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மீண்ட தாசன் ஈடச்தசதுரைத்தல் AY 

சடி.தீ.த பல்லுக்குச்கொடுக்குர்சண்டணனை யைப்பற்றி 

இலோடுச்தல் ட ட பட்டி 

இலங்கையிற் புக்கசமயம் பரவிய விதம் ds 

பு.ச,சாது நஇிருவாய்ப்பல் சிங்களர்க்குத் தெய்வமான 

தும், கரி.ச்ச பல்லுச்கேற்ற சண்டனையைகச் சர்மா 

ணிச்சுதும். wee wae ae OF 

சர்தி2ரரகயம் உய ட 59 

ஆரிய சக்ரவர்.சதி, படையுடன் சென்று சுப்பகிரி 

ஈகரை முற்.றுகையிட்டுப் Curry Fv 00 

வீரசிம்மளன் புவ2ரகபாருவுக்குக் தைரியங் கூறல் 01 

லீரசிம்மளன் புவமீஈசபாகுலைச் கு$ிம்பக் துடன் 

கோட்டையினின்றும வெளிப்படுத்தல் 03 

போரும் இரிய சக்ரவர்த்தியின் வெற்றியும் 64 

Se STANT Com ee ட 66 

பாண்டியன் ஆா/ய சக்ரவர்திஇக்குப் பட்டமும் 

பரிசுமளிதீதல் த ட «667 

பாண்டியன், பல்வைக்த மணிமாங்களியைக் உ.த 

கோகிலத்திடஙம் கொடுத்தல் GY 

குடும்ப கலகம் ட lee bes டர
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0-வது மக்துரி சித்தவாமன், மன்னன் புவசேோபாகுவை 

மீண்டும் அசசனாகக முயலுதல் ves oes “1 

1-வது இச்சுவாமனும், பிரபுக்களும் புவரேகபாகுவுக6 ஆ அக, னும், புக்கு புவ GAFG 
அரசளிகச்குமாறு பாண்டியனை வேண்டியதும் 

அவன் அளித்ததும், v4 
ஸ் 2_ . ட தத ait] ச . * ௪ 10 
22-வது புவமா்கபாகுவக்கு அரச ௧.து முடி ருடடுசல / 

19-வது மூன்றாவது புவசேகபாகு, மந்திரி புச்கபூதியுடன் 

பாண்டியனிடச் இலிரு£.து பல்லைப்பெற ஆலோ 

. இத்தல் » eee ‘ aoe eee SO 

4-வது புத்தபூதி பல்லைப் பெறுதற்: ! ... 911 தர்திரமும், 

அவன் வீணாவிசோதினி முதலானவருடன் , 

மதுரைக்கேகலும bee vee .. 8] 

9-வது புத்தபூதி இரச்செனச்களிகள் செப்லித்தல் ... 83 

50-வது பாண்டியன் இரண்டுநாள் சானங்கேட்டு வீணா 

விசோதிணனிக்குச சம்மானங் கொடுத்தல் we 89 

1-வது சுதரபாண்டியன் புத்சபூதியைப் படைத துணை 

செய்ய வேண்டியதும், ௮வனுக்சவன் குறிப்பா 

லொன்றைசக் தெரிவித்ததும் , 86 

18--வது தேகோூெதச்தின் முன்னிலையில் ல்ணலிே கா தணி 

செய்க முதல்காள் கானம் ட. ... 90 

39—a.g இரண்டாம்காள் செப்சு கானம் ய .. 92 

49-வது வீணாவிசோதினி மூன்றாம்சாள் கானஞ்செப்னு 

பலசம்மானங்களும், இரத்தின மாங்களிய௰ம் பெறு 

கல், woe ves ves . O83 

4l—ag அருமையான பல்லை ஆலயச்திலெழுச் தருளிவித்க 

லும், புக்சபூதியைப் புவசேகபாகு ஆசரித்தலும். 95 

42-வது குலசேசரபாண்டியன் கொலையண்டதும், சுரதா 

பாண்டியன் ஆட்சியும். ட a ட்டி] 
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பண்டிரும். 
or tare Aten tase noe குரு! 

எம்மண்டலமுய கொண்ட 

குலசசகரபாண்டியன் அல் மதுரை அச் 

லிதுகுலசகரபாண்டியன் 

ச தரபாண்டி யன் ர குலசெசரபாண், உயணின் பட்ட 

LU: த h XS) (03 சாவி ம்க். 

gc ௪ ட் எ ச . ச ல ரபாண்டியன் ( குல?சகாபாண்டியனின் காம 
( அக்கி புதல்வன், 

ச சசாகிலம் (தல DEBI son பூ.ய்ப்ணா கரமசி 

ந)ழச்இ, 

புவநகபாகு leap § இலங்கை அரசன் ௪... பிரி கார 

( ரொலஜதானணியாகக்கொண்டவன். 

புலகேகபாகு 8-௨... ... 1-வது புலகேகபாருவிீன் மகன். 
1) 

தனி YMC CEU Oa... 2-வதுபுவசேகபாகுவின்குமாரண் 

aD coma wa Feet! ுலஙகைஅரசாரின் அரண்மனைப் 
LIT COT LD Batt 

ஆரிய சக்ரலாச்இி நல்லது § 

yee FET aT & | BT LO. Wear CGO} my Ld oA ET QUT Ah 8 LIT RTD. WICH go FAO, Mi bod Hy 

துரிய மர் இன். va... பாண்டியராஜன் மர் இரிகள். 

சித்தவாமன். உச்ிரபாகு ( 1-வவ புலசேகபாகுவின் அமைச் 
( சர்கள். 

௨ிரசிம்மளன் § 1-வது புலசேஈபாருவின் சேனாதி 
( பதி. 

புத, சபூதி ப படிவது புலசெகபாகுலின் மர் இரி 

௮னர்தர் ப புதிதரது முதற் சீடர், 
காலிங்கராயன். சோடங் $ பாண்டியிலிரு*.து இலங்கையிற் 
கன் | குடியேறிய வாணிபப் பிரபுக்கள். 

கட்டட பட்ட



inte aan ல. ந்தை 
நடா. af டாக sia டி. மி, 0. 

ன் - ௦0009 

பன் 
எம் மண்டல; லைங் Caren. 

