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JAYANKONDAR’S ‘Wahngathu Parant’ is a 

unique poetical romance recounting the 

conquest of the Kalinga country by Karuna- 

kara Vhondainian, the prime minister and 

commander-in-chicl of Kulothunga Chola I. 

This résumé In prose was written in 1896-97, 

as desired by the late Dewan Bahadur 

V. Krishnamachariar, and appeared in The 

Maharani (Vol. VII).



கலிங்கத்துப் பரணி: 
9-04 

கதாசங்கிரகம் 

முன்னுரை 

தமிழர்களுடைய பழைய சரித்திரமும் 

தென்னுட்டு மூவேந்தாகளுடைய வாலாறும் 

இன்னும் எவர்களாலும் அவிழ்க்கமுடியாத 

முடிகளாகவே இருக்கின்றன. இம்முடிகளைச் 

சிக்கற அவிழ்க்கச் துணிவது கல்லில் நார் 

உரிப்பதேபாகும். புராணங்களுக்கும் இதிகா 

சங்களுக்கும் முற்பட்ட மூவேரதர்கள் சரி 

தத்தை இனி எந்த ஆதாவுகளைக்கொண்டு என் 

னென வசையறுப்போம்? அசோக மசாராசன் 

காலம்முதல் சிலாசாதனங்கள் ௮ங்சங்கே 

தலைகாட்டத் தொடங்கின. பழமையான தமி 

ழிலக்யெங்களில் இறந்துபோயின போக, 

எஞ்சி நின்றனவற்றில் சிற்சில இலக்கியங்கள் 

மாத்திமே சிற்டில அரசருடைய தல்கால் 
தெரியவும் தமிழர்களுடைய மாபை அறிய



2 கலிங்கத்துப் பாணி: 

வும் வாயிலா யிராநின்றன. யாழ்ப்பாணம் 

சி, வை. தாமோதாம் பிள்ளையவர்களும் மஹா 

மஹோடாத்தியாயர், வே. சாமிகாதையசவர்க 

ளும் இவைகளில் சிலவற்றை அச்சிட்ட வள 

வில், இந்திய சரித்திர வா௫ிரியர்களும் சிலா 

சாதன விற்பனர்களும் ஊக்கங்கொண்டு, பல 

சரித்தாக் கூறுகமா நுனித்தறியவும், முன்னே 

லயநிகழ்ச்சியா யிருந்தவைகளைக் துணிந்து 

கொள்ளவும் வழியுண்டாயிற்று, சல புறகாட் 

டிலக்யெங்களும் சிலாசாதனங்களும் தமிழ் 

காட்டின் பிழ்காலச் சரிசத்தை ஓரோவோர் 

கூறு அறிதற்கு ஆதசவாயிருக்கின்றன. இங் 

கனம் அங்குமிங்கும் சிதறிக்டெக்கும் சில 

சாதனங்களைக் கொண்டு, தமிழ்மாட்டில் சென்ற 

இரண்டாயிரம் வருஷகாலத்தில் நிகழ்ஈத சரித் 

இரத்கை இப்போது பல புலவர்கள் ஒருவாறு 

தொகுத்துவருகின்றனர். இங்கனம் தொகுப் 

பதற்கு ஏதுவான இலக்கியங்களில் கலிங்கத் 

துப் பரணி என்றெ பிரபந்தமும் ஒன்றாத 

லால் அதன் கதாசங்கெகத்தைக் கதீதியபாச 
மாகக் கூறலுறறோம். 

கலிங்ககாட்டில் பெற்ற வெற்றித்திறத்தைக் 

கூறுவகாகலின், இகதப் பிரபர்தம கலிங்ககச்



கதாசங்கிரகம் 3 

அதப் பாணி எனப் பெயாபெற்றது. கலிங்க 

மான, இப்போது வடஸாக்கார் என்னும் 

பிரதேசத்தில் கோதாவரி ஈக்கு அப்பாத் 

பட்டது. தற்காலத்தும் விசாகப்பட்டணச் 

அக் கருகல் உளளதோர் ஈகரம் கலிஈ்கப்பட் 

டணம் என வழங்காவது இதனை நன்கு வறு 

பு௮ரதும். கலிங்கராசனை வெற்றிகொளளுமாா 

செல்லும் சோழனுடைய படையானது Reo 

ஆறுகளைக் கடநது செல்வதாக இந்நூலில் 

கூறியிருக்கின்ற வர்ணனை பினாலும் இதனை 

உணர்தலாகும். பண்டைசாளின் இநதிய சாச் 

சியங்களை வசையறுத்துக் காட்டும் பூகோள 

படங்களாலும் இதனை உணார்தலாகும். 

பரணியாவறு தமிழில் வழங்கும் தொண் 

ணூற்றாது பிரபந்த வகைகளில் ஒன்று, அது... 

போர்முகக்காயிரம் களிற்றியானை கிரையைக் 

கொன்ற வினைத் கலைமகனாசக்கொண்டு, ௧ட 

வுள்வாழ்த்தும். கடைதிறப்பும், பாலைநிலமும், 

காளிகோயிலும், பேய்களோடு காளியும் காளி 

யோடு பேய்களுஞ் சொல்லக் கான் சொல்லக் 

கருதிப் தலைவன் சத்தி விளங்கலும், ௮வன் 

வழியாகப் புறப்பொருள் தோன்ற வெம்போர் 

வழங்க விரும்டலும், என்றிவையெல்லாம் இரு



4 கலிங்கத்துப் பரணி; 

Fro முச்€ரடி யொழிகநொழிகத மற்றைய 

வடியாக ஈாடிப் பஃமுழிசையால் பாடுவது.” 

பரணின்மேல் இருந்துகொண்டு களப்போரி 

னைக் கண்டுரைப்பதாகக் கருசப்பகெலின் இது 

இப்பெயர் பெற்ற தென்ப, களப்போரில் வெறி 

றிகொண்ட அரசனது வெற்றிததிறக்கைச் சிறப் 

பித்துப் பாமிகின்ற புலவன் அவ்வரசனது 

வேல் முகலான படைகளால் ௮மைதத பர 

ணின்மீ இருந்துகொண்டு இகதப் பி-பந்தம் பா 

Gag மாபென்ப. தொல்காப்பியம்மில் இதற் 

இலக்கண மின்மையால், இது பிங்காலத்தில் 

படைதீதுக்கொண்ட ஒருவகைப பிரபரதம் 

போலும். பாமணிப் பிரபந்தம் பாறிவது சற்றே 

கஷ்டசாத்தியமான காரியமென்று சவிவல் 

லோர் கூறுவர், இதனாற்போலும் ஒரு தனிப் 

பாடலில் ::பரிக்கொருகாண் முழுதுமே?” 

என வருவது, 

மூற்றுருவகமாகப் பிற்றைகாள் கவிகள் 

பாடிய மாயவதைப் பாணி அஞ்ஞவதைப் 

பரணி முூகலியன போலன்றி, இக்கலிங்கத்துப் 

பாணி 1-வதூ குலோத்துங்கச் சோழன் தன் 

மந்திரத் தலைவனான கருணாகாத் தொண்டை 

பனைத் தண்டத்தலைவனாகச் செலுத்திக் கலிங்
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கரைவென்ற இறக்தை உள்ளபடி புனைக்துசை 

யாகக் உறியதாம். இது சயங்கொண்டார் 

என்னும் புலவர் பாடியது. 4வெண்பாவிற் 

புகழே பரஈரிக்கோ சயங்கொண்டான்” 

எனப் (/கழப்பெறறவர் இவசே, 

இவர் ரோ மூனுடைய வாயில் வித்துவான் 

களில் கலைவர். தென்னாட்டுப் புலவர் இலர் 

போகறு புரிந்த வாதப்போரில் வெற்றியடைந்த 

தனால் “சபங்கொண்டான்'' என்றொரு பட் 

டஉபபெபர் பெட்றிருகசார்.. சலிங்கரை டூவன்ற 

செய்கியை அறிந்தவுடனே சோழன் இப்புல 

வபைநோ ௫ “யானும் சயங்கொண்டான் ஆயி 

னேன்” என்றுன். உடனே இப்புலவர் **அவ் 

கனமாயின் சயங்கொண்டான் சயங்கொண் 

டான்மீது பாணி புனைவான்”” என்றுரைத்துப் 

போய் இருப் பி;படதத்மை இயற்றிவந்து 

அரசன் ,பவையிலே அரங்கேற்றினார். அப் 

போது அரசன் மனது கருவலத்தினின்றும் 

பொரறே௱காய்ககா வருவித்து வைத்துக் 

கொண்டி ஒவ்வொரு தாழிசையின் முடிவி 

௮ம் ஒவொரு காயாக உருட்டித்கந்து சளி 

கூரந்தான், இங்கனம் ஒரு சன்னபாம்பசை 

வழங்கிவருகன்றது.  சிலப்பதிகாம் இகர
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விழவூரெடுத்த காதையின் உரையில், அடி 

யார்க்கு நல்லார் கலிங்கத்துப் பரணியில் நின் 

௮ம் சில தாழிசைகளை எடுத்துக் சாட்டியிருக் 

இன்றனர். இதனால் இகநாலின பெருமைடிம் 

இவ்வாசிரியர் பெருமையும் ஈன்கு விளங்கும். 

மூவருலாவிலும் கண்டறியாத சில செய்இகள், 

இந்த நாலில் உரைகத்திருக்கும சோழருடைய 

இராச பாரம்பரியத்தில் குறித்திருக்கின்றன. 

அவைகளில் ஒன்று கரிகாற்பெருவளத்தானைச் 

சட்டி யது; (தழுவு செந்தமிழ்ப் பரிசில் வாணர் 

பொன் பத்தொடாறு நா ரயிரம்பெ௦ப் பண்டு 

பட்டினப்பாலை கொண்டதும்” என்பது, மற் 

மொன்று சோழன் செங்கணானைக் கருதியது; 

“களவழிக்கவிதை பொய்கையுரைசெய்ய உ£இ 

யன் கால்வழித்தளையை வெட்டியசசிட்டவ 

வனும்” என்டு. இதனால் இவருடைய பண் 

டையிலக்கியப் பயிற்சியின் பாபபு எளிதில் 

விளக்கும். 

கடைஇறப்பில் ரருங்காரரசும், இந்திர 

சாலத்றில் ௮ற்புகரசமும், போரில் வீராசமும், 

களம்பாடியதில் ஆ௫யாசமும் ௮மை திருக் 

இன்றன. வெற்றியைக் கேட்ட களிப்பின் மிகு 

Burgin, ௮ாசன்மீதுள்ள ஆர்வஃின் மிகுதி
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யாலும், இவ்வாசிரியர், நூலின் நடையை மொத் 

தத்தில் குதிரைப்பாய்ச்சலாகக் கொண்டுசெல்| 

Supt. _நாலின் பகுதிகளுக் கேற்பவும், அவ் 

வப்பருதஇயின் சுவைக் கேற்பவும், நடையானதுூ 

மல்லகதியும் மயூரகஇியும் வானாகூயும் விடப 

கறியும் வியாக்கரகதியுமாக வேறுபட்டுச் செல் 

இன்றது, பின்வருகிலை உவமை தற்குறிப்பேற் 

றம் sored, 9 என்னும் அணிகள் அங் 

கங்கே அழகு செய்கின்றன. உலகவழக்கான 

சல சொற்களையும் தொடர்களையும் இடைப் 

பெய்தும், இவர் வாக்கானத சொற்கட்டூ 5 Far 

சாமல் இருக்கின்றது. வடசொல் வழக்கு ௮௫ 

தியிருப்பதும், இச நூலின் சிறப்பியல்புகளில் 

ஒன்று. இங்கனம் பல துறைகளையும் பல 

சசங்களையும் பல Lao) Sor uy HOS oor), செப் 

படி. விச்தையா௱வும் காட வித்சையாகவும், 

இவ்வாசிரியர் இமுமென்மொழியால் இந்தப் 

பிரபந்தத்தை இனிது முடித்திருக்கிறார். இந் 

தப் பிரபந்தம்போல் இரசிக்கும் நாலகள் தமி 

Pa மிகச் சிலவே. ௮வறுளஞும் இதைப் 

போல் பலவிதத்திலும் ரசிப்பது ஒன்றுதாலும் 

இன்றென்றே துணியலாம்.



8 கலிங்கத்துப் பரணி: 

][ குலோத்துங்கச் சோழன் இ-பி, 1010 

முதல் 1118 வரையில் அரசியல் ஈடத்தின 

காகச் சாசனவாசிரியர்கள தலைக்கட்டியிருக் 

இன்றனர். அரசுசெய்யத கொடங்லெது மதல் 

இருபதாண்டளவில் செய்த சிலாசாசனங்கள் 

யாதொன்றிலும் கலிங்கததுவென்றி குறிதது 

லு. இருபததாரழும் ஆண்டிலே செய்த சாச 

னங்களில் சலிங்கதேசக்தை மீண்டும் வென்ற 

செய்தி குறித்திருக்கின்றது. ஆகவே sole 

கத்தை முதலில் வென்றது 1020-ம அண் 

டுக்கு இப்பாலாக இருக்கல்வேண்டும். ஆகவே 

இக்சப பிரபந்தத்தின் காலம் இ-பி, பஇினொ 

சாவது நூற்றாண்டின் கடைடிகாலமே என் பு.தூ 

அணிவு. 

