகை 

முளைக்குட நிரையினர், முகிழ்த்த மூரலர், 

போதொடு விரிகூந்தற் பொலன்நறுங் கொடி அன்னார் 6 

"காதலற் பிரியாமல், கவவுக்கை ஜெகிழாமல், 

தீது அறுக" என ஏத்திச் சின்மலர் கொடு தூவி, 

அங்கண் உலகின் அருந்ததி அன்னாளை 

மங்கல நல்அமளி ஏற்றினார் தங்கிய 

இப்பால் இமயத்து இருத்திய வாள் வேங்கை 65 

உப்பாலைப் பொற்கோட்டு உழையதா, எப்பாலும் 

செருமிகு சினவேற் செம்பியன் 

ஒருதனி ஆழி உருட்டுவோன் எனவே. (68)
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2. மனையறம் படுத்த காதை 

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

உரைசால் சிறப்பின் அரை௬விழை திருவின் 

பரதர் மலிந்த பயன்கெழு மாநகர் 

முழங்குகடல் ஞாலம் முழுவதும் வரினும் 

வழங்கத் தவாஅ வளத்த தாகி 

அரும்பொருள் தரூஉம் விருந்தின் தேஎம் 

ஒருங்குதொக்கு அன்ன உடைப்பெரும் பண்டம் 

கலத்தினும் காலினும் தருவனர் ஈட்டக் 

குலத்தில் குன்றாக் கொழுங்குடிச் செல்வர் 

அத்தகு திருவின் அருந்தவம் முடித்தோர் 
உத்தர குருவின் ஒப்பத் தோன்றிய 

கயமலர்க் கண்ணியும் காதல் கொழுநனும் 

மயன்விதித் தன்ன மணிக்கால் அமளிமிசை 

நெடுநிலை மாடத்து இடை நிலத் திருந்துழிக் 
கழுநீர் ஆம்பல் முழுநெறிக் குவளை 

அரும்புபொதி அவிழந்த ௬ரம்ப இமிர்தாமரை 

வயற்பூ வாசம் அளைஇ அயற்பூ 

மேதகு தாழை விரியல்வெண் தோட்டுக் 

கோதை மாதவி சண்பகப் பொதும்பர்த் 

தாதுதேர்ந்துண்டு மாதவர்வாள் முகத்துப் 

புரிகுழல் அளகத்துப் புகல்ஏக் கற்றுத் 
கிரிதரு ௬ரும்பொடு செவ்வி பார்த்து 

மாலைத் தாமத்து மணிநிரைத்து வகுத்த 
கோலச் சாளரக் குறுங்கண் நுழைந்து 

வண்டொடு புக்க மணவாய்த் தென்றல் 

கண்டுமகிழ்வு எய்திக் காதவில் சிறந்து 

விரைமலர் வாளியொடு வேனில்வீற் நிருக்கும் 

நிரைநிலை மாடத்து அரமியம் ஏறிச் 

ச௬ுரும்புணக் கிடந்த நறும்பூஞ் சேக்கைக் 

கரும்பும் வல்லியும் பெருந்தோள் எழுதி 

20 

25
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முதிர்கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும் 30 

கதிரொருங்கு இருந்த காட்சி போல 

வண்டுவாய் திறப்ப நெடுநிலா விரிந்த 

வெண்தோட்டு மல்லிகை விரியல் மாலையொடு 

கழுநீர்ப் பிணையல் முழுநெறி பிறழத் 

தாரும் மாலையும் மயங்கிக் கையற்றுத் 35 

தீராக் காதலின் திருமுகம் நோக்கிக் 

கோவலன் கூறும்ஓஒர் குறியாக். கட்டுரை 

நலம் பாராட்டுதல் 

"குழவித் திங்கள் இமையவர் ஏத்த 
அழகொடு முடித்த அருமைத்து ஆயினும் 
உரிதின் நின்னோ டுடன்பிறப் புண் மையின் 40 

பெரியோன் தருக.திருநுத லாகென 

அடையார் முனையகத்து அமா்மேம் படுநர்க்குப் 

படைவழங் குவதோர் பண்புண் டாசுலின் 

உருவி லாளன் ஒருபெருங் கருப்புவில் 

இருகரும் புருவ மாக ஈக்கு 45 

மூவா மருந்தின் முன்னர்த் தோன்றலின் 

தேவர் கோமான் தெய்வக் காவல் 

படைநினக் களிக்கஅதன் இடைநினக்கு இடைஎன 

அறுமுக ஒருவனோர் பெறுமுறை யின்றியும் 

இருமுறை காணும் இயல்பினின் அன்றே 50 

அஞ்சுடர் நெடுவேல்.ஒன்றுநின் முகத்துச் 
செங்கடை மழைக்கண் இரண்டா ஈத்தது; 

மாயிரும் பீலி மணிநிற மஞ்ஞைநின் 

சாயற்கு உடைந்து தண்கான் அடையவும்; 

அன்னம் நன்னுதல் மென்னடைக் கழிந்து 55 

நன்னீர் ப் பண்ணை நளிமலர்ச் செறியவும், 

அளிய தாமே சிறுப௬ங் கிளியே
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குழலும் யாழும் அமிழ்தும் குழைத்தநின் 
மழலைக் கிளவிக்கு வருந்தின வாசியும் 

மடநடை மாதுநின் மலர்க்கையின் நீங்காது 60 

உடனுறைவு மரீஇ ஒருவா ஆயின; 

நறுமலர்க் கோதைநின் நலம்பா ராட்டுநரா் 

மறுவில் மங்கல அணியே அன்றியும் 

பிறிதணி அணியப் பெற்றதை எவன்கொல்! 

பல்லிருங் கூந்தற் சின்மலர் அன்றியும் 65 

எல்அவிழ் மாலையொடு என்உற் றனர்கொல்! 

நான நல்அகிஷ்நறும்புகை அன்றியும், 

மான்மதச் சாந்தொடு வந்ததை எவன்கொல்! 

திருமுலைக் தடத்திடைத் தொய்யில் அன்றியும், 

ஒருகாழ் முத்தமொடு உற்றதை எவன்கொல்! 70 

திங்கள் முத்து அரும்பவும், சிறுகுஇடை வருந்தவும் 
இங்கு இவை அணிந்தனர் என்உற் றனர்கொல்! 

உருவகங்கள் 

மா௬ுஅறு பொன்னே! வலம்புரி முத்தே! 

கா௬அறு விரையே! கரும்பே! தேனே! 

அரும்பெறற் பாவாய்! ஆர் உயிர் மருந்தே! 75 

பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே! 

மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ? 

அலையிடைப் பிறவா அமிழ்தே என்கோ? 

யாழிடைப் பிறவா இசையே என்கோ? 

தாழ்இருங் கூந்தல் தையால் நின்னை" என்று 80 

உலவாக் கட்டுரை பல பாராட்டித் 

தயங்குஇணர்க் கோதை தன்னொடு தருக்கி, 

வயங்குஇணரா்த் காரோன் மகிழ்ந்துசெல் வுழிநாள்



  

தனிமனை வகுத்தல் 

வார்ஒலி கூந்தலைப் பேர் இயல் கிழத்தி 

மறப்பு அரும் கேண்மையொடு, அறப்பரி சாரமும். 85 

விருந்து புறந்தரூ௨உம் பெருந்தண் வாழ்க்கையும். 

வேறுபடு திருவின் வீறுபெறக் காண, 

உரிமைச் ௬ற்றமொடு ஒருதனி புணர்க்க, 

யாண்டு சில கழிந்தன, இற்பெருங் கிழமையின் 

காண்தகு சிறப்பின் கண்ணகி தனக்கு என். 90 

வெண்பா 

தூமப்பணிகள் ஒன்றித் தோய்ந்தால்என, ஒருவார் 

காமர் மனைவிஎனக் கைகலந்து - நாமம் 

தொலையாத இன்பம் எலாம் துன்னினார் மண்மேல் 

நிலையாமை கண்டவர்போல் நின்று. 

3. அரங்கேற்று காதை 

நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

மாதவி அறிமுகம் 

தெய்வ மால்வரைத் திருமுனி அருள 

எய்திய சாபத்து இந்திர சிறுவனொடு 

தலைக்கோல் தானத்துச் சாபம் நீங்கிய 

மலைப்பு அருஞ் சிறப்பின் வானவர் மகளிர் 

சிறப்பிற் குன்றாச் செய்கையொடூு பொருந்திய 5 

பிறப்பிற் குன்றாப் பெருந்தோள் மடந்தை 

தாதுஅவிழ் புரிகுழல் மாதவி தன்னை 

ஆடலும் பாடலும் அழகும் என்றுஇக் 

கூறிய மூன்றின் ஒன்றுகுறை படாமல், 

ஏழ்ஆண்டு இயற்றி, ஓர் ஈர் ஆறு ஆண்டில் 10 
சூழ்கழல் மன்னற்குக் காட்டல் வேண்டி



ஆடல் ஆசிரியன் 

இருவகைக் கூத்தின் இலக்கணம் அறிந்து. 

பலவகைக் கூத்தும் விலக்கினிற் புணர்த்துப். 

பதினோர் ஆடலும். பாட்டும், கொட்டும், 

விதிமாண் கொள்கையின் விளங்க அறிந்து ஆங்கு 

ஆடலும் பாடலும் பாணியும், தூக்கும். 

கூடிய நெறியிற் கொளுத்தும் காலை 

பிண்டியும். பிணையலும். எழிற்கையும், தொழிற்கையும் 

கொண்ட வகைஅறிந்து. கூத்துவரு காலை 

கூடை செய்தகை வாரத்துக் களைதலும், 

வாரஞ் செய்தகை கூடையிற் களைதலும், 

பிண்டி செய்தகை ஆடலிற் களைதலும், 

ஆடல் செய்தகை பிண்டியிற் களைதலும், 

குரவையும் வரியும் விரவல செலுத்தி. 

ஆடற்கு அமைந்த ஆசான் தன்னொடு 

இசையோன் 

யாழும், குழலும், சீரும், மிடறும், 

தாழ்குரல் தண்ணுமை, ஆடலொடு இவற்றின் 

இசைந்த பாடல் இசையுடன் படுத்து, 

வரிக்கும் ஆடற்கும் உரிப்பொருள் இயக்கித் 

தேசிகத் திருவின் ஓசை கடைப்பிடித்துத் 

தேசிகத் திருவின் ஓசை எல்லாம் 

ஆசின்று உணர்ந்த அறிவினன் ஆகிக் 

கவியது குறிப்பும், ஆடல் தொகுதியும். 

பகுதிப் பாடலும் கொளுத்தும் காலை 

வசைஅறு கேள்வி வகுத்தனன் விரிக்கும் 

அசையா மரபின் இசையோன் தானும் 

டி 
ol
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தமிழ்ப் புலவன் 

இமிழ்கடல் வரைப்பின் தமிழகம் அறியத், 

தமிழ் முழுது அறிந்த தன்மையன் ஆகி, 
வேத்துஇயல், பொதுஇயல் என்றுஇரு திறத்தின் 

நாட்டிய நல்நூல் நன்கு கடைப்பிடித்து, 40 

இசையோன் வக்கிரித் திட்டதை உணர்ந்து, ஆங்கு, 

அசையா மரபின் அதுபட வைத்து, 

மாற்றோர் செய்த வசைமொழி அறிந்து, 
நாத்தொலைவு இல்லா நன்னூற் புலவனும் 

தண்ணுமையாளன் 

ஆடல், பாடல், இசையே, தமிழே, 45 

பண்ணே, பாணி, தூக்கே, முடமே, 
தேசிகம் என்றுஇவை ஆசின்று உணர்ந்து, 

கூடை நிலத்தைக் குறைவுஇன்று மிகுத்து, ஆங்கு, 
வார நிலத்தை வாங்குபு வாங்கி ் 

வாங்கிய வாரத்து யாழும் குழலும் 50 

ஏங்கிய மிடறும் இசைவன கேட்பக் 

கூருகிர்க் கரணங் குறியறிந்து சேர்த்தி 

ஆக்கலும் அடக்கலும் மீத்திறம் படாமைச் 

சித்திரக் கரணம் சிதைவின்று செலுத்தும் 

அத்தகு தண்ணுமை அருந்தொழில் முதல்வனும் 55 
குழலோன் 

சொல்லிய இயல்பினிற் சித்திர வஞ்சனை 

புல்லிய அறிந்து புணர்ப்போன் பண்பின் 

வர்த்தனை நான்கும் மயலறப் பெய்து;ஆங்கு 

ஏற்றிய குரல்இளி என்றுஇரு நரம்பின் 
ஒப்பக் கேட்கும் உணர்வினன் ஆகிப், ' 60 
பண் அமை முழவின் கண்எறி அறிந்து : 
தண்ணுமை முதல்வன்-தன்னொடு பொருந்தி, 
வண்ணப் பட்டடை யாழ்மேல் வைத்து ஆங்கு 
இசையோன் பாடிய இசையின் இயற்கை
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வந்தது வளர்த்து, வருவது ஒற்றி, 
இன்புற இயக்கி, இசைபட வைத்து, 

வார நிலத்தைக் கேடின்று வளர்த்து, ஆங்கு 

ஈர நிலத்தின் எழுத்து எழுத்து ஆக, 
வழுவின்று இசைக்கும் குழலோன் தானும் 

யாழ் இசைப் புலவன் 

ஈர் ஏழ் தொடுத்த செம்முறைக் கேள்வியின் 

ஓர்ஏழ் பாலை நிறுத்தல் வேண்டி, 

வன்மையிற் கிடந்த தார பாகமும், 

மென்மையிற் கிடந்த குரலின் பாகமும், 

மெய்க்கிளை நரம்பிற் கைக்கிளை கொள்ளக் 

கைக்கிளை ஒழிந்த பாகமும், பொற்புடைத் 

தளராத் தாரம் விளரிக்கு ஈத்துக், 

கிளைவழிப் பட்டனன் ஆங்கே, கிளையும் 

தன்கிளை அழிவுகண்டு அவள்வயிற் சேர, 

ஏனை மகளிரும் கிளைவழிச் சேர, 

மேலது உழைஇளி. கீழது கைக்கிளை, 

வம்புஉறு மரபின் செம்பாலை ஆயது; 

இறுதி ஆதி ஆக. ஆங்கு அவை 
பெறுமுறை வந்த பெற்றியின் நீங்காது. 

படுமலை, செவ்வழி, பகர் அரும்பாலை எனக் 

குரல்குர லாகத் தற்கிழமை திரிந்தபின், 

முன்னதன் வகைய முறைமையின் திரிந்து ஆங்கு, 

இளிமுத லாகிய ஏர்படு கிழமையும் 

கோடி, விளரி, மேற்செம் பாலைஎன 

நீடிக் கிடந்த கேள்விக் கிடக்கையின் 

இணைநரம்பு உடையன அணைவுறக் கொண்டு ஆங்கு, 

யாழ்மேற் பாலை இடமுறை மெலியக் 

குழன்மேற் கோடி வலமுறை வலிய, 

வலிவும், மெலிவும். சமனும், எல்லாம் 

பொலியக் கோத்த புலமை யோனுடன் 

65 
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நாட்டிய அரங்கு 

எண்ணிய நூலோர் இயல்பினின் வழாஅது 95 

மண்ணகம் ஒருவழி வகுத்தனர் கொண்டு, 

புண்ணிய நெடுவரைப் போகிய நெடுங்கழைக் 

கண்ணிடை ஒருசாண் வளர்ந்தது கொண்டு 

நூல்நெறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும் 

கோல் அளவு இருபத்து நால்விரல் ஆக 100 

எழுகோல் அகலத்து, எண்கோல் நீளத்து, 

ஒருகோல் உயரத்து. உறுப்பினது ஆகி, 

உத்தரப் பலகையோடு அரங்கின் பலகை 

வைத்த இடைநிலம் நாற்கோல் ஆக, 

ஏற்ற வாயில் இரண்டுடன் பொலியத், 105 

தோற்றிய அரங்கில் நோழுதனர் ஏத்தப் 

பூதரை எழுதி, மேல்நிலை வைத்துத் 

தூணநிழல் புறப்பட, மாண்விளக்கு எடுத்து; ஆங்கு 

ஒருமுக எழினியும், பொருமுக எழினியும், 

கரந்துவரல் எழினியும், புரிந்துடன் வகுத்து ஆங்கு, 110 

ஒவிய விதானத் துரைபெறு நித்திலத்து 
மாலைத் தாமம் வளையுடன் நாற்றி 

விருந்துபடக் கிடந்த அருந்தொழில் அரங்கத் துப் 

தலைக்கோல் வைத்தல் 

பேர் இசை மன்னர் பெயர்புறத்து எடுத்த 

சீர்இயல் வெண்குடைக் காம்பு நனி கொண்டு, 115 

கண் இடை நவமணி ஒழுக்கி, மண்ணிய 

நாவல்அம் பொலம்தகட்டு இடைநிலம் போக்கிக், 
காவல் வெண்குடை மன்னவன் கோயில் 

இந்திர சிறுவன் சயந்தன் ஆக என, 

வந்தனை செய்து, வழிபடு தலைக்கோல் 120 
புண்ணிய நன்னீர் பொற்குடத்து ஏந்தி 

மண்ணிய பின்னர். மாலை அணிந்து, 

நலந்தரு நாளால், பொலம்பூண் ஓடை
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அர௬உவாத் தடக்கையிற் பரசினர் கொண்டு. 

முரசு எழுந்து இயம்பப், பல்இயம் ஆர்ப்ப 

அரைசொடு பட்ட ஐம்பெருங் குழுவும் 

தோவலம் செய்து, கவி கைக் கொடுப்ப, 

ஊர்வலம் செய்து, புகுந்து. முன் வைத்து ஆங்கு 

வாரம் இரண்டு 

இயல்பினின் வழாஅ இருக்கை முறைமையின். 

குயிலுவ மாக்கள் நெறிப்பட நிற்ப, 

வலக்கால் முன்மிதித்து ஏறி, அரங்கத்து 

வலத்தூணி் சேர்தல் வழக்குஎனப் பொருந்தி, 

இந்நெறி வகையால் இடத்தூணா் சேர்ந்த 

தொன்னெறி இயற்கைத் தோரிய மகளிரும் 

சீர்இுயல் பொலிய, நீர்அல நீங்க, 

வாரம் இரண்டும். வரிசையிற் பாடப், 

பாடிய வாரத்து ஈற்றில் நின்று இசைக்கும் 

கூடிய குயிலுவக் கருவிகள் எல்லாம் 

கருவி இசைகள் 

குழல்வழி நின்றது யாழே யாழ்வழித் 
தண்ணுமை நின்றது தகவே தண்ணுமைப் 

பின்வழி நின்றது முழவே முழவொடு 

கூடிநின்று இசைத்த.து ஆமந் திரிகை 
ஆமந் திரிகையோடு அந்தரம் இன்றிக் 

கொட்டு இரண்டு உடையது ஓர் மண்டிலம் ஆகக் 

கட்டிய மண்டிலம் பதினொன்று போக்கி, 

வந்த முறையின் வழிமுறை வழாமல். 

அந்தரக் கொட்டுடன் அடங்கிய பின்னர் 

ஆடல் நிகழ்ச்சி 

மீத்திறம் படாமை வக்காணம் வகுத்துப் 

பாற்பட நின்ற பாலைப் பண்மேல் 

நான்கின் ஒரீஇய நன்கனம் அறிந்து. 

மூன்று அளந்து, ஒன்றுகொட்டி அதனை 

125 

130 

135 

140 

145 

150
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ஐந்து மண்டிலத்தாற் கூடை போக்கி, 

வந்த வாரம் வழி மயங்கிய பின்றை 

ஆறும் நாலும் அம்முறை போக்கிக், 

கூறிய ஐந்தின் கொள்கை போலப் 155 

பின்னையும், அம்முறை பேரிய பின்றைப் 

பொன்னியல் பூங்கொடி புரிந்துடன் வகுத்தென, 

நாட்டிய நன்னூல் நன்கு கடைப்பிடித்துக் 

காட்டினள் ஆதலின் காவல் வேந்தன் 

பாராட்டுப் பெறுதல் 

இலைப்பூங் கோதை, இயல்பினின் வழாஅமைத் 160 

தலைக்கோல் எய்தித் தலைஅரங்கு ஏறி, 

விதிமுறைக் கொள்கையின் ஆயிரத்து எண்கழஞ்சு 

ஒருமுறை யாகப் பெற்றனள்! அதுவே 

கோவலன் உறவு 

"நூறு பத்து அடுக்கி எட்டுக் கடைநிறுத்த, 

வீறுஉயர் பசும்பொன் பெறுவது இம் மாலை 165 

மாலை வாங்குநர் சாலும்நம் கொடிக்கு" என, 

மான் அமர் நோக்கி ஓர் கூனிகைக் கொடுத்து, 

_ நகர நம்பியர் திரிதரு மறுகில் 

பதர்வனர் போல்வதோர் பான்மையின் நிறுத்த 

மாமலர் நெடுங்கண் மாதவி மாலை 170 

கோவலன் வாங்கிக், கூனி தன்னொடு 

மணமனை புக்கு, மாதவி தன்னொடு 

அணைவுறு வைகலின் அயர்ந்தனன்; மயங்கி, 

விடுதல் அறியா விருப்பினன் ஆயினன் 

வடுநீங்கு சிறப்பின் மனை அகம் மறந்து என். 175 

வெண்பா 

எண்ணும், எழுத்தும், இயல்லந்தும், பண்நான்கும் 

பண்நின்ற கூத்துப்பதினொன் றும் - மண்ணின்மேல் 

போக்கினாள்;பூம்புகார்ப் பொன்தொடி மாதவி தன் 

வாக்கினால் ஆடுஅரங்கின் வந்து.
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4. அந்தி மாலைச் சிறப்புச் செய் காதை 

நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா 

மாலைப்பொழுது 

"விரிகதிர் பரப்பி, உலகம் முழுது ஆண்ட 

ஒருதனித் திகிரி உரவோன் காணேன்; 

அங்கண் வானத்து, அணிநிலா விரிக்கும் 

திங்கள் அம் செல்வன் யாண்டுஉளன் கொல்!" எனத் 

திசைமுகம் பசந்து, செம்மலர்க் கண்கள் 

முழுநீர் வார முழுமெயும் பனித்துத் 

திரைநீர் ஆடை இருநில மடந்தை 
அரை௪ கெடுத்து, அலம்வரும் அல்லற் காலைக் 

கறைகெழு குடிகள் கைதலை வைப்ப, 

அறைபோகு குடிகளொடு ஒருதிறம் பற்றி 
வலம்படு தானை மன்னர் இல்வழிப் 

புலம்பட இறுத்த விருந்தின் மன்னரின் 

தாழ்துணை துறந்தோர் தனித்துயர் எய்தக் 

காதலர்ப் புணர்ந்தோர் களிமகிழ்வு எய்தக் 

குழல்வளர் முல்லையிற் கோவலர் தம்மொடு 

மழலைத் தும்பி வாய்வைத்து ஊத, 

அறுகால் குறும்புஎறிந்து. அரும்புபொதி வாசம் 

சிறுகாற் செல்வன் மறுகில் தூற்ற, 

எல்வளை மகளிர் மணிவிளக்கு எடுப்ப, 

மல்லல் மூதூர் மாலைவந்து இறுத்தென 

திங்களின் தோற்றம் 

இளையர் ஆயினும், பகை அரசு கடியும் 

செருமாண் தென்னவர் குலமுதல் ஆகலின், 

அந்தி வானத்து, வெண்பிறை தோன்றிப் 

புன்கண் மாலைக் குறும்பு எறிந்து ஒட்டிப் 

பான்மையின் திரியாது பாற்கதிர் பரப்பி, 

மீன் அரச ஆண்ட வெள்ளி விளக்கத்து 

25
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கோலம் கொண்ட மாதவி 

இல்வளர் முல்லையொடு மல்லிகை அவிழ்ந்த 

பல்பூஞ் சேக்கைப் பள்ளியுட் பொலிந்து, 

செந்துகிர்க் கோவை சென்று ஏந்து அல்குல் 

அம்துகில் மேகலை அசைந்தன வருந்த, 

நிலவுப்பயன் கொள்ளும் நெடுநிலா முற்றத்துக் 30 
கலவியும் புலவியும் காதலற்கு அளித்து, ஆங்கு, 

ஆர்வ நெஞ்சமொடு கோவலற்கு எதிரிக் 

கோலம் கொண்ட மாதவி அன்றியும் 

பிறமகளிர் 

குடதிை: மருங்கின் வெள் அயிர் தன்னொடு 35 

குணதிசை மருங்கின் கார் அகில் துறந்து, 

வடமலைப் பிறந்த வான்கேழ் வட்டத் துத், 

தென்மலைப் பிறந்த சந்தனம் மறுகதீ 

தாமரைக் கொழுமுறி, தாதுபடு செழுமலர், 

காமரு குவளை, கழுநீர் மாமலர், 40 

பைந்தளிர்ப் படலைப் பரூ௨உக்காழ் ஆரம் 

சுந்தரச் ௬ண்ணத் துகளொடு அளை யச் 

சிந்துபு பரிந்த செழும்பூஞ் சேக்கை, 

மந்த மாருதத்து மயங்கினர் மலிந்து, ஆங்கு 

ஆவியங் கொழுநர் அகலத்து ஒடுங்கிக் 

காவிஅம்.கண்ணார் களித் துயில் எய்த ... 

கையறு நெஞ்சத்துக் கண்ணகி 

அம்செஞ் சீறடி அணிசிலம்பு ஒழிய, 
மென்துகில் அல்குல் மேகலை நீங்கக், 

கொன்றை முன்றில் குங்குமம் எழுதாள், 

மங்கல அணியிற் பிறிது அணி மகிழாள், 50 

கொடுங்குழை.துறந்து வடிந்துவீழ் காதினள், 

திங்கள் வாளமுகம் சிறுவியர் பிரியச் 

செங்கயல் நெடுங்கண் அஞ்சனம் மறப்பப், 

பவள வாள்நுதல்.திலகம் இழப்பத், 

தவள வாள்நகை கோவலன் இழப்ப, 55 
மைஇருங் கூந்தல் நெய்அணி மறப்பக் 

கையறு நெஞ்சத் துக் கண்ணகி அன்றியும்
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பிறமகளிர் 

காதலர்ப் பிரிந்த மாதர் நோதக 

ஊதுஉலைக் குருகின் உயிர்த்தனர் ஒடுங்கி, 
வேனிற் பள்ளி மேவாது கழிந்து, 

கூதிர்ப் பள்ளிக் குறுங்கண் அடைத்து, 

மலயத்து ஆரமும் மணிமுத்து ஆரமும் 
அலர்முலை ஆகத்து அடையாது வருந்தத் 

தாழிக் குவளையோடு தண்செங்கமுநீர் 

வீழ்பூஞ்சசேக்கை மேவாது கழியத் 

துணைபுணர் அன்னத் தூவியிற் செறித்த 

இணை அணை மேம்படத் திருந்துதுயில் பெறா அது, 

உடைப்பெருங் கொழுநரோடு ஊடற் காலத்து 

இடைக்குமிழ் எறிந்து, கடைக்குழை ஒட்டிக், 
கலங்கா உள்ளம் கலங்கக் கடைசிவந்து 

விலங்கிநிமிர் நெடுங்கண புலம்புமுத்து உறைப்ப 

மன்மதன் ஆட்சி 

அன்ன மென்னடை.  நன்னீர்ப் பொய்கை 

ஆம்பல் நாறும் தேம்பொதி நறுவிரைத் 
தாமரைச் செவ்வாய்த் தண்ணறல் கூந்தல் 

பாணவாய் வண்டு நோதிறம் பாடக் 

காண்வரு குவளைக் கண்மலர் விழிப்பப் 
_ புள்வாய் முரசமொடு பொறிமயிர் வாரணத்து 

முள்வாய்ச் சங்கம் முறை முறை ஆர்ப்ப 

உரவுநீர்ப் பரப்பின் ஊர்துயில் எடுப்பி 

இரவுத் தலைப்பெயரும் வைகறை காறும் 

அரையிருள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் 

விரைமலர் வாளியொடு கருப்புவில் ஏந்தி 

மகர வெல்கொடி மைந்தன் திரிதா 

நகரங் காவல் நனிசிறந்தது என். 

வெண்பா 

கூடினார்பால் நிழலாய்க் கூடார்பால் வெய்யதாய்க் 

காவலன் வெண்குடைபோற் காட்டிற்றே - கூடிய 

மாதவிக்கும் கண்ணகிக்கும் வானூர் மதிவிரிந் து 

போதுஅ விழ்க்கும் கங்குற் பொழுது. 
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5. இந்திர விழவு ஊர் எடுத்த காதை 
நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா 

கதிரவன் உதயம் 

அலைநீர் ஆடை, மலைமுலை ஆகத்து. 

ஆரப் பேரியாற்று, மாரிக் கூந்தல், 

கண்ணக் பரப்பின் மண்ணக மடந்தை 

புதையிருள் படாஅம் போக நீக்கி, 

உதய மால்வரை உச்சித் தோன்றி, ட 

உலகுவிளங்கு அவிர் ஒளி மலர்கதிர் பரப்பி 

மருவூர்ப் பாக்கம் 

வேயா மாடமும்; வியன்கல இருக்கையும் ; 

மான்கண் காலதர் மாளிகை இடங்களும்; 

கயவாய் மருங்கிற் காண்போர்த் தடுக்கும் 

பயன் அறவு அறியா யவனர் இருக்கையும் ; 10 

கலந்தரு திருவின் புலம்பெயர் மாக்கள் 

கலந்துஇருந்து உறையும் இலங்குநீர் வரைப்பும் ; 

வண்ணமும், ௬ண்ணமும், தண்நறுஞ் சாந்தமும், 

பூவும், புகையும், மேவிய விரையும் 

பகர்வனர் திரிதரு நகர வீதியும் ; 15 

பட்டினும். மயிரினும், பருத்தி நூலினும் 

கட்டு நுண்வினைக் காருகர் இருக்கையும்; 

தூசும் துகிரும், ஆரமும், அகிலும், 

மா௬அறு முத்தும், மணியும், பொன்னும் 

அருங்கல வெறுக்கையோடு அளந்துகடை அறியா 20 

வளம்தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகும் ; 

பால்வகை தெரிந்த பகுதிப் பண்டமொடு 

கூலம்:குவித்த கூல வீதியும் 

காழியர், கூவியர், கள்நொடை ஆட்டியர், 

மீன்விலைப் பரதவர், வெள்உப்புப் பகருநர், 25 

பாசவர், வாசவர், பல்நிண விலைஞரோடு 

ஓசுநர் செறிந்த ஊன்மலி இருக்கையும் ;
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கஞ்ச காரரும், செம்புசெய் குநரும் 

மரம்கொல் தச்சரும். கருங்கைக் கொல்லரும், 

மண்ணுள் வினைஞரும். மண்ணீட்டு ஆளரும் 

பொன்செய் கொல்லரும், நன்கலம் தருநரும், 

துன்ன காரரும். தோலின் துன்னரும், 

கிழியினும் கிடையினும் தொழில்பல பெருக்கிப், 

பழுதுஇல் செய்வினைப் பால்கெழு மாக்களும் ; 

குழலினும் யாழினும் குரல்முதல் ஏழும் 
வழுவின்றி இசைத்து வழித்திறம் காட்டும் 

அரும்பெறல் மரபின் பெரும்பாண் இருக்கையும் ; 

சிறுகுறுங் கைவினைப் பிறர்வினை யாளரொடு 

மறுஇன்றி விளங்கும் மருவூர்ப் பாக்கமும் 

பட்டினப்பாக்கம் 

கோவியல் வீதியும், கொடித்தேர் வீதியும் 

பீடிகைத் தெருவும். பெருங்குடி வாணிகர் 

மாட மறுகும்! மறையோர் இருக்கையும்; 

வீழ்குடி உழவரொடு விளங்கிய கொள்கை 

ஆயுள் வேதரும், காலக் கணிதரும் 

பால் வகை தெரிந்த பன்முறை இருக்கையும்; 

திருமணி குயிற்றுநர். சிறந்த கொள்கையொடு 

அணிவளை போழுநர் அகன்பெரு வீதியும்; 

சூதர், மாகதர், வேதா ளிகரொடு 

நாழிகைக் கணக்கர், நலம்பெறு கண்ணுளர், 

காவற் கணிகையர், ஆடற் கூத்தியர் 

பூவிலை மடந்தையர், ஏவற் சிலதியர், 

பயில்தொழில் குயிலுவர், பன்முறைக் கருவியர், 

நகைவே ழம்பரொடு வகைதெரி இருக்கையும் ; 

கடும்பரி கடவுநர், களிற்றின் பாகர், 

நெடுந்தேர் ஊருநர், கடுங்கண் மறவர் 

இருந்துபுறம் ௬ற்றிய பெரும்பாய் இருக்கையும்; 

பீடுகெழு சிறப்பின் பெரியோர் மல்கிய 

பாடல்சால் சிறப்பின் பட்டினப் பாக்கமும் 
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நாளங்காடிப் பூத வழிபாடு 

இருபெரு வேந்தர் முனையிடம் போல 

இருபாற் பகுதியின் இடைநிலம் ஆகிய 

கடைகால் யாத்த மிடைமரச் சோலைக் 

கொடுப்போர் ஓதையும் கொள்வோர் ஓதையும். 

நடுக்குஇன்றி நிலைஇய நாள் அங் காடியில் 

சித்திரைச் சித்திரைத் திங்கள் சேர்ந்தென, 

'வெற்றிவேல் மன்னற்கு உற்றதை ஒழிக்க' எனத் 

தேவர் கோமான் ஏவலிற் போந்த 

காவற் பூதத்துக் கடைகெழு பீடிகைப் 

புழுக்கலும், நோலையும், விழுக்குடடை மடையும், 

பூவும், புகையும், பொங்கலும் சொரிந்து, 

துணங்கையர் குரவையர் அணங்குஎழுந்து ஆடிப், 

'பெருநில மன்னன் இருநிலம் அடங்கலும் 

பசியும் பிணியும் பகையும் நீங்கி 

வசியும், வளனும், ௬ரக்க' என வாழ்த்தி 

மாதர்க் கோலத்து வலவையின் உரைக்கும் 

மூதிற் பெண்டிர் ஓதையின் பெயர 

வீரர்கள் பலியிடல் 

மருவூர் மருங்கின் மறம்கொள் வீரரும், 

பட்டின மருங்கின் படைகெழு மாக்களும், 

முந்தச் சென்று, முழுப் பலிபீடிகை, 

வெந்திறல் மன்னற்கு உற்றதை ஒழிக்க" எனப் 

பலிக்கொடை புரிந்தோர் வலிக்குவரம்பு ஆக எனக், 

கல்உமிழ் கவணினர், கழிப்பிணி கறைத்தோல், 

பல்வேல் பரப்பினர் மெய்உறத் தீண்டி, 

ஆர்த்துக் களம்கொண்டோர் ஆர் அமர் அழுவத்துச், 

சூர்த்துக் கடைசிவந்த ௬டுநோக்குக் கருந்தலை, 

"வெற்றி வேந்தன் கொற்றம் கொள்க" என, 

நற்பலி பீடிகை நலம்கொள வைத்து, ஆங்கு, 

உயிர்ப்பலி உண்ணும் உருமுக்குரல் முழக்கத்து 

மயிர்க்கண் முரசொடு வான்பலி ஊட்டி, 
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திருமாவளவனின் வெற்றி 

இருநில மருங்கிற் பொருநரைப் பெறா அச் 

செருவெங் காதலின். திருமா வளவன் 90 

வாளும். குடையும். மயிர்க்கண் முரசும், 

நாளொடு பெயர்த்து. 'நண்ணார்ப் பெறுக இம் 

மண்ணக மருங்கின், என் வலிகெழு தோள்' எனப், 

புண்ணிய திசைமுகம் போகிய அந்நாள் 

'அசைவுஇல் ஊக்கத்து நசைபிறக்கு ஒழியப், 95 

பகைவிலக் கியதுஇப் பயன்கெழு மலை' என 

இமையவர் உறையும் சிமையப் பிடர்த்தலைக் 

கொடுவரி ஒற்றிக் கொள்கையின் பெயர்வோற்கு, 

திருமாவளவன் மண்டபம் 

மாநீர் வேலி வச்சிர நல்நாட்டுக் 

கோன் இறை கொடுத்த கொற்றப் பந்தரும், 100 

மகதநல் நாட்டு வாள்வாய் வேந்தன் 

பகைபுறத்துக் கொடுத்த பட்டி மண்டபமும், 

அவந்தி வேந்தன் உவந்தனன் கொடுத்த 

நிவந்து ஓங்கு மரபின் தோரண வாயிலும், 

பொன்னினும் மணியினும் புனைந்தன ஆயினும், 105 

நுண்வினைக் கம்மியர் காணா மரபின 

துயர்நீங்கு சிறப்பின்அவர் தொல்லோர் உதவிக்கு 

மயன்விதித் துக் கொடுத்த மரபின; இவைதாம் 

ஒருங்குடன் புணர்த்து. ஆங்கு, உயர்ந்தோர் ஏத்தும் 

அரும்பெறல் மரபின் மண்டபம் அன்றியும் 110 

ஐவகை மன்றங்கள் 

வம்ப மாக்கள் தம்பெயர் பொறித்த 

கண்ணெழுத்துப் படுத்த எண்ணுப் பல்பொதிக் 

கடைமுக வாயிலும் கருந்தாழ்க் காவலும் 

உடையோர் காவலும், ஒரீஇய ஆகிக் 

கட்போர் உளர் எனின், கடுப்பத் தலைஏற்றிக் 115 

கொட்பின் அல்லது கொடுத்தல் ஈயாது 

உள்ளுநர்ப் பனிக்கும் வெள்இடை மன்றமும்
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கூனும், குறளும், ஊமும், செவிடும், 

அழுகுமெய்யாளரும் முழுகினர் ஆடிப், 

பழுதுஇல் காட்சி நல்நிறம் பெற்று. 120 

வலம்செயாக் கழியும் இலஞ்சி மன்றமும் 

வஞ்சம் உண்டு மயல் பகை உற்றோர், 

நஞ்சம் உண்டு நடுங்குதுயர் உற்றோர், 

அழல்வாய் நாகத்து ஆர்எயிறு அழுந்தினர். 

சுழல்கண் கூளி கடுநவைப் பட்டோர். [25 

௬ழல வந்து, தொழத் துயர் நீங்கும் 

நிழல்கால் நெடுங்கல் நின்ற மன்றமும் 

'தவம்மறைந்து ஒழுகும் தன்மை இலாளர் 

அவம்மறைந்து ஒழுகும் அலவற் பெண்டிர், 

அறைபோகு அமைச்சர், பிறர்மனை நயப்போர், 130 

பொய்க்கரி யாளர், புறங்கூற்றாளர், என் 

கைக்கொள் பாசத்துக் கைப்படுவோர்' எனக் 

காதம் நான்கும் கடுங்குரல் எடுப்பிப் 

பூதம் புடைத்து உணும்பூத சதுக்கமும் 

அரை௬கோல் கோடினும், அறங்கூறு அவையத்து, 135 

உரைநூல் கோடி ஒருதிறம் பற்றினும், 

நாவொடு நவிலாது, நவைநீர் உகுத்துப் 

பாவை நின்று அமூ௨ம் பாவை மன்றமும் 

மெய்வகை உணர்ந்த விழுமியோர் ஏத்தும் 

ஐவகை மன்றத்தும் அரும்ப்லி உறீஇ - 140 

நெடுங்கொடி எடுத்தல் 
வச்சிரக் கோட்டத்து மணம்கெழுமுரசம் 

கச்சை யானைப் பிடர்த்தலை ஏற்றி; 
வால்வெண் களிற்று அர௬ வயங்கிய கோட்டத்துக் 

கால்கோள் விழவின் கடைநிலை சாற்றித் 

தயங்கிய கொள்கைத் தருநிலைக் கோட்டத்து. 145 

மங்கல நெடுங்கொடி வான்உற எடுத்து
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வீதிகள் பொலிவுபெறல் 

மரகத மணியொடு வயிரம் குயிற்றிப். 

பவளம் திரள்கால் பைம்பொன் வேதிகை 

நெடுநிலை மாளிகைக் கடைமுகத்து யாங்கணும் 

கிம்புரிப் பகுவாய்க் கிளர்முத்து ஒழுக்கத்து. 150 

மங்கலம் பொறித்த மகர வாசிகைத் 

தோரணம் நிலைஇய, தோம்அறு பசும்பொன் 

பூரண கும்பத்துப் பொலிந்த பாலிகை 

பாவை விளக்குப் பசும்பொன் படாகை. 

தூமயிர்க் கவரி, ௬ந்தரச் ௬ண்ணத்து, 155 

மேவிய கொள்கை வீதியிற் செறிந்து ஆங்கு 

விழுநீர் ஆட்டல் 
ஐம்பெருங் குழுவும், எண்பேர் ஆயமும், 

அரச குமரரும், பரத குமரரும், 
கவர்பரிப் புரவியர், களிற்றின் தொகுதியர். 
இவர்பரித் தேரினர், இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி 160 

அரைசமேம் படீஇய, அகநிலை மருங்கில், 

'உரைசால் மன்னன் கொற்றம் கொள்க என' 

மா இரு ஞாலத்து மன்னுயிர் காக்கும் 

ஆயிரத்து ஓர்எட்டு அரசுதலைக் கொண்ட 

தண்நறுங் காவிரி, தாதுமலி பெருந்துறைப் 165 

புண்ணிய நல்நீர் பொற்குடத்து ஏந்தி, 
மண்ணகம் மருள, வானகம் வியப்ப, 

விண்ணவர் தலைவனை விழுநீர் ஆட்டிப் 

பிறவா யாக்கைப் பெரியோன் கோயிலும் 

அறுமுகச் செவ்வேள் அணிதிகழ் கோயிலும் (70 

வால்வளை மேனி வாலியோன் கோயிலும் 

நீல மேனி நெடியோன் கோயிலும் 

மாலை வெண்குடை மன்னவன் கோயிலும் 

மாமுது முதல்வன் வாய்மையின் வழாஅ 

நான்மறை மரபின் தீமுறை யொருபால் 175
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நால்வகைத் தேவரும் மூ௮று கணங்களும் 

பால்வகை தெரிந்த பகுதித் தோற்றத்து 
வேறுவேறு கடவுளர் சாறுசிறந் தொருபால் 

அறவோர் பள்ளி 

அறவோர் பள்ளியும். அறன்ஓம் படையும். 

புறநிலைக் கோட்டத்துப் புண்ணியத் தானமும், 180 

திறவோர் உரைக்குஞ் செயல்சிறந்து ஒருபால் — 

சிறை வீடு 

கொடித்தேர் வேந்தனொடு கூடா மன்னர் 

அடித்தளை நீக்க அருள்சிறந்து ஒருபால் 
விழவுக்களி 

கண்ணு எளாளர், கருவிக் குயிலுவர், 

பண்ணியாழ்ப் புலவர், பாடற் பாணரொடு, 185 

எண் அருஞ் சிறப்பின் இசைசிறந்து ஒருபால் 

முழவுக்கண் துயிலாது, முடுக்கரும், வீதியும், 

விழவுக்களி சிறந்த வியலுள் ஆங்கண் 

பொதிகைத் தென்றல் 

காதற் கொழுநனைப் பிரிந்துஅலர் எய்தா 

மாதர்க் கொடுங் குழை தன்னோடு 190 

இல்வளர் முல்லை, மல்லிகை, மயிலை, 

தாழிக் குவளை, சூழ்செங் கழுநீர். 

பயில்பூங் கோதைப் பிணையலிற் பொலிந்து, 

காமக் களிமகிழ்வு எய்திக், காமர் 

பூம்பொதி நறுவிரைப் பொழில் ஆட்டு அமர்ந்து, 195 

நாள்மகிழ் இருக்கை நாள் அங்காடியில் 

பூமலி கானத்துப்.புதுமணம் புக்குப் 

புகையும் சாந்தும் புலராது சிறந்து, 
நகைஆடு ஆயத்து நன்மொழி திளைத்துக் 
குரல்வாய்ப் பாணரொடு, நகரப் பரத்தரொடு, 200 

திரிதரு மரபின் கோவலன் போல,
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இளிவாய் வண்டினொடு, இன்இள வேனிலொடு. 

மலய மாருதம் திரிதரு மறுகில் 

இன்ப இரவுகள் 

கருமுகில் ௪மந்து குறுமுயல் ஒழித்து ஆங்கு 
இருகருங் கயலோடு இடைக்குமிழ் எழுதி 205 

அங்கண் வானத்து அரவுப்பகை அஞ்சித் 

திங்களும் ஈண்டுத் திரிதலும் உண்டுகொல்! 

நீர்வாய்த் திங்கள் நீள்நிலத்து அமுதின் 

சீர்வாய்த் துவலைத் திருநீர் மாந்தி 

மீன்ஏற்றுக் கொடியோன் மெய்பெற வளர்த்த 210 

வான வல்லி வருதலும் உண்டுகொல்! 

இருநில மன்னற்குப் பெருவளம் காட்டத் 

திருமகள் புகுந்ததுஇச் செழும்பதி ஆம் என 

எரிநிறத்் து இலவமும். முல்லையும், அன்றியும் 

கருநெடுங் குவளையும். குமிழும் பூத்து ஆங்கு. 215 

உள்வரிக் கோலத்து உறுதுணை தேடிக் 

கள்ளக் கமலம் திரிதலும் உண்டுகொல்! 

மன்னவன் செங்கோல் மறுத்தல் அஞ்சிப் 

பல்லுயிர் பருகும் பகுவாய்க் கூற்றம் 

ஆண்மையில் திரிந்துதன் அருந்தொழில் திரியாது 220 

நாண் உடைக் கோலத்து நகைமுகம் கோட்டிப், 

பண் மொழி நரம்பின் திவவுயாழ் மிழற்றிப் 

பெண்மையில் திரியும் பெற்றியும் உண்டு! என 

ஊடல் நிகழ்ச்சி 

உருவி லாளன் ஒரு பெரும் சேனை 

இகல்அமர் ஆட்டி எதிர்நின்று விலக்கி, அவர் 225 

எழுதுவரிக் கோலம் முழுமெயும் உறீஇ, 

விருந்தொடு புக்க பெருந்தோள் கணவரொடு 

உடன்உறைவு மரீஇ, ஒழுக்கொடு புணர்ந்த, 

வடமீன் கற்பின். மனையுறை மகளிர் 

மாதர் வாள்முகத்து, மணித்தோட்டுக் குவளைப் 230
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போதுபுறங் கொடுத்துப் போகிய செங்கடை 

விருந்தின் தீர்ந்திலது ஆயின், யாவதும் 

மருந்தும் தரும்கொல், இம் மாநில வரைப்பு?' எனக், 

கையற்று நடுங்கும் நல்வினை நடுநாள் 

இருவர் நிலை 

உள்ளக நறுந்தாது உறைப்ப, மீது அழிந்து, 235 

கள்உ௧ நடுங்கும் கழுநீர் போலக். 

கண்ணகி கருங்கணும், மாதவி செங்கணும், 

உள்நிறை கரந்து, அகத்து ஒளித்து, நீர் உகுத்தன; 
எண்ணுமுறை, இடத்தினும் வலத்தினும் துடித்தன 
விண்ணவர் கோமான் விழவுநாள் அகத்து என். 240 

6. கடலாடு காதை 

நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா 

விஞ்சையன் கூற்று 

வெள்ளி மால்வரை வியன்பெருஞ் சேடிக், 

கள்அவிழ் பூம்பொழில் காமக் கடவுட்குக் 

கருங்கயல் நெடுங்கண் காதலி தன்னொடு 

விருந்தாட்டு அயரும் ஓர் விஞ்சை வீரன் 

'தென்திசை மருங்கின்ஒர் செழும்பதி தன்னுள் 5 

இந்திர விழவுகொண்டு எடுக்கும்நாள் இது' எனக் 

'கடுவிசை அவுணர் கணம்கொண்டு ஈண்டிக் 

கொடுவரி ஊக்கத்துக் கோநகர் காத்த 

தொடுகழல் மன்னற்குத் தொலைந்தனர் ஆகி, 

நெஞ்௬இருள் கூர நிகாத் துமேல் விட்ட 10 

வஞ்சம் பெயர்த்த மாபெரும் பூதம் 

திருந்துவேல் அண்ணற்குத் தேவர்கோன் ஏவ 

இருந்து, பலி உண்ணும் இடனும் காண்குதும்; 

அமரா பதிகாத்து, அமரனிற் பெற்றுத் 

தமரின் தந்து, தகைசால் சிறப்பிற் 15 

பொய்வகை இன்றிப் பூமியில் புணர்த்த
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ஐவகை மன்றத்து அமைதியும் காண்குதும்; 

நாரதன் வீணை நயம்தெரி பாடலும், 

தோரிய மடந்தை வாரப் பாடலும். 

ஆயிரம் கண்ணோன் செவியகம் நிறைய 

நாடகம் உருப்பசி நல்காள் ஆகி, 

மங்கலம் இழப்ப வீணை, மணமிசைத் 

தங்குக இவள் எனச் சாபம் பெற்ற, 

மங்கை மாதவி வழிமுதல் தோன்றிய. 

அங்கு. அரவு அல்குல் ஆடலும் காண்குதும்: 

துவர் இதழ்ச் செவ்வாய்த் துடிஇடை யோயே! 

அமரர் தலைவனை வணங்குதும் யாம்' எனச் 

மகிழ் விழாக்கள் 

சிமையத்து இமையமும், செழுநீர்க் கங்கையும், 

உஞ்சைஅம் பதியும், விஞ்சத்து அடவியும். 

வேங்கட மலையும், தாங்கா விளையுள் 

காவிரி நாடும் காட்டிப் பின்னர்ப் 

பூவிரி படப்பைப் புகார்மருங்கு எய்திச், 

சொல்லிய முறைமையின் தொழுதனன் காட்டி, 

மல்லல் மூதூர் மகிழ்விழாக் காண்போன் 

மாதவியின் ஆடல்கள் 

'மாயோன் பாணியும், வருணப் பூதர் 

நால்வகைப் பாணியும். நலம்பெறு கொள்கை 

வான்னஊார் மதியமும் பாடிப், பின்னர்ச் 

சீர் இயல் பொலிய, நீர் அல நீங்கப் 

பாரதி ஆடிய பாரதி அரங்கத்துத், 
திரிபுரம் எரியத் கேவர் வேண்ட, 

எரிமுகப் பேர் அம்பு ஏவல் கேட்ப, 

உமையவள் ஒருதிறன் ஆக ஒங்கிய 

இமையவன் ஆடிய கொடுகொட்டி ஆடலும் 

தோ்முன் நின்ற திசைமுகன் காணப், 
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பாரதி ஆடிய வியன் பாண்டரங்கமும் 45 

கஞ்சன் வஞ்சம் கடத்தற் காக 

அஞ்சன வண்ணன் ஆடிய ஆடலுள் 

அல்லியத் தொகுதியும், அவுணற் கடந்த 
மல்லின் ஆடலும். மாக்கடல் நடுவண் 

நீர்த்திரை அரங்கத்து, நிகர்த்துமுன் நின்ற 50 
சூர்த்திறம் கடந்தோன் ஆடிய துடியும், 
படைவீழ்த்து. அவுணர் பையுள் எய்தக் 

குடைவீழ்த்து அவர்முன் ஆடிய குடையும் 

வாணன் பேர்ஊர் மறுகிடை நடந்து, 

நீள்நிலம் அளந்தோன் ஆடிய குடமும் 55 

ஆண்மை திரிந்த பெண்மைக் கோலத்துக் 

காமன் ஆடிய பேடி ஆடலும் 

காய்சின அவுணர் கடுந்தொழில் பொறாஅள், 

மாயவள் ஆடிய மரக்கால் ஆடலும் 

செருவெங் கோலம் அவுணர் நீங்கத், 60 

திருவின் செய்யோள் ஆடிய பாவையும் 

வயலுழை நின்று, வடக்கு வாயிலுள், 

அயிராணி மடந்தை ஆடிய கடையமும் 

அவரவர் அணியுடன், அவரவர் கொள்கையின், 

நிலையும் படிதமும், நீங்கா மரபின், 65 

பதினோர் ஆடலும், பாட்டின் பகுதியும், 

விதிமாண் கொள்கையின் விளங்கக் காணாய் ! 
தாது அவிழ் பூம்பொழில் இருந்து யான் கூறிய 

மாதவி மரபின் மாதவி இவள் எனக் 

காதலிக்கு உரைத்துக், கண்டு மகிழ்வு எய்திய 70 

மேதகு சிறப்பின் விஞ்சையன் அன்றியும். 

அந்தரத் துள்ளோர், அறியா மரபின் 

வந்து காண்குறூஉம் வானவன் விழவும் 

ஆடலும், கோலமும். அணியும் கடைக்கொள,
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கோலம்கொள் மாதவி 

ஊடற் கோலமோடு இருந்தோன் உவப்பப் 

பத்துத் துவரினும், ஐந்து விரையினும். 

முப்பத்து இருவகை ஓமா லிகையினும் 

ஊறின நல்நீர். உரைத்தநெய் வாசம் 

நாறுஇருங் கூந்தல் நலம்பெற ஆட்டிப் 
புகையின் புலர்த்திய பூமென் கூந்தலை 

வகைதொறும் மான்மதக் கொழுஞ்சேறு ஊட்டி 

அலத்தகம் ஊட்டிய அம்செஞ் சீறடி 

நலத்தகு மெல்விரல் நல்அணி செறீ இப் 

பரியகம், நூபுரம், பாடகம், சதங்கை, 

அரியகம், காலுக்கு அமைவுற அணிந்து 

குறங்கு செறிதிரள் குறங்கினிற் செறித்துப் 
பிறங்கிய முத்திரை முப்பத்து இருகாழ் 
நிறம்கிளர் பூந்துகில் நீர்மையின் உடீஇக் 

காமர் கண்டிகை தன்னொடு பின்னிய 

தூமணித் தோள்வளை தோளுக்கு அணிந்து 

மத்தக மணியொடு வயிரம் கட்டிய 

சித்திரச் சூடகம், செம்பொன் கைவளை, 

பரியகம். வால்வளை, பவழப் பல்வளை, 

அரிமயிர் முன்கைக்கு அமைவுற அணிந்து 

வாளைப் பகுவாய் வணக்குஉறு மோதிரம், 

கேழ்கிளர் செங்கேழ் கிளர்மணி மோதிரம், 

வாங்குவில் வயிரத்து மரகதத் தாள்செறி, 

காந்தள் மெல்விரல் கரப்ப அணிந்து 

சங்கிலி நுண்தொடர் பூண்ஞாண் புனைவினை 

அங்கழுத் தகவயின் ஆரமோ டணிந்து 

கயிற்கடை ஒமுகிய காமர் தூமணி 

செயத்தகு கோவையின் சிறுபுறம் மறைத்து ஆங்கு 

இந்திர நீலத் திடையிடை திரண்ட 

சந்திர பாணி தகைபெறு கடிப்பு இணை 
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அம்காது அகவயின் அழகுற அணிந்து 105 

தெய்வ உத்தியொடு. செழுநீர் வலம்புரி, 

தொய்யகம், புல்லகம், தொடர்ந்த தலைக்கு அணி 

மைர் ஒதிக்கு மாண்புற அணிந்து 

கூடலும் ஊடலும் கோவலற்கு அளித் துப் 

பாடுஅமை சேக்கைப் பள்ளியுள் இருந்தோள் 110 

உருகெழு மூதூர் உலவுத்தலை வந்தெனப் 

பெருநீர் போகும் இரியல் மாக்களொடு 

மடலவிழ் கானற் கடல்விளை யாட்டுக் 

காண்டல் விருப்பொடு வேண்டினளாகிப் 

பொய்கைத் தாமரைப் புள்வாய் புலம்ப (15 

வைகறை யாமம் வாரணம் காட்ட 

வெள்ளி விளக்கம் நள்ளிருள் கடியத் 

தாரணி மார்பனொடு பேரணி அணிந்து 

வான வண்கையன் அத்திரி ஏற 

மானமர் நோக்கியும் வையம் ஏறிக் 120 

கோடிபல அடுக்கிய கொழுநிதிக் குப்பை 

மாடமலி மறுகிற் பீடிகைத் தெருவின் 

மலரணி விளக்கத்து மணிவிளக் கெடுத்தாங்கு 

அலர்கொடி அறுகும் நெல்லும் வீசி 

மங்கலத் தாசியர் தங்கலன் ஒலிப்ப 125 

இருபுடை மருங்கினும் திரிவனர் பெயரும் 

திருமகன் இருக்கை செவ்வனங் கழிந்து 

மகர வாரி வளந்தந் தோங்கிய 

நகர வீதி நடுவண் போகிக், 

கலந்தரு திருவிற் புலம்பெயர் மாக்கள் 130 

வேலைவா லுகத்து விரிதிரைப் பரப்பிற் 

கூல மறுகிற் கொடியெடுத்து நுவலும் 

மாலைச் சேரி மருங்குசென்று எய்தி 

வண்ணமும் சாந்தும் மலரும் கண்ணமும் 

பண்ணியப் பகுதியும் பகர்வோர் விளக்கமும் 135 

செய்வினைக் கம்மியர் கைவினை விளக்கமும்
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காழியர் மோதகத் தூழுறு விளக்கமும் 

கூவியர் காரகற் குடக்கால் விளக்கமும் 

நொடைநவில் மகடூஉக் கடைகெழு விளக்கமும் 

இடையிடை மீன்விலை பகர்வோர் விளக்கமும் 140 

இலங்குநீர் வரைப்பிற் கலங்கரை விளக்கமும் 

விலங்குவலைப் பரதவர் மீன்திமில் விளக்கமும் 

மொழிபெயர் பண்டங் காவலர் விளக்கமும் 

கழிபெரும் பண்டங் காவலர் விளக்கமும் 

எண்ணுவரம் பறியா இயைத் தொருங் கீண்டி 145 

இடிக்கலப் பன்ன ஈரயிர் மருங்கின் 

கடிப்பகை காணும் காட்சிய தாகிய 

விரைமலர்த் தாமரை வீங்குநீர்ப் பரப்பின் 

மருத வேலியின் மாண்புறத் தோன்றும் 

கைதை வேலி நெய்தலங் கானல் 150 

பொய்தல் ஆயமொடு பூங்கொடி பொருந்தி 

நிரைநிரை எடுத்த புரைதீர் காட்சிய 

மலைப்பல் தாரமும் கடற்பல் தாரமும் 

வளந்தலை மயங்கிய துளங்குகல விருக்கை 

அரசிளங் குமாரும் உரிமைச் சுற்றமும் 155 

பரத குமரரும் பல்வேறு ஆயமும் 

ஆடுகள மகளிரும் பாடுகள மகளிரும் 

தோடுகொள் மருங்கின் கூழ்தரல் எழினியும் 

விண்பொரு பெரும்புகழ்க் கரிகால் வளவன் 

தண்பதம் கொள்ளும் தலைநாட் போல 160 

வேறு வேறு கோலத்து வேறுவேறு கம்பலை 

சாறயர் களத்து வீறுபெறத் தோன்றிக் 

கடற்கரை மெலிக்கும் காவிரிப் பேரியாற்று 

இடங்கெட ஈண்டிய நால்வகை வருணத்து 

அடங்காக் கம்பலை ௨ டங்கியைத் தொலிப்பக் ier 

மாதவி யாழ் ஏந்துதல் 

கடற்புலவு கடிந்த மடற்பூந் தாழைச் 
சிறைசெய் வேலி அகவயின் ஆங்கோர் 

புன்னை நீழற் புதுமணற்பரப்பில்
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ஒவிய எழினி சூழவுடன் போக்கி 

விதானித்துப் படுத்த வெண்கால் அமளிமிசை 170 

வருந்துபு நின்ற வசந்த மாலைகைத் 

திருந்துகோல் நல்லியாழ் செவ்வனம் வாங்கிக் 

கோவலன் தன்னொடும் கொள்கையின் இருந்தனள் 

மாமலர் நெடுங்கண் மாதவி தானென். 174 

. வெண்பா 

வேலை மடல் தாழை யுட்பொதிந்த வெண்தோட்டு 

மாலைத் துயின்ற மணிவண்டூ - காலைக் 

களிநறவம் தாதூதத் தோன்றிற்றே காமர் 

தெளிநிற வெங்கதிரோன் தேர். 

3. கானல் வரி 

ஆசிரியர் கூற்று 

கட்டுரை 

சித்திரப் படத்துட்புக்குச் செழுங்கோட்டின்மலர்புனைந்து 

மைத்தடங்கண் மணமகளிர் கோலம்போல் வனப்பெய்திப் 

பத்தரும் கோடும் ஆணியும் நரம்புமென்று 

இத்திறத்துக் குற்றம் நீங்கிய யாழ்கையில் 
தொழுதுவாங்கிப் 

பண்ணல் பரிவட்டணை ஆராய்தல் தைவரல் 

கண்ணிய செலவு விளையாட்டுக் கையூழ் 

நண்ணிய குறும்போக்கு என்று நாட்டிய 

எண் வகையால் இசையெழீஇப் 

பண்வகையால் பரிவுதீர்ந்து 

மரகதமணித் தாள்செறிந்த மணிக்காந்தள் மெல்விரல்கள் 

பயிர்வண்டின் கிளைபோலப் பன்னரம்பின் மிசைப்படர 

வார்தல் வடித்தல் உந்தல் உறழ்தல் 

சீருடன் உருட்டல் தெருட்டல் அள்ளல் 

ஏருடைப் பட்டடை யென௫சையோர் வகுத்த 

எட்டு வகையின் இசைக்கர ணத்துப் 

பட்டவகைதன் செவியின்ஒர்த் து
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ஏவலன்பின் பாணியாதெனக் 

கோவலன் கையாழ் நீட்ட அவனும் 

காவிரியை நோக்கினவும் கடற்கானல் வரிப்பாணியும் 

மாதவிதன் மனமகிழ வாசித்தல் தொடங்குமன். 

காவிரி நோக்கிப் பாடுதல் 

கிங்கள் மாலை வெண்குடையான். 

சென்னி செங்கோல் அது ஓச்சிக் 

கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும், 

புலவாய் வாழி, காவேரி! 

கங்கை தன்னைப் புணர்ந்தாலும் 

புலவா தொழில், கயற்கண்ணாய் ! 

மங்கை மாதர் பெருங்கற்பு என்று 

அறிந்தேன் வாழி காவேரி ! 

மன்னும் மாலை வெண்குடையான் 

வளையாச் செங்கோல் அது ஓச்சிக் 

கன்னிதன்னைப் புணர்ந்தாலும். 

புலவாய் வாழி, காவேரி ! 

கன்னிதன்னைப் புணர்ந்தாலும், 

புலவா தொழில், கயற்கண்ணாய் ! 

மன்னும் மாதர் பெருங் கற்புஎன்று 

அறிந்தேன்; வாழி காவேரி ! 

உழவர் ஓதை: மதகு ஓதை, 
உடைநீர் ஓதை, தண்பதங் கொள் 

விழவர் ஒதை, சிறந்து ஆர்ப்ப 

நடந்தாய்: வாழி, காவேரி ! 

விழவர் ஓதை சிறந்து ஆர்ப்ப 

நடந்த எல்லாம் வாய்காவா 

மழவர் ஓதை வளவன் தன் 

வளனே: வாழி, காவேரி !
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புகாரைச் சிறப்பித்துப் பாடுதல் 

சார்த்துவரி தோழி வரைவு கடாவுதல் 

கரியமலர் நெடுங்கண் காரிகைமுன் 

கடல் தெய்வம் காட்டிக் காட்டி, 

அரியசூழ் பொய்த்தார் அறன்இலர் என்று 

ஏழையம் யாங்கு அறிகோம், ஐய? 

விரிகதீர் வெண்மதியும் மீன்கணமும் 

ஆம் என்றே, விளங்கும் வெள்ளைப் 

புரிவளையும் முத்தும் கண்டு ஆம்பல் 

பொதி அவிழ்க்கும் புகாரே, எம் ஊர்! 5 

காதலர் ஆகிக், கழிக்கானல் 

கையுறை கொண்டு, எம்பின் வந்தார் 

ஏதிலர் தாம் ஆகி, யாம் இரப்ப, 

நிற்பதை யாங்கு அறிகோம். ஐய? 

மாதரார் கண்ணும், மதிநிழல்நீர் 

இணைகொண்டு மலர்ந்த நீலப் 

போதும், அறியாது வண்டு ஊசல் 

ஆடும் புகாரே, எம் ஊர், ட6 

மோது முதுதிரையான் மொத்துண்டு, 

போந்து அசைந்த முரல்வாய்ச் சங்கம் 

மாதர் வரிவணல்மேல் வண்டல் 

உழுது அழிப்ப மாழ்கி, ஐய 

கோதை பரிந்து அசைய, மெல்விரலால் 

கொண்டு ஓச்௬ம் குவளை மாலைப் 

போது சிறக்கணிப்பப் போவார்கண் 

போகாப் புகாரே, எம் ஊர் 7 

கானல்வரி முகமில்வரி 

துறைமேய் வலம்புரி தோய்ந்து மணல் உழுத 

தோற்றம் ஆய்வான் 

பொறைமலி பூம்புன்னைப் பூஉதிர்ந்து நுண்தாது 

போர்க்கும் கானல்,
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“நிறைமதி வாள்முகத்து நேர்கயற் கண் செய்த 

உறைமலி உய்யாநோய் ஊர்௬ணங்கு மென்முலையே 

தீர்க்கும் போலும் 

மறுத்துக் கூறுதல் 
நிணங்கொள் புலால் உணங்கல் நின்று புள் 

ஒப்புதல் தலைக்கீடு ஆகக் 

கணம்கொள் வண்டு ஆர்த்துஉலாம், கன்னி 

நறுஞாழல் கையில் எந்தி. 

மணம்கமழ் பூங்கானல் மன்னி. 

மற்று ஆண்டு ஓர் 
அணங்கு உறையும் என்பது அறியேன் 

அறிவேனேல், அடையேன் மன்னோ 

வலைவாழ்நர் சேரி வலைஉணங்கும் முன்றில் 

மலார்கை ஏந்தி. 

விலைமீன் உணங்கல் பொருட்டாக 

வேண்டு உருவம் கொண்டு. வேறு ஓர் 

கொலைவேல் நெடுங்கண் 

கொடுங்கூற்றம் வாழ்வது 

அலைநீர்த் தண் கானல். அறியேன் 

அறிவேனேல், அடையேன் மன்னோ 

தலைமகன் கூற்று 

கயல் எழுதி, வில் எழுதிக், கார்எழுதிக் காமன் 

செயல்எழுதித் தீர்ந்தமுகம் திங்களோ, காணீர் 

திங்களோ காணீர் திமில் வாழ்நர் சீறூர்க்கே 

அம்கண்ஏர் வானத்து அரவுஅஞ்சி வாழ்வதுவே 

எறிவளைகள் ஆர்ப்ப, இருமருங்கும் ஓடும் 

கறைகெழுவேல் கண்ணோ கடுங்கூற்றம் காணீர் 

கடுங்கூற்றம் காணீர் கடல்வாழ்நர் சீறூர்க்கே 

மடங்கெழு மென்சாயல் மகள் ஆயதுவே
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புலவுமீன் வெள்உணங்கல் புள்ஒப்பிக் கண்டார்க்கு 

அலவநோய் செய்யும் அணங்குஇதுவோ காணீர் 

அணங்கு இதுவோ காணீர் அடும்புஅமர் தண்கானல் 

பிணங்கு நேர் ஐம்பால் ஒர் பெண்கொண்டதுவே 13 

தலைவன் பாங்கனுக்கு உரைத்தல் 

பொழில்தரு நறுமலரே, புதுமணம் விரிமணலே 

பழுதுஅறு திருமொழியே. பணைஇள வனமுலையே. 

முழுமதி புரைமுகமே, முரிபுரு விலஇணையே, 

எழுது அரு மின்இடையே எனைஇடர் செய்தவையே 14 

திரைவிரி தருதுறையே, திருமணல் விரி இடமே, 

விரைவிரி நறுமலரே, மிடைதரு பொழில் இடமே, 

மருவிரி புரிகுழலே, மதிபுரை திருமுகமே, 

இருகயல் இணைவிழியே எனை௫டர் செய்தவையே 15 

வளைவளர் தருதுறையே, மணம்விரி தருபொழிலே, 

தளைஅவிழ் நறுமலரே, தனியவள் திரிஇடமே, 

முளைவளர் இளநகையே, முழுமதி புரைமுகமே 

இளையவள் இணைமுலையே எனைஇடர் செய்தவையே 16 

முன்னிலை கிளத்தல் 

கடல்புக்கு, உயிர்கொன்று, வாழ்வர் நின் ஐயர் 

உடல்புக்கு, உயிர் கொன்று, வாழ்வைமன் நீயும் 

மிடல் புக்கு அடங்காத வெம்முலையோ பாரம், 

இடர்புக்கு இடுகும் இடை இழவல் கண்டாய் 17 

கொடுங்கண் வலையால் உயிர் கொல்வான் நுந்தை 

நெடுங்கண் வலையால் உயிர்கொல்வை மனநீயும், 

வடம்கொள் முலையால் மழைமின்னுப் போல 

நுடங்கி உகும்மென் நுசுப்புஇழவல் கண்டாய் 18
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ஒடும் திமில்கொண்டு உயிர்கொல்வர் நின் ஐயர் 

கோடும் புருவத்து உயிர்கொல்வை மனிநீயும். 

பீடும் பிறர் எவ்வம் பாராய், முலை ௬மந்து 

வாடும் சிறுமென் மருங்கு இழவல் கண்டாய் 

தலைவன் தலைவி அருமை கூறல் 

பவள உலக்கை கையால் பற்றித், 

தவள முத்தங் குறுவாள் செங்கண். 

தவள முத்தம் குறுவாள் செங்கண் 

குவளை அல்ல கொடிய கொடிய! 

புன்னை நீழல் புலவுத் திரைவாய் 

அன்னம் நடப்ப, நடப்பாள் செங்கண். 

அன்னம் நடப்ப நடப்பாள் செங்கண் 

கொன்னே வெய்ய கூற்றம் கூற்றம்! 

கள்வாய் நீலம் கையின் ஏந்திப். 

புள்வாய் உணங்கல் கடிவாள் செங்கண், 

புள்வாய் உணங்கல் :கடிவாள் செங்கண் 

பவெள்வேல் அல்ல வெய்ய,வெய்ய! 

சேரல் மட அன்னம்! சேரல், நடை ஒவ்வாய்; 

சேரல், மட அன்னம்! சேரல் நடை ஒவ்வாய்; 

ஊர்திரை நீர்வேலி உழக்கித் திரிவாள்பின் 

சேரஷ், மட அன்னம் சேரல், நடை ஒவ்வாய்! 

கட்டுரை. 

ஆங்குக், கானல்வரிப் பாடல்கேட்ட 

மான் நெடுங்கண் மாதவியும், 

"மன்னும் ஒர் குறிப்பு உண்டு. 

இவன்தன் நிலை மயங்கினான் எனக் 

கலவியால் மகிழ்ந்தாள் போல், 

19 

29 

21 

22 

23
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புலவியால் யாழ் வாங்கித் 

தானும் ஓர் குறிப்பினள் போல், 

கானல் வரிப் பாடல் பாணி, 

நிலத்தெய்வம் வியப்பு எய்த, 

நீள்நிலத்தோர் மனம் மகிழக் 

கலத்தொடு புணர்ந்து அமைந்த 
கண்டத்தால் பாடத் தொடங்கும்மன். 24 

காவிரி நோக்கிப் பாடுதல் 

ஆற்றுவரி 
மருங்கு வண்டு சிறந்து ஆர்ப்ப - 

மணிப் பூ ஆடை' - அது போர்த்துக் 

கருங்கயல் கண் விழித்து, ஒல்கி, 

நடந்தாய் வாழி காவேரி 

கருங்கயல் கண் விழித்து ஒல்கி 

நடந்த எல்லாம் நின் கணவன் 

திருந்து செங்கோல் வளையாமை, 

அறிந்தேன், வாழி காவேரி 25 

பூவார் சோலை மயில் ஆலப் 

புரிந்து குயில்கள் இசைபாடக், 

காமர் மாலை அருகு அசைய 

நடந்தாய் வாழி, காவேரி! 

காமர் மாலை அருகு அசைய, 

நடந்த எல்லாம் நின் கணவன் 

நாம வேலின் திறம் கண்டமே; 

அறிந்தேன் வாழி, காவேரி! 26 

வாழி அவன் தன் வளநாடு 

மகவாய், வளர்க்கும் தாய்ஆகி, 

ஊழி உய்க்கும் பேருதவி 

ஒழியய் வாழி காவேரி!



கானல் வரி 47 
  

ஊழி உய்க்கும் பேருதவி 

ஒழியாது ஒழுகல் உயிர்ஒம்பும் 

ஆழி ஆள்வான், பகல் வெய்யோன் 

அருளே; வாழி, காவேரி 

புகாரின் சிறப்பு 

தீங்கதிர் வாள் முகத்தாள் செவ்வாய் 

மணிழமுறுவல் ஒவ்வா வேனும் 

'வாங்கு நீர், முத்து' என்று, வைகலும் 

மால்-மகன்போல் வருதிர், ஐய! 

வீங்கு ஓதம் தந்து, விளங்கு ஒளிய 

வெணாமுத்தம்; விரைசூழ் கானல் 

பூங்கோதை கொண்டு, விலைஞர்போல் 

மீளும் புகாரே ஊர்! 

மறையின் மணந்தாரை வன்பரகர் 

பாக்கத்து மடவார் செங்கை 

இறை வளைகள் தூற்றுவதை ஏழையம் 

எங்ஙனம் யாங்கு அறிகோம்? ஐய! 

நிறைமதியும் மீனும் என, அன்னம் 

நீள் புன்னை அரும்பிப் பூத்த 

பொறைமலி பூங் கொம்பு ஏற, வண்டுஆம்பல் 

ஊதும் புகாரே எம்ஊா! 

உண்டாரை வெல் நறா ஊண்ஒழியாப் பாக்கத்துள் 

உறை ஒன்று இன்றித் 
தண்டா நோய் மாதர் தலைத்தருதி என்பது 

யாங்கு அறிகோம்? ஐய! 

வண்டால் திரை அழிப்பக் கையால் மணல் முகந்து 

மதில்மேல் நீண்ட 

புண்தோய் வேல் நீர்மல்க. மாதர் கடல் தூர்க்கும் 

புகாரே, எம்ஊர்! 

27 

28 

29 

30
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திணை நிலை வரி 

குறை நயப்பித்தல் 

புணர் துணையோடு ஆடும் பொறிஅலவன் நோக்கி. 

இணர்ததையும் பூங்கானல் என்னையும் நோக்கி, 

உணர்வுஒழியப் போன, ஒலிதிரைநீர்ச் சேர்ப்பன், 

வணர்சுரி ஐம்பாலோய்! வண்ணம் உணரேனால்! 31 

தலைவியின் தனிமை 

தம்முடைய தண்ணளியும். தாமும் தம் மான்தேரும் 

எம்மை நினையாது; விட்டாரோ? விட்டு அகல்க, 

அம்மென் இணரஅடும்புகாள்! அன்னங்காள்! 

நம்மை மறந்தாரை நாம் மறக்க மாட்டேமால்! 32 

புன்கண்கூர் மாலைப் புலம்பும்என் கண்ணேபோல் 

துன்பம் உழவாய், துயிலப் பெறுதியால் 

இன்கள்வாய் நெய்தால் நீ எய்தும் கனவினுள் 

வன்கணார் கானல் வரக்கண்டறிதியோ 33 

புள்இயல்மான் தேர் ஆழி போன வழிஎல்லாம் 

தெளளுநீர் ஓகம் சிதைத்தாய் மற்று என்செய்கோ 

தெள்ளுநீர் ஒதம் சிதைத்தாய் மற்று எம்மோடூங்கு 

உள்ளாரோடு உள்ளாய், உணராய் மற்று என்செய்கோ? 34 

நேர்ந்தநம் காதலர். நேமி நெடுந் திண்தேர் 

ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்கின்ற ஓதமே 

பூந்தண் பொழிலே புணர்ந்து ஆடும் அன்னமே 

ஈர்ந்தண் துறையே இது தகாது என்னீரே 35 

நேர்ந்த நம் காதலர் நேமி நெடுந்திண்தேர் 

ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்ந்தாய் வாழி கடல் ஒதம் 

ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்ந்தாய் மற்று எம்மோடு 

தீர்ந்தாய் போல் தீர்ந்திலையால் வாழி கடல் ஓதம் 36
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அலர் அறிவித்தல் 

நல் நித்திலத்தின் பூண் அணிந்து 
நலம்சார் பவளக் கலை உடுத்துச் 

செந்நெல் பழனக் கழனிதொறும் 

திரை உலாவு கடற் சேர்ப்ப 

புன்னைப் பொதும்பர் மகரத் திண் 

கொடியோன் எய்த புதுப்புண்கள் 

என்னைக் காணா வகைமறைத்தால். 

அன்னை காணின் என்செய்கோ? 37 

வாரித் தரள நகை செய்து, 

வண்செம் பவள வாய்மலர்ந்து, 

சேரிப் பரதர் வலை முன்றில் 

திரை உலாவு கடற்சேர்ப்ப 

மாரிப் பீரத்து அலர்வண்ணம் 

மடவாள் கொள்ளக், கடவுள் வரைந்து 

ஆர் இக் கொடுமை செய்தார்? என்று 

அன்னை அறியின், எண் செய்கோ? 38 

புலவுற்று இரங்கி, அது நீங்கப். 
பொழில் தண்டலையில் புகுந்து உதிர்ந்த 

கலவைச் செம்மல் மணம் கமழக், 

திரை உலாவு கடற் சேர்ப்ப 

பல உற்று, ஒருநோய் துணியாத 

படர்நோய் மடவாள் தனி உழப்ப, 

அலவுற்று இரங்கி, அறியா நோய் 

அன்னை அறியின், என் செய்கோ? 39 

பொழுது கண்டு தலைவி இரங்குதல் 

இளை இருள் பரந்ததுவே எல்செய்வான் மறைந்தனனே 

களைவுஅரும் புலம்புநீர் கண்பொழீஇ உகுத்தனவே 

தளைஅவிழ் மலர்க் குழலாய் தணந்தார் நாட்டு 

உளதாம்கொல் 

வளைநெகிழ எரிசிந்தி, வந்தஇம் மருள்மாலை? 40
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கதிரவன் மறைந்தனனே காரிருள் பரந்ததுவே 

எதிர்மலர் புரையுன்கண் எவ்வநீர் உகுத்தனவே 

' புதுமதி புரைமுகத்தாய் போனார் நாட்டுளதாங்கொல் 

மதிஉமிழ்ந்து கதிர்விழுங்கி வந்தஇம் மருள்மாலை. 40 

பறவை பாட்டு அடங்கினவே பகல் செய்வான் மறைந்தனனே 

நிறைநிலா நோய் கூர நெடுங்கண் நீர் உகுத்தனவே 

துறுமலர் அவிழ் குழலாய் துறந்தார் நாட்டு உளதாம்கொல் 

மறவைஆய், என்உயிர்மேல் வந்தஇம் மருள்மாலை? 41 

கைதை வேலிக் கழிவாய் வந்து, எம் 

பொய்தல் அழித் துப் போனார் ஒருவர் 

பொய்தல் அழித்துப் போனார், அவர்நம் 

மையல் மனம்விட்டு அகல்வார் அல்லர். 42 

கானல் வேலிக் கழிவாய் வந்து 

'நீ நல்கு' என்றே நின்றார் ஒருவர் 

நீ நல்கு என்றே நின்றார், அவர்நம் 

மான்நேர் நோக்கம் மறப்பார் அல்லர் 43 

அன்னம் துணையோடு ஆடக் கண்டு, 

நென்னல் நோக்கி நின்றார் ஒருவர், 

நென்னல் நோக்கி நின்றார், அவர்நம் 

பொன்நேர் ௬ணங்கின் போவார் அல்லர். 44 

உறுநோய் உரைக்க 

அடையல், குருகே அடையல் எம் கானல் 

அடையல் குருகே அடையல் எம் கானல் 

உடைதிரை நீர்ச் சேர்ப்பற்கு உறுநோய் உரையாய் 

அடையல், குருகே அடையல் எம் கானல்! 45 

பண் பெயர்த்தல் 

ஆங்கனம் பாடிய ஆய் இழை, பின்னரும், 

காந்தள் மெல்விரல் கைக்கிளை சேர்குரல்
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தீந்தொடைச் செவ்வழிப் பாலை இசை எழீஇப் 

பாங்கினில் பாடி, ஒர் பண்ணுப் பெயர்த்தாள். 

நுளையர் விளரி நொடிதரும் தீம்பாலை 

இளி கிளையில் கொள்ள இறுத்தாயால், மாலை / 

இளி கிளையில் கொள்ள இறுத்தாய்மன் நீயேல், 

கொளை வல்லாய் / என் ஆவி கொள்; வாழி; மாலை / 

பிரிந்தார் பரிந்து உரைத்த பேர் இருளின் நீழல் 

இருந்து. ஏங்கி, வாழ்வார் உயிர்ப்புறத்தாய், மாலை ! 

உயிர்ப் புறத்தாய் நீ ஆகில், உள்ஆற்றா வேந்தன் 

எயிற்புறத்து வேந்தனோடு என் ஆதி, மாலை ? 

பையுள்நோய் கூரப், பகல் செய்வான் போய்வீழ. 

வையமோ கண்புகைப்ப, வந்தாய். மருள்மாலை ! 

மாலை நீ ஆயின். மணந்தார் அவர் ஆயின, 

ஞாலமோ நல்கூர்ந்தது; வாழி, மாலை ! 

தீத்துழைஇ வந்தஇச் செவ்வன் மருள்மாலை 

தூக்காது துணிந்தஇத் துயரெஞ்சு கிளவியால் 

பூக்கமழ் கானலிற் பொய்ச்சூள் பொறுக்கென்று 

மாக்கடல் தெய்வநின் மலரடி வணங்குதும் 

எனக்கேட்டு, 

கானல்வரி யான்பாடத் தான் ஒன்றின் மேல் மனம் 

[வைத்து, 
மாயப்பொய் பலகூட்டும் மாயத்தாள் பாடினாள்' என, 

யாழ் - இசைமேல் வைத்துத் தன் ஊழ்வினை வந்து 

[உருத்தது ஆகலின், 
உவவுஉற்ற கிங்கள் முகத்தாளைக் சுவவுக்கை 

[ஞெகிழ்ந்தனனாய்ப் 

பொழுது ஈங்குக் கழிந்தது ஆகலின், எழுதும்' என்று 

[உடன் எழாது, 

ஏவலாளர் உடன் சூழ்தரக், கோவலன்-தான் போன 

பின்னர்த் 

46 

47 

48 

49 

50
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தனியே சென்றாள் 

தாது அவிழ் மலர்ச்சோலை, ஓதை ஆயத்து ஒலி அவித்துக் 

கையற்ற நெஞ்சினளாய், வையத்தின் :உள்புக்குக் 

காதலனுடன் அன்றியே, மாதவி தன் மனை புக்காள், 

ஆங்கு, 

மாஇரு ஞாலத்து அரசு தலை வணக்கும், 

சூழியானைச், ௬டர் வாள் செம்பியன் 

மாலை வெண்குடை சுவிப்ப, 

ஆழி. மால் வரை அகவையா' எனவே, 50 

8. வேனிற் காதை 

இளவேனில் வந்தது 

[நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா ] 

" நெடியோன் குன்றமும், தொடியோள் பெளவமும், 

தமிழ்வரம்பு அறுத்த தண்புனல் நல்நாட்டு, 
மாட மதுரையும். பீடுஆர் உறந்தையும், 

கலிகெழு வஞ்சியும். ஒலிபுனல் புகாரும், 

அரைசு வீற்றிருந்த உரைசால் சிறப்பின் 5 

மன்னன் மாரன் மகிழ் துணை ஆகிய 

இன்இள வேனில் வந்தது இவண்" என, 

வளங்கெழு பொதியில் மாமுனி பயந்த 

இளங்கால்-தூதன் இசைத்தனன்; ஆதலின், 

மகர வெல்கொடி மைந்தன் சேனை 10 

'புகர் அறு கோலம் கொள்ளும்' என்பது போல் 

கொடிமிடை சோலைக் குயிலோன் என்னும் 

படையுள் படுவோன் பணிமொழி கூற - 

பூங்கொடி மயங்கல் 

மடல்அவிழ் கானல் கடல்விளை யாட்டினுள் 

கோவலன் ஊடக் கூடாது ஏகிய 15
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மாமலர் நெடுங்கண் மாதவி விரும்பி 

வான்உற நிவந்த மேல்நிலை மருங்கின் 

வேனிற் பள்ளி ஏறி, மாண் இழை 

தென்கடல் முத்தும் தென்மலைச் சந்தும் 

தன்கடன் இறுக்கும் தன்மைய ஆதலின் 

கொங்கை முன்றில் குங்கும வளாகத்து, 

மை அறு சிறப்பின் கையுறை ஏந்தி ; 

அதிரா மரபின் யாழ்கை வாங்கி 

மதுர கீதம் பாடினள். மயங்கி - 

ஒன்பான் விருத்தியுள் தலைக்கண் விருக்தி 

நன்பால் அமைந்த இருக்கையள் ஆகி ; - 

யாழ்இசை கூட்டுதல் 

வலக்கைப் பதாகை கோட்டொடு சேர்த்தி, 

இடக்கை நால்விரல் மாடகம் தழீ இச். 

செம்பகை, ஆர்ப்பே, கூடம், அதிர்வே. 

வெம்பகை நீக்கும் விரகுளி அறிந்து, 

பிழையா மரபின் ஈர்-ஏழ் கோவையை 

உழைமுதல் கைக்கிளை இறுவாய்க் கட்டி 

இணை, கிளை, பகை, நட்பு என்று இந்நான்கின் 

இசைபுணர் குறிநிலை எய்த நோக்கி, 

குரல்வாய், இளிவாய்க் கேட்டனள்., அன்றியும்; 

வரன்முறை மருங்கின் ஐந்தினும். ஏழினும். 
உழைமுதல் ஆகவும், உழைஈறு ஆகவும் 

குரல்முதல் ஆகவும்; குரல் ஈறு ஆகவும் 

அகநிலை மருதமும் புறநிலை மருதமும், 
அருகியல் மருதமும் பெருகியல் மருதமும், 

நால்வகைச் சாதியும் நலம்பெற நோக்கி, 

மூவகை இயக்கமும் முறையுளிக் கழிப்பித் 

திறத்து வழிப்படு உம் தெள்ளிசைக் கரணத்துப் 

புறத்து ஒருபாணியில் பூங்கொடி மயங்கிச் 
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முடங்கல் எழுதுதல் 

சண்பகம். மாதவி, தமாலம், கருமுகை, 45 

வெண்பூ மல்லிகை, வேரொடு மிடைந்த 

அம்செங் கழு நீர், ஆய் இதழ்க் கத்திகை 

எதிர்பூஞ் செவ்வி இடைநிலத்து யாத்த 

முதிர்பூந் தாழை முடங்கல் வெண் தோட்டு 

விரைமலர் வாளியின் வியல்நிலம் ஆண்ட 50 

ஒருதனிச் செங்கோல் ஒருமகன் ஆணையின் 

திருமுகம் அன்றி, உலகு தொழுது இறைஞ்சும் 

திருமுகம் போக்குஞ் செவ்வியள் ஆகி 

அலத்தகக் கொழுஞ்சேறு அளைஇ, அயலது: 

பித்திகைக் கொழுமுகை ஆணி கைக்கொண்டு 55 

முடங். ல் வாசகம் 

"மன்னுயிர் எல்லாம் மகிழ்துணை புணர்க்கும் 

இன்இள வேனில் இளவர சாளன்; 

அந்திப் போதகத்து அரும்பிடர்த் தோன்றிய 

திங்கட் செல்வனும் செவ்வியன் அல்லன்; 

புணர்ந்த மாக்கள் பொழுது இடைப் படுப்பினும், 60 

தணந்த மாக்கள் தம் துணை மறப்பினும், 

நறும்பூ வாளியின் நல் உயிர் கோடல் 

இறும்பூது அன்று; இஃது அறிந்துஈமின்' என, 

எண் எண் கலையும் இசைந்து உடன் போகப்; 

பண்ணும் திறனும் புறங்கூறு நாவின் 65 

தளைவாய் அவிழ்ந்த தனிப்படு காமத்து 

விளையா மழலையின் விரித்து உரை எழுதிப்; 

பசந்த மேனியள், படர்உறு மாலையின் 

வசந்த மாலையை, 'வருக' எனக் கூஉய்த். 

தூ மலர் மாலையிண் துணிபொருள்' எல்லாம் 70
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கோவலன் மறுத்தல் 

கோவலற்கு அளித்துக் கொணர்க ஈங்கு' எனத் - 

மாலை வாங்கிய வேலரி நெடுங்கண் 

கூலம் மறுகிற் கோவலற் களிப்பத் 

திலகமும், அளகமும். சிறுகருஞ் சிலையும், 

குவளையும். குமிழும், கொவ்வையும் கொண்ட 

மாதர் வாள் முகத்து. மதைஇய நோக்கமொடு 

காதலின் தோன்றிய கண்கூடு வரியும்; 

புயல் ௬மந்து வருந்திப் பொழிகதிர் மதியத்துக் 

சுயல்உலாய்த் திரிதரும் காமர் செவ்வியிற் 

பாகுபொதி பவளம் திறந்து, நிலா உதவிய 

நாகுஇள முத்தின் நகைநலம் காட்டி, 

'வருக' என உந்து, போக எளப் போகிய 

கருநெடுங் கண்ணி காணவரிக் கோலமும்; 

அந்தி மாலை வந்ததற்கு இரங்கிச் 
சிந்தைநோய் கூரும் என் சிறுமை நோக்கிக், 

கிளிபுரை கிளவியும், மடஅன நடையும், 

களிமயில் சாயலும் கரந்தனள் ஆகிச் 

செருவேல் நெடுங்கண் சிலதியர் கோலத்து 

ஒருதனி வந்த உள்வரி ஆடலும் 

சிலம்புவாய் புலம்பவும், மேகலை ஆர்ப்பவும், 

கலம்பெறா நுசுப்பினள் காதல் நோக்கமொடு 

திறத்துவேறு ஆய என் சிறுமை நோக்கியும், 

புறத்து நின்று ஆடிய புன்புற வரியும்; 
கோதையும். குழலும், தாதுசேர் அளகமும் 

ஒருகாழ் முத்தமும், திருமுலைத் தடமும், 
மின்இடை வருத்த நல் நுதல் தோன்றிச் 

சிறுகுறுந் தொழிலியர் மறுமொழி உய்ப்பப் 

புணர்ச்சியுட் பொதித்த கலாம்தரு கிளவியின் 
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இருபுற மொழிப்பொருள் கேட்டனள் ஆகித், 

தளர்ந்த சாயல், தகைமென் கூந்தல் 100 

கிளர்ந்து வேறு ஆகிய கிளர்வரிக் கோலமும்:- 

பிரிந்து உறை காலத்துப் பரிந்தனள் ஆகி; 

என்உறு கிளைகட்குத் தன்உறு துயரம் 

தேர்ந்து தேர்ந்து உரைத்த தேர்ச்சி வரி, அன்றியும்; 

வண்டுஅலர் கோதை மாலையுள் மயங்கிக் 105 

கண்டவர்க்கு உரைத்த காட்சி வரியும் 

அடுத்துஅடுத்து அவர்முன் மயங்கிய மயக்கமும் 

எடுத்துஅவர் தீர்த்த எடுத்துக் கோள் வரியும் - 

ஆடல் மகளே ஆதலின், ஆய் இழை 

பாடுபெற் றனஅப் பைந்தொடி தனக்கென 

காலை காண்குவம் 

அணித்தோட்டுத் திருமுகத்து ஆயிழை எழுதிய 
மணித்தோட்டுத் திருமுகம் மறுத்ததற்கு இரங்கி, 
வாடிய உள்ளத்து வசந்த மாலை 

தோடலர் கோதைக்குத் துனைந்து சென்று உரைப்ப - 

மாலை வாரார் ஆயினும். மாண் இழை / 115 
காலை காண்குவம்' எனக் கையறு நெஞ்சமொடு 
பூமலர் அமளிமிசைப் பொருந்தாது வதிந்தனள் 

மாமலர் நெடுங்கண் மாதவி தான்-என். 

வெண்பா 

செந்தா மரைவிரியத், தேமாங் கொழுந்து ஒழுக, 
மைந்தார் அசோகம் மடல் அவிழக்- கொந்து ஆர் 
இளவேனில் வந்ததால்: என் ஆம்கொல்; இன்று 
வளவேல்நற் கண்ணி மனம் ? ! 

ஊடினீர் எல்லாம், உருவிலான் தன் ஆணை / 
கூடுமின் என்று குயில் சாற்ற - நீடிய 
வேனற்பாணிக் கலந்தாள் மென்பூந் திருமுகத்தைக் 
கானற்பாணிக்கு அலந்தாய்/ காண். 2
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9. கனாத்திறம் உரைத்த காதை 

(கவிவெண்பா! 

தேவந்தி வரலாறு 

அகநகர் எல்லாம் அரும்புஅவிழ் முல்லை 

நிகர்மலர் நெல்லொடு தூஉய்ப். பகல் மாய்ந்த 

மாலை மணிவிளக்கங் காட்டி. இரவிற்குஓர் 

கோலங் கொடி இடையார் தாம் கொள்ள - மேலோர் நாள் 

Va
 மாலதி மாற்றாள் மகவுக்குப் பால் அளிக்கப் ; 

பால் விக்கிப் பாலகன்-தான் சோர; மாலதியும். 

'பார்ப்பா னொடுமனையாள் என்மேற் படாதனஇட்டு 

ஏற்பன கூறார். என்று ஏங்கி, மகக் கொண்டு, 

அமரர் தருக்கோட்டம், வெள்யானைக் கோட்டம், 

புக்வெள்ளை நாகர்-தம் கோட்டம். பகல் வாயில் 10 

உச்சிக்கிழான் கோட்டம் ஊர்க்கோட்டம் வேல்கோட்டம் 

வச்சிரக் கோட்டம் புறம்பணையான் வாழ் கோட்டம் 

நிக்கந்தக் கோட்டம் நிலாக்கோட்டம் புக்கெங்கும் 

தேவிர்காள் எம்உறுநோய் தீர்மென்று மேவியோர் 

"பாசண்டச் சாத்தற்குப் பாடு கிடந்தாளுக்கு; 15 

ஏசும் படிஒர் இளங்கொடி ஆயம்; ' ஆசு இலாய் / 

செய்தவம் இல்லோர்க்குத் தேவர் வரம் கொடார் ; 

பொய் உரையே அன்று: பொருள் உரையே; கையிற் 

படுபிணம் தா' என்று பறித்து, அவள்கைக் கொண்டு, 

சுடுகாட்டுக் கோட்டத்து, தூங்கு இருளில் 

[ சென்று, ஆங்கு. 20 

இடுபிணம் தின்னும் இடாகினிப்பேய் வாங்கி, 

மடிஅகத்து இட்டாள், மகவை இடியுண்ட - 

மஞ்ஞை போல் ஏங்கி அழுதாளுக்கு, அச் சாத்தன் 

' அஞ்ஞை நீ ஏங்கி அழல்' என்று, முன்னை 

உயிர்க்குழவி காணாய்' என்று, அக் குழவியாய் ஒர் 25
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குயிற்பொதும்பர் நீழல் குறுக; அயிர்ப்பு இன்றி, 

மாயக் குழவி எடுத்து, மடித்திரைத்துத் 
தாய்கை கொடுத்தாள், அத் தையலாள் தூய:- 

மறையோனபின் மாணி ஆய். வான் பொருள் கேள்வித் 

துறைபோய், அவர் முடிந்த பின்னர், இறையோனும் 30 

தாயத்தா ரோடும் வழக்கு உரைத்துத், தந்தைக்கும் 

தாயர்க்கும் வேண்டும் கடன் கழித்து, மேயநாள் 

தேவந்தி என்பாள் மனைவி, அவளுக்குப், 

'பூ வந்த உண்கண் பொறுக்க, என்று மேவித்தன் 

மூவா இளநலம் காட்டி, 'எம் கோட்டத்து 33 

நீ வா என உரைத்து, நீங்குதலும் - தூமொழி 

' ஆர்த்த கணவன் அகன்றனன், போய்எங்கும் 

தீர்த்தத் துறை படிவேன்' என்று / அவனைப் பேர்த்து 

[ இங்ஙன் 

மீட்டுத் தருவாய்' என ஒன்றன் மேல் இட்டுக் 

கோட்டம் வழிபாடு கொண்டிருப்பாள் வாட்டருஞ்சீர்க் 40 

கண்ணகி நல்லாளுக்கு உற்ற குறையுண்டென்று 

எண்ணிய நெஞ்சத் தினையளாய் நண்ணி 

அறுகு சிறுபூளை நெல்லொடூ துஉய்ச் சென்று 

பெறுக கணவனோடு என்றாள் பெறுகேன் 

கடுக்கும்என் நெஞ்சம் ; கனவினால், என் கை 45 

பிடித்தனன் போய்ஓர் பெரும்பதியுள் பட்டேம்; 

பட்ட பதியில், படாதது ஒருவார்த்தை 

இட்டனர் ஊரார், இடுதேள் இட்டு, என் தன் மேல்; 

'கோவலற்கு உற்றது ஓர் தீங்கு' என்று; அது கேட்டுக் 

காவலன் முன்னர்யான் கட்டுரைத்தேன்; காவலனோடு 50 

ஊர்க்குஉற்ற தீங்கும் ஒன்று உண்டால், உரையாடேன்; 

தீக்குற்றம் போலும், செறி தொடீ இ! தீக்குற்றம் 

உற்றேனொடு, உற்ற உறுவனோடு, யான்உற்ற
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நற்றிறம் கேட்கின் நகை ஆகும் "- பொற்றொடீஇ 

கைத்தாயும் அல்லை கணவற்கு; ஒரு நோன்பு 

பொய்த்தாய் பழம்பிறப்பில்; போய்க்கெடுசக; உய்த் துக் 

கடலொடு காவிரி சென்று அலைக்கும் முன்றில், 

மடலவிழ் நெய்தல்௮ம் கானல், தடம் உள, 

சோமகுண்டம், சூரிய குண்டம்; துறைமூழ்கிக், 

காமவேள் கோட்டம் தொழுதார், கணவரொடு 

தாம் இன் புறுவர் உலகத்துத் தையலார்; 

போகம்செய் பூமியினும் போய்ப்பிறப்பார்; யாம் ஒரு நாள் 

ஆடுதும் என்ற அணி இழைக்கு - அவ் ஆயிழையாள் 

பீடன்று என இருந்த பின்னரே நீடிய 

காவலன் போலும், கடைத்தலையான் வந்து - நம் 

கோவலன்/' என்றாள் ஓர் குற்றிளையாள்; கோவலனும் 

பாடுஅமை சேக்கையுள் புக்குத். தன் பைந்தொடி 

வாடியமேனி வருத்தம் கண்டு, 'யாவும் 

சலம்புணர் கொள்கைச் சலதியொடு ஆடிக், 

குலம்தரு வான் பொருள் குன்றம் தொலைந்த 

இலம்பாடு நாணுத் தரும் எனக்கு' என்ன - 

நலம்கேழ் முறுவல் நகைமுகம் காட்டிச் 

சிலம்பு உள; கொணம்' எனச் - சேயிழை கேள்இச் 

சிலம்பு முதல் ஆகச் சென்ற கலனோடு 

உலந்த பொருள் ஈட்டுதல் உற்றேன், மலர்ந்தசீர் 

மாட மதுரை யகத்துச் சென்று; என்னோடு இங்கு, 

ஏடு அலர் கோதாய் / எழுக' என்று நீடிய 

வினை கடைக் கூட்ட வியம் கொண்டான்-கங்குல் 

கனைசடர் கால்சீயா முன். 

வெண்பா 

காதலி கண்ட.கனவு கருநெடுங்கண் 

மாதவி தன் சொல்லை வறிதாக்க-முந்தை 

வினைகடைக் கூட்ட வியம்கொண்டான் கங்குல் 

கனைசுடர் கால்சீயா முன். 

55 
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10. நாடுகாண் காதை 

வாயிலைக் கடத்தல் 

வான்சண் விழியா வைகறை யாமத்து 

மீன்திகழ் விசும்பின் வெண்மதி நீங்கக் 
காரிருள் நின்ற கடைநாள் கங்குல் - 

ஊழ்வினை கடைஇ உள்ளம் துரப்ப, 

ஏழகத் தகரும், எகினக் கவரியும், 5 

தூமயிர் அன்னமும். துணைஎனத் திரியும், 

தாளொடு குயின்ற தகைசால் சிறப்பின் 

நீள்நெடு வாயில் நெடுங்கடை கழிந்து - ஆங்கு - 

அணிகிளர் அரவின் அறிதுயில் அமர்ந்த 

மணிவண்ணன் கோட்டம் வலம் செயாக் கழிந்து - 10 

பணைலந்து ஓங்கிய பாசிலைப் போதி 

அணிதிகழ் நீழல் அறவோன் திருமொழி 

அந்தர சாரிகள் அறைந்தனர் சாற்றும் 

இந்திர விகாரம் ஏழ்உடன் போகிப் - 

புலவுணாண் துறந்து, பொய்யா விரதத்து, 15 

அவலம் நீத்து, அறிந்து அடங்கிய கொள்கை, 

மெய்வகை உணர்ந்த விழுமியோர் குழீ இய 

ஐவகை நின்ற அருகத் தானத்துச் 
சந்தி ஐந்தும் தம்முடன் கூடி 
வந்து, தலைமயங்கிய வான்பெரு மன்றத்துப், 20 

பொலம்பூம் பிண்டி நலங்கிளர் கொழுநிழல் ; 

நீர் அணி விழவினும், நெடுந்தேர் விழவினும் 

சாரணர் வரூஉம் தகுதிஉண் டாம் என, 

உலக நோன்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட 

இலகுஒளிச் சிலாதலம் தொழுது, வலம் கொண்டு - 25 

“மலைதலைக் கொண்ட பேர்யாறு போலும் 

உலக இடை கழி ஒருங்குடன் நீங்கிக் -
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கலையி லாளன் காமர் வேனிலொடு 

மலைய மாருதம் மன்னவற்கு இறுக்கும் 

பன்மலர் அடுக்கிய நன்மரப் பந்தர் 

கவுந்தியடிகளைச் சந்தித்தல் 
இலவந் திகையின் எயிற்புறம் போகித் - 

தாழ்பொழில் உடுத்த தண்பதப் பெருவழிக் 

காவிரி வாயிற் கடைமுகம் கழிந்து . 

குடதிசைக் கொண்டு கொழும்புனற் காவிரி 

வடபெருங் கோட்டு மலர்ப்பொழில் நுழைந்து - 

காவதம் கடந்து. கவுந்திப் பள்ளிப் 

பூமரப் பொதும்பர்ப் பொருந்தி, ஆங்கண், 

இறும்கொடி நு௬ப்போடு இனைத்து. அடி வருந்தி, 

நறும்பல் கூந்தல் குறும்பல உயிர்த்து 

முதிராக் கிளவியின் முள் எயிறு இலங்க 

'மதுரை மூதூர் யாது ?' என வினவ - 

'ஆறு-ஐங் காதம் நம் அகல்நாட்டு உம்பர் 

நாறு ஐங் கூந்தல்! நணித்து என நக்குத் - 
தேமொழி தன்னொடும். சிறையகத்து இருந்த 

காவுந்தி ஐயையைக் கண்டு, அடிதொழலும் - 

உருவும், குலனும், உயர்பேர் ஒழுக்கமும், 

பெருமகன் திருமொழி பிறழா நோன்பும் 

உடையீர்/ என்னோ, உறுக ணாளரின் 

கடைகழிந்து இங்ஙனம் கருதிய வாறு?' என - 

உரையாட்டு இல்லை / உறு தவத்தீர்/ யான் 

மதுரை மூதூர் வரைபொருள் வேட்கையேன்;' 

' பாடகச் சீறடி பரற்பகை உழவா, 

காடுஇடை யிட்ட நாடுநீர் கழிதற்கு 

அரிது இவள் செவ்வி அறிகுநர் யாரோ ? 

' உரியது அன்று, ஈங்கு ஒழிக' என, ஒழியீர், 

30 

35 

40 

45 

50 

55



62 சிலப்பதிகாரம் 
  

மறஉரை நீத்த மாசறு கேள்வியர் 

அறவுரை கேட்டுஆங்கு அறிவனை ஏத்தத், 

தென் தமிழ் நன்னாட்டுத் தீதுதீர் மதுரைக்கு 

ஒன்றிய உள்ளம் உடையேன் ஆகலின் 

போதுவல் யானும்: போதுமின்' என்ற, 60 

காவுந்தி ஐயைக் கைதொழுது, ஏத்தி 
அடிகள் நீரே அருளுதிர் ஆயின், இத் 
தொடிவளைத் தோளி துயர்தீர்த் தேன்' எனக் - 

கோவலன் காணாய் ; கொண்ட இந்நெறிக்கு 

ஏதம் தருவன யாங்கும்; பல கேண்மோ ; 65 

மதுரை செல்வழிகள் 

வெயில் நிறம் பெறாஅ மெல்லியல் கொண்டு 

பயில்பூந் தண்டலைப் படர்குவம் எனினே, 

மண்பக வீழ்ந்த கிழங்கு அகழ் குழியைச் 

சண்பகம் நிறைத்த தாதுசேர் பொங்கர் . 

பொய்யறைப் படுத்துப் போற்றா மாக்கட்குக் 70 

கையறு துன்பம் காட்டினும் காட்டும், 

உதிர்பூஞ் செம்மலின் ஒதுங்கினர் கழிவோர் 

முதிர்தேம் பழம்பகை முட்டினும் முட்டும்; 

மஞ்சளும் இஞ்சியும் மயங்கு அரில் வலயத்துச் 

செஞ்சுளைப் பலவின் பரற்பகை உறுக்கும் : 75 

கயல்நெடுங் கண்ணி காதற் கேள்வ / 

வயல் உழைப் படர்குவம் எனினே. ஆங்குப் 

பூநாறு இலஞ்சிப் பொருகயல் ஒட்டி 

நீர்நாய் கெளவிய நெடும்புற வாளை 

மலங்குமிளிர் செறுவின் விலங்கப் பாயின், 80 

கலங்கலும் உண்டுஇக் காரிகை; ஆங்கண், 

கரும்பில் தொகுத்த பெருந்தேன் சிதைந்து 

சுரும்புசூழ் பொய்கைத் தூநீர் கலக்கும்;
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அடங்கா வேட்கையின் அறிவுஅஞர் எய்திக் 

குடங்கையின் கொண்டு, கொள்ளவும் கூடும்; 85 

குறுநர் இட்ட குவளைஅ௮ம் போதொடு 

பொறிவரி வண்டினம் பொருந்திய கிடக்கை, 

நெறிசெல் வருத்தத்து நீர் அஞர் எய்தி; 

அறியாது அடி ஆங்கு இடுதலும் கூடும் ! 

எறிநீர் அடைகரை இயக்கந் தன்னிற் 90 

பொறிமாண் அலவனும் நந்தும் போற்றாது 

ஊழ் அடி ஒதுக்கத்து உறுநோய் காணின், 

தாழ்தரு துன்பம் தாங்கவும் ஒண்ணா; 

வயலும் சோலையும் அல்லது, யாங்கணும் 

அயல்படக் கிடந்த நெறி ஆங்கு இல்லை; 95 

நெறிஇருங் குஞ்சி; நீ வெய் யோளொடு 

குறிஅறிந்து அவைஅவை குறுகாது ஒம்பு' எனத்- 
தோம்அறு கடிஞையும், சுவல்மேல் அறுவையும், 

காவுந்தி ஐயைகைப் பீலியுங் கொண்டு, 

மொழிப் பொருள் தெய்வம் வழித்துணை ஆகு' எனப் 100 

பழிப்புஅரும் சிறப்பின் வழிப்படர் புரிந்தோர் - 

கரியவன் புகையினும், புகைக்கொடி தோன்றினும், 

விரிகதிர் வெள்ளி தென்புலம் படரினும், 

கால்பொரு நிவப்பின் கடுங்குரல் ஏற்றொடும் 

சூல்முதிர் கொண்முப் பெயல்வளம் ௬ரப்பக் 105 

குடமலைப் பிறந்த கொழும்பல் தாரமொடு 

கடல்வளன் எதிரக் கயவாய் நெரிக்கும் 

காவிரிப் புதுநீர்க் கடுவரல் வாய்த்தலை 

ஓ இறந்து ஒலிக்கும் ஒலியே அல்லது, 
ஆம்பியும். கிழாரும், வீங்கிசை ஏத்தமும் 110
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ஒங்குநீர்ப் பிழாவும் ஒலித்தல் செல்லாக் 

கழனிச் செந்நெல், கரும்புசூழ் மருங்கிற் 

பழனத் தாமரைப் பைம்பூங் கானத்துக் 

கம்புட் கோழியும், கனைகுரல் நாரையும் 

செங்கால் அன்னமும் பைங்காற் கொக்கும்; 115 

கானக் கோழியும், நீர்நிறக் காக்கையும், 

உள்ளும், ஊரலும், புள்ளும், புதாவும், 

வெல்போர் வேந்தர் முனையிடம் போலப் ; 

பல்வேறு குழுஉக்குரல் பரந்த ஓதையும் - 

உழவர்தம் உயர்வு 

உழாஅ நுண்தொளி உ௨ள்புக்கு அழுந்திய 120 

கழாஅ மயிர் யாக்கைச் செங்கண் காரான் 

சொரிபுறம் உரிஞ்சப் புரிஞெகிழ்பு உற்ற 

குமரிக் கூட்டிற் கொழும்பல் உணவு 

கவரிச் செந்நெல் காய்த்தலைச் சொரியக் 

கருங்கை வினைஞரும் களமரும் கூடி 125 

ஒருங்குநின்று ஆர்க்கும் ஒலியே அன்றியும், 

கடிமலர் களைந்து முடிநாறு அழுத்தித் 
தொடிவளைத் தோளும் ஆகமும் தோய்ந்து 

சேறுஆடு கோலமொடு வீறுபெறத் தோன்றிச் 

செங்கயல் நெடுங்கண் சின்மொழிக் கடைசியர் 130 

வெங்கள் தொலைகச்சிய விருந்தின் பாணியும்; - 

கொழுங்கொடி அறுகையும் குவளையுங் கலந்து, 

விளங்குககிர்த் தொடுத்த விரியல் சூட்டிப் 

பார்உடைப் பனர்போல் பழிச்சினர் கைதொழ 

ஏரொடு நின்றோர் ஏர்மங் கலமும்; 135 

அரிந்து கால் குவித்தோர் அரிகடா வுறுத்த 

பெருஞ் செய்ந் நெல்லின் முகவைப் பாட்டும்; 

தெண்கிணைப் பொருநர் செருக்குடன் எடுத்த 

மண்கனை முழவின் மகிழ்இசை ஓதையும் ;-
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வழியிடை ஊர்கள் 

பேர்யாற்று அடைகரை நீரிற் கேட்டு, ஆங்கு, 140 

ஆர்வ நெஞ்சமோடு அவலம் கொள்ளார்;:- 

உழைப்புலிக் கொடித்தேர் உரவோன் கொற்றமொடு 

மழைக்கரு உயிர்க்கும் அழல்திகழ் அட்டில் 

மறையோர் ஆக்கிய ஆவுதி நறும்புகை 

இறையுயர் மாடம் எங்கணும் போர்த்து, 145 
மஞ்சுசூழ் மலையின் மாணத் தோன்றும், 

மங்கல மறையோர் இருக்கை அன்றியும். 