. fr. 7 இ ௩ ௪ 

குமைசகர. பாணடியன 

அல்லது 

தந்காபஹரணம். 
Pn te OT ee 

1-வது (ருலசேகஈர பாண்டியன் வடகாட்டின் மேல் 

தண்டெடுச்தூம் செல்லல்.) 

  

இறைக்கும் சற்றேறக் குறைய 050-வருஷங்கட்கு 

மூன் வைகை ஈழ [oo BB BM esr துளை மாரகரில் பசறவர் 

மன் ரலசேகரன் என்னலும் Or பாண்டியன் செங்கோல் 

Degen வக்தான். இவன் இளமைபிலேயே கல்யிேள்வி 

களில் தோந்து படைககலப் பயிற்சியிலும் பூர்ணம் பெற் 

முன். அ௮ழூலும் ஆற்றலிலும் சுரு வேளையும் செவ் வளையும் 

ஒத்த இப்பாண்டி.பன் காமாப்பருவம் கஇப்புறுங்காலதஇி 

லேயே அரியணை ஏறி மணிருடிரூடித் தனது தந்தையால் 

அளிக்கப்பட்டு வகந நாடுகளை எல்லாம் ஐத்தும் காத்த அறி 

லொன்று கடமை கொண்டு மறுநால் முறைதவருது அரசி 

யற்றிவாலாணான். வருகையில், **நனக்கசூட்பட்டி ருக்கும் நாடு 

ளோடு வடநாடுகளையும் வென்று கொண்டு உலகம் மதிக்க 

ஒரு கோலோச்சவேண்டும்'” என்ற ஜ் எண்ணம் இவனுக்கு. 

உன்டாயது, உடனே அவன் பயிற்டு பெற்ற பல்லாயிரக்



2 குலசேகரபாண்டியன் அல்லது 

கணம்சான காலாட்படைகளையுச்சகச்க சேனாஇிபதிகளையும் 

டாளைப்படை குடிரைப்படைகளையுக் இரட்டி.க்கொண்டு வட் 

ute Career பி,யாரைப்பட்டான். செல்றும் நெறி எல் 

லாம் தனணாளுலககருட்பட்ட நா டுகளாயிருக் தன, ஆ.கலின் 

ஆங்காங்குள்ள அரசர்கள் யாவரும் இவனை மார்க்கம் இ 

யில் எற் சொண்டு அழைத்துச் சிறப்புற உபசரிக்நனா। 

தமிழ் மெலுங்க. ாசலான பல காடுகமா எல்லாம் விராவிற் 

கடம்ர பப்பாண்டியன்; விந்மிப மலையையச் மாண்டி அதன 

வடபாலுள்ள ஐர் பூஞ்சோலையில் நள ்துடன் இறங்கிச் சில 

பகல் அங்குத் தங்கி Fed DG IST, (5 HT OH 

ஆவடு கைகவலவ்கித “AAAS AE 

° ௪ . ௪ » oH 3) * 

2-வது (வடராட்.. ரசர் நமது சேோர்குதி தலைவனைத் 
fy or a ச ச * 

தெரிக் து நியமத் தூ அவனுடன் சில கூறுதல்.) 

இங்கனம் பாண்டியன், குலசேகரன் பல்லாயிரக்கணக 

கான படைகஈருடன் அரியாவர்க்க பூமி முழுமையும் சன்ன 

டி ப்படும்ரம் தணிந்து வக்ர Jo GOD, ஆங்கு அழு த்துள்ள சில 

வட காட்டு வேக்தார்கள் கேள்விப்பட்டனர். அவர்கள் முன 

னமேயே இப்பாண் யனுடைய விசதிீரச் செயல்களையும் 

படைப்பெருக்கங்கமாயும் ஈன்கு அறிந்தவர்களாதலின், ௮ம் 

மன்னவர் கூட்டமெல்லாம் டர்தத்தமிம் ௮ரசன் வருகை 

யைத் தருமராஜன் வருசயாகவே பாவித்து, உள்ளமும் 

உடலும் GGT ELS SP 1. பிற்கு அவர்கள் யாவருஷஞ் இறிது 

இிடங்கொண்டு ஆங் கோரி ட திற்கூடி. அர்தத் தென்னுட்டு 

வேத்தான உள் நாட்டிற் பிரவேசியர தபரி. sah Boy தன்னாடு 

கோக்கிச் நிருப்புதற்கு வேண்டிய யோசனைகளைச் செய்னு 

ர் முடிவுக்கு வந்தனர், ௮ம் முடிவின்படியே, ஒவ்வொறு



தந தாபஹரணம். 3 

அரிய மன்னருக் தங்கள் தங்களுக்குரிய Fares சேனை 

களையும் சேனை தீ தலைவர்களையும் லன் GUS கூட்டினார், இளி 

ஙனங் உட்டிப்பெருக்கிய சேனைகளுக்கும் சேனை கீதலைவர்க 

ளுக்கும் மேலான சே பதியாக, காளைப் பருவச்? காத 

அரிமச அன்ன Mu» வா ப்ரி ரவை, னி பரவிற்று விரி 

னும், போர் புரியப்புருவதனமுல் புந்தருக விரு்துண்டைப் 

ட் Gu தபோல் சனைப்பளலும், இரா Gail ல் தனது 

அரிய உயிரையுஞ் ஏிரியதுரும்பளவாகக் சரத தூசிப்பமட 

க்ரூ (தன வாள் al F ஹரம், மலை சல, ப்ப ணும் சலக 

காத கெஞ்சுறுதி வாய்ச்றவலும், கல்வி கேள்விகளிற் Bnew 

கீவலும், சாணக்கியனை ஓத்து தக ிரசாலிபுமான ஒர் முறகம்ம 

இய விரனைத் தெரிச்சொடுமது bud jg, Huot dyn இல 

கூறலாயின ர், 

caps Bua Corl இப்பூமியின் Oa nS arr sR 

லிருக்கிற தமிழ் நாட்டு மன்னாகளால் வடக்கு ஓர தறல 

இருக்கும் எமது குல ககவா ORG பாட்டிற்கு ஓரஎல்லை 

யில்லை. அதிலும, பாண்டியஇராஜ வமசத்ெனச் பலரும் இர் 

.ரட்டின்மெல் படை... எடுத்துவர்து எமது மதாதையா பல 

ரையும் வென்றடம்கிர் இமை கொணர்க்கள கரும்படி செய் 
க ல வர் ல்க ட்டு ப | Vee ty oe B 