Oe 1 குலோத்துங்கச் சோழன் விக்கிரம 

சோழனுடைய தக்தை, விகசரமசோழனுலா 

வில் 
மேவலார் 

சேலைத் துரர்து சிலையை கடிந்திருகால் 

சாலைக களமறுத்த கண்டினான்--மேலைச் 

  

கடல்கொண்டு கொக்கணமுங சன்னடமும் கைக்கொண் 

.டலகொண் டமரா டர௪ச---௬டலை 

இறக வடவரையே எல்லையாய்ச தொல்லை 

மறக்கலி.பும் சுங்கமு மாறறி--௮றதிூரி
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வாறித திரி வலமாக வாதளிககும் 

ஆரிற் பொலிதோள் அபயற்குப்--பார்விளங்கச் 

தோனறிய கோள விசராம சோழன் 

என வருகின்ற. விக்காம சோழன் இ-பி, 

(118 முதல் (133 வரையில் அாசாண்டதாகச் 

சாசன விற்பனர்கள் முடி வுசெய்இருத்தலால், 

கலிங்கத்துப் பாமரிகொண்டவன் 1] குலோத் 

அசகனே என்ப பெறப்படும். சலிங்கத்துப் 

பரணியில் அவதாரத்தில் 

பொனனின மாலைமலர் மாலைபணி மாறியடனே 

புவனி காவலாசள தேவியாகள சூழ பிடிவரச் 
"ei கட் 

செனனி யாணனையுடன அணையை ஈடததுமுரிமைச் 

தியாகவல்லிரிற செலவியுடன மல்வெரவே 

என வருவதும், இவனுடைய Ont Ei Blows 

உரைக்கும் சிலாசாசன மொன்றில் 

கலிஙக மணடலமுவ கைப்படுத கருளித 

திறல்சொ ளாரமூம திருப்புயச தலவகதும 

வீரமுக தியாகமும் விரவஈப பாசொழச 

சிவனிடச தமையெனத் தியாகவல்லி 

அவனி முழுதுடையாள் உடனிருப்ப 

என வருவதும். கலிங்கத்துப் பாணியின் பாட் 

மிடைக்தலைவன் [ குூலோத்துங்கனே என்பதை 

BO MS UD FBR Mor. குலோத்துங்கச் 

சோழனுலா இவனை



10 சவிங்கத்துப் பரணி: 

தரணி சவர்ந்த தமிம்வேந்தர் பாடும் 

பாணி புனைந்த பகடு 

எனக் குறித்திருக்கன்ற.று. 

இத்த 1 குலோத்துங்கனானவன் கங்கை 

சொண்ட சோழனாகிய இராசராசனுடைய 

பெண்வயிற்றில் பிறந்த போன். சோழர்கள் 

சூரிய வமிசத்தைச் சேர்ஈதவர்கள், இராச 

sie சோழனுடைய பெண் சந்திரவமிசத்தில் 

புகுந்தவள். நெடுகாள் வரையில் இசாசரா 

சனுக்குப் பிள்ளைபபே நின்மையால், அவன் 

தின் பெண்வயிற்றிற பிறர்க Cure ret 

காரப் புத்தினாகல் சொண்டான். இதனால் 

இந்தப் புத்தான் உபயகுலோத்தமன் என 

வழங்கப் பெற்றான். அவனுக்கு ௮பயன் சய 

அங்கன் விசயதரன் என மறுநாமங்கள் வழங் 

குவதுண்டு. இவன் வடக்கிலே இக்குவிசயம் 

பண்ணிச் சென்று சக்சாக்கோட்டச்தை வென் 

மிருக்கையில், இராசராச சோமன் பாலோக 

மடைந்தான். அவ்வளவி 

தரும்பிவர்து அரசியல் ஈநடத்தலாயினன். இது 

லே குலோக்துங்கன் 

பரணியாடிரியர் கூற்று, 

சோழமண்டலத்தின் வடமேற் புறத்திற்கு 

௮ப்பாற்பட்ட நாடுகளை அரசாட்சி செய்இிருந்த



கதாசங்கரகம் 1] 

71] விக்ரமார்க்க ராசனுடைய செயல்களைப் 

பில்ஹணன் என்னும் புலவர் வடமொழியில் 

விக்ரெமார்க்கதேவ சரித்திரம் என்னு நூலாக 

எழுதியிருக்கன்றனர். இதனை அச்சிட்ட டாக் 

ட்டர் பூலர் என்பவர் தமது பஇப்புரையில் 

இ௫௱ க-பி. 1085-ம் அண்டிலே அல்லத சந்று 

முன்பின்னே எழுஇயத எனச் காட்டியிருக்க 

ரர். இந்தச் சரித்தரத்தால் தெரிகின்ற செய்தி 

யாவது. அப்போது சோமழமண்டலத்துக்கும் 

விக்ரெமார்க்க ராச்சியத்துக்கும் இடையிலே 

துங்கபத்திரை நடு வல்லையா ௧ இருந்தது. 

கங்கைகொண்ட சோழமபாம் (கங்ககுண்ட) என் 

பது சோழமண்டலர்இன் பிரதான நகாம். 

சோழசாசனது பெண்ணொருத்தியை விக்கிர 

மார்க்கன் மணம்புரிகஅிருந்தனன். மணம்பு 

ரிந்த சில காலத்தில் மாமனான சோழன் இறக்து 

போனான். சோழநாடு அரசின்றி நிலைகுலைக் 

தது. விக்கிரமார்க்கன் விரைந்து சென்று காஞ் 

சரக ரடைநது கலகங்களை யடக்கிச் கங்கை 

கொண்ட CFT PLT SBS Gl போய், அங்குள்ள 

பகசைவமை வென்று, தனது மாமன் மகனான 

தீன் மைத்துனனை ௮7௪ செய்விததுத் தரும் 

பினான். இரும்பிய சில நாள்களுக்குள்ளே



12 சவிங்கத்துப் பரணி; 

குடிகளின் பகைமையால் அரசச் இறுவன் 

உயிரிழந்கனன், அப்போது CaaS adver 

னான இரா£€சன் (குலோத்துங். சச் சோழன்) 

சோணாூட்டைக் கைக்கொண்டனன். வெங்க 

யாவறு கலிங்கற்றுக்கும் (Favor cif க்ரும் இடை 

யிலே கோதாவறிகடிக்கும் ?ி.ஷ்ணாகஇக்கும் 

நடிவில் உள்ள தேசம். இத டுக்காலக்இில் இ 

ஷ்ணா ஜில்லாவென வழங்குகின்றது. கங்கை 

கொண்ட சோமன் டு)கவுடனே சோழநாடு 

அலங்கோலப்பட்டி௫௩த செய்சமாததிரம் பா 

ணியில் கூறியிருக்ிது.  விகரமார்க்கன் 

வாது தன் மைத் நனனுக்கு உகவிபுரிகத செய்தி 

பரணியில் கூறியிருக்கவிலலை. 

I (CONS Hiei HF சோழன் தமிழ்நாடு முழு 

வதையும் கைக்கொண்டி முதன் என்பது 

குலோத்துங்கச் சோழ ஸுலாவில் 

மாடப் புகாருர்கும் வஞ்செகும் சாஞ்சிக்கும் 

கூடற்குங் கோழிககுக கோமானே 

என்பதனால் விளங்கும். தமிழ்சாட்டுக் கப் 

பாலும் அநேக வெற்றிகள் அடைந்த செய்தி 

சிலாசாசனங்களால் தெரியவரும். அவற்றில் 

முக்கயெமானவை ிங்களத்திலும் கடாசத்திலும்
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பெற்றவை. கடாரம் என்பது பர்மாவில் ஆற் 

கான் தேயத்தின் கடற்கரையில் இருப்பதொரு 

துறைமுகப் பட்டினம். இன்னும், அுங்கபத்திரா 

நடியும் இருஷ்ணாகஇியும் கலக்கின்ற இடத் 

இல் உள்ள கூடற்சங்கமம் பல்லாரியில் உள்ள 

கம்பிளி என்பனவும் இவன் வெற்றிகொண் 

டதனால், கலிங்கமுட்படத் தெலுங்குநாடும் 

இவன் ஆட்சியுட்பட்டு என்பறு போதரும், 

மொத்தத்தில் இவனுடைய அசசாட்சி கிழக்கே 

கங்கையாறு கடலொடு கலக்கின்ற இடந்தொ 

டங்கிக் கன்னியாகுமரிவரையில் பாவியிருக் 

தீது. இவனுடைய ாச்சியம் தற்காலம் யூ.ப் 

பில் ரஞ்சுதேஈம் அல்லது ஜர்மனிசேசம் 

எவ்வளவு விஸ்கரண மூவளதோ அவ்வளவு 

விஸ்தீரணா முள்ளது. இங்ஙனம் மகா பராக் 

இரமசாலியாக இருந்தகனால் இவன் திரிபுவன 

சக்கரவர் த்தி என்ஜோர் பட்டம் புனைக்துகொண் 
கவ்விக் ம் கவடல ஒங்க நாறிய 

. 

டான். 

குலோத்துங்கனுக்குச் கலிங்கத்தை வென்று: 

கொண்டவன் கருணாவன் என்பவன். ௮ வன் 

வண்டைகக சசசன்: தொண்டைமான் என்னும் 

பட்டம் பெற்றவன், அவனைப் படிக்காசு 

புலவா
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பண்டையோர் நாளையிலோ ரேம்சலிக்கப் 

ப ரணிசொண்டு 

செண்டையு மேருவில் இட்டுவித் தோன்கழற் 

செம்பியன் செய 

தொண்டைகனனாடு புரஃகனற கோனந்தித 

தோன்ற லெஙசள் 

வண்டையர் கோனங் கருணாகரன் 

தொண்டை மண்டலமே 

என்று புகழ்ந்இிருக்கரார். செம்பொற்கிலை யெ 

முபதில் 

௮விக்காதரங் FACET wipe 

தீருள்வனனியரை பாம்புகழச் 

செலிச்காரமுத மெனக்கேட்டுச் 

Rio sua bey சீர் தாகடுப் 

புவிக்காயிரம் பொன விறைரீகஇப் 

பொற்றண்டிகை பூடணத்தோடும் 

கவிசகாயிரம் பொன பரிசவிததான 

கருணாகரத தொண்டை வன்னியனே 

என்று கம்பர் புகழ்க்திருக்களார். இலை யெழு 

பது கம்பர் பாடியதாயினும் ஆக, ஏவர் பாடிய 

தாயினும் ஆக, கலிங்கத்தை வென்றுவந்த 

வன் வன்னிய குலகலகம் என்பதும் இதனால் 

விளங்கும. 

பாணிப் Gruss Reo கடைஇறப்பும் 

காடும் காளிகோயிலும் பேய்களுமான பகுதி 

கை வைத்துப் பாடிகின்ற கருத்துப் பின்வரு
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மாறு, பகைவரை வெல்லக் க௬௫ச் செல்லும் 

௮சசன் இன்னகாலத்தில் வருவேனென்று கன் 

காதற் இழத்தியரிடம் கட்டுசைத்துச் சென்ற 

வன், குறித்தகாலக்தில் வராமல் காலம் நீட்டித் 

துவா, அவர்கள் ஊடல்கொண்டு கடைதிறவா 

மையைக் கண்டு, அவன் தன் வாயிற் புலவரை 

விடுப்பான். அவர் அவர்களை நயமொழிகளால் 

சினகதணிவித்துக் கடைகிறக்குமாறு செய்து, 

௮சசன் பகைமேக் சென்ற வழியில் உள்ள 

பாலையின் கொடுமையையும் பாலையின் அ௮திதே 

வதையான காளியையும், காளிக்கு எவல் செய் 

யும் பேய்களையும், அப்பேய்கள் பசியால் வருக் 

இனதையும், அரசன் பகைவரைக் களத்தில் 

கொன்றதால் அ௮ப்பேய்கள் பசிதணிந்து ம௫ழ் 

ச்சி யடைந்ததையும் கூரி, அம்முகத்தால் ௮௪ 

சன்கொண்ட வெய்றித்திறங்களைப் புனைக் 

AOI, UMM NET புகழ்வதற்கு ஆற் 

அப்படை யென்கிற பிரபந்தம் மாபாதல்போல, 

மன்னருடைய வெற்றித்திறத்தைப் புகழ்வதற் 

குப் பாணிப் Dig wri. 

அபயகுலோ2துவகச் சோழனுடைய மர் 

திரத் தலைவனை கருணாகாப் பல்லவத் தொண்
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டைமான் வட கலிங்கநாட்டை வென்ற இறத 

தைக் கூறத் தொடங்கிய புலவர், அச்சோழ 

னும் ௮வனாட்சியம்௮வன் புலிக்கொடியும்கிலவு 

மிழ் கவிசையும் நிதிபொழி ஈவிகையும வாழ்சு 

வென்றும் தமைக்கவென்றுப வளர்கவென் 

௮ம், வேணியன் சேணியன் வாணியனான மும் 

முதல்வரையும், கதிரவனையும், மூத்த இளைய 

பிள்ளையாரையும, நா மலை மகளிரையும், சத்த 

மாதர்களையும் வணங், 

காஞ்சி யிருககக கலிககக குலைகத 

களிஈன மடலீ£! கழற்செனனி 

காஞ்சி யிருககக சலிஙகங் குலைந்த 

களப்போர் பாடச் திறமினோ. 