பரப்புநீர்க் காவிரிப் பாவை-தன் புதல்வர் 

இரப்போர் சுற்றமும் புரப்போர் கொற்றமும் 

உழவிடை. விளைப்போர் பழவிறல் ஊர்களும்; 150 
பொங்கழி ஆலைப் புகையொடும் பரந்து, 

மங்குல் வானத்து மலையின் தோன்றும், 

ஊர் இடையிட்ட நாடுடன் கண்டு, 

காவதம் அல்லது கடவார் ஆகிப் 
சே
 

சே
 பன்னாள் தங்கிச் செல்நாள், ஒருநாள் - ॥ 

சாரணர் அறிவுரைகள் 

ஆற்றுவ் அரங்கத்து வீற்றுவீற்று ஆகிக் 
குரங்குஅமை உடுத்த மரம்பயில் அடுக்கத்து 

வானவர் உறையும் பூநாறு ஒருசிறைப் 

பட்டினப் பாக்கம் விட்டனர் நீங்காப் 

பெரும்பெயர் ஐயர் ஒருங்குடன் இட்ட 160 

இலங்குஒளிச் சிலாதலம் மேல்இருந் தருளிப் 

பெருமகன் அதிசயம் பிறழா வாய்மைத் 

தருமம் சாற்றும் சாரணர் தோன்றப் 

அருகன் புகழ் 

பண்டைத் தொல்வினை பாறுக' என்றே, 
கண்டறி கவுந்தியொடு காலுற வீழ்ந்தோர் 165 

வந்த காரணம், வயங்கிய கொள்கைச் 

சிந்தை விளக்கின் தெரிந்தோன் ஆயினும், 

ஆர்வமுஞ் செற்றமும் அகல நீக்கிய - 

வீரன் ஆகலின் விழுமம் கொள்ளான் -
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புகழ் 
கழிபெருஞ் சிறப்பின் கவுந்தி! காணாய் 170 

ஒழிகென ஒழியாது ஊட்டும் வல்வினை 

இட்ட வித்தின் எதிர்ந்துவந்து எய்தி, 

ஒட்டுங் காலை ஒழிக்கவும் ஒண்ணர் 

கடுங்கால் நெடுவெளி இடும்௬டர் என்ன 

ஒருங்குடன் நில்லா உடம்பிடை உயிர்கள்! (75 

அறிவன், அறவோன், அறிவுவரம்பு இகந்தோன், 

செறிவன். சினேந்திரன், சித்தன், பகவன், 

தரும முதல்வன், தலைவன், தருமன், 

பொருளன்., புனிதன், புராணன், புலவன், 

சினவரன், தேவன், சிவகதி நாயகன், 180 

பரமன், குணவதன், பரத்தில் ஒளியோன், 

தத் துவன், சாதுவன், சரவணன், காரணன், 

சித்தன், பெரியவன், செம்மல், திகழ்ஒளி, 

இறைவன், குரவன், இயல்குணன், எங்கோன' 

குறைவில் புகழோன், குணப்பெருங் கோமான், 185 

சங்கரன். ஈசன், சயம்பு, சதுமுகன், 

அங்கம் பயந்தோன், அருகன், அருள்முனி, 

பண்ணவன், எண்குணன்., பரத்தின் பழம்பொருள் 

விண்ணவன் வேக முதல்வன், விளங்கு ஒளி, 

ஒதிய வேதத்து ஒளிஉறின் அல்லது, 190 

போதார், புறவிப் பொதி அறையோர் எனச், 

கவுந்தியடிகளின் கோட்பாடுகள் 

சாரணர் வாய்மொழி கேட்டுத் தவமுதல் 

காவுந்திகைதன் கைதலை மேற்கொண்டு, 

"ஒரு மூன்று அவித்தோன் ஒதிய ஞானத் 
திருமொழிக்கு அல்லது என் செவியகம் திறவா ; 195 

காமனை வென்றோன் ஆயிரத்து எட்டு 

நாமம் அல்லது நவிலாது என் நா; 

ஓவரை 9வன்றோன் அடியிணைஅல்லது
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கைவரைக் காணினும் காணா என்கண்; 

அருளறம் பூண்டோன் திருமெய்க்கு அல்லது. என் 

பொருள்இல் யாக்கை பூமியில் பொருந்தாது: 

அருகன். அறவன், அறிவோற்கு அல்லது. என் 

இருகையும் கூடி ஒருவழிக் குவியா 

மலர்மிசை நடந்தோன் மலரடி அல்லது, என் 

தலைமிசை உச்சி தான்அணிப் பொறாஅது 

இறுதியில் இன்பத்து இறைமொழிக்கு அல்லது 

மறுதர ஒதி என் மனம்புடை பெயராது 

என்றவன் இசைமொழி ஏத்தக்கேட்டு. அதற்கு 

ஒன்றிய மாதவர், உயர்மிசை ஓங்கி, 

நிவந்து, ஆங்கு ஒருமுழம் நீள்நிலம் நீங்கிப், 
பவம்தரு பாசம் கவுந்தி.கெடுக என்று, 

அந்தரம் ஆறாப் படர்வோர்த் தொழுது, 

பந்தம் அறுக எனப் பணிந்தனர் போந்து 

வம்பரின் குறுமொழி 

காரணி பூம்பொழிற் காவிரிப் பேர்யாற்று 

நீரணி மாடத்து நெடுந்துறை போகி, 

மாதரும், கணவனும். மாதவத்து ஆட்டியும், 

தீ துதீர் நியமத் தென்கரை எய்திப், 

போதுசூழ் கிடக்கை ஓர் பூம்பொழில் இருந்துழி 

வம்பப் பரத்தை வறுமொழி.யாளனொடு . 

கொங்கு அலர் பூம்பொழில் குறுகினர் சென்றோர், 

காமனும் தேவியும் போலும் ஈங்குஇவர் 

ஆர்? எனக் கேட்டு, ஈங்கு அறிகுவம் என்றே 

நோற்று உணல் யாக்கை நொசிதவத்தீர் உடன் 

ஆற்றுவழிப் பட்டோர் ஆர்? என வினவ என் 

மக்கள் காணீர் மானிட யாக்கையர் 

பக்கம் நீங்குமின். பரிபுலம் பினர் என 

உடனவயிற் றோர்கள் ஒருங்குடன் வாழ்க்கை 

கடவதும் உண்டோ! கற்றறிந் தீர்! எனத் 

200 

203 

210 

215 

220 

225
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தீமொழி கேட்டுச் செவியகம் புதைத்துக். 

காதலன் முன்னர்க் கண்ணகி நடுங்க 230 

' எள்ளுநர் போலும் இவர், என்பூங் கோதையை ; 

முள்ளுடைக் காட்டின் முது நரி ஆக' எனக் 

கவுந்தி இட்டது தவந்தரு சாபம்; 
கட்டியது ஆகலின், பட்டதை அறியார்; 

குறுந£ர் நெடுங்குரல் கூவிளி கேட்டு 

நறுமலர்க் கோதையும் நம்பியும் நடுங்கி, 

'் நெறியின் நீங்கியோர் நீர் அல கூறினும்; 

அறியாமை என்று அறியல் வேண்டும்; 

செய்தவத்தீர் ! நும் திருமுன் பிழைத்தோர்க்கு 
உய்திக் காலம் உரையீரோ ? என - 240 

அறியா மையின் இன்று இழிபிறப்பு உற்றோர் 

உறையூர் நொச்சி ஒருபடை ஒதுங்கிப் 

பன்னிரு மதியம் படர்நோய் உழந்தபின் 

முன்னை உருவம் பெறுக, ஈங்கு இவர்' எனச் 

சாபவிடை செய்து, தவம்பெரும் சிறப்பின் 245 

காவுந்தி ஐயையும், தேவியும், கணவனும், 

முறஞ்செவி வாரணம் முன்சமம் முருக்கிய 

புறஞ்செவி வாரணம் புக்கனர் புரிந்து - என். 

கட்டுரை 

முடியுடை வேந்தர் மூவருள்ளும் 
தொடி விளங்கு தடக்கைச் சோழர்குலத் து உதித்தோர் 

அறனும், மறனும், ஆற்றலும், அவர்-தம் 
பழவிறல் மூதூர்ப் பண்புமேம் படுதலும் 

விழவுமலி சிறப்பும், விண்ணவர் வரவும், 5 

ஒடியா இன்பத்து அவர்உறை நாட்டுக் 

குடியும் கூழின் பெருக்கமும், அவர்-தம் 

தெய்வக் காவிரித் தீ துசீர் சிறப்பும், 
பொய்யா வானம் புதுப்புனல் பொழிதலும், 

அரங்கும், ஆடலும், தூக்கும், வரியும் 10
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பரந்துஇசை எய்திய பாரதி-விருத்தியும், 

திணைநிலை வரியும், இணைநிலை வரியும், 

அணைவுறக் கிடந்த யாழின் தொகுதியும். 

ஈர்-ஏழ் சகோடமும், இடைநிலைப் பாலையும். 

தாரத்து ஆக்கமும். தான்தெரி பண்ணும், 

ஊர்அகத்து ஏரும், ஒளியுடைப் பாணியும், 

என்று இவை அனைத்தும் பிறபொருள் வைப்போடு 

ஒன்றித் தோன்றும் தனிக்கோள் நிலைமையும், 

ஒருபரிசா நோக்கிக் கிடந்த 

புகார்க் காண்டம் முற்றிற்று. 

வெண்பா 

காலை அரும்பி மலரும் கதிரவனும் 

மாலை மதியமும் போல் வாழியரோ வேலை 

அகழால் அமைந்த அவளிக்கு மாலைப் 

புகழால் அமைந்த புகார் 

2. மதுரைக் காண்டம் 

11. காடுகாண் காதை 

[நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா ] 

மாங்காட்டு மறையோன் வருகை 

திங்கள்மூன் நடுக்கிய திருமுக் குடைக்கீழ் 

செங்கதிர் ஞாயிற்றுத் திகழொளி சிறந்து, 

கோதைதாழ் பிண்டிக் கொழுநிழல் இருந்த 

ஆதிஇல் தோற்றத்து அறிவனை வணங்கிக் 

கந்தன் பள்ளிக் கடவுளர்க்கு எல்லாம் 

அந்தில் அரங்கத்து அகன்பொழில் அகவயின் 

சாரணர் கூறிய தகைசால் நன்மொழி 

மாதவத்து ஆட்டியும் மாண்புற மொழிந்து, ஆங்கு, 

அன்று, அவர் உறைவிடத்து அல்கினர் அடங்கித் 

தென்திசை மருங்கிற் செலவு விருப்புற்று, 

20
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வைகறை யாமத்து வாரணம் கழிந்து, 

வெய்யவன் குணதிசை விளங்கித் தோன்ற, 

வளநீர்ப் பண்ணையும் வாவியும் பொலிந்ததோர் 

இளமரக் கானத்து இருக்கை புக்குழி 

'வாழ்க எம் கோ, மன்னவர் பெருந்தகை 15 

ஊழிதொறு ஊழிதொறு உலகங் காக்க ! 

அடியில் தன்அளவு அரசர்க்கு உணர்த்தி, 

வடிவேல் எறிந்த வான்பகை பொறாது, 

பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்துக் 

குமரிக் கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள, 20 

வடதிசைக் கங்கையும் இமயமுங் கொண்டு, 

தென்திசை ஆண்ட தென்னவன் வாழி! 

ஜிங்கட் செல்வன் திருக்குலம் விளங்கச் 

செங்கண் ஆயிரத்தோன் திறல்விளங்கு ஆரம் 

பொங்கொளி மார்பிற் பூண்டோன் வாழி 25 

"முடிவளை உடைத்தோன் முதல்வன் சென்னி" என்று, 

இடியுடைப் பெருமழை எய்தாது ஏகப், 

பிழையா விளையுள் பெருவளஞ் சரப்ப, 

மழைபிணித் து ஆண்ட மன்னவன் வாழ்க்! "எனத் 

தீதுதீர் சிறப்பின் தென்னனை வாழத்தி, 30 

மாமுது மறையோன் வந்திருந் தோனை, 

'யாது நம் ஊர் ? ஈங்கு என் வரவு ?' எனக் 

கோவலன் கேட்பக் குன்றாச் சிறப்பின் 

மாமறை யாளன் வருபொருள் உரைப்போன்: 

நீல மேகம் நெடும்பொற் குன்றத்துப் 35 

பால்விரிந்து அகலாது படிந்தது போல, 

ஆயிரம் விரித்துஎழு தலைஉடை அருந்திறல் 

பாயற் பள்ளிப் பலர்தொழுது ஏத்த, 

விரிதிரைக் காவிரி வியன்பெருந் துருத்தித் 

திருவமர் மார்பன் கிடந்த வண்ணமும் -
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வீங்குநீர் அருவி வேங்கடம் என்னும் 

ஒங்குயர் மலையத்து உச்சி மீமிசை, 

விரிகதிர் ஞாயிறும் திங்களும் விளங்கி, 

இருமருங்கு ஓங்கிய இடைநிலைத் தானத்து 
மின்னுக் கோடி யுடுத்து, விளங்குவிற் பூண்டு, 

நன்னிற மேகம் நின்றது போலப், 

பகையணங்கு ஆழியும், பால்வெண் சங்கமும், 

தகைபெறு தாமரைக் கையின் ஏந்தி, 

நலங்கிளர் ஆரம் மார்பிற் பூண்டு. 

பொலம் பூ ஆடையின் பொலிந்து தோன்றிய, 

செங்கண் நெடியோன் நின்ற வண்ணமும், 

என்கண் காட்டு என்று என்உளங் கவற்ற 

வந்தேன் குடமலை மாங்காட்டு உள்ளேன் :;- 

தென்னவன் நாட்டுச் சிறப்பும் செய்கையும் 

கண்மணி குளிர்ப்பக் கண்டேன்; ஆதலின், 

வாழ்த்தி வந்திருந்தேன்; இது என் வரவு' எனத், 
தீக்திறம் புரிந்தோன் செப்பக் கேட்டு - 

'மா மறை முதல்வ! மதுரைச் செல்நெறி 

கூறு நீ' எனக், கோவலற்கு உரைக்கும்; 

பாலை வடிவம் 

கோத்தொழி லாளரொடு கொற்றவன் கோடி, 

வேத்தியல் இழந்த வியனிலம் போல, 

வேனல்அம் கிழவனொடு வெங்கதிர் வேந்தன் 

தானலம் திருகத் தன்மையிற் குண்றி, 

முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையின் திரிந்து, 

நல்லியல்பு இழந்து, நடுங்கு துயர் உறுத்துப், 
பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் 

காலை எய்தினிர் காரிகை தன்னுடன் 

45 

30 

55 

60 

65
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வழிகள் 

அறையும். பொறையும், ஆர்இடை மயக்கமும், 

நிறைநீர் வேலியும் முறைபடக் கிடந்தஇந் 

நெடும்பேர் அத்தம் நீந்திச் சென்று, 

கொடும்பை நெடுங்குளக் கோட்டகம் புக்கால், 

பிறைமுடிக் கண்ணிப் பெரியோன் ஏந்திய 

அறைவாய்ச்.சூலத்து அருநெறி கவர்க்கும் . 

வலமாகச் செல்லுகல் 

வலம்படக் கிடந்த வழிநீர் துணியின், 

அலறுதலை மராமும், உலறுதலை ஓமயையும், 75 

பொரியரை உழிஞ்சிலும், புன்முளி மூங்கிலும், 

வரிமரல் திரங்கிய கரிபுறக் கிடக்கையும், 

நீர்நசைஇ வேட்கையின் மானநின்று விளிக்கும் 

கானமும். எயினர் கடமும் கடந்தால், 

ஐவன வெண்ணெலும், அறைக்கண் கரும்பும், 80 

கொய்பூந் தினையும், கொழும்புன வரகும், 

காயமும், மஞ்சளும், ஆய்கொடிக் கவலையும், 

வாழையும், கமுகும், தாழ்குலைத் தெங்கும், 

மாவும், பலாவும், சூழ் அடுத்து ஒங்கிய 

தென்னவன் சிறுமலை திகழ்ந்து தோன்றும்; 85 

அம்மலை வலங்கொண்டு அகன்பதிச் செல்லுமின் - 

இடமாகச் செல்லுதல் 

அவ்வழிப் படரீர் ஆயின், இடத்துச் 

செவ்வழிப் பண்ணின் சிறைவண்டு அரற்றும் 

தடந்தாழ் வயலொடு தண்பூங் காவொடு 

கடம்பல கிடந்த காடுடன் கழிந்து, 90 

திருமால் குன்றத்துச் செல்குவிர் ஆயின், 

பெருமால் கெடுக்கும் பிலம் உண்டு; ஆங்கு 

விண்ணோர் ஏத்தும் வியத்தகு மரபின் 

புண்ணிய சரவணம், பவகா ரணியோடு 

இட்ட சித்தி எனும்பெயர் போகி, 95
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விட்டு நீங்கா விளங்கிய பொய்கை 

முட்டாச் சிறப்பின் மூன்றுஉள;:- ஆங்குப் 

புண்ணிய சரவணம் பொருந்துவிர் ஆயின், 

விண்ணவர் கோமான் விழுநூல் எய்துவிர்; 

பவகா ரணி படிந்து ஆடுவிர் ஆயின், 100 

பவகா ரணத்தின் பழம்பிறப்பு எய் துவிர் 

இட்டசித்தி எய் துவிராயின் 

இட்ட சித்தி எய்.துவிர் நீரே! 

ஆங்குப் பிலம்புக வேண்டுதிர் ஆயின், 

ஒங்குஉயர் மலையத்து உயர்ந்தோன் தொழுது, 105 

சிந்தையில் அவன்தன் சேவடி வைத்து, 

வந்தனை மும்முறை மலைவலம் செய்தால், 

நிலம்பக வீழ்ந்த சிலம்பாற்று அகன்தலைப் 

பொலங்கொடி மின்னின் புயல்லங் கூந்தல் 

கடிமலர் அவிழ்ந்த கன்னிகா ரத்துத் 110 

தொடிவனைத் தோளி ஒருத்தி தோன்றி, 

இம்மைக்கு இன்பமும், மறுமைக்கு இன்பமும், 

இம்மையும் மறுமையும் இரண்டும் இன்றிஓர் 

செம்மையில் நிற்பதும் செப்புமின், நீயிர்? இவ் 

வரைத்தாள் வாழ்வேன்; வரோத்தமை என்பேன்; 115 

உரைத்தார்க்கு உரியேன்; உரைத்தீர் ஆயின், 

திருத்தக் கீர்க்குத் திறந்தேன் கதவு" எனும் 
கதவந் திறந்து, அவள் காட்டியநன் னெறிப் 

புதவம் பலஉள, போகு இடை கழியன; 

ஒட்டுப் புதவம் ஒன்று உண்டு அதன் உம்பர் 120 

வட்டிகைப் பூங்கொடி வந்து தோன்றி, 

இறுகிஇல் இன்பம் எனக்கு ஈங்கு உரைத்தால், 

பெறுதிர் போலும் நீர் பேணிய பொருள் எனும் 

உரையீர் ஆயினும் உறுகண் செய்யேன், 

நெடுவழிப் புறத்து நீக்குவல் நும் எனும் 125 

உரைத்தார் உளர் எனின் உரைத்த மூன்றின்



74 சிலப்பதிகாரம் 
  

கரைப்படுத்து ஆங்குக் காட்டினள் பெயரும் 

அருமறை மருங்கின் ஓந்தினும், எட்டினும். 

வருமுறை எழுத்தின்மந்திரம் இரண்டும். 
ஒருமுறை யாக உளம்கொண்டு ஒதி, 130 

வேண்டியது ஒன்றின் விரும்பினிர் ஆடின், 

காண்டகு மரபின அல்ல மற்றவை 

மற்றவை நினையாது மலைமிசை நின்றோன் 

பொற்றா மரைத்தாள் உள்ளம் பொருந்துமின் 

உள்ளம் பொருந்துவிர் ஆயின், மற்றவன் 135 

புள்ளணி நீள்கொடி புணர்நிலை தோன்றும் 

தோன்றிய பின்அவன் துணைமலர்த் தாளிணை 

ஏன்றுதுயர் கெடுக்கும் இன்பம் எய்தி, 

மாண்புடை மரபின் மதுரைக்கு ஏகுமின். 

காண்தகு பிலத்தின் காட்சி ஈது ஆங்கு 140 

நடுவழியில் செல்லு; 

அந்நெறிப் படரீர் ஆயின், இடையது 

செந்நெறி ஆகும் தேம் பொழில் உடுத்த 

ஊர்இடை யிட்ட காடுபல கடந்தால் 

ஆர்இடை உண்டு, ஓர் ஆரஞார்த் தெய்வம்; 

நடுக்கஞ் சாலா நயத்தின் தோன்றி, 145 

இடுக்கண் செய்யாது, இயங்குநர்த் தாங்கும்; | 

மடுத் துஉ௨உடன் கிடக்கும் மதுரைப் பெருவழி 

நீள் நிலம் கடந்த நெடுமுடி அண்ணல் 

தாள்தொழு தகையேன் போகுவல் யான் என - 

சுவுந்தியடிகள் மறுப்புரை 

மாமறை யோன் வாய் வழித்திறம் கேட்ட. 100 

காவுந்தி ஐயை ஓர் கட்டுரை சொல்லும்; 

"நலம்புரி கொள்கை! நான்மறை பாள! 

பிலம்புக வேண்டும் பெற்றி ஈங்கு இல்லை; 

கப் பத்து இந்திரன் காட்டிய நூலின் 

மெய்ப்பாட்டு-இயற்கையின் விளங்கக் காணாய்; 155
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இறந்த பிறப்பின் எய்திய வெல்லாம் 

பிறந்த பிறப்பிற் காணாயோ., நீ ? 

வாய்மையின் வழாஅது மன்னுயிர் ஒம்புநர்க்கு 

யாவதும் உண்டோ, எய்தா அரும்பொருள் ? 

காமுறு தெய்வம் கண்டு அடி பணிய 160 

நீ போ; யாங்களும் நீள்நெறிப் படர்குதும்" 

என்ற மறையோற்கு இசைமொழி உணர்த்திக் - 

குன்றாக் கொள்கைக் கோவலன்-தன்னுடன் 

அன்றைப் பகல் ஓர் அரும்பதித் தங்கிப், 

பின்றையும் அவ்வழிப் பெயர்ந்துசெல் வழிநாள் - 165 

கருந்தடங் கண்ணியும் கவுந்தி யடிகளும் 

வகுந்துசெல் வருத்தத்து வழிம:நங்கு இருப்ப - 
இடைநெறிக் கிடந்த இயவுகொள் ருங்கின் 

புடைநெறிப் போய் ஓர் பொய்கையிற் சென்று. 

நீர்நசை வேட்கையின் நெடுந்துறை நிற்பக் - 170 

கான்உறை தெய்வங் காதவிற் சென்று, 

' நயந்த காதலின் நல்குவன் இவன்' என, 

வயந்த மாலை வடிவில் தோன்றிக், 

கொடி நடுக்கு உற்றதுபோல, ஆங்கு-அவன் 

அடிமுதல் வீழ்ந்து ஆங்கு, அருங்கணீர் உகுத்து. 175 

"வாச மாலையின் எழுதிய மாற்றம் 

தீதீலேன், பிழைமொழி செப்பினை ! ஆதலின், 

கோவலன் செய்தான் கொடுமை " என்று. என்முன் 

மாதவி மயங்கி, வான்துயர் உற்று, 

"மேலோர் ஆயினும்; நூலோர் ஆயினும். 180 

பால்வகை தெரிந்த பகுதியோர் ஆயினும். 

பிணிஎனக் கொண்டு பிறக்கிட்டு ஒழியும்,
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கணிகையர் வாழ்க்கை கடையே போனம்" எனச், 

செவ்வரி ஒழுகிய செழுங்கடை மழைக்கண் 

வெணரழுத்து உதிர்த்து, வெணநிலாத் திகழும், 185 

தண்முத்து ஒருகாழ் தன்கையாற் பரிந்து 
துனிஉற்று என்னையும் துறந்தனள்; ஆதலின் 

மதுரை மூதூர் மாநகர்ப் போந்தது 

எதிர்வழிப் பட்டோர் எனக்கு ஆங்கு உரைப்பச், 

சாத்தொடு போந்து தனித்துயர் உழந்தேன்; 190 

பாத்து-அரும் பண்ப ! நின் பணிமொழியாது !" என - 

"மயக்குந் தெய்வம்இவ் வன்காட்டு உண்டு' என. 
வியத்தகு மறையோன் விளம்பினன்; ஆதலின், 

வஞ்சம் பெயர்க்கும் மந்திரத் தாஷ்இவ் 

அஞ்சில் ஓதியை அறிகுவன் யான் எனக்- 195 
கோவலன் நாவிற் கூறிய மந்திரம் 

பாய்கலைப் பாவை மந்திரம்; ஆதலின், 

வன-சாரணியான்; மயக்கஞ் செய்தேன் ; 

புனமயிற் சாயற்கும், புண்ணிய முதல்விக்கும், 
என்திறம் உரையாது ஏகு' என்று ஏகத்; 200 

தாமரைப் பாசடைத் தண்ணீர் கொணர்ந்து, ஆங்கு 

அயாவுறு மடந்தை அருந்துயர் தீர்த்து - 

ஐயை கோட்டம் அடைதல் 
மீதுசெல் வெங்கதிர் வெம்மையின் தொடங்கத் 
'தீதியல் கானஞ் செலவு அரிது' என்று, 
கோவலன்-தன்னொடும் கொடுங்குழை மாதொடும் 205 

மாதவத்து ஆட்டியும் மயங்குஅதர் அழுவத்துக் 
குரவமும் மரவமும் கோங்கமும் வேங்கையும் - 
விரவிய:பூம்பொழில் .விளங்கிய இருக்கை, 
ஆரிடை அத்தத்து இயங்குநர் அல்லது 210 
மாரி.வளம்பெறா வில்லேர் உழவர்
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கூற்றுறழ் முன்பொடூ கொடுவில் ஏந்தி, 

வேற்றுப்புலம் போகி, நல் வெற்றம் கொடுத்துக் 

கழிபேர் ஆண்மைக் கடனபார்த்து; இருக்கும், 

விழிநுதற் குமரி, விண்ணோர் பாவை, 

மையறு சிறப்பின் வான நாடி. 

ஐயைதன் கோட்டம் அடைந்தனர் ஆங்கு என் 

12. வேட்டுவ வரி 

[கொச்சகக் கலி] 

ஓய்வு கொள்ளல் 

கடுங்கதிர் திருகலின் நடுங்களஞர் எய்தி. 

ஆறுசெல் வருத்தத்துச் சீறடி சிவப்ப 

நறும்பல் கூந்தல் குறும்பல உயிர்த் து-ஆங்கு, 

ஐயை கோட்டத்து எய்யா ஒருசிறை 

வருந்துநோய் தணிய இருந்தனர்;- உப்பால்- 

சாலினி முழக்கம் 

வழங்குவில் தடக்கை மறக்குடித் தாயத்துப் 

பழங்கடன் உற்ற முழங்குவாய்ச் சாலினி 

தெய்வம் உற்று மெய்ம்மயிர் நிறுத்துக் 

கை எடுத்து ஒச்சிக் கானவர் வியப்ப. 

இடுமுள் வேலி எயினர்கூட் டுண்ணும் 

நடுஊர் மன்றத்து அடிபெயர்த்து ஆடிக். 

"கல்என் பேர்ஊர்க் கணநிரை சிறந்தன; 

வல்வில் எயினர் மன்றுபாழ் பட்டன; 

மறக்குடித் தாயத்து வழிவளம் ௬ரவாது, 

அறக்குடி போல்அவிந்து அடங்கினர் எயினரும்; 

கலையமர் செல்வி கடன் உணின் அல்லது, 

சிலையமர் வென்றி கொடுப்போள் அல்லள்; 

மட்டுஉண் வாழ்க்கை வேண்டுதிர் ஆயின், 

கட்டுஉண் மாக்கள்! கடந்தரும்" என-ஆங்கு- 

215
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குமரியின் கோலம் 

இட்டுத் தலை எண்ணும் எயினர் அல்லது 20 

௬ட்டுக் தலைபோகாத் தொல்குடிக் குமரியைச் 

சிறுவெள் அரவின் குருளைநாண் சுற்றிக் 

குறுநெறிக் கூந்தல் நெடுமுடி கட்டி, 
இளைனஊூழ் படப்பை இழுக்கிய ஏனத்து 

வளைவெண் கோடு பறித்து, மற்றது _ 2s 

முளைவெண் திங்கள் என்னச் சாத்தி, 

மறம்கொள் வயப்புலி வாய்பிளந்து பெற்ற 

மாலை வெண்பல் தாலிநிரை பூட்டி 

வரியும் புள்ளியும் மயங்கு வான்புறத்து 

உரிவை மேகலை உடீஇப், பரிவொடு 30 

கருவில் வாங்கிக் கையகத்துக் கொடுத்துத் 

திரிதரு கோட்டுக் கலைமேல் ஏற்றிப் 

பாவையும், கிளியும். தூவி அம்சிறைக் 

கானக் கோழியும், நீனிற மஞ்ஞையும், 

பந்தும், கழங்கும், தந்தனர் பரசி 35 

வண்ணமும். ௬ண்ணமும், தண்ணறுஞ் சாந்தமும், 

புழுக்கலும், நோலையும். விழுக்குடை மடையும், 

பூவும், புகையும். மேவிய விரையும், 

ஏவல் எயிற்றியர் ஏந்தினர் பின்வர 

ஆறெறி பறையும், சூறைச் சின்னமும், 40 

கோடும், குழலும். பீடுகெழு மணியும், 

கணங்கொண்டு துவைப்ப, அணங்குமுன் நிறீஇ, 

விலைப்பலி உண்ணும் மலர்ப்பலி -பீடிகைக் 

சலைப்பரி ஊர்தியைக் கைதொழுது ஏத்தி- 

சாலினி உரை 

இணையமலர்ச் சீறடி இனைந்தனள் வருந்திக் 45 

கணவனோடு இருந்த மணமலி கூந்தலை: 

"இவளோ, கொங்கச் செல்வி; குடமலை யாட்டி; 

தென்தமிழ்ப் பாவை செய் தவக் கொழுந்து;
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ஒருமா மணிஆய், உலகிற்கு ஒங்கிய 

திருமா மணி" எனத் தெய்வம் உற்று உரைப்பப் 

'பேதுறவு மொழிந்தனள் மூதறிவுஆட்டி' என்று, 
அரும்பெறல் கணவன் பெரும்புறத்து ஒடுங்கி, 

விருந்தின் மூரல் அரும்பினள் நிற்ப 
தெய்வம் அருளல் 

மதியின் வெண்தோடு சூடுஞ் சென்னி, 

நுதல்கிழித்து விழித்த இமையா நாட்டத்துப் 
பவள வாய்ச்சி தவளவாள் நகைச்சி 

நஞ்௬உண்டு கறுத்தகண்டி. வெஞ்சினத்து 

அரவுநாண் பூட்டி நெடுமலை வளைத்தோள்; 

துளைஎயிற்று உரகக் KF HV முலைச்சி; 

வளையுடைக் கையில் சூலம் ஏந்தி. 

கரியின் உரிவை போர்த்து அணங்கு ஆகிய 

அரியின் உரிவை மேகலை யாட்டி. 

சிலம்பும் கழலும் புலம்பும் சீறடி, 

வலம்படு கொற்றத்து வாய்வாட் கொற்றவை 

இரண்டுவேறு உருவின் திரண்டதோள் அவுணன் 

தலைமிசை நின்ற தையல்; பலர் தொழும் 

அமரி. குமரி, கவுரி. சமரி, 

சூலி. நீலி. மால் அவற்கு இளங்கிளை 

ஐயை. செய்யவள், வெய்யவாள் தடக்கைப் 

பாய்கலைப் பாவை; பைந்தொடிப் பாவை; 

ஆய்கலைப் பாவை; அருங்கலப் பாவை; 

தமர்தொழ வந்த குமரிக் கோலத்து 

அமர்இளங் குமரியும் அருளினள் 

வரியுறு செங்கை வாய்ந்ததால் எனவே- 
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கொற்றவை முற்றம் 

உரைப்பாட்டு மடை 

நாக நாறு நரந்தம் நிரந்தன; 
ஆவும் ஆரமும் ஒங்கின; எங்கணும்; 

சேவும் மாவுஞ் செறிந்தன-கண்ணுதல் 

பாகம் ஆளுடை யாள்பலி முன்றிலே! | 

செம்பொன் வேங்கை சொரிந்தன. சேயிதழ் 

கொம்பர் நல்லில வங்கள் குவிந்தன; 

பொங்கர் வெண்பொரி சிந்தின-புன்குஇளம் 

திங்கள் வாழ்சடை யாள்திரு முன்றிலே! 2 

மரவம், பாதிரி, புன்னை. மணங்கமழ், 

(குரவம், கோங்கம் மலர்ந்தன கொம்பாமேல் 

அரவ வண்டினம் ஆர்த்து உடன் யாழ்செய்யும் 

திருவ மாற்குஇளை யாள்திரு முன்றிலே. 3 

எயினர் குலம் 

கொற்றவை கொண்ட அணிகொண்டு நின்றஇப் 

பொற்றொடி மாதர் தவம்என்னை கொல்லோ? 

பொற்றொடி மாதர் பிறந்த குடிப்பிறந்த 
விற்றொழில் வேடர் குலனே குலனும்! 4 

ஐயை திருவின் அணிகொண்டு நின்றஇப் 

பையரவு அல்குல் தவம்என்னை கொல்லோ? 

பையரவு அல்குல் பிறந்த குடிப்பிறந்த 
எய்வில் எயினர் குலனே குலனும்! 5 

பாய்கலைப் பாவை அணிகொண்டு நின்றஇவ் 

ஆய்தொடி நல்லாள் தவமென்னை கொல்லோ? 

ஆய்தொடி நல்லாள் பிறந்த குடிப்பிறந்த 
வேய்வில் எயினர் குலனே குலனும்! 6 

கொற்றவை பரவல் 

ஆனைத்தோல் போர்த்துப் புலியின் உரிஉடுத் துக் 

கானத்து எருமைக் கருந்தலைமேல் நின்றாயால- 

வானோர் வணங்க, மறைமேல் மறையாகி, 

ஞானக் கொழுந்தாய், நடுக்குஇன்றி யேநிற்பாய்! 7
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வரிவளைக்கை வாள் ஏந்தி மாமயிடற் செற்று. 

கரியதிரி கோட்டுக் கலைமிசைமேல் நின்றாயால்- 

அரி, அரன், பூமேலோன் அகமலார்மேல் மன்னும் 

விரிகதிர் அம் சோதி விளக்குஆசி யேநிற்பாய்! 

சங்கமும் சக்கரமும் தாமரைக் கைஏந்கிச், 

செங்கண் அரிமான் சினவிடைமேல் நின்றாயால்- 

கங்கை முடிக்கு அணிந்த கண்ணுதலோன் பாகத்து, 

மங்கை உருவாய் மறைஏத்த வேநிற்பாய்! 

கூத்துள் படுதல் 

ஆங்குக், 

கொன்றையும் துவளமும் குழுமத்தொடுத்த 

துன்று மலர்ப்பிணையல் தோள்மேல் இட்டு-ஆங்கு, 

அசுரர் வாட, அமரர்க்கு ஆடிய 

குமரிக் கோலத்துக் கூத்துள் படுமே- 

ஆய்பொன் அரிச்சிலம்பும் சூடகமும் மேகலையும் 

ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப, . 

மாயஞ்செய் வாள் அவுணர் வீழ, நங்கை மரக்கால்மேல் 

வாளமலை ஆடும் போலும்! 

மாயஞ்செய் வாள்அவுணர் வீழ, நங்கை மரக்கால்மேல் 

வாளமலை ஆடும்ஆயின, 

காயா மலர்மேனி ஏத்தி, வானோர் கைபெய் மலர்-மாரி 

காட்டும் போலும்! 

கொற்றவை அருள் செய்தல் 

உட்குஉடைச் சீறூர் ஒருமகன் ஆன் 

நிரைகொள்ள உற்ற காலை, 

வெட்சி மலர்புனைய, வெள்வாள் 

உழத்தியும் வேண்டும் போலும் 

வெட்சி மலர்புனைய, வெள்வாள் 

உழத்தியும் வேண்டின், வேற்றூர்க் 

கட்சியுட் காரி கடிய 

குரல் இசைத்துக்காட்டும் போலும்
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கள்விலை யாட்டி மறுப்பப் 

பொறா மறவன் கைவில் ஏந்திப் 

புள்ளும் வழிப்படரப் புல்லார் 

நிரைகருதிப் போகும் போலும் 

புள்ளும் வழிப்படரப் புல்லார் 

நிரை கருதிப் போகும் காலைக் 

கொள்ளும் கொடி எடுத்துக் கொற்றவையும் 

கொடுமரமுன் செல்லும் போலும்! 13 

இளமா எயிற்றி இவைகாண் நின் ஐயர் 

தலைநாளை வேட்டத்துத் தந்தநல் ஆன்றிரைகள்; 

கொல்லன்.துடியன், கொளைபுணர் சீர்வல்ல 

நல்லியாழ்ப் பாணர்-தம் முன்றில் நிறைந்தன! 14 

முருந்துஏர் இளநகை! காணாய், நின் ஐயர். 

கரந்தை அலறக் கவர்ந்த இனநிரைகள்; 

கள்விலை யாட்டி, நல் வேய்தெரி கானவன், 

புள்வாய்ப்புச் சொன்ன கணி, முன்றில் நிறைந்தன! 15 

கயமலர் உண்கண்ணாய்! காணாய், நின் ஐயர் 

அயல் ஊர் அலற, எறிந்தநல் ஆன் நிரைகள் 

நயன்இல் மொழியின் நரைமுது தாடி 

எயினர், எயிற்றியர், முன்றில் நிறைந்தன! 16 

பலிதருதல் 

௬டரொடு திரிதரு முனிவரும் அமரரும் 

இடர்கெட அருளும்நின் இணை அடி தொழுதேம்; 

அடல்வலி எயினர்நின் அடிதொடு கடனிது, 

மிடறுஉகு குருதி; கொள் விறல்தரு விலையே! 17 

அணிமுடி அமரர்தம் அரசொடு பணிதரு 

மணிஉரு வினை! நின் மலர்அடி தொழுதேம்; 

கணநிறை பெறுவிறல் எயின்இடு கடன்இது; 

நிணன்உகு குருதி; கொள் நிகர்அடு விலையே! 18 

துடியொடு, சிறுபறை, வயிரொடு துவைசெய, 

வெடிபட வருபவர் எயினர்கள் அரைஇருள்;
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அடுபுலி அனையவர்; குமரிநின் அடிதொடு 

படுகடன் இது; உகு பலிமுக மடையே! 

இறைவியை வேண்டுதல் 

வம்பலர் பல்கி, வழியும் வளம்பட, 

அம்புடை வல்வில் எயின்கடன் உண்குவாய்- 

சங்கரி, அந்தரி . நீலி, கடாமுடிச் 

செங்கண் அரவு பிறையுடன் சேர்த்துவாய்! 

துண்ணென் துடியொடு துஞ்௬ஊர் எறிதரு, 

கண்ணில் எயினர் இடுகடன் உண்குவாய் 

விண்ணோர் அழுது உண்டும் சாவ, ஒருவரும் 

உண்ணாத நஞ்ச உண்டு. இருந்து. அருள் செய்குவாய்! 

பொருள் கொண்டு புண்செயின் அல்லதை, யார்க்கும் 

அருள்இல் எயினர் இடுகடன் உண்குவாய் 

மருதின் நடந்துநின் மாமன்செய் வஞ்ச 

உருளும் சகடம் உதைத்து அருள் செய்குவாய்! 

அரசனை வாழ்த்துதல் 

மறைமுது முதல்வன் பின்னர் மேய 

பொறைஉயர் பொதியிற்பொருப்பன், பிறர்நாட்டுக் 

கட்சியும் கரந்தையும் பாழ்பட, 

வெட்சி சூடுக விறல்வெய் யோனே! 
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13. புறஞ்சேரி இறுத்த காதை 

[நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா] 

இரவை எதிர் நோக்குதல் 
பெண்ணணி கோலம் பெயர்ந்தபிற் பாடு, 

புண்ணிய முதல்வி திருந்தடி பொருந்திக் 
'கடுங்கதிர் வேனிலிக் காரிகை பொறாஅள்; 

படிந்தில சீறடி பரல்வெங் கானத்துக் 

"கோள்வல் உளியமும் கொடும்புற்று அகழா 5 
வாள்வரி வேங்கையும் மான்கணம் மறலா; 

அரவும், சூரும், இரைதேர் முதலையும், 

உருமும் சார்ந்தவர்க்கு உறுகண் செய்யா- 

செங்கோல் தென்னவர் காக்கும் நாடு" என, 
எங்கணும் போகிய இசையோ பெரிதே! 10 
பகலொளி - தன்னினும் பல்லுயிர் ஒம்பும் 

நிலவொளி விளக்கின், நீள்இடை மருங்கின், 

இரவிடைக் கழிதற்கு ஏதம் இல்" எனக் 
குரவரும் நேர்ந்த கொள்கையின் அமர்ந்து, 
கொடுங்கோல் வேந்தன் குடிகள் போலப் 15 
படுங்கதிர் அமையம் பார்த்திருந்தோர்க்கு- 

பால்நிலா 
பன்மீன் தானையொடு பாற்கதிர் பரப்பித் 
தென்னவன் குலமுதற் செல்வன் தோன்றித் 
தாரகைக் கோவையும் சந்தின் குழம்பும் 

சீர்ள வனமுலை சேராது ஒழியவும். 20 
தாதுவேர் கழுநீர்த் தண்பூம் பிணையல் 
போதுசேர் பூங்குழல் பொருந்தாது ஒழியவும், 
பைந்தளிர் ஆரமொடு பல்பூங் குறுமுறி 
செந்தளிர் மேனி சேராது ஒழியவும், 

மலயத்து ஒங்கி, மதுரையின் வளர்ந்து, 25 
புலவர் நாவிற் பொருந்திய தென்றலோடு
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பால்நிலா வெண்கதிர் பாவைமேற் சொரிய, 

வேனில் திங்களும் வேண்டுதி' என்றே 

பார்மகள் அயாஉயிர்த்து, அடங்கிய பின்னர்,- 

கோசிகனைச் சந்தித்தல் 

ஆரிடை உழந்த மாதரை நோக்கிக், 

'கொடுவரி மறுகும் குடிஞை கூப்பிடும்; 

இடிதரும் உளியமும் இனையாது ஏகு' எனத் 

தொடிவளைச் செங்கை தோளிற் காட்டி, 

மறவுரை நீத்த மாசறு கேள்வி 

அறவுரை கேட்டு ஆங்கு, ஆர்இடை-கழிந்து 35 

வேனல் வீற்றிருந்த வேய்கரி கானத்துக் 

கான வாரணங் கதிர் வரவு இயம்ப, 

வரிநவில் கொள்கை மறைநூல் வழுக்கத்துப் 

புரிநூன் மார்பர் உறைபதிச் சேர்ந்து- 

மாதவத்து ஆட்டியொடு காதலி Hest ono git 40 

தீதுதீர்சிறப்பின் சிறையகத்து இருத்தி- 
இடுமுள் வேலி நீங்கி, ஆங்கு ஓர், 

நெடுநெறி மருங்கின் நீர்தலைப் படுவோன் 

காதலி தன்னொடு கானகம் போந்ததற்கு 

"ஊதுலைக் குருகின் உயிர்த்தனன் கலங்கி, 45 

உட்புலம் புறுதலின், உருவம் திரியக் 

கட-புல மயக்கத்துக் கெளசிகன் தெரியான் 

'கோவலன் பிரியக் கொடுந்துயர் எய்திய 

மாமலர் நெடுங்கண் மாதவி போன்று, இவ் 

அருந்திறல் வேனிற்கு அலர் களைந்து, உடனே, 50 

வருந்தினை போலும் நீ மாதவி!' என்று ஓர் 

பாசிலைக் குருகின், பந்தரிற் பொருந்தி, 

கோசிக மாணி கூறக்கேட்டே- 

யாது நீ கூறிய உரை ஈது, ஈங்கு! எனத்- 

'தீது இலன், கண்டேன் எனச்சென்று எய்தி- 55 

கோசிக மாணி கொள்கையின் உரைப்போன்;
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"இருநிதிக் கிழவனும் பெருமனைக் கிழத்தியும் 

அருமணி இழந்த நாகம் போன்றதும்; 

இன் உயிர் இழந்த யாக்கை என்னத் 

துன்னிய சுற்றம் துயர்க்கடல் வீழ்ந்த தும்; 60 

ஏவ லாளர் யாங்கணுஞ் சென்று, 

'கோவலன் தேடிக் கொணர்க' எனப் பெயர்ந்ததும்; 

'பெருமகன் ஏவல் அல்லது யாங்கணும் 

அரசே தஞ்சம்' என்று அருங்கான் அடைந்த 

அருந்திறல் பிரிந்த அயோத்தி போலப் 65 

பெரும்பெயர் மூதூர் பெரும்பேது உற்றதும்; 

மாதவியின் ஒலை 

வசந்த மாலைவாய் மாதவி கேட்டுப் 

பசந்த மேனியள், படர்நோய் உற்று, 

நெடுநிலை மாடத்து இடைநிலத்து - ஆங்கு, ஓர் 
படைஅமை சேக்கைப் பள்ளியுள் வீழ்ந்ததும்; 70 

வீழ்துயர் உற்றோள், விழுமம் கேட்டுத் 

தாழ்துயர் எய்தித் தான்சென்று இருந்ததும்; 
இருந்துயர் உற்றோள், "இணையடி தொழுதேன்; 

வருந்துயர் நீக்கு" என, மலர்க்கையின் எழுதி, 

'கண்மணி அனையாற்குக் காட்டுக' என்றே 75 

மண்உடை முடங்கல் மாதவி ஈந்ததும்; , 

ஈத்த ஓலை கொண்டு, இடைநெறித் திரிந்து, 

தீத்திறம் புரிந்தோன் சென்ற தேயமும், 

வழிமருங்கு இருந்து மாசுஅற உரைத்து-ஆங்கு 
அழிவுடை உள்ளத்து ஆர்அஞர் ஆட்டி, 80 

போது அவிழ் புரிகுழல் பூங்கொடி நங்கை- 
மாதவி ஓலை மலர்க்கையின் நீட்ட- 

உடன் உறை காலத்து உரைத்த நெய் வாசம் 

குறுநெறிக் கூந்தல் மண்பொறி உணர்த்திக் ' 

காட்டியது; ஆதலின் கைவிடல் ஈயான்; 85 

ஏட்டுஅகம் விரித்து ஆங்கு எய்தியது உணர்வோன்,
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'அடிகள் முன்னர் யான் அடி வீழ்ந்தேன்; 

வடியாக் கிளவி மனக்கொளல் வேண்டும்; 

குரவர்பணி அன்றியும் குலப்பிறப்பு ஆட்டியோடு 

இரவிடைக் கழிதற்கு, என் பிழைப்பு அறியாது; 90 

கையறு நெஞ்சம் கடியல் வேண்டும் 

பொய்தீர் காட்சிப் புரையோய், போற்றி!' 

என்றுஅவள் எழுதிய இசைமொழி உணர்ந்து 

'தன்தீது இலள்' எனத் தளர்ச்சி நீங்கி, 

'என்தீது' என்றே எய்தியது உணர்ந்து' ஆங்கு- 95 

எற்பயந் தோற்குஇம் மண்உடை முடங்கல், 

பொற்பு உடைத் தாகப், பொருள்உரை பொருந்தியது 

மா௬ுஇல் குரவர் மலர்அடி தொழுதேன் 

கோசிக மாணி காட்டு எனக் கொடுத்து. 

'நடுக்கங் களைந்து, அவர் நல்லகம் பொருந்திய 100 

இடுக்கண் களைதற்கு ஈண்டு' எனப் போக்கி 

மா௬இல் கற்பின் மனைவியோடு இருந்த 

ஆச௬இல் கொள்கை அறவிபால் அணைந்து, ஆங்கு, 

பாணரொடு அளவளாவல் 

ஆடுஇயல் கொள்கை அந்தரி கோலம் 

பாடும் பாணரிற் பாங்குறச் சேர்ந்து. 105 

செந்திறம் புரிந்து செங்கோட்டு யாழில், 

தந்திரி கரத்தொடு திவவுஉறுத்து யாஅத்து. 
ஒற்றுஉறுப்பு உடைமையின் பற்றுவழிச் சேர்த்தி 

உழைமுதல் கைக்கிளை இறுவாய்க் காடி, 

வரன்முறை வந்த மூவகைத் தானத்து, 110 

பாய்கலைப் பாவை பாடற் பாணி 

ஆசான் திறத்தின் அமைவரக் கேட்டுப், 

பாடற் பாணி அளைஇ, அவரொடு 

கூடற் காவதம் கூறுமின் நீர் எனக் 

காழ் அகில், சாந்தம், கமழ்பூங் குங்குமம் 115
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நாவிக் குழம்பு, நலம்கொள்: தேய்வை 

மான்மதச்: சாந்தம், மணம்கமழ் தெய்வத் 

தேமென். தொழுஞ்சேறு ஆடு.ஆங்குத் 

தாதுசேர் கழுநீர், சண்பக்.கோதையொடு, 

மாதவி, மல்லிகை, மனைவளர் முல்லைப் 120 

போதுவிரி தொடையல் பூ௮ணை: பொருந்தி, 

அட்டிற் புகையும், அகல் அங்காடி 

முட்டாக் கூவியர் மோதகப்.புகையும், 

மைந்தரும் மகளிரும் மாடத்து.எடுத்த 

அந்தீம் புகையும், ஆகுதிப் புகையும். 125 

பல்வேறு. பூம்புகை அளைஇ, வெல்போர் 

விளங்குபூண் அார்பிற். பாண்டியன். கோயிலின் 

அளந்து உணர்வு அறியா ஆர்உயிர் பிணிக்கும் 

கலவைக் கூட்டம் காண்வரத் தோன்றிப் 

புலவர் செந்நாப் பொருந்திய நிவப்பின் 130 

பொதியில் தென்றல் போலாது, ஈங்கு, 

மதுரைத் தென்றல் வந்தது காணீர் 

நனிசேய்த்து அன்று அவன் திருமலி மூதூர், 

தனிநீர் கழியினும் தகைக்குநர் இஷ்' என 

பல்வகை ஒலிகள் 

முன்னாள் முறைமையின், இருந்தவ முதல்வியொடு 135 

பின்னையும் அல்லிடைப் பெயர்ந்தனர்-பெயர்ந்து, ஆங்கு, 

அருந்தெறல் கடவுள் அகன்பெருங் கோயிலும், 

பெரும்பெயர் மன்னவன் பேர்இசைக் கோயிலும் 

பால்கெழு சிறப்பின் பல்இயம் சிறந்த 

காலை முரசக் கனைகுரல் ஓதையும்; 140 

நான்மறை அந்தணர் நவின்ற ஓகையும்; 

மாதவர் ஒதி மலிந்த ஓதையும் 
மீளா வென்றி வேந்தன் சிறப்பொடு 

வாளோர் எடுத்த நாள் அணி முழவமும்; 

போரிற் கொண்ட பொருகரி முழக்கமும்; 145
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வாரிக் கொண்ட வயக்கரி முழக்கமும்; 

பணைநிலைப் புரவி ஆலும் ஓதையும்; 

கிணை நிலைப் பொருநர் வைகறைப் பாணியும்; 

கார்க்கடல் ஒலியின் கலிகெழு கூடல், 

ஆர்ப்புஒவி எதிர்கொள, ஆரஞர் நீங்கிக்- 150 

வையை கடத்தல் 

குரவமும், வகுளமும், கோங்கமும், வேங்கையும், 

மரவமும், நாகமும், திலகமும், மருதமும், 

சேடலும் , செருந்தியும், செண்பக ஒங்கலும், 

பாடலம் தன்னொடு பன்மலர் விரிந்து 

குருகும், தளவமும், கொழுங்கொடி முுண்டையும் 155 

வீரிமலர் அதிரலும், வெண்கூ தாளமும், 

குடசமும், வெதிரமும், கொழுங்கொடிய் பகன்றையும் 

பிடவமும், மயிலையும், பிணங்கு அரில்மணந்த 

கொடுங்கரை மேகலைக் கோவை யாங்கணும் 

மிடைந்து, சூழ் போகிய அகன்று ஏந்து அல்குல், 160 

வாலுகம் குவைஇய மலர்ப்பூந் துருத்தி. 

பால்புடைக் கொண்டு, பன்மலர் ஒங்கி, 

எதிர் எதிர் விளங்கிய கதிர்இள வனமுலை; 

கரைநின்று உதிர்த்த கவிர்இதழ்ச் செவ்வாய்; 

அருவி முல்லை அணிநகை யாட்டி 165 

விலங்கு நிமிர்ந்து ஒழுகிய கருங்கயல் நெடுங்கண் 

விரைமலர் நீங்கா அவிர் அறல் கூந்தல் 

உலகு புரந்து ஊட்டும உயர்பேர் ஒழுக்கத்துப் 

புலவர் நாவிற் பொருந்திய பூங்கொடி- 

வையை என்ற பொய்யாக் குலக்கொடி- 170 

தையற்கு உறுவது தான்அறிந் தனள்போல் 

புண்ணிய நறுமலர் ஆடை போர்த்துக் 

கண்நிறை நெடுநீர் கரந்தனள், அடக்கிப்- 

'புனல்யாறு அன்று; இது பூம்புனல் யாறு! என, 

அனநடை மாதரும் ஐயனும் தொழுது' 175
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பரிமுக அம்பியும், கரிமுக அம்பியும், 

அரிமுக அம்பியும் அருந்துறை இயக்கும் 

பெருந்துறை மருங்கின் பெயராது; ஆங்கண் _- 

மாதவத் தாட்டியொடு மரப்புணை போகித், 

தேமலர் நறும்பொழில் தென்கரை எய்தி- 180 

புறஞ்சிறை அடைதல் 
- "வானவர் உறையும் மதுரை வலம்கொளத் 

தான்நனி பெரிதும் தகவுஉடைத்து' என்று ஆங்கு 

அருமிளை உடுத்த அகழிசூழ் போகிக் 

கருநெடுங் குவளையும், ஆம்பலும், கமலமும், 

தையலும் கணவனும் தனித்துஉறு துயரம் 

ஐயம் இன்றி அறிந்தன போலப், 185 

பண்ணீர் வண்டு பரிந்து இனைந்து ஏங்கிக், 

கண்ணீர் கொண்டு கால்௨ற நடுங்கப்; 

போர்உழந்து எடுத்த ஆர்எயில் நெடுங்கொடி, 

'வாரல் என்பன போல், மறித்துக் கை காட்டப்- 190 

புள்ளணி கழனியும் பொழிலும் பொருந்தி, 

வெள்ளநீர்ப் பண்ணையும், விரிநீர் ஏரியும், 

காய்க்குலைத் தெங்கும், வாழையும், கழுகும், 

வேய்த்திரள் பந்தரும் விளங்கிய இருக்கை; 

அறம்புரி மாந்தர் அன்றிச் சேராப் 195 

புறஞ்சிறை மூதூர் புக்கனர் புரிந்து-என்.
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14. ஊர் காண் காதை 

[நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா] 

௬ரலை முரசம் 

புறஞ்சிறைப் பொழிலும், பிறங்குநீர்ப் பண்ணையும், 

இறங்குகதிர்க் கழனியும் புள்ளெழுந்து ஆர்ப்பப்; 

புலரி வைகறைப் பொய்கைத் தாமரை 

மலர்பொதி அவிழ்த்த உலகுதொழு மண்டிலம் 

வேந்துதலை பனிப்ப, ஏந்துவாள் செழியன் 

ஓங்குயர் கூடல் ஊர்துயில் எடுப்ப- 

நுதல்விழி நாட்டத்து இறையோன் கோயிலும், 

உவணச் சேவல் உயர்த்தோன் நியமமும். 

மேழி வலன்உயர்த்த வெள்ளை நகரமும், 

கோழிச் சேவற் கொடியோன் கோட்டமும், 

அறத்துறை விளங்கிய அறவோர் பள்ளியும், 

மறத்துறை விளங்கிய மன்னவன் கோயிலும், 

வால்வெண் சங்கொடு வகைபெற் றோங்கிய 

காலை முரசங் கனைகுரல் இயம்பக்- 

பாதக் காப்பினள் 

கோவலன் சென்று. கொள்கையின் இருந்த 

காவுந்தி ஐயையைக் கைதொழுது ஏத்தி, 

"நெறியின் நீங்கியோர் நீர்மையேன் ஆசி, 

நறுமலர் மேனி நடுங்குதுயர் எய்த, 

அறியாத் தேயத்து ஆரிடை யுழந்து. 

சிறுமை யுற்றேன், செய்தவத் தீர் யான் 

தொன்னகர் மருங்கின் மன்னர் பின்னோர்க்கு 

என்னிலை உணர்த்தி, யான்வருங் காறும். 

பாதக் காப்பினள் பைந்தொடி; ஆகலின், 

ஏதம் உண்டோ அடிகள்! ஈங்கு?" என்றலும்- 

20
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கவுந்தி அறிவுரை 
கவுந்தி கூறும் - காதலி - தன்னொடு 25 

தவந்தீர் மருங்கின் தனித்துயர் உழந்தோய்! 

'மறத்துறை நீங்குமின் வல்வினை ஊட்டும்' என்று 

அறத்துறை மாக்கள் திறத்தின் சாற்றி, 
நாக்கடிப்பு ஆசு வாய்ப்பறை அறையினும். 

யாப்பறை மாக்கள் இயல்பிற் கொள்ளார் 30 

தீதுடை வெவ்வினை யுருத்த காலைப், 

பேதைமை கந்தாப் பெரும்பேது உறுவர் 

ஒய்யா வினைப்பயன் உண்ணுங் காலைக், 

கையாறு கொள்ளார் கற்றுஅறி மாக்கள் 

பிரிதல் துன்பமும் புணர்தல் துன்பமும், 35 

உருவி லாளன் ஒறுக்கும் துன்பமும், 

புரிகுழன் மாதர்ப் புணர்ந்தோர்க்கு அல்லது, 
ஒருதனி வாழ்க்கை உரவோர்க்கு இல்லை, 

பெண்டிரும் உண்டியும் இன்பம் என்று உலகின் 

கொண்டோர் உறூஉம் கொள்ளாத் துன்பம் 40 

கண்டனர் ஆகிக் கடவுளர் வரைந்த 

காமஞ் சார்பாக் காதலின் உழந்துஆங்கு, 

ஏமஞ் சாரா இடும்பை எய்தினர் 

இன்றே அல்லால், இறந்தோர் பலரால் 

தொன்றுபட வரூஉம் தொன்மைத்து ஆதலின், 45 

தாதை ஏவலின் மாதுடன் போகிக் 

காதலி நீங்கக் கடுந்துயர் உழந்தோன் 

வேத முதல்வற் பயந்தோன் என்பது 

நீ அறிந் திலையோ? நெடுமொழி அன்றோ 

வல்லாடு ஆயத்து மண், அரசு இழந்து, - 50 

மெல்லியல் தன்னுடன் வெங்கான் அடைந்தோன் 

காதலிற் பிரிந்தோன் அல்லன் காதலி 

தீதொடு படூஉம் சிறுமையள் அல்லள் 

அடவிக் கானத்து ஆய் இழை தன்ணை
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இடை இருள் யாமத்து இட்டு நீக்கியது 

வல்வினை யன்றோ? மடந்தை தன் பிழையெனச் 

சொல்லலும் உண்டேல், சொல்லா யோநீ! 

அனையையும் அல்லை; ஆய்இழை-தன்னொடு 

பிரியா வாழ்க்கை பெற்றனை அன்நே!! 

வருந்தாது ஏகி, மன்னவன் கூடல், 

பொருந்துழி அறிந்து போதுாங்கு, என்றலும்- 
நகர் அடைதல் 

இளைசூழ் மிளையொடு வளைவுடன் கிடந்த 

இலங்குநீர்ப் பரப்பின் வலம்புணர் அகழியில் 

பெருங்ரை யானை இனநிரை பெயரும் 

ச௬ுரங்கை வீதி மருங்கிற் போகிக்- 

கடிமதில் வாயில் காவலிற் சிறந்த 

அடல்வாள் யவனர்க்கு அயிராது புக்கு; ஆங்கு 

ஆயிரம் கண்ணோன் அருங்கலச் செப்பு 

வாய்திறந் தன்ன மதிலக வரைப்பில்- 

மகளிர் புனலாட்டு! 

குடகாற்று எறிந்து, கொடி நுடங்கு மறுகின் 

கடைகழி மகளிர் காதல்௮ம் செல்வரொடு 

வருபுனல் வையை மருதோங்கு முன் துறை 

விரிபூந் துருத்தி வெண்மணல் அடைகரை 

ஒங்குநீர் மாடமொடு நாவாய் இயக்கிப் 

பூம்புணை தழீஇப் புனல் ஆட்டு அமர்ந்து- 

பொழிலாட்டு 

தண்நறு முல்லையும். தாழ்நீர்க் குவளையும், 

கண் அவிழ் நெய்தலும், கதுப்புற அடைச்சி; 

வெண்பூ மல்லிகை விரியலொடு தொடர்ந்த 

தண்செங் கழுநீர்த் தாதுவிரி பிணையல் 

கொற்கையம் பெருந்துறை முத்தொடு பூண்டு, 

தெக்கண மலயச் செழுஞ்சேறு ஆடிப், 

பொற்கொடி மூதூர்ப் பொழில் ஆட்டு அமர்ந்து ஆங்கு- 

35 
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அந்திக் கோலம் 

எற்படு பொழுதின் இளநிலா முன்றில் 

தாழ்தரு கோலம் தகைபா ராட்ட, 

வீழ்பூஞ் சேக்கைமேல் இனிது இருந்து-ஆங்கு- 85 

கார் காலம் 

அரத்தப் பூம்பட்டு அரைமிசை உடீஇக், 

குரல்தலைக் கூந்தல் குடசம் பொருந்திச், 

சிறுமலைச் சிலம்பின் செங்கூ தாளமொடு 

நறுமலர்க் குறிஞ்சி நாண்மலர் வேய்ந்து, 

குங்கும வருணம் கொங்கையின் இழைத்துச். 90 

செங்கோடு வேரிச் செழும்பூம் பிணையல் 

சிந்துரச் ௬ண்ணம் சேர்ந்த மேனியில் 

அந்துகிர்க் கோவை அணியொடு பூண்டு, 

மலைச்சிறகு அரிந்த வச்சிர வேந்தற்குக் 

கலிகெழு கூடல் செவ்வணி காட்டக் 95 

கார்அர சாளன் வாடையொடு வரூஉம் 

காலம் அன்றியும் 

கூதிர்க் காலம் 

-நூலோர் சிறப்பின், 

முகில்தோய் மாடத்து, அகில்தரு விறகின் 

மடவரல் மகளிர் தடவுநெருப்பு அமர்ந்து 

நறுஞ்சாந்து அகலத்து நம்பியர் தம்மொடு 100 

குறுங்கண் அடைக்கும் கூதிர்க் காலையும்- 

முன்பனிக் காலம 

வளமனை மகளிரும் மைந்தரும் விரும்பி, 
இளநிலா முன்றிலின் இளவெயில் நுகர. 

விரிகதிர் மண்டிலம் தெற்குஏர்பு, வெண்மழை 

அரிதில் தோன்றும் அச்சிரக் காலையும்- 105
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பின்பனிக் காலம் 

ஆங்குஅது அன்றியும். 'ஒங்குஇரும் பரப்பின் 

வங்க ஈட்டத்துத் தொண்டியோர் இட்ட 

அகிலும். துகிலும், ஆரமும், வாசமும், 

தொகுகருப் பூரமும் ௬மந்துடன் வந்த 

கொண்டலொடு புகுந்து கோமகன் கூடல் 110 

வெங்கண் நெடுவேள் வில்விழாக் காணும் 

பங்குனி முயக்கத்துப் பனி அரசு யாண்டுளன் - 

இளவேனிற் காலம் 

கோதை மாதவி கொழுங்கொடி எடுப்பக் 

காவும் கானமும் கடிமலர் ஏந்தத் 

தென்னவன் பொகியில் தென்றலோடு புகுந்து 115 

மன்னவன் கூடல் மகிழ்துணை தமூஉம் 

இன்இள வேனில் யாண்டுளன் கொல்?' என்று, 

உருவக் கொடியோர் உடைப்பெருங் கொழுநரொடு 

பருவம் எண்ணும் படர்தீர் காலை- 

வேனிற் கடைநாள் 

கன்றுஅமர் ஆயமொடு களிற்றினம் நடுங்க 120 

என்றூழ் நின்ற குன்றுகெழு நல்நாட்டுக் 

காடுதீப்பிறப்பக், கனைஎரி பொத்திக், 

கோடையொடு புகுந்து, கூடல் ஆண்ட 

வேனில் வேந்தன் வேற்றுப்புலம் படர, 

ஓசனிக் கின்ற உறுவெயிற் கடைநாள்- 125 

செல்வர் மகிழ்தரு வீதி 

வையமும், சிவிகையும், மணிக்கால் அமளியும் 

உய்யா னத்தின் உறுதுணை மகிழ்ச்சியும். 

சாமரைக் சுவரியும், தமனிய அடைப்பையும் 

கூர்நுனை வாளும் கோமகன் கொடுப்பப் 

பெற்ற செல்வம் பிறழா வாழ்க்கைப் 130 

பொற்றொடி மடந்தையர் புதுமணம் புணர்ந்து,
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செம்பொன் வள்ளத்துச் சிலதியர் ஏந்திய 

அந்தீம் தேறல் மாந்தினர் மயங்கிப், 

பொறிவரி வண்டினம் புல்லுவழி அன்றியும் 

நறுமலர் மாலையின் வறிதுஇடம் கடிந்து ஆங்கு 135 

இலவுஇகழ்ச் செவ்வாய் இளமுத்து அரும்பப், 

'புலவிக் காலத்துப் போற்றாது உரைத்த 

காவியங் கண்ணார் கட்டுரை எட்டுக்கும் 

நாவொடு நவிலா நகைபடு கிளவியும்; 

அஞ்செங் கழுநீர் அரும்புஅவிழ்த் தன்ன, 140 

செங்கயல் நெடுங்கண் செழுங்கடைப் பூசலும், 

கொலைவிற் புருவத்துக் கொழுங்கடை ச௬ருளத்; 

திலகச் சிறுநுதல் அரும்பிய வியரும்; 

செவ்வி பார்க்குஞ் செழுங்குடிச் செல்வரொடு 

வைங் காவலர் மகிழ்தரு வீதியும்- 145 

எண்ணெண் கலையோர் வீதி 

சுடுமண் ஏறா வடுநீடுங்கு சிறப்பின் 

முடிஅரசு ஒடுங்கும் கடிமனை வாழ்க்கை, 

வேத்தியல், பொதுவியல் எனவிரு திறத்து 

மாத்திரை அறிந்து மயங்கா மரபின் 

ஆடலும், வரியும், பாணியும், தூக்கும், 150 

கூடிய குயிலுவக் கருவியும் உணர்ந்து, 

நால்வகை மரபின் அவினயக் களத்தினும் 

ஏழ்வகை நிலத்தினும் எய்திய விரிக்கும் 

மலைப்புஅரும் சிறப்பின் தலைக்கோல் அரிவையும் 

வாரம் பாடும் தோரிய மடந்தையும் 155 

தலைப்பாட்டுக் கூத்தியும் இடைப்பாட்டுக் கூத்தியும் 

நால்வேறு வகையின் நயத்தகு மரபின் 

எட்டுக் கடைநிறுத்த ஆயிரத்து எண்கழஞ்சு 

முட்டா வைகல் முறைமையின் வழாஅத் 

தாக்கு அணங்கு அனையார் நோக்குவலைப் பட்டு ஆங்கு 

160
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அரும்பெறல் அறிவும் பெரும்பிறிது ஆகத் 

தவத்தோர் ஆயினும். தகைமலர் வண்டின் 

நகைப்பதம் பார்க்கும் இளையோர் ஆயினும், 

காம விருந்தின் மடவோர் ஆயினும், 

ஏம வைகல் இன் துயில் வதியும். 

பண்ணும் கிளையும் பழித்த தீஞ்சொல், 165 

எண்ணெண் கலையோர் இருபெரு வீதியும் 

அங்காடி வீதி 

வையமும். பாண்டிலும். மணித்தேர்க் கொடுஞ்சியும் 

மெய்புகு கவசமும்,வீழ்மணித் தோட்டியும், 

அதள்புனை அரணமும். அரியா யோகமும். 170 

வளைதருர குழியமும். வால்வெண் கவரியும். 

ஏனப் படமும். கிடுகின் படமும், 

கானப் படமும். காழ்ணன்று கடிகையும், 

செம்பிற் செய்நவும். கஞ்சத் தொழிலவும். 

வம்பின் முடிநவும், மாலையிற் புனைநவும், 175 

வேதினத் துப்பவும். கோடுகடை தொழிலவும், 

புகையவும், சாந்தமும், பூவின் புனைநவும் 

வகைகதெரிவு அறியா வளந்தலை மயங்கிய. 

அரசுவிழை திருவின் அங்காடி வீதியும்- 

நவமணி வீதி 

காக பாதமும், களங்கமும், விந்துவும், 180 

ஏகையும் நீங்கி, இயல்பிற் குன்றா 

நூலவர் நொடிந்த நுழைநுண் கோடி 

நால்வகை வருணத்து நலம்கேழ் ஒளியவும்; 

ஏகையும் மாலையும் இருளொடு துறந்த 

பாசார் மேனிப் பசுங்கதிர் ஒளியவும்; 185 

பதுமமும், நீலமும், விந்தமும், படிதமும்: 
விதிமுறை பிழையா விளங்கிய சாதியும்; 

பூச வுருவிற் பொலம்தெளித் தனையவும்; 

தீதுஅறு கதிர்ஒளித் தெண்மட்டு உருவவும். 

இருள்தெளித் தனையவும்,. இருவேறு உருவவும். 190
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ஒருமைத் தோற்றத்து ஐ-வேறு வனப்பின் 

இலங்குகதிர் வ€உம் நலங்கெழு மணிகளும்; 

காற்றினும், மண்ணினும், கல்லினும், நீரினும், 

தோற்றிய குற்றம் துகள் அறத் துணிந்தவும்; 
சந்திர குருவே, அங்கா ரகன், என 195 

வந்த நீர்மைய வட்டத் தொகுதியும்; 

கருப்பத் துளையவும், சல்லிடை முடங்கலும், 

திருக்கு நீங்கிய செங்கொடி வல்லியும்; 

வகைதெரி மாக்கள் தொகைபெற்று ஓங்கிப் 
பகைதெறல் அறியாப் பயங்கெழு வீதியும்- 200 

நகை வீதி 

சாத ரூபம், கிளிச்சிறை, ஆடகம். 

சாம்பூ நதம்என ஒங்கிய கொள்கையின் 

பொலந்தெரி மாக்கள் கலங்கஞர் ஒழித்து, ஆங்கு 

இலங்குகொடி எடுக்கும் நலங்கிளர் வீதியும்- 

துணிக்கடை 

நூலினும், மயிரினும், நுழைநூல் பட்டினும் 

பாவகை தெரியாப் பலநூறு அடுக்கத்து, 

நறுமடி செறிந்த அறுவை வீதியும்- 
கூல வீதி 

நிறைகோல் துலாத்தர், பறைக்கட் பராரையர் 

அம்பண அளவையர், எங்கணும் திரிதரக் 

காலம் அன்றியும் கருங்கறி மூடையொடு 210 

கூலம் குவித்த கூல வீதியும் 

மதிற்புறம் திரும்புதல் 
பால்வேறு தெரிந்த நால்வேறு தெருவும், 

சந்தியும், சதுக்கமும், ஆவண வீதியும், 

மன்றமும், கவலையும், மறுகும்-திரிந் து, 

விசும்புஅகடு திருகிய வெங்கதிர் நுழையாப் 215 

பசங்கொடிப் படாகைப் பந்தர் நீழல், 

காவலன் பேரூர் கண்டு மகிழ்வு எய்திக் 

கோவலன் பெயர்ந்தனன், கொடிமதில் புறத் து-என்.
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15. அடைக்கலக் காதை 

மதுரை இயல்பு 

நிலந்தரு திருவின் நிழல்வாய் நேமி 
கடம்பூண்டு உருட்டும் கெளரியர் பெருஞ்சிர்க் 

கோலின் செம்மையும் குடையின் தண்மையும், 

வேலின் கொற்றமும் விளங்கிய கொள்கைப் 

பதிஎழு அறியாப் பண்புமேம் பட்ட 

மதுரை மூதூர் மாநகர் கண்டு ஆங்கு 

அறந்தரு நெஞ்சின் அறவோர் பல்கிய 

புறஞ்சிறை மூதூதர் பொழிலிடம் புகுந்து, 
தீதுதீர் மதுரையும் தென்னவன் கொற்றமும் 

மாதவத்து ஆட்டிக்குக் கோவலன் கூறுழித் - 

மாடலன் உரையாடல் 

தாழ்நீர் வேலித் தலைச்செங் கானத்து, 

நான்மறை முற்றிய நலம்புரி கொள்கை 

மாமறை முதல்வன் மாட.லன் என்போன் 

மாதவ முனிவன் மலைவலங் கொண்டு, 

குமரியம் பெருந்துறை கொள்கையிற் படிந்து, 

தமர் முதற் பெயர்வோன் தாழ்பொழில் ஆங்கண் 

வகுந்துசெல் வருத்தத்து வான்துயர் நீங்கக், 

கவுந்தி இடவயிற் புகுந்தோன்-தன்னைக் 

கோவலன் சென்று சேவடி வணங்க, 

நாவல் அந்தணன் தான்நவின்று, உரைப்போன் - 

பெயரிடு விழா 

'வேந்துறு சிறப்பின் விழுச்சீர் எய்திய, 

மாந்தளிர் மேனி மாதவி மடந்தை 

பால்வாய்க் குழுவி பயந்தனள் எடுத்து, 

வாலா மைநாள் நீங்கிய பின்னர், 

மாமுது கணிகையர், "மாதவி மகட்கு 

நாம நல்லுரை நாட்டுதும்"' என்று 

20 

25
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தாம் இன்புறூஉம் தகைமொழி கேட்டு, ஆங்கு 

"இடை இருள் யாமத்து எறிதிரைப் பெருங்கடல் 

உடைகலப்பட்ட எம்கோன் முன்நாள் 

புண்ணிய தானம் புரிந்தோன் ஆகலின், 30 

நண்ணுவழி இன்றி, நாள்சில நீந்த, 
"இந்திரன் ஏவலின் ஈங்கு வாழ்வேன் ; 

வந்தேன்;அஞ்சல், மணிமே கலையான்; 

உன்பெருந் தானத்து உறுதி ஒழியாது; 
துன்பம் நீங்கித் துயர்க்கடல் ஒழிக என, 35 

"விஞ்சையின் பெயர்த்து விழுமம் தீர்த்த 

எங்குல தெய்வப் பெயர்ஈங்கு இடுக" என 

அணிமே கலையார் ஆயிரங் கணிகையர், 

"மணிமே கலை" என வாழ்த்திய ஞான்று. 

மங்கல மடந்தை மாதவி தன்னொடு 40 

செம்பொன் மாரி செங்கையிற் பொழிய :- 

கருணை மறவன் 

ஞான நன்னெறி நல்வரம்பு ஆயோன் 

தானம் கொள்ளுந் தகைமையின் வருவோன், 

தளர்ந்த நடையின் தண்டுகால் ஊன்றி, 

வளைந்த யாக்கை மறையோன் தன்னைப் 45 

பாகுகழிந்து யாங்கணும் பறைபட வரூஉம் 

வேக யானை வெம்மையிற் கைக்கொள்ள 

ஒய்எனத் தெழித்து ஆங்கு, உயர்பிறப் பாளனைக் 

கையகத்து ஒழித்து, அதன் கையகம் புக்குப் 

பொய்பொரு முடங்குகை வெண்கோட்டு அடங்கி. 50 

மைஇருங் குன்றின் விஞ்சையன் ஏய்ப்பப் 

பிடர்த்தலை இருந்து, பெருஞ்சினம் பிறழாக் 

கடக்களிறு அடக்கிய கருணை மறவ!-
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செல்லாச் செல்வன் 

பிள்ளை நகுலம் பெரும்பிறிது ஆக, 

எள்ளிய மனையோள் இனைந்துபின் செல்ல, 55 

வடதிசைப் பெயரும் மாமறை யாளன், 

"கடவது அன்றுநின் கைத்துணண் வாழ்க்கை, 

வடமொழி வாசகம் செய்த நல்லேடு 

கடனறி மாந்தர் கைந்நீ கொடுக்க" எனப். 

பீடிகைத் தெருவிற் பெருங்குடி வாணிகர் 60 

மாட மறுகின் மனைதொறும் மறுகிக் 

"கருமக் கழிபலம் கொள்மினோ" எனும் 

அருமறை யாட்டியை அணுகக் கூஉய், 

யாதுநீ உற்ற இடர்? ஈது என்? என. 

மாதுதான் உற்ற வான்துயர் செப்பி, த 

"இப்பொருள் எழுதிய இதழிது வாங்கிக் 

கைப்பொருள் தந்து என் கடுந்துயர் களைக" என, 

"அஞ்சல்! உன்தன் அருந்துயர் களைகேன்; 

நெஞ்சுஉறு துயரம் நீங்குக" என்று, ஆங்கு, 

ஒத்துடை அந்தணர் உரை-நூல் கிடக்கையில் 70 

தீத்திறம் புரிந்தோள் செய்துயர் நீங்கத், 

தானஞ் செய்து, அவள் தன்துயர் நீக்கிக், 

கானம் போன கணவனைக் கூட்டி, 

ஒல்காச் செல்வத்து உறுபொருள் கொடுத்து, 

நல்வழிப் படுத்த செல்லாச் செல்வ ;- 75 

இல்லோர் செம்மல் 

பத்தினி ஒருத்தி படிற்றுரை எய்த, 
மற்றவள் கணவற்கு வறியோன் ஒருவன் 

அறியாக் கரிபொய்த்து, அறைந்துணும் பூதத்துக் 

கறைகெழு பாசத்துக் கையகப் படலும், 

பட்டோன் தவ்வை படுதுயர் கண்டு, 80 

கட்டிய பாசத்துக் கடிது சென்று எய்கி, 

என்னுயிர் கொண்டு, ஈங்கு இவன்உயிர் தா என
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நன்னெடும் பூதம் நல்கா தாகி, 

"நரகன் உயிர்க்கு நல்லுயிர் கொண்டு. 
பரகதி இழக்கும் பண்பு ஈங்கு இல்லை 85 
ஒழிக நின் கருத்து" என,உயிர்முன் புடைப்ப, 

அழிதரும் உள்ளத்து அவளொடும் போந்து, அவன் 

சுற்றத் தோர்க்கும் தொடர்புறு கிளைகட்கும் 

பற்றிய கிளைஞரின் பசிப்பிணி அறுத்துப்; 

பல்லாண்டு புரந்த இல்லோர் செம்மல்!- 90 
உம்மைப் பயன் எனல் 

இம்மைச் செய்தன யானறி நல்வினை; 
உம்மைப் பயன்கொல், ஒருதனி உழந்து, இத் 

"திருத்தகு மாமணிக் கொழுந்துடன் போந்தது, 

விருத்தகோ பால! நீ" என வினவக்- 

கோவலன் கனவு 

கோவலன் கூறும் ஓர் குறுமகன் தன்னால் 95 

காவல் வேந்தன் கடிநகர் தன்னில், 

நாறுஜங் கூந்தல் நடுங்கு துயர் எய்த 
கூறைகோள் பட்டுக் கோட்டுமா ஊரவும். 

அணித்தகு புரிகுழல் ஆய் இழை தன்னொடும் 

பிணிப்புஅறுத் தோர் தம் பெற்றி எய்தவும் 100 

மாமலர் வாளி வறுநிலத்து எறிந்து, 

காமக் கடவுள் கையற்று ஏங்க, 

அணிதிகழ் போதி அறவோன்தனமுன், 

மணிமே கலையை மாதவி அளிப்பவும், 

நனவுபோல நள்ளிருள் யாமத்துக் 105 
கனவு கண்டேன் கடிதீங்கு உறும் என 

_ நகர் புகுக எனல் 

அறத்துஉறை மாக்கட்கு அல்லது இந்தப் 
புறச்சிறை இருக்கை பொருந்தாது ஆகலின், 
அரைசர் பின்னோர் அகநகர் மருங்கின் நின் 
உரையிற் கொள்வர் இங்கு ஒழிகநின் இருப்பு 110
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காதலி தன்னொடு கதிர்செல் வதனமுன், 

மாட மதுரை மாநகர் புகுக என, 

மாதவத்து ஆட்டியும் மாமறை முதல்வனும் 

கோவலன் தனக்குக் கூறுங் காலை - 

அறம்புரி நெஞ்சின் அறவோர் பல்கிய 115 

புறஞ்சிறைமூதூர்ப் பூங்கண் இயக்கிக்குப் 

பால்மடை கொடுத்துப் பண்பின் பெயர்வோள் 

ஆயர் முதுமகள் மாதரி என்போள் 

காவுந்தி ஐயையைக் கண்டுஅடி தொழலும் 

மாதரி சந்திப்பு 

'ஆகாத்து ஓம்பி, ஆப்பயன் அளிக்கும் 120 

கோவலர் வாழ்க்கை ஓர் கொடும்பாடு இல்லை; 

தீதிலள்; முதுமகள்; செவ்வியள்; அளியள்; 

மாதரி-தன்னுடன் மடந்தையை இருத்துதற்கு 
ஏதம்இன்று; என எண்ணின ளாகி - 

'மாதரி கேள், இம் மடந்தை-தன் கணவன் 125 

தாதையைக் கேட்கின், தன்குல வாணர் 

அரும்பொருள் பெறுநரின் விருந்துஎதிர் கொண்டு 

கருந்தடங் கண்ணியொடு கடிமனைப் படுத்துவர்; 

உடைப்பெருஞ் செல்வர் மனைப்புகும் அளவும் 

இடைக்குல மடந்தைக்கு அடைக்கலம் தந்தேன் - 130 

மங்கல மடந்தையை நன்னீர் ஆட்டிச், 

செங்கயல் நெடுங்கண் அஞ்சனம் தீட்டித், 

தேமென் கூந்தல் சின்மலர் பெய்து; 

தூமடி உடீ.இக்; தொல்லோர் சிறப்பின் 

ஆயமும், காவலும், ஆய்இழை தனக்குத 135 

தாயும் நீயே ஆகித் தாங்கு; ஈங்கு, 

என்னொடு போந்த இளங்கொடி நங்கை - தன் 

வண்ணச் சீறடி மண்மகள் அறிந்தலள்; 

கடுங்கதிர் வெம்மையில் காதலன்- தனக்கு 

நடுங்குதுயர் எய்தி நாப்புலர வாடித் 140
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தன் துயர் காணாத் தகைசால் பூங்கொடி; 
இன் துணை மகளிர்க்கு இன்றி யமையாக் 
கற்புக் கடம்பூண்ட இத்தெய்வம் அல்லது 
பொற்புடைத் தெய்வம் யாம்கண் டிலமால்: 
'வானம் போய்யாது; வளம் பிழைப்பு அறியாது; 145 
நீள்நில வேந்தர் கொற்றம் சிதையாது; 

பத்தினிப் பெண்டிர் இருந்த நாடு' என்னும் 
அத்தகு நல்லுரை அறியா யோநீ ?" 

தவத்தோர் அடைக்கலம் 
தவத்தோர் அடைக்கலம் தானசிறிது ஆயினும். 
மிகப்பேர் இன்பம் தரும்; அது கேளாய்; 150 
காவிரிப் படப்பைப் பட்டினம் - தன்னுள் 
பூவிரி பிண்டிப் பொதுநீங்கு தருநிழல், 
உலசு நோன்பிகள் ஒருங்குடன் இட்ட 
இலகுஒளிச் சிலாதலம் மேல்இருந் தருளித் 
தருமம் சாற்றுஞ் சாரணர்-தம்முன் 55 
திருவில் இட்டுத் திகழ்தரு மேனியன்; 
தாரன், மாலையன், தமனியப் பூணினன்; 
பாரோர் காணாப் பலர்தொழு படிமையன்; 
கருவிரற் குரங்கின் கையொரு பாகத்துப் 
பெருவிறல் வானவன் வந்துநின் றோனைச்; 
சாவகர் எல்லாம் சாரணர்த் தொழுது, "ஈங்கு 160 
யாதிவன் வரவு?" என, இறையோன் கூறும்: 

"எட்டிசாயலன் இருந்தோன் தனது 
பட்டினி நோன்பிகள் பலர்புகு மனையில், ஓர் 
மாதவ முதல்வனை மனைப்பெருங் கிழத்தி 165 
ஏதம் நீங்க எதிர்கொள் அமயத்து. 
ஊர்ச்சிறு குரங்கு ஒன்று ஒதுங்கி உள்புக்குப், 
பாற்படு மாதவன் பாதம் பொருந்தி,
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உண்டொழி மிச்சிலும் உ குத்த நீரும் 

தண்டா வேட்கையின் தான் சிறிது அருந்தி, (70 

எதிர்முகம் நோக்கிய இன்பச் செவ்வியை, 

அதிராக் கொள்கை அறிவனும் நயந்து. 'நின் 

மக்களின் ஒம்பு, மனைக்கிழத் தீ!' என 

மிக்கோன் கூறிய மெய்ம்மொழி ஒம்பிக். 

காதற் குரங்கு கடை நாள் எய்தவும். 175 

தானம் செய்வுழி, அதற்கு ஒரு கூறு 

'தீது அறுக' என்றே செய்தனள்: ஆதலின், 

மத்திம நன்னாட்டு வாரணம் - தன்னுள், 

உத்தர-கெளத்தற்கு ஒருமகன் ஆகி; 

உருவினும். திருவினும். உணர்விஷாம் தோன்றிப்; 180 

பெருவிறல் தானம் பலவும் செய்து: ஆங்கு 

எண்ணால் ஆண்டின் இறந்தபிற் பாடு; 

விண்ணோர் வடிவம் பெற்றனன்; ஆதலின். 

பெற்ற செல்வப் பெரும்பயன் எல்லாம் 

தற்காத்த।அளித்தோள் தானச் சிறப்பு; எனப் (85 

பண்டைப் பிறப்பிற் குரங்கின் சிறுகை 

கொண்டு ஒரு பாகத்துக், கொள்கையிற் புணர்ந்த 

சாயலன் மனைவி தானம் தன்னால் 

ஆயினன் இவ் வடிவு; அறிமினோ' எனச் 

சாவகர்க்கு எல்லாம் சாற்றினன் காட்டத் 190 

தேவ குமரன் தோன்றினன்" என்றலும் - 

சாரணர் கூறிய தகைசால் நன்மொழி 

ஆர் அணங்.க ஆக. அற் தலைப் ப. போர் 

அன்றுஅப் பதியுள் அருந்தவ மாக் ஈனும். 

தன்தெறல் வாழ்க்கைச் சாவக மாஃகளும். 195 

இட்டதானத்து எட்டியும் மனைவியும். 

முட்டா இன்பத்து முடிவுலகு எய்தினர்;
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கேட்டனை யாயின், இத் தோட்டார் குழலியொடு 

நீட்டித் திராது, நீ போக " என்றே 

கவுந்தி கூற உவந்தனள் ஏத்தி - 200 

மாதரி சேர்தல் 
வளர்்இள வனமுலை. வாங்கு அமைப் பணைத்தோள். 
முளைஇள வெண்பல், முதுக்குறை நங்கையொடு, 
சென்ற ஞாயிற்றுச் செல்௬டர் அமயத்துக், 

கன்றுதேர் ஆவின் கனைகுரல் இயம்ப, 

மறித்தோள் நவியத்து உறிக்கா வாளரொடு 205 
செறிவளை ஆய்ச்சியர் சிலர் புறம் சூழ - 

மிளையும், கிடங்கும், வளைவிற் பொறியும், 
கருவிரல் ஊகமும், கல்லுமிழ் கவணும், 
பரிவுறு வெந்நெயும்; பாகடு குழிசியும், 
காய்பொன் உலையும், கல்லிடு கூடையும், 210 

தூண்டிலும், தொடக்கும், ஆண்டலை அடுப்பும், 

கவையும், கழுவும், புதையும், புழையும். 

ஐயவித் துலாமும் கைபெயர் ஊசியும். 
சென்றுஎறி சிரலும், பன்றியும், பணையும். 
எழுவும்; சீப்பும், முழுவிறற் கணையமும், 215 
கோலும், குந்தமும் வேலும், பிறவும், 

. ஞாயிலும் சிறந்து - நாட்கொடி நுடங்கும் 
வாயில் கழிந்து, தன் மனைபுக் கனளால் 
கோவலர் மடந்தை-கொள்கையின் புணர்ந்து-என்.
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16 கொலைக்களக் காதை 

தனி மனை அமைத்தல் 

அரும்பெறல் பாவையை அடைக்கலம் பெற்ற 

இரும்பேர் உவகையின் இடைக்குல மடந்தை 

அளைவிலை உணவின் ஆய்ச்சியர்-தம்மொடு 

மிளைசூழ் கோவலர் இருக்கை அன்றிப் 

பூவல் ஊட்டிய புனைமாண் பந்தர்க் 

காவற் சிற்றில் கடிமனைப் படுத்துச்- 

ஐயை அறிமுகம் 

செறிவளை ஆய்ச்சியர் சிலருடன் கூடி, 

நறுமலர்க் கோதையை நாள் நீர் ஆட்டிக் 

"கூடல் மகளிர் கோலங் கொள்ளும் 

ஆடகப் பைம்பூண் அருவிலை அழிப்பச் 

செய்யாக் கோலமுடன் வந்தீர்க்கு என் மகள் 

ஐயை காணீர் அடித்தொழில் ஆட்டி; 

பொன்னிற் பொதிந்தேன், புனைபூங் கோதை; 

'என்னுடன் நங்கை ஈங்கு இருக்க' எனத் தொழுது, 

மாதவத் தாட்டி வழித்துயர் நீக்கி, 

ஏதம் இல்லா இடந்தலைப் படுத்தினள் ;- 

நோதக உண்டோ, நும்மக னார்க்குஇனிச்? 

சாவக நோன்பிகள் அடிகள் ஆதலின், 

நாத்தூண் நங்கையொடு நாள்வழிப் படூஉம் 

அடிசில் ஆக்குதற்கு அமைந்தநற் கலங்கள் 
நற்கலங்கள் தருதல் 

நெடியாது அளிமின், நீர்” எனக் கூற - 

இடைக்குல மடந்தையர் இயல்பிற் குன்றா 

மடைக்கலம் தன்னொடு மாண்புடை. மரபின் 

கோளிப் பாகல் கொழுங்கனித் திரள்காய், 

வாள்வரிக் கொடுங்காய, மாதுளம் பசுங்காய், 
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மாவின் கனியொடு, வாழைத் தீங்கனி, 

சாலி அரிசி, தம்பாற் பயனொடு, 

'கோல்வளை மாதே ! கொள்க' எனக் கொடுப்ப - 

உணவு பரிமாறல் 

"மெல்விரல் சிவப்பப் பல்வேறு பசுங்காய் 

கொடுவாய்க் குயத்து விடுவாய் செய்யத் 30 

திருமுகம் வியர்த்தது; செங்கண் சேந்தன; 

கரிபுற அட்டில் கண்டனள் பெயர 

வைளஎரி மூட்டிய ஐயை தன்னொடு 

கையறி மடைமையிற் காதலற்கு ஆக்கித் - 

தாலப் புல்வின் வால்வெண் தோட்டுக் 35 

கைவல் மகடூஉக் கவின் பெறப் புனைந்த 

செய்வினைத் தவிசில் செல்வன் இருந்தபின், 

கடிமலர் அங்கையின் காதலன் அடிநீர் 

சுடுமண் மண்டையின் தொழுதனள் மாற்றி; 

மண்ணக மடந்தையை மயக்குஒழிப் பனள் போல், 40 

தண்ணீர் தெளித்துத் தன் கையால் தடவிக் 

குமரி வாழையின் குருத்தகம் விரித்து; ஈங்கு 

அமுதம் உண்க அடிகள் ! ஈங்கு என;- 

அரசர் பின்னோர்க்கு அருமறை மருங்கின் 

உரிய வெல்லாம் ஒருமுறை கழித்து-'ஆங்கு 45 

ஆயர் பாடியின் அசோதைபெற் றெடுத்த 

பூவைப் பு.துமலர் வண்ணன் கொல்லோ, 

நல்லமுது உண்ணும் நம்பி! ஈங்குப் 

பலஷ்வளைத் தோளியும் பண்டுநங் குலத்துக், 

தொழுனை யாற்றினுள் தூமணி வண்ணனை 50 

விமுமம் தீர்த்த விளக்குக் கொல்!' என, 

ஐயையும் தவ்வையும் விம்மிதம் எய்திக் 

'கண்கொளா நமக்கு இவர் காட்சி, ஈங்கு' என -
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கோவலன் வருத்தம் 

உண்டு னிது இருந்த உயர்பே ராளற்கு 

அம்ம திரையலோட அடைக்காய் ஈத்த 55 

மை ஒதியை, 'வருக' எனப் பொருந்திக், 

“லலதர் அத்தம் கடக்க யாவதும் 

வல்லுந கொல்லோ மடந்தைமெல் லடி!" என. 

வெம்முனை அருஞ்சுரம் போந்ததற்கு இரங்கி, 

“எம்முது குரவர் என்னுற் றனர்கொல்? 60 

மாயம் கொல்லோ? வல்வினை கொல்லோ”? 

யானுளம் கலங்கி யாவதும் அறியேன்; 

வறுமொழியாளரொடுவம்பப் பரத்தரொடு 

குறுமொழிக் கோட்டி. நெடுநகை புக்குப் 
பொச்சாப் புண்டு, பொருள்உரை யாளர் 65 

நச்சு-கொளன் றேற்கு நன்னெறி உண்டோ ? 

இருமுது குரவர் ஏவலும் பிழைத்தேன்; 

சிறுமுதுக் குறைவிக்குச் சிறுமையும் செய்தேன்; 

வழு எனும் பாரேன்; மாநகர் மருங்கு ஈண்டு 

எழுக என எழுந்தாய். என் செய்தனை?" என - 70 

கண்ணகி விளக்கம் 

' அறவோர்க்கு அளித்தலும். அந்தணர் ஒம்பலும், 

துறவோர்க்கு எதிர்தலும், தொல்லோர் சிறப்பின் 

விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த என்னை, நும் 

பெருமகள் தன்னொடும் பெரும்பெயர்த் தலைத்தாள் 

மன்பெருஞ் சிறப்பின் மாநிதிக் கிழவன். 75 

முந்தை நில்லா முனிவுஇகந் தனனா, 

அற்புளம் சிறந்தாங்கு அருள்மொழி அளைஇ 

எற்பா ராட்ட, யானகத்து ஒளித்த 

நோயும் துன்பமும் நொடிவது போலுமென் 

வாய்அல் முறுவற்கு அவர் உள்ளகம் வருந்தப் 80 

போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர்! யாவதும்
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மாற்றா உள்ள வாழ்க்கையே னாதலின் 

ஏற்றெழுந் தனன்யான் என்றவள் கூறக் 

'குடிமுதற் ௬ற்றமும் குற்றிளை யோரும்; 
அடியோர் பாங்கும், ஆயமும் நீங்கி, 85 

விடை பெறுதல் 

நாணமும், மடனும், நல்லோர் ஏத்தும், 

பேணிய கற்பும் பெருந்துணை யாக, 

என்னொடு போந்து, ஈங்கு என் துயர் களைந்த 

பொன்னே, கொடியே, புனைபூங் கோதாய்; 

நாணின் பாவாய், நீணில விளக்கே ! 90 

கற்பின் கொழுந்தே, பொற்பின் செல்வி! 

சீறடிச் சிலம்பின் ஒன்றுகொண்டு, யான்போய் 

மாறிவருவன்; மயங்கா தொழிக' எனக் - 

கருங்கயல் நெடுங்கண் காதலி தன்னை 

ஒருங்குடன் தழீஇ, உழையோர் இல்லா 95 

ஒருதனி கண்டு, தன் உள்ளகம் வெதும்பி, 

வருபனி கரந்த கண்ணன் ஆகிப் 

பல்லான் கோவலர் இல்லம் நீங்கி 

வல்லா நடையின் மறுகிற் செல்வோன் 

இமிலேறு எதிர்ந்தது; இழுக்கென அறியான், 100 

தன்குலம் அறியும் தகுதி அன்று ஆதலின் - 
தாதெரு மன்றம் தானுடன் கழிந்து, 
மாதர் வீதி மறுகிடை நடந்து, 

பீடிகைத் தெருவில் பெயர்வோன் - ஆங்கண் 

பொற் கொல்லனச் சந்தித்தல் 

கண்ணுள் வினைஞர், கைவினை முற்றிய 105 

நுண்வினைக் கொல்லர், நூற்றுவர் பின்வர 

மெய்ப்பை புக்கு விலங்குநடைச் செலவின் 

கைக்கோற் கொல்லனைக் கண்டன னாகித்,
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'தென்னவன் பெயரோடு சிறப்புப் பெற்ற 

பொன்வினைக் கொல்லன் இவன் ' எனப் பொருந்திக். 

' காவலன் தேவிக்கு ஆவதோர் காற்கு அணி 

நீ விலை யிடுதற்கு ஆதியோ' என - 

'அடியேன் அறியேன்; ஆயினும், வேந்தர் 

முடிமுதற் கலன்கள் சமைப்பேன் யான்' எனக் 

கூற்றத் தூதன் கைதொழுது ஏத்தப் 
போற்று-அரும் சிலம்பின் பொதிவாய் அவிழ்த்தனன்; 

மத்தக மணியோடு வயிரம் கட்டிய 

பத்திக் கேவணப் பசும்பொன் குடைச்சூல் 

சித்திரச் சிலம்பின் செய்வினை எல்லாம் 

பொய்த் தொழிற் கொல்லன் புரிந்துடன் நோக்கிக்; 

"$கோப்பெருந் தேவிக்கு அல்லதை, இச்சிலம்பு 

யாப்புறவு இல்லை' என, முன் போந்து, 

விறன்மிகு வேந்தற்கு விளம்பி யான்வர; என் 

சிறுகுடில் அங்கண் இருமின் நீர்" எனக், 

கோவலன் சென்று அக் குறுமகன் இருக்கையோர் 

தேவ கோட்டச் சிறையகம் புக்கபின் - 

'கரந்துயான் கொண்ட கால்அணி ஈங்குப், 

பரந்து வெளிப்படா முன்னம், மன்னற்குப், 

புலம்பெயர் புதுவனிற் போக்குவன் யான்' எனக், 

கலங்கா உள்ளம் கரந்தனன் செல்வோன் - 

அரசன் ஆணை 

'கூடல் மகளிர் ஆடல் தோற்றமும். 

பாடற் பகுதியும், பண்ணின் பயங்களும், 

காவலன் உள்ளம் கவர்ந்தன' என்று, தன் 

ஊடல் உள்ளம் உள்கரந்து ஒளித்துக். 

தலைநோய் வருத்தம் தன்மேல் இட்டுக். 

குலமுதல் தேவி கூடாது ஏக, 

111 
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135
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மந்திரச் சுற்றம் நீங்கி, மன்னவன் 

சிந்தரிச் நெடுங்கண் சிலதியர் தம்மொடு 

கோப்பெருந் தேவி கோயில் நோக்கிக் 

காப்புடை. வாயிற் கடைகாண் அகவையின் 140 

வீழ்ந்தனன் கிடந்து, தாழ்ந்து பல ஏத்திக் - 
"கன்னகம் இன்றியும் கவைக்கோல் இன்றியும், 

துன்னிய மந்திரம் துணைஎனக் கொண்டு, 

வாயி லாளரை மயக்குதுயில் உறுத்துக் 

கோயிற் சிலம்பு கொண்ட கள்வன் 145 

கல்லென் போணர்க் காவலர்க் கரந்து, என் 

சில்லைச் சிறுகுடில் அகத்து இருந்தோண்' என - 

வினைவிளை காலம் ஆதலின், யாவதும் 

சினை அலர் வேம்பன் தேரான் ஆகி, 

ஊர்காப் பாளரைக் கூவி, "ஈங்கு என் 150 

தாழ்பூங் கோதை தன்காற் சிலம்பு 

கன்றிய கள்வன் கையது ஆகில் 

கொன்று. அச்சிலம்பு கொணர்க ஈங்கு " எனக் - 

காவலன் ஏவக் கருந்தொழிற் கொல்லனும், 

'ஏவல் உள்ளத்து எண்ணியது முடித்து எனத், 155 

தீவினை முதிர்வலைச் சென்றுபட் டிருந்த 

கோவலன் தன்னைக் குறுகின னாகி- 

'வலம்படு தானை மன்னவன் ஏவச் 

சிலம்பு காணிய வந்தோர் இவர்' எனச், 
செய்வினைச் சிலம்பின் செய்தி எல்லாம் 160 

பொய்வினைக் கொல்லன் புரிந்துடன் காட்ட - 

' இலக்கண முறைமையின் இருந்தோன். ஈங்கு, இவன் 

கொலைப்படு மகனலன்' என்று கூறும் 

அருந்திறல் மாக்களை, அகநகைத்து உரைத்துக் 

கருந்தொழிற் கொல்லன் காட்டினன் உரைப்போன்; 165
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'மந்திரம், தெய்வம், மருந்தே. நிமித்தம். 

தந்திரம். இடனே, காலம், கருவி என்று 

எட்டுடன் அன்றே இழுக்குடை மரபின் 

கட்டுண் மாக்கள் துணைஎனத் திரிவது: 

மருந்திற் பட்டீர் ஆயின், யாவரும். 170 

பெரும்பெயர் மன்னனின் பெருநவைய்பட்டீர்; 

மந்திரம் நாவிடை வழுத்துவர் ஆயின். 

இந்திர குமரரின் யாம்காண் குவமோ? 

தெய்வத் தோற்றம் தெளிகுவர் ஆயின். 

கையகத்து உறுபொருள் காட்டியும் பெயர்குவர். 175 

மருந்தின் நங்கண் மயக்குவர் ஆயின். 

இருந்தோம் பெயரும் இடனுமார் உண்டோ ? 

நிமித்தம் வாய்த்திடினண் அல்லது யாவதும் 

புகற்கிலர், அரும்பொருள் வந்துகைப் புருதினும். 

தந்திர -கரணம் எண்ணுவர். ஆயின், 180 

இந்திரன் மார்பத்து ஆரமும் எய்துவர்: 

இவ்விடம் இப்பொருள் கோட.ற்கு, இடம் எனின் . 

அவ்விடத்து அவரை யார்காண் கிற்பார்; 

காலங் கருதி அவர்பொருள் கையுறின், 

மேலோர் ஆயினும் விலக்கலும் உண்டோ ? 185 

கருவி கொண்டு அவர் அரும்பொருள். கையுறின். 

இருநில மருங்கின் யார்காண் கிற்பார்? 

இரவே பகலே என்று இரண்டு இல்லை; 

கரவுஇடம் கேட்பின். ஒர் புகவிடம் இல்லை; 

து[தர் கோலத்து வாயிலின் இருந்து; 190 

மாதர் கோலத்து வல்விருள் புக்கு, 

விளக்கு நிழலில் துளக்கிலன் சென்று, ஆங்கு 

இளங்கோ வேந்தன் துளங்கொளி ஆரம் 

வெயிவிடு வயிரத்து. மின்னின் வாங்கத்.
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துயில்கண் விழித்தோன் தோளில் காணான் 195 

உடைவாள் உருவ, உறைகை வாங்கி, 

எறிதொறும் செறித்த இயல்பிற்கு ஆற்றான். 
மல்லிற் காண, மணித்தூண் காட்டிக் 

கல்வியின் பெயர்ந்த கள்வ்ன் - தன்னைக் 

கண்டோர் உளரேனிற் காட்டும்; ஈங்கிவர்க்கு 200 

உண்டோ உலகத்து ஒப்போர்? என்று அக் 

கருந்தொழிற் கொல்லன் சொல்லத் - 

இளையோன் கூறுதல் 

திருந்துவேல் தடக்கை இளையோன் கூறும்; 

"நிலனகழ் உளியன், நீலத் தானையன், 

கலன்நசை வேட்கையின் கடும்புலி போன்று, 205 

மாரி நடுநாள் வல்லிருள் மயக்கத்து, 

ஊர்மடி கங்குல் ஒருவன் தோன்றக், 

கைவாள் உருவஎன் கைவாள் வாங்க, 

எவ்வாய் மருங்கினும் யானவன் கண்டிலேன்; 

அரிதிவர் செய்தி; அலைக்கும் வேந்தனும் - 

உரியது ஒன்று உரைமின், உறுபடையீர் !" எனக், 210 

கொலைத் தொழில் 

கல்லாக் களிமகன் ஒருவன், கையில் 

வெள்வாள்.எறிநதனன்! விலங்கூடு அறுத்தது; 

புண்ணுமிழ் குருதி பொழிந்துடன் பரப்ப, 

மண்ணக மடந்தை வான்துயர் கூரக், 215 

காவலன் செங்கோல் வளைஇய, வீழ்ந்தனன், 

கோவலன் பண்டை ஊழ்வினை உருத்து - என். 

வெண்பா 

நண்ணும்) இருவிளையும் | நண்ணுமின்கள், நல்அறமே; 

கண்ணகி தன் கேள்வன் காரணத்தால் - மண்ணில் 

வளையாத செங்கோல் வளைந்ததே; பண்டை 

விளைவாகி வந்த வினை.
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17. ஆய்ச்சியர் குரவை 

தீய நிமித்தங்கள் 

"கயல் எழுதிய இமய நெற்றியின் 

அயல் எழுதிய புலியும் வில்லும் 

நாவலம் தண்பொழில் மன்னர் 

ஏவல் கேட்பப் பார் அரசு ஆண்ட 

மாலை வெண்குடைப் பாண்டியன் கோயிலில் 

காலை முரசம் கனைகுரல் இயம்பும்; ஆகலின் 

நெய்ம்முறை நமக்குஇன்று ஆம் என்று 

ஐயை தன் மகளைக் கூஉய்க், 

கடைகயிறும் மத்தும் கொண்டு 

இடை முதுமகள் வந்துதோன்றும் மன். | 

குடப்பால் உறையா; குவி௫இமில் ஏற்றின் 

மடக்கணநீர் சோரும்; வருவது ஒன்று உண்டு; 2 

உறிநறு வெண்ணெய் உருகா; உருகும் 

மறிதெறித்து ஆடா; வருவது ஒன்று உண்டு; 3 

நான்முலை ஆயம் நடுங்குபு நின்றிரங்கும்; 

மான்மணி வீழும்; வருவது ஒன்று உண்டு; 4 

கருப்பம் 

குரவை ஆடுதும் எனல் 

குடத்துப்பால் உறையாமையும். 

குவி இமில் ஏற்றின் 
மடக்கண் நீர்சோர்தலும் 

உறியில் வெண்ணெய் உருகாமையும், 

மறிமுடங்கி ஆடாமையும். 

மான்மணி நிலத்து அற்று வீழ்தலும். 
வருவதுஒர் துன்பம் உண்டு என, 

மகளை நோக்கி, மனம் மயங்காதே 

மண்ணின் மாதர்க்கு அணி ஆகிய
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கண்ணகியும் தான் காண 

ஆயர்பாடியில் எருமன்றத்து 

மாயவனுடன் தம்முன் ஆடிய 

வாலசரிதை நாடகங்களில் 

வேல்நெடுங்கண் பிஞ்ஞையோடு ஆடிய 

குரவை ஆடுதும்யாம் என்றாள் 

கறவை கன்று. துயர்நீங்குக எனவே. 

ஏறு அடர்த்தல் 
(கொளு) 

காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்தானைக் காமுறும், இவ் 

வேரி மலர்க் கோதையாள் 

நெற்றிச் செகிலை அடாத்தாற்கு உரிய.இப் 

பொற்றொடி மாதராள் தோள் 

மல்லல் மழவிடை. ஊர்ந்தாற்கு உரியள், இம் 

முல்லையாம் பூங்குழல்தான் 

நுண்பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும். இப் 

பெண்கொடி மாதர்தன் தோள். 

பொற்பொறி வெள்ளை அடர்த்தாற்கே ஆகும் இந் 

நற்கொடி மென்முலைதான். 

வென்றி மழவிடை. ஊர்ந்தாற்கு உரியள், இக் 

கொன்றையம் பூங்குழ லாள். 

தூநிற வெள்ளை அடர்த்தாற்கு உரியள், இப் 

பூவைப் புதுமலராள் 

ஆங்கு, 

'தொழுவிடை ஏறு குறித்து வளர்த்தார் 

எழுவர் இளங் கோதையார் ' 

என்று, தன்மகளை நோக்கித் 

தொன்றுபடு முறையால் நிறுத்தி, 
இடைமுது மகள்இவர்க்குப் 

படைத்துக்கோள் பெயர் இடுவாள் 

குடமுதல் இடமுறை யாக்குரல், துத்தம், 

கைக்கிளை, உழை. இளி, விளரி, தாரம் என, 

விரிதரு பூங்குழல் வேண்டிய பெயரே.
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பெயரிட்டுக் கொள்ளுதல் 

மாயவன் என்றாள். குரலை; விறல்வெள்ளை 

ஆயவன் என்றாள். இளி தன்னை ஆய்மகள் 

பின்னையாம் என்றாள். ஓர் துத்தத்தை;மற்றையார் 

மூன்னையாம் என்றாள் முறை. 14 

மாயவன் சீர்உளார், பிஞ்ஞையும் தாரமும், 

வால்வெள்ளை சீரார். உழையும் விளரியும், 

கைக்கிளை பிஞ்ஜை இடத்தாள் ; வலத்துளாள் 

மூத்தைக்கு நல் விளரி-தான்: 5 

அவருள், 

வண துழாய் மாலையை மாயவன் மேலிட்டுத் 

தண்டாக் குரவை-தான் உ ட்படுவாள்- கொண்ட. சீர் 

வையம் அளந்தான்-தன் மார்பில் திருநோக்காப் 

பெய்வளைக்.கையாள்நம்.பின்னை-தான் ஆம் என்றே' 

'ஐ!' என்றாள் ஆயர் மகன். 16 

அவர்-தாம், 

செந்நிலை மண்டிலத்தாற் கற்கடகக் கைகோஒத்து 

அந்நிலையே ஆடற்சீர் ஆய்ந்துளார்-முன்னைக் 

குரற்கொடி தன்கிளையை நோக்கிப். 'பரப்பு உற்ற 

கொல்லைப் புனத்துக் குருந்து ஒசித்தான் பாடுதும், 

முல்லைத் தீம்பாணி' என்றாள் 17 

எனாஅக், 

குரல்மந்தம் ஆக. இளி சமன் ஆசு. 

வரண்முறையே துத்தம் வலியா, உரனிலா 

மந்தம் விளரி பிடிப்பாள், அவள் நட்பின் 

பின்றையைப் பாட்டெடுப்பாள்: 18 

கண்ணனைப் பாடுதல் 

கன்று குணிலாக் கனிஉதிர்த்த மாயவன் 

இன்று நம் ஆனுள் வருமேல். அவன் வாயிற் 

கொன்றையம் தீம்குழல் கேளாமோ! தோழீ! 19 

பாம்பு கயிறாக் கடல்கடைந்த மாயவன்
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ஈங்குநம் ஆனுள் வருமேல், அவன் வாயில் 

ஆம்பலந் தீங்குழல் கேளாமோ, தோழீ! 20 

கொல்லையம் சாரல் குருந்தொசித்த மாயவன் 

எல்லைநம் ஆனுள் வருமேல், அவன் வாயில் 

முல்லையந் தீங்குழல் கேளாமோ! தோழீ! 21 

தொழுனைத் துறைவனோடு ஆடிய பின்னை- 

அணிநிறம் பாடுகேம் யாம்! 22 

இறுமென் சாயல் நுடங்க நுடங்கி 

அறுவை ஒளித்தான் வடிவென் கோயாம்? 

அறுவை ஒளித்தான் அயர, அயரும் 

நறுமென் சாயல் முகமென் கோயாம்? 23 

வஞ்சம் செய்தான் தொழுனைப் புனலுள் 

நெஞ்சங் கவர்ந்தாள் நிறைஎன் கோயாம்? 

நெஞ்சங் சுவர்ந்தாள் நிறையும் வளையும் 

வஞ்சம் செய்தான் வடிவுஎன் கோயாம்? 24 

தையல் கலையும் வளையும் இழந்தே 

கையில் ஒளித்தாள் முகம்என் கோயாம்? 

கையில் ஒளித்தாள் முகங்கண்டு அழுங்கி 

மையல் உழந்தான் வடிவென் கோயாம் 25 

ஆடல் இட அமைப்பு 

கதிர்திகிரி யான்மறைத்த கடல்வண்ணன் இடத்துளான், 

மதிபுரையும் நறுமேனித் தம்முனோன் வலத்துளான், 

பொதியவிழ் மலர்க்கூந்தல் பிஞ்ஞைசீர் புறங்காப்பார் 

முதுமறைதேர் நாரதனார் முந்தைமுறை நரம்பு உளர்வார். 26 

மயில்எருத்து உறழ்மேனி மாயவன் வலத்துளாள், 

பயில்இதழ் மலர்மேனித் தம்முனோன் இடத்துளாள், 

கயில் எருத்தம் கோட்டியநம் பின்னைசீர் புறங்காப்பார் 

குயிலுவருள் நாரதனார் கொளைபுணர்சீர் நரம்புஉளர்வார்27 

மாயவன் தம் முன்னினொடும், வரிவளைக்கைப் 

பின்னையொடும் 

கோவலர்-தம் சிறுமியர்கள் குழற்கோதை புறஞ்சோர
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ஆய்வளைச்சீர்க்கு அடிபெயர்த்திட்டு, அசோதையார் 

தொழுதுஏத்தத் 
தாதெரு மன்றத்து ஆடும் குரவையோ தகவு உடைத்தே. 

எல்லாம நாம், 

புள்ளுர் கடவுளைப் போற்றுதும் - 

உள்வரிப் பாணி ஒன்று உற்று 28 

உள்வரிப் பாணி 

கோவா மலைஆரம், கோத்த கடல்ஆரம், 

தேவர்கோன் பூணாரம், தென்னர்கோன் மார்பினவே; 

தேவர்கோன் பூணாரம் பூண்டான் செழுந்துவரைக் 

கோகுலம் மேய்த்துக் குருந்தொசித்தான் என்பரால்! 29 

பொன்னிம௰யக் கோட்டுப் புலிபொறித்து மண்ணாண்டான், 

மன்னன் வளவன், மதிற்புகார் வாழ்வேந்தன் ; 

மன்னன் வளவன். மதிற்புகார் வாழ்வேந்தன் 

பொன்னந் திகிரிப் பொருபடையான் என்பரால்! 30 

முந்நீரி னுள்புக்கு, மூவாக் கடம்பு எறிந்தான். 

மன்னர்கோச் சேரன், வளவஞ்சி வாழ்வேந்தன் ; 

மன்னர்கோச் சேரன், வளவஞ்சி வாழ்வேந்தன் 

கன்னவில் தோள்ஒச்சிக் கடல்கடைந்தான் என்பரால் 31 

பரவி ஏத்தல் 

வடவரையை மத்தாக்கி, வாசுகியை நாணாக்கிக், 

கடல்வண்ணன் பண்டொருநாள் கடல்வயிறு 

கலக்கினையே; 

கலக்கியகை அசோதையார் சுடைகயிற்றால் கட்டுண்கை! 

மலர்க்கமல உந்தியாய் மாயமோ? மருட்கைத்தே! 32 

அறுபொரு ளிவன்என்றே அமரர்கணம் தொழுதேத்த 

உறுபசிஒன் றின்றியே உலகுஅடைய உண்டனையே; 

உண்டவாய் களவினால் உறிவெண்ணெய் உண்டவாய்! 

வண் துழாய் மாலையாய் மாயமோ? மருட்கைத்தே! 33 

திரண்டமரர் தொழுதேத்தும் திருமால் நின்செங்கமல 

இரண்டடியால் மூவுலகும் இருள்தீர நடந்தனையே
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நடந்தவடி பஞ்சவர்க்குத் துூதாக.நடந்துவடி:! 

மடங்கலாய்! மாறட்டாய் மாயமோ! மருட்கைத்தே! 14 

. மூவுலகும் ஈரடியான் முறைநிரம்பா வகைழுடியத். 

தாவியசே வடிசேப்பத் தம்பியோடும் கான்போந்தது, 
சோஅரணும் போர்மடியத் தொல்லிலங்கை.கட்டழித்த 

சேவகன்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே? 