இருக்கின்றனர். இவர்தம், மன கிகொடி பழிக்கப்பெழுத சிசு 

ரங்கள் இமயம௰லயில் இல்லையயன்றே செரல்லலாம். ஒற் 

காலத்தில், ஓர் சேரன் வடநாடு முழுமையும் வென், இமய 

மலையே வடக்கு எல்லையாகக் கொண்டு *இலையவாம் 

பன்? என்ற ஒர் பெயலையும் பெற்று இருக்கிறான். மற் 

றொரு சோன் எதோ தமிம் காட்டாசர்களை இகழ்ந்து பரு 

யதாகக் கேள்விப்பட்டுள் சில வடவெர்தரை Sut அடர்
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த்து வென்று ௮வர்கள் கலைமேல், அந்தோ பரிதாபம்! பரி 

யபகற்களை ஏற்றிக்கங்கைக் கரையிலிருக்து பொருத் துறை 

வரைசுமக்து செல்லவிட்டு அவமானப்படும$்ினென். சோம 

மன்னவர்களாலும் இக்காடு பலமுறையும் அிவல்லப்பட்டிருக 

கின்றது. மானம்பாறுக்காத எமது முன மனார் முற்கால 

ில் இரணடு மூன்று பாண்டிய வேர்தர்களுடன் செய்த யுத் 

குத்தில் தோல்வியுற்றனரே ௮வறி வேலிலலை. இப்படித் 

தென்ஞுட்டு வேந்தர்களுககு வடமகாட்டு மனனவராய எமது 

மூசாதையர் பலதாற்றாண்கெளாக கொதமடிமைகளாய் 
ட் oY ட ன வடு நினை ச pO . ) . 

வாழ்க துவந்தருககின்றகை நினைக்கு தொறும் உமது உள் 

ளம் படும்பாட்டை அக்க ஈசனே அன்றி வேறெவர் அறி 

வார்; விீரனெ” இரத அவமானம் எங்கள் கெஞ்சத்தைச் 

சநா வெட்டிப் பிளஈ துகொண்டே இருகின்றது. பொறுக் 

கமுடியாக இர்த மமனாவியாயைக் தீர்த்துக்கொள்ள வே 

நாங்கள் இங்ஙனம் ஒன்றுகூடி. ஏங்கறாக்குரிய படை பலங் 

கள அனைத்தையும் ஒரு சோதறிரட்டி ஹோம். இதற்கு மே 

லான சேனா$பதியாக உக்னையே தெரிக்தெடுத்கோம் முகம் 

மதிய சிங்கமே இனி ரீ செய்யவேண்டியசைச் ஈருக்கமாய்ச் 

சொல்லுகின்றோம். கேள் 

நீ, இர்சப் படையைக்கொண்டு வெருசாமர் Bunny 

போர்புரிந்து அறப் பஞ்சவன் படைகளை எலலாம் படுகளத் 

மற்பஞ்சபோற் பறக்க௮டி ததுருலசேகரபாண்டிபளையும்பின் 

ஒட்டமூழையாகக் கட்டி எங்கள் முன் கொண்டுவந்து நிறுத் 

ஜில் வேண்டும் இன்றேல் ௮வனைக் கொல்செய்தல் வேண். 

டும். அதுவும் செய்ப முடி.யாவிட்டால் இவ்விடம் விட்டு 

வனை அடித்து 'ஓட்டல்வேண்டும். இவைகளொரன்றும் 

செய்ய முடி.ந்நலையேல் எமக்மும் ௮ப்பாண்டியனுகறும் சமா.
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தானமாவது செய்துவைல்தல் வேண்டும், இவைகளில் ஒன் 

றேலுஞ் செய்ய நீ ழவறவேகூடா.ு. பரனே! எம்டுடைய 

ஆருபிர்களும் ௮ (ஸ்கெளும் உள் கைவசத்தனவா பிருக்கின், 

றன. நிஜெயிற்தாய் என்று கேட்டால் தாற்கள் சங்கா 

னஜ்தில் எஏறுவோம். தோரற்றாப் eres கேள்விப்பட்டால் 

அந்தூணமே தக்குழியிலிறங்கிவிடு2 வாம். இஃது உறுதி 

யேயாம், என்றனர். இவை எல்லாங்கேட்ட முகம்மமியவிரன் 

அவ்வாசளை சோகஃகி, முடியுடை Cas sta@ an! சானும் உ௱ 

கமைப்போல ஓர் மனிகனே அன்றி வேறில்லை, மேலும், 

வெட்றியுந்கோல்வியும் ஒருவர் பங்கன் று. கா லகறியால் ௮௪ 

காய ஞாலும் அபஜய தல 5 அடைக்ிருக்கி oor (Mp oar. அற்ப 

பலமுள்ளவனும் மற்போரிலும் விய்ப்பேடரிலும் வதிரியை 

வென்று வென்று பாலை (Gly UI MBH ow “par. எல்லாம் காலம் 

செய்யுங் கோலமே, இப்பொழுது நாம் எமிர்ககப்போகும் 

பகை௮ரசனோ மகாபராக்கிரமசாலியாகிய குலசேகரபாண்டி 

யன். இவன் இங்கு கொணர்ந்துருக்கும் படைகளோ நாறு 

யிரத் தளாவாயிருக்கின்றன. நீங்கள் என்னிடம் கொடுத்றி 

ருக்கும் சேனைகளோ ஓம்பறினாயிரத்தூக் கம்கமில்லை. QF 

சிறு படையைக்கொண்டு அப்பெரும் படையை வெல்வது 

அசா த்டி யமான காரியமாகுமென நனைத்து வன் அ௯ுதரியப் 

படவில்ல், படையை நட தும் சாகசத்தாலும் பலவகைப் 

பட்ட தந்திரங்களாலும் எதிரியை வெல்லவேசெய்வேன். 

இன்றேல் உம்மோடு பாண்டி.யனை இணக்கமுறும்படி செயப். 