இலக்கை யெறிஈச சருணா கரன்றன 

இசலவெஞ் சிலையின வலிகேட்பீ£! 

கலிஙக மெறிந்த சருணா கரனறன் 

களப்போர் பாடத திறமினோ. 

“சோழன் காஞ்சிககாத்தில் இருக்கவும் ௧௬ 

ens கலிங்ககாட்டை வென்ற செய்தி 

யைச் சொல்லலுற்றேன். மடரல்லீர்! கடை 

திறமின்.! கபாடந் திறமின்!”” என ௮ர௪னஜறு 

காதற் கஇழத்தியணை நோக்குக் கூறுவார் 

போன்று நூற்பொருளைக் தோற்றுவாய் செய் 

கருர். இங்கனம் கடைஇறப்புக் கூறுகின்
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அழி சிருங்கார ரசங்கமா£ விரித்துரைத்தலால் 

அவைகளை எடுக்தோதாது, ஏனை நிகழ்ச்சிக்கு 

இன்ரியமமயாமவற்றை. இடத்துக் மெற்பச் 

சுருக்மயும் விரித்தும் கூறுகின்றோம். 

I. 

இனிக் களப்போர்க்கு அதிதேவதையான 

காளிதேவி வ௫இுதருகன்ற காட்டையும், ௮௪ 

னிடைக் கோயிலையும் வருணிப்பார். அந்தக் 

காட்டிலே, இமைமாங்கள் உலர்நறு கடக்கும்; 

விரைமாங்கள் புகைந்து எரிந்றுகொண்டிஞக் 

கும்; காரைச்செடிகள் பொரிந்து கிடக்கும்? 

சூரைச்செடிகள் கரிந்து கடக்கும், உதிர்நத 

வெள்ளிலும் உணங்கிய மகெல்லியும் பிதிர்நத 

முள்ளியும் சிதைந்த வள்ளியும் பலவிடங்களி 
லம் பரக்து கடக்கும். arb Dew வாகைமாங்க 

ம் கூகைமாங்களும் ஓடிஈக தேற்றாமாங்க 

ளும் மடிந்த வேலமாங்களம் முதிர்நத புன்க 

மாங்களும் முதிர்ந்து வறந்ச இண்டங்கொடிக 

oR நிரை நிரையாக இருக்கும். இசைதேடும் 

பொருட்டாக வானத்திலே வட்டமிடுகின்ற 

பருந்தின் நிழலான, இந்தப் பாலைவனச்தின் 

வெம்மையைக் தாங்கமாட்டாமையால் ஒரிடத்



18 கலிங்கத்துப் பரணி: 

தில் நில்லாமல் ஓடி.த்திரிவது போன்றிருக்கும். 

அவவனம் நெருப்பைபக் கொட்டிப் பாப்பிய 

உலைக்களமே போல்வதாக, அதனின்றும் இரண் 

டெழும் புகைக்கூட்டமே போலும், ௮வவனத் 

தன்மீது பறக்கும புறவினங்கள். ஸ்றதிர்ந்த 

மரப்பொக்துகளில் நின்றும் பாம்புகள் புறப்படு 

வது, பேய்கள் நீர்வேட்கையால் வறந்த நாவை 

வாயில்கின்றும் நீட்வெனபோலக் தோன்றும். 

அவவனமாூழுமையும் பேய்த்தேரும் சூருவளி 

யும் சுழன்றுதிரியும். கூறங்கில்கள் மூதிர்கது 

வெடித்தலான் ஆங்காங்கு உதிர்ந்துகிடக்கும் 

முதீதுக்களானவை, அ௮க்கானகமானது வெப் 

பர் தரிக்கலாற்றாது முதுகு சொப்புளித்த 

கொப்புளங்கள்போற் சாணப்படும். 

முள்ளாறுல் கல்லாறு கெனன ரோட 

மூன்னொருகாள் வாளபயன முனிஈகதபோரின 

வலெள்ளாறுங் கோட்டாறும புகையான மூட 

வெத்தவன மிந்தவன மொகடலொககும். 

இந்த வனத்திலே காளிதேவி திருவோலக்க 

மிருக்குங் கோயிஃலப் பின்கூறுவார். சோழன் 

தின்வாளினால் மாய்த்த மன்னர் மனைவியரது 

ஆபசணங்களில் அழுத்திய மணிகளால் ௮க் 

கோயிலின் ஈடுவிடம் அமைத்திருக்கும்.
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அதன் சுவர்கள, உதிபருடைய வீரர் போரில் 

மடிந்தவர்களின் கருந்தலைகள் கற்களாகவும் 

அவர் குருஇநீரிற் குழைத்த நிணத்தொடக்கு 

கள் சேருாகவும் அடுக்கயிருக்கும். அபயன் 

பகைவர்மீ தெறிந்த ௮ம்புகளே தூணும் உத்தர 

மூமாக வைத்து, மிதிலைககர்ப் போரிற்பட்ட 

பகையானைகளின் மருப்பைத் துலாமாசவும் 

அவற்றின் விலாவெலும்புகளைப் பாவாசவும் 

பாப்பியடுக்கி, லிருதாசரை வென்றுகொண்ட 

யாளி யானை பன்றி சிங்கம் என்றிவற்றை நடு 

மூசடாக (காசிகையாக) இருத்தி, துங்கபத் 

தரை யாற்றின்்௧ரையில் களப்போரிலே 

கொன்ற யானைக்கடத்தை வெளியடங்க மேலே 

கவித்திருக்கும். கோபுரமும் மதிலும், வெள் 

னியாற் சமைததாற்போல, வெள்ளெலும்பாறி 

சமைக்கப்பட்டிருக்கும். இருப்புக்கால் இச 

ண்டு நாட்டி, இருப்புக்கம்பியொன்று மேலே 

வளைத்து, ௮இல் மாமிசக்கொடிகளையும் தலைகளை 

யுந் தூக்கி, மகாகோரணம் அமைக்கப்பட்டிருக் 

கும். அபய குலோததமனைப் பணியாத பாண் 

டி.யர்களின் மசகாகோரணத்தை மதுரையில் கின் 

றங் கொணாரமு ஊசலாக நிறுத்தியிருக்கும.
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பரிலிருததி யலூட்டுப் பைககுருதி 

நீர்செளிதது நிணபபூச கதி 

எரிவிழிகச வீமவிளச் மெமமருவகும் 

ஏற்றியதோ ரியல்பிற ருலோ 

எதற்குஞ் சலியாச கறுகண வீ ரர்கள், கோயி 

லக் குதுஇ தேவியை வாங்கிட றுவா, அம் 

மே! எங்கட்கு வேண்சிம வாகைத் தருதி; 

எங்கள் உடலறுப்புக்களை உனச்ரூப பலியாக 

அரித்து தருவோம்”எனப் புரவி அரவாஞ்செய் 

வார்கள்.  ஓபத்ட வளர்ப்பார்கள், ௮வ்வோ 

மத்தியிலே தங்கள் பழுவெலுமபைப் பிஇ 

இக்தனமாக எரிய விரிவாக. அதனால் வடி. 

இன்ற இரத்தச்தை, ஓமத்தியை வளர்ச்தற்கான 

நெய்யாக விட்டு எரிப்பார்கள். 

அடிக்சமுத்தின கெடுஞ்செசதை யரிவ ராலோ 

௮றிக்தசர மணங்னெகைக கொடுபப ராலோ 

கொடுததசிரங் கொறறவையைப் பரவு மாலோ 

குறையுடலவ குமபிட்டு சிறகு பாலோ, 

அ/ங்ஙனம் கும்பிட்டு கிற்கும் உடலம் கழே 

விமுன்ற வளவிலே, அக்குறையுடலை உண் 

ணும்படி ப௫ மிக்க சிலபேய்கள் அவ்விடமடை 

யும். தலைவி! பலியை angie osu enon me” 

என்றாரவாரிக்கும் ௫ரலோசை இடி. இடி.ததாற் 

போல முழங்கும். உடனே தமருகங்கள் மொகு
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மொகென றொலிக்கும். அப்போது பூதகணங் 

களும் யோகிகிகரம நெருங்கிவரும். 

சொலவா யோரி முழவாகக 

கொளளி வாயபபேய குழவிக்கு 

ஈலவாயச் செய்ய DOES LO. 

கரிவாய்ச ௪சையைப் பறிககுமால், 

மிணமுக தசையும் பருந்திசிப்ப 

நெருப்பும் பருததி யும்போனறு 

பினமும பேயும் சுடுகாடும 

பிண வகு ஈறரியு முடைததரோ, 

இனமாகக் கோயில் கொண்டிருக்கும் 

காளிதேவியானவள், அனந்தனையும் aura: Bans 

யும் மணியும் முறறும் நிரைத்தமைத்த பாத 

சிலமபாச அணிறஇருப்பவள்.  சந்திரனையோ 

அலலது சூரியனையோ ஒப்பதான திலகத்தை 

உடைய. யா க்குடபை யும் பாம்பினையும் 

ஒரு புரியாச முறுக்கி யானைததோலை இறுகக் 

ee atte ம உடுக்கையை உடையவள். 

கலைவள (சசமனைக சருமுகி லொப்பவனைக் 

கரட தட்சடவுட் கனக நிறதசவனைச் 

வளை வுறறவுண தொகைசெக விட்டபரித 

திறலவ ளைத் சமத் திருவுச ரசதினளே. 

கமலமயபோன்ற கையும கனிபோன்ற ௮தாரமும் 

உடையவள், குலகிரிகளில் இரண்டினைக் குண்
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டலமாகக் காதி லணிந்திருப்பாள்; சிலவற்றைக் 

கோத்து மணிவடமாக மார்பி லணிந்இிருப் 

பாள். அக்கிரிகளே அவட்கு அம்மனைக்காயு 

மாகும்,  கக்துகமுமாகும், கழங்குமாகும். 

அ வள வேண்டினால் ஆகாதது ஒன்றுண்டோ. 

II. 

இனி இந்தச் தேவிக்குச் இருக்தொண்டு 
செய்துகொண்டிருக்கும் பேய்களைக் கூறுவார். 

அவைகள் பனைமாங்களேபோன்ற கையுங் 

காலும் உடையன. பிலம்போன்..1 வாயின, 

அவ்வாயினால் ஒழிவின்றி உணா உட்கொண்டே 

யிருப்பினும், நிறைதலில்லையான வயிறு வாய்த் 

இருப்பன. அவைகளின் முழகதாள்கள் மூன்று 

முழங் சகொண்டிருக்காம். என்பும நரம்பும் 

எழுந்து தோன்றும் உடம்பை உடையன. 

அவற்றின் கொடிறுகள ஒன்றோடொன்று ஒட்டி 

யிருக்கும். கண்கள் இடுங்கியிருக்கும். அவற் 

றின் முதுகு வற்றலாக உலர்ந்திருக்கும். அவற் 

றின் உந்திகள், பாம்பும் உடும்பும் உட்புககுறை 

தற்கான புற்றுப்போல இருக்கும். உடலெல் 

லாம் பாம்புகள் தொங்குவதுபோல மயிர் மூடி 

யிருக்கும். அவைகளின் மூக்குகள் பாசிபட்ட 

பழந்தொளைகளை உடையன, அ௮வற்மின் செவி
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யில் ஆந்தையும் துருஞ்சியும் புக்கு. அங்கு 

மிங்கு முலாவும். மண்வெட்டியுங் கலப்பை 

யு கோதது வைத்தாற் போன்றிருக்கும் பல் 

வரிசைகள். வானைத் தட்டித் தகர்க்குக் தலை 

களை உடையனவாயிருக்கும். அவற்றின் உதடு 

கள் மார்பிடைத் தாழ்ந்துடுடக்கும். பசிப் 

பிணியே பிணியாகக் கொண்டிருத்தலான், மூன் 

னாளினும் பின்னாளில் மெலிவனவாய், :*களப் 

போரில் கூம் பெற்றிலமேனும் இத்தேவி எங் 

களைப் பணிகொள்வதிற் குறைவின்!” றெனக் 

கூறிக் குசைத்துக்கொண்டிருப்பன. 