திருமால்சீர் கேளாத செவி என்ன செவியே 35 
பெரியவனை; மாயவனைப்; பேர்உலகம் எல்லாம் 

விரிகமல உந்தியிடை விண்ணவனைக் கண்ணும் 

திருவடியும், கையும், திருவாயும் செய்ய 

கரியவனைக் காணாத கண்ணென்ன கண்ணே? 

கண்ணிமைத்துக் காண்பார்தம் கண்ணென்ன கண்ணே? 36 

மடந்தாமும் நெஞ்சத்துக் கஞ்சனார் வஞ்சம் 

கடந்தானை: நூற்றுவர்பால் நாற்றிசையும் போற்றப் 

படர்ந்தா ரணம் முழங்கப் பஞ்சவர்க்குத் தூது 

நட.ந்தானை: ஏத்தாத நாவென்ன நாவே! 

'நாராயணா! என்னா நாவென்ன நாவே? 37 

என்று யாம் 

கோத்த குரவையுள் ஏத்திய தெய்வம் நம் 

ஆத்தலைப் பட்ட துயர் தீர்க்க! வேந்தர் 

மருள, வைகல் வைகல் மாறட்டு, 

வெற்றி விளைப்பது மன்னோ- கொற்றத்து 

இடிப்படை வானவன் முடித்தலை உடைத்த 

தொடித்தோள் தென்னவன் கடிப்பிகு முரசே! 38
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18. துன்பமாலை 

[கொச்சகக் கவி] 

செய்தி அறிதல் 

ஆங்கு, 

ஆயர் முதுமகள் ஆடிய சாயலாள் 

பூவும். புகையும். புனைசாந்தும், கண்ணியும், 

நீடுநீர் வையை நெடுமால் அடிஏத்தத் 

தூவித் துறைபடியப் போயினாள் மேவிக் 5 

குரவை முடிவிலோர் ஊர்அரவங் கேட்டு, 

விரைவொடு வந்தாள் உளள் 

அவள்தான். 

சொல்லாடாள். சொல்லாடா நின்றாள் அந் நங்கைக்குச் 

சொல்லாடும், சொல்லாடுந் தான் 10 

எல்லாவோ 

காதலற் காண்கிலேன் கலங்கிநோய் கைம்மிகும் 

ஊ துலை தோற்க உயிர்க்குமென் நெஞ்சன்றே 

ஊ துலை தோற்க உயிர்க்குமென் நெஞ்சாயின், 

ஏதிலார் சொன்னது எவன்? வாழி யோ, தோழீ 15 

நண்பகற் போதே நடுக்குநோய் கைம்மிகும் 

அன்பனைக் காணாது அலவுமென் நெஞ்சன்றே 

அன்பனைக் காணாது அலவுமென் நெஞ்சாயின் 

மன்பதை சொன்னது எவன்? வாழி யோ தோழீ 

தஞ்சமோ தோழீ தலைவன் வரக் காணேன் 20 

வஞ்சமோ உண்டு மயங்குமென் நெஞ்சன்றே, 

வஞ்சமோ உண்டு மயங்குமென் நெஞ்சாயின் 

எஞ்சலார் சொன்னது எவன்? வாழி யோ, தோழீ 

சொன்னது 

அரை௬றை கோயில் அணியார் ஜெகிழம் 25 

கரையாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என்றே, 

கரையாமல் வாங்கிய கள்வனாம் என்றே, 

குரைகழல் மாக்கள் கொலைகுறித் தனரே
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ஏங்கி மாழ்குதல் 

எனக் கேட்டுப் 

பொங்கி எழுந்தாள் விழுந்தாள் பொழிகதிர்த் 30 

திங்கள் முகிலொடுஞ் சேணிலம் கொண்டெனச் 

செங்கண் சிவப்ப அழுதாள் தன் கேள்வனை 

எங்கணா என்னா இனைந்து, ஏங்கி, மாழ்குவாள். 

துணிவு உரை 

இன்புறு தங்கணவர் இடர்எரி அகம்மூழ்கத் 

துன்புறு வனநோற்றுத் துயருறு மகளிரைப் போல் 35 

மன்பதை அலர்தூற்ற, மன்னவன் தவறிழைப்ப, 

அன்பனை இழந்தேன்யான் அவலம்கொண் டழிவலோ? 

நறைமலி வியனமார்பின் நண்பனை இழந்தேங்கித் 

துறைபல திறம்முழ்கித் துயர்உறு மகளிரைப்போல் 

மறனொடு திரியும்கோல் மன்னவன் தவறிழைப்ப, 40 

அறன்எனும் மடவோய் யான்அவலம் கொண்டழிவலோ? 

தம்முறு பெருங்கணவன் தழல்எரி அகம்மூழ்கக், 

கைம்மைகூர் துறைமூழ்கும் கவலைய மகளிரைப்போல் 

செம்மையின் இகந்தகோல் தென்னவன் தவறிழைப்ப, 

இம்மையும் இசைஒரீஇ, இனைந்து ஏங்கி அழிவலோ? 45 

காணிகா, 

வாய்வதின் வந்த குரவையின் வந்தீண்டும் 

ஆய மடமகளிர் எல்லீருங் கேட்டீமின் 

ஆய மடமகளிர் எல்லீருங் கேட்டைக்க 

பாய்திரை வேலிப் படுபொருள் நீ அறிதி 50 

காய்கதிர்ச் செல்வனே! கள்வனோ என்கணவன்?- 

'கள்வனோ அல்லன்; சருங்கயற்கண் மாதராய் 

ஒள்ளெரி உண்ணும், இவ்வூர் என்றது ஒருகுரல்.
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19. ஊர் சூழ்வரி 

[அயன்மயங்கிசைக் கொச்சக் கலிப்பா] 

முறையீடு 
என்றனன் வெய்யோன் இலங்கீர் வளைத்தோளி 

நின்றிலள் நின்ற சிலம்பொன்று கையேந்தி, 

முறையில் அரசன்தன் ஊரிருந்து வாழும் 

நிறையுடைப் பத்தினிப் பெண்டிர்காள் ஈதொன்று 

பட்டேன். படாத துயரம், படுகாலை 5 

உற்றேன் உறாதது உறுவனே? ஈதொன்று 

கள்வனோ அல்லன் கணவன் என் காற்சிலம்பு 

கொள்ளும் விலைப்பொருட்டாற் கொன்றாரே ஈதொன்று 

மாதர்த் தகைய மடவார்கண் முன்னரே, 

காதற் கணவனைக் காண்பனே! ஈதொன்று 

காதற் கணவனைக் கண்டால்,அவன் வாயில் 

தீதறு நல்உரை கேட்பனே! ஈதொன்று 

தீதறு நல்உரை கேளா தொழிவேனேல், 

நோதக்க செய்தாள் என்று எள்ளல் ஈதுஒன்று - என்று 

ஊரவர் திகைப்பு 

அல்லலுற்று ஆற்றாது அழுவாளைக் கண்டு, ஏங்கி, 15 

மல்லல் மதுரையார் எல்லாருந் தாம் மயங்கிக் 

களையாத துன்பம் இக் காரிகைக்குக் காட்டி 

வளையாத செங்கோல் வளைந்தது இதுவென்கொல்்? 

மன்னவர் மன்னன் மதிக்குடை வாள்வேந்தன் 

தென்னவன் கொற்றம் சிதைந்தது இதுவென்கொல்? 20 

மண்குளிரச் செய்யும் மறவடிவேல், நெடுந்தகை 

தண்குடை வெம்மை விளைத்தது இதுவென்கொல்்? 

செம்பொற் சிலம்பு ஒன்று கைஏந்தி நம்பொருட்டால் 

வம்பப் பெருதெய்வம் வந்தது இதுவென்கொல்? 

ஐஅரி உண்கண் அழுது ஏங்கி அரற்றுவாள் 25 

தெய்வம்உற் றாள்போலும் தகையள், இதுவென்கொல்?
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என்பன சொல்லி, இனைந்து ஏங்கி, ஆற்றவும் 

மண்பழி தூற்றும் குடியதே மாமதுரைக் 

கம்பலை மாக்கள் கணவனைத் தாங்காட்டச் 

செம்பொற்கொடி அனையாள் கண்டாளைத் தான் 
காணான் 30 

மல்லன்மா ஞாலம் இருள்ஊட்டி, மாமலைமேல், 

செவ்வென் கதிர்௬ருங்கிச் செங்கதிரோன் சென்றொளிப்பப் 

புல்லென் மருள்மாலைப் பூங்கொடியாள் பூசலிட, 

ஒல்லென் ஒலி படைத்தது ஊர். 

வண்டார் இருங்குஞ்சி மாலைதன் வார்குழல்மேற் 35 

கொண்டாள், தழீஇக் கொழுநன்பாற், காலைவாய்ப் 

புண்தாழ் குருதி புறம்சோர, மாலைவாய்க், 

கண்டாள், அவன் தன்னைக் காணாக் சடுந்துயரம். 

கண்ணகி கதறல் 

என்னுறு துயர் கண்டும் இடர் உறும் இவள்என்னீர் 

பொன்னுறு நறுமேனி பொடியாடிக் கிடப்பதோ? 40 

மன்னுறு துயர்செய்த மறவினை அறியாதேற்கு 

என்னுறு வினைகாண் ஆஇது என உரையீரோ? 

யாருமில் மருள்மாலை. இடருறு தமியேன்முன், 

தார்மலி மணிமார்பம் தரைமூழ்கிக் கிடப்பதோ? 

பார்மிகு பழிதூற்றப் பாண்டியன் தவறிழைப்ப, 45 

ஈர்வது ஓர் வினைகாண் ஆ இது என உரையீரோ? 

கண்பொழி புனல்சோரும் கடுவினைஉடையேன் முன், 

புண்பொழி குருதியிராய்ப் பொடியாடிக் கிடப்பதோ? 

மன்பதை பழிதூற்ற, மன்னவன் தவறுஇழைப்ப, 

உண்பதோர் வினைகாண் ஆ இது என உரையீரோ? 50 

முறையீடு 
பெண்டிரும் உண்டுகொல்! பெண்டிரும் உண்டுகொல்? 

கொண்ட கொழுநர் உறுகுறை தாங்குறூஉம் 

பெண்டிரும் உண்டுகொல்? பெண்டிரும் உண்டுகொல்? 

சான்றோரும் உண்டுகொல்? சான்றோரும் உண்டுகொல்? 

ஈன்ற குழவி எடுத்து வளர்க்குறூஉம் 55
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சான்றோரும் உண்டுகொல்? சான்றோரும் உண்டு கொல்? 

தெய்வமும் உண்டுகொல்? தெய்வமும் உண்டுகொல்? 

வைவாளில் தப்பியமன்னவன் கூடலில் 
தெய்வமும் உண்டுகொல்! தெய்வமும் உண்டுகொல்? 

என்றிவை சொல்லி அழுவாள் கணவன் தன் 60 

பொன்துஞ்சு மார்பம் பொருந்தத் தழீஇக் கொள்ள, 

நின்றாள், எழுந்து" நிறைமதி வாள்முகம் 

கன்றியது" என்றவள் கண்ணீர் கையான் மாற்ற 

அழுதேங்கி நிலத்தின் வீழ்ந்து ஆயிழையாள் தன் கணவன் 

தொழுதகைய திருந்தடியைத் துணைவளைக்கை 

யாற்பற்றப் 65 

பழுது ஒழிந்து எழுந்திருந்தான் பல்லமரர் குழாத்துளான். 

"எழுதெழில் மலர் உண்கண் இருந்தைக்க" எனப்போனான். 
மாயங்கொல்? மற்றென்கொல்? மருட்டியதோர் 

தெய்வம் கொல்? 

போயெங்கு நாடுகேன்? பொருள் உரையோ இதுவன்று 

காய்சினம் தணிந்தன்றிக் கணவனைக் கைகூடேன் 70 

தீவேந்தன் தன்னைக்கண்டு, இத் திறம்கேட்பல் 

பான்! என்றாள். 

என்றாள் எழுந்தாள் இடருற்ற தீக்கனா 

நின்றாள் நினைந்தாள் நெடுங்கயற்கண் நீர்சோர; 

நின்றாள் நினைந்தாள் நெடுங்கயற்கண் நீர்துடையாச் 

சென்றாள். அரசன் செழுங்கோயில் வாயில்முன். 75 

20 வழக்குரை காதை 

அரசன் வீற்றிருக்கை 

ஆங்குக் 

குடையொடு கோல்வீழ நின்று நடுங்கும் 

கடைமணி யின்குரல் காண்பென் காண்'எல்லா 7 

திசையிரு நான்கும் அதிர்ந்திடும்; அன்றிக் 

கதிரை இருள்விழுங்கக் காண்பென் காண். எல்லா ! 5 

விடுங்கொடி வில்லிர வெம்பகல் வீழும்
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கடுங்கதிர் மீன்: இவை காண்பென் காண், எல்லா!" 

செங்கோலும், வெண்குடையும், 

செறிநிலத்து மறிந்து! வீழ்தரும் 
நங்கோன்-தன் கொற்றவாயில் 

மணிநடுங்க, நடுங்கும் உள்ளம்; 

இரவு வில்லிடும்; பகல் மீன்விழும் 

இரு நான்கு திசையும் அதிர்ந்திடும்; [0 
வருவதோர் துன்பம் உண்டு 

மன்னவற்கு யாம் உரைத்தும்' என - 

ஆடி ஏந்தினர், கலன் ஏந்தினர், 

அவிர்ந்து விளங்கும் அணி இழையினர்; 

கோடி ஏந்தினர், பட்டு ஏந்தினர், 

கொழுந் திரையலின் செப்பு ஏந்தினர், 

வண்ணம் ஏந்தினர் ௬ண்ணம் ஏந்தினர், 

மான் மதத்தின் சாந்து ஏந்தினர், 

கண்ணி ஏந்தினர், பிணையல் ஏந்தினர், 

கவரி ஏந்தினர். தூபம் ஏந்தினர், 15 

கூனும், குறளும், ஊமும் கூடிய 

குறுந்தொழில் இளைஞர் செறிந்து சூழ்தர, 
நரை விரைஇய நறுங் கூந்தலர், 

உரை விரைஇய பலர் வாழ்த்திட ; 

'ஈண்டு நீர் வையம் காக்கும் 

பாண்டியன் பெருந்தேவி வாழ்க' என, 

ஆயமும் காவலும் சென்று 

அடியீடு பரசி ஏத்தக் 

. கோப்பெருந் தேவிசென்று, தன் 

தீக்கனாத் திறம்உரைப்ப - 20
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அரிமான் ஏந்தியஅ மளிமிசை இருந்தனன் 

திருவீழ் மார்பின் தென்னவர் கோவே,;; - இப்பால் ! 

செய்தி அறிவித்தல் 

"வாயிலோயே/ வாயிலோயே ; 

அறிவுஅறை போகிய பொறியறு நெஞ்சத்து, 

இறைமுறை பிழைத்தோன் வாயி லோயே! 25 

'இணை அரிச் சிலம்பொன்று ஏந்திய கையள், 

கணவனை இழந்தாள், கடையகத் தாள்' என்று 

அறிவிப் பாயே! அறிவிப் பாயே! என - 

வாயிலோன், வாழி! எம் கொற்கை வேந்தே வாழி! 

தென்னம் பொருப்பின் தலைவ, வாழி! 30 

பழியொடு படராப் பஞ்வ வாழி 

செழிய, வாழி! தென்னவ வாழி! 

அடர்த்தெழு குருதி அடங்காப் பசுந்துணிப் 

பிடர்த்தலைப் பீடம் ஏறிய மடக்கொடி 

வெற்றிவேல் தடக்கைக் கொற்றவை, அல்லள்; 35 

அறுவர்க்கு இளைய நங்கை, இறைவனை 

ஆடல் கண்டருளிய அணங்கு, சூர்உடைக் 

கானகம் உகந்த காளி, தாருகன் 

பேருரம் கிழித்த பெண்ணும் அல்லள்; 

செற்றனள் போலும், செயித்தனள் போலும், 40 

பொற்றொழிற் சிலம்பு ஒன்று ஏந்திய கையள், 

கணவனை இழந்தாள் கடைஅகத் தாளே; 

கணவனை இழந்தாள் கடைஅகத் தாளே' என - 

அரச அவை 

'வருக, மற்று அவள் தருக, ஈங்கு' என- 

வாயில் வந்து, கோயில் காட்டக் 45 

கோயில் மன்னனைக் குறுகினள் சென்றுழி- 

'நீர்வார் கண்ணை, எம்முன் வந்தோய்! 

யாரை யோ, நீ மடக்கொடி யோய்?' என-
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'தேரா மன்னா! செப்புவது உடையேன், 

எள்ளறு சிறப்பின் இமையவர் வியப்பப் 

புள்ளுறு புன்கண் தீர்த்தோன்: அன்றியும் 

வாயிற் கடைமணி நடுநா நடுங்க 

ஆவின் கடைமணி உகுநீர் நெஞ்ச௬டத் தான்தன் 

அரும்பெறல் புதல்வனை ஆழியின் மடித்தோன்; 

பெரும்பெயர்ப் புகார் என் பதியே; அவ்வூர் 

ஏசாச் சிறப்பின், இசைவிளங்கு பெருங்குடி 

மாசாத்து வாணிகன் மகனை ஆசி, 

வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை துரப்பச் 

சூழ்கழல் மன்னா! நின்னகச்ப் புகுந்து, ஈங்கு 

என்காற் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி, நின்பாற் 

கொலைக்களப் பட்ட கோவலன் மனைவி! 

கண்ணகி என்பது என் பெயரே' எனப் - 

வழக்காடுதல் 

பெண்ணணங்கே! 

கள்வனைக் கோறல் கடுங்கோல் அன்று; 

வெள்வேல் கொற்றம்-காண்' என-ஒள்ளிழை 

'தல்திறம் படராக் கொற்கை வேந்தே! 

எண்காற் பொற்சிலம்பு மணியுடை அரியே' எனத் - 

'தேமொழி! உரைத்தது செவ்வை நன்மொழி; 

யாம்உடைச் சிலம்பு முத்து௨டை அரியே; 

'தருக' எனத் தந்து, தான்முன் வைப்பக், 

கண்ணகி அணிமணிக் காற்சிலம்பு உடைப்ப. 

மன்னவன் வாய்முதல் தெறித்தது. மணியே - 

ஆட்சி விழ்ச்சி 

மணிகண்டு 

தாழ்ந்த குடையன், தளர்ந்தசெங் கோலன், 

'பொன்செய் கொல்லன் தன்சொற் கேட்ட 
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யானோ அரசன்? யானே கள்வன்! 

மன்பதை காக்கும் தென்புலம் காவல் 75 

என்முதற் பிழைத்தது; கெடுகஎன் ஆயுள்! என 

மன்னவன் மயங்கி வீழ்ந்தனனே; தென்னவன் 

கோப்பெருந் தேவி குலைந்தனள் நடுங்கிக். 

'கணவனை இழந்தோர்க்குக் காட்டுவது இல்' என்று 

இணையடி தொழுதுவீழ்ந் தனளே, மடமொழி - 80 

8. வெண்பாக்கள் 

அல்லவை செய்தார்க்கு அறங்கூற்றம் ஆம்' என்னும் 

பல்லவையோர் சொல்லும் பழுதன்றே-பொல்லா 

வடுவினையே செய்த வயவேந்தன் தேவி! 

கடுவினையேன் செய்வது உம் காண்! 

காவி உ குநீரும். கையில் தனிச்சிலம்பும். 

ஆவி குடிபோன அவ்வடிவும்-பாவியேன் 

காடெல்லாம் சூழ்ந்த கருங்குழலும். கண்டஞ்சிக் 

கூடலான் கூடா யினான்! 2 

மெய்யிற் பொடியும், விரித்த கருங்குழலும் 

கையில் தனிச்சிலம்பும் கண்ணீரும்-வையைக்கோன் 

கண்டளவே தோற்றான், அக்காரிகைதன் சொற் செவியில் 

உண்டளவே தோற்றான் உயி. 3 

21. வஞ்சின மாலை 

அரசியிடம் அறை கூவல் 

கோவேந்தன் தேவி! கொடுவினை யாட்டியேன்; 

யாவுந் தெரியா இயல்பினேன்; ஆயினும். 

முற்பகல் செய்தான் பிறன்கேடு தன்கேடு 

பிற்பகல் காண்குறூஉம் பெற்றிய காண்! - நற்பகலே 

வன்னி மரமும் மடைப்பளியுஞ் சான்றாக 5 

முன்னிறுத்திக் காட்டிய மொய்குழ லாள்; - |
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- பொன்னிக் 

கரையில் "மணற் பாவை நின் கணவன் ஆம்" என்று, 

உரைசெய்த மாதரொடும் போகாள், திரைவந்து 

, அழியாது சூழ்போக, ஆங்குஉந்தி நின்ற 
வரிஆர் அகலல்குல் மாதர்; - 2 

-உரைசான்ற ம 

மன்னன் கரிகால் வளவன் மகள் வஞ்சிக்கோன் 

தன்னைப் புனல்கொள்ளத் தான்புனலின் பின்சென்று, 

"கன்னவில் தோளாயோ," என்னக் கடல் வந்து 

முன்னிறுத்திக் காட்ட, அவனைத் தழீஇக் கொண்டு, 

பொன்னங் கொடிபோலப் போதந்தாள்; - 3 

- மன்னி 15 

மணன் மலி பூங்கானல் வருகலன்கள் நோக்கிக் 

கணவன் வரக் கல்லுருவம் நீத்தாள்; - 4 

- இணையாய 

மாற்றாள் குழவி விழத் தன் குழவி யும்கிணற்று 
வீழ்த்து, ஏற்றுக் கொண்டு எடுத்த வேற்கண்ணாள்; - 4 

- வேற்றொருவன் 

நீள்நோக்கம் கண்டு, 'நிறைமதி வாள்முகத்தைக் 20 

தானோர் குரக்கு முகம் ஆக,' என்று, போன 

கொழுநன் வரவே, குரக்குமுகம் நீத்த 

பழுமணி அல்குற்பூம் பாவை; - 6 

"விழுமிய 

பெண்ணறிவு என்பது பேதைமைத்தே" என்றுரைத்த 

நுண்ணிறிவினோர் நோக்கம்; நோக்காதே, எண்ணிலேன் 25 

வண்டர் அயர்விடத்து; யானோர் மகள் பெற்றால் 

ஒண்டொடி; நீயோர் மகன் பெறின், கொண்ட 

கொழுநன் அவளுக்கு என்று, யான் உரைத்த மாற்றம் 

கெழுமியவள் உரைப்பக் கேட்ட விழுமத்தால் 

சிந்தை நோய் கூரும் திருவிலேற்கு' என்று எடுத் துத் 30
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தந்தைக்குத் தாயுரைப்பக் கேட்டாளாய், முந்தியோர் 

கோடிக் கலிங்கம் உடுத்துக் குழல்கட்டி 

நீடித் தலையை வணங்கித் தலைசுமந்த 

ஆடகப்பூம் பாவை அவள்; - 7 

131 

- போல்வார் நீடிய 

மட்டார் குழலார் பிறந்தபதிப் பிறந்தேன்; 

பட்டாங்கு யானும் ஒர் பத்தினியே ஆமாகில் 

ஒட்டேன் அரசோடு ஒழிப்பேன் மதுரையும்! என் 

பட்டிமையும் காண்குறுவாய் நீ' என்னா விட்டு அகலா - 

எரியிடல் 

'நான்மாடக் கூடன் மகளிரும் மைந்தரும், 

வானக் கடவுளரும், மாதவருங் கேட்டீமின்; 

யானமர் காதலன் தன்னைத் தவறுஇழைத்த 

கோநகர் சீறினேன்: குற்றமிலேன் யான்' என்று - 

இடமுலை கையால் திருகி, மதுரை 

வலமுறை மும்முறை வாரா, அலமந்து. 

மட்டார் மறுகின் மணிமுலையை வட்டித்து, 

விட்டாள் எறிந்தாள். விளங்கு இழையாள் - 

- வட்டித்த 
நீல நிறத்துத் திரிசெக்கர் வார்சடைப் 

பால்புரை வெள்ளெயிற்றுப் பார்ப்பனக் கோலத்து, 

மாலை எரியங்கி வானவன் தான் தோன்றி, 

'மாபத்தினி! நின்னை மாணப்பிழைத்த நாள் 

பாயெரி இந்தப் பதியூட்டப், பண்டேயோர் 

ஏவல் உடையேனால்; யார்பிழைப்பார், ஈங்கு? என்னப் 

' பார்ப்பார். அறவோர், பசு, பத்தினிப் பெண்டிர், 

மூத்தோர், குழவி எனும் இவரைக் கைவிட்டுத் 
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தீத்திறத்தார் பக்கமே சேோர்க' என்று, காய்த்திய 55 

பொற்றொடி ஏவப், புகைஅழல் மண்டிற்றே 

நற்றேரான் கூடல் நகர், 

வெண்பா 

பொற்பு வழுதியும், தன் பூவையரும் மாளிகையும், 

விற்பொலியும் சேனையும், மா வேழமும் - கற்பு உண்ணத் 

தீத்தரு வெங்கூடல் தெய்வக் கடவுளரும் 

மாத்துவத் தால்மறைந்தார் மற்று. 

22 அழற்படு காதை 

எரி பற்றுதல் 

ஏவல் தெய்வத்து எரிமுகம் திறந்தது; 
காவல் தெய்வம் கடைமுகம் அடைத்தன 

அரைசர் பெருமான், அடுபோர்ச் செழியன் 

வளைகோல் இழுக்கத்து உயிர்ஆணி கொடுத்து, ஆங்கு 

இருநில மடந்தைக்குச் செங்கோல் காட்டப் 5 

புரைதீர் கற்பின் தேவி - தன்னுடன் 

அரைசு கட்டிலில் துஞ்சியது அறியாது; 

ஆசான், பெருங்கணி, அறக்களத்து அந்தணர், 

காவிதி; மந்திரக் கணக்கர்-தம்மொடு 

கோயில் மாக்களும், குறுங்தொடி மகளிரும், 

ஒவியச் சுற்றத்து உரையவிந்து இருப்பக் - 10 

காழோர், வாதுவர், கடுந்தேர் ஊருநர்; 

வாய்வாள் மறவர் மயங்கினர் மலிந்து, 

கோமகன் கோயில் கொற்ற வாயில் 

தீமுகம் கண்டு, தாம் விடை கொள்ள - 15
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ஆதிப் பூதம் 
நித்திலப் பைம்பூண் நிலாத்திகழ் அவிர்ஒளித் 

தண்கதிர் மதியத் தன்ன மேனியன்; 

ஒண்கதிர் நித்திலம் பூணொோடு புனைந்து, 

வெண்ணிறத் தாமரை. அறுகை, நந்தி, என்று 

இன்னவை முடித்த நன்னிறச் சென்னியன்; 20 

நுரைஎன விரிந்த நுண்பூங் கலிங்கம் 

புலராது உடுத்த உடையினன்; மலரா 

வட்டிகை இளம்பொரி, வன்னிகைச், சந்தனம், 

கொட்டமொடு அரைத்துக் கொண்ட மார்பினன்; 

தேனும். பாலும், கட்டியும் பெட்பச் 25 

சேர்வன பெறூஉம் தீம்புகை மடையினன்; 

தீர்த்தக் கரையும், தேவர் கோட்டமும், 

ஒத்தின சாலையும், ஒருங்குடன் நின்று, 

பின்பகற் பொழுதில் பேணினன் ஊர்வோன்; 

நண்பகல் வரஅடி ஊன்றிய காலினன்; 30 

விரிகுடை, தண்டே. குண்டிகை, காட்டம், 

பிரியாத் தருப்பை, பிடித்த கையினன்; 

நாவினும் மார்பினும் நவின்ற நூலினன்; 

முத்தீ வாழ்க்கை முறைமையின் வழாஅ, 

வேத முதல்வன் கேள்விக் கருவியொடு. 35 

ஆதிப் பூதத்து அதிபதிக் கடவுளும் - 

அரச பூதம் 

[வென்றி வெங்கதிர் புரையும் மேனியன்; 

குன்றா மணிபுனை பூணினன்; பூணொடு 

முடிமுதற் கலன்கள் பூண்டனன்; முடியொடு 

சண்பகம், கருவிளை, செங்கூ தாளம், 40 

தண்கமழ் பூநீர்ச் சாதியோடு இனையவை 

கட்டும் கண்ணியும் தொடுத்த மாலையும் 

ஒட்டிய திரணையோடு ஒசிந்த பூவினன், 

அங்குலி கையெறிந்து அஞ்சுமக் விரித்த
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குங்கும வருணங் கொண்ட மார்பினன் ; 45 

பொங்கொளி யரத்த பூம்பட்டு உடையினன்; 

முகிழ்த்தகைச் 
சாலி அயினி பொற்கலத்து ஏந்தி, 

ஏலும் நற்௬வை இயல்புளிக் கொணர்ந்து; 

வெம்மையின் கொள்ளும் மடையினன்; செம்மையில் ] 50 

பவளச் செஞ்சுடர் திகழொளி மேனியன்; 

ஆழ்கடல் ஞாலம் ஆள்வோன் தன்னின், 

முரைசொடு வெண்குடை கவரி, நெடுங்கொடி 

உரைசால் அங்குசம், வடிவேல், வடிகயிறு, 

எனவிவை பிடித்த கையினன் ஆகி, 55 

எண்ணருஞ் சிறப்பின் மன்னரை ஒட்டி, 

மண்ணகங் கொண்டு, செங்கோல் ஓச்சிக் 

கொடுந்தொழில் கடிந்து கொற்றம் கொண்டு, 

நடும்புகழ் வளர்த்து, நானிலம், புரக்கும் 

உரைசால் சிறப்பின் நெடியோன் அன்ன 

அரைச பூதத்து அருந்திறல் கடவுளும் - 60 

வாணிகப் பூதம் 

செந்நிறப் பசும்பொன் புரையும் மேனியன்; 

மன்னிய சிறப்பின் மறவேன் மன்னவர் 

அரைசு முடிஒழிய அமைத்த பூணினன், 

வாணிக மரபின் நீணிலம் ஓம்பி, 65 

நாஞ்சிலும் துலாமும் எந்திய கையினன்; 

[ உரைசால் பொன்னிறம் கொண்ட உடையினன்; 

வெட்சி, தாழை, கட்கமழ் ஆம்பல், 

சேடல், நெய்தல், பூளை, மருதம் 

கூட முடித்த சென்னியன், நீடு ஒளிப் 70 

பொன்னென விரிந்த நனனிறச் சாந்தம் 

தன்னொடு புனைந்த மின்னிற மார்பினன்; 

கொள்ளும், பயறும், துவரையும், உழுந்தும்,
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நள்ளியம் பலவும நயந்துஉடன் அளைஇக் 

' கொள்' எனக் கொள்ளும் மடையினன்; புடைதரு 75 

நெல்வுடைக் களனே, புள்ளுடைக் கழனி. 

வாணிகப் பீடிகை நீள்நிழற் காஞ்சிப், 

பாணிகைக் கொண்டு முற்பகற் பொழுதில் 

உள்மகிழந்து உண்ணு வோனே; அவனே 

நாஞ்சிலம் படையும், வாய்ந்துறை துலாமும் 80 

சூழ்ஒளித் தாலும்; யாழும் ஏந்தி, 
விளைந்துபதம் மிகுந்து, விருந்துபதம் தந்து, 
மலையவும் கடலவும் அரும்பலம் கொணர்ந்து; 

விலைய ஆக வேண்டுநர்க்கு அளித்து, ஆங்கு ] 

உழவுதொழில் உதவும் பழுதில் வாழ்க்கைக் 85 

கிழவன் என்போன் கிளர்ஒளிச் சென்னியின் 

இளம்பிறை சூடிய இறையவன் வடிவின்ஓர் 

விளங்கொளிப் பூத வியன்பெரும் கடவுளும் - 

வேளாண் பூதம் 

[ கருவிளை புரையும் மேனியன்; அரியொடு 

வெள்ளி புனைந்த பூணினன்; தெள்ளொளிக் 90 

காழகம் செறிந்த உடையினன; காழகில் 

சாந்து புலர்ந்து அகன்ற மார்பினன்; ஏந்திய 

கோட்டினும், கொடியினும், நீரினும், நிலத்தினும், 

காட்டிய பூவிற் கலந்த பித்தையன்; 

கம்மியர் செய்வினைக் கலப்பை ஏந்திச், 95 

செம்மையின் வரூஉம் சிறப்புப் பொருந்தி,] 

மண்ணுறு திருமண் புரையும் மேனியன்; 

ஓண்ணிறக் காழகஞ் சேர்ந்த உடையினன்; 

ஆடற்கு அமைந்த அவற்றொடு பொருந்திப், 
பாடற்கு அமைந்த பலதுறை போகிக் 100 

கலிகெழு கூடற் பலிபெறு பூதத் 

தலைவன் என்போன் தானும் தோன்றி -
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கோமுறை பிழைத்த நாளில் இந்நகர் 

தீமுறை உண்பதுஒர் திறன் உண்டு' என்பது 

ஆம் முறையாக அறிந்தனம் ஆதலின், 105 

யாம்முறை போவது இயல்பு அன்றோ ?! எனக் 

கொங்கை குறித்த கொற்ற நங்கைமுன் 

நாற்பால் பூதமும் பாற்பாற் பெயரக் - 

தெருக்களில் தீ 

கூல மறுகும் கொடித்தேர் வீதியும், 

பால்வேறு தெரிந்த நால்வேறு தெருவும் 110 

[ உரக்குரங்கு உயர்த்த ஒண்சிலை உரவோன் ] 

காவெரி ஊட்டிய நாள்போற் கலங்க 

அறவோர் மருங்கின் அழற்கொடி விடாது 

மறவோர் சேரி மயங்குஎரி மண்ட - 

கறவையும் கன்றும் கனல்எரி சேரா, 115 

அறவை ஆயர் அசன்தெரு அடைந்தன; 

மறவெங் களிறும் மடப்பிடி நிரைகளும், 

விரைப்ரிக் குதிரையும் புறமதிற் பெயர்ந்தன ; 

சாந்தம் தோய்ந்த ஏந்துஒள வனமுலை 

மைத்தடங் கண்ணார் மைந்தர் தம்முடன், 

செப்புவாய் அவிழ்ந்த தேம்பொதி நறுவிரை 120 

நறுமலர் அவிழ்ந்த நாறிரும் உச்சித் 
துறுமலர்ப் பிணையல் சொரிந்த பூந்துகள், 

குங்குமம் எழுதிய கொங்கை முன்றில் 

பைங்காழ் ஆரம், பரிந்தன பரந்த 

தூமென் சேக்கைத் துனிப்பதம் பாராக் 125 

காமக் கள்ளாட்டு அடங்கினர் மயங்கத் -
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திதலை அல்குல் தேங்கமழ் குழலியர் 

குதலைச் செவ்வாய்க் குறுநடைப் புதல்வரொடு 

பஞ்சி ஆர் அமளியில் துஞ்சு துயில் எடுப்பி, 

வானரைக் கூந்தல் மகளிரொடு போத; 

பெருமனைக் கிழத்தியர் கருத்து 

வருவிருந்து ஒம்பி மனையறம் முட்டாப் 

பெருமனைக் கிழத்தியர் பெருமகிழ்வு எய்தி. 

' இலங்குபூண் மார்பிற் கணவனை இழந்து, 

சிலம்பின் வென்ற சேயிழை நங்கை, 

கொங்கைப் பூசல் கொடிதேர அன்று' எனப் 

பொங்கெரி வானவன் தொழுதனர் ஏத்தினர்; 

செயல் ஒழிதல் 

எண்-நான்கு இரட்டி இருங்கலை பயின்ற, 

பண்இயல் மடந்தையர் பயங்கெழு வீதித், 

தண்ணுமை முழவம், தாழ்தரு தீங்குழல், 
பண்ணுக்கிளை பயிரும் பண்ணியாழ்ப் பாணியொரு 

நாடக மடந்தையர் ஆடரங்கு இழந்து. ஆங்கு. 

' எந்நாட் டாள்கொல்? யார்மகள் கொல்லோ ? 

இந்நாட்டு இவ்வூர் இறைவனை இழந்து. 
தேரா மன்னனைக் சிலம்பின் வென்று. இவ் 

ஊர்தீ ஊட்டிய ஒரு மகள்' என்ன - 

அந்தி விழவும், ஆரண ஓதையும், 

செந்தீ வேட்டலும், தெய்வம் பரவலும் 

மனைவிளக் குறுத்தலும். மாலை அயர்தலும்; 

வழங்குகுரல் முரசமும், மடிந்த மாநகர் - 
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மதுராபதி தோன்றுதல் 

காதலற் கெடுத்த நோயொடு; உளங்கனன்று, 

ஊதுஉலைக் குருகின் உயிர்ததனள்; உயிர்த்து, 

மறுகிடை மறுகும், கவலையிற் கவலும், 

இயங்கலும் இயங்கும், மயங்கலும் மயங்கும், 

ஆரஞர். உற்ற வீரபத் தினிமுன் 155 

கொந்தழல் வெம்மைக் கூர்எரி பொறாஅள் 

வந்து தோன்றினள் மதுராபதி - என். 

வெண்பா 

மாமகளும், நாமகளும், மாமயிடன் செற்றுகந்த 

கோமகளும், தாம்படைத்த கொற்றத்தாள்; - நாம 

முதிரா முலைகுறைத்தாள்; முன்னரே வந்தாள்; 

மதுரா பதிஎன்னும் மாது. 

23 கட்டுரை காதை 

மதுராபதி முறையீடு 

சடையும் பிறையும் தாழ்ந்த சென்னிக், 

குவளை உண்கண் தவளவாள் முகத்தி; 

கடைஎயிறு அரும்பிய பவளச்செவ் வாய்த்தி; 

இடைநிலா விரிந்த நித்தில நகைத்தி, 
இடமருங்கு இருண்ட நீலம் ஆயினும், 5 

வலமருங்கு பொனனிறம் புரையும் மேனியள்; 

இடக்கை பொலம்பூந் தாமரை ஏந்தினும், - 

வலக்கை அஞ்ச௬ுடர்க் கொடுவாள் பிடித்தோள்; 

வலக்கால் புனைகழல் கட்டினும் . இடக்கால் 

தனிச்சிலம்பு அரற்றும் தகைமையள்; பனித்துறைக் 10 

கொற்கைக் கொண்கன், குமரித் துறைவன், 

பொற்கோட்டு வரம்பன், பொதியிற் பொருப்பன், 

குலமுதற் கிழத்தி; ஆதலின் - அலமந்து, 
ஒருமுலை குறைத்த திருமா பத்தினி,
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அலமரு திருமுகத்து ஆயிழை நங்கை-தன் 15 

முன்னிலை ஈயாள் பின்னிலைத் தோன்றிக் 

கேட்டிசின் வாழி, நங்கை! என் குறை' என - 

வாட்டிய திருமுகம் வலவயிற் கோட்டி. 

' யாரை நீ, என்பின் வருவோய்? என்னுடை 

ஆர் அஞர் எவ்வம் அறிதியோ?' என - 20 

' ஆர் அஞர் எவ்வம் அறிந்தேன். அணி-இழாஅய் ! 

மாபெருங் கூடல் மதுராபதி என்பேன்; 

கட்டுரை யாட்டியேன், யான்நின் கணவற்குப் 

பட்ட கவற்சியேன்; பைந்தொடி கேட்டி; 

பெருந்தகைப் பெண்! ஒன்று கேளாய், என் நெஞ்சம் 25 

வருந்திப் புலம்புறு நோய் 
தோழீ! நீ ஈதொன்று கேட்டி எங் கோமகற்கு 

ஊழ்வினை வந்தக் கடை; 

மாதராய் ஈது ஒன்றுகேள், உன் கணவற்குத் 

தீதுற வந்த வினை; காதில் 30 

மறைநா ஒசை அல்லது; யாவதும் 

மணிநா ஒசை கேட்டலும் இலனே; 

அடிதொழுது இறைஞ்சா மன்னர் அல்லது 

குடிபழி தூற்றும் கோலனும் அல்லன், 

பொற்கைப் பாண்டின் செயல் 

இன்னுங் கேட்டி; நன்னுதல் மடந்தையர் 35 

மடங்கெழு நோக்கின் மதமுகம் திறப்புண்டு. 

இடங்கழி நெஞ்சத்து இளமை யானை 

கல்விப் பாகன் கையகப் படாஅது, 

ஒல்கா உள்ளத்து ஒடும் ஆயினும், 

ஒழுக்கொடு புணர்ந்தவிவ் விழுக்குடிப் பிறந்தோர்க்கு 40 

இழுக்கம் தாராது;
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இதுவும் கேட்டி - 
உதவா வாழ்க்கைக் கீரந்தை மனைவி, 

புதவக் கதவம் புடைத்தனன் ஒருநாள், 

"அரைச வேலி அல்லது யாவதும் 

புரைதீர் வேலி இல்' என மொழிந்து, 45 

மன்றத்து இருத்திச் சென்றீர், அவ்வழி 
இன்றவ் வேலி காவா தோ?" எனச், 

செவிச் சூட்டு ஆணியின்; புகைஅழல் பொத்தி, 

நெஞ்சம் ௬டுதலின், அஞ்சி, நடுக்குற்று, 
வச்சிரத் தடக்கை அமரர் கோமான் 50 

உச்சிப் பொன்முடி ஒளிவளை உடைத்த கை 

குறைத்த செங்கோல் குறையாக் கொற்றத்து 

இறைக்குடிப் பிறந்தோர்க்கு இழுக்கம் இன்மை; 

திருத்திய தீர்ப்பு 
இன்னுங் கேட்டி! நன்வாய் ஆகுதல்' 

பெருஞ்சோறு பயந்த திருந்துவேல் தடக்கை 55 

திருநிலை பெற்ற பெருநாள் இருக்கை, 

அறனறி செங்கோல், மறநெறி நெடுவாள், 

புறவுநிறை புக்கோன், கறவைமுறை செய்தோன்; 

பூம்புனல் பழனப் புகார்நகர் வேந்தன், 

தாங்கா விளையுள், நன்னாடு-அதனுள் 60 

வலவைப் பார்ப்பான், பராசரன் என்போன், 

்.. குலவுவேற் சேரன் கொடைத்திறம் கேட்டு, 

" வண்தமிழ் மறையோற்கு வானுறை கொடுத்த 

திண்திறல் நெடுவேற் சேரலன் காண்கு" எனக். 

காடும். நாடும், ஊரும் போகி, 65 

நீடுநிலை மலயம் பிற்படச் சென்று, ஆங்கு,
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ஒன்றுபுரி கொள்கை இருபிறப் பாளர் 

முத்தீச் செல்வத்து நான்முறை முற்றி 
ஐம் பெரு வேள்வியும் செய்தொழில் ஓம்பும் 

அறுதொழில் அந்தணர் பெறுமுறை வகுக்க, 

நாவலம் கொண்டு, நண்ணார் ஒட்டி, 

பார்ப்பன வாகை சூடி, ஏற்புற 

நன்கலம் கொண்டு தன்பதிப் பெயர்வோன் 

செங்கோல் தென்னன் திருந்துதொழில் மறையவர் 

தங்கால் என்பது ஊரே; அவ்வூர்ப் 

பாசிலை பொதுளிய போதி மன்றத்துத் 

தண்டே, குண்டிகை, வெண்குடை, காட்டம், 

பண்டச் சிறுபொதி, பாதக் காப்பொடு 

களைந்தனன் இருப்போன்; 

"காவல் வெண்குடை 

விளைந்துமுதிர் கொற்றத்து விறலோன் வாழி! 

கடற்கடம்பு எறிந்த காவலன் வாழி; 

விடர்ச்சிலை பொறித்த விறலோன் வாழி! 

பூந்தண் பொருநைப் பொறையன் வாழி! 

மாந்தரஞ் சேரல் மன்னவன் வாழ்க!" எனக்; 

குழலும். குடுமியும் மழலைச் செவ்வாய்த் 

தனர்நடை. ஆயத்து, தமர்முதல் நீங்கி, 

விளையாடு சிறாஅர் எல்லாம் சூழ்தரக்; 

"குண்டப்பார்ப்பீர்! என்னோடு ஒதி, என் 

பண்ட.ச் சிறுபொதி கொண்டுபோ மின்" எனச், 

சீர்த்தகு சிறப்பின் வார்த்திகன் புதல்வன், 

ஆலமர் செல்வன் பெயர்கொண்டு வளர்ந்தோன் 

பால்நாறு செவ்வாய்ப் படியோர் முனனாத 
தளர்நா வாயினும், மறைவிளி வழாஅது, 
உளமலி உவகையோடு ஒப்ப ஒதத்; 
தக்கிணன் தன்னை மிக்கோன் வியந்து, 
முத்தப் பூணூல். அத்தகு புனைகலம், 
கடகம், தோட்டொடு கையுறை ஈத்துத். 
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தன்பதிப் பெயர்ந்த னனாக - நன்கலன் 

புனைபவும் பூண்பவும் பொறா௮அ ராகி ; 

வார்த்திகன் தன்னைக் காத்தனர் ஓம்பிக் 100 

கோத்தொழில் இளையவர் கோமு றைஅன்றிப், 

"படுபொருள் வெளவிய பார்ப்பான் இவன்" என, 

இடுசிறைக் கோட்டத்து இட்டனராக,- 

வார்த்திகன் மனைவி, கார்த்திகை என்போள், 

அலந்தனள், ஏங்கி அழுதனள், நிலத்தில் 105 

புலந்தனள், புரண்டனள், பொங்கினள்; அதுகண்டு, 

மையறு சிறப்பின் ஐயைகோயில் 

செய்வினைக் கதவம் திறவா தாகலின்- 

திறவாது அடைத்த திண்ணிலைக் சுதவம் 

மறவேல் மன்னவன் கேட்டனன் மயங்கிக், 110 

"கொடுங்கோல் உண்டுகொல்? கொற்றவைக் குற்ற 

இடும்பை யாவதும் அறிந்தீ மின்” என- 

ஏவல் இளையவர் காவலன் தொழுது, 

வார்த்திகற் கொணர்ந்த வாய்மொழி உரைப்ப- 

நீர்த்தன்று இது என நெடுமொழி கூறி, 115 

"அறியா மாக்களின் முறைநிலை திரிந்தவென் 

இறைமுறை பிழைத்தது; பொறுத்தல்நும் கடன்" எனத் 

தடம்புனல் கழனித் தங்கால் தன்னுடன் 

மடங்கா விளையுள் வயலூர் நல்கிக், 

கார்த்திகை கணவன் வார்த்திகன் முன்னர், 120 

இருநில மடந்தைக்குக் திருமார்பு நல்கி அவள் 

தணியா வேட்கையும் சிறிதுதணித் தனனே; 

நிலைகெழு கூடல் நீள்நெடு மறுகின் 

மலைபுரை மாடம் எங்கணும் கேட்பக் 

கலையமர் செல்வி கதவம் திறந்தது; 125 

"சிறைப்படு கோட்டம் சீமின்; யாவதும் 
கறைப்படு மாக்கள் கறைவீடு செய்ம்மின்; 

இடுபொருள் ஆயினும். படுபொருள் ஆயினும், 

உற்றவர்க்கு உறுதி, 'பெற்றவர்க்கு ஆம்" என, 
யானை எருத்தத்து, அணிமுர௬ு இரீஇக் 130 
கோன்முறை அறைந்த கொற்ற வேந்தன் 

தான்முறை பிழைத்த தகுதியும் கேள் நீ;
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செழியன் முறை பிறழ்தல் காரணம் 

"ஆடித் திங்கள் பேரிருட் பக்கத்து 

அழல்சேர் குட்டத்து, அட்டமி ஞான்று, 

வெள்ளரி வாரத்து, ஒள்ளெரி உண்ண, 135 

உரைசால் மதுரையோடு அரைசு கேடுறும்" எனும். 

உரையும் உண்டே, நிரைதொடி யோயே!- 

கோவலன் முற்பிறப்புச் செய்தி 

கடிபொழில் உடுத்த கலிங்க நல்நாட்டு, 

வடிவேல் தடக்கை வசுவும், குமரனும், 

தீம்புனல் பழனச் சிங்க புரத்தினும், 140 

காம்புஎழு கானக் கபில புரத்தினும். 

அரைசாள் செலவத்து, நிரைதார் வேந்தர் 

வீயாத் திருவின் விழுக்குடிப் பிறந்த 
தாய வேந்தர் தம்முட் பகையுற, : 

இருமுக் காவதத்து இடைநிலத்து யாங்கணும், 145 

செருவல் வென்றியின் செல்வோர் இன்மையின், 

அரும்பொருள் வேட்கையின் பெருங்கலன் சுமந்து, 

கரந்துறை மாக்களிற் காதலி தன்னொடு, 

சிங்கா வண்புகழச் சிங்க புரத்தின்ஓர் 

அங்காடிப் பட்டு அருங்கலன் பகரும் 150 

சங்கமன் என்னும் வாணிகன் - தன்னை, 

முந்தைப் பிறப்பில், பைந்தொடி! கணவன்- 

வெந்திறல் வேந்தற்குக் கோத்தொழில் செய்வோன். 

பரதன் என்னும் பெயரன், அக் கோவலன் 

விரதம் நீங்கிய வெறுப்பினன் ஆதலின்- 155 

"ஒற்றன் இவன்" எனப் பற்றினன் கொண்டு, 

வெற்றிவேல் மன்னற்குக் காட்டிக் கொல்வழிக் 

கொலைக்களப் பட்ட சங்கமன் மனைவி, 

நிலைக்களங் காணாள். நீலி என்போள், 

"அரசர், முறையோ? பரதர், முறையோ? 160 

ஊரீர், முறையோ? சேரியீர், முறையோ?" என; 

மன்றினும் மறுகினும் சென்றனள் பூசலிட்டு 

எழுநாள் இரட்டி எல்லை சென்றபின், 

"தொழுநாள் இது" எனத் தோன்ற வாழ்த்தி, 

மலைத்தலை ஏறி, ஓர் மால் விசும்பு ஏணியில் 165
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கொலைத்தலை மகனைக் கூடுபு நின்றோள், 

"எம்முறு துயரம் செய்தோர் யாவதும் 

தம்முறு துயரம்இற் றாகுக" என்றே, 
விழுவோள் இட்ட வழுவில் சாபம் “ 

பட்டனிர் ஆதலின், கட்டுரை கேள்நீ; 

"உம்மை வினைவந்து உருத்த காலைச்; 

செம்மையி லோர்க்குச் செய்தவம் உதவாது; 

வாரொலி கூந்தல்! நின் மணமகன் தன்னை 

ஈரேழ் நாள், அகத்து எல்லை நீங்கி, 

வானோர் தங்கள் வடிவின்அல்லதை 

ஈனோர் வடிவிற் காண்டல் இல்" என, 

மதுரைமா தெய்வம் மாபத் தினிக்கு 

விதிமுறை சொல்லி, அழல்வீடு கொண்டபின்- 

கண்ணகி மறைவு 

'கருத்துறு கணவற் கண்டபின் அல்லது, 

இருத்தலும் இல்லேன்; நிற்றலும் இலன் எனக், 
கொற்றவை வாயிற் பொற்றொடி தகர்த்து, 

'கீழ்த்திசை வாயிற் கணவனொடு புகுந்தேன்; 

மேற்றிசை வாயில் வறியேன் பெயர்கு' என,- 

இரவும் பகலும் மயங்கினள் கையற்று, 

உரவுநீர் வையை ஒருகரைக் கொண்டு, ஆங்கு, 

அவல என்னாள், அவலித்து இழிதலின்; 

மிசைய என்னாள், மிசைவைத்து ஏறலின்; 
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கடல்வயிறு கிழித்து, மலைநெஞ்சு பிளந்து, ஆங்கு, 

அவுணரைக் கடந்த ௬டரிலை நெடுவேல் 

நெடுவேள் குன்றம் அடிவைத்து ஏறிப்- 

பூத்த வேங்கைப் பொங்கர்க் கீழ்; ஒர் 

தீத்தொழில் ஆட்டியேன்' யான் என்று ஏங்கி, 

எழுநாள் இரட்டி எல்லை சென்றபின், 

'தொழுநாள் இது' எனத் தோன்ற வாழ்த்திப், 

பீடுகெழு நங்கை பெரும் பெயர் ஏத்தி. 
வாடா மாமலர் மாரி பெய்து, ஆங்கு 

அமரர்க்கு அரசன் தமர்வந்து ஏத்தக் 

கோநகர் பிழைத்த கோவலன் - தன்னொடு 
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கட்டுரை காதை 

வான ஊர்தி ஏறினள் மாதோ- 

கானமர் புரிகுழற் கண்ணகி - தான் - என். 

வெண்பா 
தெய்வம் தொழாஅள், கொழுநன் தொழுவாளைத் 

தெய்வம் தொழுந்தகைமை திண்ணிதால் - தெய்வமாய் 

மண்ணக மாதர்க்கு அணியாய கண்ணகி 

விண்ணக மாதர்க்கு விருந்து. 

கட்டுரை 

முடிகெழு வேந்தர் மூவ ர௬ுள்ளும் 

படைவிளங்கு தடக்கைப் பாண்டியர் குலத்தோர் 

அறனும். மறனும். ஆற்றலும், அவர்தம் 
பழவிறல் மூதூர்ப் பண்புமேம் படுதலும். 

விழவுமலி சிறப்பும், விண்ணவர் வரவும். 

ஒடியா இன்பத்து அவருடை நாட்டுக் 

குடியும், கூழின் பெருக்கமும். அவர் தம் 
வையைப் பேரியாறு வளஞ்சுரந்து ஊட்டலும், 

பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிதலும், 

ஆரபடி, சாத்துவதி என்றிரு விருத்தியும், 
நேரத் தோன்றும் வரியும், குரவையும், 

என்றிவை அனைத்தும் பிறபொருள் வைப்போடு 

ஒன்றித் தோன்றும் தனிக்கோள் நிலைமையும், 
வடஆரியர் படைகடந்து; 

தென் தமிழ்நாடு ஒருங்குகாணப், 
புரைதீர் கற்பின் தேவி தன்னுடன் 
அரைசு கட்டிலில் துஞ்சிய பாண்டியன் 

நெடுஞ் செழியனோடு ஒரு பரிசா 
நோக்கிக் கிடந்த 

மதுரைக் காண்டம் முற்றிற்று. 
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3. வஞ்சிக் காண்டம் 

24. குன்றக்குரவை 

கொச்சகக்கலி 

குறவர் சந்திப்பு 
'குருவி ஒப்பியும் கிளி கடிந்தும் 

குன்றத்துச் சென்று வைகி; 

அருவி ஆடியும் ௬னை குடைந்தும், 

அலவுற்று வருவேம்முன், 

மலை வேங்கை நறுநிழலின், 

வள்ளி போல்வீர்! மனம்நடுங்க, 

முலை இழந்து வந்து நின்றீர்; 
யாவிரோ?' என- முனியாதே, 

'மண மதுரையோடு அரசு கேடுற 

வல்வினை வந்து உருத்த காலைக் 5 
கணவனை அங்கு இழந்து போந்த 

கடுவினையேன் யான்' என்றாள்; 

தெய்வமாக் கொள்ளுதல் 

என்றலும், இறைஞ்சி, அஞ்சி, 
இணை வளைக்கை எதிர்கூப்பி, 

நின்ற எல்லையுள், வானவரும் 

நெடுமாரி மலர் பொழிந்து, 

குன்றவரும் கண்டு நிற்பக், 

கொழுநனொடு கொண்டு போயினார்: 
'இவள் போலும்நங் குலக்கோர் 

இருந் தெய்வம் இல்லை' ஆதலின், (10) 

சிறுகுடி யீரே! சிறுகுடி யீரே! 
தெய்வங் கொள்ளுமின் சிறுகுடி யீரே! 
நிறங்கிளர் அருவிப் பறம்பின் தாழ்வரை, 
நறுஞ்சினை வேங்கை நனனிழற் கீழோர்
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தெய்வங் கொள்ளுமின். சிறுகுடி யீரே! (15) 

தொண்டகம் தொடுமின; சிறுபறை தொடுமின் 

கோடுவாய் வைம்மின; கொடுமணி இயக்குமின் 

குறிஞ்சி பாடுமின்; நறும்புகை எடுமின; 

பூப்பலி செய்ம்மின்; காப்புக்கடை. நிறுமின்; 

பரவலும் பரவுமின்; விரவுமலர் தூவுமின்; 

ஒருமுலை இழந்த நங்கைக்குப். 
பெருமலை துஞ்சாது வளஞ்சுரக்க' எனவே. 1 

அருவிஆடுதல் 
ஆங்கொன்று காணாய், அணியிழாய்' ஈங்கிதுகாண்; 

அஞ்சனப் பூழி, அரிதாரத் தின்னிடியல், 

சிந்துரச் ௬ண்ணம் செறியத்தூய்த் தேங்கமழ்ந்து, 

இந்திர வில்லின் எழில்கொண்டு, இழுமென்று 

வந்தீங்கு இழியும் மலையருவி ஆடுதுமே; 2 

ஆடுதுமே, தோழி! ஆடுதுமே தோழி! 
' அஞ்சலோம்பு ' என்று, நலனுண்டு நல்காதான் 

மஞ்௬சூழ் சோலை மலையருவி ஆடுதுமே! 3 

எற்றொன்றும் காணேம் புலத்தல் அவர்மலைக் 

கல்தீண்டி வந்த புதுப்புனல் 

கல்தீண்டி வந்த புதுப்புனல் மற்றையார் 

உற்றாடின் நோம்தோழி நெஞ்சன்றே. 4 

என்னொன்றும் காணேம் புலத்தல், அவர்மலைப் 

பொன்னாடி வந்த புதுப்புனல்; 

பொன்னாடி வந்து புதுப்புனல் மற்றையார் 

முன்னாடின் நோம், தோழி நெஞ்சன்றே ! 5
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யாதொன்றும் காணேம் புலத்தல், அவர்மலைப் 

போதாடி வந்த புதுப்புனல்; 

போதாடி வந்த புதுப்புனல் மற்றையார் 

மீதாடின் நோம், தோழி! நெஞ்சன்றே. 6 

உரைஇனி மாதராய் உண்கண் சிவப்பப் 

புரைதீர் புனல்குடைந் தாடினோ மாயின் 

உரவுநீர் மாகொன்ற வேலேந்தி ஏத்திக் 

குரவை தொடுத்தொன்று பாடுகம்வா தோழி! 7 

வேலவனைப் பாடுதல் 

சீர்கெழு செந்திலும், செங்கோடும். வெண்குன்றும், 

ஏரகமும் நீங்கா இறைவன்கை வேலன்றே 

பாரிரும் பெளவத்தின் உள்புக்குப் பண்டொருநாள் 

சூர்மா தடிந்த சகடரிலைய வெள்வேலே 8 

அணிமுகங்கள் ஒர் ஆறும், ஈராறு கையும், 

இணையின்றித் தானுடையான் ஏந்திய வேலன்றே - 

பிணிமுகமேற் கொண்டு அவுணர் பீடழியும் வண்ணம் 

மணிவிசம்பிற் கோனேத்த மாறட்ட வெள்வேலே ! 9 

சரவணப்பூம் பள்ளியறைத் தாய்மார் அறுவர் 

திருமுலைப்பால் உண்டான் திருக்கைவே லன்றே - 

வருதிகிரி கோலவுணன் மார்பம் பிளந்து, 
குருகுபெயர்க் குன்றம் கொன்ற நெடுவேலே! 10 

இறைவளை நல்லாய் ! இதுநகை யாகின்றே - 

கறிவளர் தண்சிலம்பன் செய்தநோய் தீர்க்க 

அறியாள் மற்று அன்னை; அலர்கடம்பன் என்றே, 
வெறியாடல் தான்விரும்பி, 'வேலன் வருக! என்றாள்! 1]
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ஆய்வளை நல்லாய் ! இதுநகை யாகின்றே - 

மாமலை வெற்பன்நோய் தீர்க்கவரும் வேலன்! 

வருமாயின் வேலன் மடவன்; அவனின் 

குருகுபெயர் குன்றம் கொன்றான் மடவன்; 

செறிவளைக்கை நல்லாய்! இதுநகை யாகின்றே - 

வெறிகமழ் வெற்பன்நோய் தீர்க்கவரும் வேலன் 1 

வேலன் மடவன், அவனினும் தான் மடவன், 

ஆலமர் செல்வன் புதல்வன் வருமாயின்; 

நேரிழை நல்லாய் ! நகையாம்-மலைநாடன் 

மார்புதரு வெந்நோய் தீர்க்கவரும் வேலன், 

தீர்க்கவரும் வேலன் தன்னினும் தான்மடவன். 

கார்க்கடப்பந் தார்எம் கடவுள் வருமாயின் ; 

வேலனார் வந்து வெறியாடும் வெங்களத்து, 

நீலப் பறவைமேல் நேரிழை தன்னோடும் 

ஆலமர் செல்வன் புதல்வன் வரும்; வந்தால், 

மால்வரை வெற்பன் மணவணி வேண்டுதுமே. 

கயிலைநன் மலையிறை மகனை! நின் மதிநுதல் 

மயிலியல் மடவரல் மலையர்தம் மகளார்; 

செயலைய மலர்புரை திருவடி தொழுதேம் - 

அயல்மணம் ஒழி; அருள் அவர்மணம் எனவே. 

மலைமகள் மகனை ! நின் மதிநுதல் மடவரல் 

குலமலை உறைதரு குறவர்தம் மகளார், 

நிலைஉயர் கடவுள் ! நின் இணையடி தொழுதேம் - 

பலரறி மணம்அவர் படுகுவர் எனவே. 

குறமகள் அவள்எம் குலமகள்; அவளொடும், 

அறுமுக ஒருவ! நின் அடியிணை தொழுதேம் - 

துறைமசை நினதிரு திருவடி தொடுநர் 

பெறுகநல் மணம்; விடு பிழைமணம் எனவே. 
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மலை நாடனோடு உரைத்தது 

என்றியாம் பாட, மறைநின்று கேட்டருளி, 

மன்றலம் கண்ணி மலைநாடன் போவானமுன் 

சென்றேன்; அவன்தன் திருவடி கைதொழுது 

நின்றேன்; உரைத்தது கேள், வாழி, தோழி!" 19 

கடம்பு சூடி, உடம்பிடி ஏந்தி, 

மடந்தை பொருட்டால் வருவது இவ்வூர்; 

அறுமுகம் இல்லை; அணிமயில் இல்லை; 

குறமகள் இல்லை; செறிதோள் இல்லை; 

கடம்பூண் தெய்வ மாக நேரார், 

மடவர் மன்றஇச் சிறுகுடி யோரே! 20 

பாட்டு மடை 

பத்தினியைப் பாடுதல் 

என்று ஈங்கு, 

அலர்பாடு பெற்றமை யான் உரைப்பக் கேட்டுப், 

புலர்வாடு நெஞ்சம் புறங்கொடுத்துப் போன 

மலர்தலை வெற்பன் வரைவானும் போலும் ! 

முலையினால் மாமதுரை கோளிழைத்தாள் காதல் 

தலைவனை வானோர் தமராரும் கூடிப், 

பலர்தொழு பத்தினிக்குக் காட்டிக் கொடுத்த 

நிலை ஒன்று பாடுதும் யாம். 21 

பாடுகம் வா, வாழி! தோழி! யாம் பாடுகம்; 

பாடுகம் வா, வாழி! தோழி! யாம் பாடுகம்; 

கோமுறை நீங்கக் கொடிமாடக் கூடலைத், 

தீமுறை செய்தாளை ஏத்தியாம் பாடுகம்; 

தீமுறை செய்தாளை ஏத்தியாம் பாடுங்கால், 

மாமலை வெற்பன் மணவணி வேண்டுதுமே. 22
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பாடு உற்றுப், 

பத்தினிப் பெண்டிர் பரவித் தொழுவாளோர் 

oie SAY அல்குல்நம் பைம்புனத்து உள்ளாளே! 

பைத்தவு அல்குல் கணவனை வானோர்கள் 

உய்த்துக் கொடுத்தும் உரையோ ஒழீயாரே ! 

வானக வாழ்க்கை அமரர் தொழுதேத்தக் 

கான நறுவேங்கைக் கீழாளோர் காரிகையே; 

கான நறுவேங்கைக் கீழாள் கணவனொடும் 

வானக வாழ்க்கை மறுதரவோ இல்லாளே ! 

மறுதரவு இல்லாளை ஏத்தி, நாம் பாடப் 

பெறுகதில் அம்ம, இவ்வூரும் ஒர்பெற்றி! 

பெற்றி உடையதே. பெற்றி உடையதே, 

பொற்றொடி மாதர் கணவன் மணம்காணப் 

பெற்றி உடையது இவ்வூர், 

சேரனை வாழ்த்துதல் 

என்றும் யாம் 

கொண்டு நிலைபாடி ஆடும் குரவையைக் 

கண்டூ, நம் காதலர் கைவந்தார்; ஆனாது 

உண்டு மகிழ்ந்தானா வைகலும் வாழியர் - 

வில் எழுதிய இமயத்தொடு 

கொல்லி ஆண்ட குடவர் கோவே ! 

23 

24 

25 

26
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25 காட்சிக் காதை 
நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 

1, மலை காண்குவம் எனல் 

மாநீர் வேலிக் கடம்பெறிந்து இமயத்து, 

வானவர் மருள, மலைவிற் பூட்டிய 

வானவர் தோன்றல், வாய்வாள் கோதை, 

விளங்கில வந்தி வெள்ளி மாடத்து, 

இளங்கோ வேண்மாள் உடனிருந் தருளித் 5 

'துஞ்சா முழவின், அருவி ஒலிக்கும் 

மஞ்௬சூழ் சோலை மலைகாண் குவம்' எனப், 

பைந்தொடி ஆயமொடு பரந்தொருங்கு ஈண்டி, 

வஞ்சி முற்றம் நீங்கிச்செல் வோன் - 

பேரியாற்று அடைகரை 

வளர்மலர்ப் பூம்பொழில் வானவர் மகளிரொடு 10 

விளையாட்டு விரும்பிய விறஷ்வேல் வானவன் 

பொலம்பூங் காவும், புனல்யாற்றுப் பரப்பும், 

இலங்குநீர்த் துருத்தியும், இளமரக் காவும், 
அரங்கும், பள்ளியும், ஒருங்குடன் பரப்பி 

ஒருநூற்று நாற்பது யோசனை விரிந்த 15 

பெருமால் களிற்றுப் பெயர்வோன் போன்று, 

கோங்கம், வேங்கை; தூங்கிணர்க் கொன்றை, 

நாகம், திலகம், நறுங்காழ் ஆரம் 

உதிர்பூம் பரப்பின் ஒழுகுபுனல் ஒளித்து, 

மதுகரம் ஞிமிறொடு வண்டினம் பாட 20 

நெடியோன் மார்பில் ஆரம்போன்று 

பெருமலை விலங்கிய பேரியாற்று அடைகரை 

இடுமணல் எக்கர் இணைந்தொருங்கு இருப்பக் -
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ஒலிகள் எழுந்தன 

குன்றக் குரவையொடு கொடிச்சியர் பாடலும், 

வென்றிச் செவ்வேள் வேலன் பாணியும், 25 

தினைக்குறு வள்ளையும், புனத்தெழு விளியும், 

நறவுக்கண் உடைத்த குறவர் ஓதையும் 

பறையிசை அருவிப் பயங்கெழும் ஓதையும், 

புலியொடு பொரூ௨ம் புகர்முக ஓதையும், 

கலிகெழு மீமிசைச் சேணோன் ஓதையும். 30 

பயம்பில்வீழ் யானைப் பாகர் ஓதையும், 

இயங்குபடை அரவமொடு, யாங்கணும் ஒலிப்ப - 

காணிக்கை 

அளந்துகடை... அறியா அருங்கலம் சுமந்து, 

வளந்தலை மயங்கிய வஞ்சி முற்றத்து, 

இறைமகன் செவ்வி யாங்கணும் பெறாது, 35 

திறைசமந்து நிற்கும் தெவ்வர் போல - 

யானைவெண் கோடும், அகிலின் குப்பையும், 

மான்மயிர்க் கவரியும், மதுவின் குடங்களும், 

சந்தனக் குறையும், சிந்துரக் கட்டியும், 

அஞ்சனத் திரளும், அணி அரி தாரமும்; 40 

ஏல வல்லியும், இருங்கறி வல்லியும், 

கூவை நூறும், கொழுங்கொடிக் கவலையும், 

தெங்கின் பழனும். தேமாங் கனியும், 

பைங்கொடிப் படலையும், பலவின் பழங்களும், 

காயமும், கரும்பும், பூமலி கொடியும் 45 

கொழுந்தாட் கமுகின் செழுங்குலைத் தாறும், 

பெருங்குலை வாழையின் இருங்களித் தாறும்; 

ஆளியின் அணங்கும், அரியின் குருளையும்; 

வாள்வரிப் பறழும், மதகரிக் களபமும், 

குரங்கின் குட்டியும், குடாவடி உளியமும். 50 

வரையாடு வருடையும். மடமான் மறியும்,
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காசறைக் கருவும், மாசறு நகுலமும், 

பீலி மஞ்ஞையும், நாவியின் பிள்ளையும், 

கானக் கோழியும், தேன்மொழிக் கிள்ளையும், 

மலைமிசை மாக்கள் தலைமிசைக் கொண்டு - 55 

செய்தி கூறுதல் 

' ஏழ்பிறப்பு அடியேம்; வாழ்க, நின் கொற்றம் ; 

கான வேங்கைக் கீழோர் காரிகை 

தான்முலை இழந்து, தனித்துயர் எய்தி, 
வானவர் போற்ற மன்னொடும் கூடி, 

வானவர் போற்ற, வானகம் பெற்றனள், 60 

எந்நாட் டாள்கொல்? யார்மகள் கொல்லோ 1 

நின்நாட்டு யாங்கள் நினைப்பினும் அறியேம்; 

பன்னூறாயிரத்து ஆண்டுவா ழியர்!"" என - 

சாத்தனார் விளக்கம் 

"மண்களி நெடுவேல் மன்னவற் கண்டு 

கண்களி மயக்கத்துக் காதலோடு இருந்த 65 

தண்தமிழ் ஆசான் சாத்தன் இஃது உரைக்கும்; 

'ஒண்டொடி மாதர்க்கு உற்றதை எல்லாம், 

திண்திற வேந்தே! செப்பக் கேளாய், 

தீவினைச் சிலம்பு காரணமாக. 

ஆய்தொடி அரிவை கணவற்கு உற்றதும்; 70 

வலம்படு தானை மன்னவன் முன்னர்ச் 

சிலம்பொடு சென்ற சேயிழை வழக்கும்; 

செஞ்சிலம்பு எறிந்து, தேவி முன்னர். 

வஞ்சினம் சாற்றிய மாபெரும் பத்தினி, 

"அஞ்சில் ஓதி ! அறிக எனப் பெயர்ந்து, 75 

முதிரா முலைமுகத்து எழுந்த தீயின் 
மதுரை மூதூர் மாநகர் ௬ட்டதும்; 

"அரிமான் ஏந்திய அமளிமிசை இருந்த
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திருவீழ் மார்பின் தென்னர் கோமான் 

தயங்கிணர்க் கோதை தன்துயர் பொறாஅன் 80 

மயங்கினன் கொல் என மலரடி வருடித் 

தலைத்தாள் நெடுமொழி தன்செவி கேளாள் 

கலக்கம் கொள்ளாள், கடுந்துயர் பொறாஅள்; 

மன்னவன செல்வுழிச் செல்க யானெனத் 

தன் உயிர் கொண்டவனுயிர்த்தே டினள்போல் 

பெருங்கோப் பெண்டும் ஒருங்குடன் மாய்ந்தனள் 

"கொற்ற வேந்தன் கொடுங்கோல் தன்மை 

இற்று!' எனக் காட்டி, இறைக்குஉரைப் பனள்போல்; 

தன்னாட்டு ஆங்கண் தனிமையில் செல்லாள் 

நின்னாட்டு அகவயின் அடைந்தனள் நங்கை" என்று 90 

ஒழிவு இன்றி உரைத்து, ஈண்டு ஊழிபூழி 
வழிவழிச் சிறக்கநின் வலம்படு கொற்றம்' எனத் - 

சேரன் வினா 

தென்னவர் கோமான் தீத்திறங் கேட்ட 

மன்னர் கோமான் வருந்தினன் உரைப்போன் : 

"எம்மோர் அன்ன வேந்தர்க்கு உற்ற 

செம்மையின் இகந்தசொல் செவிப்புலம் படாமுன்.- 95 

உயிர்பதிப் பெயர்த்தமை உறுக. ஈங்கு' என, 

வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன் 

செல்உயிர் நிமிர்த்துச் செங்கோல் ஆக்கியது. 

மழைவளம் கரப்பின், வான்பேர் அச்சம்; 100 

பிழைஉயிர் எய்தின், பெரும்பேர் அச்சம்; 

குடிபுரவுண்டும் கொடுங்கோல் அஞ்சி 

மன்பதை காக்கும் நண்குடிப் பிறத்தல் 

துனபம் அல்லது, தொழுதகவு இல்' எனத் 

துன்னிய துன்பம் துணிந்துவந்து உரைத்த 105 

நன்னூல் புலவற்கு நன்கனம் உரைத்து - 

-ஆங்கு
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"உயிருடன் சென்ற ஒரு மகள் தன்னினும், 

செயிருடன் வந்தஇச் சேயிழை தன்னினும், 

நன்னுதல்! வியக்கும் நலத்தோர் யார்?" என, 

மன்னவன் உரைப்ப - 

கோப்பெருந்தேவி கூற்று 

'காதலன் துன்பம் காணாது கழிந்த 110 

மாதரோ பெருந்திரு உறுக, வானகத்து 

அத்திறம் நிற்க; நம் அகல்நாடு அடைந்தஇப் 
பத்தினிக்,கடவுளைப் பரசல் வேண்டும்' என - 

மாலை வெண்குடை மன்னவன் விரும்பி, 

நூல்அறி புலவரை நோக்க - 115 " 

புலவர் கருத்து 
' ஒற்கா மரபிற் பொதியில் அன்றியும். 

விற்றலைக் கொண்ட வியன்பேர் இமயத்துக் 

கற்கால் கொள்ளினும் கடவுள் ஆகும்; 

கங்கைப்பேர் யாற்றினும், காவிரிப் புனலினும், 120 

தங்கிய நீர்ப்படை தகவோ உடைத்து' என - 

12. சேரமான் கூற்று 

பொதியிற் குன்றத்துக் கற்கால் கொண்டு 

முதுநீர்க் காவிரி முன் துறைப் படுத்தல், 

மறத்தகை நெடுவாள் எம்குடிப் பிறந்தோர்க்குச் 

சிறப்பொடு வரூஉம் செய்கையோ அன்று; 125 

புன்மயிர்ச் சடைமுடி, புலரா உடுக்கை; 

முந்தூல் மார்பின், முத்தீச் செல்வத்து 

இருபிறப் பாளரொடு பெருமலை அரசன் 

மடவதின் மாண்ட மாபெரும் பத்தினிக்
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கடவுள் எழுதஒர் கல்தா ரான்எனின். 

வழிநின் று பயவா மாணீபில் வாழ்க்கை 

கழிந்தோர் ஒழிந்தோர்க்குக் காட்டிய காஞ்சியும்; 

முதுகுடிப் பிறந்த முதிராச் செல்வியை 

மதிமுடிக்கு அளித்த மகட்பால் காஞ்சியும்; 

தென்திசை என்றன் வஞ்சியொடு வடதிசை 

நின்றெதிர் ஊன்றிய நீள்பெருங் காஞ்சியும்; 

நிலவுக்கதிர் அளைந்த நீள்பெருஞ் சென்னி 

அலர்மந் தாரமொடு ஆங்குஅயல் மலர்ந்த 

வேங்கையொடு தொடுத்த விளங்குவிறல் மாலை 

மேம்பட மலைதலும். காண்குவல் ஈங்கு' எனக் - 

'குடைநிலை வஞ்சியும். கொற்ற வஞ்சியும், 

நெடுமா ராயம் நிய வஞ்சியும் 

வென்றோர் விளங்கிய வியன்பெரு வஞ்சியும், 

பின்றாச் சிறப்பின் பெருஞ்சோற்று வஞ்சியும்; 

குன்றாச் சிறப்பின் கொற்ற வள்ளையும், 

வட்கர் போகிய வான்பனந் தோட்டுடன், 

புட்கைச் சேனை பொலியச் சூட்டிப் 

பூவா வஞ்சிப் பொன்னகர்ப் புறத்து, என் 

வாய்வாள் மலைந்த வஞ்சி சூடுதும், எனப் - 

வில்லவன் கோதை கூறியது 

' பல்யாண்டு வாழக நின் கொற்றம், ஈங்கு? என 
வில்லவன் கோதை வேந்தற்கு உரைக்கும் ; 

' நும்போல் வேந்தர் நும்மோடு இகலிக், 
கொங்கர் செங்களத்துக் கொடுவரிக் சுயற்கொடி 

பகைப் புறத்துத் தந்தனர்; ஆயினும், ஆங்கவை 
திசைமுக வேழத்தின் செவியகம் புக்கன; 

கொங்கணர், கலிங்கர், கொடுங்கரு நாடர் 

130 

135 

140 

145 

150 

155
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பங்களர், கங்கா, பல்வேற் கட்டியர், 

வடஆ ரியரொடு; வண்தமிழ் மயக்கத்து உன் 

கடமலை வேட்டம்என் கட்புலம் பிரியாது; 

கங்கைப் பேர்யாற்றுக் கடும்புனல் நீத்தம், 160 

எம்கோ மகளை ஆட்டிய அந்நாள், 

ஆரியமன்னர் ஈர்-ஐஞ் ஞாற்றுவர்க்கு 

ஒருநீ ஆகிய செருவெங் கோலம் 

கண்விழித்துக் கண்டது, கடுங்கண் கூற்றம்; 

இமிழ்கடல் வேலியைத் தமிழ்நாடு ஆக்கிய 165 

இதுநீ கருதினை ஆயின், ஏற்பவர் 

முதுநீர் உலகில் முழுவதும் இல்லை; 

இமயமால் வரைக்கு எம்கோன் செல்வது 

கடவுள் எழுதஒர் கற்கே ஆதலின் 

வடதிசை மருங்கின் மன்னர்க்கு எல்லாம், . 170 

தென்தமிழ் நல்நாட்டுச் செழுவில், கயல், புலி, 

மண்தலை ஏற்ற வரைக ஈங்கு' என- 

அழும்பில்வேள் அறிவித்தது 

' நாவலம் தண்பொழில் நண்ணார் ஒற்றுநம் 

காவல் வஞ்சிக் கடைமுகம் பிரியா; 

வம்புஅணி யானை வேந்தர் ஒற்றே 175 

தஞ்செவிப் படுக்கும் தகைமைய அன்றோ 7 

அறைபறை' என்றே அழும்பில்வேள் உரைப்ப - 

நிறையரும் தானை வேந்தனும் நேர்ந்து, 

கூடா வஞ்சிக் கூட்டுஉண்டு சிறந்த 

வாடா வஞ்சி மாநகர் புக்கபின் - 180 

'வாழ்க, எம்கோ, மன்னவர் பெருந்தகை ! 

ஊழிதொறு ஊழிஉலகம் காக்க' என, 

' வில்தலைக் கொண்ட வியன்பேர் இமயத்து, ஓர்
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கல்கொண்டு பெயரும் எம் காவலன், ஆதலின், 

வடதிசை மருங்கின் மன்னர் எல்லாம் 185 

இடுதிறை கொடுவந்து எதிரீர் ஆயின், 

கடற்கடம்பு எறிந்த கடும்போர் வார்த்தையும், 

விடர்ச்சிலை பொறித்த வியன்பெரு வார்த்தையும், 

கேட்டு வாழுமின்; கேளீர் ஆயின், 

தோள்துணை துறக்கும் துறவொடு வாழுமின்; 190 

தாழ்கழல் மன்னன் தன்திரு மேனி, 

வாழ்க, சேனாமுகம்!" என வாழ்த்தி, 

இறைஇயல் யானை எருத்தத்து ஏற்றி; 
அறைபறை எழுந்ததால், அணிநகர் மருங்கென். 

26. கால்கோட் காதை 

இணை மண்டில ஆசிரியப்பா 

அறைபறை யெழுந்தபின் அரிமான் ஏந்திய 

முறைமுதல் கட்டில் இறைமகன் ஏற 

ஆசான் பெருங்கணி அருந்திறல் அமைச்சர் 

தானைத் தலைவர் தம்மொடு குழீஇ 

மன்னர் மன்னர் வாழ்கென்று ஏத்தி 

முன்னிய திசையின் முறைமொழி கேட்ப 

வியன்படு தானை விறலோர்க்கு எல்லாம் 

உயர்ந்து ஒங்கு வெண்குடை உரவோன் கூறும்; 

"" இமையத் தாபதர் எமக்கீங்கு உணர்த்திய 
அமையா வாழ்க்கை அரைசர் வாய்மொழி 10 

நம்பால் ஒழிகுவது ஆயின, ஆங்கஃ து 
எம்போல் வேந்தர்க்கு இகழச்சியும் தரூஉம்; 

வடதிசை மருங்கின் மன்னர்தம் முடித்தலைக் 

கடவுள் எழுதஒர் கல்கொண்டு அல்லது, 

வறிது மீளும் என் வாய்வாள் ஆகில், 15
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செறிகழல் புனைந்த செருவெங் கோலத்துப் 

பகைஅரசு நடுக்காது பயன்கெழு வைப்பிற் 

குடிநடுக் குறூ௨ம் கோலேன் ஆக" என- 

ஆசான் கூறுதல் 

'ஆர்புனை தெரியலும், அலர்தார் வேம்பும், 

சீர்கெழு மணிமுடிக்கு அணிந்தோர் அல்லால், 20 

அஞ்சினர்க்கு அளிக்கும் அடுபோர் அண்ணல்! நின் 

வஞ்சினத்து எதிரும் மன்னரும் உளரோ ? 

இமைய வரம்ப, நின் இகழ்ந்தோர் அல்லர் 

அமைக நின் சினம்' என ஆசான் கூற - 

வாளும் குடையும் பெயர்த்தல் 

ஆறிரு மதியினும் காருக அடிப்பயின று; 

ஐந்து கேள்வியும் அமைந்தோன் எழுந்து. 

'வெந்திறல் வேந்தே, வாழ்கநின் கொற்றம்! 

இருநில மருங்கின் மன்னர்எல் லாம்நின் 

திருமலர்த்தாமரைச் சேவடி பணியும் 

முழுத்தம் ஈங்குஇது, முன்னிய திசைமேல் 30 

எழுச்சிப் பாலை ஆக' என்று ஏத்த, - 

மீளா வென்றி வேந்தன் கேட்டு, 

'வாளும் குடையும் வடதிசைப் பெயர்க்க என - 

உரவுமண் மந்த அரவுத்தலை பனிப்பப் 

பொருநர் ஆர்பபொடு முரசெழுந்து ஒலிப்ப, 35 

இரவிடங் கெடுத்த நிரைமணி விளக்கின் 

விரவுக்கொடி அடுக்கத்து நிரயத் தானையோடு 

ஐம்பெருங் குழுவும், எண் பேர் ஆயமும், 

வெம்பரி யானை வேந்தற்கு ஒங்கிய 

கரும வினைஞரும், கணக்கியல் வினைஞரும், 40
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தரும வினைஞரும். தந்திர வினைஞரும், 
' மண்திணி ஞாலம் ஆள்வோன் வாழ்' கெனப், 

பிண்டம் உண்ணும் பெருங்களிற்று எருத்தின் 

மறமிகு வாளும், மாலைவெண் குடையும், 

புறநிலைக் கோட்டப்புரிசையிற் புகுத்திப் 

புரைதீர் வஞ்சிப் போந்தையின் தொடுப்போன் 

அரைசுவிளங்கு அவையம் முறையின் புகுதர- 

அரும்படைத் தானை அமர்வேட்டுக் கலித்த 

பெரும்படைத் தலைவர்க்குப் பெருஞ்சோறு வகுத்துப் 

பூவா வஞ்சியிற் பூத்த வஞ்சி 

வாய்வாள் நெடுந்தகை மணிமுடிக்கு அணிந்து - 

ஞாலம் காவலர் நாள்திறை பயிரும் 

காலை முரசும் கடைமுகத்து எழுதலும், 

நிலவுக்கதிர் முடித்த நீளஇருஞ் சென்னி 
உலகுபொதி உருவத்து உயர்ந்தோன் சேவடி 

மறஞ்சேர் வஞ்சி மாலையொடு புனைந்து, 

இறைஞ்சாச் சென்னி இறைஞ்சி வலங்கொண்டு; 

மறையோர் ஏந்திய ஆவுதி நறும்புகை 

நறைகெழு மாலையின் நல்லகம் வருத்தக், 

கடக்களி யானைப் பிடர்த்தலை ஏறினன்- 

.." குடக்கோக் குட்டுவன் கொற்றங்கொள்' கென 
ஆடக மாடத்து அறிதுயில் அமர்ந்தோன் 

சேடம் கொண்டு, சிலர்நின்று ஏத்தத்- 

தெண்ணீர் சுரந்த செஞ்சடைக் கடவுள் 

வண்ணச் சேவடி மணிமுடி வைத்தலவின், 

ஆங்கது வாங்கி, அணிமணிப் புயத்துத் 

தாங்கினன் ஆகித் தகைமையின் செல்வழி - - 
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நாடக மடந்தையர் ஆடரங்கு யாங்கணும் 

கூடையிற் பொலிந்து, ' கொற்ற வேந்தே! 
வாகை, தும்பை, மணித்தோட்டுப் போந்தையோடு 70 
ஒடை யானையின் உயர்முகத்து ஒங்க, 
வெண்குடை நீழல்எம் வெள்வளை கவரும், 
கண்களி கொள்ளும் காட்சியை ஆக' என - 

மாகதப் புலவரும், வைதர ளிகரும். 
சூதரும், நல்வளம் தோன்ற வாழ்த்த; 75 
யானை வீரரும் இவுளித் தலைவரும் 
வாய்வாள் மறவரும் வாள்வலன் ஏத்தத்; 
தானவர் தம்மேல் தம்பதி நீங்கும் 
வானவன் போல, வஞ்சி நீங்கித் - 

நீலகிரி சேர்தல் 
தண்டத் தலைவரும் தலைத்தார்ச் சேனையும் 80 
வெண்தலைப் புணரியின் விளிம்புகுழ் போத, 
மலைமுதுகு நெளிய, நிலைநாடு அதர்பட, 
உலக மன்னவன் ஒருங்குஉடன் சென்றாங்கு 
ஆலும் புரவி, அணித்தேர்த் தானையொடு 

நீலகிரியின் நெடும்புறத்து இறுத்தாங்கு; 85 
ஆடியில் யானையும், தேரும், மாவும், 
பீடுகெழு மறவரூம் பிறழாக் காப்பின் 
பாடி இருக்கைப் பகல்வெய் யோன்தன் 

இருநில மடந்தைக்குத் திருவடி அளித்தாங்கு, 
அருந்திறல் மாக்கள் அடியீடு ஏத்தப் 90 
பெரும்பேர் அமளி ஏறிய பின்னர் - 

இயங்குபடை அரவத்து ஈண்டொலி இசைப்ப, 
விசும்பியங்கு முனிவர், 'வியன் நிலம் ஆளும்
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இந்திர திருவனைக் காண்குதும்' என்றே, 

அந்தரத்து இழிந்தாங்கு, அரசு விளங்கு அவையத்து. 95 
மின்னொளி மயக்கும் மேனியொடு தோன்ற; 

மன்னவன் எழுந்து வணங்கி நின்றோனைச் 

'செஞ்சடை வானவன் அருளினில் விளங்க 

வஞ்சித் தோன்றிய வானவ கேளாய் 

மலயத்து ஏகுதும், வான்பேர் இமைய 

நிலையத்து ஏகுதல் நின்கருத்து ஆகலின், 100 

அருமறை அந்தணர் ஆங்குளர் வாழ்வோர்; 

பெருநில மன்ன ! பேணல்நின் கடன்' என்று, 

ஆங்கவர் வாழ்த்திப் போந்ததற் பின்னர் - 

'வீங்குநீர் ஞாலம் ஆள்வோன் வாழ்'கெனக் 105 

கொங்கணக் கூத்தரும் கொடுங்கரு BTL ib 

தங்குலத்து ஓதிய தகைசால் அணியினர்; 

'இருள்படப் பொதுளிய ௬ருள்இருங் குஞ்சி 

மருள்படப் பரப்பிய ஒலியல் மாலையர்; 

வடம்௬ுமந்து ஒங்கிய வளரிள வனமுலைக் 110 

கருங்கயல் நெடுங்கண் காரிகை யாரோடு, 

' இருங்குயில் ஆல, இனவண்டு யாழ்செய, 

அரும்பவிழ் வேனில் வந்தது; வாரார் 

காதலர்' என்னும் மேதகு சிறப்பின் 

மாதர்ப் பாணி வரியொடு தோன்றக் - 115 

'கோல்வளை மாகே! கோலங் கொள்ளாய், 
காலங் காணாய்; கடிதுஇடித்து உரறிக் 

காரோ வந்தது! காதலர் ஏறிய 
தேரோ வந்தது செய்வினை முடித்தனக் 

காஅர்க்குரவையொடு கருங்கயல் நெடுங்கண் . 120 

கோற்றொடி மாதரொடு குடகர் தோன்றத் -
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' தாழ்தரு கோலத்துத் தமரொடு சிறந்து, 
வாள்வினை முடித்து மறவாள் வேந்தன் 

ஊழி வாழி! என்று ஓவர் தோன்றக் - 

கூத்துள் படுவோன் காட்டிய முறைமையின் 125 

ஏத்தினர் அறியா இருங்கலன் நல்கி, 

வேத்தினம் நடுக்கும் வேலோன் இருந்துழி - 

சஞ்சயன் வருகை 

'நாடக மகளிர்ஈர் ஐம்பத் திருவரும், 

கூடிசைக் குயிலுவர் இருநூற்று எண்மரும், 

தொண்ணூற் அறுவகைப் பாசண்டத் துறை 130 

நண்ணிய நூற்றுவர் நகைவே ழம்பரும், 

கொடுஞ்சி நெடுந்தேர் ஐம்பதிற்று இரட்டியும், 

கடுங்களி யானை ஒரைஞ் .ஸஞாறும் 

ஜு ராயிரம் கொய்யுளைப் புரவியும், 

எய்யா வடவளத்து இருபதினா யிரம் 135 

கண்ணெழுத்துப் படுத்தன கைபுனை சகடமும், 

சஞ்சயன் முதலாத் தலைக்கீடு பெற்ற 

கஞ்௬க முதல்வர் ஈர் - ஐஞ்ஞாற் றுவரும், 

சேயுயர் விற்கொடிச் செங்கோல் வேந்தே ! 

வாயி Georit" என வாயில் வந்து இசைப்ப, 140 

' நாடக மகளிரும் நலத்தகு மாக்களும், 

கூடிசைக் குயிலுவக் கருவி யாளரும், 

சஞ்சயன் தன்னொடு வருக ஈங்கு' எனச் - 

செங்கோல் வேந்தன் திருவிளங்கு அவையத்துச் 

சஞ்சயன் புகுந்து, தாழ்ந்துபல ஏத்தி; 145 
ஆணையிறி புகுந்த ஈர்ஐம்பத் திருவரொடு 
மாண்வினை யாளரை வகைபெறக் காட்டி- 

'வேற்றுமை யின்றி நின்னொடு கலந்த 

நூற்றுவர் கன்னரும், கோற்றொழில் வேந்தே!
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"வடதிசை மருங்கின் வானவன் பெயர்வது 150 

கடவுள் எழுதஓர் கற்கே ஆயீன், 

ஒங்கிய இமையத்துக் கற்கால் கொண்டு, 

வீங்குநீர்க் கங்கை நீர்ப்படை செய்து-ஆங்கு, 

யாந்தரும் ஆற்றலம்"' என்றனர்' என்று, 

வீங்குநீர் ஞாலம் ஆள்வோய், வாழக்! என... 155 

அடல்வேல் மன்னர் ஆருயிர் உண்ணும் 

கடலந் தானைக் காவலன் உரைக்கும்; 

'பால குமரன் மக்கள், மற்றுஅவர் 

காவா நாவிற் கனகனும் விசயனும், 

விருந்தின் மன்னர் தம்மொடுங் கூடி, (60 

அருந்தமிழ் ஆற்றல் அறிந்திலர் ஆங்குஎனக் 
கூற்றங் கொண்டிச் சேனை செல்வது 

நூற்றுவர் கன்னர்க்குச் சாற்றி, ஆங்குக் 

கங்கைப் பேர்யாறு கடத்தற்கு ஆவன 

வங்கப் பெருநிரை செய்க தாம்' எனச், 165 

சஞ்சயன் போனபின்- 

-கஞ்ச௬ுக மாக்கள், 

எஞ்சா நாவினர், ஈனரஞ் ஞூற்றுவர் 

சந்தின் குப்பையும் தாழ்நீர் முத்தும் 
தென்னவர் இட்ட திறையொடு கொணர்ந்து, 

கண்ணெழுத் தாளர் காவல் வேந்தன் 170 

மண்ணுடைய முடங்கல் மன்னவர்க்கு அளித் துங்கு. 

அவர் ஏகிய பின்னர்- 

வட நாடு செல்லுதல் 

-மன்னிய 

வீங்குநீர் ஞாலம் ஆள்வோன் ஒங்கி 

நாடாள் செல்வர் நல்வலன் ஏத்தப்
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பாடி இருக்கை நீங்கிப் பெயர்ந்து, 175 

கங்கைப்பே ரியாற்றுக் கன்னரிற் பெற்ற 

வங்கப் பரப்பின் வடமருங்கு எய்தி; 

ஆங்கவர் எதிர்கொள, அந்நாடு கழிந்தாங்கு; 

ஒங்குநீர் வேலி உத்தரம் மரீ இப் 

பகைப்புலம் புக்குப் பாசறை இருந்த 180 

தகைப்பருந் தானை மறவோன்-தன் முன்- 

உத்தரன், விசித்திரன் உருத்திரன், பைரவன், 

சித்திரன், சிங்கன், தனுத்தரன், சவேதன், 

வடதிசை மருங்கின் மன்னவர் எல்லாம், 

தென் தமிழ் ஆற்றல் காண்குதும்' யாமெனக் 185 

கலந்த கேண்மையிற் கனக விசயர் 

நிலந்திரைத் தானையொடு நிகர்த் து மேல்வர 

இரைதேர் வேட்டத்து எழுந்த அரிமாக் 

கரிமாப் பெருநிரை கண்டுஉளம் சிறந்து 

பாய்ந்த பண்பிற், பல்வேல் மன்னர் 190 

காஞ்சித் தானையொடு காவலன் மலைப்ப, 

வெயிற்கதிர் விழுங்கிய துகிற்கொடிப் பந்தர், 

வடித்தோற் கொடும்பறை, வால்வளை, நெடுவயிர், 

இடிக்குரல் முரசம், இழுமென் பாண்டில், 

உயிர்ப்பலி உண்ணும் உருமுக்குரல் முழக்கத்து 195 

மயிரக்கண் முரசமொடு, மாதிரம் அதிரச் - 

சிலைத்தோல் ஆடவர், செருவேல் தடக்கையா, 

கறைத்தோள்[மறவர், கடுந்தேர் ஊருநர் 
வெண்கோட்டு யானையர் விரைபரிக் குதிரையர், 

மண்கண் கெடுத்தவிம் மாநிலப் பெருந்துகள் 200. 

களங்கொள் யானைக் கவிழமணி நாவும் 

விளங்குகொடி நந்தின் வீங்கிசை நாவும் 

நடுங்குதொழில் ஒழிந்து, ஆங்கு ஒடுங்கி, உள்செறியத்-



கால்கோட் காதை 167 
  

தாரும் தாரும் தாமிடை மயங்கத் 

தோளும் தலையும் துணிந்துவே றாகிய 

சிலைத்தோள் மறவர் உடற்பொறை அடுக்கத்து 

எறிபிணம் இடறிய குறையுடற் கவந்தம் 

பறைக்கண் பேய்மகள் பாணிக்கு ஆடப் 

பிணஞ்சுமந்து ஒழுகிய பிணம்படு குருதியில் 

கணங்கொள் பேய்மகள் கதுப்புஇருத்து ஆட; 

அடுந்தேர்த் தானை ஆரியஅரசர் 

கடும்படை மாக்களைக் கொன்று களங்குவித்து, 

நெடுந்தேர்க் கொடுஞ்சியும், கடுங்களிற்று எருத்தமும்; 

விடும்பரிக் குதிரையின் வெரிநும் பாழ்பட்; 

"எருமைக் கடும்பரி ஊர்வோன் உயிர்த்தொகை 

ஒருபகல் எல்லையில், உண்ணும்" என்பது 

ஆரிய அரசர் அமர்க்களத்து அறிய 

நூழில ஈட்டிய சூழ்கழல் வேந்தன்; 

போந்தையொடு தொடுத்த பருவத் தும்பை 

ஒங்கிருஞ் சென்னி மேம்பட மலைய 

கனகவிசயர் சிறைப்படல் 

வாய்வாள் ஆண்மையின். வண்தமிழ் இகழ்ந்த 

காய்வேல் தடக்கைக் கனகனும் விசயனும், 

ஐம்பத் திருவர் கடுந்தே ராளரொடு, 

செங்குட் டுவன்தன் சினவலைப் படுதலும் - 

சடையினர், உடையினர், சாம்பற் பூச்சினர்; 

பீடிகைப் பீலிப் பெருநோன் பாளர், 

பாடு பாணியர், பல்லியத் தோளினர், 

ஆடு கூந்தர் ஆகி, எங்கணும் 

ஏந்துவாள் ஒழியத் தாம்துறை போகிய 

விச்சைக் கோலத்து வேண்டுவயின் படர்தரக் - 
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கச்சை யானைக் காவலர் நடுங்கக் 

கோட்டுமாப் பூட்டி, வாள்கோல் ஆக, 

ஆள்அழிவாங்கி, அதரி திரித்த 

வாளேர் உழவன் மறக்களம் வாழ்த்தித் 

தொடியுடை நெடுங்கை தூங்கத் தூக்கி; 235 

முடியுடைக் கருந்தலை முந்துற ஏந்திக், 
கடல்வயிறு கலக்கிய ஞாட்பும், கடலகழ் 

இலங்கையில் எழுந்த சமரமும், கடல்வணன் 

தேரூர் செருவும் பாடிப்; பேரிசை 

முன்தேர்க் குரவை முதல்வனை வாழ்த்திப், 240 

பின்தேர்க் குரவைப் பேயாடு பறந்தலை- 

முடித்தலை அடுப்பிற் பிடர்த்தலைத் தாழித் 
தொடித்தோள் துடுப்பின் துழைஇய ஊன்சோறு 

மறப்பேய் வாலுவன் வயினறிந்து ஊட்டச் 

சிறப்பூண் கடியினஞ், 'செங்கோற் கொற்றத்து 245 

அறக்களஞ் செய்தோன் ஊழி வாழ்ச!' என- 

மறக்களம் முடித்த வாய்வாள் குட்டுவன், 

வடதிசை மருங்கின் மறைகாத்து ஒம்புநர் 

தடவுத்தீ அவியாத் தண்பெரு வாழ்க்கை, 

கால்தூதாளரைப் போற்றிக் காமிங னென, 250 

வில்லவன் கோதையொடு வென்றுவினை முடித்த 

பல்வேல் தானைப் படைபல ஏவிப் 

பொற்கோட்டு இமயத்துப் பொருவறு பத்தினிக் 

கல்கால் கொணடனன் காவலன் ஆங்கென்.
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27. நீர்ப்படைக் காதை 
[நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா ] 

படை செய்தல் 

வடபேர் இமயத்து வான்தரு சிறப்பிற் 

கடவுள் பத்தினிக் கல்கால் கொண்டபின், 

சினவேல் முன்பிற் செருவெங் கோலத்துக் 

கனக விசயர்-தங் கதிர்முடி ஏற்றிச்- 

செறிகழல் வேந்தன் தென்தமிழ் ஆற்றல் 5 

அறியாது மலைந்த ஆரிய மன்னரைச், 

செயிர்த்தொழில் முதியோன் செய்தொழில் பெருக 

உயிர்த்தொகை உண்ட ஒன்பதிற்று இரட்டியென்று 

யாண்டும் மதியும், நாளும், கடிகையும், 

ஈண்டுநீர் ஞாலம் கூட்டி எண்கொள; 10 
வருபெருந் தானை மறக்கள மருங்கின், 

ஒருபகல் எல்லை, உயிர்த்தொகை உண்ட 

செங்குட் டுவன்தன்- சினவேல் தானையொடு 

கங்கைப் பேர்யாற்றுக் கரையகம் புகுந்து, 

பாற்படு மரபிற்' பத்தினிக் கடவுளை 15 

நூல்திறன் மாக்களின் நீர்ப்படை செய்து- 

மன்பெருங் கோயிலும், மணிமண் டபங்களும், 

பொன்புனை அரங்கமும் புனைபூம் பந்தரும், 

உரிமைப் பள்ளியும், விரிபூஞ் சோலையும், 

திருமலர்ப் பொய்கையும், வரிகாண் அரங்கமும், 20 

பேரிசை மன்னர்க்கு ஏற்பவை பிறவும், 

ஆரிய மன்னர் அழகுற அமைத்த 

தெள்ளுநீர்க் கங்கைத் , தெள்கரை ஆங்கண், 

வெள்ளிடைப்பாடி வேந்தன் புக்கு - 

அரசு விளக்கு இருக்கை 

நீள்நில மன்னர் நெஞ்சுபுகல் அழித்து, 25 

வானவ மகளிரின் வதுவைசூட்டு அயர்ந்தோர்;
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உலையா வெஞ்சமம் : ஊர்ந்தமர் உழக்கித் 

தலையும் தோளும் விலைபெறக் கிடந்தோர், 

நாள்விலைக் கிளையுள் நல்லமர் அழுவத்து. 

வாள்வினை முடித்து, மறத்தொடு முடிந்தோர்; 30 

குழிக்கண் பேய்ம்மகள் குரவையின் தொடுக்து 

வழிமருங்கு ஏத்த வாளொடு மடிந்தோர் 

கிளைகள்-தம்மொடு, கிளர் பூண் ஆகத்து 

வளையோர் மடிய மடிந்தோர்; மைந்கர், 

மலைத்துத் தலைவந்தோர் வாளொடு மடியத் 35 

தலைத்தார் வாகை தம்முடிக் கணிந்தோர் 

திண்தேர்க் கொடுஞ்சியொடு தேரோர் வீழப் 

புண்தோய் குருதியிற் பொலிந்த மைந்தர் 

மாற்றருஞ் சிறப்பின் மணிமுடிக் கருந்தலைக் 

கூற்றுக்கண் ணோட, அரிந்துகளங் கொண்டோர்; 40 

நிறஞ்சிதை கவயமொடு நிறப்புண் கூர்ந்து 

புறம்பெற வந்த போர்வாள் மறவர்; 

'வருக தாம்' என வாகைப் பொலந்தோடு 

பெருநாள் அமயம் பிறக்கிடக் கொடுத்துத்; 

தோடார் போந்தை தும்பையொடு முடித்துப் 45 

பாடுதுறை முற்றிய கொற்ற வேந்தன்; 

ஆடுகொள் மார்போடு, அரசுவிளங்கு இருக்கையின் - 

மாடலமறையோன் வரவு 

மாடல மறையோன், வந்து தோன்றி 

'வாழ்க, எங்கோ! மாதவி மடந்தை 

கானற் பாணி கனக விசயர்தம் 50 

முடித்தலை நெரித்தது; முதுநீர் ஞாலம் 
அடிப்படுத்து ஆண்டே அரசே, வாழ்க' எனப் -
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'பகைப்புலத்து அரசர் பலரீங்கு அறியா 

நகைத்திறம் கூறினை, நான்மறை யாள! 

யாதுநீ கூறிய உரைப்பொருள் ஈங்'கென, 

மாடல மறையோன் மன்னவற்கு உரைக்கும்! 

"கானலம் தண் துறைக் கடல்விளை யாட்டினுள் 

மாதவிமடந்தை வரிநவில் பாணியோடு 

ஊடற்காலத்து, ஊழ்வினை உருத்தெழக் 

கூடாது பிரிந்து, குலக்கொடி - தன்னுடன் 

மாடமூதூர் மதுரை புக்கு, ஆங்கு, 

இலைத்தார் வேந்தன் எழில்வான் எய்தக் 

கொலைக்களப் பட்ட கோவலன் மனைவி, 

குடவர் கோவே! நின்நாடு புகுந்து 

வடதிசை மன்னர் மணிமுடி ஏறினள்; 

இன்னும் கேட்டருள் இகல்வேல் தடக்கை 

மன்னர் கோவே! யான்வரும் காரணம்- 

மாமுனி பொதியின் மலைவலங் கொண்டு, 

குமரியம் பெருந்துறை யாடிமீள் வேன், 

ஊழ்வினைப் பயன்கொல்? உரைசால் சிறப்பின் 

வாய்வாள் தென்னவன். மதுரையிற் சென்றேன்; 

" வலம்படு தானை மன்னவன் தன்னைச் 

சிலம்பின் வென்றனள் சேயிழை" என்றலும், 

தாதெரு மன்றத்து, மாதரி எழுந்து, 
"கோவலன் தீதிலன்; கோமகன் பிழைத்தான்; 

அடைக்கலம் இழந்தேன்; இடைக்குல மாக்காள்; 

குடையும் கோலும் பிழைத்த வோ?" என, 

இடையிருள் யாமத்து, எரியகம் புக்கதும்; 

தவந்தரு சிறப்பிற் கவுந்தி சீற்றம் 
நிவந்தோங்கு செங்கோல் நீள்நில வேந்தன் 

" போகுயிர் தாங்கப, பொறைசால ஆட்டி, 
"என்னோடு இவர்வினை உருத்த தோ?" என, 
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உண்ணா நோன்போடு உயிர்பதிப் பெயர்த்ததும்; 

பொற்றேர்ச் சேழியன் மதுரை மாநகர்க்கு 

உற்றதும் எல்லாம் ஒழவின்றி உணர்ந்து, ஆங்கு 85 

என்பதிப் பெயர்ந்தேன்; என் துயர் போற்றிச் 

செம்பியன் மூதூர்ச் சிறந்தோர்க்கு உரைக்க - 

மைந்தற்கு உற்றதும். மடந்தைக்கு உற்றதும், 
செங்கோல் வெந்தற்கு உற்றதும் கேட்டுக், 

கோவலன் தாதை கொடுந்துயர் எய்தி, 90 

மாபெருந் தானமா வான்பொருள் ஈத்து, ஆங்கு 

இந்திர விகாரம் ஏழுடன் புக்கு, ஆங்கு, 

அந்தர சாரிகள் ஆறும் பதின்மர் 

பிறந்த யாக்கைப் பிறப்பற முயன்று 

துழந்தோர் தம்முன் துறவு எய்தவும்; 95 

துற்ந்தோன் மனைவி, மகன் துயர் பொறாஅள், 

இறத்ததுயர் எய்தி, இரங்கிமெய் விடவும்; 

கண்ணகி தாதை கடவுளர் கோலத்து 

அண்ணலம் பெருந்தவத்து ஆசிவகர்முன் 

புண்ணிய தானம் புரிந்து, அறம் கொள்ளவும் 100 

தானம் புரிந்தோன் தன்மனைக் கிழத்தி 

நாள்வீடு நல்லுயிர் நீத்து, மெய் விடவும், 

மற்றது கேட்டு, மாதவி மடந்தை, 
நற்றாய் தனக்கு, "நற்றிறம் படர்கேன்; 

மணிமே கலையை வான்துயர் உறுக்கும் 105 

கணிகையர் கோலம் காணா தொழிக" எனக் 

கோதைத் தாமம் குழலொடு களைந்து, 

போதித் தானம் புரிந்து அறங் கொள்ளவும்; 

என்வாய்க் கேட்டோர் இறந்தோர் உண்மையின். 

நன்னீர்க் கங்கை ஆடப் போந்தேன், 110 

மன்னர் கோவே, வாழ்க, ஈங்கு!" எனத்-
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பாண்டிய நாட்டு நிலைமை 

தோடுஆர் போந்தை தும்பையொடு முடித்த 

வாடா வஞ்சி வானவர் பெருந்தகை, 

"மன்னவன் இறந்தபின், வளங்கெழு சிறப்பின் 

தென்னவன் நாடு செய்தது ஈங்கு உரை என- 

நீடு வாழியரோ, நீள்நில வேந்து என, 

மாடல மறையோன் மன்னவற்கு உரைக்கும்; 'நின் 

மைத்துன வளவன் கிள்ளியொடூ பொருந்தா :- 

ஒத்த பண்பினர், ஒன்பது மன்னர், 

இளவரசு பொறாஅர், ஏவல் கேளார்; 

வளநாடு அழிக்கும் மாண்பினர், ஆதலின் 

ஒன்பது குடையும் ஒருபகல் ஒழித்து, அவர் 
பொன்புனை திகிரி ஒருவழிப் படுத்தோய்! 

பழையன் காக்கும் குழைபயில் நெடுங்கோட்டு 

வேம்பு முதல் தடிந்த, ஏந்துவாய் வலத்து, 

போந்தைக் கண்ணிப் பொறைய கேட்டருள; 

கொற்கையில் இருந்த வெற்றிவே ற்செழியன் 

பொன்தொழிற் கொல்லர் ஈர்-ஐஞ் ஞாற்றுவர் 

ஒருமுலை குறைத்த திருமா பத்தினிக்கு, 
ஒருபகல் எல்லை. உயிர்ப்பலி ஊட்டி, 

உரைசெல வெறுத்த மதுரை மூதூர் 

அரைசு கெடுத்து அலம்வரும் அல்லற்காலைத் 

தென்புல மருங்கின், தீதுதீர் சிறப்பின், 

மன்பதைக் காக்கும் முறைமுதற் கட்டிலின், 

நிரைமணிப் புரவி ஒர்ஏழ் பூண்ட 

ஒருதனி ஆழிக் கடவுள் தேர்மிசைக் 

காலைச் செங்கதிர்க் கடவுள் ஏறினன் என, _ 

மாலைத் திங்கள் வழியோன் ஏறினன்; 

ஊழிதொறு ஊழி உலகம் காத்து 

வாழ்க! எம்கோ! வாழிய பெரிது! " என, 
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மறையோன் கூறிய மாற்றம் எல்லாம் 

் இறையோன் கேட்டாங்கு, இருந்த எல்லையுள்- 

அகல்வாய் ஞாலம் ஆரிருள் விழுங்கப், 

பகல்செல முதிர்ந்த படர்கூர் மாலைச், 

செந்தீப் பரந்த திசைமுகம் விளங்க, 145 

அந்திச் செக்கர், வெண்பிறை தோன்றப் 

பிறையேர் வண்ணம் பெருந்தகை நோக்க 

இறையோன் செவ்வியற் கணியெழுந்து உரைப்போன் 

"எண்நான்கு மதியம், வஞ்சி நீங்கியது; 

மண்ணாள் வேந்தே வாழ்க!' என்று ஏத்த- 150 

நெடுங்காழ்க் கண்டம் நிரல்பட நிரைத்த 

கொடும்பட நெடுமதிர் கொடித்தேர் வீதியுள், 

குறியவும் நெடியவும் குன்றுகண் டன்ன 

உறையுள் முடுக்கர் ஒருதிறம் போகி, . 

வித்தகர் கைவினை விளங்கிய கொள்கைச், 155 

சித்திர விதானத்துச் செம்பொற் பீடிகைக் 

கோயில் இருக்கைக் கோமகன் ஏறி- 

சோழநாட்டு நிலைமை 

வாயி லாளரின் மாடலன் கூஉய். 

'இளங்கோ வேந்தர் இறந்ததன் பின்னர். 

வளங்கெழு நன்னாட்டு மன்னவன் கொற்றமொடு 160 

செங்கோல் தன்மை தீதுஇன் றோ?' என 

'எங்கோ வேந்தே, வாழ்க' என்று ஏத்தி, 

மங்கல மறையோன் மாடலன் உரைக்கும்; 

'வெயில்விளங்கு மணிப்பூண் விண்ணவர் வியப்ப, 

எயில்மூன்று எறிந்த இகல்வேல் கொற்றமும்; 165 

குறுநடைப் புறவின் நெடுந்துயர் தீர, 
எறிதரு பருந்தின் இடும்பை நீங்க, 
அரிந்துஉடம்பு இட்டோன் அறந்தரு கோலும், . 

திரிந்துவே றாகும் காலமும் உண்டோ? 

'தீதோ இல்லை செல்லற் காலையும் 170 

காவிரி புரக்கும் நாடுகிழ வோற்கு' என்று;
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துலாபாரம் புகுதல் 

அருமறை முதல்வன் சொல்லக் கேட்டே... 

பெருமகன் மறையோற் பேணி, ஆங்கு, அவற்கு 

'ஆட.கப் பெருநிறை ஐயைந்து இரட்டித், 

தோடார் போந்தை வேலோன் தன்நிறை (7: 

மாடல மறையோன் கொள்க' என்று அளித்து - ஆங்கு; 

ஆரிய மன்னர் ஐயிரு பதின்மரைச் 

'சீர்கெழு நன்னாட்டுச் செல்க' என்று ஏவித்- 

சேரன் செருக்கு 

தாபத வேடத்து உயிர்உய்ந்து பிழைத்த 

மாபெருந் தானை மன்ன குமரர்; 180 

௬ருளிடு தாடி, மருள்படு பூங்குழல், 

அரிபரந்து ஒழுகிய செழுங்கயல் நெடுங்கண்; 

விரிவெண் கோட்டு, வெண்ணகைத் துவர்வாய்ச்; 

சூடக வரிவளை, ஆடமைப் பணைத்தோள், 

வளரிள வனமுலை, தளர்இயல் மின்னிடை, 185 

பாடகச் சீறடி, ஆரியப் பேடியோடு; 

எஞ்சா மன்னர் இறைமொழி மறுக்கும் 

கஞ்௬க முதல்வர் ஈர்-ஐஞ் ஞாற்றுவர்; 

அரியியற் போந்தை அருந்தமிழ் ஆற்றல் 
தெரியாது மலைந்த கனக விசயரை 190 

இருபெரு வேந்தர்க்குக் காட்டிட ஏவித்- 

நாடு திரும்புதல் 
திருந்துதுயில் கொள்ளா அளவை யாங்கணும். 