வேன் இந்த இரண்டில் ஒன்று தண்ணம், இனி நிங்கள் 

மனக்கலக்கமின்றி இருங்கள், என்றான், அவ்வசசர்களும் 

அவனுக்கு ஆசிகூறி அப்பாற் பட்டனர், 

Serene யை.
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கட்ட ர், HAN. 1 iJ. OM டி 11007 oh Rh led 1] த, ரம் டல Tr TENS (வ Hy Cf ப் 

ஸ் வெல் பப் ட ட ட வ்ப வ்கு ட ட ட“ 4 we pm 
LINDE GE ONL ELIE DIL oS ol HG er BLO அடர்க் ஜீ 

க்ஷ 

ty De. PAN wv (ப் 212. வாய 1] (sh [1410 செய் தான. லவ்ிவொரு LI 

BE Hib GPP! OUT (1A BOUT Arh) FHT ST பலகுறிப்புக்கலா 

யும்வவர்களுக்குக் கற்பித்தான். காற்றைப்போற் கடுவேசும் 

Gi ONO FAY HM SN SPM குதி ) ரையின் மேல் ஏறிப் படைகளி 

ருக்கும் இடங்களிிலைல்லாம். அடிக்கடி. சுற்றிக்கொண்டும் 

எச்சரிகதுக்கொண்டும் இருக்கதான். இங்கனம் நாள் சில 

செல்ல ஓர் நாள் பாண்டிய வர்த காரிபததை முடிக்கக் 

கருதிச் சேனை த் தலைவரை விளிநறுப் படைகளை உள்காட்டிற் 

பிரவேிக்கும்படி செய்ய உத்றிரவிட, அவர்களும் அவ்வா 

றே செய்தனர். பாண்டியன் பலடகள் வடக்கே நோக்கி 

விரைந்து சென்றன. செல்லுஃசயில் அங்கு மறைவிலிருந்த 

வடகாட்டுச் சேனைகள் இடீரென்று எழுந்து தென்னாட்டுப் 

படைகளுடன் செருச் செய்ய ிொடங்கின. சிறிது பெச 

முது சசல்ல, பாண்டியன் படைகளெல்லாம் சோழ்இரண்டு 

வடபால் கோக்கிப் பொருக்று விரைகையில் முகம்மதிய சே 

பேடு தென்பாகதிலிருர் 2 சேனைகமா எழுப்பிப் பாண் 

டி.யன் படையைப் பின்புநமாக நின்று பொரத்தூண்டினன், 

இப்படை நெருங்கு குதலைக்கண்டதும் பாண்டியவீரர்கள் தென் 

முகமாகத்திரும்பி வீராவேசத்வடன் அமராட ஓடிவருகை 

யில் , தளகர்த்தன் குறிப்பின்படி. ௮5 த.அரியப்படைகளெல் 

லாம் அப்படியே அங்குள்ள புதர்களில் மறைந்து விட்டன, 

இப்படி மறைர்று போன சேனைகளைத் தேடிக்கண்டு பிடிக் 

கும் பொருட்டுச் மென்னவர்கோன் சேனைகள் செல்லுகை
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யில் மூகம்௦ி.ப BM BT BHO uf as ழும் CULT Bal ளா சேனை 

களைச் செருச் செய்ய ஏழுப்பினன். இப்படி. அரிபப்படை. 

கள் ரெற்டுலும் வடர்கிலும் நிற்பறைம் Ol efi பாண்டிய 
© 6) « ay ~ . . 

FIOM G BONA oF தனது படைகளை இர acop rudd] Fas 

தெற்கும் வடசுகுமாகப் போர் புரிய அ௮னுப்பிளுன். இச் 
ட 5 ன்ட் உசா 5 ayy.) ey ore nee ௪ pps ச் 

சேனைகள் இபபடிச்சென் றக ண்டிருக்கும்பொழுது முகம் 

மயெ வீரன் கம்பாலுள்ள படைக் மேற்சென்று பொரஜ் 

அாண்டினணான். இறு கண்டு இட்... பாண்டிய சேனைத் 

தலை வன் முன்னும்பின்னுமாயப்ச்ளென் BBO HF HIT LY. IRD () Tp 

களை எல்லாம் மீள அமைத் 5 Bl Cz BS. GS ‘ha (Lp ன்று இசைக் 

கண்ணும் போர்புரிபப்போக்கினான்,. இங்ஙனம் பேரக்மிப 

படைகள் விரைவாய்ச் சில மரம் போய் FO STONY GH BOT 

யில் முகம்மதியன் மேற்கிலுளள சாலாட்படைகளை எழுப்பி 

னன். அழமைக்கண்டதும் நமி நாட்டும் சோனை ததலைவன் 
றட வ தடு த ப்தி 

BS bot SB உட மும்] னது ம FIN BOM ட்டி OT OM (ALIBI A 

செய்து நாற்புறமும் ௮மராட அனுப்பினான். இது தெரிந்த 

அமியப்படை நாயகன் வேறு பல பரகங்களிலும் மறைத்ு 
௩ . 0 ௪ ௩ ச . ப 

வை த்திருக்த பாடைசமா பெல்லாம் லே காலம்தில வெளிப் 

ட்டு எதர்க்கச்செய்தால் . பாண்டிய சேமைபற்பும் ் படு எ OFLI GTS . பாணடி FOO) Hilf அப 
% 3 க ச . . ச 

படியே தனது சேனைகளப் பல பாகங்களாக வகுத்து அங் 

காங்க ௮மர் செய்ய வவினன், முகம்மமியம்தலைவன் ஏனறு 
. ௪ ௩7 . e 6 ச் - ட * . ௪ 

சேனைகமா ஒரு பக்கதில் எதிர்ப்பது போல் பாவிக்கச்செய் 

வான். இடீரென அவைகளை மறைந்து லழியச்செய்வான், 
4 ன் ௪ சி ந ஸ் 

அவைகளை வேறொரு பக்கத்தில் கதுமென எழுப்புவான், 

மேகம் வந்து சூற்வதுபோல் மற்ிறொருபக்கத்தில் ஓர்.தோற் 

ற்த்ஷ்தத் காண்பிக்கச்செய்தூ இடி. முழக்கம் போல் கர்ச்சிக் 

குமாறும் மின் வெட்டினதுபோல் தோன்றி மறையும்படியா
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கவும் செப்வான். இப்படி Qasr ஜால வித்தைக்காரன் 
. dD ௪ உர ’ ‘ . CY) ப 7 ௩ . . . 

eqoras Ore pivot cA Dao Mr LKG EME LOGI OLE ToT 

ர ie ட் ் படம டு டு ட் rp ye 1. ஷு : ‘) oY அரு 7 Oa) : oN ° 
பூ. “yan Ls. Bo த் vd au OT Call if பப் LP ot [22 id VED aD Ub Bi lL 

டுக்தட்டழிப 01 0) அங்குமிங்குஞ் KOE சுழன்று ஒடை. 