இவைகள முறைப்படி அதனதனிடததிலே 

அவ்வணங்கினை யகலாமல் அருகிருநது அஞ் 

சலிசெய்து ஏவல் கேட்டிருக்கும். அபயன் 

பொருத களத்திலே இறந்துபட்ட சில அரசர் 

இரத்தினின்றும் சிதறிய மளையாகயெ சேற்றிலே 

வழுக்கி விழ்ந்து சில பேய்கள் ஒரு கால் முட 

மாயிருந்தன. அக்காலத்தில் களக்கூழ் ௮ட் 

டற்பொருட்டுக் காய்ந்த வெண்பல்லான அரி 

சியை உர£லிலிட்டு யானைக்கொம்பாகிற உலக் 

கையாம் குற்றும்பொழு, உலக்கை பட்டுப் 

பல் சொற்றையாயின சிலபேய்கள். அவ்வா 

சன் சக்காக்கோட்டத்கை வென்ற நாளில் ௮௧
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களத்தில் குரூதியுங் குடருங் கலந்து கூழடும் 

போது, கொ௫க்கின்ற கூழ் தெறித்தலாற் சில 

பேய்கரக்கு ஒருகண் குருடாயின. அபய 

குலோத்துங்கன் மதுரையைக் கைப்பற்றிய 

நாளில் அட்ட களக்௩ூ.மை வெப்பத்துடன் 

உண்டலால். காச்சுருண்டு ௩ முடன் உட்புக்கு 

விழுக்கததாகவே, சில பேய்கள் ஊமைகளாயின. 

களப்போரிலே சேனாவீரர் செய்கின்ற அசவா 

ரத்தாலே செவிடாயின இல பேய்கள், கடார 

கசாத்தை அழிதககாளில போர்க்களத்தில் 

இரத்த வெள்ளத்திலே நீதி நீராடினதினாலே, 

சில பேய்கள ஞாக்குவாத ரோகங்கொண்டு கூன் 

முதுகாயின. அவ்வபயன் சிங்களததொடு 

தென்மதுராபுரியைச் செற்று வெற்றி கொள் 

ளூம்போறு, களக்கூழ் சமைக்கும் சில மடைப் 

பேய்கள் கடலில் புகுஈது விரல்க டிறகதன 

வாயின. 

இக்ஙகனமாக இடாூனிகள் இருபுறத்தும் 

இருந்து, சிழபூகச் தூபக்காற் ரொட்டிலிட் 

டுப் பஞ்சசயன மடுக்யெ படுக்சையின் மீது 

தேவியை ஈச்சோப்பிப் பணிமாரு நிற்கையில், 

வாயில் காக்கும் ஒரு பேய் வரது அக்கோயி 

பைகியை வணங்கி “geval!
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சுரகுருவின நூதாடு யமனடாற் செல்வோன் 

கணிததுவைசத ஏரமனறு தினறபேயைச் 

சரமரிய ௮சற்குறவா யொளிததுப் போந்த 

ஏலபேயைச திருவுள்ளத தறிதியனறே, 

அவைகளில் மூதுபேய் ஒன்று, “அடியேனை விண் 

ணப்பஞ்செய்க' என்று வேண்டாகின்றது, திரு 

aprons என்னவோ? இப்பேய் யாதொரு Se 

கும் இங்கே செய்தழில்லை” என்று கூறிற்று, 

தேவியும் “அதனை அழைக்க! என்றனள், 

உடனே அது அச்சதீதுடனே அ௮முகணைந்து, 

“தேவி! உனதாட்டுியில் பிழைக்க வசதனம. 

TTL GS திருவருள் செய்கல்வேண்டும்” 

ஏன்று சொல்லி வணஙூ௰சின்றது. காளிதேவி 

(பூம் உவஈநூ “முன்னைப் பிழை பொறுத்தனம்” 

என்த வளவிலை, அம்முதுபேய் (நீ அருள் 

செய்தலால் உய்கதோம, கான் இநதரசாலம் 

ஒராயிரம் கற்றுவர்மேன். அவுறைக் காணாய்” 

எனக்கூறிச் சாலங்களை இழைத்துக் காட் 

டியது. 

“இதா இக்தக் கையில் இருக்கின்ற சில 

துதிக்கைகளைப் பார். அவைகளை இக்சையில் 

அழைக்க வளவிலே அவைகள் உருமாறி 

urs sane ளாயின காண். இந்த யானைத்
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கலையின் வாயில் நின்றும் உகுடன்ற நீர் குதி 

தீ. இடி இடித்தாற்போலே கொக்கறித்த வள 
விலே, இத்தலைகள், பேய்களானவை சுற்றித் 

இரிய, இக்நீரிலே குறைத்தலைப்பிணங்களாக 

மிதப்பதைப் பாராய், இது இடக்கட்டும். ௮ப 

யன் வெற்றிகொண்ட பெருங்களத்தின் பர 

ணியை இப்பொழுது காட்டுகிறேன், காணாய். 

இகோ இறந்து படுகின்ற குதிரைகளைக் காண். 

உடல்கள் இரண்டாகக் துணிந்துவிழக் குறை 

யுடல்கள் அுடிக்கின்றவற்றைக் காணாய். அஞ்சி 

யோடுகின்ற மதயானைகளை வெட்டிச் சாய்த்த 

லாலே, அவைகளின் இரக்கப் பிரவாகம் அ௮கே 

கம் அறுகளாக ஓகிகன்றன, இதோபாராய். 

இதோ அறுபட்ட தகோளசளை நோக்காய், 

அதோ அறுபடாத குடல்கள் இரத்த வெள்ளத் 

லே மிதப்பதைப் பார். இற்றுப்போன தாள் 

களை ஈரிகள் ஈர்த்துச்செல்வதை இங்கேகோக்கு. 

வீரர்கள், இழுக்கு மூளையில் வழுக்9 விழு 

வதை அங்கே காண்க. இநோ நிணங்களைக் 

காண். நிணமணங் சனிக்கு நிலங்களை தோ 

பார். கிலமமழுவதும் பிணங்கள் விழுக்துகிடப் 

பதைப் பார். இவைகளெல்லாம் கிடக்கட்டும்.
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நம்முடைய பேய்களல்லாக வேறு சில பேய் 

கள இவைகளைப் பாராய்," 

இங்கனம் காட்டும்போது, உடனிருநத 

பேய்கள், இது மெய்யாகவே களச்காட்சியென 

நினைந்து, கணவன் இன்னும்படி ஒன்றின்மே 

லொன்றாக விழுந்தோடின. நல்ல இரத்தவெள்ள 

மென்று நினைத்துக் கையைக் குவித்து முகற 

அம் ஒன்றுமின்றி வெறுங்கையாக எழுந்து 

விமுக்சன. கீழே காணப்பட்ட நிணத்தைச் 

தசையெனக் துழாவித் தூழாவிப் பார்த் சன. 

அற்ற குறைத்தலையை வாயில்வைத் ததுக் 

யும் வெறும் வாயை மெல்வனவாயின. இத 

னால் நகங்கள் முஜிந்து முகஞ் சதெறுவதைக் 

கண்ட யோடநிமாதர் நகையாடினர். கடை 

சியாக எல்லாம் ஓகோ! இது சாலவித்கையென் 

றிந்து கைவிதிர்ச்சன. 

இவ் விந்தி சாலங்களை இமைக்து வணங௫' 

நின்ற முறுபேயை நோக்கி, முன்னைப்பேய்கள, 

“அப்பா! தேவியாணை, இனி இம் மாயவித் 

தைகள் வேண்டா, இவற்றைத் தவிர். இவ் 

வித்தைகளை எங்கே கற்றனை?” என்றன. ௮ப் 

போது ௮ம் முதுபேய் ௮த்தேவியை நோக்கச்
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சொல்லும்:--:(அடி யேன் உன் இனத்தையும் 

சுரருருவின் சினக்தையும ௮ஞ்னேனாய் இமா 

சலம் புக்கொகேன். உன்னுடைய பழவடி 

யார்க்கு ௮டியாளான தெய்வ உருக்கிரையோ 

இனி என்பாள் உங்கள் சனம ச௪ணிதகறகான மக் 

இரவிச்சைகள் காறுக்கொடுதது இன்னும் 

உனக்கு இங்கே நன்மைகள் பல்பம், இங்கி 

ருக்க” என்பனளாக, நான் அங்கே சில காலம் 

வதிஈகேன். வூகருகாளில நிகழ்ரககான சில 

செய்தி உரைப்பேன் தேர” எனக் குலோத்துவ 

சச் சோமனஅ இசாசபா7ம/ரியத்கை உபைதத 

சாக உரைப்பர் அரியர். 

Il. 

தமிழ்நாட் டெல்ல்யள் தன்னோ எர்த் 

அப் பொ ரும அ/ர்ரபை பெர 2 கரிகாலன், 

வடதஇிசைக்கண் பறை /॥லா மெனக் கருதி 

அத்தினை நோக?) போ௫ியகாளில், இமைபவ 

ருறையும இமயமலை பகையாகக் குறுக்இட்டு 

விலக்கிற்றுசலின், இம்மலை என க்குப் பகையா 

கக் (கு.௮க்கிட்டு விலக் 2 /றென மூனிகந, அத 

னைப் YORE OTL RL அதன் வடபாலும் 

தனது அணைசெல்லுதற்கும், சாத்தனதருளால்



esr el rao 29: 
ond 

தான்பெற்ற * செண்டினாலே அதனை அடித்துத் 

இரிகது, அதன் பிடரிடததே தனது புலிக்குறி 

யைப் பொறிதறு, மிகவும ௮கனை முன்னின்ற. 

படி. மறித்து கிலுததினான். அப்பொழுது முக் 

காலம முூணர்தலவல்ல நாரகமுனிவன் ௮ம்: 

குற்று அரச] உன்போல்வார் மன்னர் இவ்வுல 

கின்கண் எவரு மிலர். நான் உரைபப.து கேள். 

முன்னாளில் பாராசரியன் பாரதம் உரைப்ப 

அச்சரிதத்தை மீங்கான் மேரு சிகரத்தின் ஒரு 

புறததிலே எழுதின னன்றோ, இப்பொழுது 

நான் உபைப்பதை நீ இம்மலயின்மீது ஒருபுஐத் 

இல் எழுத” என்றேவினான்:...- 

மாதவன் உரியில் மலாவன் பிறந்தான், 

மலாவன் மரீசியைப் பெற்றான். அவன் மைக் 

தின் காபன் கதிரவனைத் தந்தான். அவன் 

மகன் அரசாட்சி செய்கின்ற காலத்தில், சன் 

மைந்தன் ஓ ரான்கன்றை மிதித்துக் கொள்ளு 

கை, அவனை மடித்துப் புகழெய்தினான். 

இவன் புதல்வன் இக்குவாகு ஈன்றெடுத்த 
  

* சச்டி வண்கசைசரி சாமகச்காட்டங் காவல, மெச்டு 

யினிதிருககு மெய்ச்சாதசன்--கைசசெண்டு, கம்பக் களிழ் 

ச் கரிகாற் பெருவளச்மான, செமபொற இிரிதிரித்த 

செண்டு, லெப்பதிகார வரை 139--பககம் பார்க்க.
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மதலை, தானவர் முதலான பகைவசை வென் 

ரன். அவன் சிறுவன் புலியும் மானும் ஒரு 

துறையில் உதக முண்ணும்படி. அரசு செலுத் 

,தினான். அவனுக்கப்பால் முசுகுந்தன் இமை 

யவ ரிடுக்கண்ணுந் இீர்த்சான். ஒராசன் ௮ம 

ரருக்கு அழுதங்கொடுத்தான். சிபிச்சக்கா 

வாத்தி என்பான் ஒரு புறவின் பொருட்டாகத் 

தன் தசையை அரிக்துவைத்துத் துலைக்கட்டி. 

லேறினான். 

அம்மாபில் வநத சுராதிராசன் என்கின்ற 

வன் சோழமண்டலத்தை அமைத்தான். அவன் 

மாபினர் இராசகேசரிகளாஇன்ற இருவர் புலிக் 

கொடி நிறுவி ஏழுலகாண்டனர். அப்பால் 

இது வழக்கெனக் காலனுக் குரைத்த அரசன் 

ஆட்சிசெய்தான். அப்புறம் சாவிரியாற்றைக் 

கொணர்ந்த கவோன் * அ௮ண்டான். பின் இவ் 

வகூலலோகமும் மேலுலகழாம் வென்று 

கொண்ட சோழன் ஆட்சிசெய்கான். பின்பு 

இந்தரனைத் தன் கொடியிற் புலியாக வைத்த 

சோழன் உலகளித்தான். பின்னர் கடலொன் 

  

£ தாவா நீர்க்காவிரிப பாவை கன தாதை, கவேரனாவ் 

இருந்த சவேரவனமும், மணிமேகலை மலர்வனம் புகுகாதை 

யைப் பார்க்க,
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றில் கடலொன்றினைப் புகவிட்ட மன்னலும், 

தன் ரூருதியை உண்க எனக் கொடுத்தவனும், 

வரதராசனை* வலிந்து ஏவல்கொண்ட அரசனும் 

உலகோம்பபனா. ௮கன்மேல், வானதறுகத் தூக் 

கெயிலை யழிக்சு கோலும், விமானங்களை விண் 

ணேறச் செலுத்திய இராசனும் அரடியற்றினர். 