பரம்புநீர் கங்கைப் பழனப் பாசடைப் 

பயிலிளந் தாமரை, பல்வண்டு யாழ்செய, 

வெயிவிளஞ் செல்வன விரிகதிர் பரப்பிக், 195 

குணதிசைக் குன்றத்து உயர்மிசைத் தோன்றக் 

குடதிசை ஆளும் கொற்ற வேந்தன் 

வடதிசைத் தும்பை வாகையொடு முடித்துத் 

தென்திசைப் பெயர்ந்த வென்றித் தானையொடு-



176: சிலப்பதிகாரம் 
  

நிதிதுஞ்சு வியன்நகர், நீடுநிலை நிவந்து 200 
கதிர்செலவு ஒழித்த கனக மாளிகை, 
முத்துநிரைக் கொடித்தொடர் முழுவதும வளைஇய 
சித்திர விதானத்துச் செய்பூங் கைவினை, 
இலங்கொளி மணிநிரை இடையிடை வகுத்த 
விளங்கொளி வயிரமொடு பொலந்தகடு போகிய, 205 
மடையமை செறிவின், வான்பொற் கட்டில், 
புடைதிரள் தமனியப் பொற்கால் அமளிமிசை: 
இணைபுணர் எகினத்து இளமயிர் செறித்த 
துணையணைப் பள்ளித் துயிலாற்றுப் படுத்து - ஆங்கு- 

வரவேற்பு 
எறிந்து களங் கொண்ட இயல்தேர்க் கொற்றம் 210 
அறிந்துரை பயின்ற ஆயச் செவிலியர், 
'தோள் துணை துறந்த துயரீங்கு ஒழிக' எனப், 
பாட்டொடு தொடுத்துப் பல்லாண்டு வாழ்த்தச், 

சிறுகுறுங் கூனுங் குறளுஞ் சென்று, 
'பெறுகநின் செவ்வி, பெருமகன் வந்தான்; 213 
நறுமலர்க் கூந்தல் நாளணி பெறுக' என- 
அமைவிளை தேறல் மாந்திய கானவன், 
கவண்விடு புடையூஉ௨க் காவல் கைவிட; 
வீங்குபுனம் உணீஇய வேண்டி வந்த 
ஒங்கியல் யானை தூங்குதுயில் எய்த; 220 
வாகை, தும்பை வடதிசைச் சூடிய 
வேக யானையின் வழியோ நீங்கு' எனத், 
திறத்திறம் பகர்ந்து, சேண்ஒங்கு இதணத்துக் 
குறத்தியர் பாடிய குறிஞ்சிப் பாணியும்- 
'வடதிசை மன்னர் மன்னெயில் முருக்கிக் 225 
கவடி வித்திய கழுதைஏர் உழவன், 
குடவர் கோமான் வந்தான்; நாளைப், 
படுநுகம் பூணாய், பகடே! மன்னர் 
அடித்தளை நீக்கும் வெள்ளணி ஆம்' எனும்;
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தொடுப்புஏர் உழவர் ஒதைப் பாணியும்- 230 

தண்ஆன் பொருநை ஆடுநர் இட்ட 

வண்ணமும், ௬ண்ணமும், மலரும் பரந்து; 

விண் உறை விற்போல விளங்கிய பெருந்துறை 

வண்டுண மலர்ந்த, மணித்தோட்டுக் குவளை 

முண்டகக் கோதையொடு முடித்த குஞ்சியின் 235 

முருகுவரி தாமரை முழுமலர் தோயக், 

குருகுஅலர் தாழைக் கோட்டுமிசை இருந்து. 

'வில்லவன் வந்தான், வியன்பேர் இமயத்துப் 

பல்லான் நிறையொடு படர்குவிர் நீர் எனக் 

காவலன் ஆநிரை நீர்த்துறை படீஇக். 240 

கோவலர் ஊதும் குழலின் பாணியும்- 

வெண்திரை பொருத வேலைவா லுகத்துக், 

குண்டுநீர் அடைகரைக் குவையிரும் புன்னை! 

வலம்புரி ஈன்ற நலம்புரி முத்தம் 

கழங்குஆடு மகளிர் ஒதை ஆயத்து 245 

வழங்குதொடி முன்கை மலர ஏந்தி, 

'வானவன் வந்தான் வளரிள வனமுலை 

தோள்நலம் உணீஇய; தும்பை போந்தையொடு 

வஞ்சி பாடுதும்; மடவீர்; யாம்' எனும் 
அஞ்சொற் கிளவியர் அந்தீம் பாணியும்- 250 

ஓர்த்துடன் இருந்த கோப்பெருந் தேவி 

வால்வளை செறிய, வலம்புரி வலன் எழ. 

மாலைவெண் குடைக்கீழ். வாகைச் சென்னியன் 

வேக யானையின் மீமிசைப் பொலிந்து. 

குஞ்சர ஒழுகையில் கோநகர் எதிர்கொள, 255 

வஞ்சியுள் புகுந்தனன், செங்குட்டுவன் - என்.
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28. நடுகற் காதை 

[நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா] 

வரவேற்பு மகிழ்ச்சி 

தண்மதி அன்ன தமனிய நெடுங்குடை 

மண்ணகம் நிழல்செய மறவாள் ஏந்திய, 

நிலந்தரு திருவின் நெடியோன் -தனாது 
வலம்படு சிறப்பின் வஞ்சி மூதூர் 

ஒண்தொடித் தடக்கையின் உணமலர்ப் பலிதூஉய்; 5 

வெண்திரி விளக்கம் ஏந்திய மகளிர், 

'உலக மன்னவன் வாழ்க!' என்று ஏத்திப், 

பலர்தொழ வந்த மலர் அவிழ் மாலை 

போந்தைக் கண்ணிப் பொலம்பூந் தெரியல் 

வேந்துவினை முடித்த ஏந்துவாள் வலத்தர் (0 

யானை வெண்கோடு அழுத்திய மார்பும், 

நீள்வேல் கிழித்த நெடும்புண் ஆகமும், 

எய்கணை கிழித்த பகட்டு எழில் அகலமும் 

வைவாள் கிழித்த மணிப்பூண் மார்பமும், 

மைம்மலர் உண்கண் மடந்தையர் அடங்காக் 15 

கொம்மை வரிமுலை வெம்மை வேதுறீஇ; 

"அகில்உண விரித்த; அம்மென் கூந்தல் 

முகில்நுழை மதியத்து, முரிகருஞ் சிலைக்கீழ், 

மகரக் கொடியோன் மலர்க்கணை துரந்து, 

சிதர்அரி பரந்த செழுங்கடைத் தூதும் 20 

மருந்தும் ஆயது, இம் மாலை எணன்றேத்த- 

. இருங்கனித் துவர்வாய் இளநிலா விரிப்பக், 

கருங்கயல் பிறழும் காமர் செவ்வியின் 

திருந்துஎயிறு அரும்பிய விருந்தின் மூரலும். 
மாந்தளிர் மேனி மடவோர் தம்பால் 25 

ஏந்துபூண் மார்பின் இளையோர்க்கு அளித் துக்- 

காசறைத் திலகக் கருங்கறை கிடந்த, 

மாசில்வாண் முகத்து வண்டொடு சுருண்ட
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குழலும். கோதையும், கோலமும் காணமார். 

நிழல்கால் மண்டிலம் தம்மெதிர் நிறுத்தி 30 

வணர்கோட்டுச் சீறியாழ் வாங்குபு தழீஇப், 

புணர்புரி நரம்பிற் பொருள்படு பத்தர்க். 

குரல்குரலாக வருமுறைப் பாலையின் 

துத்தங் குரலாத் தொன்முறை இயற்கையின். 

அந்தீங் குறிஞ்சி அகவன் மகளிரின் 35 

மைந்தர்க்கு ஒங்கிய வருவிருந்து அயர்ந்து- 

முடிபுறம் உரிஞ்சும் கழற்காற் குட்டுவன் 

குடிபுறந் தருங்கால் திருமுகம் போல. 

உலகுதொழக் தோன்றிய மலர்கதிர் மதியம் 

பலர்புகழ் மூதூர்க்குக் காட்டி நீங்க- 40 

மைந்தரும் மகளிரும் வழிமொழி கேட்ப, 

ஐங்கணை நெடுவேள் அரசுவீற் நிருந்த 

வெண்ணிலா முன்றிலும் வீழ்பூஞ் சேக்கையும். 

மண்ணீட்டு அரங்மும், மலர்ப்பூம் பந்தரும், 

வெண்கால் அமளியும். விதானவே திகைகளும், 45 

தண்கதிர் மதியம் தான்கடி கொள்ள- 

படுதிரை சூழ்ந்த பயன்கெழு மாநிலத்து 

இடைநின்று ஒங்கிய நெடுநிலை மேருவின் 

கொடிமதில் மூதூர் நடுநின்று ஒங்கிய 

தமனிய மாளிகைப் புனைமணி மருங்கின் 50 

வதுவை வேண்மாள் மங்கல மடந்தை 

மதியோர் வண்ணம் காணிய வருவழி- 

எல்வளை மகளிர் ஏந்திய விளக்கம் 

பல்யாண்டு ஏத்தப், பரந்தன ஒருசார்; 

மண்கணை முழவும். வணர்கோட்டு யாழும், 55 

பண்கனி பாடலும், பரந்தன ஒருசார். 

மான்மதச் சாந்தும், வரிவெண் சாந்தும், 

கூனும் குறளும் கொண்டன ஒருசார்; 

வண்ணமும், ௬ண்ணமும். மலர்ப்பூம் பிணையலும்,
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பெண்ணணிப் பேடியர் ஏந்தினர் ஒருசார்; 60 

பூவும், புகையும், மேவிய விரையும் 

தூவியம் சேக்கை சூழ்ந்தனர் ஒருசார்; 

ஆடியும், ஆடையும், அணிதரு சுலன்களும், 

சேடியர் செவ்வியின் ஏந்தினர், ஒருசார்- 

ஆங்கு, அவள் தன்னுடன் அணிமணி அரங்கம் 65 

வீங்குநீர் ஞாலம் ஆள்வோன் ஏறித்- 

திருநிலைச் சேவடிச் சிலம்புவாய் புலம்பவும், 

பரிதரு செங்கையிற் படுபறை ஆர்ப்பவும், 

செங்கண் ஆயிரம் திருக்குறிப்பு அருளவும், 

செஞ்சடை சென்று திசைமுகம் அலம்பவும், 70 

பாடகம் பதையாது, GLH துளங்காது, 

மேகலை ஒலியாது, மென்முலை அசையாது, 

வார்குழை ஆடாது, மணிக் குழல் அவிழாது, 

உமையவள் ஒருதிறன் ஆக ஓங்கிய 

இமையவன் ஆடிய கொட்டிச் சேதம் 75 

பாத்தரு நால்வகை மறையோர் பறையூர்க் 

கூத்தச் சாக்கையன் ஆடலின் மகிழ்ந்து, அவன் 

ஏத்தி நீங்க, இருநிலம் ஆள்வோன் 

வேத்தியல் மண்ட.பம் மேவிய பின்னர்- 

செய்தி கொண்டு வருதல். 

நீலன் முதலிய கஞ்௬க மாக்கள் : 80 

மாடல மறையோன் தன்னொடும் தோன்றி, 

வாயி லாளரின் மன்னவற்கு இசைத்தபின், 

கோயில் மாக்களின் கொற்றவன் தொழுது, 

"தும்பை வெம்போர்ச் சூழ்கழல் வேந்தே, 
செம்பியன் மூதூர்ச் சென்றுபுக்கு ஆங்கு, 85 

வச்சிரம், அவந்தி, மகதமொடு குழீஇய 

சித்திர மண்டபத்து இருக்க, வேந்தன், 

 அமரசகத்து உடைந்த ஆரிய மன்னரொடு 

தமரிற் சென்று. தகையடி வணங்க,
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'நீளமர் அழுவத்து நெடும்போர் ஆண்மையோடு 90 

வாளும் குடையும் மறக்களத்து ஒழித்துக் 

கொல்லாக் கோலத்து உயிருய்ந் தோரை 

வெல்போர்க் கோடல் கொற்றம் அன்று' எனத் 

தலைத்தேோர்த் தானைத் தலைவற்கு உரைத்தனன், 

சிலைத்தார் அகலத்துச் செம்பியர் பெருந்தகை. 95 

ஆங்கு நின்று அகன்றபிஷ், அறக்கோல் வேந்தே 

ஒங்குசீர் மதுரை மன்னவற் காண, 

ஆரிய மன்னர் அமர்க்களத்து எடுத்த 

சீரியல் வெண்குடைக் காம்பு நனி சிறந்த 

சயந்தன் வடிவின் தலைக்கோல். ஆங்கு 100 

௬யந்தலை யானையிற் கவிகையிற் காட்டி, 

இமையச் சிமயத்து, இருங்குயில் ஆலுவத்து, 

உமையொரு பாகத்து ஒருவனை வணங்கி, 

அமர்க்களம் அரசனது ஆகத் துறந்து, 

தவப்பெருங் கோலம் கொண்டோர் கம்மேற் 105 

கொதியழல் சீற்றம் கொண்டோன் கொற்றம் 

புதுவது' என்றனன் போர்வேற் செழியன்" என்று, 

ஏனை மன்னர் இருவரும் கூறிய 

நீள்மொழி எல்லாம் நீலன் கூறத்- 

தாமரைச் செங்கண் தழல்நிறம் கொள்ளக் 110 

கோமகன் நகுதலும், குறையாக் கேள்வி 

மாடலன் எழுந்து, மன்னவர் மன்ன! 

வாழ்க! நின் கொற்றம் வாழ்க! என்று ஏத்திக்- 

மாடலன் அறிவுரை 

கறிவளர் சிலம்பில் துஞ்சும் யானையின், 

சிறுகுரல் நெய்தல், வியலூர் எறிந்தபின் (15 

ஆர்புனை தெரியல் ஒன்பது மன்னரை 

நேரி வாயில் நிலைச்செரு வென்று, 

நெடுந்தேர்த் தானையொடு இடும்பில் புறத்து இறுத்துச். 
கொடும்போர் கடந்து நெடுங்கடல் ஒட்டி
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உடன்றுமேல் வந்த ஆரிய மன்னரைக் 120 

கடும்புனல் கங்கைப் பேர்யாற்று, வென்றோய், 

நெடுந்தார் வேய்ந்த பெரும்படை வேந்தே! 

புரையோர் தம்மொடு பொருந்த உணர்ந்த 

அரைசர் ஏறே! அமைக நின்சீற்றம்! 

மண்ணாள் வேந்தே நினவாழ் நாட்கள் 125 

தண்ஆன் பொருநை மணலினும் சிறக்க! 

அகழ்கடன் ஞாலம் ஆள்வோய் வாழி! 

இகழாது என்சொல் கேட்டல் வேண்டும்- 

வையங் காவல் பூண்டநின் நல்யாண்டு 

ஐயைந்து இரட்டி சென்றதற் பின்னும், 130 

அறக்கள வேள்வி செய்யாது, யாங்கணும் 

மறக்கள, வேள்வி செய்வோய் ஆயினை / 

வேந்துவினை முடித்த ஏந்துவாள் வலத்துப் 

போந்தைக் கண்ணி நின் ஊங்கணோர் மருங்கின், 

கடற்கடம்பு எறிந்த காவலன் ஆயினும், 135 

விடர்ச்சிலை பொறித்த விறலோன் ஆயினும், 

நான்மறை யாளன் செய்யுட் கொண்டு, 

மேல்நிலை உலகம் விடுத்தோன் ஆயினும், 

“போற்றி மன்னுயிர் முறையிற் கொள்க” எனக் 

கூற்றுவரை நிறுத்த கொற்றவன் ஆயினும், 140 

வன்சொல் யவனர் வளநாடு ஆண்டு, 

பொன்படு நெடுவரை புகுந்தோன் ஆயினும், 

மிகப்பெரும் தானையோடு இருஞ்செரு வோட்டி 

அகப்பா எறிந்த அருந்திறல் ஆயினும், 
உருகெழு மரபின் அயிரைமண் ணி, 145 

இருகடல் நீரும் ஆடினோன் ஆயினும், 

சதுக்கப் பூதரை வஞ்சியுள் தந்து, 

மதுக்கொள் வேள்வி வேட்டோன் ஆயினும், 

மீக்கூற் றாளர் யாவரும் இன்மையின் - 

யாக்கை நில்லாது என்பதை உணர்ந்தோய்/ 150
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மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வோர் மருங்கின் 

செல்வம் நில்லாது என்பதை வெல்போர்த் 

தண்தமிழ் இகழ்ந்த ஆரிய மன்னரின் 

கண்டனை அல்லையோ, காவல் வேந்தே! 

இளமை நில்லாது என்பதை எடுத்தூங்கு 155 

உணர்வுடை மாக்கள் உரைக்க வேண்டா; 

திருஞெமிர் அகலத்துச் செங்கோல் வேந்தே/ 

நரைமுதிர் யாக்கைநீயும் கண்டனை- 

விண்ணோர் உருவின் எய்திய நல்லுயிர் 

மண்ணோர் உருவின் மறிக்கினும் மறிக்கும்; 160 

மக்கள் யாக்கை பூண்ட மன்னுயிர், 

மிக்கோய் விலங்கின் எய்தினும் எய்தும்; 

விலங்கின் யாக்கை விலங்கிய இன்னுயிர் 

கலங்களஞர் நாகரைக் காணினும் காணும்; 

ஆடும் கூத்தர்போல், ஆருயிர் ஒருவழி 165 

கூடிய கோலத்து, ஒருங்குநின்று, இயலாது: 

"செய்வினை வழித்தாய் உயிர்செலும்" என்பது, 

பொய்யில் காட்சியோர் பொருளுரை ஆதலின், 

எழுமுடி மார்ப! நீ ஏந்திய திகிரி 

வழிவழிச் சிறக்க, வயவாள் வேந்தே!- 170 

அரும்பொருட் பரிசிலேன் அல்லேன் யானும்; 

பெரும்பேர் யாக்கை பெற்ற நல்லுயிர் 

மலர்தலை உலகத்து உயிர்போகு பொதுநெறி 

புலவரை இறந்தோய்! போகுதல் பொறேஎன்; 

வானவர் போற்றும் வழிநினக்கு அளிக்கும் 175 

நான்மறை மருங்கின் வேள்விப் பார்ப்பான் 

அருமறை மருங்கின் அரசர்க்கு ஒங்கிய 

பெருநல் வேள்வி நீசெயல் வேண்டும்;
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நாளைச் செய்குவம் அறம் எனின், இன்றே. 

கேள்வி நல்லுயிர் நீங்கினும் நீங்கும்; 

இதுஎன வரைந்து வாழுநாள் உணர்ந்தோர் 

முதுநீர் உலகின் முழுவதும் இல்லை; 

வேள்விக் கிழத்தி இவளொடுங் கூடித், 

தாழ்கழல் மன்னர் நின்னடி போற்ற. 

ஊழியொடு ஊழி உலகங் காத்து, 
நீடுவா ழியரோ நெடுந்தகை!' என்று, 

மறையோன் மறைநா உழுது, வான்பொருள் 

இறையோன் செவி செறுவாக வித்தலின்- 

கண்ணகியைப் பாராட்டுதல் 

வித்திய பெரும்பதம் விளைந்து. பதம் மிகுந்து 

துயத்தல் வேட்கையின், சூழ்கழல் வேந்தன் 

நான்மறை மரபின் நயந்தெரி நாவின், 

கேள்வி முடித்த வேள்வி மாக்களை 

மாடல மறையோன் சொல்லிய முறைமையின் 

வேள்விச் சாந்தியின் விழாக் கொள ஏவி- 

ஆரிய அரசரை அருஞ்சிறை நீக்கிப் 

பேரிசை வஞ்சி மூதூர்ப் புறத்.துத், 

தாழ்நீர் வேலித் தண்மலர் பூம்பொழில் 

வேளா விக்கோ மாளிகை காட்டி, 

நன்பெரு வேள்வி முடித்ததன் பின்னாள், 

தம்பெரு நெடுநகர்ச் சார்வதும் சொல்லி, ' ௮ம் 

மன்னவர்க்கு ஏற் பன செய்க, நீ' என, 

வில்லவன் கோதையை விருப்புடன் ஏவி, 
'சிறையோர் கோட்டஞ் சீமின்; யாங்கணும், 

கறைகெழு நாடு கறைவீடு செய்மின் என, 

அழும்பில் வேளோடு ஆயக் கணக்கரை 

முழங்குநீர் வேவி மூதூர் ஏவி- 
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அருந்திறல் அரசர் முறைசெயின் அல்லது, 

பெரும்பெயர்ப் பெண்டிர்க்குக் கற்புச் சிறவாது' எனப் 

பண்டையோர் உரைத்த தண்தமிழ் நல்லுரை, 

பார்தொழுது ஏத்தும் பத்தினி ஆதலின், 210 

ஆர்புனை சென்னி அரசற்கு அளித்து; 

'செங்கோல் வளைஇய உயிர்வா ழாமை' 

தென்புலம் காவல் மன்னவற்கு அளித்து; 

'வஞ்சினம் வாய்த்தபின் அல்லதை யாவதும் 

வெஞ்சினம் விளியார் வேந்தர்' என்பதை 215 

வடதிசை மருங்கின் மன்னவர் அறியக், 

குடதிசை வாழும் கொற்றவற்கு அளித்து; 

மதுரை மூதூர் மாநகர் கேடுற, 

கொதியழல் சீற்றம் கொங்கையின் விளைத்து, 

நன்னாடு அணைந்து நளிர்சினை வேங்கைப் 220 

பொன்னணி புதுநிழல் பொருந்திய நங்கையை, 

' அறக்களத்து அந்தணர், ஆசான், பெருங்கணி, 

சிறப்புடைக் கம்மியர் தம்மொடுஞ் சென்று, 

மேலோர் விழையும் நூல்நெறி மாக்கள் 

பால்பெற வகுத்த பத்தினிக் கோட்டத்து, 225 

இமையவர் உறையும் சிமையச் செல்வரைச் 

சிமையச் சென்னித் தெய்வம் பரசிக், 

கைவினை முற்றிய தெய்வப் படிமத்து; 

'வித்தகர் இயற்றிய விளங்கிய கோலத்து, 

முற்றிழை நன்கலம் முழுவதும் பூட்டிப்; 230 

பூப்பலி செய்து, காப்புக்கடை நிறுத்தி, 
வேள்வியும் விழாவும் நாள்தொறும் வகுத்துக், 

'கடவுள் மங்கலம் செய்க' என ஏவினன்; 

வடதிசை வணக்கிய மன்னவர்ஏறு - என்
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29 வாழ்த்துக் காதை 
தொகுப்புரை 

குமரியொடு வட இமயத்து 

ஒருமொழி வைத்து உலகாண்ட 

சேரலாதற்குத் திகழ்ஒளி ஞாயிற்றுச் 
சோழன் மகள் ஈன்ற மைந்தன்; 

கொங்கர் செங்களம் வேட்டுக், 

கங்கைப் பேர்யாற்றுக் கரைபோகிய 

செங்குட்டுவன்; சினம் செருக்கி 

வஞ்சியுள் வந்து இருந்த காலை- 

வடஆரிய மன்னர் ஆங்கு 

மடவரலை மாலைசூட்டி 

உடன் உறைந்த இருக்கை தன்னில், 

ஒன்றுமொழி நகையின ராய்த், 

தென் தமிழ்நாடு ஆளும் வேந்தர் 
செருவேட்டுப் புகன்று எழுந்து 

மின்தவழும் இம௰ நெற்றியில் — 

விளங்கு விற்புலிகயல் பொறித்த நாள், 

எம்போலும் முடிமன்னர் 

ஈங்கு இல்லை போலும்' என்ற வார்த்தை, 

அங்கு வாழும் மாதவர் வந்து 

அறிவுறுத்த இடத்து, ஆங்கண், 
உருள்கின்ற மணி வட்டைக் 

குணில் கொண்டு துரந்தது போல், 

இமய மால்வரைக் கல் கடவுள் ஆம் 

என்ற வார்த்தை இடம் துரப்ப- 

ஆரிய நாட்டு அரசுஒட்டி, 

அவர் முடித்தலை அணங்கு ஆகிய 

பேர் இமயக் கல் சுமத்திப்,
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பெயர்ந்து போந்து; நயந்த கொள்கையின்; 

கங்கைப் பேர்யாற்று இருந்து, 

நங்கை தன்னை நீர்ப்ப டுத்தி 

வெஞ்சினம் தரு வெம்மை நீங்கி, 

வஞ்சிமா நகாப் புகுந்து. 

நிலஅரசர் நீள் முடியால் 

பலர்தொழு படிமம் காட்டித் 

தடமுலைப் பூச லாட்டியைக் 

கடவுள் மங்கலம் செய்த பின்னாள்; 

கண் ணகிதன் கோட்டத்து 

மண்ணரசர் திறை கேட்புழி- 

அலம் வந்த மதி முகத்தில் 
சில செங்கயல் நீர் உமிழப் 

பொடி ஆடிய கரு முகில்தன் 

புறம் புதைப்ப, அறம் பழித்துக்; 
கோவலன் தன் வினை உருத்துக், 

குறுமகனால் கொலை யுண்ணக்; 

காவலன் தன் இடம் சென்ற 

கண்ணகிதன் கண்ணீர் கண்டு, 

மண்ணரசர் பெருந் தோன்றல் 

உள்நீர் அற்று, உயிர் இழந்தமை 

மாமறையோன் வாய்க் கேட்டு; 

மாசாத்துவான் தான் துறப்புவும், 

மனைக்கிழத்தி உயிர் இழப்பவும், 

எனைப் பெரும் துன்பம் எய்திக், 

காவற் பெண்டும். அடி.த் தோழியும், 

கடவுட் சாத்தனுடன் உறைந்த 

தேவந்தியும் உடன்கூடிச் 

சேயிழையைக் எாண்டும்' என்று, 

மதுரைமா நகர் புகுந்து,-
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முதிரா முலைப் பூசல்கேட்டு, ஆங்கு, 

அடைக்கலம் இழந்து, உயிர் இழந்த 

இடைக்குல மகள் இடம் எய்தி, 

ஐயை அவள் மகளோடும் 

வையைஒரு வழிக்கொண்டும்; 

மாமலை மீமிசை ஏறிக், 

கோமகள்தன் கோயில் புக்கு; 

நங்கைக்குச் சிறப்புஅயர்ந்த 

செங்குட்டுவற்குத் திறம் உரைப்பர்-மன். 

தேவந்தி அறிமுகம் 
முடிமன்னர் மூவரும் காத் துஒம்பும் தெய்வ 

வடபேர் இமய மலையிற் பிறந்து 

கடுவரல் கங்கைப் புனல்ஆடிப் போந்த 

தொடிவளைத் தோழிக்குத் தோழிநான் கண்டீர் 

சோணாட்டார் பாவைக்குத் தோழிநான் கண்டீர் ! 2 

காவற்பெண்டு 

மடம்படு சாயலாள் மாதவி-தன்னைக் 

கடம்படாள் காதற் கணவன் கைப்பற்றிக் 

குடம்புகாக் கூவற் கொடுங்கானம் போந்த 

தடம்பெருங் கண்ணிக்குத் தாயர்நான் கண்டீர்! 

தண்புகார்ப் பாவைக்குத் தாயர்நான் கண்டீர்! 3 

அடித்தோழி அறிமுகம் 

தற்பயந்தாட்கு இல்லை; தன்னைப் புறங்காத்த 

ஏற்பயந் தாட்கும் எனக்குமோர் சொல்லவில்லை; 

கற்புக் கடம்பூண்டு, காதலன் பின்போந்த 

பொற்றொடி நங்கைக்குத் தோழிநான் கண்டீர்; 

பூம்புகார்ப் பாவைக்குத் தோழிநான் கண்டீர்; 4
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தேவந்தி கூறுதல் 
செய்தவம் இல்லாதேன் தீக்கனாக் கேட்டநாள், 

எய்க உணரா திருந்தேன். மற்றென் செய்தேன? 

மொய்குழன் மங்கை முலைப்பூசல் கேட்டநாள். 

அவ்வை உயிர் வீவும் கேட்டாயோ தோழீ? 

tn
 அம்மாமி தன்வீவும் கேட்டாயோ தோழீ? 

காவற்பெண்டு கழறியது 

கோவலன் தன்னைக் குறுமகன் கோளிழைப்பக், 

காவலன் தன்னுயிர் நீத்ததுதான் கேட்டு, ஏங்கிச், 

'சாவதுதான் வாழ்வு' என்று. தானம் பலசெய்து, 

மாசாத்து வான்துறவும் கேட்டாயோ, அன்னை? 

மாநாய்கன் தன்துறவும் கேட்டாயோ, அன்னை? 6 

அடித்தோழி அறிவித்தது 
காதலன் தன்வீவும் காதலிநீ பட்டதும், 

ஏதிலார்] தாங்கூறும் ஏச்சுரையும் கேட்டு ஏங்கிப் 

போதியின்கீழ் மாதவன்முன் புண்ணியதா ஸனம்புரிந்த 

மாதவி தன்துறவும் கேட்டாயோ, தோழீ! 

மணிமே கலைதுறவும் கேட்டாயோ, தோழீ? 7 

தேவந்தி அரற்றியது 
'ஐயந்தீர் காட்சி அடைக்கலம் காத்தோம்ப 

வல்லாதேன் பெற்றேன் மயல்' என்று உயிர்நீத்த, 

அவ்வை மகளிவள் தான், அம்மணம் பட்டிலா 

வையெயிற்று ஐயையைக் கண்டாயோ, தோழீ? 

மாமி மடகளைக் கண்டாயோ, தோழீ? 8
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கண்ணகி கூறுதல் 

என்னே ! இஃதுஎன்னே! இஃது என்னே கொல்! 

பொன்னஞ் சிலம்பின், புனைமே கலை, வளைக்கை, 

நல்வயிரப் பொன்தோட்டு, நாவலம் பொன்னிழைசர், 

மின்னுக் கொடியொன்று மீவிசம்பில் தோன்றுமால்! 9 

தென்னவன் தீதிலன்; தேவர்கோன் தன்கோயில் 
நல்விருந்து ஆயினான்; நானவன் தன்மகள்; 

வெல்வேலான் குன்றில் விளையாட்டு யானகலேன்; 

என்னோடும் தோழிமீர், எல்லீரும், வம்மெல்லாம், 10 

வஞ்சி மகளிர் பாடுதல் 

வஞ்சியீர், வஞ்சி இடையீர்! மறவேலான் 

பஞ்சடி ஆயத்தீர்! எல்லீரும், வம்மெல்லாம்; 

கொங்கையாற் கூடற் பதிசிதைத்துக் கோவேந்தைச் 

செஞ்சிலம்பால் வென்றாளைப் பாடுதும்; வம் மெல்லாம்; 

தென்னவன் தன்மகளைப் பாடுதும்; வம் மெல்லாம்; 11 

' செங்கோல் வளைய, உயிர் வாழார் பாண்டியர்' என்று, 

எங்கோ' முறைநா இயம்ப, இந் நாடு அடைந்த 

பைந்தொடிப் பாவையைப் பாடுதும் வம் மெல்லாம்; 

பாண்டியன் தன்மகளைப் பாடுதும் வம் மெல்லாம்; 12 

'வானவன், எங்கோ,மகள் என்றாம்; வையையார் 

கோனவன்தான் பெற்றகொடி என்றாள் - வானவனை 

வாழ்த்துவோம் நாமாக, வையையார் கோமானை 

வாழ்த்துவாள் தேவ மகள். 1 

பாண்டியர் வாழ்க! 

தொல்லை வினையால் துயர் உழந்தாள் கண்ணினீநீர் 

கொல்ல, உயிர்கொடுத்த கோவேந்தன் வாழியரோ!
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வாழியரோ, வாழி வருபுனலநீர் வையை 

குழும் மதுரையார் கோமான்றன் தொல்குலமே! 14 

சேரன் வாழ்க 

மலையரையன் பெற்ற மடப்பாவை தன்னை 

நிலவரசர் நீள் முடிமேல் ஏற்றினாள் வாழியரோ! 

வாழியரோ. வாழி, வருபுனல்நீர்த்தண் பொருநை 

சூழ்தரும் வஞ்சியார் கோமான்றன் தொல்குலமே! 15 

சொழனைப் பாடுவோம் 

எல்லா! நாம்- 

காவிரி நாடனைப் பாடுதும்; பாடுதும், 16 

பூவிரி கூந்தல்! புகார். 

அம்மானை வரி 

புகார் நகரைப் பாடல் 

வீங்குநீர் வேலி உலகுஆண்டு, விண்ணவர்கோன் 

ஒங்குஅரணம் காத்த வரவோன் யார். அம்மானை 7 

ஒங்குஅரணம் காத்த உரவோன் உயர்விசும்பில் 

தூங்குஎயில் மூன்றெறிந்த சோழன்காண், அம்மானை; 

சோழன் புகார்நகரம் பாடேலோர், அம்மானை, 17 

புறவுநிறை புக்குப் பொன்னுலகம் ஏத்தக் 

குறைவில் உடம்பரிந்த கொற்றவன் யார், அம்மானை? 

குறைவில் உடம்பரிந்த கொற்றவன் முன்வந்த 

கறவை முறைசெய்த காவலன்காண்; அம்மானை; 

காவலன் பூம்புகார் பாடேலோர் அம்மானை! 18 

கடவரைகள் ஓர்எட்டும் கண்ணிமையா காண, 

வடவரைமேல் வாள்வேங்கை ஒற்றினனயார், 

அம்மானை ?
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வடரைமேல் வாள்வேங்கை ஒற்றினன் திக்குஎட்டும் 

குடைநிழலில் கொண்டளித்த கொற்றவன்காண் 

அம்மானை; 

கொற்றவன் தன் பூம்புகார் பாடேலோ.அம்மானை! (9 

அம்மனை தங்கையிற் கொண்டுஅங்கு அணிஇழையார் 

தம்மனையிற் பாடும் தகையேலோர். அம்மானை 

தம்மனையிற் பாடும் தகையெல்லாம் தார்வேந்தன் 

கொம்மை வரிமுலைமேற் கூடவே அம்மானை; 

கொம்மை வரிமுலைமேற் கூடின், குலவேந்தன் 

அம்மென் புகார்நகரம் பாடேலோர் அம்மானை! 20 

கந்.துக வரி 

பொன்னிலங்கு பூங்கொடி! பொலஞ்செய் கோதை 

வில்லிட, 

மின்னிலங்கு மேகலைகள் ஆர்ப்ப, ஆர்ப்ப, எங்கணும் 

தென்னவன் வாழ்க! வாழ்க! என்று சென்று. பந்து 

அடித்துமே; 
தேவர்ஆர மார்பன் வாழ்க! என்று, பந்து அடித்துமே. 21 

பின்னும்முன்னும், எங்கணும், பெயர்ந்து, வந்து 

எழுந்துலாய்! 

மின்னுமின் னிளங்கொடி வியனிலத்து இழிந்தெனத், 

தென்னன் வாழ்ச! வாழ்க! என்று சென்று 

பந்துஅடித் துமே; 
தேவர்ஆர மார்பன் வாழ்ச! என்று, பந்து அடித்துமே. 22 

துன்னிவந்து கைத்தலத்து இருந்ததில்லை; நீணிலம் 
தன்னினின்றும் அந்தரத்து எழுந்ததில்லை தான்எனத் 

தென்னன் வாழ்க! வாழ்க! என்று, பந்துஅடித் துமே. 23 

தேவரார மார்பன்வாழ்க என்றுபந் தடித் துமே
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21. சேரனைப் புகழ்தல் (ஊசல் வரி) 

வடங்கொள் மணியூசல் மேல் இரீஇ ஐயை 

உடங்கு ஒருவர் கைநிமிர்த்தாங்கு; ஒற்றைமேல் ஊக்கக், 

கடம்பு முதல்தடிந்த காவலனைப் பாடிக் 

குடங்கை நெடுங் கண்பிறழ, ஆடாமோ ஊசல்; 

கொடுவிற் பொறிபாடி, ஆடாமோ ஊசல்! 24 

ஓர்ஐவர் ஈரைம் பதின்மர் உடன்றெழுந்த 

போரில் பெருஞ்சோறு போற்றாது தானளித்த 

சேரன், பொறையன், மலையன் திறம்பாடிக் 

கார்செய் குழல்ஆட, ஆடாமோ ஊசல்; 

கடம்புஎறிந்த வாபாடி, ஆடாமோ ஊசல்! 25 

வன்சொல் யவனர் வளநாடு, வன்பெருங்கல், 

தென்குமரி, ஆண்ட செருவிற், சுயல்.புலியான் 

மன்பதை காக்கும் கோமான், மன்னன். திறம் பாடி; 

மின்செய் இடைநுடங்க, ஆடாமோ ஊசல்; 

விறல்விற் பொறிபாடி, ஆடாமோ ஊசல் ! 26 

வள்ளைப் பாட்டு ( சோழர்) 

தீங்கரும்பு நல்லுலக்கை யாகச் செழுமுத்தம் 

பூங்காஞ்சி நீழல் அவைப்பார் புகார்மகளிர்; 

ஆழிக் கொடித்திண்தேர்ச் செம்பியன் வம்பலர்தார்ப் 

பாழித் தடவரைத் தோள் பாடலே பாடல ; 

பாவைமார் ஆரிக்கும் பாடலே பாடல்! 27 

பாடல்சால் முத்தம் பவழ உலக்கையால் 

மாடமதுரை மகளிர் குறுவரே; 

வானவர்கோன் ஆரம் வயங்கியதோள் பஞ்சவன்தன் 

மீனக் கொடிபாடும் பாடலே பாடல்! 

வேப்பந்தார் நெஞ்சுணக்கும் பாடலே பாடல்; 28
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(சேரன்) 
சந்துஉரற் பெய்து, தகைசால் அணிமுத்தம் 
வஞ்சிமகளிர் குறுவரே, வான் கோட்டால்; 

கடந்தடுதார்ச் சேரன் கட்ம்பெறிந்த வார்த்தை 
படர்ந்த நிலம்போர்த்த பாடலே பாடல்; 
பனந்தோடு உளங்கவரும் பாடலே பாடல்! 29 

ஆங்கு, 

நீள்நில மன்னர், நெடுவில் பொறையன்நல் 
தாள்தொழ.அர், வாழ்த்தல் தமக்கரிது, சூழ் ஒளிய 
எங்கோ மடந்தையும் ஏத்தினாள். நீ டுழி- 
செங்குட்டுவன் வாழ்க!' என்று. 30 

30. வரந்தரு காதை 

, நிலைமண்டில ஆசிரியப்பார 

i. சேரன் 
வடதிசை வணக்கிய வானவர் பெருந்தகை 
கடவுட் கோலம் கட்புலம் புக்கபின், 
தேவந் திகையைச் செவ்விதின் நோக்கி, 
'வாய்எடுத்து அரற்றிய மணிமேகலையார்; 

யாதவள் துறத்தற்கு ஏது? ஈங்கு, உரை' எனக்- 5 

2. தேவந்தி உரைத்தது 
கோமகன் கொற்றம் குறைவின் றோங்கி 
நாடு பெருவளம் சுரக்கென் நேத்தி, 
அணிமே கலையார் ஆயத்து ஒங்கிய 
மணிமே கலைதன் வான் துறவு உரைக்கும் - 

" மைஈர் ஒதி வகைபெறு வனப்பின் 10 
ஐவகை வகுக்கும் பருவம் கொண்டது; 
செவ்வரி ஒழுகிய செழுங்கடை மழைக்கண்
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அவ்வியம் அறிந்தன; அது தான் அறிந்திலள்; 

ஒத்துஒளிர் பவளத் துள்ளொளி சிறந்த 

நித்தில இளநகை நிரம்பா அளவின; is 

புணர்முலை விழுந்தன; புல்லகம் அகன்றது; 

தளரிடை நுணுகலும், தகை அல்குல் பரந்தது; 

குறங்கிணை திரண்டன; கோலம் பொறா ௮ 

நிறங்கிளர் சீறடி நெய்தோய் தளிரின; 

தலைக்கோல் ஆசான் பின்னுள னாகக் 20 

குலத்தலை மாக்கள் கொள்கையிற் கொள்ளா; 

யாதுநின் கருத்து? என்செய் கோ?" என, 

மாதவி நற்றாய் மாதவிக்கு உரைப்ப - 

"வருக, என் மடமகள், மணிமே கலை! என்று, 

உருவி லாளன் ஒருபெருஞ் சிலையொடு 25 

விரைமலர் வாளி வெறுநிலத்து எறியக் 

கோதைத் தாமம் குழலொடு களைந்து, 

போதித் தானம் புரிந்தறம் படுத்தனள்- 

ஆங்கு, அதுகேட்ட அரசனும் நகரமும் 

ஒங்கிய நன்மணி உறுகடல் வீழ்த்தோர், 30 

தம்மில் துன்பம் தாம்நனி எய்தத்; 

செம்மொழி மாதவர், " சேயிழை நங்கை 

தன் துறவு எமக்குச் சாற்றினள்" என்றே 

அன்புறு நன்மொழி அருளொடும் கூறினர்; 

'பருவம் அன்றியும் பைந்தொடி நங்கை, 35 

திருவிழை கோலம் நீங்கின ளாதலின் 

அரற்றினென் என்றாங்கு அரசற் குரைத்தபின் 

குரல் தலைக் கூந்தல் குலைந்துபின் வீழத் 

துடித்தனள் புருவம், துவரிதழ்ச் செவ்வாய் 

மடித்து எயிறு அரும்பினள்: வருமொழி மயங்கினள்: 40
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திருமுகம் வியர்த்தனள் செங்கண் சிவந்தனள் 

கைவிட் டோச்சினள் கால்பெயர்த் தெழுந்தனள் 

பலரறி வாராத் தெருட்சியள்; மருட்சியள்; 

உலறிய நாவினள்; உயர்மொழி கூறித் 

தெய்வமுற்று எழுந்த தேவந் திகைதான் - 45 

'கொய்தளிர்க் குறிஞ்சிக் கோமான் தன்முன் 

கடவுள் மங்கலம் காணிய வந்த 

மடமொழி நல்லார் மாணிழை யோருள், 

அரட்டன் செட்டிதன் ஆயிழை ஈன்ற 

இரட்டையம் பெண்கள் இருவரும், அன்றியும்; 50 

ஆடக மாடத்து அரவணைக் கிடந்தோன் 

சேடக் குடும்பியின் சிறுமியும், ஈங்குளள்; 

பழம் பிறப்புகள் 

மங்கல மடந்தை கேட்டத்து - ஆங்கண் 

செங்கோட்டு உயர்வரைச் சேண்உயர் சிலம்பில் 

பிணிமுக நெடுங்கல் பிடர்த்தலை நிரம்பிய 55 

அணிகயம் பலவுள; ஆங்கவை இடையது, 

கடிப்பகை நுண்கலும், கவிரிதழ்க் குறுக்கலும், 

இடிக்கலப்பு அன்ன இழைந்துகு நீரும், 
உண்டுஒர் ௬னை, அதனுள்புக்கு ஆடினர் 

பண்டைப் பிறவியர் ஆகுவர்; ஆதலின், 60 

ஆங்கது கொணர்ந்து, ஆங்கு ஆயிழை கோட்டத்து 

ஒங்கிருக் கோட்டி யிருந்தோய் உன்கைக் 

" குறிக்கோள் தகையது; கொள்" கெனத் தந்தேன; 

உறித்தாழ் கரகமும் உன் கையது அன்றே; 

கதிர் ஒழி காறும் கடவுள் தன்மை 65 

முதிராது; அந்நீர் முத்திற மகளிரைத் 
தெளித்தனை ஆட்டின், இச் சிறுகுறு மகளிர் 

ஒளித்த பிறப்பினர் ஆகுவர் காணாய்;
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பாசண்டன் யான; பார்ப்பனி தன்மேல், 

மாடல மறையோய்! வந்தேன்!' என்றலும் - 70 

தேவந்தி வரலாறு 

மன்னவன் விம்மிதம் எய்தி, அம் மாடலன் 

தன்முகம் நோக்கலும்-தான்நனி மகிழ்ந்து, 

'கேளிது, மன்னா! கெடுகநின் தீயது; 

மாலதி என்பாள் மாற்றாள் குழவியைப் 

பால்சுரந்து ஊட்டப் பழவினை உருத்துக் 75 

கூற்றுஉயிர் கொள்ளக். குழவிக்கு இரங்கி, 

ஆற்றாத் தன்மையள், ஆர்அஞர் எய்திப் 

பாசண்டனபாற் பாடு கிடந்தாட்கு, 

'ஆசில் குழவி அதன் வடிவு ஆகி 
வந்தனன்; அன்னை! நீ வான்துயர் ஒழிக!' எனச், 80 

செந்திறம் புரிந்தோன் செல்லல் நீக்கிப் 

பா௱ப்பனி தன்னொடு பண்டைத் தாய்பால் 

காப்பியத் தொல்குடிக் கவின்பெற வளர்ந்து, 

தேவந் திகையைத் தீவலஞ் செய்து, 

நாலீர்ஆண்டு நடந்ததற் பின்னர், 85 

மூவா இளநலம் காட்டி, "என் கோட்டத்து, 

நீ வா" என்றே நீங்கிய சாத்தன்- 

மங்கல மடந்தை கோட்டத்து ஆங்கண், 

அங்குஉ௨உறை மறையோ ஸனாகத் தோன்றி, 

உறித்தாழ் காகமும் என்கைத் தந்து, 90 

குறிக்கோள் கூறிப் போயினன்; வாரான்; 

ஆங்குது கொண்டு போந்தேன் ஆதலின், 

ஈங்குஇம் மறையோள் தன்மேல் தோன்றி, 

"அந்நீர் தெளி" என்று அறிந்தோன் கூறினன்;
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"மன்னவர் கோவே! மடந்தையர் தம்மேல் 95 
தெளித்துஈங்கு அறிகுவம்' என்றுஅவன் தெளிப்ப- 

கண்ணகியின் 

ஒளித்த பிறப்புவந்து உற்றதை ஆகலின் 
'புகழ்ந்த காதலன் போற்றா ஒழுக்கின் 

இகழ்ந்ததற்கு இரங்கும் என்னையும் நோக்காய்; 
ஏதில் நன்னாட்டு யாருமில் ஒருதனிக் 100 
காதலன் தன்னொடு கடுந்துயர் உழந்தாய்; 

யான் பெறு மகளே! என் துணைத் தோழீ! 

வான் துயர் நீக்கும் மாதே, வாராய்!' - 

கோவலன் தாய் 

'என்னோடு இருந்த இலங்கிழை நங்கை, 

தன்னோடு இடையிருள் தனித்துயர் உழந்து, 105 
போனதற்கு இரங்கிப் புலம்புறும் நெஞ்சம்! 

யானது பொறே௭ன்; என் மகன் வாராய் !- 

மாதரி சொன்னது 

வருபுனல் வையை வான் துறைப் பெயர்ந்தேன்; 

உருகெழு மூதூர் ஊர்க்குறு மாக்களின் 

வந்தேன் கேட்டேன், மனையிற் காணேன்; 110 
எந்தாய்! இளையாய்! எங்குஒளித் தாயோ! 

என்றாங்கு அரற்றி, இனைந்து ஏங்கிய 

பொன்தாழ் அகலத்துப் போர்வெய் யோனமுன், 
குதலைச் செவ்வாய்க் குறுந்தொடி மகளிர் 

முதியோர் மொழியின் முன்றில் நின்றுஅழ - 115 

மாடலன் விளக்கம் 
தோடலர் போந்தைத் தொடுகழல் வேந்தன் 

மாடல மறையோன் தனமுகம் நோக்க.
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மன்னர் கோவே, வாழ்' கென் றேத்தி, 

முந்நூல் மார்பன் முன்னியது உரைப்போன்- 

'மறையோன் உற்ற வான்துயர் நீங்க, 120 

உறைகவுள் வேழக் கையகம் புக்கு, 

வானோர் வடிவம் பெற்றவன் பெற்ற 

காதலி-தன்மேற் காதலர் ஆதலின், 

மேல்நிலை உலகத்து அவருடன் போகும் 

தாவா நல்லறம் செய்திலர்; அதனால், 125 

அஞ்செஞ் சாயல் அஞ்சாது அணுகும் 

வஞ்சி மூதூர் மாநகர் மருங்கில் 

பொற்கொடி தன்மேற் பொருந்திய காதலின் 

அற்புளம் சிறந்தாங்கு அரட்டன் செட்டி 

மடமொழி நல்லாள் மனமகிழ் சிறப்பின் 130 

உடன்வயிற் றோராய் ஒருங்குடன் தோன்றினர்; 

ஆயர்முதுமகள் ஆயிழை தன்மேல் 

போய பிறப்பிற் பொருந்திய காதலின், 

ஆடிய குரவையின், அரவணைக் கிடந்தோன் 

சேடக் குடும்பியின் சிறுமகள் ஆயினள் - 135 

நற்றிறம் புரிந்தோர் பொற்படி எய்தலும். 

அற்புளஞ் சிறந்தோர் பற்றுவழிச் சேறலும்; 
அறப்பயன் விளைதலும், மறப்பயன் விளைதலும் 

பிறந்தவர் இறத்தலும். இறத்தவர் பிறத்தலும்; 
புதுவ தன்றே; தொன்றியல் வாழ்க்கை- 

ஆன்ஏறு ஊர்ந்தோன் அருளில் தோன்றி, 

மாநிலம் விளக்கிய மன்னவன் ஆதலின், 

செய்தவப் பயன்களும். சிறந்தோர் படிவமும் 

கையகத் தனபோற் கண்டனை யன்றே! 

ஊழிதோறு ஊழி உலகங் காத்து,
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நீடுவா ழியரோ நெடுந்தகை!' என்ற 

மாடல மறையோன் தன்னொடு மகிழந்து - 

வழிபாடு செய்தல் 

பாடல்சால் சிறப்பிற் பாண்டி நன்னாட்டுக் 

கலிகெழு கூடல் கதழெரி மண்ட 

முலைமுகம் திருகிய மூவா மேனிப் 

பத்தினிக் கோட்டம் படிப்புறம் வகுத்து, 

'நித்தல் விழாவணி நிகழ்க' என்று ஏவிப், 

'பூவும், புகையும், மேவிய விரையும், 

தேவந் திகையைச் செய்க' என்று அருளி, 

வலமுறை மும்முறை வந்தனன், வணங்கி,- 

உலக மன்னவன் நின்றோன் முன்னர், 
அருஞ்சிறை நீங்கிய ஆரிய மன்னரும் 
பெருஞ்சிறைக் கோட்டம் பிரிந்த மன்னரும்: 
குடகக் கொங்கரும் மாளுவ வேந்தரும் 
கடல்சூழ் இலங்கைக் கயவாகு வேந்தனும் 

'எந்நாட்டு ஆங்கண் இமைய வரம்பனின் 

நன்னாள் செய்த நாள்அணி வேள்வியில் 
வந்துஈக' என்றே வணங்கினர் வேண்டத் - 

'தந்தேன் வரம்!' என்று எழுந்தது ஒரு குரல்; 
ஆங்கு அது கேட்ட அரசனும் அரசரும், 
ஒங்கிரும் தானையும் உரையோடு ஏத்த; 
வீடுகண் டவர்போல், மெய்ந்நெறி விரும்பிய 
மாடல மறையோன் தன்னொடும் கூடித் 

தாழ்கழல் மன்னர் தன்னடி போற்ற, 
வேள்விச் சாலையின் வேந்தன் போந்தபின்- 

இளங்கோ அறவுரை 
யானும் சென்றேன்; என்னெதிர் எழுந்து, 
தேவந் திகைமேல் திகழந்து தோன்றி, 
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'வஞ்சி மூதூர் மணிமண் டபத்திடை 

நுந்தை தாள்நிழல் இருந்தோய், நின்னை 
"அரைசு வீற்றிருக்கும் திருப்பொறி உண்டு " என்று 175 

உரைசெய் தவன்மேல் உருத்து நோக்கிக் 

கொங்கவிழ் நறுந்தார்க் கொடித்தேர்க் தானைச் 

செங்குட்டுவன் தன் செல்லல் நீங்கப் 

பகல்செல் வாயிற் படியோர் தம்முன், 

அகலவிடப் பாரம் அகல நீங்கிச் 180 

சிந்தை செல்லாச் சேண்நெடுந் தூரத்து, 

அந்தமில் இன்பத்து அரசாள் வேந்து' என்று, 

என்திறம் உரைத்த இமையோர் இளங்கொடி, 

தன்திறம் உரைக்க தகைசால் நன்மொழி 

தெளிவுறக் கேட்ட திருத்தகு நல்லீர் !- 185 

பரிவும் இடுக்கணும் பாங்குற நீங்குமின்; 

தெய்வம் தெளிமின்; தெளிந்தோர்ப் பேணுமின்; 

பொய்யுரை அஞ்சுமின;: புறஞ்சொல் போற்றுமின்; 

ஊன்ணஊாண் துறமின்; உயிர்கொலை நீங்குமின் 

தானம் செய்ம்மின்; தவம்பல தாங்குமின்; 190 

செய்ந்நன்றி கொல்லனமின்; தீ நட்பு இகழ்மின் 

பொய்க்கரி போகன்மின்: பொருள்மொழி நீங்கனமின் 

அறவோர் அவைக்களம் அகலாது அணுகுமின்; 

பிறவோர் அவைக்களம் பிழைத்தும் பெயர்மின்; 

பிறர்மனை அஞ்சுமின்; பிழையுயிர் ஒம்புமின் ; 

அறமனை காமின்; அல்லவை கடிமின்; 

கள்ளுங், களவும், காமமும். பொய்யும், 

வெள்ளைக் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின்: 

இளமையும், செல்வமும், யாக்கையும் நிலையா, 

உளநாள் வரையாது, ஒல்லுவது ஒழியாது; 200 

செல்லும் தேஎத்துக்கு உறுதுணை தேடுமின்; 

மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்கு-என்
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திறனாய்வுக் கட்டுரைகள் 

1. கண்ணகி 

கண்ணகி இவள் காவியத் தலைவி. மாநாய்கனின் ஒரே 

மகள். “ஈகை வான் கொடி அன்னாள்' என்று அறிமுகப் 

படுத்தப்படுகிறாள். ஈகை' என்றால் பொன் என்பது 

பொருளாகும். இவள் ஒளி பெறுகிறாள். இதுவே காவியத்தின் 

செய்தியும் ஆகிறது. 

இவள் வடிவு, திறம் இவை சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. 

திருமகளைப் போன்ற வடிவும், அருந்ததி போன்ற கற்பும் 

உடையவள் என்று சிறப்பிக்கப் படுகிறாள். மாதரார் தொழுது 

ஏத்தத் தக்க நற்குணங்கள் நிரம்பியவள் என்றும் கூறப் 

படுகிறாள். 

கட் அவளுந்தான் 
போதில் ஆர் திருவினாள் புகழ்உடை வடிவு என்றும், 

தீது இலா வடமீனின் திறம் இவள் திறம் என்றும் 

மாதரார் தொழுது ஏத்த வயங்கிய 

பெருங்குணத்துக் காதலாள்'' 

இதில் மூன்று செய்திகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

இவள் தெய்வத்தோடு உவமிக்கப்படுகின்றாள். மற்றொன்று 

இவள் கற்பின் திறம்; மூன்றாவது இவள் நற்குணங்கள்; இந்த 

மூன்றுமே கண்ணகியின் குணச் சித்திரங்கள் என்று கூறலாம். 

இவள் தெய்வம் ஆகிறாள் என்பதற்கு முன் 

அறிவுப்புகள் காவியத்தில் ஆங்காங்கு இடம் பெறுகின்றன. 

'திருவினாள் வடிவு' என்பதே இவள் தெய்வம் என்பதற்குத் 
தொடக்கமாக அமைகிறது. 

வேட்டுவ வரியில் சாலினி என்பாள் 'உலகிற்கு ஓங்கிய 
திருமாமணி' என்ற தொடரில் இவள் தெய்வம் என்பதைச் 

சுட்டிக் காட்டுகிறாள்.
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கவுத்தி அடிகள் 'கற்புடைத் தெய்வம்' என்ற தொடரில் 

மாதரிக்கு அறிமுகம் செய்கிறாள். 

'கற்புடைத் தெய்வம் யாம் கண்டிஃப்மால்' என்று கூறக் 

காண்கிஜோம். இவள் தெய்வம் ஆவதற்;ந (வேண்டிய தகுதிகள் 

உள்ளன என்று கோடிட்டுக் காட்டுகிறார். 

இடையர் சேரியில் மாதரி இவளைத் தெய்வக் காட்சியில் 

வைத்துக் காண்கிறாள், 

'தொழுனை ஆற்றினுள் தாமணி வண்ணனை 

விழுமம் தீர்த்த விளக்குக் கொல்” 

என்று கூறி இவளை நப்பின்னையோடு உவமிக்கிறாள். 

இதுவும் தெய்வக் காட்சி என்று கொள்ளலாம். 

குன்றக் குறவர்கள் வேலனை வழிபட்டவர்கள்; 

இவளைத் தெய்வமாகக் கொள்கின்றனர். 

“இவள் போலும் நங் குலக்கு ஓர் 

இருந் தெய்வம் இல்லை”' 

என்று கூறி வழிபடுகின்றனர். 

மதுரையில் கண்ணகி ஆற்றாது  அழுகின்றாள். 

அவளைக் கண்டு மதுரை மக்கள் இவளைப் “புதிய தெய்வம்” 

என்று கூறக் காண்கிறோம். 

“செம்பொற் சிலம்பு ஒன்று 

கையேந்தி நம் பொருட்டால் 

வம்பப் பெருந்தெய்வம் வந்தது இதுவென் கொல்”! 

என்று அவள் தெய்வத் தன்மையைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். 

சேரன் செங்குட்டுவன் மனைவி அவள் தான் இவளை 

நன்கு அறிந்தவளாகக் காட்டிக் கொள்கிறாள். 

““அத்திறம் நிற்க நம் அகல் நாடு அடைந்த இப்பத்தினிக் 
கடவுளைப் பரசல் வேண்டும்'' என்று கூறியவள் சேரமா 

தேவிதான்; மாதரார் தொழுது ஏத்தும் நிலையை இங்குக் காண 

முடிகிறது.
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எனவே கண்ணகி “கற்புடைத் தெய்வம்” என்று அடிகள் 

கூறியது செயலுக்கு வந்து சேர்கிறது. சேர நாட்டில் 

அவளுக்குக் கோயில் அமைக்கப்படுகிறது. உலகிற்கு ஓங்கிய 

திருமாமணி யாகிறாள். 

அடுத்தது அவள் கற்பின் திறம்; இதைச் சித்திரிப்பதே 
காவியத்தின் பொருள் ஆகிறது. 

“வடமீனின் திறம் இவள் திறம்'' என்று மாதரார் 

தொழுது ஏத்துகின்றனர். மணமேடையில் கண்ணகியைத் தீ 

வலம் செய்விக்கிறான் கோவலன். அங்கே 'சாலி ஒரு மீன் 

தகையாள்' என்று அவள் தொடர்ந்து குறிப்பிடப்படுகிறாள். 

மீண்டும் அதே செய்தியை வற்புறுத்தக் காண்கிறோம். 

“அங்கண் உலகில் அருந்ததி அன்னாளை 

மங்கல நல்லமளி ஏற்றினார்'' 

என்று கூறுவார் ஆசிரியர். 

இவள் கற்பின் திறம் வெளிப்படும் சூழ்நிலைகள் 
தொடர்ந்து ஏற்படுகின்றன. 

தேவந்தி இவளைத் தெய்வத்தை வழிபடும்படி 
கூறுகிறாள். “சோம குண்டம் சூரிய குண்டம் இத்துறைகளில் 
மூழுகி எழுந்து காமனை வழிபட்டால் கணவனை அடைந்து 

இன்புறுவர்'” என்று கூறுகிறாள். 

பீடு அன்று' என்று கூறுகிறாள் கண்ணகி. கணவனை 

வழிபடுகின்றவள் காமனை வழிபட அவள் நினைக்கவில்லை. 

“தெய்வம் தொழாள்' என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக 

விளங்குகிறாள். அது மட்டுமன்று; இன்பம் அவள் குறிக்கோள் 

அன்று. “இன்புறுவர்' என்று கூறுகிறாள் தேவந்தி. 

இல்வாழ்வுக்கு இன்பம் அடிப்படை யன்று; அன்புதான் 

அடிப்படை என்பதை அறிவித்துவிடுகிறாள். “பீடு அன்று” 
என்பதில் இந்தக் கருத்தும் அடங்கியிருக்கக் காண்கின்றோம். 

அவள் கற்பின் திறத்துக்கு மற்றும் ஓர் எடுத்துக்காட்டுச் 

சிறப்பாக அமைந்துள்ளது.
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கோவலன் உண்டு இனிது இருந்து அவள் செயலை 

வியக்கிறான். அவனுடைய பெற்றோர்கள் வருந்தினார்கள் 

என்று கூறினாளே தவிரத் தான் வருந்தியதாகக் கூறவில்லை. 

அவர்கள் வருந்தும்படி போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தான் 

என்றுதான் கூறுகிறாள். 

அவன் செயல் அவள் மனத்தில் எந்தச் சலனமும் 

ஏற்படுத்த வில்லை; அவனை அவள் வெறுக்கவே இல்லை. 

“யாவதும் மாற்றா வாழ்க்கையேன்'' என்று கூறுவது அவள் 

கற்பின் திறத்தைக் காட்டுவதாகும். 

சோழ நாட்டுக் கற்புடைப் பெண்டிர் பொற்புறு 

செயல்களைக் கூறித் தன்னை ஒரு பத்தினி என்று தன் வாயால் 

வெளிப்படுத்து கிறாள். இது அவள் தன் ஆற்றலை அறிந்து 

செயல்படும் திறனாகிறது. 

வசதி மிக்க வாழ்க்கையைவிட்டு அசதிமிக்க வழிப் 

பயணத்தை மேற்கொண்டதை வியக்கின்றான். அவள் நற் 

குணத்தை அவன் அறிந்து கூறுகிறான். 

““குடிமுதற் சுற்றமும் குற்றிளையோரும் 
அடியோர் பாங்கும் ஆயமும் நீங்கி 

நாணமும் மடனும் நல்லோர் ஏத்தும் 

பேணிய கற்பும் பெருந்துணையாக 

என்னொடு போந்து ஈங்கு என்துயர் களைந்த 

பொன்னே கொடியே புனைபூங்கோதாய்”' 

என்று அவள் செயலைக் கூறுகிறான். 

அவள் கற்பின் திறத்தைத் தொடர்ந்து எடுத்துக் 

கூறுகிறான். 

“நாணின் பாவாய் நீணில விளக்கே 

கற்பின் கொழுந்தே பொற்பின் செல்வி'' 

என்று அவள் திறத்தைக் கூறுகிறான். 

இனி மூன்றாவதாக அவளை இளங்கோவடிகள் அறி 

முகப் படுத்தும்போது கூறிய செய்தி அவள் “பெருங் 

குணத்துக் காதலாள்'' என்பதும் அவள் அருங்குணங் களுள் 

சில எடுத்துக் கூற முடிகிறது.
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“அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 
பண்பும் பயனும் அது”' 

என்பர் வள்ளுவர். 

இல்வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் இன்பம் என்று அவர் 

குறிப்பிடவே இல்லை. இந்த இரண்டு பண்புகளும் கண்ணகி 

பால் தலையோங்கி நிற்கின்றன. 

இன்பக் களிப்பில் கோவலன் இன்னுரைகள் பல 

பேசுகிறான்; பாராட்டுகிறான். அவள் வாய் திறந்து ஒரு 

சொல்கூடக் கூறியவள் அல்லள். இன்பத்தில் அவள் 

மகிழ்ச்சியைக் காட்டவே இல்லை. அவள் அன்பு அவள் 

செயல்களில் வெளிப்படுகின்றது. 

“இலம்பாடு நாணுத் தரும் எனக்கு' என்று கூறக் கேட்ட 

அளவில் “சிலம்புஉள கொள்ளும்' என்று விரும்பிக் 

கொடுக்கிறாள். மற்றும் அவன் “எழுக” என்றதும் உடன் 

புறப்பட்டுச் செல்கிறாள். அவனுக்கு வழித் துணையாக 

இருந்து பணிச் செய்கிறாள். அவனுக்கு இன்அமுது படைத்து 

அருகிருந்து பரிமாறும் நிலையில் அவள் அன்பு வெளிப் 

படுகிறது. 

** என்னொடு போந்து ஈங்கு என்துயர் களைந்த 

பொன்னே கொடியே புனைபூங் கோதாய்”'' 

என்று பாராட்டுகிறான். அவன் துயரை அவள் களைவதை 

அறிந்து சுட்டிக் காட்டுகிறான். 

இதே கருத்தைக் கவுந்தியடிகளும் கூறக் காண்கிறோம். 

““கடுங்கதிர் வெம்மையில் காதலன் தனக்கு 

நடுங்குதுயர் எய்தி நாப்புலர வாடித் 
தன்துயர் காணாத் தகைசால் பூங்கொடி '' 

மற்றும் இதே கருத்தை மாதரியும் கூறக் காண்கிறோம். 

'தொழுனளை யாற்றினுள் தூமணி வண்ணனை 

விழுமம் தீர்த்த விளக்குக் கொல் 

எனக் கூறி வியப்பு உறுகிறாள்.
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இவள் இல்வாழ்க்கையில் அறத்தைக் கடைப் பிடித் 

தவள் என்பது அவள் கோவலனுக்குத் தரும் விடையில் 

வெளிப்படுகிறது. 

அறவோர்க்கு அளித்தலும் அந்தணர் ஓம்பலும் 

துறவோர்க்கு எதிர்தலும் தொல்லோர் சிறப்பின் 

விருந்து எதிர்கோடலும் இழந்த என்னை” 

என்று தன் நிலைமையை எடுத்துக் கூறுகிறாள். 

அறவாழ்க்கை இழந்தமைக்குத்தான் அவள் வருந்தி 

இருக் கிறாள். இன்ப இழப்பைப் பற்றி அவள் எங்கும் 

எப்பொழுதும் பேசவே இல்லை. அவள் வாழ்க்கையின் 

பண்பு, அன்பும் அறமும் என்பதைச் சுட்டிகாட்டி வாழ்ந்தவள் 

என்பது தெரிகிறது. 

வள்ளுவர் “பெண்' அவள் நற்குண நற்செயல்களைத் 

தொகைப்படுத்திக் கூறுகிறார். 

'தற்காத்துக் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற 

சொல்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்” 

என்பர். 
நாணமும் மடமும் நல்லோர் ஏத்தும் பேணிய கற்பும் 

பெருந்துணையாக வாழ்ந்தமை அவள் தற்காத்தலுக்கு 

எடுத்துக் காட்டாகக் கூறலாம். தன் துயர் காணாமல் அவனைப் 

பேணிக் காத்தமை அவள் செயல்களால் விளங்குகிறது. 

தகைசான்ற சொல் காத்தது அதுதான் அவள் செயற்கு 

அரிய செயல் ஆகிறது. தன் கணவனுக்கு ஏற்பட்ட பழிச் 

சொல்லைப் போக்க அவள் சீறி எழுந்து வழக்கு ஆடுகிறாள்; 

அவனுக்கு ஏற்பட்ட பழியைப் போக்க அவள் 

செயல்படுகிறாள்; ஏன் மதுரையையே எரிக்கிறாள். 

மற்றைய மகளிரைப் போல் இனைந்து ஏங்கி அழாமல் 

ஊர் முழுவதும் தன் வழக்கை எடுத்துக் கூறுகிறாள்; 

அரசனிடம் சொல்லாடுகிறாள். சோர்வு இல்லாமல் செயல் 

படுகிறாள். இது அவள் அடுத்த பண்பு ஆகிறது.
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பொருள் இழந்து அவன் வாழ்ந்தபோது அவன் 
சோர்வைப் போக்கியவள் கண்ணகி. சிலம்பு உள என்று 

எடுத்துக் கொடுத்தவள்; “அவள் துன்பம் கண்டு சோர்ந்தது 
இல்லை. 

சிலம்பு உள கொள்ளும் என்று கூறும்போது நகைமுகம் 

காட்டுகிறாள். இடுக்கண் வருங்கால் அதனை ஏற்று நகையாடி 

ஏற்கும் இயல்பு அவளிடம் முழுவதும் காணப்படுகிறது. 

'நலங்கேழ் முறுவல் நகைமுகம்: காட்டிச் 

சிலம்பு உள கொள்ளும்' 

எனக் கூறுகிறாள். இது சோர்வின்மைக்கு எடுத்துக்காட்டு 

ஆகிறது. | 
வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறாள்; நடந்து களைப்பு 

அடைகிறாள்; “மதுரை மூதூர் யாது?' என்று வினவுகிறாள், 
அப்பொழுதும் அவள் சோர்வு காட்டவே இல்லை. 

்“நறும்பல் கூந்தல் குறும்பல உயிர்த்து 

முதிராக் கிளவியின் முள்எயிறு இலங்க 

மதுரை மூதூர் யாது?” 

என்று வினவுகின்றாள். 

விருந்தினர் ஓம்பும் வாழ்க்கை இழந்த நிலையில் 

கோவலனின் தந்தை தாய் வந்து வினவியபோதும் அவள் 

அப்பொழுதும் சிரிக்கவே மூயன்று இருக்கிறாள். 'வாயல் 
முறுவற்கு' அவர் உள்ளகம் வருந்தினர் என்று கூறுகிறாள். 

எந்தப் பெண்ணும் செய்யாத, செய்ய முடியாத புரட்சி 

செய்தவள் இவள்; இவளை வீரபத்தினி' என்று இளங்கோ 
வடிகள் குறிப்பிடுவார். 

கற்பு என்பது அடக்கம் மட்டும் அன்று, சீற்றமும் 

கொண்டது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியவள் 
கண்ணகி. 

எனவே இவள் தெய்வக் கற்பு உடையவள் என்பதும் 

பெருங்குணத்துக் காதலாள் என்பதும் இவள் நற்குண நற் 

செயல்களால் புலப்படுகின்றன. 

காவியத்தில் கண்ணகி பெரும் இடம் சிறப்பு மிக்கது; 

அவளைச் சுற்றி மூன்று நாடுகளின் சிறப்புகள் பின்னப்பட்டு
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இருக்கின்றன. இதனைச் சேரன் செங்குட்டுவனே அறிந்து 

தெரிவிக்கிறான். 

“சோழனின் ஆட்சிச் சிறப்பையும்'' பாண்டியனின் தீது 

தீர் திறத்தையும், சேரன் செங்குட்டுவனின் வீரச் செயலையும் 

வெளிப் படுவதற்குக் கண்ணகி காரணமாக இருக்கிறாள், என்று 

அறிவிக் கிறான். 

'“தென்தமிழ்ப் பாவை செய்தவக்கொழுந்து 

ஒரு மாமணியாய் உலகிற்கு ஓங்கிய திருமாமணி”! 

என்று கண்ணகியைச் சாலினி கூறுவது முற்றிலும் பொருந்து 

கிறது. 

'பார்தொழுது ஏத்தும் பத்தினி'' என்று செங்குட்டுவன் 

தன் மதிப்பீட்டைத் தெரிவிக்கின்றான். 

( 2. மாதவி ) 

இந்தக் கதைக்கு இரு துருவங்கள் என்று பெயர் 

தந்திருக்கலாம். நாணயத்துக்கு இரண்டு பக்கங்கள் என்பர். 

அதுபோலப் பெண்ணுக்கு இரு வேறு தன்மைகள் இயல்புகள் 

என்று கூறலாம். அந்த இரு வேறு தன்மைகளை இரு வேறு 

படைப்புகளில் காட்டுகிறார் இளங்கோ. 

மாதவி உலகுக்காகப் படைக்கப்பட்டவள்; அவள் 

முடிவு அவள் வீட்டில் அடைபடுகிறாள்; உலகம் அவளைப் 

போற்றியது, பின் அவளுக்காக இரங்குவார் இல்லாமல் 

ஒதுக்கப்பட்டு விட்டாள். கண்ணகி வீட்டுக்காகப் படைக்கப் 

பட்டவள். அவள் உலகத்துக்குப் புது ஒளி காட்ட உலகமே 

வழிபடும் தெய்வம் ஆகிறாள். இருவேறு தொடக்கம் 

இருவேறு முடிவுகள். இந்தக் காவியம் இந்த வகையில் இரு 

துருவங்கள் கொண்டது என்று கூறலாம். 

கண்ணகி மாதவி இருவருக்கும் வயது பன்னிரண்டு 

தொடக்கம்; பின்பு சிலயாண்டுகள் கழிந்தே கோவலனுக்கு 

மாதவியின் தொடர்பு ஏற்படுகிறது. எனவே வயது வேறுபாடு 

இருக்கத்தான் செய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் தொடர்பு பன் 
னிரண்டாம் வயது; மாதவிக்கும் கோவலனுக்கும் தொடர்பு 
அதே வயது. 

கண்ணகியின் இளமைப் பருவம் பண்டைக் 
கதைகளைக் கேட்கும் வாய்ப்புப் பெறுகிறாள். கற்புடை 
மகளிர் கதைகள் அவளுக்குச் சொல்லித் தரப்படுகின்றன. 

அவளுக்குக் குடும்பப் பெண் என்ற முத்திரை குத்தப்படுகிறது. 
பெருங்குடி வணிகன் மகள் என்று அடையாளம் காட்டப் 
படுகிறாள். அவள் படித்த படிப்பு எல்லாம் அறத்துப்பாலின் 
முற்பகுதி; இல்வாழ்க்கை வாழ்க்கைத் துணை நலம் 

இவற்றைப் பற்றி நன்கு கற்றிருக்கிறாள். 

மாதவி பரத சாத்திரம், நாட்டியக் கலைகள், பாடல் கலை 
இவற்றில் பயிற்சி பெறுகிறாள். ஏழாண்டுகள் இக்கலைகளைக் 
கற்கிறாள். இவள் உலகமே தனி; கற்பனை உலகில் வாழ் 
ENUM. கதைகளுக்கு அபிநயம் பிடிக்கக் கற்றுக் கொண் 
டவள். இவள் உலகுக்கு இவற்றை எடுத்துச் சொல்ல ஒரு 
கருவியாகிறாள். 

இவள் கணிகை மகள்; பிறரை மகிழ்வித்தே வாழ 
வேண்டும் என்ற நியதி அமைகிறது. ஒருசிலர் உடல் உறவால் 
மகிழ்விப் பவரும் உளர், அவர்கள் நிலை வேறு; இவள் 
உயர்நிலையில் வாழ்ந்தவள். 

கலை அவள் கற்றுக் கொண்டது; அதைக் கொண்டு 
உலகை மகிழ்விக்கும் தொழிலை அவள் ஏற்கிறாள். 
பண்ணொலிகள் அவளைப் பண்படுத்தி வந்தன. அவள் 
பேச்சில் அசைவில் இனிமை தவழ்கிறது. அவள் அழகின் 
தேவதை என்று ஆராதிக்கப் படுகிறாள். 

கண்ணகிக்குச் செல்வம் பெரியோர்கள் ஈட்டி 
வைத்துள்ளனர். இவளுக்கு அதை எட்டும் பொறுப்பும் 
சார்கிறது. "கலை கலைக் காகவே' என்பது அவள் நோக்க 
மன்று. கலை வாழ்க்கைக்காக என்பது அவள் நோக்கம்; 
அதனால் பரிசில் பெறுவது, செல்வம் குவிப்பது அவளுக்குத் 
தேவையாகின்றன.
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இளமையில் அழகும் கவர்ச்சியும் இருக்கும்போதே 

பொருள் ஈட்டிக் குவித்துக் கொள்ள வேண்டும். அது அவள் 

வாழ்க்கை நிலை. 

உழைத்து வாழ்பவர் உழவர்கள் தொழிலாளர்கள்; 

வணிகர்கள் இதுபோன்றே நேரடி உழைப்பில் ஈடுபடு 

பவர்கள். தலைமை ஏற்பதால் சிறப்புப் பெறுபவர் அரசர்கள். 

அழகுப் பசி' அதற்கு மறுபெயர் “கலை'; அதனை நிறை 
வேற்றித் தருபவர்கள் கலைஞர்கள். 

கதைகள் மூலமாகவும், பாடல்கள் மூலமாகவும் நல்ல 

கருத்து களை நாட்டுக்குப் பரப்புபவர்கள் இவர்கள். 

இவர்களை உலகம் மதிக்கிறது; பாராட்டுகிறது; பரிசும் 

தருகிறது. ஆனால் அன்பு காட்டி அவர்களை நேசிப்பது 

இல்லை; அதுதான் அவர்கள் அடையும் தோல்வியும்கூட. 

கோவலனை இவள் தேடிக் கொள்ளவில்லை. குலுக்கல் 

முறையில் கிடைத்த பரிசு; அவன் விலை கொடுத்து 

வாங்குகிறான். அவள் அவனுக்கு அடிமை ஆகிறாள். 

அவளோடு வாழ்வதற்கு உரிமைப் பதிவு பெறுகிறான். 

அவனை மகிழ்விப்பது அவள் தொழில் ஆகிவிடுகிறது. 

அதுவே வாழ்க்கையாகவும் மாறி விடுகிறது. 

மற்றைய பெண்களைப் போல இவள் கண்ணியமாக 

வாழ முயல்கிறாள்; தன்னை அணுகுபவனின் அன்பைப் பெற 

முயல் கிறாள். அதனை அவளால் பெற முடியவில்லை. 

அதுதான் அவளைப் பற்றிய முடிந்த நிலை. 

மற்றைய பெண்களைப் போல மகள் ஒருத்தியைப் 

பெறுகிறாள் எனினும் அது அங்கீகரிக்கப் படவில்லை. 

கோவலன் பெற்றோர்கள் வந்து அன்பு காட்டவே இல்லை. 

பிரிந்து வருந்தியிருந்த நிலையிலும் அவர்கள் வந்து ஆதரவு 
காட்டவில்லை. அன்பு என்பதைப் பெற முடியாமல் 

போய்விடுகிறது. வாழ்க்கையில் ஒதுங்க வேண்டி நேர்கிறது. 

அதற்குத்தான் துறவு என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது. 

தன் மகளுக்கும் அவளால் ஒரு வாழ்க்கை அமைத்துத் 

தர மூடியவில்லை. கலைகளைக் கற்பித்தாள் அவற்றை
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கொண்டு உலகை மகிழ்விக்க அவள் விரும்பவில்லை. 

மகிழ்வைவிட 'அருளறம்” ஒன்று உள்ளது என்பதைக் கண்டு 

அதற்கு அவளை அர்ப்பணிக்கிறாள். 

காவியத்தில் அவளைச் சித்திராபதியின் மகள் என்று 

அறிமுகம் செய்யவே இல்லை; பெற்றோரால் அவளுக்குப் 

பெருமை வாய்க்க வில்லை; அவள் கலைச் செல்வம் 

பாராட்டப்படுகிறது. அதனால் அவள் ஊர்வசி வழி வந்தவள் 

என்று அறிமுகம் செய்யப்படுகிறாள். 

தனி மனித வாழ்வில் அவள் மதிக்கப்படவில்லை. 

ஆனால் பொது வாழ்வில் அரசனால் பாராட்டப்படுகிறாள். 

நிலத் தெய்வம் வியப்பு எய்துகிறது; நீள நிலத்தோர் மனம் 

மகிழ்கின்றனர். விஞ்சையரும் இங்கு வந்து அவள் ஆடல் 

கலையைக் கண்டு மகிழ்கின்றனர். விண்ணவரும் மறைந்து 

நின்று கண்டூ மகிழ்கின்றனர். ் 

ஒருவனுக்குப் பசி சோறு போடமுடியும்; வேட்கை 

யையும் தணிவிக்க முடியும். ஆனால் காதற் பசிக்குத் 

தொடர்ந்து தீனி போடுவது என்பது அரிய செயல்; அவன் 

அவளிடம் எதிர் பார்ப்பது கவர்ச்சி. எப்பொழுதும் அவள் 

தன்னைக் கோலமொடு வைத்திருக்க நேர்கிறது. 

அவன் அறிவுப் பசிக்கும் அவள் உணவு இட 

வேண்டியுள்ளது; அதற்கு மறுபெயர் ஊடல்; சுவைபடப் 

பேசுவது. மாறுபட்டு உரையாடுவது, தூண்டிவிடுவது. 

கிளர்ச்சி பெறச் செய்வது இதற்குத்தான் ஊடல் என்று பெயர் 

வழங்கினர். அவளால் அவனுக்கு அந்த விழைவினை 

ஏற்படுத்த முடிந்தது. தேன் உண்ட வண்டு என அவன் 

அங்கே சுற்றிக் கொண்டு மயங்கிக் கிடக்கிறான். விடுதல் 

அறியா விரும்பினன் ஆயினன் என்பர் கவிஞர். 

கலவியும் புலவியும் காதலனுக்கு அவள் அளித்து வரு 

கிறாள். சுவைமிக்க வாழ்க்கைதான்; இன்பமே வாழ்க்கையின் 

குறிக்கோள் என்று வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள். அதற்குத் தடை 

ஏற்பட்டதும் முறிந்து விடுகிறது. அந்தத் தடை இங்கு 
ஏற்பட்டது அவமதிப்பு.
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காதல் இன்பத்துக்குத் துணை செய்வது ஒருவரை 

ஒருவர் விரும்புவது மட்டுமன்று; ஒருவரை ஒருவர் மதிப்பது. 

புகழ்ச்சியில் மயங்கிக் கிடந்த கோவலன் அவனால் இகழ்ச்சி 

யைத் தாங்கிக் கொள்ள இயலவில்லை. 

அச்சத்தின் காரணமாக அவள் சில கருத்துகளை வெளி 

யிட்டு விடுகிறாள். அவன் உறவு நீடிக்குமா என்ற அச்சம் 

அவளுக்குத் தோன்றி இருக்க வேண்டும். பொதுவான 

நிலையில் வைத்து ஆடவர்கள் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள் 

அல்லர் என்ற கருத்தைத் தெரிவித்து விடுகிறாள். இவள் பாடிய 

கானல் வரிப் பாடல்கள் அக்கருத்தை அறிவிக்கின்றன. மனம் 

மூறிகிறது; உறவு அறுகிறது. 
அந்த அச்சம் நியாயமானதுதான். அவன் அவளை 

அமைதிப்படுத்துவதற்கு மாறாக அவசரப்பட்டு விடுகிறான். 

அவள் தன்னை நேசிக்கவில்லை என்று தவறாகக் கருதி 

விடுகிறான். அவளை விட்டுப் பிரிகிறான். 

உரிமைகள் அதற்காக எழுப்பப்படும் வினாக்கள் உறவு 

களை முறித்து விடுகின்றன. கவர்ச்சியால் அவன் ஒன்று 

பட்டவன்; அவள் அன்பை அவனால் உணர முடியாமல் 

போகிறது. 

பிரிந்து சென்று விடுகிறான்; அவன்பால் உள்ள 

நேசத்தால் அவள் முடங்கல் எழுதி அனுப்புகிறாள்; அவன் 

தனக்குத் தேவை என்பதைத் துணிந்து தெரிவிக்கிறாள். 

அவனை மகிழ்விக்க அல்ல; தான் மகிழ்வு கொள்ள அவனை 

அழைக்கிறாள். இது அவன் இயல்புக்கு மாறுபட்ட நிலை. 

அவள் உணர்வை அவன் மதிக்கவில்லை. 

அந்த அன்பை அவனால் விளங்கிக் கொள்ள 

இயலவில்லை. பிறகு அவள் தனிமைத் துயரில் வாடியதும், 

அதனால் வாழ்க்கையை வெறுத்து ஒதுங்கியதும் அறிந்த பிறகு 

தான் அவள் அன்பின் ஆழத்தை அறிகிறான். அவள் 

பாசத்தையும் நேசத்தையும் அறிகிறான். அவளுடைய மறு 

பக்கம் அவனுக்கு விளங்குகிறது. அவள் புறத் தோற்றத்தில் 

மயங்கியவன் இப்பொழுதுதான் அவள் மனஇயல்பை 

அறிகிறான். அவள் தீதிலள்; தான் தீது உடையவன் என்று 

அறிவிக்கிறான்.
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அவளுக்குத் தான் இழைத்த சிறுமைகளை உணர்கிறான். 

இதுவரை அவன் கண்ணகிக்குத்தான் தீங்கு இழைத்ததாகக் 

கருதி வந்தான். கோசிகன் கொண்டு வந்த கடிதம் படித்ததும் 

மாதவியின் அக அழகை அவனால் அறிய முடிகிறது. 

அவளையும் தான் வருத்தத்தில் ஆழ்த்திவிட்டதை அறிகிறான். 

அந்த மூடங்கலில் அவன் பிரிவால் தான் அடைந்த 

தனிமையைப். பற்றியோ, துயரத்தைப் பற்றியோ கூறாமல் 

தன்னால் கண்ணகிக்கு நேர்ந்த கடுமையைப் பற்றியும், அவன் 

பெற்றோர்களுக்கு உற்ற துன்பத்தைப் பற்றியுமே எழுதி 

இருக்கிறாள். அவள் பெருமை அதனால் அவனுக்கு விளங்கு 

கிறது. அவளும் தன்துயர் காணாத் தகைசால் பூங்கொடி 

என்பதை அறிகிறான். 

பெண்கள் சூழ்நிலையில் அவர்கள் வேறுபட்டவர் 

களாகக் காணப்படலாம். நெஞ்சு அலைகளில் பண்பில் 

வேறுபாடு அற்றவர்கள்; மதிக்கத் தக்கவர்கள். அன்பின் 

உறைவிடம் என்பதை அவன் அறிகிறான். 

கண்ணகிக்கு நிகராக இவளும் மதிக்கத்தக்கவள் 

ஆகிறாள். சூழ்நிலைகள் அவர்கள் செயல்களில் மாற்றம் 

விளைவித்தன என்பதை அறிய மூடிகிறது. 

காதலித்து ஒருவனைக் கைப்பிடித்து அவனோடு கருத்து 

ஒத்து அவன் அன்பினைப் பெற்று மனநிறைவு பெற விரும்பி 

னாள். அவள் அவனைக் காதலித்தாள். அவன் அவளைக் 

, காதலிக்கவில்லை. அது அவன் செய்த தவறு என்று யாரும் 

சுட்டிக் காட்ட முன்வரவில்லை. உண்மையில் அவன்தான் 

தவறு உடையவன் என்பது மறுக்க முடியாத ஒன்று. 

ஒருவனோடு ஒருத்தியாக வாழ முயன்றாள்; அந்த 

உரிமைக்கு உறவாடினாள். அவள் தூக்கி எறியப்பட்டாள். 

அம்மியே கடுங்காற்றில் பறக்கும்போது குழவியைப் 

பற்றி யார் கவலைப்பட இருக்கிறார்கள்? சமய போதனைகள் 

அவளுக்குக் கைகொடுக்கின்றன. அருளறத்தில் அவள் 

அமைதி காண்கிறாள். தன் மகளைப் புதிய பாதையில் 

திருப்பிவிடுகிறாள். நோய்க்கு அவள் கண்ட மருந்து அது.
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கோவலன் கதாநாயகன் அல்லன்; அவன் கண்ணகியின் 

கணவன். அவன் கொலை செய்யப்படுவது காவியத்தின் 

மையச் செய்தியாகிறது. இந்தக்' காவியத்தில் அவன் அரிய 

செயல்கள் எதுவுமே ஆற்றவில்லை. காவியத்தலைவர்கள் 

ஆற்றும் போர்கள் வீர வசனம் இவற்றில் எதுவுமே அவனுக்கு 

அமையவில்லை. 

செல்வ மகன் அவன் சீரழிவு அதுதான் கதையின் 

கருவாகிறது. அவனைப் பற்றிய அறிமுகம் அவன் 

புகழ்மிக்கவன் என்பது; புகழ் உடையவன் என்று கூறுவது 

அவன் செல்வ நிலையை ஓட்டிக் கூறப்படுகிறது. அழகன் 

என்பது அவன் மாதவி விரும்புவதற்குக் காரணம் என்பதாக 

வெளிப்படுகிறது. பேரழகன் என்றும் கூற முடியாது. பெண் 

கள் இவனைப் புகழ்ந்திருக்கின்றனர். இவன் அழகில் மாதவி 

மயங்கிக் காதலித்தாள் என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை. 

அதேபோலக் கண்ணகியும் இவனைக் கண்டு காதலித்தாள் 

என்று தெரிவிக்கப்படவில்லை. 

“காதலன்' என்ற சொல் இவனைப் பல இடங்களில் 

குறிக்கின்றது. மாதவிக்கு இவன் காதலன்; கண்ணகிக்கு இவன் 

கணவன்; இது உறவுமுறை என்று கூறலாம். 

இவன் புகழ் வெளிப்படுவதற்குக் காவியத்தில் நேரிடை 

எந்த நிகழ்ச்சியும் இடம் பெறவில்லை. புகழ் என்பது வீரம் 

அல்லது கொடை இந்த அடிப்படையில்தான் அமைவது? 

“ஈதல் இசைபட வாழ்தல்' என்பர் வள்ளுவர். 

இவன் கொடைத் திறம் மாடலனால் விரித்து உரைக்கப் 

படுகிறது. மணிமேகலைக்குப் பெயரிட்ட நாளில் அந்தணன் 

தானம் பெற வருகிறான். அவனை யானை ஒன்று தூக்கிச் 

செல்கிறது. அதனோடு மோதி அவனை மீட்கிறான். "கருணை 

மறவன்” என்று பாராட்டப்படுகிறான். அவனுக்கு வேண்டிய 

தானமும் தருகின்றான். யானையிடமிருந்து மீட்டது வீரம் 

என்று கூறமுடியாது; மறச் செயல் என்றுதான் கூறப்படும்.
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துணிந்து ஆற்றும் வலிமைச் செயல்; அதனால் அது மறம் 
எனக் கூறப்படுகிறது. உயிரைத் துணிந்து தர முற்படுகிறான்; 
எனவே இதுவும் கொடைத் திறத்தின்பால் படும் என்று 
கூறலாம். 

மற்றும் பொய்க்கரி புகன்றவனை மீட்கச் சதுக்க 
பூதத்தின் பாசத்தில் அகப்படத் தன்னை அளிக்க மூன் 
வருகிறான்; இதுவும் கொடைத் திறம் என்று கூற வேண்டும். 
அவன் குடும்பத்துக்குப் பெரும் நிதி அளிக்கிறான். 

மற்றும் பார்ப்பனன் எழுதித் தந்த வடமொழி வாசகம் 
அதை விலை கொடுத்து வாங்கித் தானம் செய்கிறான்; 
அவர்கள் குடும்பத்துக்கு நிதி வழங்குகிறான். 

இமமூன்று செயல்கள் அவன் புகழ் உடையவன் 
என்பதற்குச் சான்றுகளாக இடம்பெறுகின்றன. 

இவன் வணிக மகன்; செல்வச் சிறப்பு இவனுக்குப் 
பெருமை தருகிறது. ஆயிரத்து எட்டுக் கழஞ்சுப் பொன் 
கொடுத்து மாதவி மாலையை வாங்கி அவளை அடைகிறான். 
இவன் இன்பம் நாடிச் செல்வது இவன் போக்கு எனத் 
தெரிகிறது. 

நகர நம்பியர் திரிதரு மன்றத்தில்தான் கூனி இவனைச் 
சந்திக்கிறாள். எனவே அவன் அங்கு எப்பொழுதும் திரிந்து 
வந்தவன் என்று தெரிகிறது: மகிழ்ச்சியில் இவன் நாட்டம் மிக்கு 
உடையவன் என்பது தெரிகிறது. 

'குரல்வாய்ப் பாணரொடு நகரப்பரத்தரொடு 

திரிதரு மரபின் கோவலன் போல' 

வண்டினொடும் இளவேனிலொடும் தென்றல் மறுகில் 
திரிகின்றது என்று கூறுவர் 

'வறுமொழி யாளரொடு வம்பப் பரத்தரொடு 
குறுமொழிக் கோட்டி நெடுநகை புக்குப் 
பொச்சாப்புண்டு பொருள் உரையாளர் 
நச்சுக் கொன்றேற்கு நன்னெறி உண்டோ?” 

என்று கூறித் தன் செயல்களைக் கூறுகிறான்.
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சிற்றினம் சேர்ந்து சீரழிந்தவன் என்று தெரிகிறது. 

அதற்குக் காரணம் அவன் இன்ப வேட்கை என்று கூறலாம். 

அன்பும் அறனும் கண்ணகிபால் கண்ட அவன் இன் 

பத்தை மாதவியிடம் காண்கிறான். அவன் இன்ப வேட்கை 

கண்ணகியின் பாராட்டுதலில் தெரியவருகிறது. காதல் இன் 

பத்தைக் கவின் உற எடுத்து உரைக்கின்றான். கலவியை 

அவளிடம் காண்சின்றான். புலவியை அவளிடம் காண முடிய 

வில்லை. ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம்” என்பர் வள்ளுவர். 

அந்த வாய்ப்பினைக் கண்ணகியிடம் அவன் பெறவில்லை 

என்று தெரிகிறது. கலவியும் புலவியும் காதலனுக்கு அளித்தது 

மாதவி. 

இவன் மாதவியிடம் கண்டது கவர்ச்சி என்று கூறலாம். 

"இவன் கலைகள் அறிந்தவன் அவற்றில் சுவைத்து மகிழ் 

பவன். மதுரை சென்றபோது பாணருடன் பழகி அவர்கள் 

இசை கேட்டு மகிழ்கிறான். கானல் வரிப்பாடல்களை இவனும் 

பாடுகிறான். மாதவியின் செயல்கள் அனைத்தும் நடிப்பு என்று 

கூறும்போது நாட்டியக் குறியீடு வைத்து அவற்றை எள்ளி 

நகையாடுகிறான். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு குறியீடு; 

கண்கூடுவரி, காண்வரித் தோற்றம், உள்வரி ஆடல், 

புன்புறவரி, கிளர்வரிக்கோலம், தேர்ச்சிவரி, காட்சிவரி, எடுத்துக் 

கோள்வரி எனப பெயர்கள் தருகின்றான். எனவே மாதவிபால் 

இவன் நாட்டம் கொண்டதற்கு இவன் கலையுணர்வும் 

காரணமாகிறது. 

“ஆடல் பாடல் அழகு' இம்மூன்று அவனைக் 

கவர்கின்றன. செல்வச் செருக்கு உடன் சேர்கின்றது. விலை 

கொடுத்து வாங்குவதில் அவன் முன்வருகின்றான். இவ்வளவு 

தொகை கொடுப்பதற்குக் காரணம் அவன் செல்வச் செருக்கு 

என்று கூறலாம். எனவே அவன் கலை ஆர்வம், மகிழ்வு நாடும் 

மனம், செல்வ மிகுதி இவையே அவன் மாதவிபால் உறவு 

கொள்வதற்குக் காரணம் ஆகின்றன. 

மாதவி அவனை முழுவதும் காதலிக்கிறாள். “காதலன்” 

என்றே அவன் கூறப்படுகிறான். அவளைக் “காதலி' என்று 

எங்குமே அவன் குறிப்பிட்டதாகத் தெரியவில்லை. இளங்கோ 

வடிகளும் அவனுடைய காதலி என்று மாதவியைக் கூறவே 

இல்லை.
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விடுதல் அறியா விருப்பினன் ஆயினன்' என்று 

கூறப்படுகிறதே அன்றி விடுதல் அறியாக் காதலன் ஆயினன் 
என்று கூறவே இல்லை. அவளிடம் அவன் கண்ட கவர்ச்சி 
மூன்றாவதாக குறிப்பிட்ட அழகு அதுதான் அவனைக் கவர் 
கிறது. *கோலங் கொண்ட மாதவி' என்றுதான் அவள் குறிப் 
பிடப்படுகிறாள். அவன் மூன் அவள் அழகாக விளங்க 

வேண்டும் என்று எதிர் பார்க்கிறான் என்பது தெரிகிறது. 

ஊடற் கொள்கையில் இருந்த அவனை மகிழ்விக்க 
அவள் நகைகள் பல பூண்டு தன்னை அலங்கரித்துக் 
கொள்கிறாள். கவர்ச்சியில் அவனை வைத்திருக்கிறாள் என்பது 
தெரிகிறது. 

கண்ணகியை அவன் பாராட்டி இருக்கிறான்; அழகுக்காக 
முதலில் அவள் குணத்துக்காகப் பின்பு மாதவியை எந்த 
இடத்திலும் அவன் பாராட்டியதாகத் தெரியவில்லை. அவள் 
இடத்தில் அறிவைக் காண்கிறான்; அன்பை அவனால் காண 
மூடியவில்லை. அந்த அறிவே பிணக்கும் காரணமாகிறது. 
அவள் பாடல் கருத்துகளில் குறை காண்கிறான், அது ஊட 
லுக்குக் காரணம் ஆகிறது. 

கோவலன் கதையே கண்ணகி மாதவி உறவு இவற்றில் 
அடங்கி விடுகிறது. என்றாலும் அவன் புற உலகில் நன்கு 
மதிக்கப்பட்டவன் என்று தெரிகிறது. 

கவுந்தி அடிகள் அவன் தோற்றத்தைக் கண்டு அவன் 
அறிவும் உருவும் குலனும் உயிர்பேர் ஒழுக்கமும் கடவுள் 
வழிபாட்டுச் சிந்தனையும் உடையவன் என்பதை அவரால் 
காண முடிகிறது. 

“உருவும் குலனும் உயர்பேர் ஒழுக்கமும் 
பெருமகன் திருமொழி பிறழா நோன்பும் 
உடையார்' 

என்று விளிக்கின்றார். 

இடைச்சியரிடம் கண்ணகி அவன் தெய்வ வழிபாட்டுச் 
சிந்தனை உடையவன் என்று எடுத்துக் கூறுகிறாள். 'சாவக 
நோன்பி' என்று அவனைப் பற்றிக் கூறுகிறாள்.
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கவுந்தி அடிகள் வறு மொழியாளனையும், பரத்தை 
யையும் சபித்த போது குறுக்கிட்டு அவர்களைப் பொறுக்கும் 
'படி வேண்டுகிறான். 

“நெறியில் நீங்கியோர் நீரல கூறினும் 

அறியாமை என்று அறியல் வேண்டும்”' 

என்று அறிவிக்கிறான். அறிவுரை கூறும் அளவுக்கு அவன் 

கல்வி கற்றவன் என்பதைக் காட்டுகிறது. 

பெண்ணோடு பழகியவன்; ஆனால் பெண்மையை 

நன்கு அறியாதவன் என்றே அவனைப் பற்றிக் கூறவேண்டி 
உள்ளது. மாதவியின் ஒருபக்கம் மட்டும் அவனுக்குத் 

தெரிந்தது. அவள் ஆழ்ந்த அன்பை அவனால் அறிந்து 
கொள்ள முடியவில்லை. அவள் கவர்ச்சியில் ஆழ்ந்தவன் 
அவள் காதலை அறியவில்லை. அவளை மாயத்தாள் என்று 

தவறாக முடிவு செய்கிறான். பின்பு அவள் அவனை மறக்க 

முடியாமல் அவன் நினைவிலேயே வாழ்வதை அறிகின்றான். 
அவள் விட்ட கண்ணீர் பின்புதான் அவனைச் சுடுகிறது. 

அவள் தீது இலள் தான்தான் தவறு செய்தது என்று முடிவுக்கு 

வருகிறான். 

கண்ணகியின் அழகில் மயங்கியவன் அவள் அறக் 

கோட்பாடுகளை அவனால் ஞமூதலில் அறிய மூடியவில்லை. 

அவள் பெருங்குடி வணிக மகள் என்பதில் பெருமை 

கொள்கிறான். அவள் அருங்குணங்களைப் பேசவே இல்லை. 

வடுநீங்கு சிறப்பின் மனையகம் மறக்கிறான். 

அவள் உருவத்தையும் 'அழகையும்' அவள் தரும் 

இன்பத்தையும் பற்றித்தான் பேசினான். அவள் அருங் 

குணங்களைப் பின்னர் அறிகின்றான். “கற்பின் கொழுந்து; 

நீள்நிற விளக்கு'' என்று எல்லாம் பின்னால்தான் பேசுகிறான். 

அவன் பெண்மையை அறியாதவன்; அவன் வாழ்வில் பின் 

கண்டது பெண்ணின் பெருமை; அதனை மாதவியிடம் கண்டு 

தெளிகிறான். கண்ணகியை முழுவதும் அறிகிறான். 

வாழ்க்கைப் பள்ளியில் அவன் தெரிந்து கொண்ட கல்வி அது 

பெண்மையை அறிவிக்க அவன் கருவியாகிறான்.
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குன்றுபோல் இருந்த நிதியைத் தொலைக்கிறான்; 

அதற்குக் காரணம் அரிய பொருள் மொழிகளை மறந்தான் 

எனலாம் “'இலம்பாடு நாணுத் தரும்'' என்ற உணர்வை 

வெளிப்படுத்துகிறான். மறுபடியும் அவன் பெற்றோரிடம் 

பொருள் பெற்று நன்றாக வாழ்ந்து இருக்க மூடியும். அவன் 

மான உணர்வு அவனைத் தடுக்கிறது. 

தானே பொருளீட்ட வேண்டும். இழந்ததை மீண்டும் 

பெற வேண்டும் என்று நினைத்துச் செயல்படுகிறான். புற 

வாழ்வில் அவன் சிந்தனை போற்றத் தக்கதாக விளங்கு 

கின்றது. 
  

(4. துணைப் பாத்திரங்கள்) ப 

காவியத் தலைமை மாந்தர்கள் கதையை இயக்குபவர்கள் 

  

ஆகின்றனர். இவர்கள் தொடர்பு கொள்ளும் மாந்தர்கள் துணை 

மாந்தர்கள் என்று கூறப்படுபவர். கோவலனுக்குப் பாங்கன் 

என்று யாரையுமே குறிப்பிட முடியவில்லை. வறுமொழி 

யாளர் வம்பப் பரத்தரொடு தோழமை கொண்டிருந்தான் என்று 

தெரிகிறது. 

காதல் செய்து இவன் திருமணம் செய்து கொள்ள 

வில்லை. பெற்றோர்கள் முன்னிருந்து திருமணம் செய்விக் 

கின்றனர். அந்த வகையில் அவர்கள் துணைப் பாத்திரங்கள் 

ஆகின்றனர். கண்ணகியின் தந்ைத மாநாய்கன்; அவன் 

மழையைப் போல் கொடுக்கும் இயல்புடைய வள்ளல் என்று 

கூறப் படுகிறான் அவனுக்குக் கண்ணகி ஓரே மகள்; அவள் 

குலக் கொடியாக விளங்குகிறாள். கோவலன் கண்ணகி 

மறைவுக்குப்பின் தானம் பல செய்து அறவாழ்வு 

மேற்கொள்கிறான். 

கோவலன் தந்தை செல்வம் மிக்கவன்; அரசன் மதிக்கும் 

பெருவாழ்வு பெற்றிருக்கிறான். பொருள் பிறருக்குத் தந்து 

புகழ் படைத்தவனாக விளங்குகிறான்; மாதவியோடு 

கோவலன் தொடர்பு கொண்டிருந்த நாட்களில் கண்ணகிக்கு 

அன்பு காட்டி அவள் | துயரத்தில் பங்கு கொள்கிறான்) 

கண்ணகியின் வாயல் முறுவலுக்கு உள்ளகம் வருந்துகிறான்.
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மாதவியின் தோழி வயந்த மாலை; பாசமும் நேசமும் 
கொண்டு பழகுகிறாள். இந்திர விழாவில் கடலாடு காதையில் 

அவள் யாழை நீட்டி மாதவியிடம் தருகிறாள். அமளிமிசை; 

வருந்துபு நின்ற வயந்தமாலை, என்று அடிகள் குறிப்பிடு 

கின்றார்; அவள் வருந்தக் காரணம் என்ன? இருவருக்கும். 

உள்ள மனக்கசப்பை அறிந்தவள் என்ற குறிப்புத் தரப் 

படுகிறது. அவர்கள் நல்லிணக்கத்தில் அக்கரை கொண்டவள்; 

அதனால் அவள் வருந்துபு நின்றாள் என்று தெரிகிறது. 

அடுத்து மாதவி தந்த முடங்கலை அவள் கோவலனிடம் 

தருகிறாள். அவன் மறுக்கிறான் அதற்கும் வருந்துகிறாள் 

“வாடிய உள்ளத்து வசந்தமாலை' என்று குறிப்பிடப் 

படுகிறாள். அவள் விரைந்து சென்று உரைக்கிறாள். பின்னால் 

வனசாரணி வயந்தமாலை வடிவில் தோன்றி அவளை மாதவி 

துறந்துவிட்டாள் என்று கூறுகிறாள். அவள் கதை முடிவு 

அதனோடு முடிகிறது என்று தெரிகிறது. 
கவுந்தி அடிகள் கோவலன் கண்ணகியோடு நெருங்கிய 

தொடர்பு கொண்டவர். வழிப்பயணத்துக்குத் துணையாகிறார். 

சோர்ந்தபோது எல்லாம் ஆறுதல் கூறுகிறார். கண்ணகியை 

மிகவும் பாராட்டுகிறார். 'தன்துயர் காணாத தகைசால் பூங் 

கொடி' என்றும், கற்புடைத் தெய்வம்' என்றும் பாராட்டு 

கிறார். மாதவியிடம் அடைக்கலமாக இருவரையும் ஒப்படைக் 

கிறார். துறவியாக இருந்த அவர் சமண அற நெறிகளை 

மற்றவர்க்கு அறிவிப்பதும் தம் தொழிலாகக் கொள்கிறார். 

கண்ணகிக்குத் தோழி ஒருத்தி அமைகின்றாள் தேவந்தி 

என்பாள்; பார்ப்பனப் பெண்; பாசாண்டச் சாத்தனை மணந்து 

அவனால் துறக்கப்பட்டவள்; ஆறுதலைத் தர விழைகிறாள். 

சோமகுண்டம், சூரிய குண்டம் முழுகிக் காமனைத் 

தொழுதால் கணவனை அடைவர் என்று கூறுகிறாள். “பீடு 

அன்று' என்று கண்ணகி மறுத்துக் கூறிவிடுகிறாள் இரண்டு 

கலாச்சாரங்கள் முரண்பாடு இவர்கள் உரையாடல்களில் 

கவிஞர் பெற வைத்திருக்கிறார் என்பது தெரிகிறது. பின்பு 

கண்ணகியின் மறைவிற்குப் பிறகு செய்தி கேட்டுத் 

துடிதுடித்துக் காவற் பெண்டையும் அடித் தோழியையும் 

அழைத்துக் கொண்டு மதுரைக்குச் செல்கிறாள். அங்கு
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ஐயையை அழைத்துக் கொண்டு சேரநாடு செல்கிறாள்; நெடு 

வேள் குன்றம் சென்று அடைகிறாள். அங்குக் கண்ணகிமுன் 

நின்று தெய்வம் உற்றுப் பேசுகிறாள் பாசாண்டச் சாத்தன் 

அவள் மீது ஏறிப் பேசுகிறான்; அடுத்துக் கண்ணகி தேவந்தி 

மேல் வந்து இளங்கோவடிகளோடு பேச வைக்கிறார் 

தேவந்தியே முன்னிருந்து பூசைவழிபாடு செய்கிறாள். 

வழியில் சந்தித்த மாங்காட்டு மறையோன், கோசிக 

மாமுனி, மாடலன் காவியத்தில் சிறப்பிடம் பெறுகின்றனர். 

மாங்காட்டு மறையோன் திருமாலிடம் ஈடுபாடு கொண்டவன். 

திருவரங்கத்துக்கும், வேங்கடத்துக்கும் செல்லும் வேட்கை 

யனாக விளங்குகிறான். மதுரை செல்லும் வழிகளைக் 

கூறுகிறான். இட்டசித்திகள் பெறும் வழிவகைகளைக் கூறு 

கிறான். அவன் குறுக்கு வழியில் எதையும் சாதிக்கலாம் என்ற 

கருத்தைக் கூறக் கவுந்தி அடிகள் மறுத்து உரைக்கிறார். 

“உழைப்பே உயர்வு தரும்; நல்வினைகள் ஆக்கம் தரும்'' 

என்ற கருத்துகளை அவனுக்கு அறிவிக்கிறார். இங்கே 

மாங்காட்டு மறையவளைக் கொண்டு இருவேறுபட்ட 
தத்துவங்களைப் பேச வாய்ப்பு அமைக்கிறார் கவிஞர். 

கோசிகமாணி மாதவியிடமிருந்து கடிதம் கொண்டு 

வருகிறான்; புகார் நகரத்துச் செய்திகளைக் கோவலனிடம் 
பகர்கின்றான். கோவலனைப் பற்றிய செய்திகளைக் கொண்டு 

சென்று அவன் பெற்றோர்களிடம் சேர்ப்பிக்கின்றான். 
கோவலனைத் திருத்துகிறான். மாதவி 'தீதிலள்' என்பதை 

அறிய வைக்கிறான். தன் தீமையை உணர வைக்கிறான். 

அவன் கோவலனுக்கு ஊர்ச் செய்திகளை உரைத்து ஆறுதல் 

தருகிறான். வருந்திய மாதவிக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவள் தந்த 
கடிதம் எடுத்துச் சென்று அவளுக்கு மன நிறைவை 

உண்டாக்குகிறான். 

அடுத்தது மாடலன்; இவள் எல்லாம் அறிந்தவனாக 

இருக்கிறான். கோவலன் மாதவியோடு இருந்த கர்லத்து 

நிகழ்ச்சிகளை வாசகர்கள் அறிய அவற்றைப் பேசுகிறான். 

ஆறுதல் கூறி அகல்கிறான். கண்ணகி மறைவு பற்றிய 

செய்தியைப் புகார் நகரில் பெற்றோருக்கும் மற்றோருக்கும் 

எட்டச் செய்கிறான். வடநாடு சென்று கங்கையில் நீராடச் 

செல்கிறான்.
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“மாதவியின் கானற் பாணி கனகவிசயர் தம் மூடித்தலை 
நெரித்தது'' என்று கூறி மாதவி கோவலன் உறவையும், 
மற்றைய செய்திகளையும், சோழநாடு பாண்டிய நாட்டுச் 
செய்திகளையும் அறிவிக்கிறான். செங்குட்டுவனால் இவன் 
மதிக்கப்படுகிறான். அவன் தன் எடை அளவு பொன் 
இவனுக்குத் தானமாகத் தருகிறான். சேரன் துலாபாரம் புகுந்து 
தானம் அளிக்கிறான். 

கனக விசயர்களைச் செங்குட்டுவன் சோழ நாட்டுக்கும், 
பாண்டிய நாட்டுக்கும் அனுப்பி வைக்கிறான். அவர்கள் எள்ளி 
உரையாடிய செய்தி கேட்டுச் சேரன் செங்குட்டுவன் கொதிப்பு 
அடைகிறான். அவன் சினத்தை ஆற்றுவித்து வேள்வி 
செய்யத் தூண்டுகிறான். இறுதியில் முன்னிருந்து வேள்வி 
நடத்தி வைத்து முடிக்கிறான். 

அரட்டன் செட்டி சிறுமியர் இருவர்; சேடக் குடும்பியின் 
மகள் ஒருத்தி; இவர்கள் மீது நீர் தெளித்துப் பழப்பிறப்பு 
உணர வைக்கிறான். பாசாண்டச் சாத்தன் இவனுக்கு அந்த 
நீரை ஏற்கனவே தந்திருக்கிறான். மாடலன் சேரன் செங்குட்டு 
வனை நல்வழிப்படுத்தி அவனை அறவாழ்வுக்குத் திருப்பு 
கிறான். 

பொற்கொல்லன் துணைப் பாத்திரம் என்று கூற மூடி 
யாது அவன் எதிர்ப்பாத்திரம் ஆவான்; தீமையின் உறை 
விடம்; கயவன். அவன் செயற்பாடு சிறிது என்றாலும் கொடி 
தாக உள்ளது. தீமைக்கே அவன்தான் காரணமாக இருக்கிறான். 
அவன் மூட்டிய சிறு பொறி பெரு நெருப்பாகிறது. 

நல்லவர்களுள் குறிப்பிடத் தக்கர் மாதரி, ஐயை இரு 
வரும் ஆவர். மாதரியைப் பற்றிக் கவுந்தியடிகள் பின்வருமாறு 
கூறுகிறார் 'தீதிலள்; மூதுமகர்; செவ்வியள்; அளியள்” என்று 
கூறுகிறார். 

மாதரி கண்ணகி கோவலனுக்கு அடைக்கலம் தந்து 

ஆதரவு தருகிறாள். தங்குவதற்கு இடம், உண்பதற்கு உணவு 
தந்து 'உதவுகிறாள்' தன் மகள் ஐயையைத் துணைக்கு 
அனுப்பிவைக்கிறாள். கோவலன் தாய் போல் இருந்து அன்பு 
காட்டுகிறாள். கோவலன் கண்ணகியைக் 'கண்ணன்” என்றும் 
'நப்பின்னை' என்றும் கூறி அவர்களை மதிக்கிறாள். அவர்கள்
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அன்பு வாழ்க்கைக்கு இவள் அகம் குளிர்கிறாள். அவர்கள் 

சாவுச் செய்தி இவளை அதிர வைக்கிறது. உயிர்விட்டு 

விடுகிறாள். 

ஐயை கண்ணகிக்கு நாத்தூண் நங்கைபோல உறவு 

காட்டி உடன் இருந்து உதவுகிறாள்; மணமே செய்து 

கொள்ளாமல் வாழ்க்கையை வெறுத்துத் தனிமரமாகி 

நின்றுவிடுகிறாள். முதிர் கன்னியாக முற்றுப் பெறுகிறாள். 

இந்தத் துணை மாந்தர்கள் இவர்களோடு நெருக்கம் 

கொண்டு உதவுகிறார்கள். அவலத்தால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். 

நல்லவர்கள் அறிவாளிகள், துறவிகள், அந்தணர்கள் என்று 

பலதிறத்தவராய் விளங்குகிறார்கள். 

இந்தக் காவியத்தில் இடம் பெறும் பாண்டியன், சேரன் 

செங்குட்டுவன் மூதலானோர் வரலாற்று மாந்தர்கள். அவர்கள் 

கவிஞனின் படைப்புகள் அல்லர். எனவே அவர்களைத் 

துணை மாந்தர்கள் என்று கூற இயலாது. ் 

இந்தக் காவியத்தில் தீயவரே இடம் பெறவில்லை. பொற் 

கொல்லன் ஒருவன்தான் தீயவன் ஆகிறான்; அடுத்தது 

ஊழ்வினை கதைத் திருப்பங்களுக்குத் துணை செய்கிறது. 