ஓடி. தீதவி கரும்படி. செப்றுவிட்டான். 
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4. வது (குலசேகர பாண்டின் ஆரியப் படைத் 
mn ye . . 

DUD MEST ou வத து வீர. DD HATL.W ) 

டுனனணம் ஆரியப் படை தீதலைவன் ஒருமாத காலமர 

: சன்று சேனைகள் ௨௩ இறிஎம் அ கத தன்று மசணகள ஓரு அ௮ிறுதும அடிபடாமலும பிடி 

படாமலும், சடைவுருமலும், ஊத்ககங்குன்றாமலுமாய் ப௫ர்க 

குமாறு வெகு சாகசக்கியமாகப் படைகடத்தி வருதலைக் 
க ச ௭7 ச . « . * 

FAN O AVERT D அச்சரியமுங்கொண்ட பாண்டி. 

பன், தன்னுடைய சேனைத் தலைவர்களைப் போரை நிறுத்தும் 

படி. சொல்லி அருகிலழைத்தூ, படைத்தலைவர்களே! உம்மூ 

டைய போர்த்ிறமையும் தந்திரமும் சம்பிரதாயமும் ஈன்று! 

நன்று ஏதிரியாகிய இந்த அரியப் படைத்தலைவன் சிறிது 

படை.களைவைக்தூக்கொண்டு சுற்.றிச்ரூம்ர்து காள் முப்பதாக 

நம்மையும் சமது படைகளையும் அங்குமிங்குமாக இக்காட்டிற் 

குள் அலைய விரட்டிக காலோயும்படி. செய்துவிட்டான் 
ஓ 

பார்த்திர்களோ? போர்கடத்தும் சாகசக்கியங்களை “மாற்கா 

லத்தில், இராவணன் மகனான இக்இரஜித்து என்பவன்; 

மாயையில் மறைவதும், வெளிப்படுவதுமாய் நின்.று யுத்தம் 

7 சான்று செய்து வானரவிராகளை மயக்கி வலியடக்கனென்," 

கதையிழ் கேள்விப்பட்டிருர்கை நான் இப்பொழு நேரி 

லேயே பார்த்துவிட்டேன், வீரர்களே? இரக ௮கியப்படை
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தலைவளைப்போன்ற மாயத்த தற்நிரியை நிவி இதுவரை எஸ் 

கேனுங் கண்டதுண்டோ? எனலும், அவர்கள் பாண்டியனை 

கோக்கி “அரசர்ககாசேர், காமிப்படி Hoe சோய்க்துபோன 

FHF KX காரணங்கள் உள: இவ்விடம், நமக்குப் புதிழு. 

முட்செடி கொடிகளாலும் மாங்களாலும் கெருங்கிப காடாயு 

மிருக்கறறு. மேலும், மலைச்சரிவுகளும், உன்னசமான பாறை 

களும், பள்ள தீதாக்குகறம், Hodson Oey Pow? ways 

கின்றன. ப்படி. ப்பட்ட காடுகளில் ஈம்( (LP DLL GON SITU el 

Sar BGS வழக்கமில்லை, மேலும் பருவகாலமும் ஈம 

கேற்ற தாயிரக்கவில்லை, (பொழு நு பனிர்காலம், இவ 

வளவ கொடிய பனியும் வாடையும் ஈம் சாட்டில் இரா. இக 

ளால் கமத படைகளிற்பாது யளவு கோயாமழ் பிடிக்கப்பட்டு 

௭ முடி.பாதபடி டெக்டுன்றது. இங்கனம் இடமும் கால 

மும் ஈமக்கு விரோதமாயிருப்பகனாலேயே காம் இவ்வாறு 

வருந்த கேரிட்டது. அரியப்படைகளுக்கோ இல்விடமும் 

காலமும் ஏற்ற நாயிருக்கின்றன, அன தால் இக்குளிர்காலம் 

போம் வரை பொறு த்மிரக நீ. கோடைவற்றறும் நாம் போர் 

தொடங்கவேண்டும். அப்பொழுது வெற்றி நமக்கே இடைக் 

கும். இதற்கோர் ஐயமுமில்லை,” என்றனா. 

இவை எல்லாக்கேட்ட பாண்டியன் முூலசசகான், 

குமிது கோம் யோசனையில் இருந்து விட்டு அவர்களைப்பாரத் 

தூ; நுட்பமான அறிவும் ஆற்றலும் வாய்ந்த வீராகள் கால 

தேசங்களின் மாறுபாடுகளைக் கடுகளவுங் கவணிப்படுல்லை, 

அவாகள் தமது சதுரப்பாட்டினூல் எப்படிப்பட்ட இடை 

யூற்றையும் இலருவிற் கடக்துசெல்லவே செ.ப்வார்கள். இது 

திற்க, ௮ஞ்சாகெஞ்ச படைத்மவலும் ௮திதக்ொசாலியுமானா 

aaa
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அத அரியப்படைத்தலைவனை கான் கண்டு சில பேச கினைக் 

இன்றேன், அவனை அள் விட்டு அழையுங்கள்,” என; அவர் 

களும் அவ்வாறே ஓர்வீரனைச் தூதற்குரி.ப அடையாளங்களு 

டன் அனுப்பினர். அவலும் அரியப்படைக்கள மத்தியில் 

மத் தகஜம் போல் நின்று கொண்டிருக்குக் தலைவனைக்கண்டு 

ஏம சக்காவாத்ிம்மைக்காண்பான் அமைத்தனர்” என்ற 

னன். ௮ கேட்டதும், அப்படைத் தலைவன் உள்ளுறச் 

சுறிஐ புன்னகை கொண்டவனாப் ௮ த தாதனை நோக்கி, 

MO? sr abgidtt_ Crea கீசெல்லுக'” என்று சொல்லி அத் 

an she HI Os srg சகாக்களாகிய சேனைத் 

தலைவர்களை அருகிலழைந்து இரகசியமாக, பிரியமானவர் 

earls நம்முடைய படை, பாண்டியன் படையிற் பாறி 

௮ள வேகும். நெருங்கிச் தொடாந்து போர்நடக்குமரீ 

யின் ௮ப்படைகள் ஓரே முகமாய் மிரும்பி நமது சேனை 

Bans சன்னாபின்னப்படுத விட்டு உள் காட்டிலும் பிரவேசிழ் 

அவிடும், அப்பொழுது, கத ஆரியாவர்த்த பூமிக்கும் ஆவ் 

குள்ள அரசர்களுக்கும் ஏற்படும் ௮பத்துக்கள் அளவிறச் 
தனவாம். இப்பொழுதுள்ள காலநிலையே தமிழரைத் தலை 