பிற்பாடு, பாரதயுக்கககிலே தருமராசனுடைய 

சேனைக்குத் துணைரின்ற சோழனும், ஒரு 

குகைப்பிலத்தின் வழியாகச் சென்று நாககன் 

னிகை ஒருத்தியை மணங்கொண்ட மன்ன 

னும் ௮ணைபோக்கினர். அப்பால், சேரமான் 

கணைக்கா லிரும்பொறையோடு போர்செய்து 

அவனைப் பிடித்துக்கட்டிச் சிறைப்படுத்தி, 

பொய்கையார் தன்னைச் சிறப்பித்துக் களவழி 

நாற்பது பாடினாராக, அ௮ச்சோமானைச் சிறை 

வீடு செய்ச சோழன் செங்கணான் மண்டலாதி 

பத்தியம் பண்ணினான். 

நீ வழுதியையும் சோனையும் முடிசிதைத்து 

வெற்றித்திருவைக கி£இயிஞய். காவிரிக்கரை 

யைச் கிம் ுசர்களைக்கொண்டு ஈன்கு கட்டுவிக் 

ும்படி. எழுறதுளிற்க LIL ov (pal மிகை 

யாவது கண்டு, அதனைப் படத்தில் நின்றும் நீ 
  

* வாதராசனை எனறு ப் நூலில பாட பேதம் உணடு,
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அழித்தமாக்திரச்திலே, ௮நத முகரி உடனே 

அழிரகதகன்றோ.  அபபுறம குருமிராட்டை 

வென்றனை. உன்னைப் புகழ்ஈறு பட்டினப்பாலை 

பாடிய கடியலூர் உருத்திரயகண்ணஞுர்க்குப் 

பதினாறிலஷூம்பொன் அ௮னிததாய். எக்காலத் 

அம் எவர்க்கும் பிற்படாச சேரமனனமையும் 

பாண்டிமன்னமையும் இழிகள் சுற்றி அவர்கள் 

தலையிலே விளக்கெ?ிப்பிதது அவர்களை மான 

பங்கம் பண்ணினாய். 

ஓ ரானையின் மீது கொண்சி விண்ணின் 

கீழுள்ள மண்ணனைத்தையும வென்று, ஈமண் 

டலத்தையும் கானமாடக்கூடலையும் கைப்பற 

Ou புகழ் சிறக்கும் பராகதகன் என்னப் 

படும் விரராராயண சோழன் இனிப் பிறப் 

பான். சேமண்டலத்திலே சதயகாள் திரு 

விழாவை ஏற்படுத்திப் பல்லாயிரம் யானைகளைக் 

கவர்ந்துவரது, ஒரானைமீது காலைக் கஇரவன் 

போற்கொண்டு உதகையென்னும் ஊரினைவெல் 

வான் ஒரு சோழன். மண்ணை யென்னும்பதி 

யிலே தன் யானைகள் கங்கைநீ ௬ண்ணக் கடார 

நாட்டினைக் கைக்கொண்டு தன் குடைநிழலில் 

வைத்து, கல்லியாணரைச் கட்டறச௪ சிதைத்துக் 

கம்பிலி என்னு நகரிலே ஜயத்தம்ப ஈகட்டுவைத்து
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எண்டி.சைக் RA sofl cor D gb புலிக்குறியைப் 

பொறிப்பான் ஒரு சோழன். ஒரு சோழன் 

கொப்பை ஈகரிலே பகைவரைப் பொருது உல 

குய்யச் செய்வான். அப்பால் மற்ரொரு சோ 

மன் வேச௫மார்க்கத்ை முன்போலப் புதூக்இ 

மனுவினும் மும்மடி நான்மடி இறப்ப அறம் 

வளர்ப்பான். 

குந்தளரைக் கூடற் சங்கம்த்து வென்ற 

கோனபயன குவலயஙகாத தளிசசபினனை 

இ௫தறநிலக் குலபபாவை யிவனபாறசேர 

எனனதவஞ்் செய்திருகசா ளெனனத்தோன்றும் 

பின், 

எவ்வளவு திரிபுவன முளவாய்ச தோன்றும் 

எவ்வளவு குலமறைக ஞளலாய் நிற்கும் 

அவ்வளவு திகிரிவரை யளவஞ் செங்கோல் 

ஆணை செல்ல ௮பயன காத களிச்குமாறும் . 

மூனிவன் கூறினன். கரிகாற் பெருவளவன் 

ஈதெல்லாம் இமாசலத் தெழுதஇனான். 

இங்கனமாகச் சோழ வமிசத்தின் தொன் 

மாபும் புகழும் காரதர் மொழிந்தாராகக் கரிகா 

லன் மேருவிற் பொறித்தபடியே, காளிதேவி 

யின் திருவோலக்கத்திலே அங்குவந்த முத 

பேய் கூறிமுடித்தது. இது கேட்ட அத்தேவி 

:இம்மாண் மாபில் வர்தவனாவான், உலகையெ
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லாம் ஒரு கவிகை நிழலில் வைத்த சயதுங் 

கன்” என்றலும், அயலிருந்கத அ௮லகைகள 

*:சிவாநுக்கரகம் பெற்றுள்ள செல்வி! யாங்கள் 

அபயன் காக்கும் பூதங்களாகப் பிறந்து டேறு 

பெற்றிலோம். அவமே பேய்களாகப் பிறந்து 

கெட்டோம். நீ எங்களைக் காத்தாலன்றி எங் 

கக் காப்பவர் வேறு எவருளர், 

ஒய்ெறே மோய்வுககு மினியாறறேம் 

ஒருகாளைக் கொருகாள் காககள் 

தேய்கின்ற படிதேயந்த மிடுககற்றேம் 

செத்றாலும் உயய மாட்டேம், 

வேகைககு விறகானேம் மெலியா நின்றேம் 

மெலிக்தவுடல் தீயப்பதறகு விறகுங் காணேம் 

சாகைக்தெ தனையாசை போதும பாழிற 

சாக்காடு மரிகாகத த௩த வைததாய, 

சாவத்தாற் டெறுதமோ சதமுகன்றாள் 

$மழ்காங்கள் மேனாட் செயத் 

பாவத்தால் எம்வயிற்றிற் பரியைவைத்தான் 

பாவியேம் பக்க லில்லோம். 

பதடிகளாய்க் சாற்றடிப்ப கிலைநி லாமல் 

பறக்ன்றேம் ப௫ககலைந்து பாதி காக்கும் 

உதடுகளிற் பாதியந்தின் ரொ௮ுவா யானேம் 

உனககடிமை புடியேமை ஒடப் பாராய்,
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அகளங்கன் ஈமக்இரங்கான் ௮ரசறிடுர் 

திறைஃககருள்வான் aren com un dow 

நிகளம்பூண் டனவடியே கெடும்பரியால் 

அறவுலாக்து நெற்று யறமேம். 

மூக்கருகே வழுகாறி முடைகாறி 

உதடுகளுக் குடிப்ப வாயை 

ஈக்சதுவுவ குறியாலுய்ச் திருகனெயேம் 

அன்றாட லினறே சாதம். 

எனச் சொல்லி (மறையிட்டன. அப்போது, 

இமயவெய்பினினறும் வந்த முதுபேய் கைதொ 

முது இறைஞ்சி, அம்மே] அடியேன் வடக 

லிங்க நாடெய்திய விடத்து உண்டான இல 

நிமித்தங் கூறுின்றேன், கேண்மோ. அண் 

யானைகள் மருப்பொடிஈது மகம் வற்றின. 

பெண்யானைகள் மருப்பெழுந்து மதம் பொழிந் 

தன. விளக்கொளி கருநிறமாக எரியக் கண் 

டேன். மேகங்கள் இரக்தமழை பொழிந்தன. 

முரசங்கள் இருந்த விடத்திலிருந்து வறிதே 

அதிர்க்கன. இராக்காலத்திலே இந்திரவில்லிடு 

வதைக் கண்டேன். ஐர் மனையில் ஊமன் எழ 

of spss. ஐமத்தி ஈமத்தியேபோல் எரி 

யப் பார்த்தேன். பூக்களால் தொடுத்த மாலை 

GOT OTD GT HOD af Foor. ஒவியங்கள் உடல்
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வியாத்தன. ஊற்றுநீர் செந்நீராக வரக் கண் 

டேன்." எனக் கூறி, இரநிகழ்ச்சியின் விளைவு 

என்னாகுமோ?” என்று வினவிற்று. அதுகேட்ட 

அணங்கு, உங்கள் நிமித்தமும வடகலிங் 

கத்து நிகம்ஈக நிமித்தமும் உங்கட்கு ஈன்மை 

யே தரும், ஈமது கணித. பேய்கவ ஈம் ௮களக் 

சன் மதயானைகளால் ஒரு பரணி உண்டாகும் 

எனத தங்கள் ஈனவுங் கனவுங் கூமின. இனி 

உங்கட்குக் குறை யில்லை” என்றனள். அது 

கேட்ட பேயக்கூட்டங்கள், ஈடிப்ப வலியற்றன 

வேலும், களிப்புடன் ஈடித்தன. வாய் நீரூறின. 

களிசிறக்தன. விலாவெலும்புகளும் அதிரும் 

படி நகையாடின; பசியற்றன, இங்கனம் அடி. 

இசைத்து எழுத பேய்க்கணங்கள், ₹*௮ணங் 

கே! கலிங்கக் களக்கூழ் வயிரு உண்டற்குப் 

போதுமே” என்று கேட்ப, ௮வ்வணங்கும், 

போத ம்போ தாதெனவே 

புடைப்படல மிடவேண்டா 

ஒதஞ்சூ ழிலங்கைப்போக 

கொட்டிரட்டி கலிங்கப்போ, 

எனக்கூறி ௮களங்க குலோத்துங்கனது ௮வ 

தார வைபவத்தைக் கூறுவாளாயினான.
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IV. 

அன்றிலங்கா பொருதழிசச a Comes 

பாரதப்போர் முடித்துப் பினனை 

வெனறிலஙகு சுதிராழி விசயதர 

னளெனவுதித்கான் விளம்பக கேண்மின், 

சகர குலத்காசன் ஒருவன் கங்கைகொ 

ண்ட சோமன் பெண்ணைத இருமணஞ் செய்து 

கொண்டனன். அப்பெண்ணின் திருவயிற்றில் 

பாற்கடற் பள்ளியானே வந்து தோன்றித் இரு 

வவதாசஞ் செய்தருளினான். 

வஈஃருளி பவதாரஞ் செய்தலுமே 

॥ண்ணுலகு மறைக ணானகும் 

650 இனெவெனன வந்தரதக் 

னமிமு[ாகக யெழுந்த areca, 

புஷ்பவருஷம்போல மேகங்கள் வருஷித்தன. 

பற்பல மன்னிமிததங்கள தோன்றின. அப் 

போது சககைகொண்ட சோழன்தேகி குழக் 

கதையைச் தன் கையி லெடுத்ு, ்இக்குழவி சந் 

இரகுலோத் தானாகவும் இருக்கின்றன், சூரிய 

குலோத்்ரமனாகவும் இருக்கின்றனன். இவன் 

அவயவக்குறியெல்லாம இரு மூதுகூரவரை ஒத் 

இருத்தலான், இவன் ஈமக்கு (சுவிகார) புத்திர 

னாகிச் சூரியகுலகதைப் பாலிக்கத்தக்க துங்
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கனா யிருக்கின்றனன்”” என மனமகிழ்ச்சி 

யுடனே வளர்ப்பாளாயினாள். இருகுலத்தச 

சரும் இக்குழர்தையைசத் சங்கள் தவப்பய 

னென் றெண்ணிஞர்கள், குழச்தையும் உபய 

குலோத்துங்கன் என்னும் பெயருடனே oust 

ந்துவந்தது. இச்றுவன் தண்டு வாள் பணி 

லம் நேமி என்லும் லீம்படைகளை ஏந்தியிருத்த 

லால், இவன் கண்ணன் என்பதே துணிவு. 

லயாட்டைப் பிராயங கடந்தபிறகு முகநூல் 

தரித்துச் துவிஜனாயினான். வேதங்கள் நான்கனை 

யும் வேதியர்பால் கேட்டறிந்தனன். அறநூல் 

கள் கற்றும் மறப்படைகள் பபின்றும், குதிரை 

யேறியும் யானையேறியும் சாரிவிடப் பயின்றும், 

ஏனைக் கலைகள் கற்றும், இண ஞரசே ருயினான். 

கங்கைகொண்ட சோழனும் குலோத்துங்களு 

க்கு இளவாசுபட்டங்கட்டி இன்புறச் சிறப்புச் 

செய்துவஈதான். இளவரசனும் காளைப்பரு 

வத்தே தஇக்குவிசயஞ் செய்வானாகிப் புறப் 

பட்டு வடாதுசென்று சக்காக்கோட்டத்கைக் 

கைப்பற்றினான். 

சறிக ளந்தொறந் தங்கள் சயமக 

டன்னை மன்னப யனகைப் பிடிசதலும் 

பரிக ளுங்களி றுந்தன ராரியும் 

பாரி போகவ் கொடுததனா பார்சதிபர்,
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அங்குநின்றும் போந்து விருதராசனை வெற் 

றிகொண்டான். 