காவியத்தில் ஊழ்வினை தலைமை இடம் பெறுகிறது. 

( 5. அணிநலன்கள் ) 

“உணர்வின் வல்லோர் 

அணிபெறச் செய்வன செய்யுள்” 

என்பர் நன்னூலார். 

சொல்லுகின்ற செய்திகளை நயம்படக் கூறுதல் புலமை 

என்று கூறப்படும். அந்த நயம் அணிகளாலேயே பெறப் 

படுகின்றது. 

உவமை அணிகளுள் தலைமையானது; அதைக் 

கற்பனை நயம்பட அமைக்கும் போது அவை கருத்தைக் 

.கவர்கின்றது. கவிஞனின் புலமையை வியக்கச் செய்கிறது.
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திங்களைப் போற்றுகிறார்; ஞாயிறு, மழை, புகார் இவை 
யும் போற்றப்படுகின்றன. அவை சோழர் நல்லாட்சி, ஆட்சிப் 
பரப்பு, கொடைச் சிறப்பு, குடித்தொன்மை இவறறிற்கு . 
உவமிக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள் சொல்லவந்த செய்தி யாது? 

திங்களா சோழர் ஆட்சியா சிந்திக்க வைக்கின்றார். 

ஒரே கல்லில் இரண்டு கனிகளை விழ வைத்திருக்கிறார் 

வான் சிறப்பும் அரசு வாழ்த்தும் இரண்டையும் சேர்த்துக் கூறி 

இருப்பது அவர் கற்பனைத் திறனைக் காட்டுகிறது. 

தெய்வங்களையும் மற்ற அவர்கள் உடைமைகள் 

செய்களையும் உவமைப்படுத்துவது அவர் மரபு என்று, 

தெரிகிறது. கண்ணகி திருமகள் வடிவினள் என்றும் வடமீனின் 

திறம் இவள் திறம் என்றும் கூறுவார். முருகனைப் போன்ற 

அழகன் கோவலன் என்கிறார். 

பிறை நுதல், வேல் கண், கரும்பின் வளைவு புருவம், 

மெல்லிடை எனச் சொல்ல வந்தவர் சிவபெருமான் தந்த பிறை, 

முருகன் ஈந்த வேல், மன்மதன் அளித்த வில், இந்திரன் அளித்த 
வச்சிராயுதம் என்று உவமைகளைச் சிறப்பித்துக் கூற 

க்காண்கிறோம். 

மயில் போன்ற சாயல், அன்னம்போன்ற நடை, கிளி 

போன்ற பேச்சு என்று கூற வந்தவர் அவைகள் தோற்று ஓடின . 

என்று கூறுவது நயம் மிக்கதாகும். ் 

உருவகங்கள் மறக்க முடியாதவை உவமைகளைவிட 

உருவகங்களுக்கு ஆற்றல் மிகுதி. சொற்களைக் குறைக்க முடி 

கிறது. செய்திகள் கொள்வார் விருப்பத்திற்கு விடப்படு 

கின்றன. 
‘ “மாசறு பொன்னே வலம்புரிமுத்தே 

காசறு விரையே கரும்பே தேனே 

என்று கூறுவது அழகிய உருவகங்கள் ஆகும் 

எதிர் மறுத்துக் கூறி உருவகங்களை மேலும் சிறப்புப் 

பெற வைத்து இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. 

“மலையிடைப் பிறவா மணியே என்கோ 

அலையிடைப் பிறவா அமிழ்தே என்கோ 

யாழிடைப் பிறவா இசையே என்கோ!
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என்று கண்ணகிக்கு இவற்றை உவமைப்படுத்தி இருப்பது 

நயம் மிக்கதாக உள்ளது. 

ஆசிரியர் செய்திகளை முரண்தொடை நயம் தோன்றக் 

கூறுவதைப் பல இடங்களில் காண்கின்றோம். 

மாதவியை அடைந்து அவளை விட்டுப் பிரியாமல் 

கோவலன் அங்கேயே தங்கிவிடுகிறான் 

“விடுதல் அறியா விருப்பினன் ஆயினன் 

வடுநீங்கு சிறப்பின் மனைஅகம் மறந்து” 

என்று கூறுவார் இரண்டு முரண்பட்ட செய்திகளை ஒரே 

இடத்தில் வைத்து நயம் தோற்றுவித்தலைக் காண்கிறோம். 

அந்திமாலைச் சிறப்புச் செய் காதையில் பிரிந்த நிலையில் 

மகளிர் துயரத்தையும், கூடிய நிலையில் அவர்கள் மகிழ்வு 

நிலையையும் அடுத்து அடுத்து வைக்கக் காண்கிறோம். 

சிறப்பாக மாதவி கண்ணகி இவர்களை மாறுபட்ட 

நிலைகளில் சித்திரித்துக் கூறுகிறார். 

“நிலவுப் பயன் கொள்ளும் நெடுநிலா முற்றத்துக் 

கலவியும் புலவியும் காதலற்கு அளித்து ஆங்கு 

ஆர்வ நெஞ்சமொடு கோவலற்கு எதிரிக் 

கோலம் கொண்ட மாதவி'' - 

இது மாதவியின் மகிழ்வு நிலை. 

நச் அம்செஞ் சீறடி அணி சிலம்பு ஒழிய 

மென்துகில் அல்குல் மேகலை நீங்கக் 

கொங்கை முன்றில் குங்குமம் எழுதாள் 

மங்கல அணியின் பிறிது அணி மகிழாள் 

கொடுங்குழை துறந்து வடிந்து வீழ் காதினள் 
திங்கள் வாள்முகம் சிறுவியர் பிரியச் 

செங்கயல் நெடூங்கண் அஞ்சனம் மறப்ப 

பவள வாள் நுதல் திலகம் இழப்ப 

மை இருங் கூந்தல் நெய்யணி மறப்பப் 

கையறு நெஞ்சத்துக் கண்ணகி” 

என்று கூறுகிறார். இது கண்ணகியின் தனிமை நிலை.
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சீறடியில் தொடங்கித் தலைமுடி வரை கூறுகிறார். 

இதனைப் பாதாதி கேச வருணனை என்பர். மற்றும் இதே 

மூறை வைப்பினைக் கடலாடு காதையில் அமைத்திருப்பது 

காண முடிகிறது. மாதவி கால்விரல் தொடங்கித் தலை முடி 

வரை அணியும் அணிவகைகளை விவரிக்கிறார். இதிலும் 

இம்முறை வைப்பைக் காண முடிகிறது. இதுவும் மூறை 

வைப்பு அணி எனக் கொள்ளலாம். 

இந்திர விழாவில் கண்ணகி கருங்கண்ணும் மாதவி 

செங்கண்ணும் இடம் வலம் துடித்தன என்பர். கருமை 

செம்மை என்பன முரண் தொடையாகும். இடம் துடித்தல் 

வலம் துடித்தல் இவையும் முரண் நயம் ஆகும். 

கோவலன் கொலை உண்டான்;புண்ணுமிழ் குருதியோடு 

மண் மீது கிடக்கிறான் அவன்; கண்ணகி படுகளம் வந்து விடும் 

கண்ணீர் நம் நெஞ்சைத் தொடுகிறது. 

அன்று காலையில் அவள் அவன் தலை முடியில் இருந்த 

மலர்க் கொத்தைத் தன் தலையில் சூடிக் கொண்டாள். மாலை 

தவமும் மார்பினனாகத் திகழ்ந்தவன் மாலைப் பொழுதில் 

மாறுபட்டுக் காணப்படுகிறான். குருதி படிந்து அவன் 

மார்பினைச் சிவக்க வைத்துள்ளது. பூ இதழ் படிந்த மார்பில் 

குருதிக் கறை படிந்து கிடக்கிறது. இதனை அவள் சுட்டிக் 

காட்டுகிறாள். 

“வண்டார் இருங்குஞ்சி மாலைதன் வார்குழல்மேற் 

கொண்டாள் தழீஇக் கொழுநன்பாற் காலைவாய்ப் 

புண்தாழ் குருதி புறம் சோர மாலைவாய்க் 

. கண்டாள் அவன் தன்னைக் காணாக் கடுந்துயரம்”” 

இரு வேறு காட்சிகள். காலையில் அவன் அவளைத் 

தழுவினாள்; மாலையில் இவள் அவனைத் தழுவுகிறாள். 

பூவுடன் கண்ட மார்பு பொலிவு பெற்றிருந்தது; வடுக் 

கொண்ட மார்பு நலிவு பெற்றுக் கிடக்குது. இந்த இருவேறு 

காட்சிகள் முரண்பாட்டைக் காட்டுகின்றன. 

எல்லாம் மூடிந்துவிட்டது. மதுரையை எரித்துவிட்டாள். 

அடுத்துச் செய்வது யாது? எங்கே போவது? திக்குத் தெரியாத 

திடரில் அவள் நிலை குலைந்து நிற்கிறாள்.
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மீண்டும் பிற்ந்த நாட்டுக்குச் செல்வதா? எப்படிப் போக 

முடியும்? கணவன் இன்றித் தனித்து எப்படிப் போக முடியும்? 

போய் என்ன செய்வது ? . 

“கீழ்த்திசைவாயில் கணவனோடு புகுந்தேன் 

மேற்றிசை வாயில் வறியேன் பெயர்கு'' 

என்று கூறிக் கொண்டு சேர நாடு நோக்கிச் செல்கிறாள். 

இரு வேறு காட்சிகள் அவள் கண் முன் வந்து 

நிற்கின்றன. இம் முரண்தொடை அவள் அடைந்த அவலத்தின் 

எல்லையைக் காட்டுகின்றது. முரண் தொடை இங்குத் 

தலைமை பெற்று விளங்குகிறது. 

துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் இணைத்து வைத்துக் 

காட்டும்போதே காவியத்தில் அவலம் மிகுதிப்படுகிறது. 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது தவறுகள் தலைதெறிக்கக் காணப் 

படுகின்றன. 

இல்பொருள் உவமையணி 

திங்களையும் ஞாயிற்றையும் உடன் வைத்துப் 

போற்றிய கவிஞர் அவை ஒருங்கு உடனிருப்பதாகக் கூறி 

அக்காட்சியை உவமையாக்கி உள்ளார். 

கோவலனும் கண்ணகியும் நெடுநிலை மாடத்தில் நிலவு 

வீசும் ஒளியில் களித்து மகிழ்வு கொள்கின்றனர். இருவரும் 

உடன் இருக்கும் காட்சியை ஞாயிறும் திங்களும் ஒருங்கு 

இருக்கும் காட்சிக்கு உவமைப்படுத்தி உள்ளார். கதிர் ஒருங்கு 

இருந்த காட்சிபோலக் கண்ணகியும் கோவலனும் உடன் 
இருந்தனர் என்று கூறக் காண்கிறோம். 

திங்களும் ஞாயிறும் உடன் இருத்தல் என்பது இல்லாத 

செய்தி; அதனை உவமமாகக் கூறியிருப்பது இல்பொருள் 
உவமை அணி ஆகும். 

சிலேடை அணி 

அந்திமாலைச் சிறப்புச் செய் காதையில் மாலைக் 

காட்சியை வருணிக்கிறார் கவிஞர்.
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“குழல் வளர் மூல்லையில் கோவலர் தம்மோடு 
மழலைத் தும்பி வாய்வைத்து ஊத'' என்பர். 

குழல் - மூங்கில் குழல்; குழல் - நீர் குழைவு; முல்லைப் 

பண்ணைக் கோவலர் பாட என்பது ஒரு பொருள். முல்லை 

முகையில் வாய் வைத்து ஊதுவது வண்டின் தொழில். 

ஊது குழலில் முல்லைப்பண்ணைக் கோவலர் வாய் 

வைத்து ஊதுகின்றனர்; குழைந்து வளரும் மூல்லை முகையில் 

வண்டுகள் தேன் உண்ண வாய்வைத்து ஊதுகின்றன. இரு 

பொருள்பட இத்தொடர்கள் அமைந்திருத்தல் காண்க. 

இதனைச் சிலேடை அணி என்பர். 

நிரல் நிறை உவமை அணி 

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செய்திகளை உவமமாக வைத்து 

அவ்வாறு 'அவற்றிற்கு இணையாகப் பொருளை வைத்துக் 
கூறுதல் நிரல் நிறை அணி என்பர். 

இளவேனில் பருவத்தோடும், இளி என்னும் இசையைப் 

பாடும் வாயை உடைய வண்டினொடும் தென்றல் வீசுகிறது; 

இதற்கு உவமை பாணரோடும் நகரப் பரத் ரோடும் திரிதிரு 
கோவலன் கூறப்படுகிறான். 

““குரல்வாய்ப் பாணரொடு நகரப் பரத்தரொடு 

திரிதரு மரபின் கோவலன் போல 

இளிவாய் வண்டினொடு இன் இள வேனிலொடு 
மலய மாருதம் திரிதரு மறுகு” 

என்பார் கவிஞர். 

தற்குறிப்பேற்ற அணி 
இயற்கை வேறு; மனிதன் வேறு; உணர்வு அற்றது 

இயற்கை; உணர்வு படைத்தவன் மனிதன். இன்ப துன்பங்கள் 

மனிதனை வாட்டும்; மலரச் செய்யும். இவை அஃறிணைப் 

பொருள்களுக்கு இல்லை. 

கவிஞன் கற்பனை மிக்கவன். சுற்றியிருக்கும் சூழல் 

இவனுக்காக இரங்குவதுபோலக் கூறுவது கவிமரபு. இதனைத் 

தற்குறிப்பேற்ற அணி என்பர்.
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தான் கருதும் குறிப்பைத் தான் வருணிக்கும் செய்திகளில் 

ஏற்றிக் கூறுவது இவ் அணி என்பர். 

கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரையை அடைகின்றனர். 

வையை நதியைக் கடக்க அதனைச் சார்கின்றனர். பூக்கள் 

நிறைந்த அந்த ஆறு தன் நீரைக் கரந்து செல்கிறது. கண்ணகி 
கோவலனுக்காக வருந்தும் வைகை தன் கண்ணீரை 

உள்ளடக்கி மறைத்துச் செல்வதைப் போல அதன் நீர் 

வெள்ளம் மறைந்து கிடக்கிறது என்று கூறுவார் கவிஞர். 

“வையை என்ற பொய்யாக் குலக்கொடி 

தையற்கு உறுவது தான் அறிந்தனள்போல் 

புண்ணிய நறுமலர் ஆடை போர்த்துக் 

கண் நிறை நெடுநீர் கரந்தனள் அடக்கிச்' 

செல்கிறது என்பர். 

மற்றும் அகழியில் மலர்ந்து இருந்த குவளையும், 

ஆம்பலும் தாமரையும் கண்ணகியும் கோவலனும் அடையப் 

போகும் துயரத்தை அறிந்தன போலக் கள் நீர் (கண்ணீர்) 

கொண்டு காற்று (கால்) உற நடுங்கின என்பர். 

். பண்நீர் வண்டும் பரிந்து இனைந்து 

ஏங்கின என்பார். 

46 கருநெடுங் குவளையும் ஆம்பலும் கமலமும் 

தையலும் கணவனும் தனித்து உறு துயரம் 

ஐயம் இன்றி அறிந்தன போலப் 

பண்ணீர் வண்டு பரிந்து இனைந்து ஏரஈதிக் 

கண்ணீர் கொண்டு கால்உற நடுங்க”? - புறஞ்சேரி 

கொடிகள் மதில் மீது அசைந்து ஆடுகின்றன. அவை 
இவர்களைப் பார்த்து, ““வராதீர் திரும்பிப் போகவும்”' என்று 

கூறி மறித்துக் .கைகாட்டுவது போல அசைந்தன என்பார் 

கவிஞர். 

“போர் உழந்து எடுத்த ஆர்எயில் நெடுங் கொடி 

வாரல் என்பன போல் மறித்துக் கை காட்ட'' 

என்பார் கவிஞர்.
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செல்லாட்சிகள் 

கவிஞர் ஆளும் சொற்கள் புதுப்புதுப் பொருள்களைத் 

தருவன; சில தொடர்கள் கவிஞனுக்கே உரியன. அவற்றை 

எடுத்தாள்வது அவர் கருத்துப்படக் கூறும் கவின் வெளிப் 

படுகிறது. அவற்றுள் சில பின்வருமாறு : 

'கவவுக்கை நெகிழாமல்தீது அறுக' என்ற சொல் 

லாட்சியை மீண்டும் மாதவியை விட்டுக் கோவலன் பிரிவில் 

எடுத்தாளும் அழகைக் காண முடிகிறது. 

'திங்கள் முகத்தாளைக் கவவுக்கை நெகிழ்ந்தவனாய்ப் 

போன பின்னர்' எனக் கூறுவார். 

கண்ணகியைக் கையறு நெஞ்சத்துக் கண்ணகி என்று 

அந்தி மாலைச் சிறப்புச் செய் காதையில் கூறுவார். அதே 

தொடரை மாதவிக்கு எடுத்தாளுதல் காண முடிகிறது. 

““கையற்ற நெஞ்சினளாய் வையத்தினுள் புக்குத் 

தன்மனை புக்காள்'' 

என்பர். 

“மண் தேய்த்த புகழினான்'' என்று கோவலனைக் 

கூறும் கவிஞர் “பண் தேய்த்த மொழியினார்'' என்று 

மகளிரைக் கூறுவது சுவை பயப்பதாக உள்ளது. “தேய்த்த' 

என்ற சொல்லாட்சி நயமுடையதாக உள்ளது. 

அதே போல மற்றும் ஒரு தொடரினைக் காட்ட 

முடிகிறது. 

“பவள வாள்நுதல் திலகம் இழப்பத் 

தவள வாள்நகை கோவலன் இழப்ப ' 

'இழப்ப' என்பது புதுப்புதுப் பொருளில் வருதல் காண 

முடிகிறது. 

ஈகைவான் கொடி அன்னாள்' என்று அவளைப் 

பொன்னுக்கு உவமிக்கின்றார். கண்ணகியைப் பாராட்டும் 

போது இருமூறையும் 'பொன்னே' என்று கோவலன்
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ம்றவாமல் கூறுகின்றான். மாதரி கண்ணகியைப் பற்றிக் 

கூறும்போது 'பொன்னிற் பொதிந்தேன்' என்று கூறுகிறான். 

தெய்வக் காட்சியில் சேரன் செங்குட்டுவன் பொன் கொடியாக 

அவளைக் காண்கிறான். “பொன்' என்று அறிமுகப்படுத்திய 

அவளை மறவாமல் அதே சொல்லில் கூறுவது சிறப்புப் 

பெறுகிறது. 

கண்ணகி அவள் நகைமூகம் ஒருமுறை அறிமுகப் 

படுத்தியவர் மறவாது அவளை அதே சொற்றொடரில் 

காட்டுவது அவர் தீட்டும் சித்திரம் மறவாமல் போற்றுவது 

ஆகிறது. 
““பேதுறவு மொழிந்தனள், அரும்பினள் நிற்ப' என்பாள் 

சாலினி கூற்றுக் கேட்டபோது. 

நலங்கேழ்முறுவல் நகைமூகம் காட்டி 

“சிலம்புள கொள்ளும் என்று மகிழ்வுடன் தருகிறாள் 

காதம் நடந்து களைத்துவிட்ட நிலையில் மதுரை மூதூர் 

எங்கே எவ்வளவு தூரம் என்று கேட்கும்போதும் அவள் 

நகைமுகத்தை மறவாமல் சித்திரிக்கிறார். 

'மூதிராக் கிளவியின் முள்எயிறு இலங்க” என்று கூறுவார். 

பிரிவின்கண் கோவலன் பெற்றோர்கள் விசாரிக்கிறார் 

கள். விருந்தினரைப் போற்ற முடியாமைக்கு வருந்தும் 

நிலையில் வலியச் சிரிக்க விரும்புகிறாள். 'வாயல் முறுவற்கு 

அவர் உள்ளகம் வருந்தினர்' என்று கூறுவர். 

கண்ணகி கோவலனைப் பிரிந்த நிலையில் அவள் நகைச் 

சிரிப்பைக் கோவலன் இழந்துவிட்டான் என்று கூறுவது 

பொருள் பொதிந்ததாக உள்ளது. அந்த முறுவலுக்கு மாதவி 

தரும் இன்பம் ஈடாகாது என்று கூறுவதுபோல் அத்தொடர் 

அமைந்துள்ளது. 

ஒரே கருத்து மூன்று இடங்களில் வற்புறுத்தக் 
காண்கிறோம். 

“தன் துயர் காணாத் தகைசால் பூங்கொடி'' என்று கவுந்தி 
அடிகள் உணார்த்துவார்.
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“தூமணி வண்ணனை விழுமம் தீர்த்த விளக்குக்கொல்' 
என்று மாதரி இதே கருத்தைக் கூறுவாள். 

“என்னொடு போந்து ஈங்கு என்துயர் களைந்த 
பொன்னே”” 

என்று கோவலன் கூறுவான். று று 

'நீணில விளக்கே'' என்ற தொடரைக் கோவலன் எடுத் 
தாள்கிறான். 

மாதரியின் கூற்றிலும் விளக்கு என்ற இதே சொல் 

லாட்சியைக் காணமுட்கிறது. 

விழுமம் தீர்த்த விளக்குக் கொல்” என்பாள் அவள். 

உலகு, நிலம், பார் என்பன ஓரே பொருள் குறிப்பன. 

உலகிற்கு ஓங்கிய திருமாமணி என்றாள் சாலினி; நீள் நில 

விளக்கு என்கிறான் கோவலன். 

“பார் தொழும் பத்தினி'' என்கிறான் சேரன் செங் 

குட்டுவன் 

கவிஞர் எடுத்தாளும் சொற்கள் பொருள் பொதிந்தனவாக 

உள்ளன. அணிகள் கவிதைக்கு அழகு சேர்க்கின்றன. 

  

(6 இளங்கோவடிகள் - ஒரு மதிப்பீடு] 

“சிந்தை செல்லாச் சேண்நெடுந்தாரத்து 

அந்தமில் இன்பத்து அரசாள் வேந்து” 

  

என்று பெருமிதத்தோடு இளங்கோவடிகள் தம்மைப் புலப் 

படுத்திக் கொள்கிறார். இவர் ஒரு துறவி; புலவர்; கலைஞர்; 

கவிஞர்; அறிஞர்; இவற்றோடு அறப்பிரச்சாரகரும் ஆவார். 

“மூன்று நாடுகளுக்கும் உரிய கதை; அதைச் சொல் 

வதற்கு அவர்க்குத்தான் தகுதி உள்ளது”' என்று சாத்தனார் 

கூறுகின்றார் அரசு பற்றிய செய்திகள் இக்காவியத்தில் பெரும்
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பங்கு இடம் பெறுகின்றன. அவற்றை அறிந்தவர் ஒரு 

பேரரசராக இருக்க வேண்டும். அவர்களைப் .பாரபட்ச 

மில்லாமல் விமரிசிக்கும் துணிவு தேவைப்படுகிறது. அந்தத் 

தனித்தன்மை இவரிடம் காணப்படுகிறது. 

செங்குட்டுவன் வரம்பு மீறிச் செயல்படுகின்றான். 

தோற்றவர்களைச் சிறைப்படுத்திக் கல் ௬மக்க வைக்கிறான். 

அவர்களைத் தமிழகத்தின் மற்றைய பகுதிகளுக்கு அனுப்பி 

வைக்கிறான். விளம்பரப் பிரியனாகச் செயல்படுகிறான். 

அவன் செய்வது தவறு என்று துணந்து காட்டும் திறனைக் 

காண முடிகிறது. மாடலனைக் கொண்டு இக்கருத்தைப் பேச 

வைத்திருப்பது பாராட்டத் தக்கது. 

அவர் ஒரு துறவி; கவுந்தியடிகள் என்ற பாத்திரத்தில் 
“துறவு” நிலையை நன்கு காட்டுகிறார் துறவிகளும் தவறும் 

இடமும் உண்டு; இதை வள்ளுவர் காட்டி இருக்கின்றார். 

“குணம் என்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 

கணமேயும் காத்தல் அரிது”? 

என்பர். 

பரத்தனும் பரத்தையும் தரத்தை மீறிப் பேசியபோது, 

நரியாகுக என்று கவுந்தி அடிகள் சபித்து விடுகிறார். 

**நெறியில் நீங்கியோர் நீர் அல கூறினும் 

அறியாமை என்று அறிதல் வேண்டும்' 
9 

என்று அவருக்கு அறிவு கூறும் நிலை ஏற்படுகிறது. 

கோவலன் கண்ணகியோடு அடுங்கான் அடைந்து 

தனித்துயர் உழல்வதை எடுத்துக் கூறுகிறார். அப்பொழுது 

அவனுக்கு ஆறுதல் கூறுகிறார் கவுந்தி அடிகள். 

துறவு வாழ்க்கையின் உயர்வை எடுத்துக் கூறி அதுவே 

உயர்ந்தது என்று நியாயங்கள் கூறக் காண்கிறோம். மனை 

வாழ்க்கை துன்பங்கள் நிறைந்தது; துறவு வாழ்க்கை நிலைத்த 

இன்பம் தருவது என்று வற்புறுத்திக் கூறுகிறார்; துறவியின் 
உயர்வைக் கூறுவதற்கு அவனுக்கு விடை கூறுவதை ஒரு 

வாய்ப்பாகக் கொள்வதைப் பார்க்க முடிகிறது.
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தமிழ் கற்ற புலவர் மட்டும் அல்லர்; இசை அறிந்த 

அறிஞரும் ஆவார். இவர் இசை, நாட்டியம் இவற்றின் நுட் 

பங்கள் நன்கு அறிந்தவராக விளங்குவதைக் காண முடிகிறது. 

அரங்கேற்று காதை அது மாதவியின் அரங்கு ஏற்றம் மட்டும் 

கூறவில்லை. இசைக் கலையின் நுட்பங்களை விவரிக்கும் 

இசைநூல் என்பதைக் காட்டி விடுகிறது. நாட்டிய ஆசான், 

குழலோன், யாழோன், தமிழ்க் கவிஞன், தண்ணுமையோன் 

இவர்கள் செயல்களையும், புலமையையும், திறனையும் 

விளக்கும் வகையில் அவர் நுண்மாண்கலை அறிவை நன்கு 

வெளிப்படுத்தித் தாம் ஒரு கலைஞர்; கலை ரசிகர் என்பதைக் 

காட்டி விடுகிறார். பாணர்கள் கூத்துகள் ஆடவும், பாடவும் 

வரும் இடங்களில் அக் கலை நுட்பங்களை எல்லாம் விடாமல் 

கூறுவதைக் காணமுடிகிறது. இசைப்புலமை அவர் பெருஞ் 

சிறப்பு. அதுவே காவியத்தை உயர்த்திக் காட்டுகிறது. 

காவியத்தின் பெருமைக்கு இது துணை செய்கிறது. 

அவர் கவிஞர் என்பது அவர் எடுத்தாளும் உவமைகள், 

அணிநலன்களின் தனித்தன்மை காட்டுகின்றன. மரபுகளைக் 

கூறினாலும் அவற்றைக் கற்பனை நயத்தோடு கூறுவது அவர் 

தனித்தன்மை ஆகிறது; கோவலன் கண்ணகியைப் புகழும் 

பாராட்டுரை இதற்குத் தக்க சான்றாக அமைகிறது. 

தற்குறிப்பேற்ற அணி தக்க இடத்தில் ஆளுகிறார். எதையும் 
முரண் நயம் தோன்றக் கூறுவதையும் காண முடிகிறது. 

சொல்லாட்சிகள் மறக்க முடியாதவை; “மண் தேய்த்த 

புகழினான்” “பண் தேய்த்த மொழியினார்' போன்ற ஆட்சிகள் 

கவர்ச்சி மிக்கவையாக உள்ளன. 

அறிஞர் என்று யாரைக் கூறுவது? அது புலமையையும் 

கடந்த ஒன்று; எல்லாம் அறிந்தவரைத்தான் அறிஞர் என்று 

கூறமுடியும். நாடுகளை நன்கு அறிந்தவர்; காடுகளைக் 

கண்டவர்; செடி, கொடிகள், பூக்கள், நிலத்தின் இயல்பு, 

காலத்தின் பாகுபாடுகள், மக்கள் வாழ்வியல், களவுக்கலை, 

அணிகலன்கள் பற்றிய மூழு அறிவு, அங்காடிகள், வாணிகம், 

சிற்பம் எல்லாம் அறிந்தவராக அவர் காணப்படுவதைப் பார்க்க
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முடிகிறது. எல்லாத் துறைகளையும் நன்கு அறிந்து கூறுபவராக 

விளங்குகிறார்; மாதவி கால் முதல் தலை வரை அணியும் 

அணிகல்ன்க௧களைக் கூறுவது வியப்பைத் தருகிறது. மதுரை 

அங்காடித் தெருவில் வைரக் கற்களின் குறைகள், சிறப்புகள், 

தரங்கள் இவற்றைக் காட்டுவது அவர் பேரறிவைக் 

காட்டுகிறது. அவருக்குத் தெரியாத துறையே இல்லை என்று 

கூற முடியும். எல்லாத் துறைகளைப் பற்றிய செய்திகள் இடம் 

பெறுவதால் காவியம் செறிவுமிக்கதாக விளங்குகிறது. நிறைவு 

உடையதாகவும் அமைந்துள்ளது. 

-அவர் தமிழ்ப் புலமை அவர் சொற்களை எடுத் 

தாளுவதில் விளங்குகிறது. ஒரு செய்தியைக் கூற எவ்வளவு 

சொற்கள் தேவையோ அவ்வளவும் கூறுவதில் அவர் புலமை 

காணப்படுகிறது. 

நயம் மிக்க தொடர்கள் ஆங்காங்கே எடுத்தாளப் 

படுகின்றன. மாதவி எழுதிய காதற் கடிதம் அப்புலமைக்குத் 

தக்க சான்று ஆகும். 

““பவளவாள் நுதல் திலகம் இழப்பத் 

தவள வாள் நகை கோவலன் இழப்ப” 

என்ற தொடர், அதில் அவர் எடுத்தாளும் சொற்கள் அழகு 

ஊட்டுவன ஆகும். 

மண் தேய்த்த புகழினான், பண் தேய்த்த மொழியினார் 

இங்குச் சொற்கள் சிறப்பாக ஆளப்பட்டுள்ளன. 

கடுமையை உணர்த்தக் கண்ணகி வாயிற்காவலனிடம் 

உரைக்கும் சொற்கள் அவர் புலமைக்குத் தக்க எடுத்துக்காட்டு 

ஆகும். 

“அறிவு அறை போகிய பொறி அறு நெஞ்சத்து 
இறைமுறை பிழைத்தோன் வாயிலோயே! 

என்ற தொடர் வெறுப்பில் வந்த வெகுளிச் சொற்கள். அவை 

றகர எழுத்துத் தொடர்ந்து பெற்று ஓசை நயம் உண் 

டாக்குவதைக் காண முடிகிறது.
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எந்தப் படைப்பும் செய்திகளால் மட்டும் நிறைவு பெறு 

வதில்லை. அது உணர்த்தும் அறவுரைகளைக் கொண்டே 

மதிப்பிடப் படுகிறது; அக்காவியம் நிலைபேறு பெறுகிறது. 

கண்ணகி காவியம் என்று இதற்குப் பெயர் வைத் 

திருக்கலாம். அது ஒரு கருத்தை மட்டும் கூறியதாக முடியும். 

இதில் மூன்று கருத்துகள் இடம் பெறுகின்றன. பத்தினியை 

உயர்ந்தோர் புகழ்வது என்பது ஒன்று மட்டும் தான் காவியச் 

செய்தி. ஏனைய இரண்டும் அறவுரைகள் கூறும் பகுதிகள் 

என்று கூறலாம். 

‘oF அது வழி தவறினால் நீதி கெட்டால், 

செங்கோன்மை கெட்டால் நாடு சீரழியும் என்பது அவர் 

உணர்த்தும் அடிப்படையான கருத்து. நாட்டு அரசியல் 

ஒட்டித்தான் மக்கள் நல்வாழ்வு அமைகிறது. பாண்டிய நாட்டுச் 

சீர்குலைவு. ஆட்சியில் ஏற்பட்ட தவறு ஒன்றினால் என்பது 

வற்புறுத்தப்படுகிறது. மக்கள் கொதித்து எழுவார்கள், 

ஆட்சியாளர்கள் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்பது 

அவர் அறிவுரை. 

மற்றொன்று ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் 

என்பது. இது காவியச் செய்தியே அன்று; கவிஞர் சொல்ல 

வந்த செய்தி. இங்கேதான் கவிஞர் தம்மைக் காட்டிக் 

கொள்கிறார். கோவலன் மாதவியை விட்டுப் பிரிந்தது 

நடைமுறைச் செய்தி; அதற்குக கூட விதி தான் காரணம் 

என்கிறார். வீட்டை விட்டு வெளியேறியது; பொற்கொல்லன் 

கோவலனைச் சந்தித்துக் கொலை உண்டது எல்லாம் 

ஊழ்வினையின் செயல்கள் என்று வற்புறுத்துகிறார். இந்திய 

நூல்கள் பெரும்பாலும் சமய அடிப்படையில் தோன்றி 

யவையேலாம. சமயக் கோட்பாடுகள் இல்லாமல் எந்த நூலும் 

இயங்குவது இல்லை. 

இளங்கோவடிகள் அருக சமயத்தவர் என்பதை இந்த 

அறப்பிரச்சாரத்தால் காட்டி விடுகிறார். 

கவுந்தி அடிகளைக் கொண்டு சமணக் கோட்பாடுகளை 

ஆங்காங்குக் கூறக் காண்கிறோம். மாங்காட்டு மறையவனிடம்
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பேசும் பேச்௬ரைகள் சமயச் சார்பு கொண்டவை. சமண 

சமயக் கோட்பாடுகள் இந்நூலில் தலைமை பெறுகின்றன. 

எனினும் மக்கள் கொள்ளும் சமய நம்பிக்கைகளுக்கு 

மதிப்புத் தருவதைக் காண முடிகிறது. வேட்டுவ வரியில் 

அவர்கள் கொற்றவையை வழிபடுகின்றனர். ஆயர் சேரியில் 

குரவைக் கூத்து நிகழ்த்துகின்றனர். கண்ணனைப் பற்றிப் 

பரவிப் பாடுகின்றனர். அங்குக் கண்ணனுக்கு மதிப்புத் 

தருகின்றனர். 

குன்றக் குறவர்கள் வேலனைப் புகழ்கின்றனர். தெய்வக் 

கதைகளை மாதவி ஆடலில் இடம் பெற வைக்கின்றார். 

மாங்காட்டு மறையோன் திருமால் தலங்கள் ஆகிய 

வேங்கடத்தையும் திருவரங்கத்தையும் காணச் செல்கிறான். “ 

உன் தெய்வங்களை வழிபட நீ போ; நாங்கள் எம் வழிப் 

படர்வோம்'' என்று கவுந்தி அடிகள் கூறுகின்றார். 

இதுவே இளங்கோவடிகள் சமய நோக்கு எனத் 

தெரிகிறது. எந்தச் சமயமும் அவரவர் விருப்பப்படி மேற் 

கொள்ளும் உரிமையை மதிக்கிறார். தம் கொள்கையையும் 

வற்புறுத்திக் கூறுகிறார். 

செங்குட்டுவன் திருமாலையும், சிவனையும் வழி 

படுவதைக் கூறுகின்றார். மாசாத்துவான் புத்த மதத்தைச் 

சார்கிறான்; மாதவி பெளத்த மதத் துறவியாகிறாள். சமயப் 

பொது நோக்கு உடையவர் என்பதைக் காட்டிக் கொள்கிறார்; 

எனினும் காவியத்தின் நோக்கம் வினை உருத்து வந்து 

ஊட்டும் என்ற கருத்தை நூல் முழுதும் அமைப்பது. இது அவர் 

கோட்பாடு; ஆசிரியர் இதில் தம்மை வெளிப்படுத்திக் 

கொள்கிறார் என்று கூறலாம். 

இறுதியில் சமய எல்லைகளைக் கடந்து மாந்தர் போற்றத் 

தக்க அறங்களைத் தொகுத்துக் கூறுவதைக் காண்கிறோம். 

சமய எல்லையைக் கடந்து பொது அறங்களைக் கூறக் 

காண்கிறோம். இவ்வகையில் இவர் வள்ளுவரைப் பின்பற்றிக் 

கூறுவதைக் காண முடிகிறது.
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அவர் தம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்வதில் சமயச் சார்பு 

அடிப்படையாகிறது. அவற்றில் நாம் கருத்து வேறுபாடு 

கொள்ள இடம் உண்டு; பிறப்பு, மறுபிறப்பு இந்த 

நம்பிக்கைகளை எல்லாம் அவர் நூல் வற்புறுத்துகிறது. 

கீதையைப் போல் இதுவும் கருமம், என்ற கோட்பாட்டை 

மிகுதியாக வற்புறுத்துகிறது. அது அவர் தனிப் போக்கு; இந்த 
நாட்டின் பின்னணி, இதில் எந்தச் சமயமும் விதி விலக்கு 

அன்று. 

மற்றொன்று சாதிப் பாகுபாடுகளுக்கு இந்நூல் மிகுதியும் 

இடம் தந்துள்ளது என்பதை மறுக்க முடியாது. கோவலன் 

கண்ணகியை விளிக்கும் போதே, “பெருங்குடி வணிகன் 

பெருமட மகளே'' என்று கூறுகிறான். அதில் பெருமையும் 

கொள்கிறான். 

ஊரை விட்டுப் பூதங்கள் வெளியேறுகின்றன. 
அவற்றையும் சாதி அடிப்படையில் பிரித்துக் காட்டக் காண் 

கிறோம். கண்ணகி, கோவலன் இவர்கள் வணிகர் மக்கள் 

என்பதே கதை; உழவர்கள், ஆயர்கள், குறவர்கள், பரதவர், 

வேடுவர் என்று நிலத்துக் கேற்பச் சாதிகளைக் குறிப்பிடு 

கின்றனர். இவை அக்காலத்து நிலை; உள்ளதை உள்ளபடி 

கூறியிருக்கிறார் என்றே கொள்ள வேண்டும். அவர் சாதிப் 

பிரிவுகளை ' வற்புறுத்தவில்லை. அது இந்த நாட்டின் சமூக 

அமைப்பு எனினும் கதைகளில் எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட 

சாதியினரை மேம்படுத்திக் கூறி இருப்பது இதன் தனித்தன்மை 

ஆகும். மாங்காட்டு மறையவன், கோசிகன், மாடலன், 

தேவந்தி, உள்ளே வரும் கதைகள், பராசரன், வார்த்திகன், 

கீரந்தை எல்லாம் ஒரு இனத்தைச் சார்ந்தவர்கள். வடநாடு 

செல்லும் போது முனிவர்கள் சேரனைச் சந்திக்கின்றனர். 
அங்கேயும் அங்குள்ள அந்தணர்களைப் போற்றுக என்று 

அறிவுரை கூறுகின்றனர். இறுதியில் மாடல மறையோன் 

உரையின் படி வேள்வியில் கதையை முடிப்பது சமயச் 

சார்பின் தாக்கம். அக்காலப் போக்கும் என்று கூற வேண்டி 

யுள்ளது. மாடலனுக்குத் துலாபாரம் புகுந்து பொன்தானம் 

தருகிறான்.
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இளங்கோவடிகள் சாதனை என்று கூறக் கூடியது தமிழ் 

உணர்வுக்குத் தலைமை தந்தது; மூன்று நாடுகளை 

இணைத்துக் காட்டியது. தமிழ் மன்னரை இகழ்ந்தவர்களை 

எதிர்த்து அவர்களை அடிமைப்படுத்தியது. தமிழகத்தை அவர் 

நேசித்து இருக்கிறார். வடவேங்கடம், தென்குமரி 

இடைப்பட்ட தமிழகம், அதில் அவர் கொண்டிருந்த காதல், 

காவிரி, வைகை,. பொருநை, இவற்றில் வைத்திருந்த மதிப்பு, 

நாட்டு வாழ்க்கையை நூல் முழுதும் புகுத்தும் திறன் 
அனைத்தும் அவரை ஒரு தேசியக் கவிஞர், நாட்டுப் 

பற்றுடைய கவிஞர் என்று உயர்த்திக் காட்டுகின்றன. 

மொழிப்பற்று, நாட்டுப்பற்று இவற்றை ஊட்டுவதில் இக் 

காவியம் தலை சிறந்து விளங்குகிறது. 

x ke ர
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1, புகார்க் காண்டம் 

1. திருமண வாழ்த்து 

(மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்) 

புகார் நகர் 

சோழநாடு காவிரி பாயும் வளமிக்க நாடு; அதன் 

தலைநகரம் உறந்தை எனப்படுவது; அதன் துறைமுகம் புகார் 

நகர் ஆகும். இதனைப் பூம்புகார் என்றனர். இது வணிகச் 

சிறப்புக் கொண்ட வளமான நகராக விளங்கியது. 

இச் சோழநாட்டை ஆண்ட மன்னர்கள் வீரமும், 

கொடையும், நீதி வழுவா ஆட்சியும் கொண்டவராகத் 

திகழ்ந்தனர். திங்களைப் போன்று குளிர்ச்சியும், ஞாயிறு 

போன்று ஆட்சியும், மழையைப் போன்று கொடைச் சிறப்பும் 

உடையவராகத் திகழ்ந்தனர். 

இந்தப் பூம்புகார் இம௰யத்தையும், பொதிகையையும் 

போல் நிலைத்து நின்றது; எந்த அதிர்ச்சியையும் கண்டது 

இல்லை; இன்பக் களிப்பு மிக்க நகர் அது; அவ்வகையில் அது 

நாகர் நாட்டையும், தேவர் உலகத்தையும் ஒத்து விளங்கியது. 

மக்கள் எந்தக் குறையுமின்றி அங்கு வாழ்ந்தனர். குடி பெயர்ந்து 

வாழப் பிற இடங்களைத் தேடியது இல்லை. 

மாநாய்கள் 

இப்பூம்புகார் நகரில் செல்வச் சிறப்பும், கொடைச் 

சிறப்பும் உடைய வணிகன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். 

மாநாய்கன் என்பான் அச் செல்வன்; வறியவர்க்கு ஈந்து 

வான்புகழ் நாட்டினான். 

அவன் ஒரே செல்வமகள் கண்ணகி என்பாள்; அவளுக்கு 

வயது பன்னிரண்டு ஆகியது. அவள் கண்கவரும் பேரழகு 

உடையவள்; அதனால் அவளை, 'ஈகைவான் கொடியன்னாள்' 

என்று சிறப்பித்துப் பேசினர். 'வானத்து மின்னல்” என அவள் 

புகழப்பட்டாள். 

மற்றும் அவள் பேரழகு காண்பவரைக் கவர்ந்தது. 

திருமகள் வடிவு இவள் வடிவு என்று பேசினர்; இவள் கற்பின்
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திறம் பாராட்டப்பட்டது. வடமீன் ஆகிய அருந்ததி அனையவள் 

என்று அவ் உளர் மகளிர் அவளைப் பாராட்டினர். 

மாசாத்துவான் 

அதே ஊரில் செல்வச் சிறப்பும், உயர்மதிப்பும் பெற்ற 

வணிகன் மற்றொருவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பெயர் 
மாசாத்துவான் என்பது ஆகும். அவன் அரசனும் மதிக்கத்தக்க 
குடிமகன் என்று பாராட்டப்பட்டான். மாநாய்கனைப் போலவே 
வறியவர்க்கு வழங்குவதில் மிக்க புகழ் பெற்றிருந்தான். 

அவனுக்கும் ஒரே மகன் கோவலன் என்பான்; வயது பதினாறு 
ஆகியது. அவன் நற்குணத்தை அனைவரும் பாராட்டிப் 
பேசினர். அவன் அழகில் மூருகன் என்று நங்கையர் மதித்துப் 
பாராட்டினர். அவனை “மண்தேய்த்த புகழினான்” என்று 
இளங்கோ அறிமுகம் செய்கின்றார். உலகு எங்கும் அவன் புகழ் 
பேசப்பட்டது. 

மண நிகழ்ச்சி 

இரு குடியினரும் ஒரே குலத்தைச் சார்ந்தவர்; வணிகப் 
பெருமக்கள். இவர்கள் தம் மக்களுக்கு மணம் முடிக்கக் கருதினர். 
கண்ணகிக்கும் கோவலனுக்கும் திருமணம் செய்விப்பதில் 
ஆர்வம் கொண்டனர். நாள் குறித்துச் செய்தியை நகரத்துக்கு 
அறிவித்தனர். அவர்கள் செல்வ நிலைக்கேற்ப மிகவும் 
ஆடம்பரமாகத் திருமணத்தை நடத்தினர். 

ஊரவர்க்குச் செய்தி அறிவிப்பதிலேயே அவர்கள் செல்வச் 
சிறப்பு வெளிப்பட்டது. யானையின் பிடரியில் அழகிய 
மகளிரை அமர்வித்து வெண் கொற்றக் குடைகள் புடை சூழச் 
சங்கும் முழவும் அதிர ஊர்வலமாகச் செல்ல வைத்தனர். அந்த 
ஊர்வலத்தில் மங்கலத்தாலியும் வைக்கப்பட்டது. “மாநகர்க்கு 
ஈந்தார் மணம்' என்று கூறுவர் கவிஞர். 

நாள் பார்த்து நட்சத்திரம் பார்த்து மணம் நடத்துவது 
அக்கால வழக்கமாக இருந்தது. புரோகிதரை வைத்தே திருமணம் 
நடத்தினர். சித்திரை மாதம் சந்திரன் உரோகிணியை அடையும் 
நாள் நன்முகூர்த்தமாக நிச்சயிக்கப்பட்டது. பந்தலிட்டு மண 
மேடையை அலங்கரித்தனர். வைரத் தூண்கள் பந்தலைத் 
தாங்கின. நீலப் பட்டாடை விதானமாக அமைந்தது. பூக் 

களையும், முத்து மாலைகளையும் சரங்களாகத் தொங்க
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விட்டனர். பூ இட்ட பந்தலில் முத்துகள் பதிக்கப் பெற்று 

இருந்தன. 
மேடையில் கண்ணகியோடு கோவலன் அமர்ந்தான்; 

முன்னர் வேள்வித் தீ எழுப்பினர். மணமகன் மணமகளைக் 

கைப்பிடித்துத் தீயை வலம் வந்தான். அவள் கரத்தைப் பிடித்துக் 

கொண்டு வலமாக வந்த காட்சி அங்கிருந்தவர் மனத்தை 

மகிழ்வித்தது. வியத்தகு காட்சியாகக் கொண்டனர். 

வாழ்த்துரை 
அம் மண மண்டபத்தில் மங்கையர்கள் கலகலப்பாகச் 

செயல்பட்டனர். பூ அணிந்த மகளிர் பொலிவு ஊட்டினர். 

இளைய நங்கையர் அங்கு வளையச் சூழ்ந்து இருந்தனர். 

அவர்கள் மேனிஅழகு கண்ணைக் கவர்ந்தது. ஒசிந்த நோக்கு 

அவர்கள் கசிந்த ஆர்வத்தைக் காட்டியது. நறுமணம் பூசி 

அவர்கள் கவர்ச்சியோடு விளங்கினர். பாட்டும் உரையும் 

அவர்கள் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்தன. 

தட்டுகளில் பூக்களையும், சுண்ணத்தையும், அணி 

வகைகளையும் தாங்கிச் சென்றனர். பூரண பொற்குடம் ஏந்தினர். 

ஒளிவிளக்கு ஏந்தினர். வண்ணம் ஏந்தினர். ௬ண்ணம் ஏந்தினர். 

பாலிகைக் குடம் தாங்கினர். எங்கும் மங்கலக் காட்சியைத் தங்க 

வைத்தனர். 

கூந்தலில் பூக்கள் சூடிய மங்கல மடந்தையர் ஆசி கூறினர். 

“இருவரும் இணை பிரியாமல் வாழ்க'' என்று வாழ்த்துக் கூறி 

அவர்கள் மீது மலர்களைத் தூவி நல்லமளியில் சேர்த்தனர். 

“அரசன் வாழ்க! அவன் ஆட்சி சிறக்க!'' என்று வாழ்த்துக் 

கூறி அம் மணவிழா நிகழ்வினை மூடித்தனர். 

2. இல்லற வாழ்க்கை 
(மனையறம்படுத்த காதை) 

கண்ணகியும் கோவலனும் 

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை 

பண்பும் பயனும் அது”” 

என்பார் வள்ளுவர். அவர்கள் அன்பு வாழ்க்கை இன்பத்தீல் 

தொடங்கியது. காதலில் களித்துக் கவிதைபாடி அவன் சிறந்த
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காதலன் என்பதை வெளிப்படுத்தினான். முன்பின் பழகாத 
வர்கள்; காதலித்து மணம் செய்து கொண்டவர்கள் அல்லர்; 
மணம் செய்து கொண்டு காதலித்தவர்கள். 

அவர்களை இன்ப இரவுகள் இணைத்தன. அவன் “முதல் 
இரவு' என்றும் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி என்றுதான் கூற 
மூடியும். இன்பத்தின் எல்லையை முதற் சந்திப்பிலேயே 
கண்டான். கண்ணகியை நேசித்தான். 

செல்வக் குடும்பத்தில் பிறந்தவன்; அதனால் எழு நிலை 
மாடத்தில் அவன் மூதல் இரவு தொடங்கியது. இடைநிலை 
மாடத்தில் இருவரும் இருந்தனர்; அமர்ந்த காட்சி அதில் 
இன்பவாழ்வு தொடங்கினர்; நெருங்கினர்; கிளர்ச்சிகள் பின்பு 
அவர்களைத் தொடர்ந்தன. 

தென்றல் காற்றுச் சாளரம் வழியாக உள்ளே நுழைந்தது. 
அது பல்வகை மலர்களின் வாசத்தை அள்ளிக் கொணர்ந்தது. 
வாசமும் குளிர்ச்சியும் மிக்க தென்றல் அவர்களைத் தூண்டியது; 
காதல் உணர்வைப் பெருக்கியது. 

தென்றலின் சுகம் அவர்களை நிலா வெளிச்சத்தைத் தேடத் 
தூண்டியது. நிலவு ஒளியில் அவர்கள் கலவி இன்பத்தைக் காண 
விழைவு கொண்டனர். நிலாமுற்றம் ஏழாவது மாடத்தில் 
இருந்தது. அதனைத் தேடி அங்குப் பூக்கள் பரப்பிய 
படுக்கையில் அவர்கள் இன்பக் கேளிக்கைகளைத் தொடுத்தனர். 

அவள் மார்பிலும், தோளிலும் வண்ண ஓவியங்கள் 
தீட்டினான். 'கரும்பும் வல்லியும்” காம இச்சையைத் தூண்டும் 
சித்திரங்கள்; அவற்றைச் செம்பஞ்சுக் குழம்பில் தீட்டி அவள் 
மேனியைத் தொட்டான்; அவள் அழகினைக் கண்டான்; இன்பக் 
களிப்பின் ஆரம்ப அகராதி அது. 

சுட்டும் விழிகள் சூரிய சந்திரரோ என்று பாடினான் பாரதி); 
அவள் வட்டக் ௧௬ விழிகள் வானக் கருமுகிலோ என்றான். 
இங்கே அவர்கள் இருவரும் சூரிய சந்திரகளாக ஒரே இடத்தில் 
அமர்ந்து புத்தொளி ஊட்டினர். சூடும் குளிர்ச்சியும் 
அவர்களிடத்தில் இடம் பெற்றன. விலகி இருக்கும்போது 
வெப்பத்தையும், அருகில் வரும்போது குளிர்ச்சியையும் 
தந்தாள். அவர்கள் இருவரும் தழுவிக் கொண்டனர். இதயம்
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இடம் மாறின என்பர் கம்பர். அது காதல்; கலவி இன்பம் அதைக் 

கூறும்போது ஒருவர் மற்றவர் ஆயினர் என்று கூறுவதே 

சிறப்பாகும். “அவன் தாங்கிய செங்கழுநீர்த் தாரும் அவள் 

அணிந்திருந்த முல்லை மாலையும் தழுவிக் கலந்தன'' என்று 

கூறினால் அது சிறப்பாக அமையும். 

தாரும் மாலையும் மயங்க அவன் தன் வசம் இழந்தான்; 

தன்னை இழந்தான்; அவள் பேரழகை வியந்து பாராட்டினான். 

நலம் பாராட்டல் 

நெற்றியின் அழகு அவனுக்குப் பிறைச் சந்திரனை 
நினைவுக்குக் கொண்டு வந்தது; சிவன் தன் சடைமுடியில் 

தரித்திருந்த பிறையை அவளுக்குத் திருநுதல் ஆகுக என்று 
கொடுத்து விட்டான்'' என்று பாராட்டினான். 

அவள் புருவங்களின் வளைவு அவனை வளைத்தது. 

காமன்வில் அதுபோலக் கணைகளைப் பொழிவது அவள் 

புருவங்கள்; மன்மதனின் வில் என முடிவு செய்தான். தன் 

கரும்பு வில்லினை அவளுக்குப் புருவமாகப் படைத்து அந்த 

மன்மதன்தான் தந்துவிட்டானோ”' என்று வியந்தான். 

அவள் இடை மெலிந்திருந்தது; அது முறியாமல் 

உறுதியாக இருந்தது; "அது இந்திரன் தந்த வச்சிரப்படை'' 
என்றான். 

அவள் கண்கள் வேல்கள் எனப் பாய்ந்தன. அவனுக்கு 

வேதனை தந்தன. அவை அவனைப் புண்படுத்தின. அதனால் 

தாக்கப் பெற்றான். “அவை கண்கள் அல்ல; வேல்கள்'' 

என்றான். “முருகன் தன் வேலினை இரண்டாக உடைத்து 

அவற்றைக் கண்கள் இரண்டாக அமைத்து விட்டான்'' என்று 

பேசினான். 

அவன் கற்பனைகள் எங்கெங்கோ செல்கின்றன. அவள் 

சாயல் மயிலை நினைப்பூட்டியது; நடை அன்னத்தைக் 

காட்டியது; இனிய மொழி கிளியை அழைத்தது. 

“அவள் சாயல் கண்டு அதற்குத் தோற்று மயில் காடுகளை 

அடைந்துவிட்டது; அவள் நடைக்கு அன்னம் தோற்று நன்னீர்ப்
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பொய்கையை அடைந்துவிட்டது. அமிழ்தும் யாழும் குழைத்த 
அவள் இனியதொரு கிளவி கேட்டுக் கிளி வருந்துகிறது. 
முழுமையாகக் கற்றுக் கொள்ள அவளை விட்டு நீங்காமல் 
உடன் உறைகிறது”' என்று பாராட்டினான். 

“தோழியர் அவர்களுக்குக் கோலம் செய்தவர்கள் 
மாபெரும் தவறு செய்து விட்டார்கள்" என்று பேசுகிறான். 
'மங்கலத்தாலி அது ஒன்று போதும். பிங்கல நிகண்டுபோல் 
அவர்கள் பிற அணிகள் அணிவித்தது ஏன்?”? என்று கேட்கிறான்; 
““மூலைத் தடத்திடை அவர்கள் அலைத்தீடல் என எழுதிய 
தொய்யில் போதுமே'' என்றான். “முத்து ஆரம் ஏன் 
அணிவித்தனர்'” என்று கேட்கிறான். “நகை அது மிகை”” என்று 
கூறி அவன், “அழகுக்கு அழகு செய்வது வீண்”' என்கிறான். 

பின் அவளைத் தொடர்ந்து மேனி அழகைக் காண் கிறான்; 
“பொன்னே” என்கிறான். தொட்டுப் பார்க்கிறான்; “வலம்புரி 
முத்து'' என்கிறான். நுகர்வில் கண்ட இன்பம் அதனால் அவளை 
“நறு விரை'' என்கிறான். இதழ்ச் சுவையால் “கரும்பு'” 
என்கிறான். மொழிச் சுவையால் “*தேன்”” என்கிறான். 

“மாசறு பொன்னே! வலம்புரி முத்தே! காசறு விரையே! 
கரும்பே! தேனே!” என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகிறான். 
உலவாக் கட்டுரை பலவற்றைக் கூறுகிறான். 

கிடைத்தல் அருமைபற்றி “அருந்திறல் பாவாய்” 
என்கிறான். அவன் வாழ்வுக்கு அவள் இன்றியமையாதவள் 
என்பதால் “ஆருயிர் மருந்து” என்கிறான். '“அலையிடைப் 
பிறவா அமுது”, “மலையிடைப் பிறவா மணி'', “யாழிடைப் 
பிறவா இசை'' என்று அவள் அருமைகளைக் கூறுகிறான். 
அவள் வணிக மகள் என்பதில் பெருமை கொள்கிறான். 
'குலமகள்' என்பதை அறிந்து அவளுக்கு அதனால் தனி மதிப்புத் 
தருகிறான். “பெருங்குடி வாணிகன் பெருமட மகளே”* என்று 
அழைக்கிறான். செல்வக் குடியில் பிறந்த சிறப்பினைச் 
செப்புவதாக அக் கூற்று அமைகிறது. அவள் கூந்தலைத் தடவிக் 
கொடுக்கிறான்.  “தாழிருங் கூந்தல் தையால்'' என்று 
விளிக்கிறான். தாழிருங் கூந்தல் விரிந்த கூந்தலாக மாறும் 
என்டதை அவன் எப்படி முன்கூட்டி உணர மூடியும்!
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அறவாழ்க்கை 

தருக்குமிக்க வாழ்க்கை இன்பச் செருக்கோடு திகழ்கிறது. 

இவ்இன்ப வாழ்க்கை அவர்கள் அன்பினை மலரச் செய்யத் 

துணை செய்கிறது. அன்பும் அறனும் சேரும் போதே வாழ்க்கை 

பயன்மிக்கதாக மாறுகிறது; மலர்கிறது. 

கோவலனின் தாய் ஆகிய அவவீட்டுப் பேரியல் கிழத்தி 

அவளைத் தனியே கூடி வைத்து உரிமையுடன் வாழவழி 

வகுத்தாள். அன்போடு அமைந்த அவ்வாழ்வு அறத்தோடு 

இயைந்து பண்பும் பயனும் கொண்டதாக முழுமை பெற்றது. 

சுற்றமும், அறவோர்களும், விருந்தினர்களும் அவள் வீடு தேடி 

வந்தனர். சுற்றம் சூழ இருந்து நற்றவம் மிக்க இல்வாழ்க்கையை 

நடத்தினாள். இவ் இன்ப வாழ்க்கை சில ஆண்டுகளே நீடித்தது. 

அவர்கள் அடைந்த இன்பத்துக்கு எதனை உவமையாகக் 

கூறுவது? காமத்தில் கலந்து மகிழும் பாம்புகளைத்தான் உவமை 

கூற முடியும்; இவர்கள் நிலையாமையைக் கண்டு அது 

பயன்படக்கழிய வேண்டும் என்ற கொள்கை உடையவர் போல் 

வாழ்க்கையை நேசித்தனர். இடையறாத மகிழ்வு கண்டனர். 

3. மாதவியுடன் தொடர்பு 
(அரங்கேற்று காதை) 

மாதவி 

ஆண்டுகள் சில கழிந்தன; அதற்குள் புதிய தொடர்பு எழச் 

சூழல்கள் உருவாயின. 

நாட்டிய அழகி மாதவி ஆடல், பாடல், அழகு இம் 

மூன்றிலும் தேர்ந்தவள் ஆயினாள். அவள் ஊர்வசி மரபில் 

வந்தவள் என்று பேசப்பட்டது. அதற்கு ஒரு கதையும் 

கூறப்பட்டது. 

இந்திரன் அவையில் சந்திரன் எனத் திகழ்ந்த சயந்தனைக் 

காதலித்த நடனமாது ஆகிய ஊர்வசி நாட்டியம் பிறழ்ந்தாள். 

அதனால் அவள் மண்ணுலகில் பிறக்கச் சாபம் பெற்றாள். அவள்
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சாபம் இங்கு இப் புகார் நகரில் இதே நாட்டிய அரங்கில் தீர்ந்தது? 

அகத்தியன் அருளால் சாபம் நீங்கியது என்பர். அத்தகைய 

சிறப்பு மிக்க ஊர்வசி புகார் நகரில் பிறந்தாள். அவ்வழி வந்தவள் 

மாதவி என்று சிறப்பித்துப் பேசப்பட்டது. 

கலைச் சிறப்பு 

ஐந்தில் தொடங்கி ஏழாண்டுகள் அவள் நாட்டியக் கலை 

பயின்று தேர்ச்சி பெற்றாள். அவள் கலையை நாடறியச் செய்ய 

ஒரு வாய்ப்பு; அவள் நாட்டிய அரங்கு ஏறி, அரசனின் 

மதிப்பையும் பாராட்டையும் பெற விரும்பினாள். தன் கலைத் 

திறனை நன்கு மன்னனுக்குக் காட்ட வேண்டி அரங்கு ஏறினாள். 

அவள் ஆடல் கலைக்குத் துணை நின்றவர்கள் நாட்டிய 

ஆசான்; பாட்டியல் புலவன்; இசைப்புலவன்; தண்ணுமை 

யாளன் (மூழவு இயக்குபவன்); யாழ் வாசிப்பவன்; குழலோன் 

இத் தகையவர் ஆவார். 

நாட்டிய மேடை 

நாட்டிய அரங்கு சிற்ப சாத்திர முறைப்படி அமைக்கப் 

பட்ட ஓன்று. அதன் உயரம், நீளம், அகலம் குறிப்பிட்ட 

அளவுகளைக் கொண்டு விளங்கியது. ' தக்கோன் ஒருவன் 

கைவிரல் அளவு இருபத்து நான்கு கொண்டது ஒரு கோல் 

எனப்பட்டது. 

தரையில் இருந்து மேடை ஒரு கோல் அளவினதாக 

இருந்தது; அதன் அகலம் ஏழு கோல் அளவு என்றும், நீளம் 

எட்டுக்கோல் அளவு என்றும், உயரம் நான்கு கோல் அளவு 

என்றும் கூறப்பட்டன. திரைச் சீலைகள் ஒரு முக எழினி, 

எதீர்முக எழினி, கரந்துவரல் எழினி என்று மூன்று வகை 

அமைக்கப்பட்டன. வழிகள் இரண்டு வைக்கப்பட்டு இருந்தன. 

மேடை மீது வருணப் பூதர் சித்திரங்கள் மாட்டி இருந்தனர். இந்த 

இசைக் கலைஞர்கள் அத் தெய்வங்களை வழிபட்டே 

நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்கினர். அதன் விளக்குகள் தூண்களின் 

நிழல்கள் தடுக்காதவாறு தக்க வகையில் அமைக்கப்பட்டன. 

தலைக்கோல் அதனை மேடையில் நிலைக்கோலாக வைத்துச் 

சிறப்புச் செய்தனர்.
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ஆடல் நிகழ்ச்சி 

மாதவி வலக் கால் எடுத்து வைத்து மிதித்து மேடை மீது 

ஏறி வலப் பக்கம் சார்ந்து நின்றாள். துதிபாடும் தோரிய மகளிர் 

இடப் பக்கம் ஏறி நின்றனர். நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கின. 

முதற்கண் தெய்வப் பாடல்கள் இரண்டு அத் தோரிய 

மகளிர் பாடினர். அவற்றிற்குப் பக்க இசையாகக் கருவி 

இசையாளர் தொடர்ந்து இசைத்தனர். அவர்கள் பாடி முடித்த 

பிறகு மாதவி ஆடியும், பாடியும் தன் கலைத் திறத்தை 
அவையோர் அறியச் செய்தாள். நாடக நூல் காட்டிய 

இலக்கணம் பிழையாது பல்வகை ஆடல்களையும் கூத்து 

வகைகளையும் ஆடிக் காட்டினாள். 

அரசன் பாராட்டு 

அரசனின் பாராட்டை அவள் பெற்றாள். அதற்கு 

அடையாளமாகப் பச்சிலை மாலையைப் பரிசாகத் தந்தான். 

சிறப்புத் தொகையாக ஆயிரத்து எட்டுக்கழஞ்சுப் பொன் தந்து 

சிறப்பித்தான். தலைக்கோல் பட்டத்தையும் அவளுக்கு அரசன் 

தந்து பாராட்டினான். 

அவள் தலை அரங்கு ஏறினாள்; அரசனால் பாராட்டப் 

பெற்றாள்; ஆடற் செல்வி! என்று அங்கீகரிக்கப் பட்டாள். 

மாலை ஏற்றல் 

கணிகையர் குலத்தில் பிறந்தவள் ஆயினும் ஒருவனோடு 

வாழ அவள் விரும்பினாள். கண்ணியம் மிக்க வாழ்வில் அவள் 

கருத்துச் செலுத்தினாள்; தக்கவனைத் தேடித் தரச் சித்திராபதி 

விரும்பினாள். பச்சிலை மாலைக்கு அரசன் நிச்சயித்த அந்தத் 

தொகையைக் கொடுத்து அம் மாலையை வாங்குவார்க்கு இவள் 

உரியவள் என்று அறிவிக்கக் கூனி ஒருத்தியை நகர நம்பியார் 

திரிதரு மன்றத்துக்கு அனுப்பி வைத்தாள். 

கோவலன் அம்மாலையை ஆவலுடன் வாங்கியவனாய்க் 

கூனி முன் செல்ல அவளைத் தொடர்ந்து மாதவியின் இல்லத்தை 

அடைந்தான். அவள் அணைப்பிலே அகில உலகத்தையும் 

மறந்தான்; விடுதல் அறியா விருப்பினன் ஆயினான்; அவளைத்
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தொடுதலில் கண்ட இன்பம் அவனை எர்த்துப் பிடித்தது. வடு 

நீங்கிய சிறப்பினை உடைய தன் மனைவியையும், வீட்டையும் 

விடுதல் செய்தான்; மறந்தான். 

மாதவி இவ்வாறு நாட்டியக் கலையை நிலைபெறச் 

செய்தாள். அவள் கலை நிலைபெற்றது. அரங்கு ஏறி அவள் 

புகழ் மிக்கவள் ஆயினாள். 

4. கண்ணகியின் பிரிவுத் துயர் 
(அந்தி மாலைச் சிறப்புச் செய் காதை) 

அந்தி மாலை 

மாதவி மகிழ்ந்தாள்; கண்ணகி துயர் உழந்தாள். மாலைக் 

காலம் கூடியவர்க்கு இன்பம் அளித்தது; பிரிந்து வாடியவர்க்குத் 

துன்பம் தந்தது. 

இந்த மாலைப்பொழுது நில மடந்தைக்கு வான்துயர் 

தந்தது. கதிரவன் மறைகிறான். கணவனைக் காணாமல் 

வருந்துவது போல் இம் மாநில மடந்தை வருந்தியது. அதன் 

திசை முகங்கள் பசந்து காணப்பட்டன. திங்களின் வருகையை 

அது ஆவலோடு எதிர்நோக்கியது. கணவனை இழந்து கடுந்துயர் 

உழந்த நிலமடந்தை தன் ஆருயிர், மகன் ஆகிய திங்கள் எங்கே 

உள்ளான் என்று எதிர்நோக்கி இருந்தது. 

பேரரசன் இல்லாத நேரத்தில் குறும்பர்கள் வந்து நாட்டு 

மக்களை அலைக்கழிப்பது போல் ஞாயிறு இல்லாத நேரத்தில் 

இந்த மாலைப்பொழுது வந்து மக்களை வாட்டியது. நில 

மடந்தையை வருத்தியது. 

மகளிர் நிலை 

இந்த மாலைக் காலத்தில் மகளிர் நிலை யாது? கணவனை 

விட்டுப் பிரியாதவர்கள் களிமகிழ்வு எய்தினர். பிரிந்தவர் 

துன்புற்று வருந்தினர். மூல்லை மூகைகளில் வண்டுகள் 

மொய்த்து அவற்றை மலர வைத்தன; கார் காலத்தில் இந்த
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மூல்லை மலர்ச்சியைக் கண்டு “பிரிந்தவர் வந்திலர்'' என்று 

மகளிர் வருந்தினர். ஆயர்கள் முல்லைப் பண்ணைத் தம் 

குழலிசையில் தோற்றுவித்தனர்; அவ் இசை அவர்களை 

வருத்தியது. 

மகிழ்ச்சி பொங்கும் இல்லத்தினர் தத்தம் வீடுகளில் 

விளக்கேற்றி வைத்தனர். இணைந்து இருந்தவர் மகிழ்வு தருவது 

மாலை எனக் கருதினர்; மயக்கத்தைத் தருவது இது என்று 

பிரிந்தவர் கருதினர். 

மாதவி மகிழ்ச்சி 

நிலா ஒளி வீசியது; மாலைப்பொழுது மறைந்தது. 

மாலைப் பொழுதாகிய குறும்பர்களைத் திங்கள் ஆகிய பேரரசன் 

வந்து ஓட்டியது போல நிலவு வெளிப்பாடு இருந்தது. இந்த 

நிலவு ஒளியில் கோவலனோடு மாதவி குலவி மகிழ்ந்தாள். 

மஞ்சத்தில் அவன் அவள் கொஞ்சலில் திளைத்தான். 

ஒப்பனைமிக்கு விளங்கி அவனுக்கு ஊடலும், கூடலும் தந்து 

உவகையுறச் செய்தாள். 

இவளைப் போலவே ஏனைய மகளிரும், உயிர் அனைய 

தம் கொழுநருடன் அவர்கள் மார்பில் ஒடுங்கிக் களித்துயில் 

எய்தினர். அந்த இரவு அவர்களுக்கு இன்பத்தைத் தந்தது. 
அவர்கள் நறுமணம் கொண்டு தம்மை அழகுபடுத்திக் 

கொண்டனர். பூக்கள் அணிந்து பொலிவுடன் திகழ்ந்தனர். 

கண்ணகி கடுந்துயர் 

கண்ணகி தனிமையில் வாடினாள்; அவளுக்கு வாழ்க்கை 

கசந்தது. அழகு ஊட்டும் அணிகள் அவளுக்குச் சுமையாயின. 

காலில் அணிந்திருந்த சிலம்பு அதைக் கழற்றி வைத்தாள்; 

குங்குமம் அப்பிக் கொங்கைகளை அழகுபடுத்துவதை நிறுத்தி 

விட்டாள்; தாலி அது மங்கல அணியாதலின் அது மட்டும் தங்க 

இடம் தந்தாள். ஏனைய அணிகள் அவளை விட்டு நீங்கின. 

காதில் அணிந்திருந்ததோடும் அது கேடுற்றது. 

அவள் நெற்றி அவன் கூடி இருந்தபோது வியர்த்து 
மகிழ்வைப் புலப்படுத்தியது. அந்த வியர்வை அவளைவிட்டுப் 

பிரிந்தது.
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அஞ்சனம் கண்களுக்குக் கருமை தந்தது. அதனைத் 

தீட்டுவதை விட்டாள்; திலகம் இட்டு நெற்றியை முன்பு அழகு 
படுத்துவாள்; அது அவள் நெற்றியை விட்டு நீங்கிவிட்டது. 

அவள் சிரிப்பு கோவலனுக்கு மகிழ்ச்சியின் விரிப்பு; அதை 
அவன் இழந்துவிட்டான். 

கூந்தல் வாரி முடித்து மலர் இட்டு மகிழ்ந்திலள்; அது 

நெய்யணிதலும் இழந்து வறண்டு உலர்ந்து கிடந்தது. கையறு 
நெஞ்சோடு அவள் வருந்திச் செயல் இழந்தாள். அடி முதல் முடி 
வரை அவள் ஒப்பனைகள் வெறும் சொப்பனமாக மறைந்தன. 
சோகத்தின் உருவமாக அவள் சோர்ந்து கிடந்தாள். 

ஏனைய மகளிர் 

அந்த இரவுப்பொழுது கண்ணகியை மட்டும் வருத்த 

வில்லை; பெண்ணணங்குகள் பலரையும் வருத்தியது. 
வேனிற்பள்ளி வேதனை தரும் என்பதால் அவர்கள் கூதிர்ப் 
பள்ளியைத் தேடிச் சென்றனர். அதன் சாளரங்களில் தென்றல் 

வீசியது; பிரிந்திருந்த அவர்களை அது சுட்டது; வெம்மைப் 

படுத்தியது; புழுக்கத்தைத் தந்தது. அதனால் காற்றும் புகாதபடி 
அவற்றின் கண்களை அடைத்தனர். மாலை முத்தும், சந்தனக் 

கொத்தும் அவர்களுக்குக் குளிர்ச்சி தருவன; அவை 

அவர்களுக்கு வேதனையைத் தந்தன. அதனால் அவற்றை 

அணிவதைத் தவிர்த்தனர். குவளையும், கழுநீர்ப் பூவும் 

குளிர்சசியை அளிப்பன. அவற்றைத் -தூவிப் படுக்கையில் 

படுப்பது வழக்கம். பூவின் அடுக்கு அவர்களுக்கு இடுக்கண் 

தந்தது. மகிழ்வை வெறுத்தனர். வெம்மைமிக்க அன்னத் தூவி 

விரித்த விரிப்பில் தம் இரவைக் கழிக்க விரும்பினர். அங்கும் 

அவர்கள் கண்கள் துயில மறுத்தன. துயிலின்றி வருந்தினர்; 

வறண்ட வாழ்க்கை அவர்களுக்கு வெறுப்பைத் தந்தது. அந்த 

இரவு அவர்களுக்குப் பகையாக விளங்கியது. ஊடல் காலத்தில் 

சினந்து சிவக்கும் அவர்கள் கண்கள் இந்த வாடல் காலத்தில் 

முத்துக்கள் என நீர் உகுத்துச் சிந்தின; தனிமை அவர்களை 

வாட்டியது. 

புகார் நகர் மகளிர் 

இப்படி ஒரு சிலர் வருந்தினர்; எனினும் பலருக்கு அது 

இன்ப இரவாகவே விளங்கியது. மன்மதனின் படைகள் மகளிர்
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கூட்டம் என்று கூறுவது மரபு; இந்த மகளிர் தம் செயலாற்றலால் 

ஆடவருக்கு இன்பம் அளித்தனர். மன்மதன் ஆட்சி அந்த நகரில் 

ஓங்கி விளங்கியது. யாமம் கழிந்தும் அவர்கள் காமம் 

அவிந்தவராய் அடங்கிக்கிடக்கவில்லை. இரவு நேரம் கலவிக்கு 

உரிய களனாக அமைந்தது; தம் துணைவர்க்குப் புலவியும் 

கலவியும் தந்து மகிழச் செய்தனர். 

பொழுது விடிதல் 

இரவு கழிந்தது. பொழுது விடிந்தது. அன்னப் பறவைகள் 

பொய்கையைச் சார்ந்தன. ஆம்பல் குவிந்தது; தாமரை 

மலர்ந்தது; குவளைகள் கண்விழித்தன; பறவைகள் முரசம் 

போல் ஆர்த்தன; கோழிகள் சங்கு எனக் கூவின; வண்டுகள் 

இசைத்தன; இக்குரல்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து ஊர் மக்களைத் 

துயில் எழச் செய்தன. 

சோழன் வெண் கொற்றக்குடை நாட்டினர்க்கு நிழல் 

ஆகியது; பகைவர்க்கு நெருப்பு ஆகியது. அதுபோல இந்த 

இரவு கணவனுடன் இருந்தவர்களுக்கு மகிழ்வு தந்தது; 
பிரிந்தவர்களுக்கு வேதனை தந்தது. 

5. இந்திர விழாவும் மாதவியும் 
(இந்திர விழவு ஊர் எடுத்த காதை) 

நகர்க் காட்சி 

புகார் நகர் காலையில் கவின் மிக்கதாக விளங்கியது; காலை 

ஒளியில் அதன் மாடங்களும், கோபுரங்களும், கோயில் 

தலங்களும், மற்றும் உள்ள மன்றங்களும் அழகு பெற்றுத் 

திகழ்ந்தன. 

இந்த நகர் சுருசுருப்பாக இயங்கியது; வணிகர்கள் மிக்கு 

வாழ்ந்தனர்; அவர்கள் குடியிருப்புப் பெருமை தேடித் தந்தது. 

மருவூர்ப் பாக்கம் 

மருவூர்ப்பாக்கம் என்பது நகரின் உட்பகுதியாகும். 

பட்டினப்பாக்கம் என்பது கடற்கரையை அணுகிய பகுதியாகும். 

தொழில்கள் மிக்க பகுதி மருவூர்ப்பாக்கம்: வாணிபம்
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செய்வோரும், தொழில் செய்வோரும் வாழ்ந்த பகுதி அது; 
மற்றையது உயர் குடிமக்கள் வசித்த இடமாகும். 

மாடி வீடுகளும், அழகுமிக்க இருக்கைகளும், மான் கண் 
போன்ற சன்னல்கள் வைத்த மாளிகைகளும், பொய்கைக் 
கரைகளில் கவர்ச்சிமிக்க யவனரது வீடுகளும், வேற்று நாட்டவர் 
வசிக்கும் நீர் நிலைகளின் கரைகளில் கட்டி இருந்த வீடுகளும் அந் 
நகரை வளப் படுத்தின, அழகு தந்தன. 

தெருக்கள் தனித்தனியே இன்ன இன்ன தொழிலுக்கு என 
வகைப்படுத்தி இருந்தனர்; நறுமணப் பொருள் விற்போர் ஒரு 
தனித்தெருவில் குடி இருந்தனர். நூல் நெய்வோர் தனிவீதியில் 
இருந்தனர். பட்டும், பொன்னும், அணி கலன்களும் விற்போர் 
தனிவீதியில் தங்கி இருந்தனர். பண்டங்கள் குவித்து விற்றவர் 
தெரு கூலவீதி எனப்பட்டது. அப்பம் விற்போர், கள் விற்போர், 
மீன் விலைபகர்வோர், வெற்றிலை வாசனைப் பொருள்கள் 
விற்போர், இரைச்சி, எண்ணெய் விற்போர், பொன் வெள்ளி 
செம்புப் பாத்திரக் கடைகள் வைத்திருப்போர், பொம்மைகள் 
விற்போர், சித்திரவேலைக்காரர், தச்சர், கம்மாளர், தோல் 
தொழிலாளர், விளையாட்டுக் கருவிகள் செய்வோர், இசை 
வல்லவர்கள், சிறு தொழில் செய்பவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு 
பகுதியில் வாழ்ந்து வந்தனார். இந்தப் பகுதி மருவூர்ப் பாக்கம் 
எனப்பட்டது. 

பட்டினப் பாக்கம் 

அடுத்தது பட்டினப்பாக்கம்; உயர்நிலை மாந்தர் வசித்த 
பகுதி இது. அரசவிதி, தேர்வீதி, கடைத்தெரு, வணிகர் தெரு, 
அந்தணர் அக்கிரகாரம், உழவர் இல்லம், மருத்துவர், சோதிடர், 
மணிகோத்து விற்பவர், சங்கு அறுத்து வளையல் செய்வோர் 
ஆகிய இவர்கள் தனித்தனியே வசித்து வந்தனர். 

காவற்கணிகையர், ஆடற் கூத்தியர், பூவிலை மடந்தையர், 
ஏவல் பெண்கள், இசைக்கலைஞர்கள், கூத்தாடிகள் இவர்கள் 
எல்லாம் ஒருபகுதியில் வாழ்ந்தனர். 

அரசன் அரண்மனையைச் சுற்றிப் படை வீரர்கள் 
குடியிருப்புகள் இருந்தன. யானை, குதிரை, தேர், காலாள் 
வீரர்கள் இங்குக் குடி இருந்தனர். இப்பகுதி கடற்கரையை ஒட்டி 
இருந்தமையால் இது பட்டினப்பாக்கம் எனப்பட்டது. முன்னது
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ஊர் எனப்பட்டது; இது பட்டினம் என்று பாகுபடுத்தீக் 

காட்டப்பட்டது. இதை வைத்துத்தான் புகார் காவிரிப் 

பூம்பட்டினம் எனப்பட்டது. இதற்குப் பூம்புகார் என்றும், 

பூம்பட்டினம் என்றும் இருவேறு பெயர்கள் வழங்கப்பட்டன. 

பலிக் கொடை 

இவ்விரு பகுதிகளுக்கும் இடைப்பட்ட மையப் பகுதியே 

சிறப்பு மிக்கதாக விளங்கியது. கடைகள் மிக்குள்ள பகுதி; பகலில் 

செயல்பட்டது; இது நாளங்காடி எனப்பட்டது. இங்கு 

எப்பொழுதும் விற்பவர் ஓசையும், வாங்குவோர் ஓசையும் 

ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தன. 

மரங்களின் அடிப்பகுதியே இவர்கள் கடைகளுக்குத் 

தூண்களாக விளங்கின; சோலைகள் மிக்க பகுதி அது என்று 

தெரிகிறது; இங்கே காவல் பூதத்திற்கு ஒரு பீடிகை 
அமைத்திருந்தனர். அது பலிப் பீடிகை எனப்பட்டது. இந்திர 

விழா கொண்டாடும் நாளில் இங்குப் பூவும் பொங்கலும் இட்டு 

மறக்குடி மகளிர் வழிபாடு செய்தனர். : வீரர்கள் தங்கள் 

தலைகளை அறுத்து வைத்துப் பலி இட்டனர். “சோழ அரசன் 

வெற்றி பெறுக”'' என்று வாழ்த்துகள் கூறினர். 

இந்தக் காவல் பூதம் அங்கு வைக்கப் பட்டதற்கு ஒரு கதை 

கூறப்படுகிறது. முசுகுந்தன் என்னும் சோழ அரசன் இந்தீரனுக்கு 

உதவினான்; அசுரர்களை ஓட்டினான்; அவர்கள் இவனுக்குத் 

தீங்கு கருதி மந்திரங்கள் சொல்லி இவனை அழிக்க முயன்றனர். 

அந்த அசுரர்களிடமிருந்து காக்க இந்திரன் காவல் பூதத்தை 

அனுப்பிவைத்தான். அப்பூதம் அசுரர் செய்த வஞ்சங்களை 

ஒழித்துக் கட்டியது. அங்கேயே அது நிலைத்து அந்நகருக்கு அது 
காவல் பூதமாக அமைந்து விட்டது. 

இந்த விழா சித்திரை மாதம் சித்திரை முழுநிலவு அன்று 
எடுக்கப்பட்டது. மருவூர்ப்பாக்கம், பட்டினப்பாக்கம் இவ்விரு 

பகுதிகளினின்றும் வீரர்கள் இங்கு வந்து விழா எடுத்துப் பலியும் 

தந்து கொண்டனர்; இது வியத்தகு காட்சியாக விளங்கியது. 

சித்திர மண்டபம் 

இந்திரவிழா காண வருவோர் இப் பலிப்பீடத்தைக் கண்டு 

வியப்பும் மகழ்வும் அடைந்தனர். இதனை அடுத்து அந்நகரில்
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பார்க்கத் தகுந்த காட்சியாக விளங்கியது திருமாவளவன் 
அமைத்த சித்திர மண்டபம். அவன் வடநாடு சென்று வெற்றி 
கொண்டு திரும்பி வருகையில் பேரரசர்கள் அவனுக்குத் திறைப் 
பொருளாக மூன்று பொருள்களைத் தந்தனர். ஒன்று 'கொற்றப் 
பந்தர்'; மற்றொன்று 'பட்டிமண்டபம்'; மற்றொன்று தோரண 
வாயில்"; வச்சிர நாட்டு அரசன் தந்தது கொற்றப்பந்தர்; மகத 
நாட்டு அரசன் தந்தது பட்டிமண்டபம்; அவந்தி வேந்தன் 
அளித்தது தோரணவாயில். இவை மானுடரால் செய்யப் 
பட்டவை அல்ல; தேவதச்சன் மயன் செய்து தந்தவை; இந்திரன் 
அவ் அரசர்களுக்கு அவ்வப் பொழுது தந்தவை அவை 

. எனப்பட்டன. இவற்றை ஒருங்கு வைத்து ஒரே மண்டபமாகத் 
திருமாவளவன் சமைத்தான் என்பது வரலாறு. இது சித்திர 
மண்டபம் எனப்பட்டது. இந்திர விழாவுக்கு வருபவர் 
இதனையும் கண்டுமகிழ்ந்தனர். 

ஐம்பெரு மன்றங்கள் 

மற்றும் அந்நகரில் காணத் தகுந்தவை ஐம் பெரும் 
மன்றங்கள் எனப்பட்டன. இவை பல்வேறு சோழர்கள் 
காலத்தில் இந்திரனால் அளிக்கப்பட்டவை என்று கூறப் 
படுகிறது. 

களவு செய்வோரை அவர்கள் தலையில் களவாடிய 
பொதிகளை அடுக்கிவைத்துச் சுற்றிவரச் செய்வது [வெள்ளிடை 
மன்றம்' எனப்பட்டது. நோய் நொடியால் வாடுவோர் குளத்து 
நீரில் முழுகி எழுந்தால் அவர்கள் நோய் தீர்ந்தனர். அந்தக் குளம் 
உடைய மன்றம் 'இலஞ்சிமன்றம்' எனப்பட்டது; பித்தம் 
பிடித்தவர், நஞ்சு உண்டவர், அரவு தீண்டப் பெற்றவர் இவர்கள் 
துயர் நீங்கி உயர்வு பெற்றனர். அந்தப் பகுதிக்கு 
“நெடுங்கல்நின்ற மண்டபம்” என்று கூறப்பட்டது. தீய 

ஒழுக்கத்தவர் அவர்களைப் புடைத்து உண்டு தண்டித்தது 'பூத 
சதுக்கம்' எனப்பட்டது. அரசன் நீதி தவறினாலும், மன்றங்கள் 
தவறான தீர்ப்புகள் வழங்கினாலும் கண்ணீர் உகுத்து அழுது 
காட்டி அநீதியை எடுத்து உரைத்தது; அது “பாவை மன்றம்" 
எனப்பட்டது. இவை ஐம்பெரு மன்றங்கள் எனப்பட்டன. 
இவையும் வியத்தகு காட்சிகள் ஆயின; இவ்விழாவுக்கு வந்தவர் 
இவற்றைக் கண்டு வியந்தனர்.
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விழா அழைப்பு 

வச்சிரக் கோட்டம் என்பது இந்திரன் கோயில்; அதில் 

இருந்த முரசத்தை எடுத்து யானையின் பிடரியில் ஏற்றி வைப்பர். 

அதன் மிது இருந்து விழாச் செய்தியை ஊருக்கு அறிவித்தனர். 

கால்கோள் விழா இது தொடக்க விழா; கால்கோள் விழா 

முதல் கடைநிலை நிகழ்ச்சி வரை நடைபெற உள்ள நிகழ்ச்சிகள் 

பற்றி நவின்றனர். மங்கல நெடுங்கொடி எடுத்து ஏற்றினர். 

நகரத்து மாளிகை முன் எங்கும் தோரணங்கள் தொங்க 

விட்டனர். பூரண குடத்தில் பொலிந்த முளைப்பாலிகையை 

எடுத்துச் சென்றனர். பாவை விளக்கும், கொடிச் சீலையும், 

வெண்சாமரமும், சுண்ணமும் ஏந்தி வீதிகளில் பொலிவு 

ஊட்டினர். 

நீராட்டு விழா 

ஐம்பெரும் குழுவினரும், எண்பேராயத்தினரும், அரச 

குமரரும், வணிக இளைஞரும் தத்தமக்கு உரிய தேர்களில் ஏறிச் 

சென்று, “அரசன் வெற்றி கொள்வானாக”' என்று வாழ்த்துக் 

கூறி இந்திரனுக்கு நீராட்டு விழா நடத்தினர். குறுநில மன்னர்கள் 
குடங்களில் காவிரிநீர் கொண்டு வந்து இந்திரனுக்கு மஞ்சனம் 

ஆட்டி நீர் முழுக்குச் செய்வித்தனர். இந்த நீராட்டுதலே தலைமை 

விழாவாகக் கருதப்பட்டது. அதனால் இது நீராட்டு விழா எனவும் 

சிறப்பித்துக் கூறப்பட்டது. 

ஊர்த்திருவிழாக்கள் மற்றும் சிவன் கோவில், முருகன், 

பலராமன், திருமால் இக் கோவில்களில் அவரவர் மரபுப்படி 

பூசைகள் நடத்தினர். தேவர்க்கும், பதினெண் பூத கணங் 

களுக்கும் விழா எடுக்கப்பட்டன. அறச் சாலைகளில் அவர்கள் 

விழா எடுத்தனர். சிறைப்பட்ட பகை மன்னரை அரசன் 

விடுவித்தான். 

அங்கங்கே இசை நிகழ்ச்சிகள் நடை பெற்றன. தென்றல் 

வீசும் தெருக்களில் காமக் கணிகையர் கண்களுக்கு விருந்து 
அளித்தனர், அவர்கள் வடிவழகில் மயங்கி ஆடவர்கள் 

அவர்களோடு உறவு கொண்டனர். 

இந்தக் காதற்பரத்தையர் பேரழகு ஆடவர்களைத் திகைக்க 

வைத்தது; வானத்துத் திங்கள் வையகத்துக்கு வந்ததோ என்று



260 இந்திர விழவு ஊர் எடுத்த காதை 

வியந்தனர். திருமகளைத் தேடித் தாமரைமலர் இங்கு வந்து 

புகுந்ததோ என்று பேசினர். கூற்றுவன் பெண் உருக் கொண்டு 

எம்மைப் பேதமைப்படுத்துகிறானோ என்றும் அஞ்சினர்; 

வானத்து மின்னல் மண்ணில் வந்து புரள்கிறதோ என்று வியந்து 

பேசினர். இத்தகைய அழகு உடையவர்கள்பால் தம்மைப் 

பறிகொடுத்துக் களி மகிழ்வு எய்தினர். அவர்களோடு தோய்ந்த 

தால் அவர்கள் மார்பில் எழுதியிருந்த தொய்யில் இவர்கள் 

மெய்யில் படிய அது இவர்களைக் காட்டிக் கொடுத்தது. 

ஊடல் கொள்வதற்கு இந்தக் காமக் கணிகையர்தம் உறவு 

வீட்டு மகளிர்க்குக் காரணம் ஆகியது. ஊடலைத் தீர்ப்பதற்கு 

அவர்கள் பட்ட பாடு ஏட்டில் எழுத முடியாது; விருந்தினர் 

வந்தால் ஊடல் தீர்வர்; அதுவும் மருந்தாக அமையவில்லை; 

சுவைமிக்க வாழ்க்கை. 

மாதவியும் கண்ணசியும் 

இது இந்திர விழாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளுள் ஒன்று; 
இந்நிலையில் மாதவியின் நிலை யாது? செங்கழு நீர்ப்பூ 

தேன்சிந்தி உகுகிறது. அது போல் இவள் சிவந்த கண்கள் உவந்த 

காரணத்தால் மகிழ்வுக் கண்ணீர் சொரிந்தன. 

கண்ண்கி அவள் கருங்கண்கள் எந்த மாற்றமும் 

அடையவில்லை; தனிமையில் உழந்து தளர்ந்த நிலையில் 

அவள் கண்ணீர் உகுத்தாள். 

மாதவியின் வலக்கண் துடித்தது; கண்ணகியின் இடக்கண் 

துடித்தது. இருவர் நிலைகள் முரண்பாடு கொண்டவை, ஒருத்தி 

மகிழ்ச்சியில் திளைத்தாள்; மற்றொருத்தி தனிமையில் தவித்தாள். 

இந்த மாறுபட்ட நிலைகளில் இருவரும் மகிழ்வும் துயரமும் 

காட்டினர். 

6. கடற்கரை நிகழ்ச்சிகள் 
(கடலாடு காதை) 

வித்தியாதரன் விருப்பம் 

கோயில் வழிபாடுகள் ஒருபுறம்; கலை அரங்குகள் 

மற்றொருபுறம். புகார் நகரம் இன்ப வெள்ளத்தில் நீந்தியது. இந்த 

விழாவைக் காண விண்ணவரும் வந்தனர். விஞ்சையர்கள் கலை
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நிகழ்ச்சிகளைக் காணத் தொலைதூரம் கடந்து வந்தனர்; 

அவர்களுள் ஒருவன் வித்தியாதர வீரன். 

அவன் தன் காதலியோடு சோலை ஒன்றில் காம 

விளையாட்டில் மகிழ்வு கண்டான். அவளோடு உரையாடி 

இந்திர விழாவைப்பற்றி விளங்கக் கூறினான். 

ர் 

சித்திரை மாதம், சித்திரை நாள் இன்று அந்த இந்திர விழா' 

என்று எடுத்துக் கூறினான். 

அங்குத் தாம் காண இயலும் காட்சிகளை எடுத்துக் கூறி 

அவளை உடன் அழைத்து வந்தான். 

இந்திரன் கட்டளையால் புகார் நகரில் தங்கிவிட்ட காவல் 

பூதத்துக் கோயில் முன்பு ஆண்டுக்கொருமுறை இந்திர விழா 
நாள் அன்று வீரர்கள் தம்மைப் பலி இட்டுக் கொள்ளும் காட்சி 

வியப்புடையது என்று கூறினான். “அந்தப் பலிப் பீடிகையைக் 

காணலாம் வருக'' என்று கூறினான். 

“மற்றும் ஐவகை மன்றங்களின் அருமை பெருமைகளை 

நேரில் காண இயலும்”' என்றான். 

“இந்திரன் அவையில் சாபம் பெற்றுப் புகாரில் பிறந்த 

ஊர்வசியின் மரபில் வந்த மாதவியின் ஆடலையும் காண்போம்”” 

என்றான். 

வித்தியாதரன் வருகை 

இருவரும் வெள்ளிமால் வரையில் இருந்து புறப்பட்டு 

இமயத்தைக் கடந்து வந்தனர். தேயங்கள் பலவற்றை 

அவளுக்குக் காட்டி அழைத்து வந்தான். செழுமையான கங்கை 

பாய்வதை அவளுக்குக் காட்டி மகிழ்வித்தான். உஞ்சைமா 

நகரத்தையும், விஞ்சைமா அடவியையும், வேங்கட மலை 

யையும், காவிரிநாட்டையும் காட்டிய பின்னர்ப் பூம்புகார்க்கு 

அழைத்து வந்தான்; அங்கங்கே இருந்த கோயில்களைத் 

தொழுதவனாகி அவளுக்குக் காட்டிக் கோயில் விழாக்களில் 

நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளையும் உணர்த்தினான். 

அதன்பின் அவன் பெரிதும் புகழ்ந்து பேசிய மாதவியின் 

ஆடல் நிகழ்ச்சியை அவளுக்குக் காட்டத் தொடங்கினான்.
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விண்ணவரும் அங்குவந்து மறைந்திருந்து கண்கொள்ளா இக் 

காட்சியைக் கண்டு களிமகிழ்வு உற்றனர். 

மாதவியின் ஆடல் நிகழ்ச்சிகள் 

மாதவியின் ஆடல் அரங்கு தொடங்கியது; முதல் 

நிகழ்ச்சியாகத் தெய்வப் பாடல்களைப் பாடினர். திருமாலின் 

புகழைப் பாடினர். இது “மாயோன் பாணி' எனப்பட்டது. 

இவ்வாறே நால்வகை வருணப்பூதர் புகழைப் பாடினர். 

அதன் பின் திங்களைப் போற்றிப் பாடினர். இது 'வானூர் 

மதியம்பாணி' எனப்பட்டது. 

அதன் பின் கதை பொதிபாடல்களைப் பாடினர். இவை 

தெய்வங்கள் மானிடர் நன்மைக்காக உலகில் ஆற்றிய போர் 

நிகழ்ச்சிகளைச் சித்திரித்துக் காட்டின. தெய்வக் கதைகள் இதில் 

இடம் பெற்றன. 

சிவன் திரிபுரம் எரித்த உடன் பார்வதியோடு சுடுகாட்டில் 

ஆடிய ஆட்டம் 'கொடிகொட்டி' எனப்பட்டது. 

கலைமகன் பிரமன் காணத் தேோர்முன் ஆடியது 

“பாண்டரங்கம்' எனப்பட்டது. 

கம்சனைத் துவம்சம் செய்த கண்ணன் அவனைக் குத்தி 

வீழ்த்திய நிகழ்ச்சி அல்லியத் தொகுதி' எனப்பட்டது. 

கண்ணன் தன்னை எதிர்த்த வாணா சூரனை எதிர்த்து 

அவனைக் களத்தில் வீழ்த்திய செய்தி 'மல்லின் ஆடல்' 
எனப்பட்டது. 

கடலில் சூரபதுமனை எதிர்த்து முருகன் போர் 

தொடுத்தான். அதைச் சித்திரித்துக் காட்டியது “துடிக்கூத்து” 

எனப்பட்டது. 

அவுணரோடு போர் செய்த முருகன் அவர்களை வெற்றி 

கொண்டு குடைபிடித்து ஆடியது 'குடைக் கூத்து” எனப்பட்டது. 

வாணன் பேரூர்த் தெருக்களில் நீள்நிலம் அளந்த திருமால் 

ஆடிய கூத்து அது 'குடக் கூத்து ' எனப்பட்டது. 

ஆண்மை திரிந்த பெண்மைக் கோலத்தில் மன்மதன் 

ஆடிய கூத்து “பேடிக்கூத்து' எனப்பட்டது.



சிலம்பின் கதை 263 
  

அசுரர்கள் தாம் தாங்கிய போர்க் கோலத்தைத் தவிர்த்து 

ஓடத் துர்க்கை வெற்றி கொண்ட செய்தி “மரக்கால் ஆடல்' 

எனப்பட்டது. 

அதேபோல அவுணரை எதிர்த்துத் திருமகள் வெற்றி 

கொண்ட செய்தியைச் செப்புவது “பாவைக் கூத்து” எனப் 

பட்டது. 

வாணன் ஊரில் வடக்கு வாயிலில் இந்திராணி வெற்றி 

கொண்ட செய்தி “கடையம்' எனப்பட்டது. 

இப்பதினொருவகை ஆடல்களையும் மாதவி அவ்வவ் 

வேடங்களில் அவ்வம் மரபுகள் வழுவாமல் நடித்து நாட்டியம் 

ஆடி நாட்டவரை மகிழ்வித்தாள்; நடிப்பு இது; வாழ்க்கை 

அவளை அழைத்தது. 

கலை உலகில் அவள் தன் தொழிலைத் திறம்படச் செய்து 

இந்த உலகினரை மகிழ்வித்தாள். கோவலன் ஊடற் குறிப்போடு 

இருந்தான்; அவளைக் கூடி மகிழக் காத்து இருந்தான். 

மாதவியின் ஒப்பனை 

காதலன் அவனை மகிழ்விக்க அவள்தன் இயல்பு நிலைக்கு 

வந்தாள். ஒப்பனை அவள் உடன் பிறந்தது; அவன் கலாரசிகன்; 

அழகை ஆராதிப்பவன். கோலம் செய்து அவனை மகிழ்விக்க 

விரும்பினாள். அவள் தன்னை ஒப்பனை செய்து கொள்வதே 

தனிக் கற்பனையாக இருந்தது. 

கூந்தலை நறுமணம் கலந்த நீரில் குளிப்பாட்டினாள். 

நறும்புகை கொண்டு உலர்த்தினாள். கால் அடிமுதல் தலை 

முடிவரை அவள் பலவகை அணிகளைப் பூண்டாள். இங்கே 

அவனுக்கு மாதவியாகக் காட்சி அளித்தாள். கால்விரலுக்குக் 

கணையாழிகள்;  கணைக்காலுக்குச் சிலம்பு வகைகள்; 

தொடைக்குச் செறிதிரள் என்னும் அணி; முத்துப்பதித்த மேகலை 

அவள் இடைக்கு அணிந்தாள். தோளுக்குக் கண்டிகை; வயிரம் 

பதித்த சூடகம்; மற்றும் பல்வகை வளையல்கள் அவள் 

கைகளில் அணிந்தாள்; கைவிரலுக்கு மகரமோதிரம்; கழுத்துக்குப் 

பொன் சங்கிலியும் முத்து ஆரமும் அணிந்தாள்; செவிக்குக் 

கடிப்பு; தெய்வஉத்தி, தொய்யகம் முதலியன அவள் தலைக்கு 

அணிந்தாள். இத்தகு ஓப்பனைகளோடு அவன் மகிழ
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அவனோடு ஊடலும் கூடலும் கொண்டு அவனை 

மகிழ்வித்தாள். 

புது விருப்பு 

இந்திரவிழாவில் கலைவிழாக்களைக் கண்ட நகரத்து 

மாந்தர் அடுத்தது கடல்விளையாட்டைக் காணக் கடற்கரை 

நோக்கிச் சென்றனர். மாதவியும் அங்குச் சென்று அதனைக் 

காண அவாவினாள். கோவலனும் உடன் புறப்பட இசைந்தான். 

“வைகறை விடிந்ததும் கோவலனும் மாதவியும் கடற்கரை 

நோக்கிப் புறப்பட்டனர். அவர்கள் பயணம் உல்லாசப் 

பயணமாக அமைந்தது. அவன் அத்திரி என்னும் அழகிய 

கூதிரைமீது ஏறிச் சென்றான். அவள் வையம் என்னும் 

மூடுவண்டியில் அமர்ந்து சென்றாள். 

வழிக் காட்சிகள் 

செல்வம் கொழித்த அந்நகரின் பெருங்கடைகள் இருந்த 

பீடிகைத் தெருவைக் கடந்தனர். அத்தெருவில் மங்கலத்தாசியர் 

தத்தம் வீடுகளில் விளக்குகள் வைத்து அழகு செய்தனர். அங்கே 

செல்வம் குவிந்து கிடந்தது என்பதை அவர்கள் வீடுகள் 

விளக்கின. மலர்தூவிய விளக்குகள், மற்றும் மாணிக்க 

விளக்குகள் அவர்கள் இல்லங்களை அழகு செய்தன. அவர்கள் 

வீடுகளை அலங்கரித்தனர். அணிகலன்கள் அசைந்து ஒலிசெய்ய 

அவ்வழகியர் அத்தெருக்களில் திரிந்தது காட்சிக்கு இனிமை 

தந்தது. செல்வச் சிறப்பால் அது திருமகள் இருக்கை என 

விளங்கியது. கடல்வளம் கொண்டு வந்து கடைகள் வைத்துக் 

குடியிருந்த அந்நிய நாட்டினர் இருப்புகளையும் அவர்கள் 

கடந்து சென்றனர். 

அங்கே கூலமறுகில் பண்டங்களைக் கொடிகள் எடுத்து 

விற்றனர். மாலைச் சேரிகள் சுருசுருப்பாக இயங்கின. அங்கே 

சுண்ணமும், வண்ணமும், சாந்தும், பாகும், பலகார வகைகளும் 

விற்போர் விளக்குகள் ஒளி விட்டன. அதனை அடுத்து 

ஒவ்வொரு தொழில் செய்வோரும், கடைகாணி 

வைத்திருப்பவரும் தனிவிளக்குகள் வைத்திருந்தனர். கள் 

விற்பவரும், மீன் விற்பவரும் விளக்குகள் வைத்து விற்பனை 

நடத்தினர். இடித்த மாவில் வெண்சிறுகடுகை வைத்தது போலக்
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கடற்கரை மணலில் இவவிளக்குகள் ஒளி விட்டுக் 

கொண்டிருந்தன. தாமரை மலர்கள் பொய்கைகளில் பூத்து 

விளங்கும் மருத நிலத்தைப் போலத் தாழை மலர்கள் தழைத்து 

விளங்கிய அக்கடற் கரைக் கானலில் அவர்கள் சேர்ந்து தங்கினர். 

மலைபடு பொருளும், அலைபடு பொருளும் மலை 

யெனக் குவிந்து கிடக்கும் கடல் துறைமுகம் அதுவும் மக்கள் 

விரும்பித் தங்கும் இடமாக இருந்தது. அத்துறைமுகப் பகுதியில் 

கூளிர் சோலைகளில் அரசிளங் குமரரும், அவர்கள் காதலியரும் 

தங்கி மகிழ்ந்தனர். அவ்வாறே வணிக இளைஞரும், கணிகை 

மகளிரும் கலந்து உரையாடத் தனியே திரைகள் இட்டுத் தங்கி 

மகிழ்ந்தனர். ஆடுகள மகளிரும், பாடுகள மகளிரும் 

தனித்தனியே தங்கி அவர்கள் கூடு கட்டிவாழ்பவர் போல் 

திரைகள் தடுத்து ஒதுங்கி இருந்தனர்; எழினிகள் அவர்களுக்குத் 

தனிமையைத் தந்தன. 

களிமகிழ் கூட்டம் கரிகாலன் காவிரியாற்றில் புதுப்புனல் 

விழா எடுத்த நாளில் திரண்டிருந்ததுபோல் விளங்கிக் காட்டியது. 

நால்வகை வருணத்துப் பால்வகைப்பட்ட மக்கள் 

ஆரவாரத்துடன் காவிரி கலக்கும் சங்கமத் துறையில் குழுமி 

மகிழ்ந்தனர். 

அமளியில் அமர்தல் 

தாழைவிரிந்த கடற்கரைச் சோலையில் வேலி அமைத்து 

ஒதுக்குப் புறத்தில் அங்கே ஒரு புன்னை மர நிழலில் புதுமணல் 
பரப்பில் ஒவியம் வரைந்த திரைச் சீலை அவர்களுக்கு மறைப்புத் 

தந்தது. விதானம் அமைத்த வெண்கால் கட்டிலில் மாதவியும் 

கோவலனும் அமர்ந்தனர். அருகிருந்த வசந்தமாலை என்னும் 

பெயருடைய தோழி நின்று கொண்டிருந்தாள். அவள் கையில் 

இருந்த யாழினைக் கோவலன் வாங்கினான். அவனோடு இசை 

பாடும் மனநிலையில் மாதவி அவனை எதிர் நோக்கி இருந்தாள். 

7. வரிப் பாடல்கள் 
(கானல் வரி) 

யாழ் எடுத்து இசை கூட்டி அவன் பாடுகிறான். முதலில் 

அவன் பாடியவை ஆற்றுவரிப் பாடல்கள்; இவை நாட்டு 

வாழ்த்தாக அமைகின்றன. அடுத்தது கானல் வரிப் பாடல்கள்.
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இவற்றில் புகார் நகரத்து நெய்தல் நிலத்து மக்கள் வாழ்வுச் 

சிறப்புக் கூறப்படுகின்றது; மற்றும் இவை அகப் பொருள் 

துறையமைந்தவை ஆகின்றன. 

காவிரி நோக்கிப்பாடுதல் 

“தங்கள் குடை உடைய சோழன் செங்கோல் ஆட்சி 
கங்கைவரை பரவியுள்ளது; அவன் கங்கையை அடைந்து 

அவளோடு உறவு கொண்டாலும் நீ வெறுப்பதில்லை; அது 

பெண்களின் கற்புக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும்”' என்று 
பாடுகிறான். இதே கருத்தில் அடுத்து அவன் குமரியை 

அடைந்தாலும் காவிரி பிணக்குக் கொள்வது இல்லை'' என்று 
குமரியாற்றைக் குறிப்பிட்டுப் பாடுகின்றான். 

“சோழ நாட்டில் உழவர்கள் ஒசை இருபுறமும் ஒலிக்கக் 

காவிரி பெருமிதமாக நடக்கிறாள். அதற்குக் காரணம் சோழ 

நாட்டின் வளம்தான்'' என்று கூறுகிறான். 

மகளிர் ஆண்களின் தவறுகளைப் பொறுத்துக் கொள்வது 

அவர்கள் கடமை என்ற கருத்தும் இவற்றில் அமைந்து 

விடுகிறது. 

மாதவி பாடியது 

இவற்றிற்கு நிகராக மாதவி பாடும் பாடல்கள் அவற்றை 

மறுத்துக் கூறுவனபோல் அமைகின்றன. 

காவிரியின் பெருமித நடைக்குச் சோழன் செங் 

கோன்மைதான் காரணம்””' என்கிறது அவள் பாடல். 

அடுத்து, ''அவன் வெற்றிச் சிறப்பே அதன் பெருமைக்குக் 

காரணம்”” என்கிறாள். 

“காவிரி நீர் உழவர்க்கு உதவுகிறது. அது தாயாக இருந்து 

பால் ஊட்டுவது போல மக்களுக்கு நல்வாழ்வு தருகிறது. 

இதற்குக் காரணம் சோழன் மக்கள்பால் கொண்டுள்ள நேயமும், 

அவன் காட்டும் அருளும்தான்'' என்று கூறுகின்றாள். 

இங்கே மூரண்பட்ட கருத்துகள் அமைந்து விடுகின்றன; 

பெண்கள் பெருமைக்கு ஆண்களின் செயல்களே துணை 

செய்வன என்பது அவள் வற்புறுத்தும் கருத்தாக அமைகிறது.
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அவன் செங்கோன்மை, வெற்றிச் சிறப்புகள், அருள் 

தன்மை இவை காரணம் என்கிறாள். எனவே ஆண்கள் 

செம்மையாகவும், மகளிர்பால் நேயம் மிக்கவராகவும் நடந்து 

கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிவிக்கிறாள். இவை குறிப்பாக 

உணர்த்தப்படும் கருத்துகள் ஆகின்றன. 

ஆண்கள் தவறு செய்தாலும் பெண்கள் பொறுப்பது தான் 

தக்கது என்பது கோவலனின் வாதம் ஆகிறது. 

கானல்வரிப் பாடல்கள் (கோவலன்) 

ஆற்று வரியைத் தொடர்ந்து அவன் கானல் வரிப் 

பாடல்கள் பாடினான்; அவற்றிலும் இத்தகைய முரண்பாடுகள் 

அமைந்துவிடுகின்றன. 

தலைவன் களவு ஒழுக்கத்தில் அவளைச் சந்தித்துத் தன் 

காதலைத் தெரிவிக்கிறான். அச் செய்திகளைத் தோழி 

விவரிக்கின்றாள். 

“தலைவியின் முன் கடல் தெய்வத்தைச் சான்றாகக் 

காட்டித் தலைவன் தன் உறுதியை உரைத்தான். அவன் பின் 

அவளைத் தொடர்ந்து மணம் செய்து கொள்ளவில்லை”' அதைச் 

சுட்டிக் காட்டுகிறாள் தோழி. 

““காதலராகிக் கடற்கரைச் சோலையில் கையுறை தந்து 

எம்பின்னால் வந்தவர் இன்று யாரோ போல் நடந்து 

கொள்கிறார்'' என்பதும் தோழியின் அறிவிப்பு. 

“நாங்கள் வெளுத்தது எல்லாம் பால் என்று நம்பி 

விடுபவர்கள்; மற்றும் மறுத்துக் கூறும் ஆற்றலும் எங்களுக்கு 

இல்லை”' என்கிறாள் தோழி. 

இம்மூன்றும் தலைவன் தலைவியரின் காதல் அறிமுகச் 

செய்திகள் ஆகின்றன; இவை தோழியின் கூற்றில் 

அறிவிக்கப்படுகின்றன; பின்பு நடந்தது யாது? 

தலைவியின் பெருமையைத் தலைவன் விரித்துரைப்பன 

பின் வரும் பாடல்கள். இவை தலைவன் கூற்றுகள்: 

கண் செய்த நோய் அவள் அணைப்புதான் தீர்க்கும்; 

நோய்க்கு அவள் காரணம்; அது தீர்க்கும் மருந்து அவள் 
குத மூயக்கே ஆகும்
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“கடற்கரைக் கானலில் அவளைப் பெண் எனக் 

கொண்டேன்; இல்லை; அவள் வருத்தும் தெய்வம் என்பதை 

இப் பொழுது அறிகின்றேன்” 

அவள் பெண் அல்ல; உயிர் உண்ணும் கூற்றுவன் 

ஆகின்றாள்'' 

அவள் வடிவைக் கூறுவது என்றால் அவள் மூகம் 

திங்கள்; அது வானத்து அரவு அஞ்சி இங்கு ஒளித்தது: அது 
தெரியாமல் பெண் என்று மயங்கிவிட்டேன்”' 

அவள் கண்கள் அவை கொடுமை மிக்கவை, அருள் 

செய்யவில்லை; அதனால் அவை கடுங்கூற்றம் ஆகின்றன” 

“கூந்தல் அழகு உடைய அவள் பெண் அல்லள்; 

கண்டவரை வருத்தும் அணங்கு ஆகிய தெய்வம் ஆவாள்'' 

“என்னை வருத்தியவை அவள் பேரழகு; அவள் மொழி; 

வனமுலை; முகம்; புருவம்; மின்னல் இடை; இவை எல்லாம் 

சேர்ந்து என்னை வருத்திவிட்டன'' 

“அவளைக் கடற்கரையில் கண்டேன்; அந்தச் சூழ்நிலை 

என்னை வருத்தியது; அவள் விரிந்த குழல்; மதி போன்ற முகம், 

கயல்போன்ற விழிகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்னை 

வருத்துகின்றன”' 

“அவள் இளநகை, மதிமுகம், இளையவள் இணை 

மூலைகள் என்னை இடர் செய்துவிட்டன” 

“கடல் புகுந்து உயிர் வவ்வுவார் அவள் தலைவர்கள்; 

அவள் என் உடல் புகுந்து உயிர் வவ்வுகின்றாள்; அவள் 

விரும்பத்தக்க முலைகள் அவளுக்குச் சுமை; இடை அது 

சுமக்கிறது; இடர் உறுகிறது”' 

“வலையால் உயிர் கொள்வர் அவர் தலைவர்கள்; அவள் 

கண்ணாகிய வலையில் என் உயிரைக் கொள்கிறாள்; மின்னல் 

போன்றது அவள் இடை, அது மூலை சுமக்காது; இற்று விடும்” 

“ஓடும் படகு கொண்டு அவள் தலைவர்கள் உயிர்களைச் 

சாடுவர். அவள் இடை உழந்து வருந்துகிறது; சுமை தாங்காது”” 

“பவள உலக்கையைக் கையால் பற்றி வெண் முத்தம் 

குறுவாள்; அவள் கண்கள் குவளையல்ல: கொடியவை”'
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புன்னை நிழல் புலவுத் திரைவாய் அன்னம் நடக்க அவள் 

நடக்கின்றாள்; அவள் கண்கள் கூற்றம் ஆகும்” 

“நீல மலரைக் கையில் ஏந்திப் பறவைகளைக் கடிவாள்; 

அவள் கண்கள் வேலினும் கொடிய; வாட்டும் தன்மைய” 

“அன்னமே நீ அவள் அருகில் செல்லாதே! அவள் 

நடைக்கு நீ ஒவ்வாய்; அதனால் நீ சென்று உறவு கொள்ளாதே 

அவள் கொடுமையை எடுத்துக் கூறுகிறான் தலைவன்; 

இச்செய்தியைக் கோவலன் பொதுப்படையாகவே வைத்து 

இப்பாடல்களைப் பாடினான். 