யெடுக்கவொட்டாமல் தடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது.இக்காலம் 
போய்விடுமாயின் மற்சிறக்காரணத்தாலும் காம் இப்பகை 
வரை வெல்லவேமாட்டோம். ஆதலால், இப்பொழுதே சராம் 

பாண்டியன் சமுகழ்திற்சென்று வி,பமொழி தொடுத்து ௮வ 

னுக்கும் நம்நாட்டு கிருபருக்கும் கேசமுண்டாகும்படி செப் 

யவண்டும். இதற்குச் தகுந்த காலமும் இதுவேயாகும். 
என்று நினைக்கிறன். உங்கள் கருத்தன்ன? விரைவிற் 
கூறுக'' என்ன, அவர்களும் “அவ்வாறே செப்தல் நலம்'' 
என்றனர். அப்பால் மு£ம்மழிய வீரன், பாண்டியன்இருக் 

ரும் சூழலை கோக்கப் புத... ' டான்,
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செல்லுங் காட்டி டங்களிலெல்லாங் கடல் வந்து பாவி 

கிற்பதுபோற் பாண்:.யராட்டு வீராகள் படாஈறு நிற்பதைக் 

கண்டான். கருமல் போன்ற அவர்தம் தோற்றத்தையும் 

கைகளிலுள்ள பற்பல விதமான ஆயுதங்களையும் பார்த்துப் 

பிரமிக்தான். (இவர்கள் கைதவன் கொணர்க்த படைகளோ 

அல்ல, காலனார் விடுத்த படர்களே யாவர்", எனக்கரு 

உள்ளங் கருகினான் ஆயினும், அவன் அவ்ஷிீசர்கள் பெய் 

யும் பனிக்கு gong மெய்கூசிக்குலைந்து வாடிநிற்றலைக 

கண்டு, மனம் சிறிது குளிர்க்தான். மல்ச்சார்பில் காடுககா 

வகுர்.து சென்றுகொண்டிருக்கும் பேரறுகளைப்போல் ௮ணி 

வகுப்புப்பபற்று அங்குமிங்குஞ் சென்றுசொண்டிருக்கும 

சேனைகளின் ஈடூவில் ௮.ரிமா ஒன்று கம்பிரமாய தடைசொள் 

வதூபயேசல், ஈ.ந்துசென்று பாடிவிட்டிற் புகுந்து, அங்கு, 

அரியணை மேல் வீற்றிருக்கும் பாண்டியன் குலசேகானைக. 

கண்டு வணங்கி வணக்கத்துடன் ஒருழி நின்றான். rau 

னம் நிற்பானைப் பாண்டியன் நோக்க, வீரனே!“நீ போரிற் 

காட்டிய சாஈசங்களாம் சம்பிரதாயங்களும் மெச்ச2தக்களா 

வாய் இருக்கின்றன. எத்தனையோ சமாமுகக்களைப் பார்த் 

இருக்கின்றேன், உன்னைப் போன்று தர்தாமாகப் படை 

ஈடத்திய pr CoB) nu sao எங்குங் கண்டதில்ல், அதளு 

லேயே காணும் அவாவால் உன்னை இங்கு வருவித்தேன் 

நீயார்2 உனக்கு எக தநாடு?£ எவரிடத்தில் எப்பணியில் இருக் 

கின்றனை? கூறுக”? எனலும், சேனைத்தலைவன் பாண்டியனைப் 

பார்த்து, (*அரசர்க்காசே! யான் இக்க அரிய காட்டிற்பிறச்.த 

ஓர் முகம்மடு.பன், சிறுபிராயம் முதற்கொண்்2டபடைக்கலப் 

பிர்சிபெறுறு பெளவனம் வந்ததும், எம்இன 2து ஒர்வேர் 

தன் என்னைக் தன் சேனைக்கு தலைவனாக நியமிக்க அதற்கு
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இசைந்த கானும் பலராடுகளை வென்று அவனுக் ௧ கொடுத் 

மேன். அன்று மூதல் அவவரசனிடத்திலேயே இருந்து 

காலந் தள்ளிவாலானேன். இப்படி இருக்கையில் தாங்கள் 

இர்காட்டின்மேற் படையெடும்து வர்திருக்மலைக் கேள்விப் 

பட்ட இக்ருளளஅரசர்கள் பலரும் தங்கள் காடுகள் முன்பல 

முறையும் தங்கள் மூதாகையாகளால் வெல்லப்பட்டிருத்க 

லினால், பெரிதும் அச்சமுற்றுச் தத்தமகமுரிய படைகளை எல் 

லாம ஒன்றாகக் கூட்டி ச் மிரட்டி என்னையே அரற்குத் தலைவ 

ஞை கியமித்தும் நென்ளுட்டுப் படைகளே வடராட்டிற் பிர. 
உ. 