DP] HET CD, கங்கைகொண்ட சோழன் இறந் 

தானாக, சோணாடு 

மறையவா வேள்வி குளறி 

மறுநெறி யனைசது மாறி 

தஇறைகளோ ராறு மாறிச் 

சுருதியு முழகக மோய்கதே; 

சாதிக ளொன்றோ டொன்று 

தலைதடு மாறி யாரும் 

ஒதிய நெறியி னில்லா 

P Ups yp மந்து போயே, 

ஒருவரை யொருவர் சைம்மிக் 

கும்பாகங் கோயில் சோம்பி 

அ௮ரிவையா கற்பிற சோம்பி 

அண்களு மழிய வாங்கே 

இங்கனம் நிலைகுலைந்து POs veri மாழுயித்று, 

இளவரசன் விபைவில் இங்குறறுகத் தருவபிடே 

கஞ் செய்துகொண்டான். அப்போது அரசா 

கள் அவன் அடி.மிசை அறுகெடுத்திட்டனர். 

மறையவர் அவன் முடிமீது மூடியெடுத்திட்ட 

னர். மதுகெறி தலையெடுத்திட்டது. இவன் 

புகழ் கிலவவதாயி லு.
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நிழலிலடைக் தனதிசைசள், 

கெறியிலடைக் தனமறைகள, 

கழலிலடைக சனருதியா. 

கடலிலடைஈ சனாசெழியா, 

பறிரில்சுமர் சனகவிகள், 

பகடுக.மச் தனதிறைகள் 

அரசுசுமர் தனவிறைசள 

அவனிசமச் தனபுயமும், 

வேறு, 

விரித்தவாளா௫ர் விழிசசமாறபுலியை 

மீதுவைகச விமயசதினைத 

திரிசககோலில வளைவுண்டு நீதிபுனை 

செய்யசோலில் வளைவில்லையே. 

கதங்களிறபொரு திறைஞ்ரிடாவரசா 

கால்களிறறளையு நூலாளின 

பதங்களிற்றளைய மன்றி வேறொரு 

பதிங்களிறறளைக ஸில்லையே. 

மென்சலாப மடவாரகள் mig. 

மிசைர்சிலம் பொலி விளசைப்பசோர் 

இனசலாம்லிளைவதனறி யெங்கமோர் 

இகறாலாம் விளைவதஇில்லையே, 

இங்கனம் அரசாட்சிசெய்து 

வருசெருகொன் நின்மையினால் மற்பொருஞ்சொல் 

புலவோர்கள் வாதிற்போரும் 

இருிறைவா ரணப்போரும் இ£எல்மசவா 

ரணப்பபோரும் இனைய கண்டே



சதாசஙகிரகம் 41 

கலையிலும் சலைவாணர் சவியிலும் இசையிலும் 

மனுநீதி முறையிலும் மறையிலும் பொழுது 

போக்கி யிழுநகான். 

ஒருமுறை காவிரியாற்றங் கரையிலே வேட் 

டையாடியிருந்தவன் **பாலாற்றங்கரையிலே 

பரிவேட்டையாடப் போதல்வேண்டும். முரச 

றைந்து சாற்றுக'' என்றேவினான். கணிதநூல் 

வலவர்கள் தெரிஈதுரைதத நன்னாளில் கல்லோ 

ரையில் படை கான்கும் இரண்டெழுந்தன. 

விபுபிரர்கள் தானகருமங்கள் பெற்றனர். BHU 

யம் புகு மன்னர் அபயதான்ம் பெற்றனர். கவி 

வாணர்கள் கனககானம் பெற்றனர். அரசனும் 

அம்பலக்சாசாகும் அரஈதக் கூத்தரிடத்திலே 

இ நவருளுடனே விடைபெற்றுக்கொண்டு BL 

களிற்றின்மேல் ஏறினான். அவன்மீது கொற்ற 

வெண்குடை கவிக்கப்பட்டது. பக்கலிலே 

சவரி யி.ட்டப்பட்டது. வலம்புரிச்சங்கங்கள் 

பூறங்கின; பல்லியங்களு முழங்கின. சூழ்க்து 

andor அரசர்களெல்லாம் சடகோஷஞ் 

செய்தார்கள். அந்தணர்களெல்லாம் வேத்கோ 

ஷம் செய்தார்கள். ௮நேக அரசருடைய சேவி 

யாகள் அ௮ரதனமாலையம் அ௮லரின் மாலையும் 

அ ௱ிகலங்களும் எடுத்தெடுத்துகவ, ME
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னுடனே தானும் அணைஈடத்தும் உரிமைபெற்ற 

இசாசபத்தினியான தியாகவல்லியானவள் 
அ௮ழகனுக்கழகாக அவற்றை யணிந்து, ௮வர் 

கள இடையே பிடியானைமீது ஏறினாள். ௮௭௪ 

செல்லாம் யானைமீதும் அ௮ரசியரெல்லாம் பிடி 

யானைமீதும் வருகின்ற காட்டு, களிற்றின்மீது 

களிறும் பிடியின்மீது பிடியும் பற்பலவாக வரு 

தல்போலும், மேகஙகளின்மீது மேகங்கள் முழ 

ங்குமாறுபோல, யானைகளின்மீது முரசங்கள் 

முழங்கின. அுகிலின்மீது துலெடுக்கனொற்போல், 

கொடி களின்மீது முகிலினங்கள் படிந்தூவந் 

தன. பூமியின்மீது மற்றொரு பூமியேபோல் 

படலதாளி எழுந்து பாக்க, அரசன் அதிகை 

மாககரினின்றும் புறப்பட்டான். புறப்பட்டுப் 

போகின்ற வழியெல்லாம், 

எங்குமுள மென்சதலி யெஙகுமுள தண்கருகம் 

எஙகுமுள பொக்குமிளநீ£ 

oT IG (por பைங்குமிழ்கள எகுமுள செங்குமுதம் 

எங்குமுள செங்கயலகளே, 

ஆறலைதரஙகமுள ௮ன்னஈடை தானுமூள 

அலைகமம் பாகுமுளவாம், 

அதனால் சயதுங்கன் தனது பொன்னிவள 

நாடே நாடிச்செல்கின்றான் போன்று சென்று 

கச்சித்திருப்பதியை எய்தினான்.
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கச்சிப்பதி யெய்தினான் அகளங்கதுங்கன் 

எனச் காளிதேவி உரைத்தமாத்திரத்திலே, ஒரு, 
பேய் தனது கால் பிற்பட மனத்துவகை முற். 

பட முன்சென்று, 

கலிங்கர் குருதி குருதி 

கலிங்க மடைய வடைய 

மெலிகத வடல்க டடி.மின் 

மெலிஈத வுடல்ச டடிமின், 

உணங்கல் வயிறு குளிர 

உவந்து பருக பருக 

கணங்க ளெழுக வெழுக 

கணங்க ளெழுக வெழுக, 

வயிறுக ளெனனிற போதா 

வாய்களோ போதா பண்டை, 

எயிறுக ளென்னிற போதா 

வென்னிலு மீண்டப் போதம், 

சிரமலை விழுஙகச் செக்கீர்த 

திரைகடல் பருக சாலப் 

பிரமனை வேண்டி யின்னும் 

பெரும்படு பெறவும் வேண்டும்,” 

வேறு. 

என்றவேோசை சனசெவிக 

இசைத்தலுர் சுசைப்பிணக் 

தின்றபோற் பருதஜமெய் 

சிரித்தமேல் விழுந்துமே,
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ஒகைசொனன பேயின்வாயை 

யோடி.முத்சி முணணுமே, 

சாகைசொன்ன பேய்களைத 

க்காககபறக சொன்னுமே, 

பிளளைவீம வீழவம் 

பெருக்துணஙகை கொட்டுமே, 

வளளைபாடி. யாடியோடி 

வாவெனா வழைக்குமே, 

எனாவுரைக௪ தேவிவாழி 

வாழியெனறு வாழ்ததியே 

கனாவுரைசக பேயகளைக 

கழுததினிற் கொடாடுமே 

ஆி.வரு பேய்களின் துன்பத்தைக் தவிர்த்து 

அடுகளத்தையறிகது அங்றுகின்றும் ஓடிவரு 

பேயை, :(பகைகோசக விதக்தைச் சொல்லாய்” 

என்று தேவி பணித்தாள், அதனமேல் அப் 

பேய் உரைக்கலுற்றது. 

ஆிரங்களி௮ம் கொல்லப்பட்டு கலிங்கர் 

மடிரசகளப்போரினை விரித்துச்சொல்ல வேண் 

ட.னால் சொல்லலுுறவர்க்கு ஆயிரம் நாக்கள் 

வேண்மெ; கேட்கலுறவர்க்கு ஆயிரம் நாட் 

கள் வேண்டும. இதனை ஒருவர்க்கு ஒருவா 

ஒருவாய் கொண்டு சொல்லவொண்ணா தென்
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மலும், சிறியேன் ஒருவாறு விண்ணப்பஞ் செய் 

கிறேன். கிறிது கேட்டருள். 

காஞ்சித் இருஈகரின் தென்குடதிசையிலே 

செய்த தெ௫மமண்டபத்தின் நித௫லப் பந்தரில், 

வெண்குடை கிழற்ற வெண்சாமரை வீச, விசய 

லக்ஷ்மி விலாசத்துடனே, தேவியர் சமேதனாகச் 

இங்காதனத்ின் மீதேறி, நாடகம் வல்லவர் 

நாடக௩டிப்பப் பாடல் வல்லவர் பாடல்பாட, 

நிருத்தம் வல்லவர் நிருத்தஞ்செய்ய, சூதரு 

மாகதரும் புகழ, மாதர் மங்கலம்பாட, விணை 

யும் யாழும் குழலுந சண்ணுமையும் வல்லவர் 

கள் பல்வேறு விதமாக அவ்வாச்சியங்ககா 

வா௫ியாகிற்க, 

தாளமும் செலவும் பிழையாவகை 

தான வகுதசன சனனேதிர் பாடியே 

காளமுங் களிறும டெறும பாணாகதம் 

கல்வியிற பிழைகண்டனன கேட்கவே) 

இவனை வச் தடிதொழு மாசர் தங்கட்குப் பணி 

மாறும் குடைகளையுஞ் சாமாங்களாயும் தாங் 

களே இவனுக்குப் பணிமாற, வண்டை நகர் 

மன்னனாகிற கருணாகாத்தொண்டைமான் முத: 

லான மந்திரப்பாரகர்கள் சூழ்ந்துநிற்ப,) சய 

அங்கன் இருவோலக்கங் சொண்டிருந்தான்..
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வாயில் காப்பவர் வந்தடிபணிந்து, “திறைப் 

பொருளை இறுக்கும்படி, எம்பெருமானே! வேக் 

தர்கள் வாயில் புறத்துக் காத்துக்கெடக்கன்ற 

னர்” என்றனர். அரசன் அவர்களை விடுக? 

என்றனன். அவ்வளவிலே, 

தென்னவர் வில்லவர் கூபகர் சாபகர் 

சேதிபர் யாதவரே 

கன்னடர் பல்லவர் கைதவர் காடவர் 

காரிபர் கோசலரே 

கங்கர் கராளா கலிந்தர் glist 

கடம்பர் ளும்பாகளே 

வங்கர் இலாடா மராடர் விராடர் 

மயிந்தர் சயிந்தர்களே 

சிங்களர் வங்களா சேகுணர் சேவணர் 

செய்யவ ரையணரபே 

கொங்கணர் கொங்கர் குலுககர் செளந்தியர் 

குச்சரர் கச்சியே, 

மத்தவர் மததிரர் மாளுவர் மாகதர் 

மச்சர் மிலச்சாகளே 

குத்தர் குணச்தர் வடக்கர் இருக்கர் 

குருக்கர் வியத்தர்களே. 

என்த அரசர்கள் ௮ரசனடி குறுகிப் பணிந் 

தெழுந்து, “மகா ராசாதிராச கம்பீரனே? நீ எங் 

கட்கு அருள்செய்த நாடிககரங்களின் பொருட்
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டாக இறுத்தல் வேண்டும் இறைப்பொருள் 

கொணாரதனம்:-- - 

ஆரமிவை யிவை பொறகலம் 

ஆனையிவை யிலவ யொட்டகம் 

ஆடலயமிவை மறறவை 

யாது முடியொடு பொட்டகம் 

ஈரமுடையன நித்திலம் 

ஏறுநவமணி கட்டிய 

ஏகவடமிவை மறறவை 

யாதும் விலைபில பதச்கமே, 

இவைய மிவைய மணிததிரள் 

ரவை கஈசககுவை 

no Caw மெறிசதிட 

இலகுமணி ப.ஈரககுமை, 

உவைய முவைபு மிலசசணம் 

உடைய பிடியிவை யுட்பக 

டுயாமசய கொடியிவை மறறிவை 

உரிமையரிவையா பட்டமே,” 

என்றிங்கனம் இவையிற்றை அவர்கள் அரசன் 

இருமுன்னர்க் காட்டிக் கைகுவித்து கின்றனர். 

அப்போது ௮ரசன் :இவர்களொழிய இன் 

னுந் இிறைகொடாதவர்கள் உளரோ?” என வின 

வினான். அப்போது கடகர் முன்வந்து நின்று 

எங்கள் திறை கொணார்ந்கனம் என்று கூறிக் 

கழல் வணங்கினர். :(இவர்களுடனே வடக
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லிங்கக்தாசன் இரண்டு பூறையாகக் இறை 

கொணர்கிலன்'' என்ற வளவிலே, அரசன் 

வெகுண்டு :“அங்கானமாயின், வடகலிங்கஞ் 

சென்று அவன் ICOM BLM Gi கொண்டணைமின். 