மாதவி பாடியது 

அவன் பாடிய பாடல்களில் உள்கருத்து உள்ளது என்று 

மாதவி தவறாகக் கொள்கிறாள். கலவியில் மகிழ்ந்தவள் போல் 

காட்டிக் கொள்ளுகிறாள். அதனைத் தொடர்ந்து அவன்பால் 

புலவி கொண்டவள் போல யாழைக் கையில் வாங்கி அவளும் 

பாடத் தொடங்கினாள். அவள் அப்பாடல்களுக்கு விடை 

தருவன போல் அமைத்துத் தருகிறாள். 

அவள் பாடலைக் கேட்டு நிலத்தெய்வம் வியப்பு 

எய்தியது; நீள் நிலத்தோர் மகிழ்வு எய்தினர்; யாழிசையோடு 

இரண்டறக் கலந்த தன் இனிய குரலில் அவள் பாடினாள். 

அவன் பாடிய ஆற்று வரிப் பாடல்களுக்கு இவள் விடை 

தந்தாள். “ஆண்கள் சீரோடு இருந்தால்தான். பெண்களுக்கு 

மதிப்பு உண்டு'' என்று தெரிவித்தாள். 

அதே போலக் கானல் வரிப்பாடல்களையும் இவளும் 

தொடர்ந்து பாடுகிறாள்; அவன் பாடிய பாடல்கள் அனைத்தும் 

பெண் கொடியவள் என்ற கருத்தை வற்புறுத்திக் கூறுவன 

போல அமைந்தன. அதற்கு இவள் மறுப்புரையாக "ஆண்கள் 

தாம் இரக்கமற்றவர்கள்; பெண்களின் நுண்ணுணர்வையும், 

துன்பத்தையும் அறியாதவர்கள்” ' என்று சாடுகிறாள். 

அப்பாடல்கள் கருத்துகள் பின் வருமாறு 

““மூத்துகள் தந்து எங்களைத் தலைவன் மயக்க 

விரும்புகிறான்; அவை அவள் பல்லுக்கு திகராகா; கடல் 

அலைகள் கரை சேர்க்கும் முத்துகளே எங்களுக்குப் போது
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மானவை; அவன் கையுறை தேவை இல்லை”' என்று தோழி 

கூறி மறுத்துவிடுகின்றாள். இது தோழியின் கூற்றாக அமைகிறது. 

“களவில் வந்து கலந்தான்; அவன் பிரிந்ததால் தலைவி 

மெலிந்தாள். அவள் கைவளையல்கள் கழன்று விழுந்து 

விடுகின்றன”. 

“கள் உண்டால் மயக்கம் வரும் என்று எங்களுக்குத் 

தெரியும்; காமம் கொண்டால் அதுவும் நோய் தரும் என்பதை 

இப்பொழுதுதான் அறிகிறோம்” என்கிறாள் தோழி. இவை 

இரண்டும் தோழியின் கூற்றுகள் ஆகின்றன. 

இனிப் பாடுவன தலைவியின் கூற்றுகள்: 

“நண்டும் அதன் பெண்டும் மகிழ்ந்து உறவாடும் 

காட்சியைத் தலைவன் காண்கிறான்; பிறகு அவன் என்னையும் 

பார்க்கிறான். அவன் மனக்குறிப்பு யாது? எனக்கு 

விளங்கவில்லை”' 

“தம்முடைய தண்ணளி, தாம்; அவர் குதிரை பூட்டிய தேர் 

இவை எல்லாம் இப்பொழுது என்ன ஆயிற்று? எம்மை அவர் 

மறந்துவிட்டார்; அவர் எம்மைவிட்டு அகலலாம்; யாம் மட்டும் 

அவரை மறக்கவே மாட்டோம்; நம்மை மறந்தவரை நாம் மறக்க 
85 

மாட்டோம் 

“நெய்தல் பூவே உன் கனவினில் அவர் வந்தால் 

என்னைப் பற்றி ஒரு சொல் உரைக்க மாட்டாயா?”” 

“கடல் அலையே அவன் கடந்த வழியின் சுவடுகளை 

எல்லாம் நீ அழித்து விட்டாய்; நீயும் அவனைப் போல் 

கொடியை; இரக்கமே இல்லாமல் போய்விட்டது உனக்கு”” 

“வழியின் சுவடுகளை அழிக்கும் கடலே; சோலையே! 

அன்னப்பறவையே! தண்துறையே! அவரைப் பார்த்து இது 
தகாது என்று கூறமாட்டீரா?”” 

“கடல் அலையே! அவர் சென்ற தேரின் ௬வடுகளை ஏன் 

அழித்தாய்? அவரைப் பற்றிய நினைவுகளை அழிப்பதால் 

உனக்கு என்ன தன்மை? நீ எனக்குப் பகையாசின்றாய்; 

உன்னோடு இனி எனக்கு உறவே தேவை இல்லை””
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8ம் இனிக் கூறுவன தோழியின் கூற்றுகள்: கடல் 

சேர்ப்பனே! இவள் நெஞ்சு மன்மதன் அம்புகளால் துளைக்கப் 

பட்டுவிட்டது. இந்தப் புண் அதனை அவள் அன்னை 

அறிந்தால் அவளுக்கு யாது கூறுவது?” 

“மாரிக் காலத்துப் பீர்க்கம்பூ போல் பூத்தது பசலை; 

தெய்வத்திடம் முறையிட்டு இந்நோய் தீர வழிபடுவாள் 

அன்னை. யார் இக் கொடுமை செய்தது என்று கேட்டால் என்ன 

பதில் கூறுவது?” 

“தனிமையில் தலைவி துன்பம் அடைந்து தளர்வாள்; 

இதனை அவள் வாய்விட்டுக் கூறமுடியாமல் தவிப்பாள்; 

அன்னைக்கு இதனை எப்படி எடுத்துக் கூற முடியும்?” 

இக்கூற்றுகள் தோழி கூற்றாக அமைந்துள்ளன. மாலைப் 

பொழுது தலைவியை வாட்டுகிறது; இதே நிலை தலைவனுக்கு 

உளதாகுமோ என்று இனித் தலைவி கேட்கிறாள். 

“மெல்ல இருள் பரந்தது; சூரியன் மறைந்துவிடக் கண்கள் 

நீர் உகுக்கின்றன; தோழி! இதே மயக்கம் தரும் 

மாலைப்பொழுது பிரிந்தவர் உறையும் நாட்டில் உள்ளதோ” 

“கதிரவன் மறைந்தான்; காரிருள் பரந்தது; என் கண்கள் 

துன்பக் கண்ணீர் உகுக்கின்றன; இதே போன்ற மருள்மாலை 

அவர் நாட்டிலும் உள்ளதோ கூறுவாயாக” 

“பறவைகள் பாட்டொலி அடங்கிவிட்டது; பகலைச் 

செய்யும் சூரியன் மறைந்து விட்டான்; என் கண்கள் நீர் 

உகுக்கின்றன. இதே மாலைப்பொழுது பிரிந்த அவர் நாட்டிலும் 

உள்ளதோ” 

பிரிந்த நிலையில் : அவள்தான் அடையும் துன்பத்தை 

எடுத்துக் கூறுகிறாள்: “அவர் எம்மை மறக்கலாம்; ஆனால் 

அவரை யாம் மறக்க முடியாது'' என்ற கருத்தை வற்புறுத்திக் 

கூறுகிறாள். 

“தாழை வேலி உடைய உப்பங்கழிக்கு வந்தவர் எம்மைப் 

பொய்தல் விளையாட்டில் சந்தித்துப் பழகி அழைத்துச் 

சென்றார். அவர் நம் மனம் விட்டு அகலமாட்டார்'”
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நீ நல்குக என்று நின்றவர் அவர். மான்போன்ற மருண்ட 

நோக்கத்தை மறக்கமாட்டார்''. 

“அன்னம் தம் துணையோடு ஆட அதனைக் கண்டவர் 

என்னையும். நோக்கினார்; என்னை வருந்தச் செய்து 

அகலமாட்டார்”' 

““நாரையே; நீ என் தலைவனுக்கு என் துன்ப நோயை 

எடுத்து உரைக்க மறுக்கிறாய்; எனக்கு நீ உதவவில்லை; நீ 

இங்கே வந்து என்னை அடையாது விலகுக; விலகிச் செல்க” 

இவை தலைவி தன் துயரத்தை எடுத்து உரைப் 

பனவாகும்; கானல் வரிப்பாடல்கள் மாதவி பாடி முடித்தாள். 

வேறு ஒரு புதிய பண்ணில் தொடர்ந்து சில பாடல்களைப் 

பாடினாள். கைக்கிளை சேர்ந்த செவ்வழிப் பாலைப் பண்ணைப் 

பாடிமுடித்த பின்னர் மாலைப் பொழுது கண்டு மயங்கித் தலைவி 

தெரிவிக்கும் செய்திகளை அவள் தொடர்ந்து பாடினாள். 

“பிரிந்தவர் பரிவுடன் உரைத்த சொற்களை நம்பி உயிர் 

பெற்று வாழ்கின்றோம்; எங்கள் உயிரை நீ போக்க 

மூற்படுகிறாய். மாலைப்பொழுதே! நீ எங்கள் உயிரைக் 

கொள்வாயா! நீ வாழ்க”' 

“பிரிவுத் துயரால் உயிர் வாழ முடியாமல் தவிக்கின்றோம்; 

மேலும் எங்களை நீ வதைக்கிறாய்; இந்த உலகம் வாழும் 

இடமாக இல்லை; மாலைப்பொழுதே! நீ தரும் துன்பம் மிகப் 

பெரிது; நீ வாழ்க'' 

“தீயைக் கக்கிக்கொண்டு வருகிறது இந்த மயக்கம் தரும் 

மாலைப் பொழுது; மாக்கடல் தெய்வமே! உன்னை 

மூன்னிறுத்தி விரைவில் வருவதாகச் சொல்லிப் பிரிந்தார்; அவர் 

பொய்ச் சூளாகிய சொற்களை அவர் காப்பாற்ற முடியாமல் 

போய் விட்டது; நாங்கள் பொறுத்துக் கொள்கிறோம். 

தெய்வமே நீ அவரை மன்னித்துவிடு; உன் மலர் அடியை 

வணங்குகிறேன்”' - இது தலைவியின் வேண்டுகோள் ஆகிறது. 

உறவு முறிதல் 

தலைவன் கொடுமை செய்துவிட்டான் என்ற கருத் 

தமைந்த பாடல்கள் கோவலனை வருத்தமுறச் செய்தன;
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“கானல் வரிப்பாடலை யான் பாடினேன்; அதில் யான் எந்தக் 

குறிப்பையும் புகுத்தவில்லை; அவள் இவற்றை மாறாகக் கருதிக் 

குறிப்புத் தோன்றப் பாடிவிட்டாள்; பொய் பல கூட்டி 

உரைத்தாள் இவள்'' என்று அவன் கருதினான்; அவளை 

வெறுத்தான். உறவை முறித்தான். 

இது என்ன அவ்வளவு பெரிய தவறா? இதற்காகவா 

இவன் அவளை வெறுப்பது? பிரிவது? உறவை அறுப்பது? 

என்ற வினா எழலாம். யாழிசை ஒரு பற்றுக் கோடாக வைத்து 

ஊழ்வினை அவள் வாழ்வினைப் பாழ்படுத்தியது என்றுதான் 

கூறமுடியும். 

பூரண நிலவு பொழியும் அவள் அழகிய மூகம்; இனி 

அதை அவன் காணப் போவதில்லை; திங்கள் முகத்தாள்; 

அவளைக் கை நெகிழ்ந்து அகன்று விட்டான். அணைப்பு 

நீங்கியது; பிணைப்பு முறிந்தது. 

“பொழுது ஆகிறது புறப்படுவோம்”' என்று கூறி அவளை 

அழைக்க வேண்டியவன் அவ்வாறு கூறாமல் அவளைத் 

தனியேவிட்டு இவன் மட்டும் ஏவலாளர்கள் உடன்வர 

அவளைவிட்டு நீங்கினான். 

தோழியர் பேச வாய் எடுத்தனர். அவர்களைப் பேசாமல் 

தடுத்தாள். ஓசைபடாமல் எழுந்து பழையபடி வண்டியுள் 

புகுந்து வீடு வந்து சேர்ந்தாள். காதலனுடன் சென்றவள் 

திரும்பிய போது கையற்ற நெஞ்சோடு தனியளாய் வந்து 

சேர்ந்தாள். மற்றவர்களுக்கு அது ஏமாற்றத்தை அளித்தது. 

8. மாதவி எழுதிய முடங்கல் 
(வேனிற் காதை) 

இளவேனில் பருவம் 

இளவேனில் பருவம் தொடர்ந்தது. தமிழகம் எங்கும் 

ஆட்சி செய்யும் காமவேள் ஆகிய மாரன் அவனுக்குத் 

துணையாக இனிய இளவேனில் பருவம் வந்தது. தென்றலும் 

வீசத் தொடங்கியது; குயில் கூவியது; மகளிரின் மனக் 

கிளர்ச்சியை இப்பருவம் எழுப்பியது.



274 வேனிற் காதை 
  

மாதவிபால் கோவலன் கொண்ட ஊடல் அவளைப் 
பெரிதும் தாக்கியது; அவள் தனிமை அவளை வாட்டியது. தன் 

மனையகத்தில் அவள் வேனிற் பள்ளி யாகிய நிலா முற்றத்திற்குச் 

சென்று அங்குத் தனிமையில் யாழ் வாசிக்கத் தொடங்கினாள். 

வாய்விட்டும் பாடினாள்; அவளால் அந்த இசையில் ஈடுபட 

முடியவில்லை; இசையில் அவள் மனம் நாடவில்லை. 

மாதவி முடங்கல் 

கோவலனின் நினைவு அவளை வாட்டத் தொடங்கியது. 

அவள் தன் கையகத்து இருந்த பூ மாலையை எடுத்தாள். அதில் 

பல்வகை மலர்கள் இருந்தன. அவற்றுள் தாழை மடலைத் 

தனித்து எடுத்தாள். பித்திகை முகையை எழுத்தாணியாகக் 

கொண்டாள். செம்பஞ்சுக் குழம்பு அதனை மையாகக் 

கொண்டாள். 

“இளவேனில் பருவம் ஆகிய இளவரசன் உயிர்களுக்கு 
மகிழ்வு ஊட்டுபவன்; அதோடு மாலைப்பொழுதில் தோன்றும் 

வானத்துத் திங்கள் கொடியது; தம் தலைவரைப் பிரிந்த மகளிரை 

வாட்டுவது மன்மதன் செயலாகும். இதனை யான் உணர்த்தத் 

தேவை இல்லை; இதனை அறிந்து அருள்வீராக'' என்று 
வார்த்தைகளைச் சொல்லிக் கொண்டு வடித்து எழுதினாள். காதல் 

வயப்பட்ட அவள் மழலைச் சொல் போல் வார்த்தைகளை 
விட்டுவிட்டுக் கூறி எழுதி முடித்தாள். பசந்த மேனியை உடைய 

தன் தோழியாகிய வசந்த மாலையை வருக என்று அழைத்து 

அதனைத் தந்து அனுப்பினாள். இந்த முடங்கலில் சொல்லிய 

செய்திகளைக் கோவலனுக்கு அறிவித்து அவனை இருந்து 

அழைத்து வருக எனச் சொல்லி அனுப்பினாள். 

வசந்தமாலை அதனை எடுத்துச் சென்று கோவலனைக் 

கூல மறுகு ஆகிய கடைத்தெருவில் சந்தித்துத் தந்தாள்; அவன் 

அதை வாங்க மறுத்தான். மாதவியைப் பற்றிய பழைய 

நினைவுகள் அவன் மனக்கண் முன் வந்து மோதின. 

கோவலன் மறுப்பு 

அவள் செயல்கள் ஒவ்வொன்றும் நடிப்பே என்று 

கூறினான். அவளுக்கு வாழ்க்கையே நாட்டியக் கலையின் 

கூறுகள் என்று சுட்டிக் காட்டினான். தன்னோடு காதல் உரைகள்
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பேசியது 'கண் கூடுவரி' என்றான். அவள் செய்து கொண்ட 

ஒப்பனைகள் எல்லாம், “காண்வரிக் கோலம்” என்றான். ஊடல் 

கொண்ட போது அடங்கியவளாய் ஏவல் மகளைப் போல் 

அடக்க ஒடுக்கமாகப் பணிந்து பேசியது “உள்வரியாடல்' 

என்றான். தன்னைத் தணிவித்த பொழுது முதுகு புறம் வந்து 
அணைத்தது “புன் புறவரி'என்றான். மற்றும் அவன் ஊடல் 

செய்கைகள் அனைத்தும் “கிளர் வரிக்கோலம்' என்றான்; 

மேலும் 'தேர்ச்சிவரி' 'காட்சிவரி', “எடுத்துக் கோள்வரி” என்று 

பெயர்கள் தந்து அவள் செயல்களை எல்லாம் நடிப்பு என்று 

கடிந்து கூறினான். 

அவள் ஆடல் மகள் ஆதலின் இவை எல்லாம் அவளுக்குக் 

கூடிவந்த கலைகள் என்று கூறிச் சாடினான். அதே போல இந்த 

மூடங்கலும், அதன் செய்திகளும் போலிகள் என்று கூறி 

மறுத்தான். 

வசந்த மாலை அவள் என்ன செய்யமுடியும்? வாடிய 

உள்ளத்துடன் சென்றாள்... மாதவிபால் வந்து செய்தியை 

அறிவித்தாள். “இன்று மாலை வராவிட்டாலும் அவரை நாளைக் 

காலையில் காண்போம்”' என்று நம்பிக்கையுடன் அன்று மாதவி 

துயிலின்றிக் கழித்தாள். 

9. கோவலன் வீடு திரும்புதல் 
(கனாத்திறம் உரைத்த காதை) 

தேவந்தி அறிமுகம் 
புகார்நகரம் மாலைப்பொழுது மங்கலமாகக் காட்சி 

அளித்துக் கொண்டிருந்தது; வீடுகள் பொலிவுடன் விளங்கின. 

வீட்டு முற்றத்தில் பூவும் நெல்லும் தூவி அழகுபடுத்தினர். 
வீடுகளுக்கு விளக்கேற்றி வைத்தனர். அந்த மாலைப் பொழுது 

தேவந்தி என்னும் பார்ப்பனப் பெண் கண்ணகிக்கு ஆறுதல் 

கூறத் தொடங்கினாள். 

இந்தத் தேவந்தி வாழ்க்கைப்பட்ட வீடு ஒரு 

பின்னணியைக் கொண்டு இருந்தது. இவளை மணந்தது 

பாசாண்டச் சாத்தன் என்னும் தெய்வம்; அந்த வீட்டில் அத் 

தெய்வம் ஆகிய சாத்தன் வளர்ந்து வயதுக்கு வந்து உரிய
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வாலிபப்பருவத்தில் இவளைமணம் செய்து கொண்டான். இது 

விசித்திரமான கதை. 

மாலதி என்பவள் ஒருத்தி தன் மாற்றாளின் குழந்தைக்குப் 

பால் ஊட்ட அது விக்கிச் செத்தது. அந்தப் பழி தன் மீது வரும் 

என்று அஞ்சி அவள் ஊரில் உள்ள பல கோயில்களுக்கும் 

சென்று . அக்குழந்தையைக் கிடத்தி உயிர்ப்பித்துத் தருமாறு 
வேண்டினாள். பின்பு பாசண்டச் சாத்தனுக்கு உரிய கோயிலை 
அடைந்தாள். அங்கே அவள் வரம் வேண்டிப் பாடு கிடந்தாள். 

அங்கே இடுபிணம் தின்னும் இடாகினிப் பேய் ஒன்று 
வந்து, “தவம் செய்யாதவர்க்குத் தேவர்கள் வரம் தர 
மாட்டர்கள்'' என்று கூறிச் செத்த குழந்தையைக் கையால் பற்றிச் 

சுடுகாட்டுக்கு எடுத்துச் சென்று தன் வயிற்று அகத்து இட்டு 
விழுங்கி விட்டது. 

உயிர் நீங்கிய உடலும் அடையாளத்துக்குக் கூட 
இல்லாமால் போய் விட்டது. இடி உண்ட மயில் போல் 

துடிதுடித்தாள்; ஏங்கி அழுதாள். 

“அன்னையே நீ அழாதே'' என்று கூறிப் பக்கத்தில் ஒரு 
சோலையில் கிடந்த ஒரு குழந்தையைக் காட்டி “எடுத்துச் 
“செல்க'' என்று அத்தெய்வம் கூறியது. பாசாண்டச் சாத்தனே 
அக்குழந்தை வடிவாகியது. மாற்றுக் குழந்தை கிடைத்தவுடன் 
அதனை வீட்டுக்கு எடுத்துச் சென்று தன் பழியைப் போக்கிக் 
கொண்டாள். 

அந்தக் குழந்தை வளர்ந்து கல்வி பெற்றுப் பெரியவன் 
ஆகி அந்தக் குடும்பத்துப் பொறுப்புகளை ஏற்று வாலிபன் 
ஆயினான். தாயத்தாரோடு சொத்து உரிமைக்கு வழக்குத் 
தொடுத்து அப்பெற்றோர்கள் மறைந்த பிறகு. அவர்களுக்கு 
உரிய கடமைகளைச் செய்து மணமும் செய்து கொண்டான். 
தேவந்தி என்பாள் அவன் வாழ்க்கைத் துணைவியாயினாள். 

நாள்கள் சில நகர்ந்தன. அவளோடு நீடித்து வாழாமல் தான் 
தெய்வம் என்பதை அவளுக்கு உணர்த்தி “எம்முடைய 
கோயிலுக்கு நீ வா'' என்று கூறிச் சென்றான்; ஊரவர்க்குப் பதில் 
கூற வேண்டும். தேசாந்திரம் சென்ற கணவன் திரும்பி 
வருவதற்காகத் தான் கோயில் சென்று வழிபடுவதாகக் கூறி 
வழிபாடுகள் மேற்கொண்டு வந்தாள்.
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கண்ணகி கனவு 

கண்ணகி தன் கணவனைப் பிரிந்து கவல்கின்றாள் என்பது 

அறிந்து அவளுக்கு ஆறுதல் கூற அவள் இல்லம் அடைந்தாள். 

பூவும் நெல்லும் தூவிக் கடவுளை வழிபட்டுக் கண்ணகி தன் 

கணவனை அடைவாளாக என்று வேண்டினாள். அதனை 

அவளுக்கு அறிவுறுத்தினாள். எப்படியும் கணவனை 

அடைவேன் என்று கண்ணகி தன் மன உறுதியைத் 

தெரிவித்தாள்; அதனோடு தான் கண்ட கனவினை அவளுக்கு 

எடுத்து உரைத்தாள். 

“அந்தக் கனவினை நினைத்தாலே என் நெஞ்சம் 
நடுங்குகின்றது. என் கணவன் என் கையைப் பிடித்துப் புதிய 

ஊருக்கு அழைத்துச் செல்கிறான். அங்கே பழிச் சொல் ஒன்று 

கூறினர். தேளைத் தூக்கி எங்கள் மேல் போட்டது போல் அது 

இருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து கோவலனுக்கு ஒரு தீங்கு 
நிகழ்ந்ததால் அது கேட்டுக் காவலன் மூன் சென்று வழக்காட 

அதனைத் தொடர்ந்து அந்நகரும் அரசனும் அழிவு பெற்றனர். 
அதன் பின் உயிர் துறந்த என் தலைவன் உயிர் பெற்று 

என்னைச் சந்தித்துப் பேசினார். இதனை நீ நம்பமாட்டாய்; 

சிரித்துப் பொய் என்று கூறுவாய்; இது யான் கண்ட கனவு 

ஆகும்'' என்று உரைத்தாள். 

தேவந்தியின் அறிவுரை 
அதனைக் கேட்ட தேவந்தி, '£ உன் கணவன் உன்னை 

வெறுக்கவில்லை. சென்ற பிறவியில் நீ உன் கணவனுக்காகச் 

செய்ய வேண்டிய நோன்பினைச் செய்யாமல் விட்டு விட்டாய். 

அதனை இப்பொழுது நீக்குக. கடலொடு காவிரி கலக்கும் 

சங்கமத்துறையில் நெய்தல் மணக்கும் கானலில் சோமகுண்டம் 

சூரிய குண்டம் என்னும் நீர்த்தடங்கள் உள்ளன. அந்நீர்த் 

துறைகளில் மூழுகிக் காமவேள் ஆகிய மன்மதன் கோயில் 

சென்று தொழுதால் இந்த உலகத்தில் பெண்கள் கணவனோடு 

இன்புற்று வாழ்வர்; அடுத்த பிறவியிலும் இருவரும் போகம் 

செய் பொன்னுலகில் சென்று பிறப்பர். நாம் இருவரும் சென்று 

நீராடுவோம்'' என்று கூறினாள். 

அவள் உரைத்த உரைகள் அனைத்தும் செவி கொடுத்துக் 

கேட்ட கண்ணகி ஓரே சொல்லில் தக்க விடை தந்து அவள்
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வாயை அடக்கினாள். “பீடு அன்று'' என்று கூறி அவளை 

அனுப்பி வைத்தாள். 

அதன்பின் ஏவற்பெண் ஒருத்தி யாரோ வருகிறார்கள் 
என்பது அறிந்து கடைத்தலை சென்று பார்த்தாள். வந்தவன் 

காவலன் என்று குறிப்பிட்டாள். அந்த வீட்டுத் தலைவன் 

என்பதை அறிவித்தாள். 

கோவலனும் நேரே வந்து அவள் பெருமை மிக்க 
பள்ளியறைக்குச் சென்று அவளைப் பார்த்தான்; வாடிய 

மேனிகண்டு வருத்தம் அடைந்தான்; அவன் அவளோடு 

உரையாடிய சொற்கள் பொருள் பொதிந்தவையாக இருந்தன. 

“வஞ்சனை மிக்க ஒருத்தியின் வலையில் அகப்பட்டுக் குலம் 

தந்த செல்வத்தை எல்லாம் தொலைத்துவிட்டேன். குன்று 

போன்ற செல்வம் அது குன்றிவிட்டது; இப்பொழுது வறுமை 

வந்து உள்ளது; இலம்பாடு அது எனக்கு நாணத்தைத் தருகிறது” 
என்று அவளிடம் தன் மனநிலையைத் தெரிவித்தான்; செறிவு 

மிக்க சொற்களைக் கேட்டு அறிவுமிக்க கண்ணகி நலம்திகழ் 

முறுவல் நகைமுகம் காட்டிச் சிலம்பு உள கொள்க”' என்றாள். 

இச் சொற்கள் அவனுக்கு எழுச்சி தந்தன. அவன் சிந்தனை 

சீர்பெற்றுப் பறந்தது. அவளோடு கலந்து உரையாடி அவள் 

கூறும் கருத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான். “இழந்த பொருளை 

ஈட்டுதல் வேண்டும், இந்தச் சிலம்பினை முதற் பொருளாகக் 
கொண்டு நகைகள் செல்வம் அனைத்தையும் மீட்பேன்” 
என்றான். அதோடு அவன் நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை. 
மாடமதுரைக்குச் சென்று வாணிபம் செய்யும் கருத்தை 

அறிவித்தான். 

அதனோடு அவன் அமையவில்லை. அவளையும் “உடன் 

UGS என்று அழைத்தான். இவ்வளவு விரைவாக மூடிவு 

செய்தது வியப்பாகத்தான் உள்ளது. அவன் என்ன செய்வான்? 

ஊழ்வினை அவனை ஆட்டுவித்தது. இருள் நீங்கிய 

விடியற்பொழுதில் அருமனை விட்டு அகன்றான். 

கண்ணகியுடன் அவன் புறப்பட்டான். மாதவி அவன் 

காலை வருவான் என்று கூறியது பழுது ஆகிவிட்டது. யார் 

இதை எதிர்பார்த்தார்கள்? நம்பிக்கை அவளைப் பொறுத்த வரை 

தளர்ந்தது. அவள் வாழ்க்கை சோகத்தில் ஆழ்ந்தது. துன்பம் 

அவளைப் பற்றியது.
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10. சோழ நாட்டுப் பயணம் 
(நாடு காண் காதை) 

வெளியே எழுதல் 

கதிரவன் எழுவதற்கு முன் விடியற்காலையில் இருவரும் 

எழுந்து புறப்பட்டனர். அவர்கள் விரும்பியா புறப்பட்டனர்? 

இல்லை; ஊழ்வினை அவர்களை இயக்கியது. அவர்கள் 

வாழ்வினை மாற்றியமைத்தது. 

வீட்டை விட்டு வெளியேறினர்: நீண்ட கதவினை 

உடைய பெருவாயில்; மாபெரும் மாளிகை; மற்றும் கதவை 

மூடினர்; அதன் சிற்ப வேலைப் பாடுகள் பொற்புடன் திகழ்ந்தன. 

மறக்க முடியாத ஓவியங்கள்; ஆட்டுக்கிடாய், கவரிமான்; 

அன்னப் பறவை இம் மூன்றும் முற்றத்தில் நட்புடன் திரிந்து 
கொண்டிருந்தன. பல முறை அவற்றைப் பார்த்து மகிழ்ந்தவர்கள் 

அவர்கள்; அவற்றை விட்டு வர மனம் இயையவில்லை; 

மறுபடியும் அவற்றைப் பார்த்துவிட்டு அகன்றனர். 

வீட்டுமூன் நீண்ட வழிப்பாதை; அதனை நெருங்கழி 

என்றனர். அதனைக் கடந்து ஊர்ப்புறத்தை அடைந்தனர். 

அங்கே அவர்கள் திருமாலின் திருக்கோயிலைக் கடந்தவராகி 

அதன் வலப்பக்கம் சென்றனர். அடுத்தது புத்தபள்ளி; அங்கே 

அந்தரத்திலிருந்து முனிவர்கள் வந்து தங்கி அறிவு உபதேசம் 
செய்வது வழக்கம். அதனைக் கடந்து அடுத்து இருந்த சமணர் 

சிலாதலத்தையும் கண்டவராகி அதனையும் கடந்தனர். அதன் 

பின் ஊருக்கு வெளியே இருந்த பெருவழி; அதன் வழியே 

நடந்து இலவந்திகை என்னும் சோலையின் வழியே சென்று, 

காவிரியின் வடக்குப் பக்கம் கவுந்தி அடிகள் தங்கி இருந்த 

சமணப் பள்ளியை அடைந்தனர். அப்பள்ளியின் மதிற்புறத்தில் 

சிறிது தங்கி ஓய்வு எடுத்தனர். காவதம் தூரமே அவர்கள் 

கடந்தனர். அதற்குள் கண்ணகி களைப்புற்றாள். இன்னும் சிறிது 

தூரத்திலேயே மதுரை இருக்கும் என்று அவள் எண்ணிச் 

சிரித்துக் கொண்டே, “மதுரை மூதூர் எங்கே உள்ளது”' என்று 

விளித்துக் கேட்டாள். அனுபவமில்லாத பெண்; மெல்லிய 

சொற்கள்; அவனும் “காவதம் முப்பதுதான்'' என்று மிக 

எளிதாக எடுத்து உரைத்தான். மிகவும் அருகிலேயே உள்ளது
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என்று அவளுக்குச் சிரமம் தோன்றாது இருக்கக் கூறினான். 

மரண்சுவை அமைந்த உரையாடல் அவர்களுக்கு அயர்வு சிறிது 

போக்கியது. 

கவுந்தி அடிகள் சந்திப்பு 
அவர்களுக்குப் பேச்சுத்துணை தேவைப்பட்டது. 

அவர்கள் முதன் முதலில் சந்தித்தவர் கவுந்தி அடிகள்; அவர் ஒரு 
சமணத்துறவி, அவர்கள் தங்கி இருந்த பள்ளி இருந்தது. 
அவரைக் கண்டு வணங்கித் தொழுதனர். 

இவர்கள் தோற்றம் அவர்கள் ஏற்றத்தைக் காட்டியது. 

அவர்கள் சீலமும், இறைப்பற்றும் உடையவர்கள் என்பதைக் 

கவுந்தி அடிகளால் அறிய முடிந்தது. “உருவும், குலனும், 
உயர்பேர் ஒழுக்கமும், பெருமகன் திருமொழி பிறழா நோன்பும் 

உடையவர் என்பதை எடுத்துக் கூறி உற்ற துயர் யாது' என்று 

வினவினார். வீட்டை விட்டு வெளியேறக் காரணம் யாது 

என்பது அவர் கேட்ட கேள்வியாக அமைந்தது. 

கோவலனும் தான் யார்? ஏன் இங்குவந்தான்? இந்தப் 

பழங்கதைகளைப் பேசாமல் “பொருள் ஈட்டுதற்கு'' என்று 

சுருக்கமாகக் கூறினான். அவர்கள் மன உறுதியைக் கண்டு 

தெளிந்த கவுந்தீ அடிகள் அவர்கள் வழிப்பயணத்தைத் தடுத்து 
நிறுத்த முயலவில்லை: அவரவர் போக்குகளை அவரவரே 

வகுப்பது தக்கது; மற்றவர்கள் இடை நின்று தடுப்பது தவறு 

என்பதை நன்கு அறிந்தவராகிய கவுந்தி அடிகள் அவர்கள் 

செல்வது மதுரை என்பதை அறிந்தார். 

அவருக்கும் நீண்ட நாள் வேட்கை; தென்தமிழ் நாட்டுத் 

தீதுதீர் மதுரைக்குச் செல்லவேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தது. 

அங்கே சமண நெறி பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள ஆவல் 

கொண்டிருந்தார். அறிஞர்கள் உரைகளைக் கேட்டு அறியும் 

ஆவல் தனக்கு உள்ளதாகக் கூறித் தானும் உடன் வருவதாக 

உரைத்தார். 

பழம் நழுவிப் பாலில் விழுந்தது. தேனினும் இனிதாக 

அச்சொற்கள் கோவலனுக்கு இசைத்தன. “அடிகளே! நீரும் 

வருவதாயின் கண்ணகியின் கடுந்தயர் தீர்ந்தது. தக்க துணை
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எங்களுக்குக் கிடைத்தது'' என்று பதில் உரைத்தான். கவுந்தி 

அடிகளும் உடன் புறப்பட உடன்பட்டார். 

வழிகளைக் கூறுதல் 

அறிவுமிக்கவர்; மதுரை பற்றி நன்கு அறிந்தவர்; போகும் 

வழிகளையும் அறிந்து வைத்தவர்; அதனால் கவுந்தியடிகள் 

வழியின் அருமையைத் தான் தெரிந்த அளவு அவர்களுக்கு 

உரைத்தார். செல்வதற்கு உரிய வழிகள் இரண்டு; சோலை 

வழியே செல்வது; மற்றொன்று வயல் வழியே செல்வது; 

இரண்டிலும் உள்ள தடைகள், இடையூறுகள் எவை என்பதை 

எடுத்துக் கூறினார். 

“வெய்யிலின் கொடுமை தீரச் சோலை வழியே செல்வது 

தக்கதுதான்; என்றாலும் அவ்வழியில் குறைகள் உள; 

அவற்றையும் அறிவீராக”' என்றார். 

“கிழங்குகளை அகழ்ந்து எடுத்துக் குழிகள் உண்டாக் 

குவர். அடுத்துள்ள செண்பக மரங்கள் தம் பூக்கள் அவற்றின் 

மீது படிய அவற்றை மறைத்து விடும். பூக்கள் தானே என்று 

அடி எடுத்து வைத்தால் குழிகள் அவை; விழுந்தால் எழுவது 

அரிது; சரி, அவற்றையும் கணித்து அணித்து உள்ள 

பலாமரங்கள் செறிந்த பாதை சென்றால் அதன் கனிகள் 

நடப்பாரின் தலைகளை முட்டும். அவற்றை விலக்கி மஞ்சளும் 

இஞ்சியும் மயங்கிக் கிடக்கும் பாத்திகளில் சென்றால் அங்கே 

பலாவின் கொட்டைகள் கூழாங்கல் போல் தடுத்து உறுத்தும். 

சோலைவழி அதனைத் தவிர்த்து வேறுவயல் 

வழிதேடுவோம் என்றால் நிழல் தரும் மரங்கள் இல்லாத பாதை; 

எங்கும் வயல்கள்; அங்கே குவளைகள் பூக்கும் நீர்நிலைகள். 

அவற்றில் உள்ள வாளைமீனைக் கவ்வ நீர்நாய் செல்லும்; 

அவற்றினின்று தப்ப அவ்வாளைகள் நடக்கும் பாதையில் 

துள்ளி வந்து விழும்; அதனைக் கண்டு இந்த மெல்லியலாள் 

திடுக்கீடக் கூடும். தீமை நிகழாது; எனினும் அதைக் கண்டு 

கண்ணகி அஞ்சும் நிலை ஏற்பட. வாய்ப்பு உள்ளது. கரும்பில் 

விளைந்த தேன் சாறு அடுத்து உள்ள பொய்கையைச் சாரும்; நீர் 

என்று அள்ளிக் குடித்தால் அது கரும்பின் சாறு ஆகலின் அது 

யககைத்தைத் தரக் கூடும்; அதனால் கண்ணகி வருந்த நேரிடும்;
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மற்றும் கருவிளை மலர்களைக் களைபறிப்பார் அவற்றை 

வழியில் போடுவர்; அவற்றில் வண்டுகள் மொய்க்கும்; 

கருவிளை மலர்தானே என்று காலடி வைத்தால் வண்டுகள் 

நசுங்கி வருந்தும்; நண்டும் நந்தும் காலடிகளில் நசுங்கிச் சாதலும் 

கூடும்; உயிர்களுக்கு ஊறு செய்யும் இடையூறு ஏற்பட 

வாய்ப்பு உள்ளது'' என்று வயல் வழியில் உள்ள குறைகளை 

எடுத்துக் கூறினார். 

முவரும் மதுரை ஏகுதல் 

சோலையா வயலா அவர்கள் சிந்தனைக்கு விட்டு விட்டுக் 

கவுந்தியடிகள் பயணத்துக்குப் புறப்பட்டார். கட்டுச் சோறும் 

பெட்டிப் படுக்கையுமா எடுத்துச் செல்ல மூடியும்? தோளில் 

தொங்கவிட்ட உறி; அதில் ஒரு சோறு உண்ணும் பிச்சைப் 

பாத்திரம்; மற்றும் கையில் ஒரு மயிற் பீலி; உயிர்களுக்கு ஊறு 

நிகழாதபடி தடுக்க ௮.ந்த மயிற்பீலி; துறவிக்கு இவையே 

சொத்துகள்; இவற்றை ஏந்திய நிலையில் அவர்களோடு 

கவுந்தியடிகள் புறப்பட்டார். 

வழிநடைக் காட்சிகள் 

காவிரிக் கரையில் அவர்கள் பயணம் தொடர்ந்தது; 

அவர்கள் சென்ற வழி வயல்கள் மிக்கு உள்ள வெளிகளே 

ஆகியது; உழவர்கள் எழுப்பிய ஓசை அவர்களை மகிழ்வித்தது; 

காவிரி நீர் இடையறாது சென்று கொண்டிருந்தது. அதன் 

சலசலப்பு அவர்களுக்குக் கலகலப்பைத் தந்தது. நீர் இறைக்க 

அவ் உழவர்கள் ஏற்றங்களையும், நீர்க் கூடைகளையும் 

தேடவில்லை; ஆற்றுநீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி வயல்களில் 

பாய்ந்தது. அதன் ஒலி செவிக்கு இனிமை தந்தது. வயல்களில் 

செந்நெல்லும், செங்கரும்பும் செழித்து வளர்ந்தன. இவ் 

வயல்களை அடுத்த கயங்களில் தாமரைகள் பூத்து விளங்கின. 

அத்தடங்களிலும், அடுத்துள்ள சோலைகளிலும் நீர்ப் 

பறவைகள் பல குரல் எழுப்பின. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கவை 

கம்புள் கோழி, நாரை, அன்னம், கொக்கு, காட்டுக்கோழி, 

நீர்க்காக்கை, உள்ளான்,  ஊரல, புள், புதா மற்றும் 

நீர்ப்பறவைகள் பல ஆகும். இவை கூடி எழுப்பிய குரல் போர்க் 

களத்து வீரர்கள் எழுப்பும் பல்வேறு வகை ஒலிகளாகக் கலந்து 

ஒலித்தது. அங்கே என்ன? அது போர்க்களாமா? வியத்தகு
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காட்சியாக இருந்தது; பேரிரைச்சல் கேட்பதற்கு இனிதாக 

விளங்கியது. 

உழவர்கள் இல்லங்கள் அங்கங்கே அவர்கள் எழுப்பிய 

ஆரவார ஒலிகள் கேட்பதற்கு இனிமை தந்தது. சேற்றில் புரண்டு 
எழுந்த எருமை தன் தினவைப் போக்கிக் கொள்ள நெற் 

கூடுகளில் வந்து உராய அக் கூடுகளில் கொட்டி வைத்த தானிய 

வகைகள் நெற்கதிர்களில் சிந்த அந்தக் காட்சியைக் கண்டு 

கைவினைத் தொழிலரும், உழவர் பெருமக்களும் உவகை 

கொண்டு ஆரவாரித்தனர். அது இன்ப ஒலியாக இசைத்தது. 

உழத்தியர்கள் வயல்களத்தில் புகுந்து களை பறித்தனா்; 

நாற்று நட்டனர்; சேறுபடிந்த கோலம் அவர்களை வேறுபடுத்திக் 

காட்டியது. உழைத்த களைப்புத் தீரத் தழைத்த கள்ளைப் பருகிக் 

களி மகிழ்வு கொண்டு புதுப் புதுப்பாடல்களைப் பாடி 

மகிழ்ந்தனர். அம்மகிழ்வுப் பாடல்கள் கேட்போரை மயங்க 

வைத்தன. இந்தப் புதுமை கண்டு அவர்கள் புதுமகிழ்வு 

கண்டனர். 

உழுகின்ற கலப்பைக்குப் பூக்கள் சூட்டி வழிபட்டுப் பின் 

அதனைக் கொண்டு நிலத்தை உழுதனர்; அவர்கள் எக்களிப்புக் 

கொண்டு பாடிய பாடல் “ஏர் மங்கலம்' எனப்பட்டது. அரிந்து 

குவித்துக் கடாவினைவிட்டு அதரி திரித்து நெல்லை முறம் 

கொண்டு தூற்றியபோது பாடிய பாட்டு 'முகவைப் பாட்டி: 

எனப்பட்டது. கிணைப் பொருநர் முழவு கொண்டு எழுப்பியது 

“கணை இசை' எனப்பட்டது. இம் மூவகைப் பாடல்களைக் 

கேட்டுக் கொண்டே வழிநடை வருத்தம் தெரியாமல் நடந்து 

சென்றனர். 

வழியில் பல ஊர்களைக் கடந்து சென்றனர். 

மறையவர்கள் வேள்விகள் எழுப்பிய புகை, உழவர்கள் கரும்பு 

ஆலைகளில் மூட்டிய தீயில் தோன்றிய புகை வானத்தை மூடின; 

அவை மலை தவழும் மேகம் எனக் கவிழ்ந்தீருந்தன; இத்தகைய 

அந்தணர்கள் இருக்கைகளும், உழவர்கள் இல்லங்களும் 

உடைய ஊர்கள் பலவற்றைக் கடந்து சென்றனர். நாள் 

ஒன்றுக்கு ஒரு காவதமே அவர்களால் கடக்க மூடிந்தது. 

அங்கங்கே இருள் கவ்வம் நேரங்களில் சோலைகளில் தங்கி 

ஓய்வு பெற்றனர்; களைப்பு ஆதினர்.
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ஊர்கள் பல கடந்தவர் திருவரங்கத்தை அடுத்த ஒரு 

சோலையில் தங்கினர். அங்கே உலக நோன்பிகள் இட்ட 

சிலாதலம் ஒன்று இருந்தது; பட்டினப்பாக்கத்து உயர்குடி மக்கள் 

அமைத்த சிலாதலம் அதுவாகும். அங்கே அறிவும், ஞானமும் 

மிக்க சமணர் தலைவர்கள் வந்து தங்குவது உண்டு; அவர்களைச் 

சாரணர் என்று குறிப்பிட்டனர். அவர்கள் மத குரு ஆவார்கள். . 

இம்மூவரும் சென்றபோது சாரணர் ஒருவர் அங்கு வந்து 

அந்தச் சிலாதலத்தில் அமர்ந்திருந்தார். அவர் சமணமத குருவாகக் 

கருதப்பட்டவர். இவர் விண்வழியே வந்து மண்ணகத்து 

ஆங்காங்கு இருந்து அருள் செய்தார்; அது அவர் 

அரும்பணியாக இருந்தது. 

சாரணர் பெருமகனாரைக் கண்ட இம்மூவரும் அவர் 

திருவடிகளில் விழுந்து வணங்கினர். இம்மூவரைக் கண்ட 

அச்சாரணர் இவர்கள் சோகக் கதைகளைக் கேட்க முற்பட 

வில்லை; கண்டதும் இவர்கள் நிலை யாது என்பதை அறிந்த 

ஞானி அவர்; இத்துயரங்களை நேரிடை களைய 

முற்படவில்லை. 

அவரவர்கள் தம் வினைகளுக்கு ஏற்ப விளைவுகளை 

அடைவது இயல்பு என்பதை நன்கு அறிந்தவராகத் திகழ்ந்தார். 

அவர் விருப்பு வெறுப்பு அற்ற மனநிலை கொண்டவர் ஆதலின் 

இவர்களைக் கண்டு எந்த வருத்தமும் கொண்டதாகக் காட்டிக் 

கொள்ளவில்லை. 

அவர் கவுந்தி அடிகளுக்கு அறவுரை கூறினார். மூன்று 

பேருண்மைகளை அவர் கவுந்தி அடிகளுக்கு உரைத்து அருள் 

செய்தார். “ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும்'” என்றும், 

“வாழ்க்கை நிலையற்றது'' என்றும், '“பிறப்பு அறுக்க அருகன் 

திருவடி வணங்க வேண்டும்”” என்றும் அறவுரை கூறினார். 

கவுந்தி அடிகள் பெருமகிழ்வு கொண்டு இறைப் 

பேரருளை வியந்து போற்றினார். அருகனைப் புகழ்ந்து 

பேசினார். அருகனின் திருநாமங்களைச் சொல்லி வாழ்த்தினார். 

சாரணர் பெருமகனார் அவருக்குப் 'பிறவி நீங்குக; பாசம் அறுக”” 

என்று ஆசி கூறி அச் சிலாதலம் விட்டு எழுந்து ஏகினார். அங்கே 

ஒரூ. வியத்தகு காட்சி நிகழ்ந்தது. அவர் அந்தரத்தில்
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சிலாதலத்துக்கு மேல் ஒரு மூழம் உயர நின்றார். அது 

புதுமைமிக்கதாக இருந்தது. அதன்பின் அவர் விண்ணில் 

உயர்ந்து வான்வழிச் சென்று மறைந்தார். ஏனைய இருவரும் 

அச்சாரணரைத் தொழுது வணங்கினர். தம் பிறவிப் பிணியும் தீர்க 

என வேண்டிக் கொண்டனர். 

அதன் பின் காவிரி நீர்த் துறையை அடுத்துப் 

பூவிரிசோலை ஒன்றில் தங்கினர்; அங்கு அவ்விருவரும் 

களைத்து அயர்ந்து இருந்தனர். அயலில் கவுந்தி அடிகள் துணை 

இருந்தனர். 

இளங் காதலர்கள் இவர்கள் காமனும் ரதியுமாகப் 

புதியவர்களுக்குக் காட்சி அளித்தனர். பரத்தை ஒருத்தியும், 

அவள் காதலன் வெற்றுரையாளன் ஒருவனும் அவ்வழியே 

வந்தனர்; அவர்கள் விழிகளில் இவர்கள் பட்டனர். இவர்கள் 

பேரழகில் மயங்கிய அவர்கள், ''இவர்கள் யார்?'' என்று அந்த 

முதிய தவமாதினைக் கேட்டனர். “மக்கள் காணீர்! மிக்க 

துயரமூற்றனர்; அவர்களை விட்டு விலகுவீர்'' என்றார். 

“மக்கள்” என்றால் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்தவர் என்ற 

பொருளில் எடுத்துக் கொண்டு '“ஒரு தாய் வயிற்றுப் பிறந்தவர் 

காதல் செய்வதும் உண்டோ?'' என்று எள்ளி நகையாடினர். 

இதனைத் தாங்காது கவுந்தி அடிகள் வெகுண்டு அவர்களைச் 

சபித்தார். எள்ளிப் பேசிய அவர்களை “முள்ளுடைக் காட்டில் 

முதுநரியாகுக ்” என்று சாபமிட்டார். 

அவர்கள் நரிகளாக மாறி ஊளையிட்டனர். இந்த 

மாற்றத்தைக் கண்டு கோவலனும் கண்ணகியும் திடுக்கிட்டனர். 

பெருமை மிக்க கோவலனும் கண்ணகியும் அஞ்சி இரக்கம் 

கொண்டு அவர்களுக்காகப் பரிந்து பேசினர். “நெறியில் 

நீங்கியவர்கள் அறியாமையால் இழைத்த தவறுகள் இவை; 

அவர்கள் பிழைத்துப் போவது தக்கது; அவர்களை 

மன்னிக்கவும்” என்று வேண்டினர். 

யாண்டு ஒன்று அவர்கள் உறையூரினை அடுத்த 

காட்டில் உறைவர்; பின் அவர்கள் தன் பழைய. உரு பெறுவர்” 

என்று கூறி அவர்கள் சாபத்தை மாற்றினார். அதன்பின் இவர்கள் 

தாம் தங்கி இருந்த சோலையை வீட்டுச் சோழர் தம்
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தலைநகராகிய உறந்தையை அடைந்தனர். அவ் உறையுூருக்குக் 

'கோழியூர்'' என்ற பெயரும் அக்காலத்தில் வழங்கியது. அதற்கு 
ஒரு கதை பின்னணியாக விளங்கியது. யானையை ஒரு சேவற் 

கோழி வென்றது என்று கூறப்படுகிறது. வீரத்திற்கு இது ஒரு 
எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியது; திருவரங்கத்தை அடுத்து 
அவர்கள் உறையூர் போய்ச் சேர்ந்தனர். அது சோழ நாட்டின் 
தென் எல்லையாக இருந்தது. 

ஃ._ மதுரைக் காண்டம் 

11. காடுகளைக் கடத்தல் 
கோடுகாண் காதை) 

மூன்று குடைகளை அடுக்கி வைத்தது போன்ற 
முக்குடைக் கீழ் அதன் குளிர் நிழலில் உறையும் தேவன் ஆகிய 
அருகன்; அவன் ஞாயிறு போன்ற ஒளி படைத்தவன்; அசோக : 
மரத்து நிழலில் அமர்ந்தவன்; அவன் திருவடி வணங்கினர். பின்பு 
வழிபாடு முடித்து அவ்ஊரில் நிக்கந்தன் பள்ளி என்ற 
அறப்பள்ளியை அடைந்தனர். அங்கே சமணத் துறவிகள் சிலர் 
தங்கி இருந்தனர். ஆற்றிடைக் குறையாகிய திருவரங்கத்தில் 
சாரணர் பெரு மகன்பால் கேட்டு அறிந்த அறமொழிகளைக் 
கவுந்தி அடிகள் அவர்க்குச் செப்பினார். அத்துறவிகள் 
தங்கியிருந்த மடத்திலேயே அம்மூவரும் ஓர் இரவு தங்கினர். 

மறுநாள் காலையில் உறையூரைவிட்டுத் தென்திசை 
நோக்கிச் செல்லப் புறப்பட்டு வைகறை யாமத்தில் உறையூர் 
எல்லையைக் கடந்து வழியில் ஒரு சோலையகத்துத் தங்கினர். 

மாங்காட்டு மறையவன் 

அப்பொழுது பாண்டியன் புகழைப் பறை சாற்றி 
யவனாய் ஒரு மாமறையாளன் அவர்கள் மூன் வந்து சேர்ந்தான். 
அவனை நோக்கி “நும் ஊர் யாது? இங்கு வருவதன் காரணம் 
என்ன?'' என்று கோவலன் வினவினான். 

அவன் பாண்டிய நாட்டில் இருந்து வந்தவன் என்பதை 
அவன் கூற்று நிறுவியது. பாண்டியர் தம் பண்டைப்
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பெருமைகளை அடுக்கிக் கூறினான். கடல் அலைகள் கரைகளில் 

மோத அவற்றில் கால் வைத்து அதனை அடக்கினான் ஒரு 

பாண்டியன்; அவன் வடிம்பலம்ப நின்ற பாண்டியன் 

எனப்பட்டான். அவன் அதனை வற்றச் செய்வதற்குத் தன் 

கைவேலைக் கடலில் எறிய அது பொறுக்காது கடல்கோள் 

எழுந்து பல்றுளியாற்றையும் குமரிக் கோடு என்னும் 

மலையையும் அழித்துவிட்டது. எல்லை சுருங்கிய காரணத்தால் 

அவன் அதனைப் பெருக்க வடநாடு படையெடுத்துச் சென்று 

கங்கையையும், இம௰யத்தையும் தன் அடிப்படுத்தினான். இது 

ஒரு வரலாறு. 

மற்றொரு பாண்டியன் இந்திரனால் பாராட்டப் பட்டான். 

அவன் தந்த பொன்னாரத்தைத் தன் கழுத்தில் பூண்டான். 'ஆரம் 

பூண்ட பாண்டியன்' என அவன் பாராட்டப் பெற்றான். 

மற்றொரு பாண்டியன் இந்திரனை எதிர்த்து அவன் 

தலைமுடியைத் தன் கைச் செண்டால் அடித்துச் சிதறச் 

செய்தான். அதனால் இந்திரன் வெகுண்டு எழுந்து எழில் மிக்க 

மேகங்களை மழை பொழியாமல் தடுத்தான்; அவற்றைச் சிறைப் 

பிடித்து இழுத்து வந்து நிறைமழை பொழியுமாறு பாண்டியன் 
கட்டளை இட்டான். 'மேகத்தைக் கால் தளையிட்டுப் பணிவித்த 

பாண்டியன் இவன்” என்று பாராட்டப்பட்டான்; இச்செயலைச் 

செய்தவன் உக்கிரப் பெருவழுதி என்பான் ஆவான். இம் 

மூவரையும் வாழ்க என்று வாழ்த்துக் கூறியவனாய் அம்மறை 

யவன் வந்தான். பாண்டியனின் புகழ் மொழிகளை அடுக்கிக் 

கூறிய பின் அவன் தன் பயணத்தைப் பற்றி ஒரு 

விரிவுரையையே நிகழ்த்தினான். 

“திருவரங்கத்தில் திருமால் துயிலும் வண்ணத்தை யும், 

திருவேங்கடத்தில் அத் தெய்வம் நிற்கும் அழகினை யும் காணப் 

புறப்பட்டேன். யான் குடமலை மாங்காட்டில் வசித்து 

வருபவன், தென்னவன் நாட்டின் தீது தீர் சிறப்பை நேரில் கண்டு 

வருகிறேன்; அதனால்தான் அவனை வாழ்த்திக் கொண்டு 

வருகிறேன்; இதுவே என் வருகை”' என்று அவ் அந்தணன் 

உரைத்தான். தேசங்கள் பல கண்ட அவனிடம் கோவலன் நேசம் 

பாராட்டினான். 

“மாமறை முதல்வனே! மதுரைக்குச் செல்லும் நெறியாது? 

அதனைக் mys’ என்று கோவலன் கேட்க அவன் 

வழித்திறத்தைத் தன் நாவன்மை தோன்றக் கூறினான்.
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முன்று வழிகள் 

“நீங்கள் இந்தக் கடும் வெய்யிலில் காரிகை இவளுடன் 

புறப்பட்டு வந்துள்ளீர்; குறிஞ்சியும் முல்லையும் தம் நல்லியல்பு 

திரிந்து பாலை என்று இந்நிலப் பகுதிகள் வடிவம் கொண் 

டுள்ளன. இந்த நெடுவழியைக் கடந்து சென்றால் கொடும்பாளூர் 

என்னும் ஊரில் நெடுங்குளம் ஒன்று வரும்; அங்குச் சிவன் ஏந்தி 

நிற்கும் சூலத்தைப் போல அதன் கரையில் மூன்று வழிகள் 

கிளைக்கின்றன. 

வலது புறம் 

இதன் வலப் பக்கம் சென்றால் மராம், ஓமை, உழிஞ்சில், 

மூங்கில், காய்ந்து கிடக்கும் மரம் முதலியன உள்ள காடு 

உள்ளது. நீர் வேட்கையால் மான்கள் கூவி விளிக்கும் 
காட்டையும், எயினர் குடியிருப்பையும் கடந்தால் ஐவனம் 

என்னும் நெல்லும், கரும்பும், தினையும், வரகும், 

வெள்ளுப்பும், மஞ்சளும், கவலைக் கொடியும், வாழை, கமுகு, 

தெங்கு, மா, பலாவும் சூழ்ந்த தென்னவன் சிறுமலை தோன்றும். 

அம்மலையை வலமாகக் கொண்டு சென்றால் மதுரை 

யம்பதியை அடையலாம்” என்றான். 

இடப் புறம் 
“அவ்வழி செல்லாமல் இடப்பக்கம் சென்றால் வயல் 

களும் சோலைகளும் உடைய வழியைக் கடந்தால் திருமால் 

குன்றத்தை அடைவீர். அங்கே மயக்கம் கெடுக்கும் பில வழி 

ஒன்று உண்டு. இப் பில வழியில் சென்றால் புண்ணிய 

சரவணம், பவகாரணி, இட்டசித்தி என்ற பெயர் பெற்ற மூன்று 
35 பொய்கைகளைக் காண முடியும்”'. 

“அவற்றுள் புண்ணிய சரவணம் ஆகிய பொய்கையில் 

நீராடினால் இந்திரன் எழுதிய ஐந்திரம் என்னும் இலக்கணத்தை 

அறிந்தவர் ஆவீர்”. 

“பவகாரணி என்னும் பொய்கையில் நீராடினால் இந்தப் 

பிறவிக்குக் காரணமாக இருக்கும் பழம் பிறப்பைப் பற்றி 
சா 

அறிவீர்”.
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““இட்டசித்தியில் நீராடினால் நீங்கள் கருதும் பொருள் 

அனைத்தும் பெறுவீர். எனவே இப்பிலத்துள் சென்று 

ஏதோனும் ஒன்றில் மூழுக வேண்டும் என்று கருதினால் தீருமால் 

குன்றத்தில் அங்கு வீற்றிருக்கும் திருமாலை முதலில் 
வணங்குவீராக. அத் திருமாலைத் துதித்து விட்டு அம்மலையை 

மூம்முறை வலம் வந்தால் அங்கே சிலம்பாற்றங் கரையில் மலர் 

பூத்தவேங்கை மரத்து நிழலில் ஒரு பெண் தெய்வம் வந்து 

தோன்றும். அத்தெய்வம் மூன்று வினாக்களைத் தொடுக்கும். 

இம்மைக்கு இன்பம் தருவது யாது? மறுமைக்கு இன்பம் தருவது 

யாது? இவ்விரண்டும் அல்லாமல் எப்பொழுதும் நிலைத்து 

நிற்கும் இன்பம் யாது? என்ற வினாக்களை எழுப்பும்; 

இவற்றிற்குத் தக்க விடை தந்தால் பிலத்துக்குள்ளே செல்லும் 

தகுதி உண்டு என்று அத்தெய்வம் உறுதி செய்யும். 

அவர்களுக்கு உள்ளே செல்ல வழி காட்டும்; அவள் அம் 

மலையில் நிலைத்து வாழ்பவள்; மலைச் செல்வி என்று 

அவளைக் கூறுவர். 

அவள் தகுதி உடையவர்க்கே கதவினைத் திறந்து 

விடுவாள். அந்நெடிய வழியே சென்றால் பல கதவுகள் 

இடையிடும். இறுதியில் 'ஒட்டுக் கதவு' ஒன்று தோன்றும். 

அதாவது இரண்டு கதவுகள் ஒட்டிய கதவு அது ஆகும். அதன் 
உள்ளே சென்றால் சித்திரம் போன்ற சீர்மை உடைய அழகி 

ஒருத்தி தோன்றுவாள். “அழிவு இல்லாத பேரின்பம் எது? 

என்பதற்கு விடை தந்தால் உதவுவேன்”' என்று கூறுவாள். 

தக்கவிடை தராவிட்டாலும் அவர்களுக்கு எத்தகைய துன்பமும் 

விளைவிக்கமாட்டாள். நெடு வழிமட்டும் காட்டுவாள்; விடை 

தருவாரை அந்த மூன்று பொய்கைகளையும் காட்டி அங்கே 

அவர்களைக் கொண்டு விடுவாள். அவள் திரும்பிவிடுவாள். 

பஞ்சாட்சர மந்திரத்தையும், அஷ்டாட்சர மந்திரத்தையும் 
உச்சரித்துக் கொண்டு விரும்பிய பொய்கையில் முழுகினால் 

விரும்பிய பேறுகள் கிடைக்கும். கண் கூடாகக் கண்ட 

அனுபவம் இது; நம்பிச் செல்லலாம்” என்றான். 

“இவற்றின் பயனைக் கருதாமலும் செல்லலாம்; 
திருமாலை நினைத்து வழிபட்டால் அவன் கருடக் கொடியுடைய 

தூண் தோன்றும். அதை வழிபட்டு இத்தீருமால் திருஅருள்
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பெற்று அதன் பின் எளிதில் மதுரை அடையலாம்”' என்றான். 

“Ag பில வழி'' என்று கூறி விளக்கினான். 

இடைப் பட்ட வழி 

“அந்நெறி படர விருப்பம் இல்லை என்றால் இடையது 

செம்மையான நெறியாகும். சோலைகள் மிக்க ஊர்கள் 

இடையிட்டு வரும் காடுகள் பல கடந்தால் அரிய வழி ஒன்று 

அகப்படும். அங்கே வருத்தும் தெய்வம் ஒன்று குறுக்கிட்டுத் 

தடுக்கும். அச்சம் தராத விரும்பத்தக்க வடிவத்துடன் வந்து காட்சி 

தரும்; செல்வோரைத் தடுத்து நிறுத்தும். இது ஒரு இடையூறு; 
அவ்வளவுதான்; அதை மீறிச் சென்றால் மூன்று வழிகளும் 

சந்திக்கும் மதுரைப் பெருவழியை அடையலாம்; பின் நேரே 

மதுரை சென்று சேரலாம்”' என்று மூன்று வழிகளைப் பற்றியும் 

விளக்கமாகக் கூறினான். 

இச்செய்திகள் அனைத்தும் கேட்டு அவற்றிற்கு மறுப்பு 

உரைத்தார் கவுந்தி அடிகள். “பிலம் புகுந்து நலம் பெறத் தேவை 

இல்லை; அங்கே பொய்கைகளில் முழுகிப் புண்ணியம் தேடத் 

தேவை இல்லை”' என்று புகன்றார். “புண்ணிய தீர்த்தம் முழுகி 

ஐந்திரம் என்னும் நூலைப் பெறத் தேவை இல்லை. அருகன் 

அருளிய மெய்ந் நூல் தம்மிடம் உள்ளது”' என்று அறிவித்தார். 

“பவகாரணியில் முழுகிப் பிறப்பு அறியத் தேவை' இல்லை. 

சென்ற பிறப்பின் செய்திகள் எல்லாம் இந்தப் பிறப்பைக் 

கொண்டு அறிய மூடியும்'' என்றார். “இட்டசித்தி முழுகி விரும்பி 

யதைப் பெறத் தேவை இல்லை; உண்மைவழி நின்று 

உயிர்களுக்கு உதவினால் உயர்வு அடைய மூுடியும்'' என்று 
தெரிவித்தார்; அவ் அந்தணன் அறிவித்த அறிவுரைகளை 

மறுத்துக் கூறி அவன் கூறிய இடை வழியே செல்லத் தக்கது 

என்று தேர்ந்து எடுத்தார். 

மறையவனுக்குத் தம் கோட்பாடுகளை அறிவித்து 

அவனுக்கு விடை தந்து அனுப்பி விட்டுக் கோவலன் 

கண்ணகியுடன் அன்று அந்த ஊரில் தங்கினார். மறுநாள் மூவரும் 

புறப்பட்டுக் காட்டு வழியே தொடர்ந்து நடந்தனர். 

கவுந்தி அடிகளும் கண்ணகியும் அயர்ந்து மெய் வருந்தி 

ஒரு புறம். தங்கி ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டனர். இந்த
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இடைவெளியில் வழியே ஒரு பக்க வழியில்திரும்பிக் குடிக்க நீர் 

கொணர ஒரு பொய்கைக் கரையைக் கோவலன் அடைந்தான். 

அதன் துறையில் நின்றபோது தெய்வம் ஒன்று அவனைச் 

சந்தித்தது; மாதவிபால் அவன் நேயம் கொண்டவன். அவன் 

விரும்பும் வண்ணம் வயந்த மாலை வடிவில் அவன் முன் 

சென்றது. கொடி நடுக்குற்றது போல் அவன் அடியில் விழுந்து 

ஆங்குக் கண்ணீர் உகுத்தாள். சோகக் கதையைச் சொகுசாகக் 

கூறினாள். “மாதவி எழுதிய வாசகம் தவறாக உன்னிடம் யான் 

திரித்து உணர்த்திவிட்டேன். அதனால்தான் நீ கொடுமை செய்து 

விட்டாய் என்று கூறிக் கடிந்து என்னை மாதவி 

அனுப்பிவிட்டாள்; அவளும் கணிகை வாழ்க்கையைக் 

கைவிட்டு என்னையும் வெளியேற்றி விட்டாள். அதனால் 

மதுரை செல்லும் வணிகக் கூட்டத்தோடு வழி அறிந்து உன்னை 

வந்து அடைந்தேன்”' என்று கூறி நீலிக் கண்ணீர் வடித்தாள். 

அவள் கூற்றை அவன் நம்பவில்லை; மாங்காட்டு 

மறையவன், மயக்கும் தெய்வம் வழியில் தடுக்கும்”' என்று 

கூறியது நினைவுக்கு வந்தது; உடனே பாய் கலைப்பாவை 

மந்திரம் சொல்லி அவளை அச்சுறுத்தினான். 

அவன் தெய்வ மந்திரத்துக்கு அஞ்சி அவள் உய்யும் வழி 

நாடி, “வனசாரணி யான்; உன்னை மயக்கம் செய்தேன்; இச் 

செய்தியைப் புனமயில் சாயலாள் கண்ணகிக்கும், புண்ணிய 

முதல்வியாகிய கவுந்தி அடிகட்கும் உரையாமல் ஏகுக'' என்று 

வேண்டிக் கொண்டாள். அத்தெய்வம் அவனை விட்டு 

அகன்றது. 

அவன் தாமரை இலையில் தண்ணீர் ஏந்தி அயர்வுறு 

மடந்தை கண்ணகியின் அருந்துயர் தீர்த்தான். 

அந்தக் கடும் வெய்யிலில் பகற்பொழுது செல்வது அரிது 

என்று கருதி அங்குப் பல்வகை மரங்கள் செறிந்த ஐயை 

கோட்டத்தில் ஒரு புறம் அடைந்தனர். வழிப்பறிக் கொள்ளை 

செய்து வளம் கொழித்து வாழும் வேடுவர்கள் அங்கு MS 

கொற்றவை கோயிலுக்கு வழிபாடு செய்தனர்; பலிக் 

கொடையும் ஈந்தனர்.
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12. கொற்றவையை வழிபடுதல் 
(வேட்டுவ வரி) 

கடுமையான வெய்யிலில் நடந்ததால் கண்ணகி மிக்க 
துன்பத்தை அடைந்தாள்; மூச்சு வாங்க உயிர்த்தாள்; ஐயை 
கோட்டத்து ஒரு பக்கம் நடந்த களைப்புத் தீர மூவரும் 

இருந்தனர். 
அக்கோயிலின் மறுபக்கத்தில் சாலினி என்னும் தேவராட்டி 

ஒருத்தி தெய்வமுற்று ஊர் நடுவே இருந்த மன்றத்தில் 
அடிபெயர்த்து ஆடினாள்; “மக்கள் வாழும் நகரங்களில் பசுக் 
கூட்டங்கள் மிக்கு உள்ளன; வில்லேந்தும் வேடுவர் மன்றுகள் 
வெறிச்சிட்டுக் கிடக்கின்றன. இவர்கள் அறக்குடியினர் போல் 
அடங்கீக் கிடக்கின்றனர். கொற்றவைக்கு உற்ற பலி 
தராவிட்டால் அவர்கள் வெற்றிபெற இயலாது; கள் பெற்று 
மகிழும் வாழ்க்கை வேண்டும் என்றால் கொற்றவைக்குப் பலி 
இட்டு மேற் செல்லவும்'' என்று அறிவித்தாள். அவர்களைச் 
செயல்படத் துண்டினாள். 

வீர மரபினராகிய அவ்வேடுவர் பலி இட்டுத் தம் தலையை 
எண்ணுவரே யல்லாமல் நோயில் பட்டு இறத்தலை அவர்கள் 
விரும்பியது இல்லை. அத்தகைய வீர மரபினர் தம் குடிப் பிறந்த 
குமரிப் பெண் ஒருத்தியைக் கோலம் செய்து கொற்றவை 
ஆக்கினர். கொற்றவை வேடம் பூட்டினர். அவள் சுருண்ட 
கூந்தலை அரவின் குட்டி போலக் காட்சி பெறுமாறு கட்டி 
முடித்தனர்; தோட்டத்துள் மேய்ந்த பன்றியைக் கொன்று அதன் 
வளைந்த கொம்பினைப் பிடுங்கிப் பிறைச்சந்திரன் எனச் 
சூட்டினர்; புலிப்பல்லைக் கோத்துத் தாலி என அணிவித்தனர். 
புலித்தோலை மேகலையாக உடுத்திக் கரிய நிறத்து வில் 
ஒன்றினை அவள் கையில் தந்து கலைமான் மீது அமர்வித்தனர். 
பறவையும், கிளியும், காட்டுக் கோழியும், நீல நிறமயிலும், 
பந்தும், கழங்கும் தந்து ஏத்தித் துதித்தனர். சண்ணப் பொடியும், 
குளிர் சந்தனமும், அவரையும், துவரையும், எள்ளுருண்டையும், 
கொழுப்புக் கலந்த சோறும், பூவும், புகையும் மற்றும் மணப் 
பொருள்களும் ஏவல் செய்யும் வேட்டுவப் பெண்கள் ஏந்தி வரச் 
செய்தனர். வழிப்பறி செய்யுங்கால் கொட்டும் பறையும், 
சூறையாடும் போது ஊதி ஒலிக்கும் சின்னமூம், கொம்பம், 
குழலும். பெருமை மிக்க மணியும் அனைத்தும் இயைய
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ஒலிக்கச் செய்தனர். அக்கொற்றவை வடிவில் குமரிப் 

பெண்ணை மூன்னால் நிறுத்தி வைத்து பலிப் பீடிகை முன் நின்று 

மானை உளர்தியாகக் கொண்ட கோயில் தெய்வமாகிய 

கொற்றவையை வணங்கிக் கைதொழுது ஏத்தினர். 

அப்பொழுது காலடி நோவக் கணவனோடு இருந்த மணம் 

DEF கூந்தலை உடைய கண்ணகியை நோக்கிச் சாலினியாகிய 

முதுமகள் தொடர்ந்து தெய்வம் உற்றுப் பாராட்டிப் பேசினாள். 

“இவளோ கொங்கச் செல்வி; குடமலையாட்டி; தென் தமிழ்ப் 

பாவை பெற்ற தவச் செல்வி; உலகுக்கே ஒளிதரும் ஒப்பற்ற 

மணிவிளக்கு ஆவாள்”' என்று தெய்வமுற்று உரைத்தாள். 

“இம் மூதாட்டி பேதைமை பேசினாள்'' என்று 

கூறியவளாய்க் கணவனின் முதுகுபுறத்தில் ஒதுங்கி நின்றாள். 

அரும்பிய மூரலில் புதுமையைத் தந்தாள். குமரிக் கோலத்தில் 

இருந்த கொற்றவையை அவ்வேடுவர்கள் பல பெயர்களைச் 

சொல்லித் துதித்தனர். பிறை சூடிய பெருமாட்டி என்றும், 

நெற்றிக் கண் படைத்த தெய்வம் என்றும், பவளவாயினை 

உடையவள் என்றும், வளையல் அணிந்த கையில் சூலம் 

ஏந்தியவள் என்றும், சிங்கத்தின் தோலை மேகலையாக 

அணிந்தவள் என்றும், காலில் சிலம்பும் வீரக்கழலும் 

அணிந்தவள் என்றும், கொற்றம் தரும் வில்லை ஏந்தியவள் 

என்றும், மகிடாசுரனை வென்று அவனை அடக்கி அவன் 

முடிமீது அடிவைத்து ஆடியவள் என்றும், அவ்வாட்டத்தில் 

அவன் தலைவேறு உடல் வேறு என இருவகைக் கூறுபட்டது 

என்றும், இன்னும் அமரி குமரி எனப் பல்வேறு பெயர்களில் 

அழைத்தனர். அந்தக் குமரிப்பெண் கொற்றவை கோலத்தில் 

இருந்து அவர்களுக்கு அருள் செய்தனள். இனி வரிப் பாடல்கள் 

பாடலாம் என்று அவள் ஆணையிட்டனள்; அதனைத் 

தொடர்ந்து அவர்கள் பாடத் தொடங்கினர். 

ஐயை கோயில் முற்றத்தைப்பற்றி முதற்கண் பாடினர். 

“ஆங்கு நாகம், நரந்தம், ஆச்சா, சந்தனம், சே, மா இம்மரங்கள் 

செறிவு பெற்றன”'. 

“வேங்கை, இலவம், புன்குமரம் இவை பூக்களைச் 

சொரிந்து அழகுபடுத்தின'”.
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“மரவம், பாதிரி, புன்னை, குரவம், கோங்கம் இவை 

மலர்ந்தன; இவற்றின் கொம்புகளில் வண்டுகள் ஆர்த்தன; 
அவை யாழ்போல் ஒலி செய்தன”' என்று பாடினர். 

அடுத்து அவர்கள் வேடுவர் தம் குலத்தைச் சிறப்பித்துப் 
பாடினர். 

“கொற்றவை கோலம் கொண்ட இப்பொற்றொடி மாது 
மிக்க தவம் செய்தவள்; அவள் பிறந்த குலம் அவளால் பெருமை 
பெற்றது.” 

அடுத்துக் கொற்றவையைச் சிறப்பித்துப் பாடத் 
தொடங்கினர். 

“யானைத் தோலையும், புலித்தோலையும் போர்த்தி 
எருமைத் தலையின் மேல் ஏறி நின்றவள் நீ! நீ மறைகளையும் 
கடந்த பொருளாக விளங்குகிறாய். வானவர்கள் உன்னை 
வணங்குகின்றனர். ஞானக் கொழுந்தாய். நீ விளங்குகின்றாம். 
அத்தகைய சிறப்பை நீ படைத்துள்ளாய்.” 

“கையில் வாள் ஏந்தி மகிடனை அழித்துக் கலைமான் மீது 
நிற்கின்றாய். அரி, அரன், அயன் இம் மூவர் உள்ளத்தும் 
நிறைந்தவள். நீ சோதி விளக்காக அவர்கள் உள்ளத்தில் சுடர் 
விடுகின்றாய்”'. 

சங்கும் சக்கரமும் உன் திருக்கையில் தாங்கி நிற்கிறாய். 
சிங்க ஏற்றில் அமர்ந்து இருக்கின்றாய். கங்கையை முடியில் 
அணிந்த சிவனின் இடப்பாகத்து உறைகின்றாய். வேதங்கள் 
உன்னை ஏத்திப் புகழ்கின்றன””. 

“மற்றும் கொன்றையும் துளவமும் சேரத் தொடுத்த 
மலர்ப்பிணையலைத் தோள் மேல் இட்டு அசுரர் வாட அமரர் 
வாழக் குமரிக் கோலத்தில் மரக்கால் கூத்து ஆடிக் காட்டினாய்”. 

“நீ மரக்காலில் நின்று ஆடும் போது உன் காற்சிலம்பு 
ஒலித்தது; சூடகமும், மேகலையும் மாறி மாறி ஒலித்தன. 
அவுணர்கள் வீழ்ந்தனர். நீ மரக் காலில் ஆடும்போது உன் 
காயாம் பூ போன்ற மேனியை வாழ்த்தி வானோர் மலர் 
தூற்றுவர். அது மழை போலப் பொழியும்".
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வெற்றிச் சிறப்புகள் விளம்புதல் 

“அச்சம் தரும் சீறூர் அதனில் வீரன் ஒருவன் ஆநிரை 

கவரச் செல்வான் என்றால் வாள் ஏந்திய கொற்றவை அதனை 

விரும்புவாள் என்பது உறுதி. அவள் அருள் செய்தால் பகைவர் 

ஊரைச் சார்ந்த காட்டில் கரிக்குருவி தன் கடிய குரலை இசைத்துக் 

காட்டும்; இது உறுதி. ”' 

கள் விலை பகர்வோர் கடன் கொடுக்க மறுக்கின்றனர். 
அதைப் பொறுக்காத மறவன் கையில் வில் ஏந்துகிறான். 

அவனோடு பறவைகள் அவனைத் தொடர்கின்றன. பகைவர் 

பசுநிரை கருதி அவன் போகும் காலத்தில் அவன் வில்லின் முன் 

கொற்றவையும் கொடி எடுத்து அவனுக்கு வெற்றியைத் தர முன் 

செல்வாள்; இது உறுதி”. 

“மாமை நிறம் உடைய இளநங்கையே! வேட்டுவர் 

மகளே! இதனைக் கேட்டு நீ மகிழ்வாய். இவை நின் ஐயன்மார் 

முதல் நாள் வேட்டையில் கொண்டு வந்து நிறுத்திய பசுநிரைகள்; 

அவற்றை வேல் வடித்துத் தந்த கொல்லனுக்கும், போரில் 

துடிகொட்டிய துடியனுக்கும், யாழ்ப்பாணருக்கும் ஆக 

இவர்களுக்குத் தந்துள்ளார். அவை அவர்கள் முற்றத்தில் 

நிற்கின்றன. இவை உன் ஐயன்மார் கொண்டு வந்த கொள்ளைப் 

பொருள்கள்; வெற்றி விருதுகள்; பரிசுகள்; நீ பெருமை 
[த்த 

உட கொள்வாயாக 

“மூருந்தின் முகை போன்ற முறுவல் உனக்கு அழகு 

செய்கிறது; நீ இங்கே பார்; உன் தலைவர்கள் கரந்தையராகிய 

பகையாளிகள் அலறக் கவர்ந்த பசு நிரைகள் இவை) 

கள்விலையாட்டி, ஒற்று அறிந்து வந்து கூறிய கானவன், 

புள்நிமித்தம் பொருந்தச் சொன்ன கணியன் இவர்கள் 

முற்றங்களில் நிறைந்துள்ளன. இது உனக்குப் பெருமை 

சேர்க்கும்”. 

“தாமரை போன்ற அழகிய கண்களை உடைய 

இளநங்கையே! நின் ஐயன்மார் அயலூர் சென்று ஆநிரைகள் 

கவர்ந்து வந்துள்ளனர். நரைமூது தாடியை உடையவர்கள்; கடு 

மொழி பேசியே பழகியவர்கள் நம் வேட்டுவமக்கள்; இந்த 

எயினர் எயிற்றியர் முன்றில்களில் இந்தப் பசுக்கள் 

நிறைந்துள்ளன. இச் செல்வம் கண்டு நீ பெருமை கொள்வாய்!”'.
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பலிக்கொடை படைத்தல் 

இவ்வாறு இவர்கள் தம் வெற்றிச்சிறப்பை விளம்பிப் 

பாடுகின்றனர். .அடுத்து அவர்கள் தம்மையே பலியாகத் தந்து 

கொற்றவைக்குச் சிறப்புச் சேர்க்கின்றனர். அவர்கள் ஆண்மை 

யும், துணிவும், வீரமும் இதனால் புலப்பட்டன; “கொற்ற 

வையே நீ பலி ஏற்றுக் கொள்”! என்று வேண்டினர். 

“மூனிவர்க்கும் தேவர்க்கும் அருள் செய்யும் தெய்வமே 

உன் இணையடி தொழுகின்றோம். அடல் வலி எயினர் நின்னை 

வணங்கித் தரும் பலிக்கடன் இது, நீ தந்த வெற்றிக்கு விலையாக 

அவர்கள் தம் மிடறு உகுகுருதியைத் தருகிறார்கள்; பெற்றுக் 

கொள்வாயாக”'. 

“நிணத்தில் இருந்து உகுகின்ற குருதி அதனை 
ஏற்றுக்கொள்: இது நீ தந்த வெற்றிக்கு ஈடு செய்வதாகும்” 

“அடுபுலி அன்ன வேடுவர்கள் துடியும் பறையும் கொட்ட 

நின் அடிக்குச் செலுத்தும் கடன் இது; பலிமுகத்தில் இடும் குருதி 
இதுவே எம் காணிக்கையாகும். இதனை ஏற்றுக் கொள்வாய்”. 

“வழிஇடை வருவோர் மிகுதி யாகட்டும்; அவர்களிடம் 

பறித்துத் திரட்டும் கொள்ளைகள் பெருகுவது ஆகட்டும். இந்த 

வேட்டுவர் படைக்கும் மடைப்பலி ஏற்று அருளுக''. 

“துடியொடு பகைவர் ஊரில் அடிவைத்து எறிவதற்கு 

அருள் செய்க; அதற்காக நீ பலிக்கடன் ஏற்பாயாக. அமுதுண்டு 

தேவர்கள் மடிகின்றனர்; நஞ்சுண்டு நீ வாழ்கிறாய். இது 

வியப்பாக உள்ளது; உன்னைப் போற்றி மகிழ்கிறோம்; பலி 

ஏற்று அருளுக”", 

“அருள் என்பதை தநெஞ்சகத்திலிருந்து அகற்றியவர்கள் 

நாங்கள். பொருள் கொண்டு அதற்காக மற்றவர்களைப் புண் 

செய்வதே எம் பண்பட்ட தொழில். நாங்கள் மறவர்கள்; நாங்கள் 

இடும் பலிக் கடனை உண்பாய்! நீ மருதிடைத் தவழ்ந்தாய்; உன் 

மாமன் வஞ்சகம் செய்து சகடத்தை அனுப்பினான். அதனை 

விகடம் ஆக்கி நீ வெற்றி கொண்டாய்: வீரம் மிக்க செயல் 91g)" 

என்று பாடினர்.
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நாட்டு வாழ்த்து 
இறுதியில் அவர்கள் வேட்டுவ வரிப்பாடல் நாட்டு அரசன் 

வாழ்த்தில் முடிகிறது. 

““மறைமுது முதல்வன் ஆகிய சிவபெருமான் அவன் தன் 

ஆணை கேட்டு அகத்தியன் பொதிகை மலையில் தங்கினான்; 

அப்பொதிகை மலைக்குத் தலைவனாகிய பாண்டியனின் 

பகைவர்கள் நாட்டில் போர்க்களமும், கரந்தைப் போரும் 

சிறப்பதாக. பகைவர்கள் அழிவு பெறுக! பாண்டியன் வெட்சிப் 

போரில் வெற்றி பெறுவானாக!'' என்று அவர்கள் வரிப்பாடல் 

முடிவு பெறுகிறது. 

13. புறஞ்சேரியில் தங்கிய செய்தி 
(புறஞ்சேரி இறுத்த காதை) 

பயணம் தொடர்தல் 

குமரிப் பெண்ணின் கொற்றவை கோலம் நீங்கியது. 

ஆடிமுடித்து அடங்கிய பின்னர்க் கோவலன் கவுந்தி அடிகள் 

கால்அடியில் விழுந்து, “இக்கொடிய வெய்யிலில் கடிய வழியில் 

கொடியனைய கண்ணகி செல்லுதல் இயலாது; பரல் 

வெங்கானத்தில் அவள் சீறடி படியாது. இரவில் செல்வதே 

தக்கது”' என்று விளக்கிக் கூறினான். 

“மேலும் பாண்டிய நாட்டில் கரடி ஏதும் இடர் செய்யாது) 

அவை புற்றுகளைத் தோண்டா. புலியும் மான் வேட்டை 

ஆடாது. பாம்பும், சூர்த் தெய்வமும், முதலையும் தம்மைச் 

சார்ந்தவரை வருத்துதல் செய்யா. செங்கோன்மை கெடாத 

சீர்மையுடைய பாண்டியர் காக்கும் நாடு என்று எங்கும் பரவிய 

புகழோ பெரிது; பகலில் செல்வதை விடப் பல்லுயிர்க்கு 

ஆதரவாக நிலவு வீசும் இரவிடைச் செல்வது ஏதம் தராது '' என்று 

அவன் தெரிவித்தான்; அதற்கு அவ்வடிகளாரும் இசைவு 

தந்தனர். கொடுங்கோலின் கீழ்வாழும் குடிகள் அவன் 

வீழ்ச்சியை எதிர்பார்ப்பது போலக் கதிரவன் சாய்வினை 

அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
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நிலவு வெளிப்பட்டது. பார்மகளும் கண்ணகிக்காக 
இரங்கிப் பெருமூச்சு விட்டாள். மீன்கள் தன்னைச் சூழந்து வர 

நிலா தண்ணொளி வீசியது. 

நட்சத்திரம் கோத்தது போன்ற முத்துவடம், சந்தனக் 

குழம்பு இவற்றைக் கண்ணகி அணியும் நிலையில் இல்லை. 

கழுநீர்ப் பூ கூந்தலில் அவள் அணிந்திலள். தளிர் மாலையோடு 

பூந்தழைகளும் அவள் மேனியை அழகு செய்தில. தென்றல் 

வீசுகிறது. நிலவு தன் கதிர்களை அள்ளிப் பொழிகிறது. எனினும் 

அது அவளுக்கு இன்பம் சேர்க்கவில்லை. அவள் மனநிலை 

அதற்கு இசைவு தரவில்லை. அவள்நிலை கண்டு பூமி 
வருந்தியது. மண்மகள் பெருமூச்சு விட்டு அடங்கினாள். 

அதன் பின்னர் வழியிடை நடந்து வருந்தும் மாது ஆகிய 
கண்ணகியை நோக்கி, “புலி உறுமும்; ஆந்தைகள் அலறும்; 
கரடி கத்தும். இவற்றைக் கண்டு அஞ்சாது என்னுடன் வருக” 
எனக் கோவலன் கூறினான். அவள் அவன் தோளில் கையைச் 
சார்த்திய வண்ணம் பின் தொடர்ந்தாள். கவுந்தி" அடிகள் 
அறவுரைகள் பேசிக் கொண்டே வர வழிநடைவருத்தம் 
தோன்றாமல் இருவரும் நடந்து சென்றனர். பேச்சுத்துணை 
அவர்களுக்குப் பெரிதும் உதவியது. 

கோசிகன் சந்திப்பு 

இரவுப் பொழுது நீங்கியது; காட்டுக் கோழி கத்தியது; 
பொழுது விடிந்தது. அந்தணர் உறையும் பகுதியைச் சேர்ந்தனர். 
கண்ணகியைக் கவுந்தியடிகள்பால் விட்டூ விட்டுக் கோவலன் 
தனியே நீங்கினான். தான் தங்கியிருந்த வீட்டின் முள்வேலியை 
விட்டு நீங்கி நீர் கொண்டுவர ஒரு பொய்கை நோக்கிச் சென்றான். 

சற்றுத் தொலைவில் கோசிகன் என்னும் அந்தணன் இவனை 
விடியற்பொழுதில் கம்மிய இருளில் கண்ணுற்றான். அவன் 
அடியோடு மாறிப் போயிருந்தான். காதலிதன்னோடு 
கடுவழிவந்ததால் அவன் கறுத்து விட்டான். அவனால் 
அடையாளமே கண்டு கொள்ள இயலவில்லை. இவன்தான் 
கோவலன் என்பதை அவனால் உறுதி செய்ய முடியவில்லை; 
அதற்காக அவன் ஒரு சூழ்ச்சி செய்தான். 

அங்கே மாதவிக் கொடி ஒன்று வெய்யிலுக்கு வாடிக் 
கிடந்தது; "இந்த வேனிலுக்கு நீ வாடிக் கிடக்கின்றாய். நீயும்
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கோவலன் பிரிய அதனால் வருந்தி இளைத்து வாடிய 

மாதவிபோல் வாட்டமுற்றிருக்கிறாயோ'' என்று பேச்சுக் 

கொடுத்துத் தனி மொழி பேசினான். இலை வேயப்பட்ட 

பந்தவிடை நின்று அவன் பேசினான். இந்தக் கோசிகமாணி 

இவ்வாறு கூறக் கேட்ட கோவலன், “'நீ கூறியது யாது?'' எனக் 

கேட்க அவன்தான் இவன் என்று தெரிந்தவனாய் அவனிடம் 

பேசி அவன் பெற்றோர்களின் அவலத்தையும், மாதவியின் 

மயக்கத்தையும் விரித்து உரைத்தான். 

“நின் தந்தையும் தாயும் மணிஇழந்த நாகம் போன்று 
துடித்து வருந்தினர். சுற்றத்தவர் உயிர் இழந்த யாக்கை எனத் 

துயரத்தில் ஆழ்ந்தனர். ஏவலாளர் பல இடத்தும் சென்று தேடித் 

திரும்பினர். தசரதன் ஆணையால் காடு அடைந்த இராமனைப் 

பிரிந்த அயோத்தி போல் நகர மக்கள் பெரிதும் வருந்தினர்'' 

என்று கூறினான். 

மாதவியின் நிலையினையும் கோசிகன் உரைத்தான்; 

வசந்தமாலைவாய்க் கசந்த செய்தியாகிய உன் பிரிவைக் 

கேட்டுப் பசந்த மேனியள் ஆயினாள் மாதவி. அவள் தன் 

நெடுநிலை மாடத்து இடைநிலத்துக் கிடந்து இடர் உற்றாள். 

அந்தச் செய்தியை அறிந்து அவள் துயர் தீர்க்க யான் அவளிடம் 

சென்றேன்; அவள் என்னிடம் ஒரு முடங்கல் தந்து 

அனுப்பினாள்” என்று வரிசைப் படுத்திக் கூறினான். 

பல இடங்களில் தேடி அலைந்து தான் இப்பொழுது 

அவனைக் கண்டதையும் எடுத்து உரைத்தான். மாதவி தந்த 

ஓலையை அவன் அழகிய கையில் நீட்ட அவன் அதனை 

வாங்கினான். தான் அவளோடு உறைந்த காலத்தில் நுகர்ந்த 

மணத்தை அது அவனுக்கு நினைவு ஊட்டியது; பழையநினைவு 

அவனை வாட்டியது; அதனை விரும்பி வாங்கினான். திரும்பத் 

தந்திலன்; ஏட்டை விரித்து அவள் எழுதியதைப் பாட்டு எனப் 

படித்தான். ''அடிகளே! யான் உம் திருவடிகளில் விழுகின்றேன்; 

வணங்குகின்றேன். குழம்பிய நிலையில் எழுதும் 

இச்செய்திகளைப் படித்து மனத்தில் கொள்ள வேண்டுகிறேன். 

குரவர் பணி இழத்தல், குல மகளோடு இரவிடைக்கழிதல் 

இரண்டிற்கும் யான் காரணமாகிறேன்; செயலற்ற நிலையில் 

சிந்தை இழந்து வருந்துகின்றேன். என்னை மன்னிப்பீராக”' 

என்று அவ் வாசகம் அமைந்திருந்தது. அவள் தீது இலள்; தான்



300 புறஞ்சேரி இறுத்த காதை 
தான் தவறுசெய்தவன் என்று உணர்ந்தான். '“இம்முடங்கலின் 

கருத்துகள் என் பெற்றோர்க்கும் பொருந்துகின்றன; இதனை 

அவர்பால் சேர்க்க'' என்று அவனிடம் தந்து தன் பெற்றோர்க்குத் 
தன் செய்தியையும் வணக்கத்தையும் கூறி “அவர்தம் 
துன்பத்தைக் களைக'' என்று கூறி அனுப்பினான். அதன்பின் 
அறவியாகிய கவுந்தியடிகளை அடைந்தான். 

பாணர்களுடன் உரையாடல் 

அங்கே பாணர்கள் சிலர் வந்திருந்தனர்; அவர்கள் 
கொற்றவையைப் போற்றிப் பண்ணுடன் யாழ்இசை மீட்டினர். 
அவர்களோடு சேர்ந்து கலந்து அப்பாடலை ஆசான் நிலையில் 
இருந்து அமைதியாகக் கேட்டு அவர்களோடு கலந்து பாடிப் பின் 
உரையாடினான். பின்பு, “மதுரை இன்னும் எத்தனை காவத 
துரத்தில் உள்ளது?”' என்று கோவலன் வினவினான். 

Huts மதுரைத் தென்றல் அங்குவந்து மதுரமாக 
வீசுவதைக் காட்டினர். “அது சந்தனம், குங்குமம், கஸ்துரி 
முதலிய கலவைகளின் சேறுகளில் படிந்தும், சண்பக மாலை, 
மாதவி, மல்லிகை, மூல்லை முதலிய பூக்களில் பொருந்தியும், 
சமையல் அறைப் புகை, அங்காடிகளில் அப்பம் சுடும்புகை, 
மைந்தரும் மாதரும் மாடங்களில் எழுப்பும் வாசனைப் புகை, 
வேள்விச் சாலையில் விரும்பி எழுப்பும் புகை, அரசன் 
கோயிலில் விரவிவரும் நறுமணம் இவை பலவும் கலந்து 
வருவது இம்மதுரைத் தென்றல்; இது புலவர் புகழும் பொதிகைத் 
தென்றல் போன்றது அன்று. அது குளிர்ச்சி தருவது: இது 
மணமும் புகையும் கலந்து மகிழ்ச்சி தருவது; மாபெரும் நகர் 
என்பதைக் காட்டுவது ஆகும். அதனால் இரண்டிற்கும் 
வேறுபாடு அறிய இயலும்; எனவே மதுரை மிகவும் அணித்து 
உள்ளது”' என்று அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினர். “அந்த அழகிய 
ஊருக்குத் தனித்துச் சென்றாலும் அச்சம் இல்லை; தடுப்பவர் 
யாரும் இல்லை; மடுத்துச் செல்லலாம்”” என்று கூறக் கோவலன் 
மற்றைய இருவரோடு முன்போலவே இரவில் பயணம் செய்து 
விடியற் காலையில் மதுரையை அடைந்தான். 

மதுரையை அடைதல் 

அங்கே அவர்கள் முதலில் கேட்டது சிவன் கோயிலின் 

முரசு; அதனோடு சேர்ந்து அவர்கள் கேட்டது அரசன்



சிலம்பின் கதை 301 

கோயிலின் காலைமூரசு; மற்றும் அங்கே மறையவர் வேதம் 

ஓதினர்; மாதவர் மந்திரம் கூறினர். இவையும் செவியில் வந்து 

விழுந்தன. 

படை வீரர்கள் அணி வகுத்து வகை செய்யும் போது 

எழுப்பிய ஓசை, போர்களில் பிடிபட்ட யானைகள் முழக்கம், 

காடுகளினின்று பிணித்து இழுத்துவரப்பட்ட களிறுகளின் 

கதறல், வரிசைப் படுத்தப்பட்ட குதிரைகள் கனைக்கும் குரல் 

ஓசை, கிணைப் பொருநர் பாடிய வைகறைப் பாடல் ஓசை, கடல் 

எழுப்பும் முழக்கம் போல் வந்து இவர்களை வரவேற்றன. 

அவர்கள் துன்பமெல்லாம் நீங்கி நகர்வந்து சேர்ந்துவிட்டோம் 

என்பதில் அளவிலா மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். 

அங்குப் ப௬மை மிக்க சோலைகள் இவர்களுக்குக் 

குளிர்ச்சியைத் தந்தன. குரவம், வகுளம், கோங்கம், வேங்கை, 

மரவம், நாகம், திலகம், மருதம், சேடல், செருந்தி, செண்பகம், 

பாடலம் முதலிய பன்மலர் விரிந்து அழகு தந்தன. மற்றும் குருகு, 

தளவம், முசுண்டை, அதிரல், கூதாளம், குடகம், வெதிரம், 

பகன்றை, பிடவம், மயிலை முதலியன பின்னிப் பிணைந்து 

வைகை நதிக்கு அமைந்த மேகலைபோல் காட்சிஅளித்தன. 

அந் நதியில் மணல் மேடிட்ட கரைகள் நதிக்கு அணி 

செய்து அழகு தந்தது. மணல்குன்றுகள் அதன் வனப்புமிக்க: 

கொங்கைகள் ஆயின. முருக்கமலர்கள் சிவந்த வாய் ஆயின; 

மூருக்க மலர்கள் இதழ்ச் செவ்வாய் ஆயின. நீரில் அடித்து வந்த 

மூல்லை மலர்கள் அதன் பல்லை நினைவுறுத்தின. அவை அதன் 

பற்கள் ஆயின. ஓடித்திரிந்த கயல்கள் அந்நதியின் கண்கள் 

ஆயின. கருமணல் கூந்தலைக் காட்டியது. இந்த மண்ணுக்கு 

வளம் தந்து தாயாக இருந்து பால் ஊட்டும் பாங்கில் நீர் தந்த 

இவ்வைகை நதி புலவர் புகழ்ந்து பாடும் பெருமை பெற்றது. 

இந் நதி பூவாடை போர்த்துக் கண்ணீர் மல்கிக் காட்சி 

அளித்தது. இவர்கள் படும் துயரம் கண்டு விடும் கண்ணீர் அது; 

கள்நீர் கண்ணீர் எனப்பட்டது. அதனை மறைத்து வைத்துக் 

கொண்டு வந்தது அது; வருத்தத்தில் அது பூக்களைப் 

போர்வையாகக் கொண்டு தன்னை மூடிக் கொண்டது. 

அதனைக் கண்ட இம் மூவரும், “இது வெறும் புனல் ஆறு 

அன்று: பூ Bo” என்று கண்டு வியந்தனர். அன்னநடை
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பயின்ற அழகி கண்ணகியும், அவள் கணவன் ஆகிய 

கோவலனும் அதனைத் தொழுது வணங்கினர். 

அதன் கரையைக் கடந்து நகருக்குச் செல்ல வேண்டுவது 
ஆயிற்று; அங்கு உயர்குடி மக்கள் உவகையுடன் உல்லாசப் 
பயணம் செய்யும் அம்பிகள் அடுக்கடுக்காக நிறுத்தப்பட்டு 
இருந்தன. அவற்றின் வடிவுக்கேற்ப அவை கரிமுக அம்பி, 
பரிமுக அம்பி, அரிமுக அம்பி எனப் பேசப்பட்டன. அவற்றை 

நாடும் மனநிலையில் அவர்கள் இல்லை. அங்கு இருந்த 
மரப்புணையாகிய கட்டு மரம் அதனைத் தேர்ந்து அதில் அமர்ந்து 
அவ்வாற்றினைக் கடந்தனர். வைகையின் மலர்ப்பொழில் 
சூழ்ந்த தென் கரையை அடைந்தனர். 

தேவர்கள் விரும்பித் தங்கும் நகர் அது என்று மதித்து 
அதனை வலம் செல்வது நலம் தரும் எனக் காவற்காடுகள் 
சூழ்ந்த அகழியைச் சுற்றிச் சென்றனர். மதிற்புறத்தே நடந்தனர். 
அந்த அகழியில் குவளையும், ஆம்பலும், தாமரையும் இவர்கள் 
துயரத்தை அறிந்தன போல் கண்ணீர் வீட்டன. கள் ஆகிய 
தேனைச் சொரிந்தன; அது கண்ணீர் எனப்பட்டது. அதன் 
தாள்கள் நடுங்கின; வண்டுகள் இனைந்து வருந்துவன போல் 
பண் அமைவு கொண்டு ஒலி செய்து இரக்கம் காட்டின. 

பகைவரை வெற்றி கொண்டதன் அறிகுறியாக எடுத்த 
மதில் கொடிகள் “வராதே” என்று தடூப்பன போல் மறித்துக் கை 
காட்டின. பல்வகைச் சோலைகள் மிடைந்த மதிலின் 
வெளிப்புறப் பகுதியை அடைந்தனர். அங்குத் துறவிகள் 
மட்டும் தங்கும் உரிமை பெற்றிருந்தனர். 

அந்தப் புறஞ்சேரியில் அவர்கள் தங்கினர். சிறிது நேரமே 
அங்குத் தங்க அவர்கள் இயலும்; இருள் வரும் வரை அங்கே 
அவர்கள் தங்க நேர்ந்தது. 

14. ஊரைச் சுற்றிவருதல் 
(ஊர் காண் காதை) 

பொழுது விடிந்தது. அவர்கள் தங்கி இருந்த சோலை 

களிலும், அடுத்து இருந்த நீர்ப்பண்ணைகளிலும், கதிர்மூற்றி 
வளைந்து இருந்த கழனிகளிலும் பறவைகள் துயில் நீங்கி
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ஒலிப்புச் செய்தன. பொய்கையில் உள்ள தாமரைகள் கதீரவன் 

ஒளிபட்டுத் தம் இதழ்கள் விரித்தன; ஊர்மக்கள் துயில் எழுந்து 

சுருசுருப்பாக இயங்கினர். 

கோயில்களில் முரசங்கள் ஒலித்தன; சிவன் திருக்கோயில், 

கருடக் கொடியை உயர்த்தியவன் ஆகிய திருமால் கோயில், 

மேழிப்படை தாங்கிய பலராமன் கோயில், சேவலைக் 

கொடியாக உடைய முருகன் கோயில், அறவோர் பள்ளிகள், 

வீரச்செயல் மிக்க அரசன் அரண்மனை இங்கு எல்லாம் சங்குகள் 

முழங்கின. அவற்றோடு முரசங்களும் ஒலித்தன. 

கவுந்தி அடிகள் அற உரைகள் 

கோவலன் கவுந்தியடிகளை வணங்கி எழுந்து பேசத் 

தொடங்கினான். சென்ற காலத்துக் கேடுகளை ஏடுகள் திறந்து 

படிப்பதுபோலக் கூறத் தொடங்கினான். “நெறிகெட்ட 

வழிகளில் சென்று என் வாழ்க்கையைப் பாழ்படுத்திக் 

கொண்டேன்; நறுமலர் மேனியளாகிய கண்ணகியைப் புதிய 

தேயத்துக்கு அழைத்து வந்தேன்; கடும் வழிகளில் கால்கடுக்க 

நடக்க வைத்தேன்; சிறுமை அடைந்தேன்; பெருமை 

இழந்தேன்”' என்று தன் நிலையை எடுத்து உரைத்தான். 

“இது கடந்த காலம்; அடுத்து நான் எடுக்கும் முயற்சி; 

அதற்காக ஊர் உள் சென்று உறவினர் அவர்களைச் 

சந்திப்பேன். வணிகர்கள் எனக்கு உறவினர்கள்; அவர்களைச் 

சந்திக்கும் வரை கண்ணகிக்குக் காப்பாக இருந்து உதவ 

வேண்டுகிறேன்; உங்களிடம் விட்டுச் சென்றால் அவளுக்கு 

எந்த இடர்ப்பாடும் நேராது”' என்று கூறினான். ஆறுதல் கூறி 

அவனை அனுப்பிவைக்க நினைத்துக் கவுந்தி அடிகள் அறத்தின் 

மேம்பாடு குறித்து அறிவுரை தந்தார். “விதி வலிது' என்று அவர் 

தாம் நம்பும் அறக்கோட்பாட்டை அவனுக்கு அறிவுறுத்தினார். 

“அறம் அறிந்த அறிஞர்கள் பலமுறை எடுத்துச் 
சொன்னாலும் நீதிகளைக் கேட்டு இந்த மாநிலத்தில் மாந்தர் 

நடந்து கொள்வது இல்லை; அது இந்த உலகத்து இயற்கை; 

தீமைபயக்கும் ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் பொழுது 

உறுதி குலைகின்றனர். தளர்ச்சி அடைகின்றனர்.” 

“கற்று அறிந்தவர்கள் கலங்குவது இல்லை. அவை 

வினைப்பயன் என்று விவேகம் காட்டுவர்; துறவிகளுக்குத் துயர்
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என்பதே இல்லை; மாதரைக் காதலித்து மாதுயர் அடைவோரே 
இவ்வுலகில் மிகுதியாவர்; அவர்களுக்கே இன்பதுன்பங்கள் மாறி 
மாறி வருகின்றன. மன்மதன் அவர்களை வாட்டுவான். அவர்கள் 
அதனால் வாழ்க்கையில் வாட்டம் அடைகின்றவர்; அது இன்று 
மட்டும் அல்ல; இது மானிட வரலாறு ஆகும். எடுத்துக் 
காட்டுகள் நம் நாட்டு ஏடுகள் எடுத்துக் காட்டியுள்ளன. 
தெய்வங்களும் இதற்கு விதி விலக்கு இல்லை. 

““பிரமனைப் படைத்த பரமன் இராமன் அவனுக்கே இந்த 
நிலை எற்பட்டது; தந்ைத இட்ட கட்டளை; அவனுக்கு அவன் 
மனைவி ஒரு கால் தளை; அவளோடு கானகம் அடைந்தான். 

அவன் பட்ட துயரம் இந்த உலகம் அறிந்தது.” 

“ஏன்? நளன் கதை எடுத்துக் கொள்; பிணக்கு என்பதே 
அறியாத 'காதலுக்கு' அவர்கள் சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. அவர்கள் 
ஏன் பிரிந்தார்கள்? காதலியைக் கானகத்தே காரிருளில் விட்டுப் 
பிரிந்தான். விதி அவர்களுக்குச் செய்த சதி; அதனால் நேர்ந்தது 

அந்தக் கதி” 

“இவர்களை நோக்க உன் வாழ்க்கை சீர்மை கொண்டது. 
மனைவி உன்னை விட்டுப் பிரியவில்லை. கிழிந்த கந்தல். 
வாழ்க்கை தான். ஒட்டுப் போட்டால் சரியாகி விடும்; உங்கள் 
காதல் வாழ்க்கை சோகம் அடைந்திலது. நீ ஏதம் கொள்வது 
வீண்'' என்று சான்றுகள் காட்டி அவனுக்கு ஆறுதல் கூறினார். 

கவலை நீங்குக; கூடல் நகரைக் கண்டு நீ திரும்பி வருக! 
வெல்க'' என்று கூறி விடை தந்தார். 

நகர் நுழைதல் 
அகழியை அடுத்து மதில் இருந்தது; அகழியைக் கடக்கச் 

சுருங்கை வழி ஒன்று; அதில் யானைகள் செல்வது வழக்கம். 

அத்தகைய பரப்பு அது பெற்றிருந்தது. அதனைக் கடந்து 
மதிலுக்குச் செல்லும் வீதி வழியே சென்றான்; இந்திரன் 
வைத்திருந்த அணிகலப் பேழை உள் இருந்தது போல நகரின் - 
வளமிகு காட்சி அவன் கண்ணுக்குப் புலப்பட்டது. 

யவனர் அரண் காத்து நின்றனர். அவர்களுக்கு ஐயம் 
எழாதபடி உள்ளூர் வாசிபோல் உள் நுழைந்து சென்றான்.
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பொழில் விளையாட்டு 

தெருக்களில் கொடிகள் அசைந்தன; பொது மகளிர் 

வீட்டை விட்டுத் தம் காதலர்களுடன் சென்று படகுகளை 

இயக்கித் தோணிகளில் விளையாடினர். ஆற்றில் நீந்தி 

மகிழ்ந்தனர். புனல் விளையாட்டில் பொழுது போக்கினர். 

அடுத்துப் பொழில் விளையாட்டில் பொழுது போக்கினர். 
சோலைகளில் சென்று பூக் கொய்தனர். மலர்களைத் தம் 

கூந்தலில் சூடிக் கொண்டும், மாலைகளை அணிந்து கொண்டும், 
சந்தனக்குழம்பு மார்பில் பூசியவராய்ப் பொழில் விளையாட்டில் 

ஈடுபட்டனர். 

கோவலன் அங்குச் சென்ற காலம் வேனிற்காலத்தின் 

இறுதியாகும்; நகரத்து மகளிர் இளநிலா முற்றத்தில் தம் 
காதலருடன் தம் படுக்கையில் கிடந்து பழைய நினைவு களில் 

மனம் செலுத்தினர். அவற்றுள் முதலாவது கார் காலம்; அது அம் 

மதுரை நகர மாந்தர் நினைவில் பசுமை நினைவுகளாக நிலைத்து 

இருந்தது. 

கார் காலம் 

அந்நகரில் கார்காலத்தில் மாலை வேளைகளில் மகளிர் 

சிவந்த நிறத்தில் அணிகலன்கள் அணிந்து கொண்டு விளங்கினர். 

இந்திரனுக்கு இது மதுரை மாநகர் என்பதை அவர்கள் தம் ஆடை 

அணிகளால் உணர்த்தினர். மாலை வேளைகளில் அவர்கள் தம் 

காதலருடன் அளவளாவினர். அவர்கள் தம் இடைக்குச் சிவந்த 

ஆடை அவர்கள் மேனிக்கு அழகு தந்தது; அவர்கள் தலையில் 

சூடிய பூக்கள் குடசம், செங்கூதாளம், குறிஞ்சி என்பனவாம். 

இவையும் சிவப்பு நிறப் பூக்களாகும். கொங்கைகளுக்குச் சிவப்பு 

நிறத்தை உடைய குங்குமம் பூசினர். செங்கோடுவேரி என்னும் 

பூவும் சிவப்பு நிறம் கொண்டது; அதன் பூக்களைக் கொண்டு 

மாலை அணிந்தனர். அவர்கள் அணிந்திருந்த மேகலையும் 

பவழத்தால் ஆகியது. அவர்கள் செவ் வணிகளோடு தம் 

காதலருடன் கழித்த காலம் அது; மதுரை மாநகர் கார்காலத்தில் 

விளங்கிய தோற்றம் இது; ஒரே நிறத்தில் அவர்கள் திறம் 

விளங்கியது. இது ஒரு தனிச் சிறப்பாக விளங்கியது. இது 

கார்காலத்து மகளிர் மகிழ்வுடன் இருந்த நிலை.
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கூதிர்க் காலம் 

அடுத்தது கூதிர்காலம்; மேகம் தவழும் மாடங்களில் அகில் 
கட்டையை எரித்து நறும் புகை உண்டாக்குவர். அதில் அவர்கள் 

தம் காதலருடன் இருந்து குளிர்காய்வர். மாடத்துச் சாளரங்களை 
எல்லாம் அடைத்துக் குளிர் காற்று வராது தடைப் படுத்துவர். 
அடக்க ஒடுக்கமாக அமர்ந்து அவ்அறைகளில் குளிருக்கு 
இதமாகத் தம் காதலரோடு இணைந்து தழுவி மகிழ்ந்தனர். 

அத்தகைய சிறப்புடையது கூதிர்காலம். அந்த நாட்களை 

அவர்கள் எண்ணிப் பார்த்தனர். 

முன்பனிக் காலம் 

் அடுத்தது முன்பனிக் காலம்; வளமான மனை; இளநிலா 

முற்றம். இளவெயில் நுகர மகளிரும் மைந்தரும் அங்குச் சென்று 

தங்குவர். சூரியன் தெற்குப் பக்கம் இயங்கும் காலம் அது; 

வெண்மேகங்கள் அங்கு ஒன்று இங்கு ஒன்றுமாகக் காட்சி 
அளித்தது; இளவெயில் அவர்கள் உள்ளத்தை மகிழச் செய்தது. 

அத்தகைய சிறப்பு உடையது முன்பனிக்காலம்; அதனை 

அவர்கள் நினைவு கூர்கின்றனர். 

பின்பனிக் காலம் 

அடுத்தது பின்பனிக் காலம்; கடலில் நீர்க்கலத்தில் 

தொண்டி நாட்டினர் கொண்டு வந்து சேர்த்தவை அகில், 
பட்டுத்துணி, சந்தனம். வாசம், கருப்பூரம் முதலியவை; 

இவற்றின் வாசத்தைக் கீழ்க் காற்று சுமந்து வரும் காலம் இது; 
இப்பருவத்தில் மன்மதனுக்கு விழாச் செய்து மக்கள் மகிழ்வு 
கொண்டனர். பங்குனி மாதம் இப் பருவத்தின் பனி மிக்க காலம் 

ஆகும். அத்தகைய சிறப்பு .மிக்கது பின்பனிக்காலம். அதனை 

நினைத்துப் பார்க்கின்றனர், 

இளவேனிற் காலம் 

இளவேனிற் காலம்; இதில் மாதவிக்கொடி படர்கிறது. 

சோலைகளிலும் காடுகளிலும் மலர்கள் பூத்துக் குலுங்கு 
கின்றன. பொதிகைத் தென்றல் மதுரையுள் புகுந்து காதலரை 

மகிழ்விக்கிறது. அத்தகைய இளவேனில் கழிந்து விட்டது. அசை 

நினைத்து ஏங்கியவராய்க் காணப்பட்டனர்.
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முதுவேனிற் காலம் 

அடுத்தது முதுவேனிற்காலம், இதனைக் கோடைக் காலம் 

என்றும் கூறுவர். வெய்யிலின் கொடுமைக்கு அஞ்சிக் 

கன்றுகளும், யானைகளும், பெண் யானைகளும் நடுங்கின. 

வெய்யில் நிலைத்துள்ள குன்றுகள் மிக்க நாட்டில் காடுகளில் 

தீப்பொறி பறந்தது. எங்கும் நெருப்பு எழுந்தது. அத்தகைய 
கொடுமை மிக்க வேனிற்காலம் முடிவு அடைந்தது. அந்தக் கடை 

நாளில் கோவலன் மதுரைக்குள் சென்றான். 

கணிகையர் இல்லங்கள் 

அவன் களிமகிழ்வு தரும் காமக்கிழத்தியர் வாழும் 

தெருவினை அடைந்தான். அவர்கள் வாழ்க்கை வளம் மிக்கதாக 

விளங்கியது. அவர்களை நாடி அரச இளைஞரும், வணிகச் 

செல்வரும் இங்கு வந்து மகிழ்ந்தனர். 