வேசி.பாதபடி தடுத்துவிடவெண்டுமென். று அக்கனையிட்ட 

னார், அவவுக்காவைத் மலைமற்கொண்ட யானும் ஏதோ 

மிதமிர்தவமாயில் இதுகாறும் போர் நடத்றிவரலாயினன்” 

என்றான, 

இவ்வாறு உறிய வீரனது மனே டடெத்தையங் கம்பீர 

மான தோற்ற தபும் பணிவும் ஒழுங்குமான விரயவசனங் 

களையுங்கண்ட பாண்டியன், அவளைப்பார்த்து எத்த வி மணா 

இய ௨ BFW 4 தமேவனே.! (*உவ்னைப் பார்க்கவேண்டுமமன்று 

அவாவிஞல், வருவித்தேன்; கேட்பனவுங் கேட்டதிக்பேள், 

இன), நீ மென்று முறைப்படி. போசை நடத் நூவாயாக) உன் 

போன்றவர் பலரையும் அமர்க்கள த்தில் ஒரு 2சா வெல்வதே 

என்போன்ருர்க்கு வென்றிபாவகன்றி வேறில்லை, இனி, 

ஈம் படைகள் வடநாட்டின் வடவெல்லையைக் கண்டாலன்றி 

மீளமாட்டா, செல்வாயாக என்முன். இவைகமாக் கேட் 

ட.தும் ௮வ்வாரிய வீனு£கு கெஞ்சம் கொஞ்சம் அஞ்சியது. 

என்றாலும், அஞ்சா கெஞ்சபடைத்தவன் அகலின், மிண்டும்” 

அவன் அரசம் நோக்கி வேந்தர் வேற?க? உலகழ்தில்லவ 

ரையும் ஒரு நிமிடத்துள் வெறுத்துப் பகைர்படலாம்,:
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* one ௪ ( ் ச ட ச டச் 

ஆனால், விரும்பி ஈட்பாடுகலோ வெரு ௮௬ மையரயிருக்கின். 

றன. ஒருவரைப் பகைத்ரலால்வரும் இலாபத்திலும் பற்றுத 

லால் வரும ஊட ம மிகுயாம் எனபார ௮ன் ஜோர் இவை 
ச ‘ க் க ப் க . ய் . 0 

நிற்க, இவவாரி.ப வேக்கர்கள் வெற்றியை விரும்பித் தங்களை 
உடு * 8) . ட டு த . 

எழிர்க்கவில்லை், சத்தமான Top FMW குலத்கவரா தலால், 

மது மானதிமைக் காக்கவே தம்மாலானவரசை ௮ தாவது 

இவவாரிய காட்டில் ஓர் ஆண்மகன் இருக்கும்வரை போர் 

செ.ப்2த தாவேண்டுமமெனக் இர்மானிழ்று இருக்கின்றனர்; 

மானின் பொருட்டு, உடல், பெரு, ஆவி, என்ற ம் 

மூன்றையும் ியொகஞ்செய்ய நிற்கும் இவ்வடவேர்தர் செப்தி 

இவவாருக; இவ வெளி யனுடைய எண்ணமோ வேறுவி* 

மாக இருக்கிறது, இந் நினைவு எல்லோர்ககும் ஈன்மைபயப் 

பதாரும் என்பதற் கையமில்லை 'எனவரசன் அதனை உரைக்க 

என, வீரன், “தமிழர் சக்கரவர் தெவர்சே! தாங்கள 

பகைத்து இவவடநாடு முழுவதும வென்றுவிட்டால் எத்த 

கைய பெருமைகளை எய்தூவீர்களொோ அற்மகைய Fi Dee) 

அம் பன்மடங்கு AVSIM VT ஈன்மைகளை எல்லாம். சிநேகப் 

பான்மையால் தங்களுக்கு உதவ இவவாரிய வேந்தர்கள் எண் 

ணியிருப்பார்கள் என்,று நான் நினைக்கிறேன். தங்கள் முன் 

ஹோர்கள் பலரும் இந்நாட்டின் மேற் பலமுறையும் படை 

எடுத்துவர்து வென்று பகைமையை bh bo FW இ ழமுகாண்டு 

போயினசே யன்றி வேறு இல்லை, அதனால், இவவடிமை:பின் 

வேண்டுகோளசவது கேசப்பான்மை நீடுழிவளச இவவட 

வேர்தரிவ் அவாவின்படி மாங்கள் அவர்களொடு ௮ளவளா 

வப்பன் முறையும் கேட்டுக்கொளகிறென் LBD jarinusa@ gees’ 
ச , . . அ] ச டி a a ச 

என்றான், இவ்வாறு வின் கூறிய வார்கதைகளின் சாரன் 
ஸ்ர் = ் ( (
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களை மனத்திற் பதிய வாங்கிய குலசேகான், றிது நேரம் 

யோசனையில் இருக்துவிட்டுப் பிறகு ௮வனை கோக்கிப் புன் 

சையுடன் நீ “விமுமியதே மொழிச்தரய், உன் எண்ணம் 

போற் செய்க” என்றான். ம Cy 

eeeetmmaaabatath வலைகள் 

2-வது (ஆரி.ப வேந்தரும் குலசேகர பாண்டியனும் 
கேசமுறுதல் ) 

உடனே மு5மமதயவிரன் பாண்டியனை வணங்கி விடை 

கொண்டு வட வேந்தா கூடியிருச்குமிட த்தை நண்ணி நடந் 

தனமிவல்லாம் விரித்ிதுரைத்தான. அவாகளும் ௮வனறு 

அரிய சே.பல்களை மேச்சி ௮கமிகக் களிப்பராயினர், பிறகு 

மூகம்மதியவிரன் அவர்கள் யாவரையும் ௮ழைம்றுக்கொண்டு 

பாண்டியன சமுகத்தை அடைந்தான. பார்டியனும் Par 

வாரிய அரசர்களை வாவேற்று முறைப்படி உபசரித்து ஆத 

ன.வ்கவில் ௮மாச்செய்தான். முகம்மறியத் தலைவன், அவ்வா 

வ வேந்தர் ஒவ9வொருவரையம அறிமுகம் செய்துவிக்கப் 

பாண்டியனும் முகம்மலா அகங்கனிந்ம ஈட்புடன் அவர்க 

ளோடளவளசவினான். பிறகு வட வேர்தரும் தென்னவ 

னும் சேம லாபங்களைப்பற்றிச் சலகோம் வார்த்தையாடிக 

கொண்டிருந்தனர். *ஒருகரட் பழகினும் பெரியோர் கேண் 

மை இரு நிலம் பிளக்க வேர் வீழ்க கும்மே,'என் றபடி. சிறிது 

பொழுகில் உத்தம குலத்தவராகிய அவ்.விருஇிறத்து Caw 5 

ருக்கும் சேசப்பான்மை பல்.லூ ழிகாலம் பழகி வநத இதுபோல் 

வெகுதிடம் பெற்றுவிட்டது. அப்பொழுது அரிய வேந்த 

ரில் ஒருவர் பாண்டியனை கோக்க, *தமிழ் காட்டுச் தராநீப 

சே 1 சில நூற்றாண்டுகளாய் இப் பூகல மடர்றதை இரண்டு
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கால்களிலும் வாக நோய் காணக் தள்ளாடி கடந்து கொண் 