அவனையுங் கொணாரமின்”' எனக் உறினான். 

கூறலும், சருணுகரத்தொண்டைமானாற மந்தி 

சத்தலைவன், *அடியேலுக்கு விடை கொடுக்க. 

௮ங்கனே கொணர்ந்து தருவேன்'' என்ன, 

௮ரசலும் ஈன்றென ஈவின்றனன். 

V. 

உடனே கருணாசான் வாரண மிவார்சனன். 

நாற்படையஞ் சூழ்கறு கெருங்கி வழிக்கொண் 

டன. காற்றிகசையும் அறிந்தன. எழுகடல் 

களும் அடங்கின. மலைகள் பிதிர்த்தன. தூளி 

படலம் பிறந்தது. பாலாறு, குரைத்தலை, 

சுவர்னமுகரி, கொல்லி என்னும் wt oT ple KL 

Kg பெண்ணையாற்றையுங் கடந்து கடந்தன. 

அப்பால் வயலாறும் மண்ணாறுல் குன்றியுங் 

கடந்து கிருட்டினையும் பிற்படப் போயின. 

போய், கோதாவிரி, பம்பாநது, கோகசமை ஐஇ 

களும் இப்பாலாக அ௮ப்பாற்சென்றன. சென்று
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கலிங்கக்தைச் சேர்ந்த Ad uHsoho wor 

கொளுவி, சில பஇிகளைச் சூறைகொண்டன. 

குடிகளைல்லாம், “மதில்கள் Bio Gory 

னவே, வீமிகள் எரிகின்றனவே, புகைச்இரள் 

கள் எழுகின்றனவே. யோ, அரண் எங்கே? 

ஈமக்குப் புகலிட மெங்கே? இங்கே தலைவன் 

யாரே? அதோ படைகள் வருகின்றன வரு 

கின்றனவே. நாம் மடி.ஏன்றனம் கெடுகின் 

இனமே” என்றிரங்கி யேங்கி அலைது துடித் 

sour, துடித்து *அற்தோ!. நம்மாசன், 

அபய குலோத்துங்க மகாசாசனுக்குக் கொடுத் 

ககுகுவசான இறை கொடாமல் உரைதபபி 

னான். எத்தனை சொல்லினும் செவியில் எற் 

DOS Tat tor. அபயன் வியபெடை வகதூ 

விட்டதே. இனி என்செய்கேம்! 8யோ'' என் 

கலா, உரைகுழறி, உடல்பதறி, ஒருவாழுன் 

ஷொருவசாக அரையிழ் கட்டிய ஆடை அவிழ 

இடி, அரசன் அடியில் விழுந்தனர். 

இவ் வலங்கோலத்தைக் சண்ட வேந்தன் 

வெகுண்டு வெய்துயிர்த துக் கைபுடைக்து வியர் 

SSI, “நான் அபயனுக்கு சஎளியனேயாயினலும், 

அவன் தண்டினுக்கும் எளியனோ”' எனக் றி 
4
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வெடிிரிப்பாகச் சிரித்தான். “நமது நாடு 

கானாணும் மலையரணும் கடலாணும் உடை 

யதென்று ௮ச்சண்டு அறிகின்விலதோ. ஈன்று, 

காண்போம்” எனச் செப்பினான். Mg SH 

௮ வனமைச்சன், 

அரசா துவ 

போனு மழுயவா 

Ree wisp 

யாக ளூறுதியே, 

(ஏனையரசர்களை வெற்றி கொள்ளச் சயதா 

னுடைய சேனையே போதுமே. ௮ வனும் வரு 

தல் வேண்டுமா? அவனால் பாண்டிய சைவருங் 

கெட்ட கேட்டினை நீ கேட்டிலை போலும். கட 

லைக் கடஈது அவன் விழிஞம் அழிக்சறும், 

சாலை கைக்சொண்டதும் தனது மண்டிகொாண் 

டன்றோ. முன்னொரு முறை அவன் படை 

யுடனே பொரும்படி எழுந்த படை பட்ட 

பாட்டை மறந்துவிட்டனையோ? சண்டகாயக 

சாற் காக்கப்பட்ட நவிலைப்படியில் ௮வன் பற் 

றிக்கொண்டது ஆயிரங் களிறு காண். அவனு 

டைய தண்டினால் தங்களுடைய மண்டலங 

களை யிழந்த அ௮ாசர் எத்தனை பேசன்று எண்ணி 

யறிய முடியுமா? அதலால் இப்பொழுது இதி
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தண்டின் முன்னே உன் புயவலி எம்மாத்தாம் 

என்பதை எண்ணித் துணிக. இப்பொழுது என் 

னைச் ீறிச் சினஈதாயாகலும், நாளை அ௮ச்சேனை 

யின் எதிரில் நிற்கும்பொழு காகிலும் என் வார்த் 

தையை நினைவாய்” என்றெடுத்துச் சொல்லி 

னை. 

அசன் அறு கேட்டு, டா மந்திரிப் 

பைதலே” என் வார்த்தைக் கெதிர்வார்த்தை 

உரைப்ப தென்முல், தேவர்கள் தானும் என் 

னெதிரில் வாத் துணியார்கள். நெடுநாளாகப் 

போர் பெழுமல் என் தோள்கள் இனவு இன்று 

கொண்டிருப்பதை அறியாய், அரியினை நனை 

மூட்டி. யெதிர்கிட்டி வருவ துண்மையாயின் 

அ௮ன்மே, இப்படை என்மான் வரும். இத் 

கனை காளாக என்னிடத்திருந்து பழகியும், 

என்னுடைய கோள்வலியையும் என்னுடைய 

வாள்வலியையும் யாதும் அறியானாய்ப் பிறன் 

போன்று பேசினாய். Qs நின் பேகைமை,. 

ஒழிக. ஈமது சதுரங்க சைர்நியமுஞ் சோழன் 

விடவர்த தண்டின் எதிர்சென்று போர் தொடங் 

குக” என்றேவினான். கலிங்கப்படை கலித் 

தெழுந்த, அடவிகள் பொடிபட்டன,. 

அருவிகள் அனல்பட்டன. அ௮ருவரைகள்
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துகள்பட்டன. முரசங்கள் மொகுமொகென் 

ஜொலித்தன.  எள்ளிடுதற்கும் இடைவெளி 

யின்றி ஒருவர் உடலில் ஒருவர் உடல் 

புக கெழுங்குச் சென்று, கலிங்கப்படையானது 

கருணாகான் படையின் எதிரில் உற்று. 

படை யெடுமெடு மென்ற ஓசையும், படை 

விடும்விடு மென்ற ஓசையும், இருதிறத்தும் கட 

லோசை போன்றன. விற்களின் காண்களைத் 

தெறிக்கின்ற ஓசை, இசைமுகம் வெடித்தாற் 

போன்றது. செருவின் இடையிலே அவரவர் 

தெழிதக தெழிகளானவை, உலகமெல்லாம் 

செவிடுபமிம்படியானவை. இருதிறப் படைக 

ono எஇுரெதிராகக் கடைப்பக கடலொடு 

கடல் டைததாம்போன்றது, பரியொடு பரி 

மலைவது கடலின் அலையோ டலைகள மலைவது 

போன்றது. மலையடன் மலை பொருகாற் போன் 

௮, யானையுடன் யானை பொருவது. இரதமா 

மிரதமு மெதிர்ப்பன, முலு மு௫லு மெதிர்ப் 

பன போன்றன. படைவிரரொடு படைவீரர் 

எதிர்ப்பது, புலி புலியொடு எதிர்த்தாற்போலும். 

HIF மாசரும் ௮டர்ப்பது அரிய மரியும் 

அடர்தகாற்போலும். வீரர் சண்களில் சனக்க 

னல் மினலொளி யெறிந்தன. ௮வர் கையிற் இலை
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கள் உருமேறுபோல இடித்தன. சிலையினின்றும் 

கணைமழை பெய்தன. பெய்யவே குருஇியாறு 

கள் பெருகின. அவ்வாறுகளில் ௮ரசர்களு 

டைய FH BT UL LS குடைகளானவை நுரை 

கள்போல மிதநதன. Show யானைக 

ளின் உடல்கள இ௫ுபாலும் அடுக்இயிரு ப்பது, 

அவவாற்றின் இருகரை போன்றிருகதது, 

GT Aisa RWI அ௮ம்பைஜ் தொடுக்கின்ற 

அளவிலே, கையில் அம்பில்லாத சில விரர்கள் 

தங்கள மார்பிய பாய்சத பாணங்களைப் பறறி 

யெடுத்லுச் சிலையிற் ஸொரடுத்து விடுவர். இரண்டு 

தொடைகளும் அறுபட்ட இல வீரர்கள், தங் 

கள் எதிரிலே வருன்ற யானையின் வலிகெட 

அதன்மீது ஒரு கொடையைச் ஈமுறறி எறிவர்/ 

இனி எறியுமபடி மற்றொரு தொடையை இட்டு 

வைப்பார். வாரணக் கைகளை வாளால்வெட் 

டக கோவிலிட்ட விர்சள, தோற்பையைத் 

Corot ID நீர் விடுதின்ற னருததியாளரை 

ஒப்பர், சில விரர்கள தங்கள மார்பின்மீது 

Linda meet) இவுளியை ஈட்டியால் குத்தி 

யெடித்றுக இிரிவது, விசுயலக்ஷு௩மிம கெடுக்கும் 

வெற்றிசகொடியே போன்றிருக்கும். யானை 

மத்சகத்தைப் பிளக்கும்போது அதில் நின்றும்
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உதிர்இன்ற முக்துகள் அவ்விசயலகஷுமிக்குச் 

சொரிக்த மங்கலப் பொரியை ஓக்கும், 

இக்ளனமாக இருதிறப்படைகளும் இன்க் 

காமல் சமர்செய்யும்போது, கடிகெனவே களப் 

போரினை முடித்துக் கொள்ளும்படி, கருணா 

கரன் தன் வேழமுநதச் சென்றனன். அவன் 

படையும் மதச் சென்றது. அவ்வளளிலே 

கலிங்கப் படையின் மதயானணகள் தூணிபட் 

டன: குதிரைகளுடனே தேர்கள் முறிக்கன. 

எங்கும் இமிலகுமில மாயி௨, ஆயிரம் மத 

யானை கொண்ிவகத FOB i Gar அமரில் 

எதிர்கிற்க மாட்டாமல் ஒறுங்னெர். அலு 

குலதியாய் அச் ஈங்கொண்கி, இப படையென்ன 

மாயையோ மறலியோ ஊழியின் கடையேயோ 

என்றலறி, மலை முழைகளில் பதுங்கவும், அரிய 

பிலன்களில் மறையவும், அடவியில் கரப்பவும் 

இிதைந்தோடினர், 
வழிவாரலொ்சடல் பாயவர்வெஙகரி 

மறைவாரிலா வழிசேடிவனபிலம் 
இழிவர்டிலர் சிலாதூறுமண்டினா 

இருவசொருவழி போகலின்றியே, 

ஒருவரொருவரி ஊேடைமுந்தினர் 
உடலினிழிவினை யோடவஞ்ரினா 

அருவாவருவ போனா விறைஞ்சினா 

அபயமபயமெனா ஈவேயே,
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வேறு, 

எழு கலிங௪ மொருவன் 

அழிதத சாள 
ஒரு கலிங்கம் 

ஒருவ ௬தககே, 

அங்கனங் கலிங்கவிரர் சிகைந்தோடி விட் 

உனசாக, அரேக மாசரும் ஆனையும் குதிரையும் 

தேர்களும் ஒட்டகமும் ஈவநிதியம் பெண்டிரு 

மென்ற வெலலாம் அபயன் படைவீரர் கைப் 

பட்டன. கைக்கொண்ட அவர்களே அவற் 

றின் அளவைக் கணிப்பது அருமையானால், 

அவற்றைக் கணிக்துரைப்பார் வேறு எவருளா. 

இவறைக் கவூாகதபின் கருணாகரன் இனி 

கலிங்கக் கர௪னையும் கைக்கொண்டு போதல் 

வேண்டும். அவனிருக்னெற இடத்தை அறி 

தல்வேண்ம்” எனச் சொர்றனன். ஒற்றர்கள் 

சென்று வரையும் வனமும் துருவிச்தேடி, அடிச் 

சுவடும் பெரு, இறுதியாக அவனை ஒருமலைக் 

கவடு பெற்றனம் எனக் குறுகினார்கள். அங்க 

னுற்று ௮வனைக் சகொணரவென்று கருணாகான் 

தன் படையைப் போக்கினான். அவர்களும் 

சென்று, கதிரவன் குடகுவட்டையு மளவிலே, 

கலி௫்க மன்னன் கரந்திருஈத வெற்பினை ௮டை
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ந்து வேலாலும் வில்லாலும் வேலிசோலிக் 

காத்துகின்றனர். பொழுது புலருமுன்னே ௮வ 

வரசனைக் கைப்பற்றித் இரும்பினர். 