ஏறிச்செல்ல மூடு வண்டியும், சிவிகையும், தரப்பட்டன. 

மணிக்கால் அமளிகள் அவர்கள் மாளிகைகளை நிரப்பின. 

உய்யாவனம் போகும்போது உடன் எடுத்துச் செல்ல 

மகிழ்வுப்பொருள்கள் தரப்பட்டன. பொன்னால் செய்யப்பட்ட 

வெற்றிலைப் பெட்டி, கவரி மயிர் கொண்ட வெண்சாமரைகள், 

கூர்நுண்வாள் இவற்றைத் தம் அரசன் கொடுப்ப அவற்றைப் 

பெற்றுச் சகல வசதிகளோடு வாழ்ந்தனர். புதுமணம் பெற்றுத் 

தக்க துணைவரை அவ்வப்பொழுது தேடிக் கொண்டனர். 

வந்த இளைஞர்கள் நறவு மாந்தி மகிழ்வு கண்டனர். 

அருகிருந்த பெண்டிர் வார்த்துக் கொடுக்க ஆர்த்துக் குடித்தனர்; 

மது மயக்கத்தில் வண்டுகள் மொய்க்காத இடத்தும் அதை 

ஓட்டும் பழக்கத்தில் முகத்தில் கை அசைத்து நகைச் சுவை 

விளைவித்தனர். இலவம்பூ போன்ற வாயிதழ் அதில் இளநகை 

அரும்ப அவர்கள் பேசிய பசுமைச் சொற்கள் அவற்றை நாவால் 

எடுத்துத் திரும்பிச் சொல்ல முடியாதவை; அவற்றைக் கேட்டு 

ஆடவர் மகிழ்ந்தனர். அவர்கள் கண்வெட்டுக்கு இவர்கள் 

கட்டுப்பட்டனர். அவர்கள் வில் போன்ற புருவத்து நெளிவு 

களுக்கு ஆட்பட்டனர். 

அவர்கள் திலகச் சிறுநுதல் வியர்வை அரும்ப இவர்கள் 

கூடி மகிழ்வர். அவர்கள் ஊடல்கள் தீரும் வாய்ப்புகளை 

எதிர்நோக்கி அரசரும் வணிகச் செல்வரும் காத்து இருந்தனர்;
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வரிசையில் வந்து குழுமினர். இவர்களை மகிழ்விக்கும் மகளிர் 
வாழும் வீதி அதனைக் கண்டான்; அவனுக்கு இது புதுமையைத் 

தந்தது. அந்த நகர் களிப்புத்கருவது என்பதை அந்த ஊர் 
அவனுக்கு உணர்த்தியது. 

கலைச் செல்வியர் 

கலைகள் கற்றுப் பிறரைத் தம் கண்வலையில் ஈர்க்கும் 
கலைச் செல்வியர் வாழ்ந்த பகுதி உயர்வு பெற்றிருந்தது. 
௬டுமண் ஆகிய ஓடுகளால் வேயப்படுவதற்கு மாறாகப் பொன் 
தகடுகளால் வேயப்பட்ட காவல் மிக்க வீடுகள் அவை. முடி 
அரசர்கள் அங்கு வந்து ஒடுங்கிக் கிடப்பர். உள்ளே இருப்பது 
கள்ள வாழ்க்கை; அதனை மறைத்துத் தரும் காவல் மிக்க வீடு) 
தலைக்கோல் பட்டம் பெற்ற அரங்கக் கூத்தியரும், வாரம்பாடும் 
தோரிய மகளிரும், தலைப்பாட்டுப் பாடும் கூத்து மகளிரும், 
இடைப்பாட்டுப் பாடும் கூத்து மகளிரும் என நால்வகைப் பட்ட 
மாதர் அங்கு வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களில் பலர் அரசனால் 
ஆயிரத்து எண் கழஞ்சு பரிசு பெற்றுப் பாராட்டுப் 
பெற்றவர்கள். நகரத்து மேல்நிலைக் கலைச் செல்வியர்கள் 
அவர்கள்; அறுபத்து நான்கு கலைகளையும் கற்ற காரிகையர் 
ஆவர். . 

கலை வாழ்க்கை வாழும் கணிகையராக அவர்கள் 
திகழ்ந்தனர்; விலைவாழ்க்கையையும் அவர்கள் ஏற்று நடத்தினர். 
அவர்கள் கண்வலையில் பட்டு அறிவு மயங்கி நறவு மகிழ்பவர் 
போல அங்கே வந்து செறிவர். 

தவசிகள் அவசியத்துக்காக இங்கு வந்து தெய்வதரிசனம் 
கண்டு செல்வர்; முகைப்பதம் பார்க்கும் வண்டுபோல் 
நகைப்பதம் பார்க்கும் இளைஞர்கள் இங்கு வந்து பதநிச 
பாடுவர்; காம விருந்து அறியாத கற்றுக் குட்டிகள் இங்கு வந்து 
முட்டிப்பார்ப்பர்; பால பாடத்தை இங்கே வந்து படித்துச் 
சென்றனர். 

இந்த இச்சைக்காரர்கள் எல்லாம் இங்கு வந்து நாளும் நச்சித் 
தங்கி இன்துயில் பெற்றனர். பண்ணைப்பழித்த இன்சொல் 
பாவையர் எண்ணெண்கலையோர் இருந்த இரண்டு பெரிய 
வீதிகளையும் அவன் கண்டான்.
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அடுத்து அவன் கண்டது அரசர்களும் விழைந்து: செல்லும் 

கடை வீதி ஆகும். அங்கே கிடைக்காத பொருள்களே இருக்க 

மூடியாது. மூடுவண்டிகள், வண்டிச்சக்கரங்கள், தேர்மொட்டு 

கள், மெய்புகுகவசம், மணிகள் பதித்த அங்குசம், தோலால் 

செய்யப்பட்ட அரணம், யோகத் தடி, வளைதடி, கவரி, பல் 

வகைப்படங்கள், குத்துக்கோல், செம்பு வெண்கலப் 

பாத்திரங்கள், புதுப் புதுச் சரங்கள், மாலைவகைகள், வாள் 

வகைகள், தந்தக் கடைச்சல்கள், புகைவகைகள், மயிர்ச் 

சாந்துகள், பூமாலைகள், மற்றும் பெயர் விவரித்துக் கூற 

முடியாத பல பொருள்கள் இங்கு விற்கப்பட்டன. அரசர்கள் தம் 

தேவைக்குத் தேடி வந்த அங்காடித் தெரு இது; அதனைக் 
கண்டான். 

ஒளிபடைத்த வயிரம், மரகதம், மாணிக்கம், புட்பராகம், 

நீலம், கோமேதகம், வைடூரியம், முத்து, பவளம் ஆகிய 

நவமணிகள் தனியே விற்கப்பட்டன. அந்த நவமணிக் 

கடைவிதியைக் கண்டான். 

அடுத்து அவன் கண்டது பொன் நகைக் கடை வீதியாகும். 

சாதரூபம், கிளிச்சிறை, ஆடகம், சாம்பூநததம் என வகை 

செய்யப்பட்ட பொன் வகைகள் அங்குக் கிடைத்தன; கொடிகள் 

கட்டி இவற்றை அறிவுறுத்தினர். 

அடுத்தது அவன் கண்டது துணிவகைகள் விற்பனை 

செய்த வீதியாகும். பருத்தி நூலாலும், எலிமயிராலும், பட்டு 

நூலாலும் நுட்பமாக நெய்யப்பட்ட துணிவகைகள் பல நூறு 

எண்ணிக்கையில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. 

அடுத்து அவன் கண்டது கூலமாகப் பண்டங்களைக் 

குவித்துவைத்த நவதானியக் கடை வீதியாகும். இங்குக் 

குறிப்பிடத்தக்கவை அவர்கள் அளக்கும் கோல்களாகும். 

நிறுத்தும் கோல் நிறைக்கோல் எனப்பட்டது. பறை என்பது 

பருத்த உள் அறையை உடைய அளக்கும் கருவி என்று 

கூறலாம்; மற்றொன்று அம்பணம் எனப்பட்டது; அது மரக்கால் 

வகையாகும். இவற்றைக் கொண்டு தானியங்களை அளந்து 

கொட்டி விற்றனர். இவ் அளவு கோல்களைத் தாங்கிக் கொண்டு 

இவ்வணிகர்கள் அங்கும் இங்கும் திரிந்து இயங்கினர்; மிளகு 

மூட்டைகள் பல இங்குக் குவிக்கப்பட்டிருந்தன. கால வரையறை 

இன்றி இங்கு வாணீபம் நடைபெற்றது.
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நகர்த் தெருக்கள் 

சாதி அடிப்படையில் தெருக்கள் பகுக்கப்பட்டு விளங்கின. 
நால்வகைச் சாதியர் தனித்து அறியப்பட்டனர். அரசர், அந்தணர், 

வணிகர், உழவர்கள் என்போர் ஆவார். இவர்கள் வாழ்ந்த 
பகுதிகள் பெருந்தெருக்கள் எனலாம். மற்றும் சந்துகள், 
சதுக்கங்கள். ஆவண வீதிகள், மன்றங்கள், கவலைகள், 
மறுகுகள் எனத்தெருக்கள் பலவகைப்பட்டு இருந்தன. 

இங்கெல்லாம் திரிந்து அந் நகரைச் சுற்றிப் பார்த்தான். கதிர்கள் 

நுழையாதபடி அங்கு எடுத்த கொடிகள் பந்தல் இட்டது போல் 

நெருங்கிப் பறந்தன. அவை செல்வார்க்கு நிழலைத் தந்தன. 

பாண்டியன் பேரூரைக் கண்டு மகிழ்வு எய்தினான்; பின்பு 

பழையபடி கொடிகள் பறந்த மதிற்புறத்தே வந்து சேர்ந்தான். 

15. மாதரியிடம் ஒப்புவித்தல் 
(அடைக்கலக் காதை) 

பாண்டியன் ஆட்சி பண்பட்ட ஆட்சி; அதுமக்கள் 

வாழ்வுக்கு நிழலாக இருந்தது; அது அவர்கள் வாழ்வை 

வளப்படுத்தியது. அவன் செங்கோல் சீர்மையும், தண்மையும், 

வெற்றிச்சிறப்பும் மதுரை மாநகருக்கு உயர்வு தந்தன. மக்கள் 

நாட்டை விட்டு நகர்ந்தது இல்லை; வேற்று நாட்டை விரும்பிச் 

சென்றது இல்லை; தம்நாட்டை நேசித்தனர்; இது அவர்கள் 

நற்பண்பாகத் திகழ்ந்தது. இந்த மதுரை மூதூர் மாநகரைக் கண்டு 

திரும்பியவன் அறவோர் பள்ளி இருந்த புறஞ்சிறைப் பொழிலில் 

புகுந்து தீதுதீர் மதுரை பற்றியும், தென்னவன் மாட்சியைப் 

பற்றியும் மாதவத்தாட்டியாகிய கவுந்தி அடிகட்குக் கூறினான். 

மாடலன் வருகை 

கவுந்தீ அடிகளிடம் இவன் இவ்வாறு பேசிக் 

கொண்டிருந்த நேரத்தில் தலைச்செங்கானம் சார்ந்த மறையவன் 

மாடலன் என்பான் அங்கு வந்து சேர்ந்தான். பொதிகையை 

வணங்கிவீட்டுக் குமரியில் நீராடித் தீர்த்த யாத்திரை செய்து வீடு 

திரும்பிக் கொண்டிருந்தான். வழியில் கவுந்தியடிகள் இருந்த
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இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான். அவனுக்கு அங்குக் கோவ 

லனையும். கண்ணகியையும் கண்டது வியப்பைத் தந்தது. 

அவர்கள் அப்பொழுதைய நிலையையும் அறிந்தவன் ஆயி 

னான். கோவலனை அவன் நன்கு உணர்ந்தவன். “நன்மைக்கு 

இருப்பிடமாகத் திகழ்ந்தவன்; அவனுக்கு இக்கேடுகள் வந்தது 

ஏன்?'' என்று வினாவைத் தனக்குள் எழுப்பிக் கொண்டான். 

கோவலன் சிறப்புகள் 

கோவலன் கடந்த கால வாழ்வின் ஒளிச் சிகரங்கள் அவன் 

கண்முன் வந்து நின்றன. அவற்றைக் கவுந்தி அடிகள் அறிய 

அவன் அறிவித்தான். 

பழைய வாழ்க்கையை விவரிக்கத் தொடங்கினான்; மாதவி 

ஆடற் செல்வி. எத்தகையவள்? அரசனால் பாராட்டப் 

பெற்றவள்; பரிசுகள் பெற்றவள்: மாந்தளிர் மேனி மாதவி 

அவளுடன் அவன் வாழ்க்கை இன்பமாக நடத்தினான். 

கலையும் காதலும் அவனைக் கவ்வி இழுத்து வைத்தன; இன்ப 

விழைவில் திளைத்து மகிழ்ந்தான். 

காதலின் கனியாக மாதவி குழந்தைப் பேறு பெற்றாள். 

தீண்டாமை கழிந்ததும் அக்குழந்தைக்குப் பெயர் இடுதலை ஒரு 

சடங்காகத் கொண்டனர். ஆயிரம் கணிகையர் கூடினர். 

அக்குழந்தைக்குப் பெயர் இடுவது பற்றிப் பேச்சு எழுந்தது. 

அப்பொழுது கோவலன் ஒரு பழைய நிகழ்ச்சியை எடுத்துக் 

கூறினான். அவன் முூன்னோர்களுள் ஒருவன் கடல் அலையில் 

அகப்பட்டுக் கரைசேர மூடியாமல் தவித்தான். தெய்வம் ஒன்று 

அவன் செய்த புண்ணியத்தால் அவனுக்கு உதவியது. மந்திரம் 

சொல்லி அவனைக் கரை சேர்ப்பித்தது. அத்தெய்வத்தைப் 

போற்றி மதிக்கும் வகையில் மணிமேகலா தெய்வம் அதன் 

பெயரை இடுக என்று அவன் கூறினான். “மணிமேகலை' என்ற 

பெயர் அக்குழந்தைக்கு இடப்பட்டது. மணிமேகலா தெய்வம் 

அவன் மதித்த குலதெய்வமாக அமைந்தது; அந்நிகழ்ச்சியை 

மாடலன் விவரித்தான். 

பெயரிடுதலைத் தொடர்ந்து தானம் செய்ய முற்பட்ட 

போது நரைமுதுயாக்கை உடைய மறையவன் ஒருவன் தண்டு 

கால் ஊன்றி நடந்து வந்தான். பாகனைத் தூக்கி எறிந்து விட்டு
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வேகமாக வந்த யானை ஒன்று இந்த முதியவனைத் துதிக்கையில் 
கொண்டு துயரத்தில் ஆழ்த்தியது. 

உயிருக்குப் போராடிய உயர்ந்தோனைக் காப்பாற்றத் தன் 
உயிரைப் பொருட்படுத்தாது கோவலன் அதன் கையகத்தில் 
பாய்ந்து அவனை மீட்டான். அவ் யானையின் பிடரியில் 
இருந்து விஞ்சையன் என விளங்கினான். அவனைக் “கருணை 
௦றவன்' என்று அருகில் இருந்தவர்கள் பாராட்டினர். 

மற்றொரு நிகழ்ச்சி. படுத்துக் கிடந்த குழந்தையை 
அடுத்துக் கடிக்கவந்த பாம்பினைக் கொன்று வீழ்த்திய 
கீரிப்பிள்ளை அதன் வாயில் செங்குருதி கண்டு அது தன் 
பிள்ளையைக் கடித்து விட்டது என்று தவறாகக் கருதி அதனை 

அடித்தாள் ஒருத்தி; அது துடித்துச் செத்தது. 
பாவச் செயல் செய்த அவளைக் கணவன் மன்னிக்காமல் 

அது தீரும் வரை அவளைச் சேர்வது இல்லை என்று 
ஊரைவிட்டு நீங்கினான். பாவம்தீரப் பவித்திரம் செய்ய 
அவனுக்குப் பொருள் தேவைப்பட்டது. வடமொழியில் எழுதிய 
வாசகம் ஒன்று; “கருமம் தொலைத்துப் பலன் அடைவீர்'' என்று 

எழுதித் தந்தான். 

ஏட்டை நீட்டினாள்; காசு கொடுத்து மாசு நீக்க யாரும் முன் 
வரவில்லை. கேட்டனன் கோவலன்; பொருள் கொடுத்து 
உதவினான்; பிரிந்தவன் வந்து ஒன்று சேர்ந்தான். சிதைந்த 
வாழ்க்கை சீர்பெறச் செய்த செம்மலாக விளங்கினான். 
“செல்லாச் செல்வன்” என்று அவனை அனைவரும் அழைத்துச் 
சிறப்புச் செய்தனர். 

மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி பத்தினி ஒருத்திமேல் பழிச்சொல் கூறி 
அவள் வாழ்க்கையைக் கெடுத்தான் ஒரு கயவன். அறம் 
அவனை ஒறுத்தது. பூதம் பாசம் கொண்டு அவனைக் கட்டி 

இழுத்துச் சென்றது. 

நாசம் வந்து அவனை அணுகியபோது பாசத்தால் 
பிணிப்புண்ட அவன் தாய் அப்பூதத்திடம் முறையிட்டாள். 
“என் உயிர் கொண்டு அவன் உயிர் தருக”' என்று 
வேண்டினாள். ““இழிமகன் ஒருவன் உயிர்க்கு ஈடாக நல் 
உயிரைக் கொள்ளும் நயப்பாடு இங்கு இல்லை'' என்று கூறி
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அவனை அவள்கண்மூன் அடித்துக் கொன்றது. மனம் ஓடிந்து 
போனதால் நொடிந்து போனாள்; திக்கற்ற அவளுக்குத் திசை 

காட்டும் ஒளிக் கதிராகக் கோவலன் இருந்து அத் தாய்க்கும் 

மற்றும் அவனைச் சார்ந்து கிடந்த சுற்றத்தவர்க்கும் உறுபொருள் 

கொடுத்து அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் காத்து ஓம்பினான். 

அதனால் “இல்லோர் செம்மல்' என்று நல்லோர் அவனைப் 
பாராட்டிக் கூறினர். 

ஈகையும் வீரமும் உடைய அவன் வாழ்வு நசிந்து போனது 

கண்டு கசிந்து வருந்தினான் மாடலன். ''இம்மையில் எந்தத் 

தீமையும் நீ செய்தது யான் கண்டது இல்லை; சென்ற பிறவியில் 

செய்த தீ வினைதான் ஏதோ ஒன்று பாழினை நல்கியது '' என்று 

ஆறுதல் கூறினான். "கண்ணகியும் கடுங்கான் வந்து உழந்தது 

வருந்தத் தக்கது” என்றான். 

கோவலன் கனவு 

மாடலன் பரிவுடன் பேசிய பாங்கு கோவலன் உள்ளத்தை 

உடைத்து அவன் உணர்வை வெளிப்படுத்தியது. வாழ்க்கை 

அச்சம் அவனைக் கைக் கொண்டது. தான் கண்ட கனவினை 

மாடலனிடம் கூறிப் பகிர்ந்து கொண்டான்;  '“'குறுமகன் 

சூழ்ச்சியால் தான் பெறு துயர் இது'' என்று நவின்றான்; கனவின் 

விளக்கம் இது: “கண்ணகி நடுங்கித் துயர் அடைகிறாள்; அவன் 

எருமைமீது ஊர்ந்து செல்கிறான்; அவன் ஆடையை 

மற்றவர்கள் பறித்துக் கொள்கின்றனர்; கண்ணகியும் அவனும் 

பற்று நீங்கியோர் அடையும் வீட்டு உலகை அடைகின்றனர். 

மாதவி மணிமேகலையைத் துறவியாக்குகிறாள்; மன்மதன் தன் 

வில் அம்பினை வெறு நிலத்தில் வீசி எறிகிறான். மணிமேகலை 

மாபெரும் துறவி ஆகிறாள்”' நனவில் காண்பது போல் இக்கனவு 

அவனுக்கு அமைந்தது. அதனை மாடலனிடம் எடுத்து 

உரைத்தான். 

இனி அடுத்து அவர்கள் அங்கு அவ் அறப்பள்ளியில் தங்க 

இயலாது என்று இருவரும் எடுத்து உரைத்தனர். “வணிகப் 

பெருமக்கள் உங்களை ஏற்று உபசரிப்பர்; அதனால் இப்புறநகர் 

விட்டுக் கதிரவன் மறைவதற்கு முன் அக நகர் செல்வதுதான் 

தக்கது”' என்று கூறினர்.
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மாதரி வருகை 

இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அங்கு இடைக் 
குலமடந்தையாகிய மாதரி என்பாள் வந்து சேர்ந்தாள்; அந்த 

மதிலின் பக்கத்து ஊரில் இயக்கியாகிய தெய்வத்துக்குப் 

பால்சோறு படைத்து விட்டுத் திரும்பினாள். அவள் கவுந்தி 

யடிகளை மதிப்பின் காரணமாக வணங்கி எழுந்தாள். “இவள் 

பசுவைக்கொண்டு பால் விற்று வாழ்க்கை நடத்துபவள்; எந்தக் 

கொடுமையும் அறியாதவள்; தீமை அறியாதவள்; சாதாரண 

இரக்கத் தன்மையள்; செவ்வியள்; இவளே அடைக்கலம் 

தருதற்குத் தக்கவள்”' என்று முடிவு செய்தார். 

“செல்வமகள் அவள்; இவள் கணவனின் தந்தையின் 
பெயர் கேட்ட அளவில் நகரத்து வணிகர் நயந்து வரவேற்பார். 
செல்வர் தம் மனையில் அவர் சேர்வர்; அதுவரை அவளை 

உன்பால் அடைக்கலம் தந்தேன்'' என்று கூறி மாதரியிடம் 

கண்ணகியை ஒப்படைத்தார் கவுந்திஅடிகள். 

“இவளை நீராட்டிக் கண்ணுக்கு மை தீட்டிக் கூந்தலுக்குப் 

பூ சூட்டித் தூய ஆடை உடுப்பித்து இவளை நன்கு போற்றிக் 

காப்பாயாக; ஆயமும் காவலும் நீயேயாகுக; அவளை ஏற்க” 
என்று கூறினார். 

“இங்கு என்னொடு வந்த இளநங்கை மென்மைமிக்கவள். 

அவள் காலடிகள் மண்ணை மிதித்தது இல்லை. அத்தகையவள் 

காதலனோடு கடுமையான வெய்யிலில் கொடுமையான காட்டு 

வழியில் கணவனுடன் நடந்தாள். நாப் புலர வாடி வருந்தினாள். 

கணவனுடன் உற்ற துயரில் பங்கு கொண்டாள். தன் துயரை 

அவள் காணாமல் அவனுக்காக அவன் துயர் துடைப்பதற்காக 

உடன் வந்தவள். இன்னும் இவளைப்பற்றிச் சிறப்பித்துக் 

கூறுவது என்றால் மகளிர்க்கு இன்றியமையாத கற்பினைத் தன் 

கடமையாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவள். இவளைத தெய்வம் என்று 

மதிக்கிறேன்; இவள் கற்புக்கடம் பூண்ட தெய்வம்; இவளுக்கு 

நிகராக வேறு தெய்வத்தை நான் கண்டது இல்லை. இவர்களைப் 

போலக் கற்புடை மகளிர் வாழ்வதால்தான் நாட்டில் மழை 

பெய்கிறது; வளம் சிறக்கிறது. ஆட்சி செம்மையாக 

நடைபெறுகிறது; பத்தினிப் பெண்டிர் வாழும் நாடு இத்தகைய 

சிறப்புகள் அடைகின்றன; அதனால் இவளை ஏற்று உதவுக 

என்று கூறினார். 

நர
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பழங்கதை கூறல் 

“மற்றும் ஒரு தவசியாகிய யான் தரும் அடைக்கலப் 
பொருள் இது; இது சிறு உதவியாயினும் அதனால் விளையும் 
நன்மை உனக்குப் பெரிது ஆகும்; இது உனக்குப் பெருவாழ்வு 
தரும் என்பது உறுதி; இதற்கு எடுத்துக் காட்டாகக் கூற 
வேண்டுமானால் இந்நிகழ்ச்சியைக் கூறலாம் : 

“இது பழங்கதை; படிப்பினையைத் தரும் விதை; 
செவிமடுத்துக் கேட்பாயாக”” என்று கூறினார். 

காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் சமணமுனிவர்களுக்காக இட்ட 
சிலாதலத்தில் முனிவர்கள் சிலர் வந்து வழக்கம் போலத் தங்கினர். 
அவர்கள் மூன் ஒளிபடைத்த தெய்வமேனியன் ஒருவன் 
வந்தான். அவனைக் கண்டு அதிசயித்தவர்கள், யார் இவன்? 
அங்கு வருவதற்கு இவன் வரலாறு யாது?” என்று வினவினர்; 
அதற்கு அச் சாரணர் தந்த விளக்கம் இது : 

அவன் கை விரல் கருவிரலாக இருந்தது. அது ஒரு 
குரங்கின் கையாக இருந்தது. வானவன் வடிவில் வந்திருந்தான். 
இது வியப்பை அளித்தது. இதன் பின்னணியில் ஒரு வரலாறு 
அமைந்திருந்தது. அதனை முனிவர்கள் விளக்கினார்கள்: 

“எட்டிப் பட்டத்தைப் பெற்ற சாயலன் என்ற வணிகன் 
ஒருவன் இருந்தான். அவன் மனைவி தானம் பல தந்து தரும 
வழியில் நின்றாள். ஒரு தவ முனிவன் உண்ண வந்திருந்தான். 
அவனுடன் ஒரு குரங்கு ஒட்டிக் கொண்டு உடன்வந்தது. அவன் 
தின்றுஉமிழ்ந்த மிச்சிலை உண்டு அது பசி தீர்ந்தது. அதன் 
மூகமலர்ச்சியைக் கண்டு அகம் மலர்ந்த ௮ம் முனிவன் 
“தொடர்ந்து அக்குரங்கைச் சொந்த மகன் போலப் போற்றி 
அதற்கு உணவிடுக'' என்று கேட்டுக் கொண்டான். 

அக் குரங்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அவ் வீட்டில் இருந்து 
பின் இறந்தது. இறந்தபிறகும் ''அது நல் வாழ்வு பெறுக”” என்று 
தானம் செய்தனர். அதன் விளைவால் அக்குரங்கு மத்திம 
நாட்டில் வாரணாசி என்னும் நகரத்து அரசன் உத்தரகெளத்தன் 
என்பானின் மகனாகப் பிறந்தது. அங்குப் பல காலம் வாழ்ந்து 
தானங்கள் பல செய்து பின் தேவர் உலகம் அடைந்தான்.
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அவன்தான் இந்தக் குரங்குக் கையோடு கூடிய வானவன் என்று 

அங்கு. வந்த சாவகர்க்குச் சாரணர் தலைவன் உணர்த்தினான்.. 

இந்தச் செய்தியைக் கவுந்தி அடிகள் கூறினார்... 

வானவன் ஆகிய போதும் அந்த எட்டிச்சாயலன் மனைவி 

இட்ட தானத்தின் பயன் இது என்று காட்டக். குரங்கின்: 

கைவிரலைத் தான் பெறுவதைச் சிறப்பாகக் கொண்டான்... அந்த 
வடிவத்தோடு அங்கு வந்திருந்தான் என்ற செய்தியைச் 

சாவகர்க்கு எல்லாம் சமணமூனிவர் விளக்கினார். 

*'சாரணர் கூறிய தகுதி மிக்க கதையைக் கேட்டவர்களும், 
தானம். இட்ட எட்டிச் சாயலனும், அவன் மனைவியும் 

விண்ணுலகப் பேரின்ப வாழ்வு பெற்றனர்'' என்ற செய்தியைக். 
கவுந்தி அடிகள் கூறினார். 

““இந்தக்கதையைக் கேட்டாய்; அதனால் இதன் பயன்: 
அறிகின்றாய். நீ இனி நீட்டித்து இராமல் இவர்களை அழைத்துச்: 

செல்க”' என்று கூறினார். அவளும் கண்ணகியை அழைத்துக் 
கொண்டு பொழுது சாயும் நேரத்தில் தம் வீட்டுக்குச் செல்ல 

முற்பட்டாள். 

கன்றை நினைத்துக் கொண்டு வீடுதிரும்பும் பசுக்கள் 

உடன் சென்றன. அவற்றைச் செலுத்தும் இடையர் ஆட்டுக் 

குட்டியைத் தோளில் சுமந்தவராய் உடன் சென்றனர். அவர்கள் 

கையில் கோடரி வைத்திருந்தனர்; ஆய்ச்சியரும் ஒரு சிலர் 
அவருடன் சென்றனர்; பொறிகள் பல வைத்துக் காவல் செய்த 

மதிலின் வாயிலுள் சென்று அக நகரில் மாதரி கண்ணகி 

கோவலனோடு தம் மனையை அடைந்தாள். 

16, கோவலன் கொலை யுண்ணல் 
(கொலைக் களக் காதை) 

மனை வகுத்துத் தருதல் 

கண்ணகியை அடைக்கலம் பெற்ற இடைக்குல மடந்தை 

ஆய்ச்சியர் மனையில் அவளை வைக்காமல் தனி வீடு அமைத்து 

அவளுக்குத் துணையாக ஆய்ச்சியர் சிலரை உடன் அனுப்பி 

வைத்தாள். அவர்களைக் கொண்டு அவளை நீராட்டினாள்.



  

மதுரை உயர் குலத்து மகளிரைப் போல் அவளுக்குப் பொன் 
நகைகள் பூட்டிப் பொலிவு பெறச் செய்தாள். அதன்பின் 
அவளுக்குத் தன் மகள் ஐயையை அறிமுகம் செய்தாள். “இவள் 
இட்ட வேலையைச் செய்து தருவாள்; அடித்தொழில் 
ஆட்டியாக உன்னுடன் இருப்பாள்”' என்று கூறினாள். 

“மற்றும் உன்னைப் பொன்னைப் போலப் பாது 
காப்பேன்; கவுந்தி அடிகள் பாதுகாப்பான இடத்தில் உன்னைச் 
சேர்த்து இருக்கிறார். இனி உன் கணவனுக்கு எந்தக் குறையும் 
இருக்காது”' என்று சாற்றினாள். 

அடுத்து மாதரி ஆய்ச்சியரை நோக்கி அறிவுறுத்தினாள்; 
“இவள் கணவன் சாவக நோன்பி ஆதலின் புதிய பாத்திரங்கள் 
தருக; ஐயை உடன் இருந்து உதவுவாள்”' என்று கூறினாள்; 
அவர்களும் தக்க பாத்திரங்களை மிக்க அளவில் தந்து சேர்த்தனர். 
மற்றும் பலாக்காய், வெள்ளரிக் காய் மாதுளங்காய், மாவின்களி, 
வாழைக்காய், நெல் அரிசி, பால், தயிர், நெய் மூதலியன 
கொண்டுவந்து தந்தனர். அவற்றைக் கொண்டு அவள் சமைக்கத் 
தொடங்கினாள். 

கண்ணகி உணவு படைத்தல் 

மெய்விரல் சிவக்கப் பல்வேறு பசுங்காய்களை 
அரிவாளில் வைத்துக் கொய்தாள்; அவள் திருமுகம் வியர்த்தது; 
கண்கள் சிவந்தன; ஐயை அடுப்புப்பற்ற வைக்க உதவினாள். 
தன் கைத்திறன் அமையக் கணவனுக் காகச் சமைத்து முடித்தாள். 

பனை ஓலை கொண்டு அழகாகப் பின்னப் பட்ட தடுக்கை 

அதனை இட்டாள்; அதில் செல்வமகனாகிய கோவலன் 

அமர்ந்தான். அவன் கால் அடிகளைக் கழுவித் துடைத்தாள்; 

தரையில் நீர் தெளித்தாள்; குமரிவாழையை விரித்து உணவு 

பரிமாறினாள். “அமுதம் உண்க அடிகளே” என்று அன்புடன் 

கூறினாள். அவனும் தன்குல மரபுக்கு என விதிக்கப்பட்ட 

சடங்குகளின்படி கைகால் கழுவிக்கொண்டு உண்ண 
அமர்ந்தான். 

அவள் உணவு இட அவன் உண்ணும் காட்சி ஆயர் 

மகளிரை மகிழச் செய்தது. அவர்களுக்குக் கண்ணன் 

நப்பின்னை காட்சி நினைவில் நின்றது. “ஆயர் பாடியில் 

யசோதை பெற்றெடுத்த காயாம் பூ நிறத்தவனாகிய கண்ணன்
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இவன்”' என்றும், “அவன் துயர் தீர்த்த கன்னி நப்பின்னை 
இவள்”' என்றும் கூறிப் பாராட்டினர். ஐயையும் அவள் தாயும் 

விம்மிதம் எய்தினர். “கண் கொள்ளாக் காட்சி இங்கு நமக்கு 

இவர்'' என்று கூறிப்பாராட்டி மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். 

கோவலன் கழிவிரக்கம் 

அவன் உணவு உண்டு இனிது இருந்தான். அவனுக்கு 

வெற்றிலையும் பாக்கும் தந்தனள். அவற்றைத் தந்த 

கண்ணகியை அருகில் அழைத்தான். ''உன் மெல்லடிகள் கற்கள் 

பொருந்திய வழியை எவ்வாறு கடக்க முடிந்தன?'' என்று கூறிக் 

கொடிய காட்டுவழியில் அவளை அழைத்து வந்ததற்காக 

வருந்தினான். “எம் பெற்றோர்கள் இதற்காக வருந்தியிருப் 

பார்கள்; எல்லாம்: புதிராக இருக்கிறது, இது வினையின் 

விளைவோ அறியாமல் திகைக்கின்றேன். வறுமொழி 

யாளருடனும், புதிய பரத்தையருடனும் திரிந்து கெட்டேன். 

அவர்கள் நகைச்சிரிப்பு என்னைப் பாழ்படுத்தியது; அறிஞர் 

பெருமக்கள் அறிவுரைகளை மறந்தேன். எனக்கு நன்னெறியே 

அமையாது; தீமை செய்து உழன்றேன்; எனக்கு நன்மையே 

வாய்க்காது”. 

“என் பெற்றோர்கள் இருவருக்கும் அவர்கள் முதிய 
பருவத்தில் பணிவிடை செய்யவேண்டும்; அதை மறந்து 
விட்டேன்; பிழைபல செய்துவிட்டேன்; பேரறிவு படைத்த 
உனக்கும் தீமை செய்து விட்டேன்; எண்ணிப்பார்க்கவில்லை; 
அவசரப்பட்டு உன்னையும் உடன்வருக என்று கூறிவிட்டேன்; 
இது தவறு என்று எண்ணாமல் செயல்பட்டு விட்டேன்; 
“மாநகர்க்கு இங்கு வருக'' என்று கூறினேன். அது எவ்வளவு 
பெரிய தவறு என்பதை இப்பொழுது உணர்கிறேன்; ““எழுக'”. 
என்றேன்; உடன் மறுப்புக் கூறாமல் உடன் வந்துவிட்டாய்; நீ 

செய்தது அதை நினைத்துப் பார்க்கிறேன்; நீயாவது தடுத்து 

இருக்கலாம்; அதைச் செய்யாது விட்டாய்”” என்று கழிவிரக்கம் 

காட்டி மனம் நெகிழப் பேசினான். 

கண்ணகி மாற்றம் 

“இதுவரை எதிர்த்துப் பேசியது இல்லை. “ஏன் நீ தடுத்து 

இருக்கக் கூடாது?'' என்று அவன் கேட்டதற்கு அவள் தன்
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மனத்தைத் திறந்து காட்டினாள். அவன் பிரிவில் தனக்கு 
ஏற்பட்ட துயரை அவள் எடுத்துக் கூறவில்லை. பெற்றோர்கள் 
அடைந்த வருத்தத்தை மட்டும் குறிப்பிட்டாள். 
“இல்வாழ்க்கையின் மையக் கூறு அறம் செய்தல்; அறவோரை 
எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஆகிவிட்டது; விருந்தினரை அருந்தச் 
செய்யவில்லை; இது தான் பேரிழப்பு” என்று பேசினாள். 

“மற்றும் உன் பெற்றோர்கள் வந்து விசாரித்த போது 
விசனத்தைக் காட்டாமல் வியர்த்தமாகச் சிரித்தேன். அது வலிய 
வரவழைத்துக் கொண்ட பொய்ச் சிரிப்பு என்பதை அவர்கள் 
அறிந்தார்கள். அது அவர்கள் உள்ளத்தை உறுத்தியது. நீர் 
போற்றா ஒழுக்கம் விரும்பினீர்; அது உங்கள் உரிமை; அதனை 
மறுத்து உரைப்பது எனக்கு உகந்தது அன்று. எப்பொழுதும் 
மறுத்துப் பேசியது இல்லை; அதனால் ஏற்று எழுந்தேன்'” என்று 
அவள் பதில் கூறினாள். அன்பும் அருளும் கொண்டு அவன் 
பெற்றோர்கள் தனக்கு ஆறுதல் கூறி வந்தனர் என்பதையும் 
தெரிவித்தாள். பெண்டிர்க்கு அழகு எதிர்பேசாதிருத்தல் என்பதை 
அவள் கூற்றுக் காட்டியது. மாறுபடத் தான் என்றுமே நடந்து 
கொண்டது இல்லை என்று நவின்றாள். 

அது அவன் உள்ளத்தைத் தொட்டது; அவள் எத்தகைய 
தியாகத்தை மேற்கொண்டாள்? அவளால் எப்படிச் செல்வ 
வாழ்க்கையைத் துறக்க முடிந்தது? என்று எண்ணிப் பார்த்தான்; 
“'குடிமுதல்சுற்றமும், குற்றிளையரும், அடியோர் பாங்கும், 
ஆயமும் சூழ்ந்த பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை விட்டு எப்படி 
அவளால் வர முடிந்தது? நினைத்திருந்தால் அவள் இந்த 
வசதிகளோடு வீட்டிலேயே தங்கிவிட்டு இருக்கலாம். 
அவளுக்குத் துணையாக இருந்தவை யாவை? 

நாணமும், மடனும், நல்லோர் பாராட்டும் கற்புத் திறனும் 
இவைதாம் துணையாயின என்பதை உணர்கிறான். புறச்சுற்றம் 
அவளை அணைக்க வில்லை. அகச்சுற்றம் அவள் மனக் 
கோட்பாடு. அது அவளுக்குத் துணை செய்தது. உள்ளப்பாங்கு 
அவளை இயக்கியது என்பதை உணர்ந்து பேசினான். 

கோவலன் பாராட் டுரை 

“மாசறு பொன்னே வலம்புரிமுத்தே”' என்று பாராட்டிய 
அவன் இப்பொழுது அவள் குணநலன்களை வியந்தான்.
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“பொன்னே! கொடியே! புனை பூங்கோதாய்! நாணின் பாவாய்! 

நீள்நில விளக்கே! கற்பின் கொழுந்தே! பொற்பின்செல்வி'' 

என்று கூறிப் பாராட்டினான். அவளை நன்கு உணர்ந்த 

நிலைமையில் பெண்மைக்குரிய நல்லியல்புகளை அறிந்த 

வனாய் அவளை உருக்கமாக விளித்தான்; அவள் காலடிகளைக் 

காண்கின்றான். சீறடிகளை அழகுபடுத்திய சிலம்பு அதைக் 

கேட்டுப் பெற்றான். “'சீறடிச்சிலம்பில் ஓன்று கொண்டு 

செல்கிறேன்; அதை விற்று முதல் பொருள் ஆக்குவேன். 

அதனை மாற்றி வருகிறேன்; கலங்காது இருப்பாயாக'' என்று 

கூறினான். அதனைப் பெற்றுக் கொண்டு காதலியாகிய அவளை 

உளமாரத் தழுவிக் கொண்டு விடைபெற்றான். பக்கத்தில் தக்க 

"உறவினர் இல்லாமல் விட்டுச் செல்வதை நினைத்துப் 

"பார்க்கிறான் அவன். அவள் தனி மகள்; மனம் வெதும்பினான்; 

கண்களில் நீர் வெளிப்பட அதை மறைத்துக் கொண்டு அவளை 

விட்டு நீங்கினான். 

கொல்லனைச் சந்தித்தல் 

பசுக்கள் நின்ற அந்த ஆயர்கள் வீட்டை விட்டு 

விலகினான். தளர்ந்த நடையோடு பெருந்தெருவை அடைந் 

தான். முசுப்பினை உடைய எருது எதிரே வந்தது. ஆயர்களாக 

இருந்தால் அது தீயநிமித்தம் என்று நின்று இருப்பார். இவன் 
அதை அறியாதவன். அதனால் அவன் அதைப் பொருட் 

படுத்தவில்லை. அது இழுக்கு என்பதை அவன் அறிந்திலன். 

அவனுக்கு அதை அறிய வாய்ப்பும் இல்லை; இடையர் 

மன்றங்களைக் கடந்து மாநகரில் நடந்து சென்று பீடிகைத் 

 தெருவாகிய கடைவிதியை வந்து அடைந்தான். 

நூற்றுவர் பின்வரக் கள்ளச் சிந்தையன்; சட்டை 

யிட்டவன்; விலகி ஒதுங்கி நடந்து வந்தான்; ஒரு பொற் 

கொல்லன்; அவன் தோற்றம் அவனைத் தனிப்படுத்திக் 

காட்டியது. கையில் கோல் ஒன்று அவன் வைத்திருந்தான். 

அதனால் அவனுக்குத் தலைமை இருந்தது என்பதை அறிய 

முடிந்தது. பாண்டியன் மதித்த கொல்லன் இவன் என 

அனுமானித்தான். அதனால் அவனை அணுகி “அரசிக்கு ஏற்றது 

ஓர் அணி; அதற்கு நீ விலை இட்டுக் கூறமுடியுமா?'' என்று 
கேட்டான்.
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அவன் அடக்கமாக அணுகிப் பதில்' உரைத்தான். 

“அறியேன்; எனினும் அரசனது மூடிக்கலன் சமைப்பேன் 

யான்”' என்றான். பொதித்து வைத்த காற்சிலம்பை அவன் முன் 

அவிழ்த்தான். காலன் இதை எதிர்நோக்கிக் காத்திருந்தது போல் 

அந் நிகழ்ச்சி அமைந்தது; வயிரமும் மணியும் பொதித்த அந்தச் 

சித்திரச் சிலம்பின் செய்கை எல்லாம் விரும்பிப் பார்ப்பதைப் 

போல் நடித்தான். ““கோப்பெருந்தேவிக்கே இது அமையும்”' 

என்று சிறப்பித்துக் கூறி அரசனுக்கு இதனை அறிமுகப் 

படுத்துவதாகக் கூறினான். 

திரும்பி வரும்வரை அவனைத் தன் சிறுகுடிசையிலே 

இருக்குமாறு கூறினான். கொல்லன் கூறியதை நம்பினான். 

சிலம்பு கோவலன் கையிலேயே விட்டுச் சென்றான். அவன் 

அந்தக் கொல்லன் இல்லத்துக்கு அருகில் இருந்த கோயிலின் ஒரு 

புறம் ஓதுங்கிக் காத்து இருந்தான். 

அரசியின் காலணியை ஏற்கனவே களவாடி இருந்தான். 

அதனின்று இப் புதிய மனிதனைக் கொண்டு தான் தப்பித்துக் 

கொள்ளலாம் என்று திட்டமிட்டான். அதனை அவன் வெளிக் 

காட்டாமல் அரசனைச் சந்திக்கச் சென்றான். 

கொல்லன் சூழ்ச்சி 

அவனுக்குத் தக்க சூழல் அங்கு உருவாகி இருந்தது. 
அந்தப்புரம் நோக்கி நாட்டு அரசன் அடியெடுத்து வைத்தான். 
அமைச்சர்கள் உடன் செல்லவில்லை. ஏவல் சிலதியர் காவல் 

மன்னனைத் தொடர்ந்து சென்றனர். 

அரசி இவனிடம் ஊடல் கொண்டிருந்தாள். ஆடல் மகளிர் 

பாடிய மதுர இசையும், மகிழ்வு ஆடலும் மன்னவன் மனத்தைக் 

கவர்ந்தன. அருகிருந்த அரசி அதனைக் கண்ணுற்றாள். அதனால் 

நெஞ்சு புண்ணுற்றாள்; புலவி கொண்டாள். தலைவலி தனக்கு 

என்று அவனிடம் முரண்கொண்டு கூடுதல் தவிர்த்தாள். அவளை 

ஆற்றுவிக்கும் ஆவலில் அவன் அணுகினான். வேகமாகச் 

சென்ற அவன் தன் விவேகத்தை இழந்தான். அதனால் கோப் 

பெருந்தேவியின் அந்தப்புரம் நோக்கி அவன் சென்றான். 

அவ்வேளை பார்த்து அரசனை வணங்கிக் கொல்லன் 

தொடர்ந்தான். ஏத்திப் புகழ்ந்தான். கீழே விழுந்து தவழ்ந்தான். 

“கள்வன் ஒருவன்; அரண்மனைச் சிலம்பைக் கவர்ந்தவன்;
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அவனை என் சிறுகுடிலகத்து நிறுத்தி வைத்துள்ளேன்'' என்று 

கூறினான். “அவன் கன்னக்கோல் இன்றியும், கவைக்கோல் 
இன்றியும் துன்னிய மந்திரம் துணையாகக் கொண்டு மன்னிய 

காவலரை ஏய்த்துக் கவர்ந்தான்'' என்று விளக்கினான். 

அரசன் ஆணை 

அரசன் சிந்தித்துப் பார்க்கவில்லை. எல்லாம் விதிதான்; 

அவன் அறிவு மயங்கிவிட்டது. உடனே காவலர்களை 

அழைத்தான். தன் மனைவியின் சிலம்பு கள்வன் கையில் 

இருந்தால் அவனைக் கொன்று அச்சிலம்பினைக் கொண்டு வருக 

என்று கட்டளை இட்டான். ஆராயாது அவன் கட்டளை 

இட்டது ஏன்? சிலம்பு காட்டினால் அரசி சிந்தை மாறுவாள் 

என்று நினைத்தான். அது மட்டு மன்று; உடன் அமைச்சர்கள் 

இல்லை அறிவுரைகூற; தீர்ப்புக்கூற வேண்டிய இடம் அது 

அன்று; எல்லாம் கொல்லனுக்குச் சாதகமாக முடிந்தன. 

காவல் ஆணை அதனைச் செயல் படுத்தக் கொலை 

யாட்களைக் கொல்லன் உடன் அழைத்துச் சென்றான். வினை 

அங்கு வலைவிரித்துக் காத்து இருந்தது. அதில் அவன் 

அகப்பட்டு இருந்தான். அவன் மதி அப்பொழுது 

செயல்படவில்லை. சிலம்பு காண வந்தவர்கள் இவர்கள் என்று 

கொல்லன் கோவலனுக்கு அவர்களைக் காட்டினான்; கோவலன் 
அதை நம்பிவிட்டான். 

வாதங்கள் 

அந்தக் கொலையாளிகள் உடனே செயல்படவில்லை. 

அவன் சலனமற்ற தோற்றத்தைக் கண்டு “இவன் கொலைப் 

படும் மகன் அல்லன்”' என்று அவர்களுள் ஒருசிலர் மறுப்புத் 

தெரிவித்தனர். அவர்கள் உண்மை ஒளி காண்பதற்குமுன் 

கொல்லன் அவர்களைத் தனியே அழைத்துப் பேசினான்; 
அவர்கள் கூற்றை எள்ளி நகையாடினான். “*கள்வர் என்பவர் 

கடுமையான தோற்றம் கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை; 

அவர்கள் மற்றவர்களை எளிதில் மயக்கும் ஆற்றல் உடை 

யவர்கள்; அந்த மயக்கத்தில் இவர்கள் ஆட்படுதல் கூடும்'' 

என்று விளக்கினான். 

““களவாடுபவர்கள் மந்திரம் கற்றவர்கள்; தெய்வத்தை 

வேண்டி ஆற்றல் பெற்றவர்கள்; மருந்திட்டு மற்றவர்களை
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மயக்குபவர்கள்; நிமித்தம் அறிந்து செயல்படுவார்கள்; 

தந்திரமாகச் செயல்படுவர்; இடம், காலம், கருவி ஆராய்ந்து 

சிந்திப்பவர்கள்; அதனால் அவர்களை அடையாளம் காண்பது 

அரிது ஆகும்”' என்றான். 

“மருந்திட்டு அதனால் மயங்குவீர் என்றால் மன்னவன் 

ஆணைக்கு நீர் ஆட்படுவீர்; உங்கள் தலைகள் உருள்வது 

உறுதி; அவர்கள் மந்திரத்தைச் சொன்னால் தேவகுமாரர்கள் 

போல் மறைந்துவிடுவர். தெய்வத்தை நினைப்பவர் ஆயின் தம் 

கையகத்து உள்ள பொருளை அவர்களால் மறைக்க இயலும்); 

அவர்கள் மந்திரம் போட்டால் நாம் மறைந்து இருந்த இடத்தை 

விட்டுப் பெயரவே இயலாது. நிமித்தம் பார்த்தே திருடுவதை 

அவர்கள் நியமித்துச் செயல் படுவர். களவு நூல் காட்டும் 

சூழ்ச்சிகளை மேற்கொண்டால் இந்திரன் ஆரமும் அவர்கள் 

கைக்குச் சென்று போய்ச் சேரும். இடம், காலம் கருதி அவர்கள் 

செயல்பட்டால் யாரும் அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. 

அவர்களுக்குப் பகல் இரவு என்ற நேரப்பாகுபாடு இல்லை”'. 

“நினைத்ததைச் சாதிப்பதில் அவர்கள் நிலைபேறு 

உடையவர்கள் ஆவர். அவர்கள் புகாத இடமே இல்லை. காற்று 

நுழையாத இடமாயினும் அவர்கள் புகுந்து ஆற்றுவர். து£தர் 

கோலத்தில் வாயிலின் நுழைந்தான் ஒருவன், மாதர் கோலத்தில் 

அவன் உள்ளே சென்றான். விளக்கு ஒளியில் இருட்டு நேரத்தில் 

இளவரசனின் கழுத்துச் சங்கிலி வயிரம் பதித்தது; 

மின்னலைப்போல் பறித்தான்; மறைந்தான்” '. 

“வாள் கொண்டு இளவரசன் வீசினான். ஆள் அவனுக்கு 

அகப்படவில்லை. தோள் கொண்டு அவனைப் பற்ற 

மூயன்றான். தூண் ஒன்றைக் காட்டிவிட்டுச் சேண்தூரம் 

சென்றான். களவு நூல் கற்று உளவு அறிந்து திருடிய அவனை 

இதுவரை யாரும் கண்டு பிடிக்கவே இல்லை. அவன் இடத்தை 

யாராவது காட்ட முடியுமா என்று பழைய நிகழ்ச்சி ஒன்றைக் 

கூறி அவர்கள் பிழைகளை எடுத்துக் காட்டினான். அவன் 

கூறியதை ஒட்டி மற்றொருவன் தன் சொந்த அனுபவத்தைக் 

கூறி உயிரோட்டம் தந்தான். “அவன் வயது குறைந்த 

இளைஞன்; வேல் தாங்கி இருந்தான். நிலம் தோண்டும் உளி 

வைத்திருந்தான். நீலநிற உடை உடுத்தி இருந்தான். நகைகளைக்
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கவரும் வேட்கையில் கடும்புலிபோல் நடு இரவில் ஊரவர் 

துயின்று கொண்டிருந்த நேரத்தில் வந்திருந்தான். என் கைவாள் 

எடுத்தேன். அவன் அதைத் தடுத்துப் பற்றிக்கொண்டான். 

அடுத்து அவனைத் தேடினேன். எங்கும் அவன் எனக்கு 

அகப்படவே இல்லை. இவர்கள் செயல் அற்புதமானது, அறிய 

இயலாதது'' என்று மிகைப்படுத்திக் கூறினான். 

“இவன் தப்பித்துச் சென்றால் நம் உயிர் தப்புவது அரிது; 
அரசன் நம்மை மன்னிக்கமாட்டான்; அவனா நாமா யார் உயிர் 

தப்புவது என்பதை மூடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்; 
சிந்தித்துச் செயல் படுங்கள்'' என்றான் ௮க் கொலைஞன். 

இறுதி அவலம் 

சிந்திக்க அவர்களுக்கு நேரம் இல்லை; அச்சம் அவர்களை 
ஆட் கொண்டது; கோவலன் உயிரைத் துச்சம் என மதித்தனர். 

கல்லாத குடியன் முரடன் ஒருவன் தன் கைவாள் எடுத்தான்; 

அவன் வாழ்வை முடித்தான். மார்பில் குருதி கொட்டியது; மாநில 

மடந்தை துயர் அடைந்தாள். 

பாண்டியன் செங்கோல் வளைந்தது; கோவலன் தரையில் 

விழுந்தான்; இவற்றிற்கு எல்லாம் காரணம் அவன் பழைய 

வினைதான்; வேறு என்ன இருக்க முடியும்? 

நல்வினையையே நாடிச் செயல் புரிந்தால் கேடு வருவது 

இல்லை. கண்ணகியின் கணவன் அவன் அவல முடிவு 

உலகுக்கு ஒரு படிப்பினையாகும்; அவன் பழம்பிறப்பில் 

செய்த தீவினை இப்பிறப்பில் அவன் வாழ்வினைப் 

பறித்துக்கொண்டது. அது மட்டுமா? வளையாத செங்கோலும் 

வளைந்தது; அதற்கு அப்பாண்டியன் செய்த பழவினையே 

காரணம் ஆகும். 

17. ஆய்ச்சியர் குரவை யாடுதல் 

(ஆய்ச்சியர் குரவை) 

இமயத்தில் மீன்கொடி ஏற்றியவன் பாண்டியன்; அவனை 

அடுத்துச் சோழர் புலிக்கொடியையும், சேரர் வில் கொடியையும் 

ஏற்றினர். தமிழர் வெற்றி நாவலந்தீவு முழுவதும் பரவியது.
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இப்பாரத நாடு மூழுவதும் இவர்கள் ஏவல் கேட்டனர். 

இச்சிறப்புக்குக் கால்கோள் செய்தவர் பாண்டிய அரசர்கள். 

நாவலந் தீவு தமிழக மன்னர்க்கு அடிபணிந்தது. 

பாண்டியன் அரண்மனையில் காலை மூர௬ு ஒலித்தது. பொழுது 

விடிகிறது என்பதை அறிவித்தது. அன்று மாதரி மன்னவன் 

கோயிலுக்கு நெய்ம் முறை செய்யும் நாள்; அவள் நெய் 

கொண்டு சென்று தரவேண்டிய முறை வந்தது. அதனால் மாதரி 

ஐயையை அழைத்து மத்தும் கயிறும் கொண்டு வரச் 

சொன்னாள். அவற்றை எடுத்துக் கொண்டு தாழியினிடத்துச் 

சென்றாள். 

தீய நிமித்தங்கள் 

குடத்தில் பால் உறைந்து கிடக்கும் என்று எதிர் பார்த்தாள். 

அது தயிராக வில்லை; உறையாகவேஇல்லை; எருது கண்ணீர் 

சொரிந்தது. 

வெண்ணெயைக் காய்ச்ச முற்பட்டாள்; அது உருகவே 

இல்லை; உறைந்து கிடந்தது; ஆட்டுக்குட்டி வழக்கமாகத் துள்ளி 

விளையாடும்; அது அசையாமல் பள்ளி கொண்டிருந்தது. 

ப௬ுவோ என்றால் அது நடுக்கம் காட்டியது; எதற்கோ 

அஞ்சி நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது; அதன் கழுத்து மணி அறுந்து 

தானே கீழே விழுந்தது. 

இவை தீய நிமித்தங்கள்) ஏதோ தீமை வர இருக்கிறது 

என்பதை உணர்ந்தனர். அதைப் போக்க வழி யாது? அதற்கு 

ஒரே வழி தெய்வத்தை வழிபடுவது; ஆய மகளிர் கூடித் 

தெய்வத்தைப் பாடுவது; குரவைக் கூத்து ஆடுவது என்று முடிவு 

செய்தனர். கண்ணகியை அழைத்துக் கொண்டு அவள் காண 

ஆடுவது தக்கது என்றனர். கண்ணன் தன் முன்னவனாகிய 

பலராமனுடன் ஆயர் பாடியில் ஆடிய வாலசரிதை என்னும் 

கதையில் ஒரு பகுதி, நப்பின்னையோடு கண்ணன் ஆடியது, 

அதில் ஆய மகளிர் பங்கு கொண்டனர். கை கோத்து ஆடுவது 

அது; அதனைக் குரவைக் கூத்து என்றனர். குரவை ஆடுவோம் 

cum”? என்றாள் மாதரி. “*கன்றுகளும் பசுக்களும் துயர் நீங்குக 

என்று கூறி ஆடுவோம்'' என்றனர்.
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குரவையாடுதல் 

அக்கூத்துக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மகளிர் எழுவர்; 

அவர்கள் வீரம் மிக்க இளைஞரையே விரும்பி மணக்கும் 
உறுதிப்பாடு கொண்டவர்கள். அவர்களுள் ஒருத்தி, “காரி என்ற 

எருதின் சீற்றத்தை அடக்கியவனையே மணப்பேன்” என்றாள். 

அவ் எருது கருநிறம் பெற்று விளங்கியதால் 'காரி' எனப்பட்டது. 

அவ்வாறே ஏனையவரும் வெவ்வேறுநிறம் உடைய எருது 
களை அடக்குவோரைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்ந்தனர். 

நெற்றியில் சிவந்த ௬ட்டியுடையது ஓர் எருது; மற்றொன்று 
வலிமை மிக்க இளஎருது; நுண்ணிய புள்ளிகளையுடைய எருது 
மற்றொன்று. பொன் புள்ளிகள் உடையது மற்றொன்று; வெற்றி 
மிக்க இளம் எருது மற்றொன்று; தூய வெள்ளை நிறம் 
உடையது மற்றொன்று. இவ்வாறு தனித்தனி எருதுகளைக் 
குறிப்பிட்டு அவற்றை அடக்குபவருக்கே ஆயர்மகள் உரியள் 
என்று வீரம் பேசினர். 

இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியே ஒவ்வோர் 
எருதை வளர்த்தவர்கள். இவர்களே இக்குரவையில் பங்கு 
கொண்டனர். இவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப் பெயர் 
இட்டு ஆட்டத்தில் பங்கு கொள்ளச் செய்தனர். பண்கள் ஏழு; 
அவற்றை அவர்களுக்குப் பெயர்களாக இட்டனர். அவை 

முறையே குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம் 

என்பனவாம். 

இவ் ஆய மகளிருள் மூவர் கண்ணனாகவும், பலராம 
னாகவும், நப்பின்னையாகவும் நடித்தனர். மற்றவர்கள் சுற்றி 
நின்றனர். மாயவன் கழுத்தில் நப்பின்னை துளப மாலையைச் 
சூட்டினாள். “'திருமகளைப் போல் இவள் பேரழகினள்”” என்று 
மற்றவர்கள் பாரட்டினர்; நப்பின்னை கண்ணனுக்கு மாலை 

யிட்டு அவனோடு இணைந்து ஆட ஏனைய மகளிர் 
மாயவனைப் பாடினர். 

அப்பாடலுக்கு, “முல்லைத் தீம்பாணி' என்று பெயர் 
வழங்கினர். 

“கன்றைக் குறுந்தடியாகக் கொண்டு விளவின் கனியை 

உதிர்த்தவன்; அவன் இன்று நம் பசுக்கூட்டத்தில் வருவான்;
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வந்தால் அவன் வாயில் கொன்றையம் குழலிசையைக் 

கேட்போம்; தோழி”' என்ற கருத்துப்படப் பாடினர். 

இவ்வாறே ஏனைய பாடல்களும் அமைந்தன; “பாம்பைக் 

கயிறாகக் கொண்டு கடலைக் கடந்தவன் அவன் ஆம்பலங்குழல் 

இசைப்பான்' ் என்றனர். 

“தொழுநைத் துறையில் குருந்து ஒசித்த மாயவன் 

மூல்லைப் பண் பாடுவான்'' என்று பாடினர். 

“ஆடையை ஓளித்தான்; அவன் வண்ண அழகைப் 

பாடுவோம்; அந்நிலையில் நாணிக் குனிந்த நங்கையின் 

நளினத்தைப் பாடுவோம்””. 

“யமுனை ஆற்றில் கண்ணனின் நெஞ்சம் கவர்ந்த 

நப்பின்னையைப் பாடுவோம். அன்று நப்பினைனையின் 

இதயம் கவர்ந்த இறைவனாகிய கண்ணனைப் பாடுவோம். 

ad 

இருவரையும் பாடுவோம் நாம் 

ஆடையிழந்தாள்; வளையல்களை நெகிழ்த்தாள்; தன் 

கைக்கொண்டு தன் மேனியை மறைத்தாள். அந்தப் பேரழகி 

யைப் பாடுவோம் நாம். அவள் முக அழகைக் கண்டு அகம் 

நெகிழ்ந்தவன் கண்ணன்; அவன் காதலைப் பாடுவோம் நாம் ” 

கண்ணனுக்கு இடப்பக்கத்தும் பலராமனுக்கு வலப் 

பக்கத்தும் நப்பின்னை நின்றாள். 

மற்றும் இடம் மாறிநின்றாள் மற்றொரு மூறை; இவ் 

விருநிலைகளில் நாரதனைப் போல நாதம் எழுப்பி யாழ் இசை 

இயற்றினர் மற்றவர்கள். 

கண்ணன் பலராமனுடனும் நப்பின்னையுடனும் ஆடிய 

ஆட்டத்தில் ஆயர் சிறுமியரும் பங்குகொண்டனர் தாளத்துக் 

கேற்ப அடிபெயர்த்து இவர்கள் ஆடிய குரவைக் கூத்தை 

யசோதை கண்டு மகிழ்ந்தாள். அதனைச் செப்பிப் பாடினர். 

உள்வரிப்பாடலாகத் திருமாலைப் போற்றிப் பாடினர். 

தெய்வப் பாட்டினுள் அரசர் வெற்றிகளை உள் வைத்துப் 

பாடியதால் இவை உள்வரிப் பாடல் எனப்பட்டன; பாண்டியன்
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இந்திரன் தந்த பொன்னாரத்தைப் பூண்டான்; சோழன் 

புலிக்கொடியை இமயத்தில் பொறித்தான்; சேரன் கடலில் 
எதிரிகளின் கடம்ப மரத்தைத் தடிந்தான். இவ்வெற்றி பெற்ற 
மன்னர்கள் மூவரும் கண்ணனே ஆவர் என்று பாடினர். நாட்டுப் 

பற்று தெய்வப் பற்றோடு இயைத்துப் பாடினர். 

முன்னிலை வைத்துத் திருமாலைப் பாடுதல் 

“மந்தர மலையை மத்தாகவும் வாசுகியைக் கயிறாகவும் 
கொண்டு நீ பண்டு ஒரு நாள் கடலைக் கடைந்தாய். அத்தகைய நீ 
யசோதையின் கயிற்றுக்குக் கட்டுப்பட்டுக் கலக்கம் அடையச் 
செய்தாய். இது முரண்பாடு; இது வியப்புத் தருகிறது. ”” 

“நீ மண்உண்டபோது உன் வயிற்றில் இந்த உலகமே 
இருப்பதைப் பார்த்தனர். உலகமே உன் வயிற்றில் அடக்கிய நீ 
இப்பொழுது வெண்ணெய் உண்டது ஏன்? பசித்தா உண்டாய்? 
இது உன் விளையாட்டு ஆகாதோ? வியப்பிற்கு உரியது இது. '” 

““இரண்டடியில் மூவுலகு அளந்தாய்; அதற்கு உரியவன் 
நீ; உன் திருவடி சிவக்கப் பாண்டவர்க்குத் தூதாகச் சென்றது 
ஏன்? மூவுலகும் உனக்கு உரிமையாகியது. அத்தகைய நீ நாடு 
கேட்கச் சென்றது வியப்பேயாகும்”” 

படர்க்கையில் வைத்துத் திருமாலைப்பாடுதல் 

தம்பியோடு காடு அடைந்து இராவணன் அரணாகிய 
“சோ” என்பதை அழித்தான். அந்த இராமனது வீரம், புகழ் 
இவற்றைக் கேளாத செவி செவியாகாது'””. 

திருமாலைக் காணாத கண் என்ன கண்? இருந்தும் 

பயனற்றதாகும்; நாரணனை வழுத்தாத நா என்ன நா? அவன் 

புகழைப் பாடுவோமாக”'' 

“Groowe பாடிப் போற்றிய தெய்வம் நம் கறவை 
இனத்தைக் காப்பதாக: பாண்டியன் வெற்றி முரசு உலகு எங்கும் 
கேட்பதாக! இந்திரன் முடியைத் தகர்த்து தொடியணிந்த 

அவன்தோளின் சிறப்பைப் பாடுவோமாக''என்று பாடினார்.
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18. துன்பச் செய்தி 
(துன்ப மாலை) 

குரவை பாடி முடிந்தது. பின் மாதரி வையை ஆற்றின் 

நீர்த்துறைக்குச் சென்று நீராடித் திருமாலுக்குப் பூவும், 
சந்தனமும், நறும் புகையும், மாலையும் சாத்தச் சென்றிருந்தாள். 

அந்த நேரத்தில் அவள் ஆயர் சேரியில் இருக்கவில்லை. 

குரவைக்கூத்து முடிந்ததும் அலறிஅடித்துக் கொண்டு 
ஊளரில் இருந்து ஒருத்தி அங்கு வந்து செய்தி கூறத் தொடங் 
கினாள். அவள் அச்செய்தியைச் சொல்ல முடியாமல் தயங்கி 

னாள். அவள் வாயில் சொற்கள் வெளிவரவில்லை. 

கண்ணகிக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை. ஏதோ துயரச் 
செய்தி அவள் சொல்ல வந்திருக்கிறாள் என்பதை மட்டும் 
அவளால் அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. இவள் பதறினாள்; 
கதறினாள்; அதிர்ச்சியுற்றாள். ஐயையை நோக்கி ஐயத்தை 
எழுப்பினாள்; “'நடந்தது யாது ?'' என்று வினவினாள். 

“ஊருக்குச் சென்ற காதலன் என்ன ஆயினான்? அவன் 

வந்திலன்; என் நெஞ்சம் கவல்கின்றது; யாரோ ஏதோ 

கூறினார்கள்; அவர்கள் சொல்ல வந்த செய்தி யாது?' என்று 

ஐஜயையை வினவினாள். 

“நண்பகல் பொழுதே எனக்கு ஐயம் தோன்றியது; 

நடுங்கினேன்; என்ன? ஏது? அவர்கள் கூறியது யாது? விரைவில் 

கூறுக'' என்று மேலும் பதறினாள். 

“யாரோ எவரோ வஞ்சம் இழைத்துவிட்டார்கள்; 

சூழ்ச்சிக்கு அவர் இரையாகி விட்டாரா? ஒன்றும் விளங்க 

வில்லை. அந்த ஊரவர் பேசிய உரை யாது? விளம்புக; 

ஐயையை நோக்கித் தொடர்ந்து கேட்டாள்; அதற்குமேல் ஐயை 

யால் அடங்கி இருக்க இயலவில்லை. தனக்குத் தெரிந்ததைக் 

கண்ணகிக்குத் தெரியப்படுத்தினாள். 

“அரசிக்கு உரிய அணி ஒன்றை அபகரித்தான் ஒரு 

கள்வன்; அவனை அரசனின் ஆட்கள் கொலைசெய்து 

விட்டனர்'' என்று தெரிவித்தாள்.
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அவளுக்கு விளங்கியது; 'அணி' அதை ஏந்திச் சென்றது 

தன் கணவன்; அவனைத்தான் அவர்கள். கொலை 

செய்துவிட்டார்கள் என்பதை உணர்ந்து சீற்றம் கொண்டாள். 

எழுந்தாள்; செய்வது அறியாது மயங்கி விழுந்தாள். விரித்த 

கூந்தலோடு அத் திங்கள் முகத்தினள் நிலத்தில் விழுந்து 

அலறினாள். செங்கண்சிவக்க அழுதாள்; “எங்கே 

இருக்கின்றாய்?” என்று கூறி இனைந்து ஏங்கி மயங்கினாள். 

நெஞ்சில் நினைவுகள் அலைமோதின; உணர்வுகள் 

பொங்கி நெருப்பு எனச் சொற்களாக வெளிப்பட்டன. 

அநியாயம் அது என்பதை அலறி அறிவித்தாள். விதவைக் 

கோலம் கொண்டு ஒடுங்கிக் கிடப்பது இது பழையது; எரியில் 

விழுந்து கரிவது இதுவும் பழகியது; இவற்றை எதிர்த்தாள்; பிழை 
செய்தது அரசன்; கொடுமை இழைத்தது அவன்; இதனைத் 

தாங்கித் தணிந்து இருட்பது இயலாது என்று கூறிக் கொதித்து 

எழுந்தாள். அதனை எதிர்க்காமல் இருப்பது தனக்கு வசை 

என்பதை உணர்ந்தாள். 

பழிச்சொல்லைப் போக்குவது தன் கடமை என்பதை 

அறிந்தாள். இது அவள் உள்ளத்தில் எழுந்தபோராட்டம். 

இதைப் பலரும் அறிய வெளியிட்டாள்; “கள்வனோ என் 

கணவன்?'” என்று ஆயர் மகளிரை நோக்கி வினவினாள். 

காய்கதிர்ச் செல்வனை நோக்கிக் கதறினாள். “அநியாயம் 

இழைத்த இந்த ஊர் அழியும். எரி எழுந்து ஊரை எரிக்கும்''. 

என்று ஒரு தெய்வக்குரல் எதிர் ஒலித்தது. அது அவளுக்கு 

ஊக்கத்தைத் தந்தது; செயல்படுத்தியது. 

19. ஊரை ஒருங்குதிரட்டுதல் 

(ஊர் சூழ்வரி) 

அந்தக் குரல் சூரியன் தந்த விடை எனக் கொண்டாள். 

அவ்வளவுதான்; அங்கு அவள் நிற்கவில்லை. ஆயர் சேரியை 

விட்டு நீங்கி ஊருக்குள் புகுந்தாள். கையில் மற்றைய சிலம்பை 

ஏந்தினாள் “முறை தவறிய அரசன் ஊரில் வாழ்வீர் நான் 

நவில்கிறேன்; கேட்பீராக'' என்று குரல் கொடுத்தாள்.
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“யாரும் படாத துயரம் உற்றேன்; இத்தகைய 

துயரத்துக்குக் ' காரணமான செய்தியைக் கூறுகின்றேன். 
கேளுங்கள்; என் கணவன் கள்வன் அல்லன்; என் சிலம்பைக் 

கொள்ளவே இக் கொலை செய்தனர்; அதுதான் நடந்தது” 

“மற்றும் அந்த உண்மையை முதலில் என் கணவன் வாய் 

சொல்லக் கேட்பேன்; அவனைச் சென்று பார்ப்பதே தக்கது; 

அந்தத் தீதுஅற்ற நல்லுரையைக் கேட்பேன்; இது அடுத்த 
ews’. 

“அவனைச் சந்தித்துப் பழியற்றவன் என்பதை அறிவேன்; 

அவ்வாறு  அறியாவிட்டால் நான் உங்களை வீணாக 

அலைக்கழித்தேன் என்று கருதுங்கள்; இவள் பொய்யள் என்று 

சொல்லி என்னை இகழுங்கள். இது உறுதி'' என்று கூறி 

அவலத்தை அறிவித்தாள். 

அது ஊரவர் நெஞ்சைத் தொட்டது; மதுரைமாநகர் மக்கள் 

கலக்கம் அடைந்தனர். “இவள் துன்பத்தை யார் எப்படித் தீர்க்க 

முடியும்? களையாத துன்பம் இக்காரிகைக்கு ஏற்பட்டது; 

வளையாத செங்கோல் வளைந்து விட்டது; தென்னவன் ஆட்சி 

சீர்குலைந்துவிட்டது; இது என்ன அநீதி! மண்குளிரச் செய்யும் 

அவன் வெண்குடை இன்று வெம்மை உற்றது ஏன்? அனல் 

கக்கியது என்?'” 

“சிலம்பு ஒன்று ஏந்தியவள் அவள் மானிடப்பெண் 

அல்லள்; புதிய தெய்வம்; இவள் தெய்வம் உற்றவள் போல் 

் என்று பேசத் தொடங்கினர். மன்னன் துடித்துப் பேசுகின்றாள்' 

ஆட்சி வீழ்ச்சியுற்றதற்கு வருந்தினர்; அஞ்சினர்; பெண் ஒருத்தி 
விடும் கண்ணிர் அவர்களைக் கலங்க வைத்தது. 

ஊரவர் ஒன்று திரண்டனர்; அவர்கள் அவளுக்கு அவள் 

கணவன் விழுந்து கிடக்கும் இடத்தைச் சுட்டிக் காட்டினர். 

பொற்கொடி போன்ற அந்தப் பூவையாள் அவனைக் கண்டாள்; 

அவன் அவளைக் காணவில்லை. கதிரவனும் தன் கதிர்களைச் 

சுருக்கிக் கொண்டான். மாலைநேரம்; பூங்கொடியாள் பூசல் 

இட்டாள். அவள் தனித்த குரல் கனத்து ஒலித்தது. ஊர் எங்கும் 

அந்த அவலக் கூரல் எதிர் ஒலித்தது. 

காலையில் அவன் முடியில் அணிந்திருந்த பூவினை அவள் 

தன் கூந்தலில் சூடிக் கொண்டாள்; மாலையில் அப்பூவினை
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இழக்கும் அவலநிலைக்கு ஆளாயினாள். காலையில் அவன் 

அவளைத் தழுவினான்; மாலையில் அவன் குருதிபடிந்த 

மார்பைத் தழுவினாள். மாலை இருந்த மார்பு அது; இரத்தம் 

படிந்து மாலையாகக் காட்சி அளித்தது. தன்னை அவன் காணாத 

நிலை; அது அவளுக்குக் கடுந்துயரத்தைத் தந்தது. 

மன்னவன் தவறு இழைத்தான்; பொன்னுறு நறுமேனி 

துகள் படிந்து மண்ணில் கிடக்கிறது; என் துயரத்தை யார் 

களைவது? இதற்குக் காரணம் யாது? விதி என்று கூறக்கூட ஆள் 

இல்லை. ஆறுதல் கூறக் கூட ஆள் இல்லாமல் இந்தத் 

தனிமையில் உழல்கின்றேன்!'' 

“இந்த அநீதியை எடுத்துக் கூற வேண்டிய அறம் அழிந்து 
விட்டதா? மக்கள் மயங்கி விட்டனரா? கொழுநர் குறை தாங்கும் 

பெண்கள் என் அழுகையைக் கேட்டு ஆறுதல் தரமாட்டாரா? 

திக்கற்றவரை அடுத்து ஆதரிக்கும் காப்புமிக்க சான்றோர் இதைச் 

செவியில் கேட்டுச் செம்மையுறச் செயல்பட மாட்டார்களா? 

ஈன்ற குழவியின் அழுகுரல் கேட்டால் எடுத்து வளர்க்கும் சால்பு 

உடையவர்கள் இன்று அலறும் குரல் கேட்டு அமைதியுற்றது 

ஏன்? தெய்வங்கள் கோயில்களில் நிறுவி இருக்கிறார்கள். 

அவர்கள் கல்லாகி விட்டார்களா? என் சொல் கேட்டு நீதி 

வழங்காமல் இருப்பது ஏன்? தெய்வம் நின்று கொல்லும் 

என்பார்களே! ஏன் எந்தச் சொல்லும் சொல்லாமல் மவுனம் 

சாதிக்கின்றது ? அநீதியைக் கேட்க இந்த நகரில் ஆள் இல்லாமல் 

போனது ஏன்?”' என்று அலறித் துடித்து அழுது முறையிட்டாள். 

மண்மீது கிடந்த மணாளன் அவன் பொன்துஞ்சம் 

மார்புமீது விழுந்து புரண்டு அழுதாள்; அவனைத் தழுவிக் 

கொண்டாள். அவன் உயிர் பெற்று எழுந்தான். '“கன்றியது உன் 

மூகம்'” என்று கனிவுடன் பேசினான். அவள் கண்ணீரைத் தன் 

கையால் துடைத்தான். 

அவள் தன் கணவன் திருவடிகள் இரண்டையும் தன் 

கையால் பற்றிக் கொண்டு வணங்கினாள். அவன் உயிர் 

உடலைவிட்டு நீங்கியது; உயிர் வடிவில் வான் நோக்கி 

எழுந்தான்; வானவர் எதிர்கொண்டு அழைத்தனர். “நீ இருக்க” 

என்று அவளுக்கு இறுதிச் செய்தியாகச் சொல்லி அவன் 

மறைந்து நீங்கினான்.
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அவனைக் கண்டது; தன் அவலம் துடைக்க அவன் 

தன்னைத் தொட்டது; இருக்க என்று அவன் இயம்பியது இவை 

எல்லாம் அவளுக்கு மாயச்செய்கைகளாக இருந்தன. “திடீர் 

என்று தோன்றி மறைந்துவிட்டான். மாயம் அல்ல என்றால் 

அதன் தன்மை யாது? தெய்வம்தான் வந்து என்னை 

மருட்டியதோ? அவனை எங்குச் சென்று அடைவது? இருக்க 

என்றான்; பொறுக்க என்னால் இயலாது; என் சினம் தணிந்தால் 

அன்றி அவனைப் போய்ச் சேரேன்'' 

“தீமை செய்த அரசனைத் திறம்கேட்பேன்; வழக்கு 

ஆடுவேன்; அவனை வழிக்குக் கொணர்வேன்; அழிப்பேன்; 

இந்நகரை ஓழிப்பேன்”' என்று கூறி உறுதி கொண்டவளாய் 

அகன்றாள். 

எழுந்தவள் பழைய கனவினை நினைத்துப் பார்க்கிறாள். 

தீய கனவு அது இன்று பலித்து விட்டது; நின்றாள்; நிலை 

குலைந்தாள்; நெடுங்கண்நீர் சோரச் சற்று அயர்ந்தாள்; 

எண்ணிப்பார்த்தாள்; கண்களில் பெருகிய நீரைத் துடைத்துக் 

கொண்டாள்; அவலத்தை அகற்றினாள். ஆவேசம் 

கொண்டவளாய் அரசன் கோயிலை அடைந்தாள்; அவன் 

வாயில் முன் சினத்துடன் நின்றாள். 

20. வழக்கு உரைத்தல் 

(வழக்குரை காதை) 

கோப்பெருந்தேவி கனவு 

கோப்பெருந்தேவி தீக்கனா ஒன்று கண்டாள்; அதை 

அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்து உரைத்தாள்; “அரசனின் 

செங்கோல் அதனோடு அவன் வெண்கொற்றக்குடை இவை 

சாய்கின்றன; வாயில் கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த மணி 

ஒலித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது; திசைகள் எட்டும் அசைவுகள் 

ஏற்பட்டு அதிர்கின்றன; சூரியனை இருள் விழுங்குகிறது; 

வானவில் இரவில் தோன்றுகிறது; பகலில் நட்சத்திரங்கள் 

'கொள்ளிக்கட்டைகள் போல நெருப்பை அள்ளி வீசுகின்றன” '.
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இவற்றை எடுத்துக்கூறி ''அடுத்து என்ன நடக்குமோ” 

என்று அரசி அஞ்சினாள். “இதனை மன்னவனுக்கு 

அறிவிப்போம்'”' என்று கூறினாள். தன்னை அந்தப்புரத்துப் 

பரிவாரப் பணிப்பெண்கள் சூழ்ந்துவர அரசி மன்னன் 

அவையை அணுகினாள். “அரசி கோப்பெருந்தேவி வாழ்க” 

என அறிவித்த வண்ணம் ஆயத்தவர் அரசியோடு அரசனை 

அணுகினர். பாண்டிமாதேவி அரசனுக்குத் தான் கண்ட 

தீக்கனவை எடுத்து உரைத்தாள். அரசன் அதனை அமைதியாகக் 

கேட்டுக் கொண்டு அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருந்தான். 

வாயிலோனை விளித்தல் 

வெளியே கடுமையான குரலில் கண்ணகி வாயிற் 

காவலனை விளித்துக் கூறினாள்; “வாயில் காப்பவனே! 

அறிவிழந்து நெறிதவறிய அரசனின் காவலன் நீ! நீ சென்று 

அறிவிப்பாயாக! கையில் ஒற்றைச் சிலம்பை ஏந்திக் கற்றைக் 

குழலாள் ஒருத்தி கணவனை இழந்து வாசற் கடையில் நின்று 

கதறுகின்றாள் என்று அறிவிப்பாய்'' என்று ஆணையிட்டாள். 

அவன் உள்ளே சென்று வாழ்த்துக் கூறி அரசனிடம் 

வந்தவளைப்பற்றி அடித்து விழுந்து கொண்டு அலறிய 
வண்ணம் தெரிவித்தான். ''கணவனை இழந்தவள் வாயிற் 

கடையில் வந்து நிற்கிறாள்; அச்சம் தரும் வடிவில் அவள் 

காணப்படுகிறாள். தாருகனின் மார்பைக் கிழித்த பேர்உரம் 

படைத்த காளிபோலக் காட்சி தருகிறாள். ' ஆவேசம் 

கொண்டவளாக இருக்கிறாள்'' என்று அறிவித்தான். 

வழக்கு உரைத்தல் 

அவளை உள்ளே வரவிடுக”' என்று அரசன் கூற 

வாயிற்காவலன் அவளை அழைத்துச் சென்று உள்ளே வர 

விட்டான். மன்னவனைக் கண்டாள்; அவன் இவள் கண்ணீரைக் 

கண்டு கருத்து அறிய விழைந்தான். ''இளநங்கையே நீ யார்?'' 

கண்ணீரோடு கலங்குவது ஏன்?'' என்று வினவினான். அவள் 

அதிர்ந்திடும் மொழியில் தான் யார் என்பதையும், தன் வழக்கு 

யாது என்பதையும் அடுக்கி வைத்துக் கூறினாள். 

ஆராயாது தீர்ப்புக் கூறிய அரசன் நீ; சோழ நாட்டு மகள் 

நான் ; புறாவிற்காகத் தன் சதையை அறுத்துக் கொடுத்த சிபிச்
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சோழன் ஆண்ட நாடு என்னுடைய நாடு; ஆவின் கண்ணீர் தன் 

நெஞ்சு சுட்டது. மணியின் நா அவனைத் தட்டி எழுப்பியது. தன் 

ஒரே மகனைத் தெருவில் கிடத்தித் தேர் கொண்டு உயிர் 

போக்கிய உயர்ந்தோன் மனுநீதிச் சோழன்; இவர்கள் ஆண்ட 

நாடு சோழ நாடு: புகார்நகரம் எமது ஊர்”. 

“புகார் நகரில் மாசாத்துவான் என்னும் வணிகன் மகன் 

ஆகிய கோவலன் வாழ்க்கையைத் தேடி ஊழ்வினை துரப்ப நின் 

நகர் புகுந்தான். என் காற்சிலபைக் காசாக்க வந்தவனை மாசு 

ஆக்கி உயிர் பறித்தாய்; கொலைக்களப்பட்டான். HS 

கோவலன் மனைவி நான்; கண்ணகி என்பது என் பெயர்” 

என்று கூறினாள். 

“கள்வனைக் கொன்றது கடுங்கோல் அன்று; அரசனது 

கடமை'' என்று அறிவித்தான் அரசன். 

“*நற்றிறம் படராக்கொற்கை வேந்தே! என் காற்சிலம்பு 

மாணிக்கப்பரல்கள் கொண்டது”' என்று எடுத்துக் கூறினாள்; 

சுற்றி வளைத்துப் பேசாமல் நேராக வழக்கை அவள் எடுத்துப் 

பேசினாள். 

“எம் சிலம்பு முத்துப்பரல்கள் கொண்டது” என்று 

கூறியவனாய் அரசன் அதனைக் கொண்டு வந்து முன்வைக்கச் 

சொன்னான். 

கண்ணகி முன் சிலம்பினை வைக்க அதனை அவள் 

உடைக்க அதிலிருந்து பரல் ஒன்று தெறிக்க அது மன்னன் வாய் 

இதழில் பட்டது; மணி கண்டான்; அவ்வளவுதான், வாய்ச் 

சொற்கள் அடங்கி விட்டன. மனம் தளர்ந்தான்; அவன் 

செங்கோன்மை சீர்அழிந்தது; அவன் வெண் கொற்றக் குடை 

சாய்ந்தது. 

“பொன் செய் கொல்லன் தன் சொல் கேட்ட யானோ 

அரசன்! யானே கள்வன்; என்னால் இம்மரபு மாசுபட்டது; 

கெடுக என் ஆயுள்”'' என்று கூறித் தன் உயிரை விட்டான். 

அவன் இன்றித் தான் வாழ முடியாது என்பதை உணர்ந்து அரசி 

நடுங்கியவளாய் அவன் இணையடி தொழுது வீழ்ந்தனள்; 

அவளும் அவனோடு உயிர்விட்டாள்.
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கண்ணகி கடுஞ்சினம் 

“தீமை செய்தவரை அறக்கடவுள் வாட்டும் என்பது 

இப்பொழுது உண்மை யாயிற்று'' என்று கூறியவளாய்க் 

கண்ணகி, '*வடுவினைச் செய்தான் மன்னவன்; அவன் தேவி நீ! 

கடுவினை உடைய யான் இனிச் செய்வதைக் காண்பாயாக 

என்று கூறிய வண்ணம் வெளியேறினாள். 

“கண்ணகியின் கண்ணீரும், சிலம்போடு வந்த 

தோற்றமும், விரித்த கூந்தலும், உயிர்ப்பு அற்ற தோற்றமும் 
பாண்டியன் உயிரைச் செகுத்தன. கூடல் நகரத்து அரசன் 

இப்பொழுது வெறும் கூடாயினான்'' என்று உலகம் பேசியது. 

புழுதிபட்ட மேனியும், அழுத கண்ணீரும், விழுந்த 

கருங்கூந்தலும், ஏந்திய தனிச் சிலம்பும் கண்ட அளவில் அரசன் 

தன் வழக்கில் தோற்றான். அவள் சொல்லைக் கேட்ட அளவில் 

உயிரையும் தோற்றான். இரண்டு தோல்விகள் அடுக்கடுக்காக 

அவனை அடைந்தன. 

21. கண்ணகியின் சூள் உரைகள் 
.. (வஞ்சின மாலை) 

கண்ணகி சூளுரை 

விழுந்து கிடந்த அரசமாதேவியை நோக்கி எழுச்சி 

பொங்கக் கண்ணகி சூள்உரைகள் கூறத் தொடங்கினாள். 

“கோவேந்தன் தேவியே! கேள். தீயவினை என்னை ஆட்டி 

வைக்கின்றது; எதுவும் தெரியாது என்பதை 

ஒப்புக்கொள்கிறேன்; ஆனால் எனக்குத் தெரிந்ததைக் 

கூறுகிறேன்; முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் அதற்கு விளைவு 

உண்டு; இது உறுதி''. 

சோழ நாட்டுப் பெருமை 

““கற்புடைப் பெண்கள் பிறந்த காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில் 

நான் பிறந்தேன்; அவர்கள் அற்புதச் செயல்களை 

அறிவிப்பேன்; கேட்பாயாக! வன்னி மரத்தையும், கோயில் 

மடைப்பள்ளியையும் சான்றாக வைத்து மணம் செய்து 

கொண்டாள் ஒருத்தி; அவளுக்கு மறுப்பு வந்த போது அவள்
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அதைப் பொறுக்காமல் அவற்றைச் சான்று கூற அழைக்க 

அவையோர் மூன் அவை வந்து நின்றன. அற்புதம் 

விளைவித்தாள் இந்தப் பொற்பு நிறைந்த குழலாள்''. 

“காவிரிக் கரையில் மணல் பாவை ஓன்று அமைத்து 

வைத்து, இவன் உன் கணவன் ஆவான் என்று தோழியர்கள் 

கூற அச்சிறுமி அப்பாவையைக் காவிரி அலைகள் வந்து 

அடித்துச் செல்லாமல் அணை போட்டாள்; அதனைத் காத்தாள்; 

அந்த இடத்தை விட்டு அகலவே இல்லை; அவள் கற்பின் 

திண்மை அது. 

“கரிகாலன் மகள் ஆதிமந்தி வஞ்சி நாட்டு வாலிபன் 

ஆட்டன் அத்தியைக் காதலித்தாள்; அவனைக் காவிரி அலை 

அடித்துக் கொண்டு கடலுக்குச் செல்ல வெள்ளத்தோடுூ இவளும் 

கரைஓரம் ஓடிச் சென்று கடலை விளித்து என் கணவனைக் 

காட்டாயோ என்று கதற அதன் அலைகள் அவனைக் கொண்டு 

வந்து முன் நிறுத்தின. இது தமிழகக் காதல் கதை; அதை ஓதிப் 
பழகியது நாங்கள்''. 

்“திரைகடந்து பொருள் தேடச் சென்ற கணவன் வரும் 

வரை கரையில் கல்லாக நின்றாள் நல்லாள் ஒருத்தி; அவன் கரை 

வந்து சேர அவள் பழைய கல்லுருவம் கரைந்து தன் நல்லுருவம் 

பெற்றாள். அசையாத மனநிலை; அவள் எங்களுக்குத் 

திசைகாட்டியாகத் திகழ்கிறாள். '' 

மாற்றாள் குழந்தை கிணற்றில் தவறி விழ ஆற்றாளாகித் 
தன் குழந்தையையும் தள்ளி இரண்டு குழந்தைகளையும் 
அக்கிணற்றில் குதித்துக் கரை சேர்த்தாள் ஒரு வீரமகள். அவள் 

ஆற்றல் எங்களால் போற்றத் தக்கதாக உள்ளது; தீரச் செயலுக்கு 

அவள் பெயர் எடுத்த வீரமங்கையாவாள்”'. 

“வேற்று ஆள் ஒருவன் ஒருத்தியின் பேரழகைக் கண்டு 

இடம் பெயராமல் நின்றான். அவள் தன்முகத்தைக் குரங்கு 

மூகமாகுக எனக் கூறி ஆடவர் நெஞ்சில் இடம் பெறுவதை 

அறவே தவிர்த்தாள். தன் கணவன் வந்ததும் தன் திரிந்தமுகத்தை 

மாற்றிச் சிரித்த முகத்தள் ஆயினாள். பழைய நிலையில் தன்னை 

அவள் மாற்றிக்கொண்டு சீர் பெற்றாள்; அவள் கீர்த்தி இன்றும் 

பேசப்படுகிறது. ''
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“பழங்கதை இது; வண்டல் அயர்ந்து விளையாடிய 

சிறுமியர்கள் அவர்கள் வேடிக்கையாகப் பேசிக் கொண்டார்கள்; 

ஒருத்தி சொன்னாள்,” எனக்கு ஓரு மகள் பிறந்து உனக்கும் ஒரு 

மகன் பிறந்து இருவரும் பெரியவர்கள் ஆவார் எனின் 

அவனுக்கு என் மகள் வாழ்க்கைப்படுவாள்'' என்று சொல்லி 

விட்டாள். காலம் சென்றது; தன் மகள் மணப்பருவம் அடைந் 

தாள். அவளைத் தான் கூறியபடிதன் தோழியின் மகனுக்குத் 

தரவேண்டும். ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருவரையும் பிரித்து விட்டன. 

இதை எப்படித் தன் கணவனிடம் கூறுவது? தயங்கித் தயங்கி 

இதனைத் தன் கணவனிடம் கூறினாள். அதைக் கேட்டாள் அந்த 

மகள்; உடனே கூறை உடுத்து மணப்பெண்கோலம் ஏற்று அந்த 

வீட்டு மகன் முன் மணப்பெண்ணாக நின்றாள். அவன்தான் தன் 

கணவன் என்று உறுதியாக நின்றாள். ஒருமுறை ஒருவனைக் 

கணவனாக வரித்தது என்றால் அதனை மாற்றாது உறுதியாக 

அவள் நடந்து கொண்டாள்; இந்தக் கதை எம் நகரத்தில் காலம் 

காலமாகப் பேசப்படுகிறது'”. 

இவ் எழுவர்தம் கதைகளையும் எழில் உற எடுத்துக் கூறி 

இத்தகைய கற்புடைய பெண்கள் பிறந்த நகரில் தான் 

பிறந்ததாகவும், தானும் அவர்கள் வழிவந்த கற்புடைய மாது 

என்றும் கூறினாள். 

கண்ணகி அலறல் 

“யானும் ஒரு கற்புடைய பெண் என்பது உறுதியானால் 

யானும் அற்புதம் நிகழ்விப்பேன்; இந்த அரசை அடியோடு 

அழிப்பேன். இந் நகரையும் முழுவதும் எரிப்பேன்; என் செயல் 

திறத்தை நீ காண்பாய்'' என்று கூறி அரசவையை விட்டு 

அகன்றாள். 

நகருக்குள் வந்தாள். நான்மாடக்கூடல் மகளிர்களே! 

வானில் வாழும் தேவர்களே! தவசிகளே! கேளுங்கள். யான் 

போற்றும் காதலனுக்குக் கேடு சூழ்ந்த மன்னனையும், அந் 

நகரையும் சீறினேன்; யான் குற்றம் செய்யவில்லை; என் செயல் 

பழுது ஆகாது”' என்று கூறினாள். தன் இட மூலையைக் 

கையால் திருகிப் பிய்த்து 'எடுத்து நகரை வலம் வந்தாள். மும் 

மூறை சுற்றினாள்; மணம் மிக்க மதுரை மாநகர்த்தெருவில் 

அலமந்து தன் முலையை வட்டித்து எறிந்தாள்.
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எரி நெருப்பு தெய்வ வடிவில் அவள் முன் வந்து நின்றது. 
நீலநிறமேனி; சிவந்தசடைமூடி; பால்போலும் வெண்பற்கள் 

உடைய. பார்ப்பனனாக அவள் மூன் வந்து தோன்றியது. 

பத்தினியாகிய கண்ணகி முன் நின்றது; ''இந்த நகர் எரியுண்ணும்; 

அதற்கு ஒரு சாபம். எற்கனவே உள்ளது. யாரை விட்டு 
வைப்பது?”' என்று கேட்டு நின்றது. 

“பார்ப்பார், அறவோர், wus, பத்தினிப்பெண்டிர், 

மூத்தோர், குழவி ஆகிய இவர்களை விட்டு விட்டுத் தீயவர்கள் 

பக்கமே போய்ச் சேர்க”' என்று ஏவினாள். புகையோடு கூடிய 
நெருப்பு மதுரை மாநகரைச் சுற்றிக் கொண்டது; அது மூண்டு 

எழுந்து அழிக்கத் தொடங்கியது. 

பற்றிய நெருப்பு அந்த நகரை அழித்தது; பாண்டியன், 
அவன் தன் உரிமை மகளிர், அவன் மாளிகை, வில்லேந்திய 

காவல் படைவீரர்கள், யானைகள் அனைத்தும் வெந்து 

ஒழிந்தன. 
கற்பு இந்த அழிவினைச் செய்தது; காவல் தெய்வங்கள் 

அந்நகரை விட்டு வெளியேறிச் சென்றன; கற்பின் பொற்பு 

இவ்அற்புதத்தை விளைவித்தது. 

22. தீக்கிரையான மதுரை 
(அழற்படு காதை) 

நகரத்து அழிவு 
ஏவல் இட்ட தெய்வமாகக் கண்ணகி விளங்கினாள். அவள் 

ஏவலைக் கேட்டு எரி நெருப்பு மதுரையைத் தீய்த்தது. காவல் 

தெய்வங்கள் நகர்க் கதவுகளை அடைத்து ஊர்மக்கள் 

வெளியேறாமல் அடைத்து வைத்து விட்டு அவர்களைக் 

காவாமல் அவை வெளியேறி விட்டன. 

பாண்டியன் தனக்கு ஏற்பட்ட பழியைத் தன் உயிர் 

கொடுத்து மாற்றினான்; வளைந்த கோலைச் செங்கோல் 

ஆக்கினான்; அவன் மனைவியும் அதே அரசு கட்டிலில் 

உடன்கட்டை ஏறினாள். பெண்ணொருத்திக்கு இழைத்த
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கொடுமை அதனால் ஏற்பட்ட பழியை அவன் உயிர் கொடுத்துத் 

தீர்த்தான். நில மடந்தைக்கு இச் செய்தியை அறிவித்தான். 

அரசுகட்டிலில் இவ்விருவரும் துஞ்சியது அரசு அதிகாரி 

கள் அறிந்திலர். ஆசான். பெருங்கணி, அறக்களத்து அந்தணர், 

காதிப் பட்டம் பெற்ற உயர் அதிகாரிகள், அரசியல் செய்திகளை 

எழுதும் கணக்கர்கள், மற்றும் அரசு அதிகாரிகள், அந்தப்புர 

மகளிர் அனைவரும் ஓவியம் போல் உரை அவிந்து கிடந்தனர். 

குதிரை வீரர், யானைப்பாகர், தேர் ஊர்வோர், வாள் 

மறவர்கள் இவர்களும் செயலற்று நின்றனர்; அவர்களும் 

நெருப்பைக் கண்டு அஞ்சி அகன்றனர். 

இந்த நகரைக் காத்துவந்த பூதங்கள் நகரைவிட்டு நீங்கின; 

அந்தண பூதமாகிய ஆதிப்பூதம், அரச பூதம், வணிஃப்பூதம், . 

வேளாண் பூதம் இவை நான்கும் இனி அங்கு இருந்து 
பயனில்லை என்பதால் நீங்கிவிட்டன. கண்ணகியின் கடுஞ்சூள் 

இது. அதனைத் தடுக்க இயலாது என்பதை அவை உணர்ந்தன. 

சந்திக்கு ஒரு பூதம் என அந் நகரைக் காத்து வந்தன. அவை 

நீதிக்கு அடிபணிந்து நாட்டை விட்டு நீங்கின. 

அந் நகரத்து வீதிகள் அனைத்தும் அழிந்தன; கூலமறுகு, 
கொடித்தேர்வீதி, சாதிகளின் பெயரால் பாகுபடுத்தப் பட்ட 

வீதிகள் இவை காண்டீபன் வில்லுக்கு எரிந்த காண்டவ வனம் 

போல் அழிந்தன. காண்டவ தகனம் என இம் மதுரை எரிந்து 

சாம்பலாயிற்று; நல்லோர் மட்டும் விதிவிலக்கு ஆயினர்; 

அறவோரை அழிக்காமல் மறவோரை மட்டும் மாய்த்தது. 

கன்றுகளும், பசுக்களும், ஆயர்தம் தெருக்களை 

அடைந்தன. யானைகளும், குதிரைகளும் நகரின் மதிலுக்குப் 

புறமாகச் சென்று உயிர் தப்பின. மகளிர் காமக் களியாட்டம் 

செய்வதை விடுத்து உயிருக்குப் பாதுகாப்புத் தேடினர். 

தாயர்கள் தம் குழந்தைகளைத் தட்டி எழுப்பி முதிய பெண் 

டிருடன் தப்பி ஒதுங்கினர். அவர்களை நெருப்புத் தீண்ட 

வில்லை. 

பாராட்டுரை 

அறம் வழுவாத கற்புடைய மாதர் அனலைக் கண்டு 

கலங்கவில்லை. “கண்ணகி தீ மூட்டியது தவறு அல்ல'' என்று 

பேசினர்; அவள் செய்கையை வாழ்த்தினர்.
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ஆடு அரங்குகளில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நின்று விட்டன; 

அவர்கள், “வந்தவள் யார் ? எந் நாட்டவள் ? அரசனை எதிர்த்து 

வென்று தீ மூட்டினாள்; அவள் வியப்புக்கு உரியள்'' என்று 

அவர்கள் நயப்புடன் உரை நிகழ்த்தினர். ஊரில் விழாக்கள் 

நின்றன; வேத முழக்கம் நின்றது; செந் தீ வேட்டலும், 

தேவபாடலும், மகளிர் மங்கல விளக்கு ஏற்றிவைப்பதும், 

மாலை மகிழ்வும், முரசு அறைவும் நின்றுவிட்டன. 

அவல நிலை 

கண்ணகி என்ன ஆயினாள்? அவள் நிலை யாது? 

காதலனை இழந்த துன்பம் அதற்குக் கரையே காண 

இயலவில்லை. கொல்லன் துருத்திபோல் வெய்து உயிர்த்தாள். 

மறுகுகளில் மறுகினாள்; கவலை கொண்டாள்; நடப்பாள்; திடீர் 

என நிற்பாள்; மயங்குவாள்; தெளிவு பெற்றவள் போல் 

நடப்பாள்; மிக்க துன்பம் உற்ற வீரபத்தினியாக நின்றாள். 

அலைமகள், கலைமகள், மலைமகள் ஆகிய முப்பெரும் 

தெய்வங்கள் என அவளை மதித்து மதுராபதி தெய்வம் 

போற்றியது. நெருப்புக்கு அஞ்சி அவளை அடைக்கலமாகப் 

பின் வந்து நின்றது. 

23. விதிப்பயன் எனல் 
(கட்டுரை காதை) 

மதுரைத் தெய்வம் 

மதுரை நகர் ஒரு மங்கை வடிவம் கொண்டு கண்ணகியின் 

பின்புறம் வந்து நின்றது. சடைமுடி தரித்திருந்தாள். 
சிவனைப்போல் பிறை தரித்திருந்தாள். குவளை மலர் போன்ற 

கண்கள்; ஒளிபடைத்த மூகத்தினள்; கடைவாயில் பல் வளைந்து 

வெளிப்பட்டுத் தோன்றியது; பவள வாயள்; முத்துப் போன்ற 

பற்கள்; இடப்பக்கம் கருப்பு; வலப்புறம் சிவப்புப் பொன்னிறம் 

பெற்றிருந்தாள். உமைபாகன் வடிவம் அவளுடையது. இடக் 

கையில் தாமரைமலர்; வலக்கையில் கொடுவாள்; வலக்காலில் 

வீரக்கழல்; இடக்காலில் கால்சிலம்பு; பாண்டியனின் குலமுதல்வி 

அவள். அவள் வருத்தத்துடன் கண்ணகி முன் நிற்க அஞ்சிப் பின் 

தொடர்ந்தாள்.



342 கட்டுரை காதை 
  

“நங்கையே! என் குறை (கேப்பாயாக!'' என்று அம் 
மங்கை விளித்துப் பேசினாள். 'வாட்டமுற்ற நங்கை கண்ணகி 
வலப்பக்கமாகத் திரும்பிக் “கோட்டமுற்றுக் கேட்ட நீ யார்? ஏன் 
என்பின் வருகிறாய்? என் துயரம் முழுதும் நீ அறிவாயோ?”” 

என்று (கேட்டாள். 

“துயரம் அறிந்தே உன்னைத் தொடர்கிறேன்; மதுரைப் 
பெண் யான்; அகுட்டுரை கூற வந்திருக்கிறேன். உன் 

கணவனுக்காக இரங்குகின்றேன்; என் அரசனுக்கு வந்தது தீ விதீ; 

அது (போல் உன் .கணவனுக்கும் ஒரு தீ வினை வந்தது. 

இருவருக்கும் கேடுகள் நேர்ந்தன; அவர்கள் செய்த தீ 

வினைகளின்-விளைவே இவை யாகும்.”” 

மொற்கைப் பாண்டியன் 

“மறை .ஒலி கேட்குமே யன்றி மணிநா அறை ஓலி இம் 
மதுரை நகரில் இதுவரை கேட்டது இல்லை. அடி தொழுது 

வணங்குவர் அல்லாமல், குடி பழித்துத் தூற்றுங் 

கொடுங்கோலனாகத் திகழ்ந்தது இல்லை. இளமை காரணமாகக் 

கட்டுக் கடங்காது மனத்தை அலையவிட்டவர் அல்லர் 

பாண்டியர்கள்; பாண்டி மன்னர்கள் தொடர்ந்து நன்மைகளைச் 

செய்து வந்தவர்கள்; ஒழுக்க உயர்வு மிக்க குடி அது”. 

“பாண்டியர்கள் நெறி தவறாதவர்கள்; மனத்தைக் கட்டுப் 

படுத்திக் கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள்; அத்தகைய மரபு அது”. 

“அவர்களுள் ஒருவன் தவறு செய்யச் சூழ்நிலை இடம் 

தந்தது. காவல் .காக்கும் வேந்தன் ஆவல் காரணமாகக் கீரந்தை 

என்பானின் மனைவி உள்ளே தனித்து இருக்க அவ் வீட்டுக் 

கதவைத் தட்டிவிட்டான். நள்ளிரவு; காவல் செய்வது அரசன் 

கடமை”; தவறி விட்டான். '* 

“பார்ப்பனி அவள் உள் இருந்து, மன்னவன் காவல் 

காக்கும்; கவலை கொள்ளாதே என்று கணவன் சொல்லிப் 

போன சொற்களை அவன் செவி ௬டும் வண்ணம் வாய்விட்டுக் 

கூவிக் குரல் எழுப்பினாள். '' 

“தான் செய்த தவறு உணர்ந்து மன்னன் தன் அவையில் 

தானே தனக்குத் தீர்ப்பு வழங்கிக் கொண்டான். அவையில் தன் 

கையை வெட்டிக் குறைத்துக் கொண்டான். பொற்கை ஒன்றைப்
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பொய்க்கையாக வைத்துக் கொண்டான். ஒரு காலத்தில் இந்திரன் 

மீது படைஎடுத்து அவன் முடியைக் களைந்த மாமன்னன் 

அவன்; வெற்றி தேடிய அந்தக் கை இப்பொழுது வெறுமை 

நிலை உற்றது. தவறு செய்தால் பாண்டியர்கள் தம்மைத் 

திருத்திக் கொள்வார்கள்; இது மரபு வழி நிகழ்ச்சி” 

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் 

அத்தகைய மரபில் வந்தவன் பாண்டியன் நெடுஞ் 

செழியன்; அவனும் ஒரு முறை அவசரப்பட்டுத் தவறான 

தீர்ப்பை வழங்கிவிட்டான். அது தவறு என்று தெரிந்ததும் 

தன்னைத் திருத்திக் கொண்டான்; தவறு செய்தது அவன் 

எதிர்பாராதது; உடனே அதை உணர்ந்து திருத்திக் கொன்டான். '' 

“அதன் வரலாறு இது : புகார் நகரத்தில் பராசரன் என்னும் 

கற்ற அந்தணன் சேர நாட்டுக்குச் சென்று சேர அரசனைப் பாடிப் 

பரிசல்கள் பெற்று வந்தான்; வழியில் பாண்டி நாட்டில் 

மறையவர் வாழும் ஊர் தங்கால் என்பது; அவ்வூரில் அரச 

மரத்தை உடைய மன்றத்தில் தங்கினான். அங்கே அவன் தன் 

பொதிகளை எடுத்துவைத்து விட்டுச் சற்று இளைப்பாறினான். '' 

'அவ்வூர்ச் சிறுவர்கள் அவனை வந்து சூழ்ந்து 

கொண்டனர். அச்சிறுவர்களை நோக்கித் தன்னோடு சேர்ந்து 

வேதம் ஓதினால் அவர்களுக்குப் பரிசு தருவதாகக் கூறினான். 

அவர்களுள் வார்த்திகன் என்பான் மகன் தக்கிணன் என்பான் 

மிகத் தெளிவாக அம் மந்திரங்களை உச்சரித்துக் கூறினான். 

அவனைப் பாராட்டிப் பொன் நாண் ஒன்றினையும், அணி 

கலன்கள் சிலவும், கைவளையும், தோடும், இவற்றோடு 

பண்டப் பொதிகை ஒன்றும் அளித்துப் பாராட்டித் தன் ஊர் 

திரும்பினான். '' 

“இக் குடும்பத்து மாந்தர் வளமுடன் அணிகள் பூண்டு 

நடமாடுவதைக் கண்ட அரசின் காவலர் இவன் எங்கிருந்தோ 

களவாடிவிட்டான் என்று வார்த்திகனைச் சிறையிட்டனர். 

வார்த்திகன் மனைவி கார்த்திகை என்பாள் அவ்வூர்க் கொற்றவை 

கோயில் முன் நின்று முறையிட்டாள்; அக் கோயில் கதவு மூடிக் 

"கொண்டது. இதனை வேந்தன் கேட்டுத் தன் ஆட்சியில் எங்கோ 

கேடு நிகழ்ந்து விட்டது என்று யூகித்து அறிந்து விசாரித்தான்:
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செய்தி அறிந்து விசாரித்து அவ் அந்தணனை விடுதலை 

செய்தான். ”' 

“தான் செய்த தவறு அதற்கு மன்னிப்புக் கேட்டு அவன் 

மன மகிழத் தங்கால் என்னும் ஊரில் கழனிகளையும், வயலூரில் 

உள்ள வயல்களையும் இறையிலி நிலங்களாகத் தானம் 

செய்தான். மூடியிருந்த கோயில் கதவுகள் பழையபடி திறந்து 
கொண்டன. அரசன் பெரு மகிழ்வு கொண்டான். '' 

“நாட்டில் பெருவிழா எடுத்தான்; சிறைக்கதவுகளைத் 
திறந்து விட்டான். இறைப்பொருள் தராதவரை ஒறுக்காமல். 

அவர்களுக்கு விடுதலை தந்தான். புதிய சட்டம் ஒன்று தீட்டி 

அதனை வெளிப்படுத்தினான். பிறர் தந்த பொருள் அது 

படுபொருள் எனப்பட்டது. அதனை ஏற்றுக் கொண்டவர்க்கே 

அது உரியது என்றான். மற்றும் மண்ணில் கிடைப்பது எடூ 

பொருள் எனப்பட்டது; புதையல் எடுப்போருக்கு அது உரியது 

ஆகும் என்றான்; இவ்வாறு படுபொருளும் எடுபொருளும் 

அரசுக்கு உரிமை இல்லை என்று அறிவித்துவிட்டான். 

கொள்வார்க்கே உரியது என்று அறிவித்தான். செய்த தவற்றைத் 

திருத்திக் கொண்டான். இவ்வாறு தன்னைத் திருத்திக் கொண்டது 

வேறு யாரும் இல்லை; இதே .பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் 

தான்;: இப்பொழுது திருத்த முடியாத தவற்றினைச் செய்து 
விட்டான்; விதி ஆற்றல் மிக்கது.” 

“அதற்குக் காரணம்' இவ்வாறு நடக்க வேண்டும் என்று 

விதி வகுக்கப் பட்டுவிட்டது. ஆடி மாதம் நிறையிருள் நாளில் 

எட்டாம் நாளில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்நகர் அழிய 

வேண்டும் என்று விதி ஏற்பட்டு விட்டது; அதையாரும் 
மாற்றமுடியாது;  நிமித்திகர்கள் மூன் கூட்டி உரைத்து 

இருக்கின்றனர்'' 

“அதன்படிதான் இவை நடைபெறுகின்றன. மதுரை 

மாநகர் மட்டுமன்று; அதன் அரசும் கேடு உறும் என்று ஏடுகள் 

கூறிவிட்டன. இது நகர் அழிவுக்கும் அதன் அரசு வீழ்ச்சிக்கும் 

காரணம் ஆகும்”'' என்று அத் தெய்வம் விளக்கம் தந்தது. 

கோவலன் கதை 

“மற்றும் கோவலன் ஏன் காவலனால் வெட்டுண்டான்? 

அதற்கும் ஒரு காரணம் உள்ளது. சோலைகள் மிக்கது கலிங்க
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நாடு; அதைச் சார்ந்தவை சிங்கபுரம், கபிலபுரம் என்னும் நகர்கள் 

ஆகும். சிங்கபுரத்தை வசுவும்,-மற்றையதைக் குமரனும் ஆண்டு 

வந்தனர். இருவரும் ஒரு குலத்து மன்னர்; தாயபாகம் குறித்து 

முரண்பாடு ஏற்பட அது போராகக் கிளைத்தது; இருநாட்டவரும் 

பிரிந்து இயங்கினர்; போர் முனையாகிய இடைவெளிப் பரப்பு 

ஆறு காவதம் கொண்டது. கபிலபுரத்து ஊர்வாசி சங்கமன் 

என்பவன் பிழைப்பு நடத்தச் சிங்கபுரம் சென்று சிறுகடை ஒன்று 

வைத்தான். மாறுவேடம் பூண்டு தன்னை மறைத்துக்கொண்டு 

அணிகலன்களை எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்து 

கொண்டிருந்தான். அவனுடன் அவன் காதலியும் உடன் 

சென்றிருந்தாள். 

'சிங்கபுரத்து அரசு ஆட்சியைச் சார்ந்த பணியாளனாகக் 

கோவலன் பழைய பிறப்பில் அரச தொழில் செய்து 

கொண்டிருந்தான். “ஒற்றன் இவன்' என்று சங்கமனைப் பற்றிக் 

கொணர்ந்து தண்டனைக்கு உள்ளாக்கினன்; அதனால் அவன் 

கொலைக் களப்பட்டான். அதற்குக் காரணம் மதப்பற்றுதான். 

பரதன் என்ற பெயரோடு வாழ்ந்த கோவலன் கொல்லா விரதம் 

உடையவன். சங்கமன் அதில் விலக்குப் பெற்றவன் என்பதால் 

அவன்பால் வெறுப்புக் கொண்டு அவனைக் காட்டிக் 

கொடுத்தான். மதப்பற்று மனித நேயத்தைக் குலைத்தது; 

கொலைக்குக் காரணம் ஆகியது” 

““கொலைக்களப்பட்ட சங்கமன் மனைவி நீலி என்பாள் 

அழுது துடித்தாள்; அரசன் முன்சென்று முறையிட்டாள். 

வணிகர்பால் தன் வழக்கை உரைத்தாள். ஊரவரை நோக்கி 

உரைசெய்தாள். சேரிகளில் சென்று தன் குறையைக் கூறினாள்; 

அலறினாள்; மன்றுகளிலும் தெருக்களிலும் சென்று கன்று எனக் 

கதறினாள். நாள்கள் பதினான்கு இவ்வாறு அலைந்து திரிந்தாள்; 

மனம் குலைந்து கணவனை அடையும் நாள் இது என இறுதியில் 

மலை ஒன்று ஏறி உயிர் விட்டாள். வானவர் நாட்டைத் தன் 
99 கணவனோடு சென்று அடைந்தாள். 

“யாம் அடைந்த இந்தத் துயரத்தை இதற்குக் காரணமாக 

இருந்தோர் அடைவாராக”'' என்று சாபமிட்டு மறைந்தாள். அந்தச் 

சாபம்தான் இப்பொழுது வந்து சேர்ந்தது. அதன் விளைவுதான் 

இவ் இழப்புகள்'' என்று கட்டுரை உரைத்தது மதுராபதி.
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“முற்பிறப்பில் செய்த தீ வினைகள் வந்து உருத்தும் 

போது தவறு செய்தவர்கள் தப்ப முடியாது; அனுபவித்துத்தான் 

தீர வேண்டும். இதைப்போல் நீயும் நாள்கள் பதினான்கு 

கடந்தபின் கோவலனை வானோர் வடிவில் காண முடியும். 

மனித வடிவில் காண முடியாது'' என்று மதுரை மாதெய்வம் 

மாபெரும் பத்தினியின் பழம்பிறப்புச் செய்திகளை எடுத்துக் 

கூறி அவளைத் தணிவித்தது. மதுரை நகர் எரியினின்று 

தப்பியது. 

இறுதி அவலம் 

கருத்துறக் கணவனைக் கண்டால் அல்லது நிற்பது 

இல்லை என்று கொற்றவை கோயில் வாயில் முன் தன் 

கைவளையல்களை உடைத்து எறிந்தாள். “கிழக்கில் 

கணவனோடு இந்நகருக்கு வந்தேன், மேற்குவழியாகத் தனியே 

வெளியேறுகின்றேன்'' என்று தனக்குத் தானே சொல்லிக் 

கொண்டு மதுரை விட்டு வெளியேறினாள். இரண்டு நிலைகளை 

ஒருங்குவைத்து ஒப்பிட்டு அவல நிலையை எடுத்துக் கூறினாள். 

அதன் பின் அவள் எங்கும் தாழ்த்தவில்லை. இரவும் 

பகலும் தொடர்ந்து நடந்தாள். பள்ளம் மேடு இதனை அவள் 

கருதவில்லை. அசுரரை அழித்த அறுமுகவேள் 

குடிகொண்டிருந்த திருச்செங்கோடு எனப்படும் நெடுவேள் 

குன்றத்தை அடைந்தாள். பூக்கள் மிக்க வேங்கை மர நிழலில் 

நாள்கள் பதினான்கு சென்றபின் கணவனைக் கூடினாள். 

வானவர் வந்து வழிக்கொண்டனர்; மலர்மாரி பொழிந்து 

அவளை வாழ்த்தினர். கோவலன் தன்னோடு வான ஊர்தி ஏறி 

உயர் வாழ்வினை அடைந்தாள். 

“அவள் கணவனைத் தொழுதாள்; தெய்வத்தைத் 

தொழாதாள். அத்தகைய கற்பினை உடைய பொற்பினாளைத் 

தெய்வம் வழிபடுகிறது'' என்பதை இவள் வாழ்வு எடுத்துக் 

காட்டியது.
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8. வஞ்சிக் காண்டம் 

24. குன்றவர் குரவையாடுதல் 
(குன்றக் குரவை) 

அருவி ஆடுதல் 
குருவி ஓட்டினற் கிளிகளை .விரட்டினர்; மலைக்குச் 

சென்று தங்கினர்; அருவி ஆடினர்; சுனை குடைந்தனர். அலை 

உற்று வந்தவர்கள் அவர்கள் வேங்கை மரத்து நறு நிழலில் 

கண்ணகியைக். கண்டனர். அவர்களுக்குக் கண்ணகி வள்ளி 

யாகிய தெய்வம் போலக் காட்சி அளித்தாள். மனம் நடுங்க 

மூலையிழந்து வந்து நின்றாள். அவளைக் கண்டு “நீவீர் யார்?” 

என்று கேட்டனர். 

அதைக் கேட்டு அவள் சினக்கவில்லை. "மதுரையையும், 

அதன் மன்னனையும் தீ வினை வந்து அழித்தது. அந்தச் 

சுழற்சியில் கணவனை அங்கு இழந்து விட்ட தீவினை யாட்டி 

யான்'' என்று கூறினாள். அவர்கள் அவளைக் கரங்கூப்பி 

வணங்கினர். அவ்வாறு அவள் நின்ற நிலையில் வானவர் மலர் 

மழை பொழிந்தவராய் அவர்கள் கண்டு நிற்கக் கண்ணகியை 

அழைத்துக் கொண்டு சென்றனர். கோவலனும் உடன் 

வந்திருந்தான். அவனோடு இவளும் சென்றாள். இவளைப் 

போல் மாபெருந் தெய்வம் நம் குலத்தில் இல்லை. இந்த 

மாநிலத்தில் இல்லை'' என்று அறிவித்தனர். 

சிறுகுடியீரே! சிறுகுடியீரே! இவளை வழிபடும் 

தெய்வமாகக் கொள்ளுங்கள். இவள் வேங்கை நறுநிழலில் 

நமக்குத் தெய்வமாகக் காட்சி அளித்து உள்ளாள். அதனால் 

இவளுக்கு வழிபாடு இயற்றுங்கள்; அனைவரும் ஒன்று 

கூடுவோம்”' என்றனர். 

““தொண்டகப் பறையைத் தொடுங்கள்; சிறுபறை 

அறையுங்கள்; கொம்புகளை முழக்குங்கள்; மணி ஒலி ஒலிக்கச் 

செய்யுங்கள்; குறிஞ்சிப்பண் பாடுங்கள்; நறும் புகை 

காட்டுங்கள்; பூ இட்டு வழிபாடு செய்யுங்கள்; அவள் புகழைப் 

பாடுங்கள்; பரவுதலைச் செய்யுங்கள்: பல்வகை மலர்களைத்
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தூவுங்கள்; ஒரு முலை இழந்த நங்கை இவள் நம் பெருமலை 
தொடர்ந்து வளம் ௬ரக்க அருள் செய்வாள்”' என்று கூறினர். 

அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி, “மலை அருவி ஆடு 
வோம்; வாருங்கள். இது இங்கு வந்த புதுப்புனல் ஆகும்; இது 
பொன் துகளை வாரிக் கொண்டு வருகிறது; இது நம் தலைவன் 
மலையாகும்; அவனோடு நாம் புலவி கொள்வதற்குக் காரணமே 
இல்லை. எனினும் நம்மைத் தவிர்த்து மற்றவர்கள் இதில் வந்து 
நீராடினால் நம் நெஞ்சு நோகும்; வேதனைப்படும்; அதைப் 
பொறுக்க மாட்டோம்'' என்றனர். 

தெய்வத் திருப்பாடல் 

நீராடி முடித்த பின் தோழியர் தம் தலைவியை நோக்கி 
''நீராடினோம் நாம்; இனி நாம் செய்யத் தக்கது யாது?”” என்று 
வினவினர். 

“கடலில் சூரபதுமனைக் கொன்ற வேலவன் ஆகிய 
முருகனைப் பாடுவோம்; அவனை வைத்துக் குரவைக் கூத்து 
ஆடி அவனைச் சிறப்பித்துப் பாடுவோம்'”' என்றனர். 
முருகனைச் சிறப்பித்துப் பாடினர். 

“ஆறுமுகத்தினன்; பன்னிரு கையினன்; மூருகவேள்; 
இவன் வேல் ஏந்தி நின்றான்; மயில் மீது ஏறிச் சென்று அயில் 
வேல் தாங்கிக் கடலில் சூரபதுமனைக் கொன்றான்; அவுணர் 
களை அழித்தான்; அவன் தன் வேலைக் கொண்டு கிரவுஞ்ச 
மலையைப் பிளந்தான்'' எனப்பாடினர். அடுத்து அகப் பொருள் 
துறை அமைய அவர்கள் பாடத் தொடங்கினர். 

தலைவன் தந்த நோய் இதை அறியாத தாய் பூசாரியைக் 
கொண்டு வெறியாட்டு நடத்துகிறாள். இது நகைக்கத் தக்கது 
ஆகும். கோயில் பூசை செய்யும் பூசாரி வருவானாம். அவன் 
வழிபாடு செய்ய முருகன் வருவானாம். அவன் நம் நோயைத் 
தீர்ப்பானாம். இது மடமையன்றோ! அப்படி ' வந்தால் அந்த 
முருகன் ஓன்றும் அறியாதவனே ஆவான். எல்லாம் 
விளையாட்டாக முடியும். சிரிப்புத்தான் வருகிறது சிந்தித்துப் 
பார்த்தால்'' என்றனர். 

“வேலைத் தாங்கிய வேலவன் ஆகிய முருகன் வந்தால் 
எம் குறமகள் தான் விரும்பிய காதலனை மணக்க அருள் செய்க
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என்று வேண்டுவோம். அவள் விரும்பும் தலைவனையே 

அவள் மணக்க அருள் செய்க! மாறுபட்டு அயலவனைக் 

கொண்டு வந்து நிறுத்துவர்; அதனைத் தவிர்க்க! என்றும் 

வேண்டுவோம்”' என்றனர். 

“அவர்கள் பாடலைக் கேட்டு அவ்வழியே மலை 

நாடனாகிய தலைவன் வந்தான் எனவும் அவனைச் சந்தித்து 

அவன் திருவடியைத் தொழுது வணங்கித் தலைவி இஉவாறு 

கூறத் தொடங்கினாள்”' எனவும் பாடினர். 

“கடம்பைப் பூச்சூடிக் கொண்டு கையில் வேல் ஏந்தி 

இவ்வூரில் நீ வந்தாலும் உன்னை இவ்வூரார் முருகன் என்று 

ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்கள். உனக்கு ஆறுமுகங்கள் இல்லை; 

ஏறிவர மயில் இல்லை; பக்கத்திலே வள்ளி இல்லை; தோள்கள் 

பன்னிரண்டு இல்லை; அதனால் உன்னை முருகன் என்று 

கருதமாட்டார்கள். நீ தலைவியைத் தேடி வந்த தலைவன் என்று 

எளிதில் அறிந்து கொள்வர். அதனால் ஊரில் அலர்தான் எழும்; 

மலர்த்தார்மார்ப! விரைவில் மணம் செய்துகொள்க”'' என்று 

கூறினேன் என்றாள் தலைவி. “அவனும் விரைவில் மணம் 

செய்து கொள்ள வரலாம்; அந்த நம்பிக்கை உள்ளது'' என்று 

மற்றவரும் சேர்ந்து பாடினர். 

“கண்ணகி தெய்வத்தைப் பாடினால் : அவள் காட்சி 

தருவாள். வந்தால் மண அணி வாய்க்க என்று அத் தெய்வத்தை 

வேண்டுவோம்”' என்று அப்பெண்கள் பாடினர். 

“வானக வாழ்க்கையைப் பெற்றுவிட்ட அத்தெய்வம் 

கானகத்தில் நறுவேங்கை நிழலில் நின்று காட்சி தந்தாள். 

அத்தெய்வம் உறுதியாக வந்து அருள் செய்வாள். தலைவனைத் 

தலைவி மணம் செய்யும் இனிய காட்சியை இவ்வூர் காணப் 

போகிறது. இது பெருமை மிக்க காட்சியாகும். இதுவரை 

மூருகனை வழிபட்ட யாம் இனிக் கண்ணகியைத் தெய்வமாக 

ஏற்போம்; வழிபடுவோம்'' என்று கூறிப் பாடினர். குரவைக் 

கூத்துப் பாடல்களைக் .கேட்டு நம் காதலர் வந்தார் எனவும் 

பாடினர். மற்றும் சேரனின் வெற்றியைப் பாடி அவன் வாழ்க 

என்று வாழ்த்தினர்.
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25. மலைவளம் காணுதல் 
(காட்சிக் காதை) 

மலைவளம் காணச் செல்லுதல் 

சேரன் செங்குட்டுவன் இலவந்திகை என்னும் வெள்ளி 

மாடத்தில் தன் தம்பி இளங்கோவுடனும் .துணைவி 
வேண்மாளுடனும் இருந்தான். முழவு என அருவிகள் ஒலித்தன. 

மேகங்கள் சோலைகளைக் கவித்தன. “அருவிகளும் 
சோலைகளும் உடைய மலை வளத்தைக் காண்போம்'' என்று 
முடிவு செய்தனர். 

வஞ்சி மாநகர் சேரர் ஆண்ட தலைநகர்; அதனை விட்டு 

நீங்கிச் சென்றான். இந்திரன் தன் பரிவாரத்தோடு செல்வதுபோல் 

சேரன் யானை மீது ஏறி அவன் தன் சுற்றமும் ஆயமூம் 

சூழ்ந்துவர அங்குச் சென்றான். திருமால் மார்பில் அணிந்திருந்த 
மாலைபோல் மலையை அறுத்துச் செல்லும் பேரியாற்றங் 

கரையின் மணல் மேட்டின் மீது தங்கினான். 

பல்வகை ஓசைகள் 

அங்கே குறவர்கள் பாடிய குரவைப் பாடல் ஓசை, 

குறமகளிர் பாடிய பாடல் ஓசை, முருகனை ஏத்திப் பாடிய 

வேலன்பாணி தினை காப்போர் எழுப்பிய ஓசை, 

தினைப்புனத்தில் ஒருவரை ஒருவர் விளித்து அழைக்கும் ஓசை, 

தேன் உடைப்பால் எழுப்பிய ஓசை, புலியொடு மோதும் 

யானைகளின் ஓசை, பரண்மீது ஏறிப் பறவைகளை விரட்டுவார் 

எழுப்பிய ஓசை, குழிகளில் விழுந்த யானைகளைக் கட்டி 

இழுப்பவர் எழுப்பும் ஓசை, சேரன் படைகள் இயக்கத்தால் 

ஏற்பட்ட ஓசை எல்லாம் சேர்ந்து பேரொலி செய்தன. 

காணிக்கைப் பொருள்கள் 

சேர அரசனின் அரண்மனை முற்றத்தில் பிறநாட்டுப் பகை 
மன்னர் கொண்டு வந்து திறைப்: பொருள் குவிப்பர்; 
அதைப்போல இம்மலைக் குறவர்கள் தம் தலைகளில் ௬மந்து 

வந்த பல்வகைப் பொருள்களையும் கொண்டு வந்து 

முன்வைத்துக் காணிக்கை யாக்கினர். மலைப் பொருள்கள்
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அவை; யானைத் தந்தம், அகில் கட்டை, மான்கவரி, சந்தனக் 

கட்டை, சிந்துரக்கட்டி, அஞ்சனத்திரள், அரிதாரம், ஏலக்கொடி, 

மிளகுக் கொடி, கவலைக்கொடி, கிழங்குகள், வெள்ளுள்ளி 

எனப்படும் காயம், தேங்காய், மா, பலா முதலியன, கரும்பு, 

பூங்கொத்துகள், கமூகத் தாறு, வாழைத்தாறு, யானை, சிங்கம், 

புலிக்குட்டிகள், யானைக்குட்டிகள், குரங்குக் குட்டிகள், கரடிக் 

குட்டிகள், மலையாட்டுக் குட்டிகள், மான்குட்டிகள், கீரிப் 

பின்ளைகள், மயில்கள், பூனைக்குட்டிகள், காட்டுக்கோழி, 

கிளிகள் இவற்றையெல்லாம் சுமந்து வந்து குவித்தனர். “ஏழ் 

பிறப்பும் உமக்கு அடிமை செய்வோம்'' என்று கூறியவராய்த் 
தொழுதனர். “நறு வேங்கை மரத்தின் நிழலில் காரிகையாள் 

ஒருத்தி முலை இழந்தவளாய்த் தனித்துயர் அடைந்து வானவர் 

வரவேற்கத் தன் கணவனோடு சேர்ந்து வானகம் சேர்ந்தாள். 

அவள் எந்தாட்டாள்? யார் மகள்? அறிய இயலவில்லை. அவள் 

இந்நாட்டில் பிறந்த நங்கை என்று கூற இயலாது; புதியவளாக 

இருக்கின்றாள்'' என்று நவின்றனர். மன்னனைப் “பல்லாண்டு 

கள் வாழ்க'' என்று வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர். 

சாத்தனார் உரை 

அரசன் அருகில் இருந்த சாத்தனார் என்னும் தமிழ்ப் புலவர் 

இவற்றைக் கண்குளிரக் கண்டு மகிழ்ந்திருந்தார். “அவள் யார்? 

எந்நாட்டவள்'' என்று அரசன் கேட்டதற்கு அவர் விளக்கம் 

கூறினார். 

“சிலம்பு விற்கச் சென்றவன் கோவலன் என்பான் தீவினை 

காரணமாக வாழ்வினை இழந்தான்; அவன் மனைவி கண்ணகி; 

அவள் சிலம்பு ஒன்று கையில் ஏந்தி மன்னன் அவைக்களம் 

புகுந்தாள்; வழக்கில் வென்றாள்; பாண்டியன் சாய்ந்தான்; 

வீழ்ச்சியுற்ற பாண்டி மாதேவியின் முன் அரசையும் நகரையும் 

அழிப்பேன்'' என்று சூள் உரைத்து மதுரையைச் சட்டாள். 

பாண்டி மாதேவி கணவனோடு தானும் சேர்ந்து உயிர்விட்டாள். 

அவள் உயிர்விட்டது தன் உயிரைக் கொண்டு அவன் உயிரைத் 

தேடிச் சென்றது போல இருந்தது. வெற்றி வேந்தன் பாண்டியன் 

அவன் கொற்றம் இத்தகையது என்று சாற்றுவதற்கு வந்தவள் 

போல் நின்னாட்டு அகம் இவள் வந்து சேர்ந்தாள். தன் நாட்டுக்கு 

அவள் சென்றிலள்; வாழ்க நின் கொற்றம்”' என்று அவர் 

விளக்கம் தந்தார்.



352 காட்சிக் காதை 

சேரன் கருத்துரை 

தென்னவன் அரசன் அவன்தன் பழி மிக்க வாழ்வினைக் 
கேட்ட சேர மன்னன், ''செம்மை நீங்கிய சொற்கள் எம்மைப் 
போன்ற அரசர்கள் செவியில் விழுந்து வெம்மை ஊட்டாமல் 
இருக்கப் பாண்டியன் தன் உயிர்விட்டான் என்று நினைக்கவும் 
தோன்றுகிறது. வல்வினை வளைத்த கோலை மன்னவன் 
செல்லுயிர் நிமிர்த்துச் செங்கோல் ஆக்கிவிட்டது,” என்று 
கூறினான். மற்றும் அரசர்க்கு உள்ள துன்பங்கள் இவை என்று 
வரிசைப்படுத்திக் கூறினான். 

“மழை பொய்த்துவிட்டால் அது மிகப்பெரிய கவலை 
யைத் தருகிறது; அதுபேரச்சத்தை உண்டாக்குகிறது. நாட்டு 
மக்கள் FUN! இழைத்தால் அது மன்னனைத் தாக்குகிறது; 
அவ்வாறு ஏதாவது நேர்ந்து விடுமோ என்ற அச்சம் எப் 
பொழுதும் நச்சரிக்கிறது. மக்களைக் காக்கும் அரச குடியில் 
பிறத்தல் துன்பம்தான் அன்றி மதிக்கத் தக்கது அல்ல; பாராட்டித் 
தொழத் தக்கதும் அல்ல.”” இவ்வாறு சாத்தனார்க்குச் சேரன் தன் 
கருத்துகளைக் கூறினான். 

பின்பு தன் மனைவியை நோக்கி, ““உயிர்விட்டுப் புகழ் 
பெற்ற ஒருமகள் பாண்டியன் மனைவி ஆவாள்; உயிருடன் 
இங்கு வந்து வழக்கினை உலகறியச் செய்ய வந்திருக்கிறாள் ' 
மற்று ஒரு மகள்; அவள் இந்நாடு அடைந்திருக்கிறாள். 
இவ்விருவருள் வியக்கும் நலத்தை உடையவர் யார்?” என்று 
வினவினான்; இருவரில் யார் உயர்ந்தவர் என்று கேட்டு 
வைத்தான். சேரமாதேவி நாகரிகமாக அதற்கு விடை நல்கினாள். 

“பாண்டிமா தேவிக்கு வானவர் சிறப்புச் செய்வர்; பாவை 
கண்ணகிக்கு நாம் சிறப்புச் செய்வோம். நம் நாட்டை அடைந்த 
பத்தினித் தெய்வத்துக்குக் கல் எடுத்துப் பரவுதல் செய்வோம்'” 
என்றாள். 

சேரன் அருகிருந்த நூல்கள் கற்ற புலவர்களை 
நோக்கினான். அதற்கு அவர்கள், “இமயத்தில் இருந்து கல்லைக் 
கொணரலாம் அல்லது பொதிகை மலையில் இருந்தும் கொண்டு 
வரலாம். முன்னதைக் கங்கையில் நீர்ப்படுத்தலாம்; பின்னதைக் 
காவிரியில் நீர்ப்படுத்தலாம்'” என்று அவர் தம் கருத்தினைத் 

தந்தனர்.
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அதற்குச் சேரன் தன் பெருமை தோன்றக் கண்ணகிக்கு 

எங்கிருந்து கல் எடுப்பது தகுதி வாய்ந்தது என்பதைத் தக்க 

காரணம் தந்து கூறினான். 

“பொதிகையில் கல் எடுத்துக் காவிரியில் நீர்ப்படுத்தல் 

போதுமானது தான்; ஆனால் அது எளியவர் செய்வது; 

வலிமைமிக்கவர், புகழ்மிக்கவர், ஆற்றல் மிக்கவர் அதனை 

ஏற்று நடத்துவது தக்கது அன்று. வீர மன்னன் செய்யும் 

விவேகமான செயல் ஆகாது. இமயத்தினின்று கல் கொணர்தலே 

தக்கது ஆகும். வடநாட்டு வேந்தர் இடக்கு ஏதாவது செய்தால் 

அவரை ஓடுக்குவது தவிர வேறு வழியே இல்லை; தவம் மிக்க 

அந்தணர் மூன் சடங்கின்படி கல்லைக் . கண்ணியமாகத் 

தரவேண்டும்; மறுத்தால் அவர்களை ஒறுப்பது தவிர வேறு 

வழியே இல்லை. சரித்திரம் அவர்களுக்குச் சரியான பாடத்தைக் 

கற்பிக்கும்; தமிழ்ப் போர்த்திணைகள் புறத்திணைகள் அவர்கள் 

அறியட்டும்; காஞ்சித்தணை என்பது நிலையாமையை 

உணர்த்துவது ஆகும். வாழ்க்கை சிறந்த குறிக்கோள் 

கொண்டது. அத்தகைய குறிக்கோள் அற்றவர் வாழ்ந்து என்ன 

பயன்? முதியவர்கள் பலர் மண்ணில் மறைந்துவிட்டனர். 

அவர்கள் உணர்த்துவது யாது ? வாழ்க்கை நிலையற்றது என்பது 

அறியத்தக்கது ஆகும்; அந் நிலையாமை அறத்தை நூல்கள் 

காட்டத் தேவை இல்லை. என் வாள் அவர்களுக்குக் காட்டும்; 

வாழ்க்கை நிலையற்றது என்பதை அவர்கள் உணர்வார்கள். '” 

அவர்களை உணர வைப்பது உறுதி; மகளை மறுத்தவன் 

இமய அரசன்; பார்வதி அவளைப் பரமசிவன் வீரம் காட்டி 

மணந்தான். அவனைப் பணிய வைத்தான்; அது மகட்பால் 

காஞ்சி என்பர்; மற்றும் எம்முன்னவர் இமயம் சென்று 

விற்கொடியைப் பொறித்த நாள் எதிர்த்த மன்னர் எரி சாம்பல் 

ஆயினர்; இது வரலாறு கற்பித்த பாடம் ஆகும். காஞ்சித் 

திணையை அவர்கள் உணர்ந்தனர். ஓழிந்தோர் மற்றவர்க்குக் 

காட்டிய பொதுக்காஞ்சி, மகட்பால் காஞ்சி, நீள்மொழிக் காஞ்சி 

ஆகிய இம்மூன்று காஞ்சிகளையும் காண நேரிடும். 

* “பகைவர்கள் காஞ்சி காண்பர்; யாம் வஞ்சி சூடுவோம்” 

என்று சேரன் வஞ்சினம் மொழிந்தான். வஞ்சித் துறைகளுள் 

வெற்றிச் சிறப்பைக் கூறவது 'நெடுமாராய வஞ்சி'; வெற்றி



354 காட்சிக் காதை 

கொண்ட பிறகு பகைவர் நாட்டைக் கொளுத்தி, அழித்தல் 
'வென்றோர் வஞ்சி' எனப்பட்டது, வீரர்க்குச் சோறு தருவது 
“பெருஞ்சோற்று வஞ்சி'; பகைவர் நாடு அழிவதற்கு மனம் 
அழிவது கொற்ற வள்ளை; இவற்றைத் தான் விளைவிப்பதாகக் 
கூறினான். பனை மாலை அவனுக்கு உரிய சிறப்பு மாலை; 
“அதனையும், வஞ்சி மாலையும் சூடிக் கொண்டு போர் 
தொடுப்போம்'' என்று வஞ்சி நாட்டு அரசன் சேரன் 
செங்குட்டுவன் கூறினான். 

வில்லவன் கோதை என்னும் அமைச்சன் சேரனின் 
பழைய வெற்றிகளை எடுத்து விளம்பி வாழ்த்துக் கூறினான்; 
“கொங்கர் களத்தில் சோழரும் பாண்டியரும் தோற்றுத் தம் 
கொடிகளாகிய மீன் கொடியையும், புலிக்கொடியையும் விட்டுச் 
சென்றனர். மற்றும் வட வாரியருடன் சிற்றரசராகிய கொங்கணர், 
கலிங்கர், கருநாடர், பங்களர், கங்கர் இவர்கள் போர் செய்து 
தோற்று ஓடினர். கங்கைப் பேரியாற்றில் உன் தாயின் இறுதிச் 
சாம்பலைக் கலக்க அதனை நீராட்டிய நாளில் எதிர்த்த ஆரிய 
மன்னர் ஆயிரவரையும் அஞ்ச வைத்தனை!” 

“ஆரிய மன்னர் ஆயிரவர் அன்று தோற்று ஓடினர். 
இப்போர்களைக் கண்ட யாம் அவற்றை நினைத்துப் 
பார்க்கிறோம். கூற்றுவனும் வியக்கும் வண்ணம் ஆற்றலோடு 
போர் புரிந்தாய்! தமிழக மன்னன் நீ இமயத்து அரசர்க்கு 
இதனைத் தெரிவித்து முடங்கல் ஒன்று நீ எழுதினால் போதும் 
அவர்கள் அடங்கியவராய்ச் சிலை வடிக்கக் கல் தந்து விடுவர்; 
அதனால் வில் புலி கயல் பொறித்த முத்திரை இட்டு முடங்கல் 
அனுப்புக'' என்றான். 

வில்லவன் கோதை உரைத்த நல்லுரைகளைக் கேட்ட 
அழும்பில்வேள் என்னும் மற்றொரு அமைச்சன் அதற்கு ஒரு 
திருத்தம் கூறினான். “செய்தி அனுப்பத் தேவை இல்லை; 
இங்கே அம்மன்னர் தம் ஒற்றர் அங்கங்கே தங்கி இருக்கின்றனர். 
அவர்களே சென்று செய்தி செப்புவர்'” என்று அறிவித்தான் 
அதனைச் சேரன் ஏற்றுக் கொண்டு போர் தொடுக்கத் தன் 
நகராகிய வஞ்சி மாநகரை அடைந்தான். 

மன்னவன் வெற்றியை விளம்பி வாழ்த்தியபின் “வட 
அரசர்க்கு இங்கிருந்து முரசு அறைந்து செய்தி அறிவிக்க” என்று 
அழும்பில் வேள் ஆணையிட்டான்.
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“விற்பொறி பதித்த இமயத்தில் கற்கொண்டு வர எம் 

காவலன் கருதிட்டான். அவனை எதிர்த்துப் போரிட்டால் அதன் 

விளைவினைத் தாங்க நேரிடும்; திறை தந்து இறையைப் பணியீர் 

ஆயின் அவன் வெற்றி விளைவுகளைச் சிந்திப்பீராக; அவன் 

கடலில் சென்று கடம்பு எறிந்த வெற்றி; இமயத்தில் வில் 

பொறித்த வெற்றி இவற்றைக் கேட்டிருப்பீர்; நீர் அடங்கி எதிர் 

கொண்டு வரவேற்று உதவுவீர் என்றால் உயிர் பிழைப்பீர் 

எதிர்த்தால் உயிருக்கு அஞ்சித் துறவு கொண்டு ஓடநேரிடும்”' 

என்று செய்தி தெரிவித்தனர்; “வாள் கண்டு வணங்கினால் வாழ 

மூடியும்; இல்லை என்றால் தோள் துணை மறந்து துறவு 

கொள்ள நேரிடும்'” என்று அறிவித்தனர். “அரசன் வாழ்க” 

என்று யானை மீது இருந்து முரசு அறைவித்தனர். 

26. கல்லைக் கொணார்தல் 
(கோல்கோள் காதை) 

பறை அறைந்தனர்; சிம்மாசனத்தில் செங்குட்டுவன் ஏறி 

அமர்ந்தனன்; ஆசான்; நிமித்திகன்; அமைச்சர்; படைத்தலைவர் 

கள் ஆகிய இவர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து 'மன்னர் மன்னன் 

வாழ்க” என்று ஏத்தினர்; அரசன் கூறுவதை முன்னிருந்து 

கேட்டனர். 

படைத் தலைவரை விளித்து வீரமொழி பேசினான்: 

““இமயத்திலிருந்து வந்த தவசிகள் எமக்கு ஈங்கு உணர்த்திய 

அவச்சொல் கேட்டு அடங்கிவிட்டால் சோழரும் பாண்டியரும் 

என்னை இகழவும் கூடும்; பழிச்சொல் நிலைத்து நிற்கும்; 

அதைப் போக்க வடக்கே சென்று கல்லை அங்கு ஆரிய 

அரசர்கள் தலைமீது சுமத்திக் கொண்டு வராமல் என் வாள் வறிது 

மீளும் என்றால் பகைவர்களை எதிர்த்துப் போரிட்டு அவர்களை 

நடுங்க வைக்காமல் குடிமக்களை அவதிக்குள் ஆக்கும் கடையன் 

என்ற பழிச்சொல்லை யான் அடைவதாக”'' என்று வஞ்சினம் 

கூறினான். 

அதனைக் கேட்ட அவையில் இருந்த கல்வி ஆசான் 

அரசனை நோக்கி “அவர்கள் இகழ்ந்தது உன்னை அன்று; சோழ



356 கால்கோள் காதை 
  

பாண்டியரை; நீ சினம் ஆறுக”'' என்று அறிவித்தனன். “வஞ்சின 

மொழி கேட்டு அவர் அஞ்சி அடங்குவர்; நின் வஞ்சினத்துக்கு 

எதிராக நின்று போர் செய்யும் மன்னர்கள் யாரும் இல்லை'' 

என்றனன். அவர்களுள் நிமித்திகன் எழுந்து நின்று, “காலம் கூடி 

உள்ளது. செல்லுதற்கு உரிய நற்பொழுது இது; நீ குறித்த 
திசைமேல் எழுக! படை எழுச்சி பெறுக'' என்று கூறினான். 

அரசன் உடனே, “வாளையும், குடையையும் வடதிசை 

நோக்கிப் பெயர்க்க” என ஆணை இட்டனன். ந ஆ 

சேனைகள் ஆரவாரித்தன; முரசு எழுந்து ஒலித்தது; இரவு 
இருட்டை விலக்கிய ஒளி விளக்குகளின் வெளிச்சத்தில் 

கொடிகள் வரிசையாக அசைந்தன. பகைவரை வாட்டும் சேனை 

வீரர்களும், ஐம்பெருங்குழுவினரும், எண் பேராயத்தினரும், 

யானை வீரர்களும், கணித்துக் கூறும் காலக் கணிதரும், அறம் 

கூறும் சான்றோரும், படைத்தலைவர்களும், ''நில உலகை 

- ஆளும் மன்னன் வாழ்க”” என்று வாழ்த்துக் கூறினர். 

பெருங்களிறு ஒன்றின் மீது வாளையும், வெண் கொற்றக் 

குடையையும் வைத்து அதனை மதிற்புறத்து இருந்த 
கொற்றவை கோயில் முன் நிறுத்தினர்; வஞ்சிப் பூவுடன் 

பனம்பூவையும் அவ் யானைக்கு அணிவித்துச் சேரனின் 

அவைக்குச் சென்றனர். 

போரை விரும்பிப் படைக்குத் தலைமை தாங்கிய படைத் 

தலைவர்களுக்குப் பெருஞ்சோறு அளித்தான். வஞ்சி மாநகரில் 

சேரன் வஞ்சிப் பூவைச் சூடிக் கொண்டான்; பிறநாட்டு அரசர்கள் 

திறை கொண்டு வந்து செலுத்த அவர்களை அழைக்கும் முரசு 

காலையில் ஒலித்தது. சிவனின் திருவடிகளை வணங்கிப் பின் 

யானை மீது ஏறினான். அதனை அடுத்துச் “செங்குட்டுவன் 

வெற்றி கொள்க”' என்று வாழ்த்தி தெய்வப் பூ மாலை கொண்டு 

வந்து தந்தனர். அது திருவனந்தபுரத்து ஆடகமாடம் என்னும் 
திருமால் கோயிலினின்று கொண்டுவரப்பட்டது. சிவனை 

வணங்கிய தன் சிரசில் அதை ஏற்றுக் கொள்ளாமல் தோளில் 

தாங்கினான். அவன் போர்ப் பயணம் தொடங்கியது. 

நாடக மடந்தையர் ஆடரங்கு எங்கும் அரசனுக்கு 

வாழ்த்துக் கூறினர்; “கொற்ற வேந்தே! நீ வெற்றி கொள்க!
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வாகைப் பூவும், தும்பைப் பூவும் சூடிப் பொலிவு பெறுக”! 

என்று வாழ்த்தினர். 

“எங்கள் கண்களைக் கவரும் பேரழகு பெற்றிருக்கிறாய்! 

உன்னைக் கண்டு காதல் கொண்டு எம் வளையல்களை 

இழக்கின்றோம். இந்த நிலை என்றும் தொடர்க”' என்றும் 

சிறப்பித்து அவர்கள் வாழ்த்துதல் தெரிவித்தனர். 

மற்றும் மாகதப் புலவரும், வைதாளிகரும், சூதர் 

எனப்பட்டவரும், “வெற்றி பெறுக'' எனக் கூறி வாழ்த்தினர். 

யானை வீரரும், குதிரைத் தலைவரும், வாள் வீரரும் 

இவன் வாளாற்றலை ஏத்திப் புகழ்ந்தனர். அசுரரை அழிக்கச் 

சென்ற இந்திரனைப் போல் வஞ்சி நகரை விட்டு நீங்கித் தம் 

படைகளுடன் நீலகிரி மலையைச் சேர்ந்தான். அங்கே பாடி வீடு 

அமைத்துச் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான். 

நீலகிரியில் சேர மன்னன் 

படை இயங்கு அரவம் விண்ணையும் முட்டியது; 

அதனைக் கண்டு வானத்து முனிவர்கள் விசும்பினின்று இறங்கி 

வந்து இவனைக் காண விழைந்தனர். மின்னல் ஒளிபோல் 

அவர்கள் காட்சி அளித்தனர். அவர்களை வணங்கி வேண்டுவது 

யாது என்று கேட்டனன். அவர்கள் “யாம் பொதிகை மலை 

செல்கின்றோம்; வழியில் உன்னைக் காணும் வாய்ப்பு நேர்ந்தது; 

நீ இம௰யம் ஏகுகின்றாய் என்பதை அறிகிறோம். அங்கே 

மறைகற்ற அந்தணர் உள்ளனர்; அவர்களுக்கு எந்தக் குறையும் 

நேராமல் காப்பது நின் கடமை'' என்று கூறினர்; அவனை 

வாழ்த்தி விட்டுச் சென்றனர். 

அதன் பின் கொங்கணக் கூத்தரும், கருநாடகக் 

கலைஞர்களும் தத்தம் துணைவியருடன் வந்து இருந்து பாடல் 

பாடினர். “வேனில் காலம் வந்தது; ஆனால் காதலன் வந்திலன்”” 

என்ற கருத்துடைய பாடல்களைப் பாடினர். மற்றும் “கார்காலம் 

வந்தது. காதலன் தேரும் வந்தது; மகளிர் கோலம் கொள்க” 

என்றும் குடகர்கள் கார்க்குரவை என்னும் வரிப்பாடலைப் 

பாடினர்; ““வாள்வினை மூடித்து வெற்றியுடன் வருக'' என்று
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ஓவர் எனப்பட்டவர் வாழ்த்தினர். அவர்களுக்கு .மிக்க பரிசிலை 

நல்கினான். அதன்பின் சஞ்சயன் என்பான் நாடக மகளிருடனும், 

ஏனைய இசைக் கலைஞருடனும் அரசனைக் காண அங்கு வந்து 

சேர்ந்தான். அச்செய்தியை அறிவித்தனர். “அவனை வரவிடுக'' 

என்று கூறி அழைப்பித்தான். 

சஞ்சயன் வருகை 

சஞ்சயன் என்பவன் நூற்றுவர் கன்னர் அனுப்பிய 

தூதுவன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டான். 

தன்னுடன் தான் அழைத்து வந்த நாடகக் கலைஞர்களையும், 

இசை வல்லுநரையும், ஆடல் மகளிரையும் அறிமுகம் செய்து 

வைத்தான். பின்பு நூற்றுவர் கன்னர் சொல்லி அனுப்பிய 

செய்தியை மூறைப்படி கூறினான். கடவுள் எழுத ஒரு கல் 

கொணரச் செல்வது ஆயின் அதனைத் தன் தலைவர்களாகிய 

நூற்றுவர் கன்னரே செய்து முடிப்பர் என்று அவர்கள் சொல்லி 

அனுப்பியதாகத் தெரிவித்தான். 

“தான் வடநாடு செல்வது கல்லைக் கொணர்வதற்கு 

மட்டுமன்று; கடுஞ் சொல்லைக் கூறிய கனகனையும் 

விசயனையும் களத்தில் சந்திப்பதற்கே'' என்று கூறினான். 

பாலகுமரன் என்பானின் மக்கள் கனகன், விசயன் என்பார் 

இருவர் தம் நாவைக் காவாதவராகித் தமிழர்களின் ஆற்றலைக் 

குறைவுபடுத்திப் பேசினர். விருந்தினர் மத்தியில் இழிவுடன் 

பேசித் தம் வீரத்தை மிகைப்படுத்திக் கூறினர். “இமயத்தில் 

தமிழரசர்கள் புலியையும், கயலையும் பொறித்த நாட்களில் தாம் 

அங்கு இல்லை'' என்றும், “இருந்திருந்தால் அவர்களைத் தடுத்து 
நிறுத்தி இருக்க முடியும்'' என்றும் நா காக்காமல் நகையாடிப் 

பேசினர். இச்செய்தியைச் சேரன் எடுத்துச் சொல்லி 

அவர்களுக்குத் தக்க பாடம் கற்பிக்கவே தான் செல்வதாகக் 

கூறினான். 

கங்கையைக் கடக்க வங்கங்கள் தேவை என்ற 

செய்தியைச் செப்பி அனுப்பினான். கன்னரைக் கொண்டு 

படகுகளை அனுப்பச் சொல்லி அறிவிப்புச் செய்தான். அரசன் 

இட்ட ஆணையைத் தாங்கி நூற்றுவர் கன்னரிடம் அதை நுவலச்
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சஞ்சயன் சென்றான்; அதன்பின் தென்னவர் இட்ட திறை என்று 

சொல்லிச் சந்தனக் குப்பையும், முத்துக் குவியலும் சட்டை 

அணிந்த நாவன்மை படைத்தவர் ஆயிரவர் கொண்டு வந்து 

அளந்து தந்தனர். தென்னவன் தந்தவை எனச் சாற்றினர். 

அவற்றைப் பெற்றதற்கு ஒப்புதல் தெரிவித்துச் சேரன் தன் அரசு 
முத்திரை இட்ட முூடங்கல்களை அவருக்கு ஆட்கள் வழி 

அனுப்பினான். கணக்கு எழுதுவோர் இவற்றைக் குறித்துக் 

கொண்டு ஒப்புதல் எழுதி அனுப்பினர். 

வட நாடு அடைதல் 

அதன் பின் நீலகிரியை விட்டு நீங்கி வடநாடு செல்லக் 

கங்கையைக் கடந்தான்; நூற்றுவர் கன்னர் இவனுக்குக் 

கரையைக் கடக்கப் படகுகளை அனுப்பி வைத்தனர். அடுத்த 

கரையில் அவர்கள் இவன் வரவுக்காகக் காத்து நின்றனர். 

அவர்களையும் துணையாக அழைத்துக் கொண்டு வடநாட்டை 

அடைந்து அங்குப் பாடி வீடு அமைத்துக் கொண்டு அங்குத் 

தங்கினான். 

போர் நிகழ்ச்சிகள் 

சேரனை எதிர்த்த வட ஆரிய வேந்தர்கள் ஆகிய உத்திரன், 

விசித்திரன், உருத்திரன், பைரவன், சித்திரன், சிங்கன், தனுத்திரன், 

சிவேதன் ஆகிய இவர்கள் தென்தமிழ் ஆற்றலைக் காண்போம் 

எனத் திரண்டு எழுந்தனர். அவர்களோடு கனகனும் விசயனும் 

கனத்த சேனையுடன் சேர்ந்து கொண்டனர். களிற்றைக் காயும் 

சிங்கத்தைப் போன்று சேரன் சீறி எழுந்தான். பல்வேறு 

மன்னர்கள் எதிர் ஊன்றித் தடுக்க அவர்களை எதிர்த்துப் போர் 

செய்து வெற்றி முழக்கம் செய்தான். இவன் தங்கிய பாடி வீடு 

கொடிகள் பந்தல் இட்டதுபோல் அமைந்தன. இடிபோல இவன் 

படைகள் எழுப்பிய முழக்கம் எழுந்தது; மூரசுகள் அதிர்ந்தன; 

வில் ஏந்திய வீரரும், வேல் தாங்கிய வீரரும், கிடுகுப்படை 

யாளரும், தேர் ஊர்வோரும், யானையர், குதிரையர் இவர்களும் 

மண்ணில் எழுப்பிய பெருந்துகள் யானைக்குக் கட்டிய 

மணிநாவையும், கொடிகளில் கட்டிய சங்குகளின் நாவையும் 

அசையாதவாறு தடுத்து நிறைத்தது.
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முன்னணியில் இருந்த தூசிப் படைகள் ஒன்றோடு ஒன்று 
மூரணித் தாக்கிக் கொண்டன; தோளும் தலையும் துணிபட்டு 
வேறு வேறாக விழுந்தன; தலை இழந்த முண்டங்கள் பேய்கள் 
இட்ட தாளத்துக்கு ஏற்பக் கூத்து ஆடின. பிணம் ௬மந்து ஒழுகிய 
குருதிக் குட்டையில் பேய்க் கூட்டம் கூந்தலை விரித்துப் 
போட்டு நீராடின. 

ஆரிய அரசர்தம் படைகளைச் சேரன் கொன்று குவித்தான்; 
அவர்கள் தேர்கள் களிறுகள் குதிரைகள் சாய்ந்து விழுந்தன. ஒரே 
பகலில் உயிர்க் கூட்டத்தை இயமன் உண்ண இயலும் 
என்பதைக் கனகவிசயர் அன்று கண்டறிந்தனர். பகைவர்களைக் 
கொன்று குவித்த மாவீரனாகச் சேரன் திகழ்ந்தான். பனம்பூ 
மாலையோடு தும்பையும் அங்கு சூடிச் சிறப்புப் பெற்றான். 

திமிர் பிடித்துத் தமிழரசரை இகழ்ந்த கனகனும் விசயனும் 
நூற்றுவர் அரசர்களும் இவன் சினத்துக்கு ஆளாயினர்; 
ஏனையவர்கள் ஆடும் கூத்தரைப் போலவும், நாடும் தவத்தவர் 
போலவும் பல்வேறு வேடங்கள் தாங்கித் தப்பித்துச் சென்றனர். 

வாள்ஏர் உழவன் ஆகிய செங்குட்டுவன் தன் 
மறக்களத்தை வாழ்த்திப் பேய்கள் பரணி பாடின. அவை மடிந்த 
வீரர்களின் கைகளைத் தூக்கிப் பிடித்தும், அவர் முடியுடைய 
தலைகளைத் தூக்கி எறிந்தும் போர்ப் பாடலைப் பாடின. 
கடலைக் கலக்கி அமுதம் கடைந்து எடுத்த நாளில் தேவர் அசுரப் 
போர் பதினெட்டு ஆண்டுகள் நடைபெற்றது. இலங்கையில் 
இராமன் இராவணணனோட நிகழ்த்திய போர் பதினெட்டுத் திங்கள் 
நடந்தது. கண்ணன் தேர்செலுத்தப் பாண்டவர்கள் நடத்திய 
போர் பதினெட்டு நாட்கள் நடைபெற்றது. அந்தப் போர்களின் 
சிறப்புகளைச் சீர்வரிசையில் செப்பி இவன் பேரிசையைப் 
புகழ்ந்து பாடின. 

பேய்கள் கூத்து ஆடி மகிழ்ந்தன. இவன் வெற்றிப் 
புகழைப் பாடிச் சிறப்பித்தன. மறக்கள வேள்வி முடித்த 
வேந்தன் அங்கு “வேள்விகள் ஓம்பிய மறையவர்க்குத் தக்க 
வகையில் உதவி அவர்களுக்குச் சிறப்புச் செய்க”? என்று 
ஆட்களை அனுப்பினான். அதன்பின் வில்லவன் கோதை 
என்னும் அமைச்சனோடு வீரர்களை அனுப்பி இமயத்து
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உச்சியினின்று பத்தினிக் கடவுளுக்குக் கல்லைக் கொண்டுவரச் 
செய்தான். 

27. கங்கையில் நீராட்டுதல் 
(நீர்ப்படைக் காதை) 

வட பேர் இமயத்தில் கடவுள் பத்தினிக்குக் கல்லைக் 
கொண்டு வந்த பின்பு கனக விசயர்தம் கதிர்முடிமேல் ஏற்றிக் 
கொண்டு வந்தான். தென் தமிழ் ஆற்றல் அறியாது வந்து 
மலைந்த ஆரிய மன்னரையும், அவனுடன் வந்த படை 

வீரர்களையும் கொன்று குவித்தான். இந்த வெற்றிச் செய்தி 

எட்டுத் திசையும் பேசப்பட்டது. 

இதற்கு முற்பட்ட போர்கள் யாண்டுகளில் நடந்தன; 

மாதங்களில் நிகழ்ந்தன; நாட்களில் நடைபெற்றன; அவற்றிற்கு 

அவர்கள் எடுத்துக் கொண்ட காலம் ஒவ்வொன்றுக்கும் 

பதினெட்டு எனக் கூறப்பட்டது. ஆண்டுகளிலும், மாதங் 

களிலும், நாட்களிலும் நிகழ்ந்த போர்கள் அவற்றை நோக்க இது 

நாழிகைகளில் முடிவு பெற்றது. பதினெட்டே நாழிகையில் 

இப்போர் தொடங்கி முடிவும் பெற்றது. சாதனைகளில் இது 

மற்றவற்றை விட விஞ்சி விட்ட செய்தி; வரலாற்று 

நிகழ்ச்சியாகவும் இடம் பெற்றது. ஒரே பகலில் முடித்த போர் 

இது என்று தடித்த எழுத்துகளில் எழுதப்பட்ட செய்தி இது. 

செங்குட்டுவன் தன் மாபெருஞ் சேனையுடன் கங்கைப் 

பேர் யாற்றுக் கரையை அடைந்தான். பத்தினிக் கடவுளுக்கு 

வேதியர்களைக் கொண்டு நீர்ப் படுத்தித் தூய்மை செய்து விழா 

எடுத்தான். மஞ்சனநீர் ஆட்டி வெஞ்சின வேந்தன் வெற்றி விழா 

எடுத்தான். அவன் அமர்ந்து வீரர்களுக்குப் பரிசு தர மண்டபம் 

அமைத்துக் கொடுத்தனர். அவன் தங்குதற்கு ஏற்ற வகையில் 

அரண்மனைகளையும், மணி மண்டபங்களையும், பொன்னால் 

புனையப்பட்ட மேடை அரங்குகளையும், அழகிய பந்தர் 

களையும், பள்ளி அறைகளையும், பூஞ்சோலைகளை யும், 

மலர்ப் பொய்கைகளையும், இசைப் பாடல்கள் இருந்து
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கேட்பதற்குத் தக்க அரங்கங்களையும், பேரிசை மன்னர்க்கு 

வேண்டுவன பிறவும் ஆரிய அரசர்கள் ஆகிய நூற்றுவர் கன்னர் 

அமைத்துத் தந்தனர். 

அங்கே வேந்தன் அமர்ந்திருந்து களத்தில் உயிர்விட்ட 

வீரர்களை உளமாரப் பாராட்டினான், அவர்கள் வாரிசுகள் ஆகிய 

அவர்தம் மக்களுக்கும் சுற்றத்தினருக்கும் பரிசுகள் தந்தான்; 

உயிருடன் வெற்றி விளைவித்துத் திரும்பிய வீரர்களுக்குப் 

பரிசுகள் தந்து பாராட்டினான். 

திருவோலக்கத்தில் பெருமிதத்துடன் வீற்றிருந்த அர 
சனைக் காண அங்கு மாடலன் என்னும் மறையவன் வந்து 

சேர்ந்தான். “வாழ்க எம் மன்னன்' என்று முதற்கண் சேரனை 

வாழ்த்தி அவன் பெற்ற வெற்றியைத் தொகுத்துக் கூறினான். 

“மாதவி மடந்தை கானற் பாணி கனகவிசயர் தம் முடித்தலை 

நெரித்தது'” என்று எள்ளல் சுவைபடத் தொகுத்துக் கூறினான். 

“எங்கோ எழுந்த சிறு பொறி அது கொழுந்துவிட்டுப் பெரிதாகிப் 

போரில் முடிந்தது; வடவரை அடிமைப்படுத்தியது'' என்று 

சொல்திறன் படக் கூறினான். 

அங்குக் கூடியிருந்த மன்னர்களுக்கு இது புதிராக 

அமைந்திருந்தது; விடுகதை போல விளக்கமற்றுக் கிடந்தது. 

அரசன் மாடலனை நோக்கி, 'பகைப்புலத்து அரசர் பலர் இதை 

அறியமாட்டார்கள். நகைத்திறம் படக் கூறிவிட்டாய். மறைகற்ற 

பெரியோய்! நீ கூறிய உரையின் கருத்து யாது? அதனை 

விரித்துக் கூறுக'' என்று கேட்டுக் கொண்டான். 

செய்திகள் கூறுதல் 

மாடலன் ஆகிய மறையவன் மன்னனுக்கு அச்செய்தி 

களை விவரித்துக் கூறினான். 

கடற்கரைப் பாட்டில் மாதவி கூற்றில் கண்ட குறை அது 

ஊடலாக அமைய ஊழ்வினை காதலர் இருவரைப் பிரித்தது? 

அதன் தொடர் நிகழ்ச்சியாகக் கோவலன் தன் துணைவியுடன் 

மதுரை சென்றான். அங்கே காவலனால் பழிசுமத்தப்பட்டுக் 

கொலைக் களத்தில் வெட்டுண்டான்; பட்ட மரமாகிய கண்ணகி
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சீற்றம் கொண்டு நீதிக்குப் போராடி வழக்கில் வென்று 

பாண்டியனைத் துயரில் ஆழ்த்தினாள். அவன் உயிர்விட்டான்; 

மதுரை எரிந்தது. நின்னாடு புகுந்த அப்பத்தினித் தெய்வம் 

இன்று கல்லாக அமைந்து இவர்கள் முடிமீது எறினாள்”'' என்று 

கதையைக் கூறினான். 

இது கடந்த செய்தி; அதனைக் கூறிமுடித்து அதன் பின் 
தான் கங்கைக் கரைக்கு வந்தது ஏன் என்ற சங்கையைத் தீர்க்கத் 

தொடங்கினான். 

அகத்தியன் வாழ் பொதிகை மலையை வலங் கொண்டு 

குமரியில் நீராடி வந்தான். வழியில் பாண்டிய நாட்டை அடைந்து 

அங்கு நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகளைக் கேள்வியுற்றான். அங்குச் 

சென்றதற்காகத் தன் ஊழ்வினையை அவன் நொந்து 

கொண்டான். 

தென்னவனை வழக்காடி வென்று கோவலன் பிழை 

யற்றவன் என்பதைக் கண்ணகி நிறுவினாள். அடைக்கலமாகக் 

கண்ணகியை இடைக்குல மகள் பெற்றிருந்தாள். அவர்களைத் 

தான் காக்க முடியவில்லை; அவர்களுக்குக் கேடு நிகழ்ந்தது 

தன்னால்தான் என்று வருந்திய மாதரி எரியகம் புகுந்து உயிர் 

நீத்தாள். அதிர்ச்சி மிக்க செய்தியாக இது மாடலனுக்கு 

அமைந்தது. 

தீயது செய்த வேந்தன் தன் உயிரைவிட்டுப் பாவ 

மன்னிப்புப் பெற்றுவிட்டான். தன் உடன் வந்த உத்தமர்களுக்கு 

அழிவு வரத் தானும் உடந்தை என்று கருதிய கவுந்தி அடிகள் 
அதற்கு ஈடாகத் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். 

உண்ணாநோன்பு ஏற்று உயிரை விட்டார். இது அடுத்த அதிர்ச்சி 

மிக்க செய்தியாகிவிட்டது. 

அடுத்து மாடலன் தன் சொந்த நாடாகிய சோழ நாட்டை 

அடைந்தான். புகார் நகரில் புகுந்தவன் இதுவரை நடந்த இந்தச் 

செய்திகளைத் தகுந்தவர்க்கு எல்லாம் எடுத்துச் சொல்ல அவ் 

அறிவிப்புகள் பலரை உயிர் விடச் செய்தன; சிலரைத் துறவிகள் 

ஆக்கின; துயரத்தைப் பெருக்கின. கோவலன் தந்த தம்பால் 

உள்ள பொருளை உலகினர்க்கு அளித்து வாழ்க்கையை
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வெறுத்துப் புத்த பள்ளியை அடைந்து துறவியாயினான். 

அவன் மனைவி உறவுக்கு என ஒருவரும் இல்லாமையால் 

உயிர் விடுவதைத். தவிர வேறு வழி அறியாதவள் ஆயினாள். 

மாநாய்கன் தானம் பல செய்து: அருக தானத்தை அடைந்து 

அறங்கள் செய்வதை வாழ்வாகக் கொண்டான். அவன் 

மனைவி, மகளையும், மருமகனையும் இழந்த துக்கம் தாங்க 

இயலாமல் ஏங்கி உயிர்விட்டு மறைந்தாள். 

மற்று இச்செய்திகளைக் கேட்ட மாதவி, “என் மகள் இனி 

நல்வாழ்க்கையை நாடிச் செல்லட்டும்; என்னோடு இந்தப் 

பழைய வாழ்க்கை மாறுவதாக; என் மகளைக் கணிகையாகக் 

கணமும் இசையேன். கணிகை வாழ்க்கை அவளைவிட்டு ஒழிக”' 

என்று கூறி அவளைப் புதிய நெறிக்குத் திருப்பிவிட்டாள். 

தானும் துறவியாவதற்கு உறுதி கொண்டு தலைமுடியை 

அடியோடு களைந்து புத்த பள்ளியை அவள் அடைந்து 

துறவறம் மேற்கொண்டுவிட்டாள். இந்தச் செய்திகளை எல்லாம் 

எடுத்துக் கூறிய மாடலன் இப்: பின் நிகழ்வுகளுக்கு எல்லாம் 

தானும் ஒரு காரணமாக இருந்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்தான். 
இப் பாவத்தைப் போக்கிக் கொள்வதற்கே கங்கையில் நீராடத் 

தான் அங்கு வந்ததாகத் தெரிவித்தான். 

பாண்டிய நாடு 

“செழியன் மறைந்தபின் பாண்டிய நாடு அதன். நிலை 

யாது?”' என்று சேரன் கேட்டான். 

“கொற்கையில் இருந்த வெற்றிவேல் செழியன் என்பான் 

கொல்லர் ஆயிரவரைக் கண்ணகி கோயில் முன் தலை கொய்து 

பலியிட்டுக் கொன்று தென்னவன் செய்த குற்றத்திற்கு ஈடு 

செய்தான். இச்செய்தி ஊர் எங்கும் பரவியது; மெல்ல மெல்ல 

நாட்டில் அமைதி திரும்பியது. செழியன் அரியாசனம் ஏறினான். 

நாடு சீர்பெற்றது'' என்ற செய்தியை அறிவித்தான். 

அந்தி நேரம் அணுகியது; வானத்தில் பிறை தோன்றி இரவு 
வருதலைக் காட்டியது; அதன் வண்ண அழகில் அரசன் 

எண்ணம் செலுத்தினான். அவன் மனம் அமைதி பெற்று 

இருந்தது. அருகில் இருந்த காலக் கணீதன் ஞாலம் ஆள்வோனை



சிலம்பின் கதை 365 
  

நோக்கி ''நாள் கணக்கிட்டுப் பார்த்து இதுவரை வஞ்சியை விட்டு 

அங்கு வந்து திங்கள் முப்பதும் இரண்டும் ஆயின; இனி நாடு 

திரும்புதல் தக்கது'' என்று ஏடு கூறுவதாகத் தெரிவித்தான். 

மாளிகை சென்று தனியே ஓய்வு எடுத்தான். 

சோழ நாடு 

அதற்குள் சோழ நாட்டின் சேதிகளை அறியச் செங் 

குட்டுவன் விரும்பினான்; மாடலனை மறுபடியும் அழைத்து 

வினாவினான். “சோழ மன்னன் கிள்ளிவளவனை எதிர்த்த 

குறுநில மன்னர் ஒன்பதின்மரை நீ ஒரு காலத்தில் போரிட்டு 

வென்றாய்; அவர்கள் மறைந்தனர்; அதன்பின் எதிர்ப்புகள் 

இன்றி நாட்டை எழிலுறச் சோழன் ஆட்சி செய்து வருகிறான்'” 

என்று அரசனுக்கு மாடலன் அறிவித்தான். 

மாடலன் சோழர் தம் முன்னோர்களின் பெருமையைக் 

கூறி “அத்தகைய மரபில் வந்தவன் சோழன் கிள்ளிவளவன்; 

அவன் நாட்டில் எந்தக் குறையும் இல்லை”' என்று அறிவித்தான். 

“விண்ணவர் வியக்க எயில் மூன்றினை அறுத்து எறிந்து 

வெற்றிச் சிறப்புடையவன் சோழன் செம்பியன்; வீரத்துக்கு 

அவன் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. புறாவின் உயிரைக் காக்கத் 

தன் உடம்பினை அறுத்துக் கொடுத்துப் பருந்தின் பசியைத் 

தீர்த்தவன் சிபிச் சோழன்; அவன் அருளுக்கு ஓர் அடையாளமாக 

விளங்கியவன். வீரமும் அருளும் மிக்க செங்கோல் வேந்தர்கள் 

ஆண்ட நாடு சோழநாடு; அத்தகைய சிறப்பு மிக்க நாட்டை 

ஆள்பவன் செங்கோல் வழுவுவது இயலாது; அவன் ஆட்சி 

செம்மையாக நடைபெறுகிறது”' என்பதை எடுத்துக் கூறினான். 

பொன்னை அளித்துப் பாராட்டு 

காவிரி புரக்கும் நாட்டவன் ஆட்சி சிறப்பாக உள்ளது 

என்று மூப்புரி நூலோன் எடுத்துக் கூற அவன் மடுத்துக் கேட்டு 

மட்டற்ற மகிழ்ச்சி கொண்டான். நாடுகள் பல திரிந்து நலம் 

அனைத்தும் நவின்ற அந்தணாளனை மதித்துச் செங்கோல் 
வேந்தனாகிய சேரன் செங்குட்டுவன் அவனுக்குப் பொன் 

அளந்து கொடுத்துச் சிறப்புச் செய்தான். தன் எடைக்கு நிகராக
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ஐம்பது துலாம் நிறையளவு பொன் கட்டிகளை அவனுக்கு 

அட்டியின்றித் தந்தான். இதனைத் துலாபாரம் புகுதல் என்று 

கூறினர். 

கனகவிசயரை அனுப்பி வைத்தல் 

BSL பைம்பொன் மாடலனுக்கு அளித்தபின் உடன் 

வந்து உதவிய ஆரிய மன்னர் நூற்றுவர் கன்னரைத் தம் 

நாடுகளுக்குச் செல்க என்று விடை தந்து அனுப்பி வைத்தான். 

அதன்பின் சிறைப் பிடித்து வந்த அரச குமரர்கள், 

அடிமைப்படுத்தி அழைத்து வந்த பேடியர்கள், தமிழ் மண்ணை 

இகழ்ந்து பேசிய கனக விசயர் இவர்களை ஆயிரம் படை 

வீரர்களிடம் ஒப்புவித்து அவர்களைச் சோழ பாண்டியர்க்குக் 

காட்டி வருமாறு அனுப்பினான். 

இருபெரு வேந்தர்க்கும் அவர்களைக் காட்டிவர ஏவிய 

பின் அன்று அங்கே பாடி வீட்டில் சற்றுத் துயில் கொண்டான். 

இரவு நீங்கியது; காலைக் கதிரவன் தன் கதீர் ஒளியை வீசத் 

தொடங்கினான். கங்கை நதி தீரத்தில் வயல் வெளிகளில் 

தாமரைகள் மலர்ந்தன; வண்டுகள் யாழ் ஒலி செய்தன; பொழுது 

விடிந்தது என்பதை அறிந்த அரசன் தன் நாடு நோக்கிப் 
புறப்பட்டான். குணதிசையில் சூரியன் தோன்றினான். 

தென்திசை நோக்கிச் சேரன் பயணமாயினான். 

சேரமா தேவி எதிர்பார்ப்பு 

இவன் வருகைக்கு ஏங்கி வஞ்சி மாநகரில் சேரன் மாதேவி 

துயில் இன்றி வருந்திக் கிடந்தாள். அன்னத் தூவி பரப்பிப் 

படுக்கையின் மேலே கிடந்து அந்தக் கட்டிலின் விதானத்தை 

வெறிச்சிட்டு நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள்; கதிர் செலவு ஒழிந்த 

கனக மாளிகையில் முத்துகள் பதித்த ஓவியவிதானம், 

வயிரமணிக் கட்டில், அன்னத் தூவி பரப்பிய மீஞ்சம் அதில் 

துயிலுதல் இழந்து துயருற்றுக் கிடந்த சேரமாதேவியை 
அருகிருந்த பாங்கியர் ஆற்றுவித்தனர். 

39 

தோள் துணை துறந்த துயர் ஈங்கு ஒழிக'' எனப் 

பாட்டுடன் இசைத்துப் பல்லாண்டு கூறி வாழ்த்தினர். குற்றேவல்
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செய்யும் குறுகிய வடிவுபடைத்த கூனியர்களும், குறளர்களும் 

சென்று “'பெறுக நின் செவ்வி; பெருமகன் வந்தான்; நறுமலர் 

கூந்தல் நாள் அணிபெறுக'' என நற்செய்தி நவின்றனர். 

பாட்டிசைத்தல் 

குன்றக் குறவர் இளம் பெண்கள் குறிஞ்சிப்பண் பாடினர். 

அவர்கள் சேரனின் வெற்றிச் சிறப்பைப் பாடினர். இந்த 

இன்னிசை கேட்டுத் தினை கவர்ந்து உண்ண வந்த யானைகளும் 

மயங்கி அசைவற்று நின்றுவிட்டன. சேரன் வருகைக்குக் 

குறுக்கே நிற்காதீர் என்ற கருத்துப்பட நெஞ்சை உருக்கும் 

பாடல்களை அவ்வஞ்சி இளம் குறத்தியர் பாடி அரசியை 

மகிழ்வுறச் செய்தனர். 

“வடதிசை சென்றவன் பகைவர்கள் எயில்களை முருக்கி 

அவற்றை அழித்துவிட்டுத் திரும்பி வந்துவிட்டான். குடவர் 

கோமான் வெற்றி கேட்டு மகிழ்க; நாளை அவன் பிறந்த நாள் 

அணிவிழா நடைபெற இருக்கிறது; எருதுகளே, நுகத்தடி பூண்க! 

உழவுத் தொழில் சிறக்க; பகை அரசர் கால் விலங்குகள் விலகும் 

நாள் இது; அவன் வெள்ளணி உடுத்து மகிழும் பிறந்த நாள்”” 

என்று உழவர் பாடினர். இது மருதப் பாடலாகத் திகழ்ந்தது; இம் 

மருதப் பாடலைக் கேட்டு மன்னன் துணைவி மகிழ்வு 

கொண்டாள். 

குவளைப் பூவையும், முண்டகப் பூவையும் கோவலர்கள் 

தலைமுடியில் சூடிக் கொண்டனர்; தாமரை மலர்களை அணிந்து 

கொண்டனர்; தாழையின் கிளைகளில் அமர்ந்து இருந்து 

இவர்கள் குழலிசை பாடினர்; “வில்லவன் வந்தான். 

இமயத்திலிருந்து ஆநிரைகளைக் கொண்டு வந்துள்ளான்; 

அப்பசுக்களோடு நீவிரும் உடன் சென்று நீர்த்துறை படிவீர்!'” 

என்ற கருத்து அமைய அவர்கள் முல்லைப் பண்ணைக் 

குழலிசையில் தந்தனர். இவ் இசையைக் கேட்டுச் சோன் 

மனைவி மகிழ்வு அடைந்தாள். 

இவ்வாறே நெய்தல் நிலத்து இளம் பெண்கள் முத்துகளை 

வைத்துக் கழங்காடிக் கொண்டு சேரனின் வெற்றிச் சிறப்பைப் 

பாடினர்; '“சேரன் வந்தான்; நம் இளமுலைகள் அவன் தோள்
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நலத்தைத் துய்ப்பது ஆகுக”' எனவும் பாடினர். அவன் தும்பை 

சூடி வெற்றியுடன் வந்ததை விளம்பிப் புகழ்ந்தனர். அவன் 

சூடிய பனம் பூவையும், தும்பைப் பூவையும், வஞ்சி 

மாலையையும் பாடுவோமாக!'' என்று ஏத்திச் சிறப்பித்தனர். 

இந்நிலையில் நெய்தல் பண்ணைப் பாடிய நல்லிள நங்கையர் 

பாடலைக் கேட்டு அரசி மகிழ்வு பெற்றாள். 

அஞ்சொற் கிளவியர் பாடிய நால் நில இசைப் 

பாடல்களைக் கேட்டு மன்னவன் வருகையை அறிந்து 

வஞ்சிநாட்டு அரசி உடல் பூரித்தாள். வளையல்கள் செறிவு 

பெற்றன. வலம்புரிச் சங்குகள் முழங்கின. மாலைகள் வேயப் 

பெற்ற குடைக்கீழ் சேரன் யானை மீது அமர்ந்து வந்தான். 

அவனோடு பல யானைகள் வரிசையாகப் பின் தொடர்ந்தன. 

அரசனை நகர மாந்தர் எதிர் கொண்டு வரவேற்றனர். வஞ்சி 

மாநகருள் செங்குட்டுவன் வந்து சேர்ந்தான். 

28. கண்ணகிக்குப் படிமை நிறுவுதல் 
(நடுகற் காதை) 

மகிழ்வும் மன நிறைவும் 

“சேரன் வாழ்க'” என்று சேயிழை மகளிர் வாழ்த்துக் 

கூறினர். மாலை வேளை; அவர்கள் வீடுகளில் விளக்கேற்றி ஓளி 

கூட்டினர். மலர்களைத் தூவி மங்கலம் ஆக்கினர். 

களம் கண்ட வீரர்கள் வீடு திரும்பினர். அவர்கள் உளம் 

மகிழ அவர்கள் காதலியர் அவர்களைத் தழுவி அவர்கள் மார்பில் 

ஏற்பட்ட தழும்புகளை ஆற்றினர்; யானைக் கோடும் வேலும், 

அம்பும், வாளும் பட்ட வடுக்களை அவர்கள் மார்பு 

அணைப்பில் ஆறவைத்தனர். காதல் மகளிர் கடைக்கண் 

பார்வை அவர்களுக்குப் பரிசாக அமைந்தது. வீரம் நிறைந்த 

அவர்கள் ஈரம் மிக்க காதலில் திளைத்தனர். 

காதலிய்ர் கண் பார்வை அதன் நினைவுகள் போர்க் 

களத்தில் வீரர்களை வாட்டி வதைத்தன; அப்பொழுது அவை 

நோயை விளைவித்தன. இப்பொழுது அப்பார்வை நோய்
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தீர்க்கும் மருந்தும் ஆகியது; இவ்வாறு எல்லாம் எண்ணி 
அவவீரர்கள் மகிழ்ந்தனர். தமது துணைவியரை நண்ணி 
அவர்தம் பேரழகில் ஆழ்ந்து இன்பங் கண்டனர். கண்கள் 
உரையாடின; மூரல் அவர்களை மகிழச் செய்தது; கொங்கைகள் 
அவர்கள் மார்பினை அணைந்து இன்பம் தந்தன. 

இசை பாடும் அழகிய மகளிரைக் கொண்டு யாழ் எடுத்து 
இசை கூட்டிப் பாலை, குறிஞ்சி முதலிய பண்கள் பல பாட 
வைத்தனர். அவர்களுக்கு அவர் மனைவியர் புதிய 
இன்பங்களைக் கூட்டு வித்தனர். 

திங்கள் நிலவு வீசி அவர்கள் அரங்குகளையும் படுக்கை 
முற்றங்களையும் குளிர்வித்தது. காமன் தன் கணைகளைத் 
தொடுத்து அவர்கள் காதல் இன்பத்தை மிகுவித்தான்; கிளர்ச்சிகள் 
பெறச் செய்தான்; வீரர்கள் மகிழ்வு கண்டனர். 

அந்த இன்ப இரவில் செங்குட்டுவன் தன் அரசியோடு 
அமர்ந்திருந்தான். சாக்கையன் என்னும் கூத்தன் உமைய 
வளோடு சிவன் ஆடிய கொடிகொட்டி என்னும் ஆடலை ஆடிக் 
காட்டி அரசனை மகிழ்வித்தான். 

அத்தாணி மண்டபத்தில் அரசன் 

அதன்பின் அரசவை கூடும் அத்தாணி மண்டபத்தைச் 
சேரன் அடைந்தான். 

கஞ்சுக மாக்கள் நீலனைத் தலைவனாகக் கொண்டு வஞ்சி 
மன்னன் மூன் வந்து சேர்ந்தனர். உடன் மாடலனும் 
வந்திருந்தான். அவர்கள் செய்தி கொண்டு செப்பக் காத்திருந் 
தனர். சோழன் மூதூர் ஆகிய புகார் நகரத்திற்குச் சென்றதையும், 

அங்கு அவன் சித்திர மண்டபத்தில் வீற்றிருந்ததையும், 
அவனிடம் தாம் ஆரிய மன்னரை அழைத்துச் சென்று 
காட்டியதையும், அதற்கு அவர்கள் உரைத்த மாற்றத்தையும் 
விளம்பினர். 

“வீரத்தைக் களத்தில் போட்டுவிட்டு வெறுங்கை யராகத் 
தவசிகள் கோலத்தில் தப்பிச் சென்றவர்களை மடக்கிப் பிடித்து 
வந்தது மடமை என்று சோழ அரசன் கூறினான்'' என்றனர்.
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மற்றும் பாண்டியன் அவைக்குச் சென்றபோது அவனும் 

அதேபோன்று கூறிச் “சிவனை வணங்கச் சிந்தை கொண்ட 

எளியவர்களை இழுத்துக் கொண்டு வந்தது சேரனுக்கு இழுக்கு” 

என்று உரைத்ததாக அறிவித்தனர். மன்னர் இருவரும் மதிக்காமல் 

உரைத்த மாற்றங்களை நீலன் என்பவன் எடுத்து உரைக்கக் 

காலன் போல் கடுஞ்சினம் கொண்டு ஞாலம் ஆள்வோன் ஆகிய 

செங்குட்டுவன் சீறி எழுந்தான்; அவன் தாமரை போன்ற கண்கள் 

தழல் நிறம் கொண்டன; எள்ளி நகையாடித் தம் ஆற்றலை 

மதிக்காமல் அவர்கள் தன்னைத் தூற்றி விட்டதாகக் கருதினான். 

நன்றி மறந்தவர்கள் என்று வென்றிக் களிப்பில் அவர்கள் 

செயலைக் கண்டித்தான்; அவர்கள் உறவைத் துண்டித்தான். 

மாடலன் அறிவுரை 

“மாடலன் எழுந்தான்; மன்னவர் மன்ன! வாழ்க நின் 

கொற்றம்!'” என்று தொடங்கி அவன் சீற்றத்தை ஆற்றுவிக்கத் 

தொடங்கினான். 

ஆட்சி ஏற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆகின்றன; எனினும் நீ 

அறச் செயலைக் கருதாது மறக்களமே கருதுகின்றாய்; காயம் 

இது பொய்; யாருமே உலகில் நிலைத்து வாழ்ந்தது இல்லை. 

எண்ணிப்பார்; புகழ்மிக்க உன் முன்னோர் மகிழ்வு மிக்க 

செயல்களைச் செய்து முடித்தனர்; வீரம் விளைவித்தனர்; கடம்பு 

எறிந்து கடலில் பகைவர்களை வென்றனர்; இமயத்தில் வில் 

பொறித்தனர்; வேள்விகள் இயற்றி வேத வேதியர்களுக்கு 

நன்மைகள் செய்து நற்புகழ் பெற்றனர்; கூற்றுவனும் அஞ்சும் 

ஏற்றம் மிக்க வாழ்வு வாழ்ந்து காட்டினர்; யவனர்களை வென்று 

புவனத்தை ஒரு குடைக் கீழ் ஆண்டனர்; இமயம் வரை வென்று 

தம் வெற்றிக் கொடியை நாட்டினர்; பகைவர்களை அவர்தம் 

மதிலை அடைந்து அவற்றை அழித்து அவர்களை வென்று 

அடிமைப்படுத்தினர்; அயிரை மலையினை அடைத்து 

அதனையும் கடந்து ஆழ்கடலில் மூழ்கிப் புண்ணியம் தேடினர்; 

நகர்க் காவலுக்குச் சதுக்க பூதங்களைக் கொண்டு வந்து நிறுவி 

அவற்றின் ஏவலுக்கு அடிபணிந்து மதுக்குடம் கொண்டு வந்து 

கொட்டி நிரப்பி யாகங்கள் செய்தனர். புகழ்மிக்கு வாழ்ந்தவர் 

அவர்கள் பூத உடல் இன்று அபூத நிலை எய்திவிட்டது; வாழ்ந்த
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சுவடுகள் மறைந்துவிட்டன; யாக்கை நிலையற்றது என்பதை 

இவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறுகள் காட்டுகின்றன”. 

“செல்வம் நிலைக்காது என்பதனை நீயே நேரில் 

கண்டிருக்கிறாய்; செருக் களத்தில் உன்னிடம் தோற்றவர்கள் 

இன்று தெருத் தெருவாக வறியவராகத் திரிகின்றனர். செல்வம் 

நிலைத்து நிற்காது; அதுமாறி மாறிச் செல்லும் என்பது நீ நேரில் 

கண்டிருக்கிறாய்''. 

“இளமை நிலையாது என்பதனை உன் தளர்ச்சிமிக்க 

வயதே காட்டிவிடும். நரைமுதிர் யாக்கையை நீ கண்டுவிட்டாய்; 

அடுத்தது? சிந்தித்துப்பார்; பிறவிகள் தொடர்கின்றன. அவையும் 

இன்ன பிறவி என்று உறுதி கூறும் நிலையில் இல்லை. தேவர்கள் 

மனிதராகப் பிறக்கின்றனர்; மனிதர்கள் விலங்காகின்றனர்; 

விலங்குகள் நரகர் கதியை அடைகின்றன; ஆடும் கூத்தர் போல் 

வேறு வேறு வடிவு கொள்கின்றது இந்த உயிர்; உயிர் வாழ்க்கை 

நிலையற்றது; பிறப்புகளும் மாறி மாறி வருகின்றன; அவரவர் 

செய்யும் வினைகட்கு ஏற்ப உயிர்கள் பிறப்புகளை ஏற்கின்றன. 

யாக்கை நிலைத்து இருப்பது அன்று; செல்வம் இடம் 

பெயர்வது; இளமை அதுவும் மாறுவது; நிலையற்ற 

வாழ்க்கையில் எதுவும் நிலைத்து நிற்காது” என்ற'' விளக்கம் 

தந்தான். அடுத்து அவன் செய்யத் தகுவது எது என்று எடுத்துக் 
கூறத் தொடங்கினான். 

அதற்கு முூன்னுரையாகத் தன் நிலை யாது என்று 

விளக்கினான். பரிசில் பெறுவதற்காக இதைத் தான் கூறவில்லை 

என்று மூன்னுரை தந்தான். “நீ மற்றவர்களைப் போல் உருத் 

தெரியாமல் மறைவதை நான் விரும்பவில்லை. பிறந்தவர் 

இறப்பது பொது நெறி; அவர்களுள் சிலர் வீடுபேறு அடைவது 

சிறப்பு நெறி; நீ மற்றவர்களைப் போல வாழ்ந்து முடிவதை யான் 

விரும்பவில்லை; வீட்டுநெறி அடைவது நீ ஈட்டும் செயலாக 

அமைய வேண்டும்'' என்று வழிகாட்டினான். 

“வேள்வி செய்வதே வீட்டு நெறிக்கு வழி கோலுவதாகும்; 

வேள்வி அறிந்த மறையவர் முன் இருந்து நடத்தும் பெரு 

வள்வியை நீ தொடங்க வேண்டும். அதனை இன்றே செய்தல்
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நன்மை பயக்கும். நாளை செய்குவம் என்று தள்ளிப் போட்டால் 

உறுதியாக அதை ஏற்றுச் செய்ய முடியும் என்று கூற இயலாது; 

நல்ல எண்ணம் செயல்படுவதற்கு முன் எமன் வந்து அழைத்துச் 

சென்றால் என்ன செய்வது? இதுதான் நாளை நடக்கும் என்று 

உறுதி செய்ய இயலாது; நாளை நடப்பதை யார் அறிய 

மூடியும்? உலகில் அத்தகையவர் யாருமே இல்லை. வேள்விக் 

கிழத்தியாக வேண்மாள் உனக்குத் துணையாக விளங்க வேள்வி 

செய்க! இருவரும் இணைந்து அறங்கள் பல செய்து வாழ்வீராக! 

மன்னர் பிறர் வந்து உன் அடிகளைப் போற்ற நீ நீடு வாழ்க!” 

என்று மாடலன் அறவுரை கூறினான். 

மாடலன் உரைத்த அறக் கருத்துகள் நல் வித்துகளாக 

அமைந்து அவை உள்ளத்தில் பசும் பயிராக வளர்ந்து 

செயற்பாடு பெற்றன. நான்மறை கற்ற வேத வேள்வியரை 

அழைப்பித்து மாடல மறையவன் சொல்லிய முறைமையில் 

வேள்வியை அமைதியாக இயற்ற வழி வகைகள் செய்யுமாறு 

ஏவினான். 

அற வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்த அரசன் 

செங்குட்டுவன் முதற்கண் சிறைப்பட்டுக் கிடந்த ஆரிய மன்னர் 

ஆகிய கனக விசயரை விடுவித்து அவர்களை விருந்தினராக 

ஏற்றுப் பூம்பொழில் சூழ்ந்த மாளிகை ஒன்றில் தங்க வைத்தான்; 

“வேள்விக்கோ' என்று அம்மாளிகை பெயர் பெற்று விளங்கி 

யது; “வேள்வி முடிந்ததும் அவர்கள் தத்தம் ஊர்களுக்குச் 

செல்லலாம்” என்று வேண்டி உரைத்தான். பகைவர்கள் 

அவனுக்கு நண்பர்கள் ஆயினர். அந்நியர்கள் அவனுக்கு 

மன்னிய விருந்தினர் ஆயினர்; “அவர்க்கு ஆவன செய்க”' 

என்று அமைச்சனான வில்லவன் கோதைக்கு நல்லுரை 

கூறினான். 

சிறைப் பட்டுக் கிடந்த சிறுமையோரை விடுதலை 

செய்யுமாறு ஆணை இட்டான். மற்றும், “பிறநாட்டு அரசர்கள் 

வந்து குவிக்கும் திறைப் பொருள் இனித் தேவை இல்லை'' 

என்று கூறித் தவிர்த்தான். மக்களுக்கு வரிகள் விலக்கு 

அளித்தான். இறை செலுத்துவதிலிருந்து அனைவருக்கும் 

விலக்கு அளித்து அவர்களைப் பெரு மகிழ்வு கொள்ளச்
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செய்தான். இப்பணியினை அழும்பில் வேள் என்னும் 

அமைச்சனிடம் ஒப்புவித்தான். 

கோட்டம் அமைத்தல் 

அதன் பின் கண்ணகிக்குக் கோட்டம் அமைத்தான்; 

கண்ணகி வாழ்வு மூன்று பேருண்மைகளை விளக்கிக் 

காட்டியது. அவள் கற்பின் பெருமைக்குக் காரணம் அவள் 

வளர்ப்பு முறை; அவள் பிறந்த நாட்டின் பின்புலம்; கற்பு 

சிறப்பதற்கு அரசு நன்கு அமைந்து இருந்தது; கண்ணகி தன் 
கற்பின் திறத்தால் சோழ அரசன் நல்லாட்சியை உலகுக்கு 

அறிவிக்க இயன்றது; இது ஒன்று. 

அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்று ஆகும் என்ற 

பேருண்மையைப் பாண்டிய நாட்டில் உலகுக்கு உணர்த்தி 

னாள். அவனுக்குப் பெருமை சேர்த்தாள். அவன் தவறு 

உணர்ந்து உயிர்விட்டான். அவன் புகழுக்கு உரியவன் 

ஆயினான்; அவன் மானத்தைத் தூண்டிவிட்டு அவனை 

மாண்புறச் செய்தாள். கண்ணகியின் செயல் நீதியை நிலைநாட்ட 

உதவியது; பாண்டியனுக்குப் பெருமை தேடித் தந்தது; 

அதனால் பாண்டிய நாடு பெருமை பெற்றது. 

அடுத்தது சேர நாட்டை அடைந்து அரிய செயலைச் 

செய்ய அவள் தூண்டியவள் ஆயினாள்; வஞ்சினம் கொண்டு 

வாள் ஏந்திய மன்னன் வெஞ்சினத்தால் வடவரை எதிர்த்துத் தன் 

புகழை நிலை நாட்டி வீரச் செயல் முடித்தான்; சேர அரசனின் 

மானம் மிக்க செயலைத் தூண்டி அவன் வீரச் சிறப்பை 

உலகறியச் செய்தவளும் கண்ணகி ஆவாள். எனவே கண்ணகி 

தமிழகத்துக்குப் பெருமை தேடித் தந்தவள் ஆயினாள் என்று 

அவள் பெருமையைச் சேரன் பாராட்டினான். 

மதுரை மூதூரை எரியழலுக்கு இரையாக்கினாள்; சீற்றம் 

கொண்டு மதுரையை அழித்துவிட்டுச் சேர நாடூ சேர்ந்த நங்கை 

அவள் போற்றுதற்கு உரியவள் என்று பேசிச் சிறப்பித்தான். 

அவளுக்குச் சிற்ப நூல் வல்லவரைக் கொண்டு கோயில் 

கட்டுவித்தான். சோதிடர்களைக் கொண்டு தாள் நியமித்தான்;
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அந்தணர்களைக் கொண்டு சடங்குகள் இயற்றிப் பத்தினிக் 

கோயில் அமைத்து முடித்தான். அதனை அடுத்துக் கண்ணகியின் 

படிமத்தை நிறுவி வழிபாடுகள் செய்ய ஏற்பாடுகள் 

செய்வித்தான். 

வழிபாடுகள் 

இமயத்தின் உச்சியில் உள்ள தெய்வமாகிய சிவனை 

வழிபட்டுப் பின் விழா எடுத்தான். .தெய்வப் படிமத்துக்குப் 

பொன்னணி பூட்டினான். பூக்களைத் தூவி வழிபாடு செய் 

வித்தான். காவல் தெய்வங்களைக் கோயில் கடைவாயிலில் 

நிறுத்தினான். இதற்குக் “காப்புக் கட்டுதல்' என்று கூறுவர். இது 

தொடக்க நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது. அதன்பின் வேள்விகளும், 

விழாக்களும் நாள்தொறும் நடைபெற வழிவகைகளை 

வகுத்தான். ''தெய்வ வழிபாடு தொடர்ந்து செய்வீராக'' என்று 

செங்குட்டுவன் அறிவுறுத்தினான். பத்தினிச் சிலையை அங்கே 

நிறுவி அதனைக் கடவுளாக ஏற்றுப் போற்றி விழாக்கள் 

நடத்தினான். கோயிலில் கண்ணகி சிலை இடம் பெற்றது. 

கல்லை நிறுவிக் கடவுள் ஆக்கிக் கோயில் தெய்வமாகக் 

கண்ணகியை நிறுத்தினான். 

29. தேவந்தியும் பிறரும் வருதல் 
(வாழ்த்துக் காதை) 

தேவந்தி வருகை 

கண்ணகியின் விழாவில் அவள் தோழியாகிய தேவந்தி 

வந்து கலந்து கொண்டாள். அவளுடன் கண்ணகியை வளர்த்த 

காவற் பெண்டும், அவள் மகளும் வந்திருந்தனர். மதுரையில் 

இருந்து இவர்களுடன் மாதரி மகள் ஐயையும் வந்து சேர்ந்தனள்; 

அவரவர் தம் உறவினை உரைத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் 

செய்திகளை விளம்பினர். ் 

தேவந்தி சோழ நாட்டில் கண்ணசியின் தாயும், கோவலன் 

தாயும் உயிர் துறந்தமையைச் செப்பினாள். காவற் பெண்டு
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ஆகிய செவிலித்தாய் மாசாத்துவான் துறவைப் பற்றியும், 

மாநாய்கன் துறவைப்பற்றியும் உரைத்தாள். செவிலியின் மகள் 

ஆகிய அடித்தோழி மாதவியும் மணிமேகலையும் துறவிகள் 

ஆயினமையைச் செப்பினாள். 

மற்றும் தேவந்தி ஐயையைச் சுட்டிக் காட்டி அவள் மணம் 

பெற்றில்லாத அவலத்தைக் கூறினாள். கண்ணகியின் வீழ்ச்சி 

யால் மற்றவர்கள் அடைந்த தாழ்ச்சிகளை இவர்கள் எடுத்துச் 

சொல்லி ஆற்றினர்; தான் உடன் பழகிய இப்பண்டையோர் 

அங்கு வந்து மண்டியவராய்ச் சோகக் கதைகளைச் சொல்லி 

அழுதனர்; வாய்விட்டு அரற்றினர். 

தெய்வக் காட்சி 

கண்ணகி தெய்வக் காட்சி நல்கி வானத்தில் இருந்து 

தோற்றம் அளித்தாள். பொன் ஒளிர் மேனியளாக மின்னல் 

போல் அவர்களுக்கு வானத்தில் காட்சி அளித்தாள். அதனைக் 

கண்டு சேரன் செங்குட்டுவன் பெருவியப்பு அடைந்தான். 

“என்னே இஃது; மின்னல் கொடிபோன்று ஒரு காட்சி 

தோற்றுகிறதே'” என்று வியந்தான். பொற் சிலம்பும், 

மேகலையும், வளையல்களும், வயிரப் பொன் தோடும் அணிந்த 

பெண் உரு அவனுக்குக் காட்சி அளித்தது. 

கடவுள் நிலை அடைந்த கண்ணகி புதிய வார்த்தைகள் 

பேசினாள். மானிட நிலையில் இருந்தவள் பாண்டியனைத் 

“தேரா மன்னன்” என்று சாடியவள் மனம் மாறி “அவன் தீதிலன்”' 

என்றாள்; அதுமட்டுமன்று. “நான் அவன் தன் மகள்'' என்று 

உறவும் கொண்டு அவனை மதித்துப் பேசினாள். மானிடப் 

பார்வை வேறு; கடவுள் நிலைவேறு என்பதைக் காட்டினாள். 

தவறுகளை  மன்னிப்பதுதான் தெய்வநிலை என்பதை 

உணர்த்தினாள். 

“தென்னவன் தீதிலன்; தேவர் உலகில் அவன் 

வரவேற்கப்பட்டுள்ளான்; அவர்கட்கு நல்விருந்து ஆயினான்; 

யான் அவன் மகளாகிவிட்டேன். முருகனின் குன்று ஆகிய இந் 

நெடுவேள் குன்றில் வந்து விளையாடுவேன்; இதனை விட்டு 

அகலமாட்டேன்; என்னோடு தோழியர்களே வந்து கலந்து 

கொள்ளுங்கள்; அனைவரும் வருக'' என்று அழைத்தாள்.
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வாழ்த்துரைகள் 

வஞ்சி மகளிர் வந்து கூடினர்; '“தென்னவனைச் செஞ்சிலம் 
பால் வென்ற சேயிழையை நாம் பாடுவோம்; அப் பைந்தொடிப் 
பாவையைப் பாடுவோம்; வருக என்று அழைத்தனர். 
பாண்டியன் மகளாகிவிட்ட கண்ணகியை நாம் பாடுவோம்."” 
என்று அழைத்தனர். 

“சேரன் மகள் என்று நாம் அவளைச் செப்பினோம்; 
ஆனால் அவள் தன்னைப் பாண்டியன் மகள் என்று 
பேசுகிறாள். அவள் பாண்டியனை வாழ்த்தட்டும். நாம் சேரனை 
வாழ்த்துவோம்” என்று இவ்வஞ்சி நாட்டு இளம் பெண்கள் 
வாழ்த்தத் தொடங்கினர். 

அவர்கள் சோழனையும், பாண்டியனையும், சேரனையும் 
அவர்கள் சிறப்புகளைக் கூறி வாழ்த்தினர். “பழிதுடைப்பதற்காக 
உயிரைத் தந்தான் பாண்டியன்; பத்தினித் தெய்வத்துக்குப் 
படிமம் சமைக்க வடநாடு சென்றான் சேர அரசன்; கண்ணகி 
பிறந்த நகர் புகார் நகர்; அதன் அரசனாகிய சோழன் 
அந்நாட்டுக்கு அரசன்; அதனால் அவனை வாழ்த்துவோம்” 
என்று மூவர் தம் சிறப்புகளைச் செப்பி வாழ்த்துக் கூறினர். 

சேர நாட்டு இளம் பெண்கள் சேர்ந்து பாடிய பாடல்கள் 
அக்கோயில் முன் முழங்கின. அம்மானைப் பாட்டில் சோழர் தம் 
சிறப்பையும், கந்துக வரியில் பாண்டியனின் பெருமையையும், 
ஊசல் வரியில் சேரனின் வெற்றிகளையும் சிறப்பித்துப் பாடினர். 
வள்ளைப் பாட்டில் மூவர்தம் உயர்வுகளையும் வரிசைப் 
படுத்திக் கூறினர். 

அம்மானைப் பாட்டு என்பது வினா ஒன்று தொடுத்து 
அதற்கு விடை தருவது போல அமைந்த பாடல் ஆகும். 

““விண்ணவர்க்காக அசுரர்களை எதிர்த்து அவர்கள் 
எயில்கள் மூன்றனையும் அழித்தவன் சோழன் ஆவான். மற்றும் 
புறாவின் உயிரைக் காப்பாற்றத் தன் உயிரைத் தந்தவனும் ஒரு 
சோழன் தான்; பசுவின் துயர் கண்டு தன் மகனைத் தேர்க்காலில் 
மடிவித்தவனும் ஒரு சோழன்தான்; இமயமலையில் புலிக்
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கொடியைப் பொறித்தவனும் மற்றொரு சோழன் ஆவான்'' 

என்றனர். 

கந்துக வரியில், “தென்னவன் வாழ்க'' என்று கூறிப் 

பந்தடித்து ஆடுவதாகப் பாடினர். ஊசல் வரிப் பாடியவர்கள் 

சேரனின் வெற்றிச் சிறப்புகளைப் பேசிப் பாராட்டினர். கடம்பு 

எறிந்த காவலன் சேரனின் முன்னவன் ஒருவன்; அவன் வெற்றிச் 

சிறப்பைப் பாடினர். மற்றொரு சேரன் பாரதப் போரில் இரு 

திறத்தவர்க்கும் சோறு வடித்துக் கொட்டி அவர்கள் பசியைப் 

போக்கினான்; இவர்கள் செங்குட்டுவனின் முன்னோர் ஆவார். ” 

““யவனர்தம் நாட்டைக் கொண்டதோடு இமயத்தில் 

வில்பொறித்தவனும் இவன் முன்னோன் ஆவான்; மற்றும் 

தென்குமரியையும் தம்குடைக் கீழ்க் கொண்டவனும் சேர 

அரசருள் ஒருவனாவான்; வில், கயல், புலி இவற்றிற்குப் 

பெருமை தேடித் தந்த தமிழ் மன்னன் சேரன் செங்குட்டுவன்; 

அவன் திறம் பாடுவோம்'' என்று சிறப்பித்துக் கூறினர். 

வள்ளைப் பாட்டில் மூவர் திறமும் செப்பித் தமிழகம் 

ஒன்று என்ற எண்ணத்தை அறிவித்தனர். உலக்கை கொண்டு 

முத்துகளைக் குற்றுவாராயினர்; தீங்கரும்பை நல்லுலக் கையாகக் 

கொண்டு காஞ்சி மரத்தின் நிழலில் புகார் மகளிர் முத்துக் 

குற்றுவார் என்று கூறி சோழனின் வெற்றிச் சிறப்பைப் பாடினர். 

இவ்வாறே பவழ உலக்கை கொண்டு மதுரை மகளிர் குற்றுவார் 

என்று கூறிப் பாண்டியனின் மீன் கொடியைச் சிறப்பித்துப் 

பாடினர்; சந்தன உரலில் பெய்து யானை தந்தம் கொண்டு வஞ்சி 

மகளிர் முத்துக் குற்றுவார் என்று கூறிக் கடலில் எறிந்த சேரனின் 

வெற்றிச் சிறப்பினைப் பாடினர். மூவரையும் ஒரு சேரப் பாடித் 

தமிழகத்தின் மூவேந்தரைச் சிறப்பித்துப் பாடினர். நீள்நில 

மன்னர்கள் சேரனைத் தொழுது போற்றினர். இறுதியில் 

செங்குட்டுவன் நீடூழி வாழ்க” என்று கண்ணகி வாழ்த்தினாள்.
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30. வரம் தருதல் 
(வரந்தரு காதை) 

செங்குட்டுவன் வினவுதல் 

வடதிசை மன்னர்களை வணங்கச் செய்த சேரன் 

செங்குட்டுவன் கண்ணகியின் தெய்வக் காட்சியைக் கண்டுகளி 
மகிழ்வு கொண்டான். அதன்பின் தேவந்தியை நோக்கி 
(மணிமேகலை பற்றிய செய்திகளைக் கூறுமாறு பணித்தான். 
அடித்தோழி, “மணிமேகலை துறவு பூண்டாள்'' என்ற 
செய்தியை அவள் அரறறி வாய்விட்டுக் கூறியிருந்தாள்; அதை 
மனத்தில் கொண்டு சேரன் தேவந்தியை நோக்கி அவள் 
கூறியதாகவே கொண்டு விளக்கத்தைக் கேட்டான். அதனை 
அங்குள்ளவர்கள் அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
என்பது அவன் நோக்கமாக இருந்தது. 

மணிமேகலை துறவு 

தேவந்தி இச்செய்தியைக் கூறலுற்றாள். “மாதவி 
மனநிலை மாறிவிட்டது; அவள் துறவு நிலையை ஏற்று 
விட்டாள். அந்த நிலையில் அவள் தன் மகளைப் பற்றி என்ன 
கருதுகின்றாள் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள அவள் தாய் 
சித்திராபதி விரும்பினாள். பருவம் அடைந்த மங்கை உருவத்தில் 
கவர்ச்சி மிக்கவள் ஆயினாள். இளைஞர்கள் அவள் பேரழகில் 
மயங்கிக் கிடந்தனர். அவளைக் கலை உலசில் காண நாடே 
எதிர்பார்த்து நின்றது. சித்திராபதி அவளை மேடையில் 
ஆடவைக்க விரும்பினாள். இந்திர விழாவில் கற்றுத் துறை 
போகிய அந்நங்கை வந்து ஆடுவாள் என்று எதிர்பார்த்தனர்; 
நாட்டிய ஆசான் காத்துக் கிடந்தான். மணிமேகலையின் அடுத்த 
நிலை யாது? அவள் கோட்பாடு யாது? என்று சித்திராபதி 
தொடுத்த வினாவுக்கு அவள் தந்த விடை யாருமே எதிர் 
பார்க்கவில்லை. தன்மகளை “'வருக'' என்று அழைத்தாள். 
தருக” என்று கூறி அவள் கூந்தலைக் களைந்தாள். அவளை 
அழகு குறைந்தவளாக ஆக்கிப் புத்த மடத்தில் சேர்த்தாள். 
“அழகு' அவளை விட்டு அகன்றது. கலைவாழ்வு கலைக்கப் 
பட்டது. இது அவள் நிலை”'' என்று தேவந்தி கூறி விவரித்தாள்.
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“இது நாட்டுக்கே பேரிழப்பு ஆகியது; அரசனும் நகரத்து 

மக்களும் மாணிக்க மணியைக் கடலில் வீழ்த்திவிட்டவர் 

போன்று கலக்கம் அடைந்தனர். மாணிக்க ஒளி மங்கிவிட்டது. 

கலைச் செல்வத்தை இழந்த நிலையில் நாடே துன்பத்துள் 

ஆழ்ந்துவிட்டது”' என்று மேலும் விளக்கினாள். 

“இளமங்கை அவள் தன் எதீர்காலத்தை இழந்தாள். அது 

பேரிடி யாகியது. அதனால்தான் அடித்தோழி அரற்றினாள். 

நானும் வருந்தினேன்'' என்று கூறித் தன் நிலையையும் எடுத்து 

உரைத்தாள். 

தேவந்தி வரலாறு 

அவ்வாறு கூறிய பின் தேவந்தி தன் சுய உணர்வு இழந்து 

தெய்வம் உற்றவளாகி ஆவேசம் கொண்டு உரையாடினாள். 

அவள் மேல் பாசாண்டச் சாத்தன் குடிகொண்டு அவளை 

ஆட்டுவித்தான். அவன் தேவந்தி மூலமாக வந்து பேசினான். 

அங்கே குழுமி இருந்தவர்களுள் அரட்டன் செட்டி 

என்பானின் இரட்டைப் பெண்கள் இருவரைச் சுட்டிக் 

காட்டினாள்; மற்றும் ஆடக மாடத்தில் அறிதுயில் அமர்ந்த 

திருமாலின் திருக்கோயில் அர்ச்சகன் மகள் ஒருத்தி இருந்தாள். 

அவளையும் தேவந்தி சுட்டிக்காட்டி இவர்கள் மீது மாடலன் 

கைக் கமண்டத்தில் உள்ள சுனை நீரைத் தெளித்தால் அவர்கள் 

தம் பண்டைப் பிறப்பு மன நிலையைப் பெறுவர் என்று 

அறிவித்தாள். 

அந்தச் ௬னைநீர் பாசாண்டச் சாத்தன் மாடலனுக்குத் 

தந்திருந்தான். மங்கலா தேவியின் கோயில் அருகில் மலை 

உச்சியில் ஒரு ௬னை உள்ளது. அதில் நீராடுவோர் பண்டைப் 

பிறப்பு அறிகுவர். அந்தச் ௬னை நீரை மாடல மறையவனுக்குத் 

தந்திருந்தான்.. அதனை அவன் தன் கமண்டலத்தில் 

வைத்திருந்தான். அதனைச் சுட்டிக் காட்டி இம்மூவர் மீதும் 

தெளிக்குமாறு தெய்வ முற்றிருந்த தேவந்தி கூறினாள். அவள் 

மீது பாசாண்டச் சாத்தன் இருந்து இவ்வாறு கூற அதனை ஏற்று 

மாடலன் தன் கமண்டல நீரை அம்மூவர் மீதும் தெளித்தான். 

அரசனுக்கு இச்செய்தி வியப்பு அளித்தது. அவனுக்கு 

விளக்கம் தர மாடலன் தேவந்தியின் வரலாற்றைக் கூறினான்.
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“மாலதி என்பவள் தன் மாற்றாள் குழவிக்குப் பால்தர அது விக்கி 

இறக்கச் சாத்தன் கோயில் மூன் சென்று பாடூ கிடப்ப 

அத்தெய்வச் சாத்தன் அருள் செய்தான்.” 

“பாசாண்டச் சாத்தன் ஒரு குழந்தை வடிவாக அத் தாயின் 

முன் சென்று தவழ அவள் அதை எடுத்துக்கொண்டு போய்ச் 

சேர்க்க அவன் வளர்ந்து பின் தேவந்தியை மணந்தான். எட்டு 

ஆண்டுகள் அவளோடு இருந்து வாழ்க்கை நடத்திய பின் தன் 

தெய்வ உருவை அவளுக்குக் காட்டிக் கோயிலுள் சென்று 

மறைந்துவிட்டான். 

“அந்தச் சாத்தன்தான் மாடலனிடம் மங்கலாதேவி 

கோயிலின் மூன் சென்று இருந்தபோது அந்தண வடிவத்தில் 

வந்து இந்த நீர்க் கமண்டலத்தைத் தந்து சென்றான்'' என்ற 

செய்தியை விளக்கினான். அந்த நீரின் இயல்பையும் விளக்கிக் 

கூறிச் சென்றதாகவும் கூறினான். ''அவன்தான் இன்று இந்தப் 

பார்ப்பனியாகிய தேவந்திமேல் தோன்றி இச்செய்தியைக் 

கூறினான்”' என்று மேலும் விளக்கினான். 

பழம் பிறப்பு அறிவித்தல் 

நீரைத் தெளித்துக் காண்போம் என்று தெரிவித்து விட்டு 

அந்த மூன்று பெண்களின் மீதும் கரகத்தில் இருந்த ௬னை நீரை 

மாடலன் தெளித்தான். 

பழம் பிறப்பு உணர்வு பெற்ற அரட்டன் செட்டி மகளிருள் 

ஒருத்தி கண்ணகியின் தாயாக இருந்து தன்துயரை 

வெளிப்படுத்தினாள். காதலன் தன்னொடும் சென்று கடுந்துயர் 

உழந்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்தாள். அடுத்தவள் கோவலனின் 

தாய் நிலையில் இருந்து தன் துயரை வெளிப்படுத்தினாள். 

. “இலங்கிழை நங்கை தன்னோடு இடையிருளில் தனித்துயர் 

உழந்து சென்றாய், அதனை நினைத்துப் புலம்புகின்றேன்; என் 

மகனே வருக;”' என்று அழுது புலம்பினாள். 

மாதரி கோயில் அர்ச்சகரின் மகளாகப் பிறந்திருந்தாள். 

அவள் தன் வருத்தத்தைத் தெரிவித்தாள். “வைகை நதியில் 

நீராடச் சென்றிருந்தேன்; வந்து விசாரித்தேன்; வீட்டில் 

உன்னைக் காணேன்; எங்கு ஒளித்தாய்? அருமை ஐயா!
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இளையவனே! நீ எங்கே?'' என்று கூறி வாய்விட்டு அழுதாள். 

இளம் சிறுமிகள் முதியவர்களைப் போல் கதறி அழுதது 

வியப்பைத் தந்தது; அங்கிருந்தவரைக் கலங்கச் செய்தது. இருவர் 

செட்டி மகளிர் ஆயினர். ஒருத்தி மட்டும் அந்தணன் 

செல்வியாயினள்; இது ஏன் என்ற ஐயம் அரசனுக்குத் 

தோன்றியது; அங்கு இருந்த ஏனையவர்க்கும் அது புதிராக 

இருந்தது. 

மாடலன் அதற்குக் காரணமும் விளக்கமும் தந்தான். 

“கண்ணகி தாயும், கோவலன் தாயும் எந்தத் தனி அறமும் 

சிறப்பாகச் செய்திலர்; மாதரி தெய்வ வழிபாடு கொண்டவள்; 

கண்ணனை வழிபட்டாள். கோயில் பூசைகளைத் தொடர்ந்து 

செய்து வந்தாள். அதனால் அவள் உயர் வகுப்பில் பிறந்தாள்'' 

என்று கூறி விளக்கினான். கோயில் அர்ச்சக சாதியில் மாதரி 

பிறந்தது அவள் செய்த நற்கருமமே என்று விளக்கினான். தாயர் 

இருவரும் பாசத்தால் பிணிப் புண்டனர். ஆதலின் கண்ணகிக்குக் 

கோயில் எழுப்பிக்கும் சேர நாட்டில் இவ் இருவரும் வந்து 

பிறந்தனர்; அதே பாசம்தான் மாதரியும் கோயில் அர்ச்சகன் 

மகளாகப் பிறந்து அந்த ஊருக்கு வரக் காரணம் ஆகியது; 

எனினும் அவள் நற்செய்கை செய்தவள் ஆதலின் உயர்குடியில் 

பிறந்தாள் என்று விளக்கம் கூறினான். அதனால் ஓர் அற 

உண்மையை அறிவிக்க முற்பட்டான். ''நற்செய்கைகளைச் 

செய்பவர் பொன்னுலகை அடைவர்; பற்றுக் கொண்டவர் 

அப்பற்றுகளின்படி அவர்கள் வாழ்க்கை அமையும்; நல்வினை 

தீவினைகளுக்கு ஏற்ப நன்மைகளும் தீமைகளும் அடைவர். 

பிறப்புகள் மாறி மாறி வரும். இது உலகநெறி'' என்று 

அறவிளக்கம் அறிவித்தான். 

“செங்குட்டுவன் சிவன் அருளால் மன்னவனாகப் 

பிறந்தவன்; அறம் செழிக்க ஆட்சி செய்தவன்; அதனால் அவன் 

உயர் நிலைகளைப் பெறுகிறான்; இனியும் பெறுவான்”' என்று 

வாழ்த்துக் கூறினாஷட்.. 

தெய்வ வாக்கு 

அதன்பின் கோயில் வழிபாடுகள் தொடர்ந்து நடக்கச் 

சேரன் செங்குட்டுவன் வழிவகைகளை வகுத்துத் தந்தான்; 

“பூவும், புனைவும், நறுமணப் புகை ஊட்டுதலும் செய்க''
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என்று தேவந்தியை நியமித்தான். கோயிலை மும்முறை வலம் 
வந்து வணங்கி வழிபாடு :செய்து பிற செயல்களில் மனம் 
செலுத்தினான். 

சிறையிலிருந்து விடுபட்ட ஆரிய அரசர்கள் ஆகிய கனக 
விசயரும், ஏனைய சிறைக் கைதிகளும் வந்திருந்து தெய்வ 
வழிபாடு செய்தனர். கண்ணகித் தெய்வத்தை வணங்கித் தெய்வ 
அருள் பெற்றவராகி அவரவர் தம் நாடும் நகரும் போய்ச் 
சேர்ந்தனர். 

இந்த விழாவுக்கு ஏனைய அரசர்கள் பலரும் வந்திருந்தனர். 
அவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் குடகு நாட்டுக் கொங்கர், 
மாளுவ அரசர், இலங்கை அரசன் கயவாகு ஆவர். அவர்கள் 
கண்ணகித் தெய்வத்தைத் தம் நாட்டில் இம௰௰ய வரம்பன் ஆகிய 
செங்குட்டுவன் நடத்தும் வழிபாட்டு விழாக்களில் வந்து இருந்து 
அருள் செய்தது போலத் தம் நாட்டில் நடத்த இருக்கும் 
விழாக்களிலும் வந்திருந்து அருள் செய்யுமாறு தெய்வத்தை 
(வேண்டினர். “தந்தேன் வரம்”” என்று வான்குரல் ஒன்று 
எழுந்தது; கண்ணகியின் வாக்கை அவர்களைக் கேட்க வைத்தது. 

இக்குரல் ஒலியைக் கேட்ட சேர அரசனும், ஏனைய 
அரசர்களும் தத்தம் படைத்திரளோடு இருந்து . கண்ணகித் 
தெய்வத்தை ஏத்தி வழிபட்டு மன நிறைவோடு தெய்வ வீடு 
கண்டவர் போல் விம்மிதம் எய்தினர். அரசர்கள் சேரனை 
அரசனை வணங்கிப் போற்றினர். 

சேரனும் முன் மாடலன் தெரிவித்தபடி அவனுடன் சேர்ந்து 
வேள்விச் சாலை நோக்கிச் சென்றான்; வேள்வி மூடித்து அதன் 
பயனைக் காண்பது என்பது அவன் குறிக்கோள் ஆகியது. 

இளங்கோவடிகள் வரலாறு 

இதனை அடுத்து இளங்கோவடிகளும் பத்தினிக் கடவுள் 
மூன் சென்று நின்றார். அவர் எதிரே தேவநீதி மேல் கண்ணகி 
வந்து பேசினாள். கண்ணகி இளங்கோவின் இளமை வரலாற்றை 
எடுத்து இயம்பினாள்.
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வஞ்சி மூதூரில் அரச மண்டபத்திடை இமயவரம்பன் 

நெடுஞ் சேரலாதன் வீற்றிருக்க அங்கு அவன் தாள் நிழலில் 

இளங்கோ இருந்தார். அவரைப் பார்த்து அங்கிருந்த நிமித்திகன் 

ஒருவன், “அரசு வீற்றிருக்கும் திருப்பொறி உண்டு உனக்கு” 

என்று விளம்ப அவனைக் கோபித்து நோக்கினார் இளங்கோ. 

செங்குட்டுவன் மூத்தவன். ஆட்சி அவனுக்குத் தான் 

வரவேண்டும். அதற்கு மாறாக அவன் கூறிவிட்டான். அவன் 

கூற்றைப் பொய்யாக்குவதற்காகவும், சேரனின் சோர்வைப் 

போக்குவதற்காகவும் துறவு பூண்டு குணவாயிற் கோட்டத்தில் 

மற்றவர்கள் எண்ணிப் பார்க்க இயலாத அளவற்ற பேரின்ப 

நிலை அடையும் பாதையில் சென்றுவிட்டார். சிந்தை செல்லாச் 

சேண் நெடுந்தூரத்து அந்தமில் இன்பத்து அரசு ஆள் வேந்தன் 
ஆகிவிட்டதாகக் கூறினாள்; நாட்டுக்கு அரசனாக ஆகாமல் 

பாட்டுக்கு வேந்தனாக மாறினார். உலகு ஆள் கவிவேந்தனாக 

ஆயினார். இந்தச் செய்தியையும் அந்தக் கடவுள்பத்தினி எடுத்து 

உரைக்கக் கண்ணகி கதை முடிவு பெறுகிறது. 

அறவுரைகள் 

இந்தக் கதையைக் கேட்டவர்கள் அறவழியில் வாழ்ந்து 

நல்வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று இளங்கோவடிகள் 

காப்பியத்தை முடிக்கிறார். அந்த நீதிகள் பின்வருமாறு : 

“இடுக்கண் வருங்கால் நடுக்கம் அடையாதீர் 

தெய்வத்தைப் போற்றுவீர்; ஞானிகளை மதிப்பார்; 

பொய்பேசுவதைத் தவிர்ப்பீர்; புறம் 

கூறுதல் ஒழிப்பீர்; 

ஊன் உணவு ஒழிப்பீர்; உயிர்க் கொலை செய்யற்க; 

தானம்பல செய்க; தவம்பல ஏற்க; 

செய்ந் நன்றி மறவாதீர்; தீயார் நட்பு இகழ்க; 

பொய்ச்சான்று கூறாதீர்; மெய்ம்மை விட்டு 

அகலாதீர்; 

அறவோரை அணுகுக; பிறவோரை விலக்குக; 

பிறன் மனைவியை நயக்காதீர்; உயிர்களுக்கு ஊறு 
செய்யாதீர்; 

இல்லற வாழ்வு இனியது; ஒழுக்கம் ஓம்புக;
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கள், காமம், பொய், பயனற்ற சொற்கள் 

இவை தீமை பயக்கும்; இவற்றை நீக்கி வாழ்க; 
இளமையும், யாக்கையும், செல்வமும் நில்லா; 
உள்ள நாட்களில் உறுதிகளைத் தேடுக; 
இதுவே வீட்டு நெறி; பயனுள்ள வாழ்க்கை” 

“இந்த அறநெறிகளைப் போற்றிக் காத்து உயர்வு 
அடைவீராக'” என்று வாழ்த்துக் கூறி இளங்கோவடிகள் 
காவியத்தை முடிக்கின்றார். “இக்காவியம் தரும் உயர் அறங்கள் 
இவை எனக் கொள்க! நலம் பெறுக'' என்ற வாழ்த்தோடு 
இக்காவியம் முடிவு பெறுகிறது. 
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REVIEW 
The Hindu, dated June 2, 1998 

SILAPPATHIKARAM - Moolamum 

Thiranaaivum; MANIMEKALAI - 

Moolamum Thiranaaivum : Both edited 

by Dr. R.. Srinivasan. 

  

The twin epics, Silappathikaram and Manimekalai, are 

the most celebrated in the history of Tamil literature. They 
are also known as early epics. These two works have been 

published for the benefit of the students, researchers and 

the common readers. 

Silappathikaram is the story of Kannagi and Kovalan, 

composed by the Chera prince, Ilango Adigal. Manimekalai 

is the story of Kovalan's daughter, born through Madhavi, 

the reputed danseuse. 

The first book under review contains, besides the: text, 

a series of critical essays which might be found quite useful 
by students from the examination point of view. The text is 

neatly presented with suitable sub-titles. Any Tamil reader 

will jind the book attractive and easily readable. 

The second book also contains a series of critical 

essays. The editor has beautifully presented the story part 

in modern prose form, which has enhanced the utility value 

of the book. Literary expertise and scholarship of the editor 

can be easily seen on every page of the two books. These 

two volumes will enable the students and common readers 

to derive maximum benefit out of them. 

PKR 
  

 