இரும்பும் வழியிலே இவர்களை எதிர்ப்பட்ட 

இல கலிங்கர்கள், சங்கள் உடல் முழுதும் மாரு 

பூசி, தங்கள் தல்மயிரைப் பறித்தெடுதது, 

அரையில் ஆடையைக் கனைந்தெறிறதுவிட்டு, 

“Cur நாங்கள் ௮மணர்கள் கண்டீர், சலிம் 

கரல்லேம்'” எனச் கூறி உயிரபிழைக்கனர். 

சிலர் வில்லினாணை மடித்து முந்தூலாக்குத் தரித் 

தகொண்டு, யா காங்கள் கங்கையில் நீரா 

டப் போந்தவர்கள்! விவெலியால் இம்மலைமீது 

அகப்பட்டுக் கொண்டோம். இச்காட்டினால் 

லோம” எனச்சொல்லி உயிர் உய்கதுபோயினர்.. 

HAG தோய்ஈத கொடிச்சிலைகளைக். காலிக் 

கலிங்கமாக உடுத்துக்கொண்டு, தலையினை முண் 

டிகஞ்செய்துகொண்டு, “யோ! எங்கள் உடை 

யினைக் கண்ட மாத்ிரத்தில் எங்களைப் புத்தர்க 

ளென்று அுறிந்துகொள்ளலாம்: நாங்கள் இத்தே 

யத்தின £ல்லம்”' எனக் கூறித் தப்பிப்போயினர் 

சில oduct. சிலர் பானைகளின் கழுதறிழ் 

கட்டியிருக்க மணிகளை யவிழ்தறுக் கையிற் 

பிடித்துக்கொண்டு, யோ நாயகள் செலுங்கப்
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பாணர்கள்: சேனைகள் மடி௫ன்ற கலிங்கத்துக் 

களப்போரினைக் ஈண்டு இகைகது நின்றேம்” 

என்று சொல்லிப் பிழைததுப்போயினர். இங 

கனம் பிழைத்துப்போனவர்கறாம் கலிங்குக் 

தோவியர்கள் சுவர்களில் எழுஇவைத்த உரு, 

வங்களும் தவிரக் கலிங்க நாட்டில் உய்ந்தவர் 

கள் பிறரில்லை. 

கடறகலிங்கமெறிர்து சயதசம்பசாட்டிக 
கடசரியுங்குவிதஈமுங் கவாகஈதுதெயலச் 

சுடாபபடைவா எபயனடி யருளினோடஞ் 
கூழனான வணடையாகோன கொண்டைமானே, 

VI. 

இங்கனங் கூறிய கூளியானது KAT Hons 

யணுகி, காளியை நோக்கி, “இறைவி? கருணா 

கரன் வென்ந கலிங்கக் களத்கைக்காண்” என்று 

சொல்லி மற்ற அலகைக் கணங்களை நோக்குக் 

கூறுகன்றது; -- (உடலெல்லாம் காயம்பட்டு 

உதிரஞ்சொரிந்து உடரவெள்ளத்திலே பதைத் 

அச் செல்லும் யானையானது, கடலின்மீது மார் 

கலஞ் செல்லுமாறு போலச் செல்வதைக் காண் 

மின். 
விருந்தினரும் வறியவரு கெருக9 யுண்ண 
பேனமேஇ முகம மோலோர்போகப 

பருந்தின முக சழுகனெமுர் சாமே யுணணப் 
பதுமமுக மலாஈதாரைப் பாராமின பா£ாமின,
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சாமளவும் பிறர்க்குசவா சவரை ஈ௪சரத் 

தள்ளுராபோல் வீரருடல் தரிககுமாவி 

போமளவும் ௮வாருகே இரு£௫ விட்டுப் 

போகாத நரிககுலததின புகம்சரி காணமின், 

இறந்துபட்ட என் கணவன் எங்கே எங்கே 

என்று கேடி சீடிரிகின்ற பெண்டிரைக் காண்மின். 

களத்திர பட்ட சணவர் வீரசுவர்க்கம் எய்து 

முன்னரோ தாபறம் அவரைச் சென்று கூட விரும் 

பும் பெண்டிர் சமது அவி விமிவாரைக் காண் 

மின். ் 

லெயிற்றாரை வேல் சூழவும் சைக்க பண்மேல் 

விழாவீரா வேழமமபாதம் 

சயிறறு லிழுபபுண்டு சாயாது நிறகுவ 

கழாயொததகல சாண்மினசனோ. 

அ௮மர்செய்த கலிங்கர் தமதூ சுவரி வெள்ளிய 

அரையாகவும், அவருடலினின்றும் ஓழுகய 

குருதி கடலாகவும், ௮க்சடலில் கரியின் மதம் 

கழியாகப் பாய்வதுங் காண்மின். 

புவிபுர௩் தருளசெயுஞ் சயசரன் ஒருமுறைப் 

புணரிமே லனைபடப பொருவிலவிற குனிதலிற் 

கவிகுலவ கடலிடை சொரிபெருங் இறியெனக் 

கரிகளின பிணமிதிற் காணமினோ காண்மிஸனோ. 

இங்கனமாக இக்கள மடையக் காட்டி முடி 

யாது. இனி நீங்கள் இக்குரூஇயாற்றிற் குளித்
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தெழுந்து கூழ் அங்கள்.” ௮ கேட்டலும் 

மடைப்பேப்கள் களக்கூழ் அடுதற்பொருட் 

டாகச் சென்றன. 

அடீ குறுமோடீ? கூ.ரெயிறி நீலி! மறிமாடீ/ 

குஇர்வயிறி! எல்லாரும் விரைந்துவாரீர், கூழடு 

வோம். ஓடி.க்ச அளை த்தந்தக்கொம்பினால் பல்லை 

விளக்கிக் கொள்ளுங்கள். குருநியாயெ மடு 

விலே இறஙகி நீராடுங்கள். களதிற்பட்ட 

கலிங்காது நிணக்கலிற்கங்களை விரித்து விரித்து 

உடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அனை மதத்தால் 

தரையை மெழு;, இங்கே பொரிஈது உரர்ந்து 

Be shorn (pre Oury sorry கோலமிட்டு, 

அனைமத்தகங்களை அடுப்புக்கட்டியாக வைத்து, 

குடருங் காலுர் தலைய மந்த அனையாகய 

பானையை அடுப்பின்மேல் வைத்து, குதிரை 

யின் குருதியை உலைகீராகச் சொரியுங்கள். 

வீராதூ மூனிவென்னுங் கனலை மூட்டுங்கள். 

குக்தம்-பகழி-கோல்-வேல் எனனும் டஇக்சன 

மெடுத்து இடைமூர தெரியுங்கள். களத்தில் 

மடிக் கவிங்ககுடைய பல்லைத் கரா்த்தெடுத்து 

பழவரிசியாகககொண்ி முசசங்களாயெ ere 

ALOE Gi5 உலக்கையால் சலுக்கு மெலுக 

கென ஓங்கிக் குத்துங்கள்.
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மணந்தரு ராச சயதுங்கன 

எஙகோன் விடுதக வாள்வலியால் 

கணக்க டமைக்கச் கலிகாழியப் 

பொருத களிறறைப பாடமே, 

மன்னர் பு.ரக2ர வாளபயன 

வாரண மிகு மதம்படவே 

தென்ன ௬டைஈதமை பாடீரே 

சோர முடைந்தமை பாடீரே, 

THOM பகலும் வெள்ளணிகா 

ணிருகிலப் பாலைசன் Bent] ip ogo ay 

கொற்றக் குடையைப் பாடீரே 

குலோததுஙக௪ சோழனைப பாடீரே, 

காட்டியவேழ வணிவாரி 

கலிங்கப் பாணி ஈகஙகாவலனமேல 

சூட்டிய தோனறலைப் பாடீரே 

சகொண்டையர் வேக்தளைப பாரே, 

குத்தியெடுத்த அரிசியைச் சல்லவட்டமென் 

னும் முறத்இிலிட்டுத் தவிடுபோகப் புடைதீ 

தெடுத்துக் கலிங்க சணிந்திழுந்த துணிகளை 

நாழியாகக் கொண்டளந்து உலைபிலிடிங்கள். 

கையைத் அுடுப்பாசவும் குகிரைக்குளம்பை 

அகப்பைகளாகவும் கொள்ளுங்கள். கொண்டு 

கூழட்டு இறக்கவையுங்கள். யானைக்கும்பங் 

களைக் கொண்டுபோய்க் குருஇயாற்றிலே தண் 

ணீர் முகந்தெடுத்துவந்று குளிரவைதீதுக்கொள்
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ரங்கள். கலிங்கருடைய பொற்பரிசைகளை 

பூம் தவளக்குடைகளாயும் உண்கலமாக அமை 

தீதுக்கொள்ளுங்கள். மண்டலிகர் கேடகங்க 

கச் சன்னமாகப் பரப்புங்கள். எல்லாம் வரி 

சையுடனே பற்றி பந்தியாக உட்கார்ந்து உண் 

ணுவோம் வாரீர் கூழை வாரீர், 

முன்னே மணலூரிலே பாணிக்கூழ் படைச் 

அப் பயின்ற மடைப்பேய்களே பந்திதோறும் 

வாரீர். அடிக்கடி பவதி பிகாநதேஇயெலும் 

QS பவநப்பேய்க்குக் கூழ் வாரீர். உயிர்க் 

கொலை செய்வ௫ன்றி ஒருபொழு அண்பனவா 

கிய இக்கச் சமணப்பேய்களுக்கு மபிசை நீக்கி 

மாமிசத்தை ALES ழை வாரீர். தோள் 

மூழுதும் போர்ததுச்கொண்டிருக்கும் இந்தப் 

புத்தப்பேய்க்கு மூளைக் உழைக் கழுத்துவரை 

யில் நிறைந்து ரநாக்ாமறும்படி மணம்நீங்கா ன் GP டு. a 
கஞ்சியாக வாரீர், இகதக் குருட்டுப்பேய்க்கும் 

உமைப்பேயக்கும் கைநிழையக் கூழை வாரீர், 

து. ரிச்கைக் துண்டைப பல்லின்மேல் செம் 

மையாக நிறுத்திக்கொண்டு இந்தக் துதிக்கை 

யின் நூஇக்கே கூழை வாரென்று கூவும் இந்த 

நோக்கப்பேய்க்குக் உழை வாரீர். தன் கண
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வன் குடியானென்ுு கூறித் தானே குடிக்கு 

மிந்தக் கூத்இப்பேய்கறும் கூழை வாரீர். பா 

ணிக்களங் காணவக்கு விருதுப் பேய்களை 

முன்னே உண்பித்துப் பின்னே ஈமறு ஊர்க் 

கண்ணிருக்கும் பேய்களுக்குக் கூழை வாரீர், 

இன்றைக்குக் களப்பாணி உண்டென்று சென் 

னலிரளில் கனவுகண்ட போபினுக்கு இன்றைக் 

கன்றி நாலாக்கும் அவதாகச் சிறிது கூழைக் 

குதிரைத் தோற்பட்டையிற் பொந்து வையீர். 

இணக்கமில்லாக ஈம்மையெல்லாம் சரியாகக் 

கணக்கெண்ணிவைத இருக்கும். இக்சக் கணக் 

கப்பேய் மனங்களிக்கக் கையாலெடித்துக் உழை 

வாரீர். எல்லீரும் மெவ்ருடர் வெள்ளாயைக் 

குதட்டுங்கள மெல்விரலை யதுக்றுங்கள்? 

முன்கை யெலும்பை மெல்லுங்கள்; மூகாயை 

வாரி விழுங்குங்கள். 

ஓடு. யுடல்லியர்த தணணிமே 

26 பறநதிளைச தண்ணீரே 

ஆடி. யசைஈதசைக துணணீடே 

Bop soaps pom Cr. 

குதிரைக்காதாகறெ வெற்றிலை? சுரூளும் பரட் 

டன் பிளவாகிற பாக்கும் கலிங்கர் கண்மணி 

யாற சுண்ணாம்புங் கலது தம்பலக் இன்னீர்.
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இங்கனம் உண்டுிகளிதது ஏப்பமிட்டுப் பின் 

நட்டமிட்டன. 

வாசி இடசசக ஈலிகசரோட 

wis Conus Cardone gr 

தூரியெடுசசமை பாடி.நினறு 

அசியு மிட்டுரின ரூடினவே. 

அபயனருளினைப் பாடின. ௮ வன் Mont FH 

தோளினை வாழ்த்தின. 

பொனனிசதுறைவனை வாம் பதினவே 

பொருரைககணவனை வாழ்ததினவே 

சனனிககொழுகனை வாம்சசனவே 

கஙசைமணாளணை வாழ்ததினவே, 

பூட்பதுமசசவன படைசசமைகத 

புவியை இரண்டாவதும் படைத்துக் 

காப்பதுபெனசட னளென்றுகாசத 

கரிகாலச்சோழனை வாடுகதினவே, 

அகவ குவைவகானரவு 

8 P. 0. K, PRESS, VEPRRY, நூக்றுக5.. 1915,
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