Ohi sro. தாங்கள் இங்கு விஜபமானது முதல் அவள் 

அர்தகோய் ரப்பெற்ற௮ன்னபகஷியைப் போல் 

வெகு அழகாக அஃ்குமிங்கும் உல்லாசமாய் நடந்து உலவா 
th 0% am omen ,”” oF எனறார். மற்றொருவர் சிலகாலமாக இ.பற் 
கைக்கு விே Tm BLOT Ly இரண்டு “ கண்களுக்கும் வெவ்வேறு 

விதமான பார்வையோடு கூடி யிருர், த இக்க பூமா இப்பொ 

முது கண்ணிரண்டும் ஒன்றையே காண்' என்பதற்கிணங்கச் 

சமமான நோக்கழம்கோடு கூடி விளங்குகின்றாள்! வன்ரார். 

வேறொருவா, “முன் பசாதீமின் காரணத்தால் மேல்கி தாகப் 

பேன இவவுலகை அகத்திய முணிவர் தக்கணதடுற்சென் 

று சமப்படுத்தினறு போல் ஹாங்களும் கைமை காரணத் 

தால் தாறுமாருகப்போன க்ஷத்திரிய சமூகமென்னும் உல 

GIDE LAST EME VED சரிசெய்து விட்டீர்கள்! என்றார். 

இப்படியே மற்றைய அரசர்களும் அந்தப் பாண்டிய மன்ன 

வனை வேண்டியபடி புகழ்ச்துபேசினர். பாண்டியனும் அவ் 

வேந்தர்களைப் பற்பலவாறு வியந்து கூறினான். இலுகண்ட. 

இருதிறத்துச் சேனைக் தலைவர்களும் சேனாவீரரும் சமாதா 

னத்தால் ஏற்பட்ட சர்தோஷத்தால் தோளோடு தோள் தர 

வக் கையோடு கைகோர்த்துக் கலந்து ஒருழிகின்று தரவா 

ரம் செய்யலாயினர், இருவகைச் சைன்யங்களும் ஒருபுடை 

இரண்டு நின்றசானது, : தென்துசைக் கடலும் வடஇிசை 

வாரியும் பொங்கிவந்து கலந்து நின்றாற்போல் தோன்றியது, 

௮ப் படைகளின் அாவாரிப்பு அக்கடல்களின் ௮லையொலி 

யை ஒத்திருந்தது,
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0--ஙத [ஆசி.ப கரட்டரார் குறசேஈர பாண்_யனுற்கு 

விரு தனித் தல்] 

[0 ரசாள் வடவேரதர் பாண்டியன் உவப்ப வி ரூச்தெதொ 

ன்று நட்த அறு மினவராய் அக்காட்டில் கனிமரர் சோலை 

யின் கழிவிட ல் வெ. “55 at தரமான மண்டபம் ஒன்று பணி 

வித்தனர். அரன் மத்தம் லி நவர வா் BA bt DT Or அ. பணை 

ஒண்றமைத்தார். அமன் மேல், பாண்டியன் ர௫லே சகர 

af Bm 55; HUT வண்ட, அவனும் Dy ௮ ரன் மேலிவரீக் 

தேவேச்தளைப் போல் விளங்கினன், அழிதீதுள்ள QW wore 

களில் அந்நாட்டிலுள்ள அர்சணரும் அரசறாம் மற்றுமுள்ள 

பிரபுக்களும்) உத்ம்யோகலஸ் ஈர்களும், பிறரும், அமரச் இருக் 

தனா, ALI DUTP Bl, வடபுல வேறந்தர்கரக் கெல்லாம் தலை 

மைவாய்ர்த ஓர் கிமமன்னவன் இரத்மினமாலிகை ஒன்றை E 

கையில் தாங்கனவனாப் பாண்டிபன் குல2சகரன் விற்றிருக் 

கும் அ DSW SIF YY 5B eT MARTI HERI wee யா 

வருக்கும் தெளிவாப்க் கேட்ரும்படி. பாண்டியனை கோக்கி, 

₹ ஓ பாண்டிய இராஜ லாப. உன்னுடைய நூதாதை 

பரி ற் சிலர் இக்காட்டின்மேல் ுண்டெடுத்துவந்து ல உடை 

மைகளையும் பகைமையையும் கைக்கொண்டு போனார்களே 

யன்றி வேறில்லை, நீயோ, மாண்ட படையுடன். இங்கே 

வந்து எம்முடைய, சத்தத்தையும் சிநேக இலாபத்தையுங் 

கைக்கொண்டு விட்டனை. அன்றியும் அமர்முகத்தில் எங்களை 
நீ வெல்லாவிட்டாலும் அன்பென்னுமோரசாயுதத்தால் எம் 

இனத்தவரது உள்ளமெல்லாம் எளிதின் மயக்கிக் கைக் 

கொண்டுவிட்டனை. அதனால் நீ இந்த வடநாடு முழுமையும் 

வென்றவனே அன்பனை. அமவ, இறிமசேது பரி.பந்தம்
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உள்ளநாடுகள் எல்லாம் உனக்கு உட்பட்டவையபே என் 

னலாம். அதனால் இதுமுரல் உன்பெயர் *எம்மண்டலமுவ 

கொண்ட குலசேகர பாண்டியன்”? of ar WHI ESL ov 

என்று சொல்லிக் கையில் இருக்க இரத்தினுபரலா த 

௮வன் கழுத்தில் அணிந்தான். இது கேட்டிருந்த ௮௫ 

ணர் முசலிய பெரியோர் யாவரும் அவ்வாதே யாகுக 

என்று உயர்ர்த சத்தத்துடன் அசிர்வடுச்சனர், அன்று 

முதல் இப்பாண்டியனை *எம்மண்டலமுங் கொண்ட குல 

சேகா பாண்டியன்” என உலகத்தார் அலழக்கலாயினர், 

அவ வபிதானத்தையும் ௮ மொழியையும் இரச்தினாபா 

ண த்தையும் அணிரந்துகொண்ட அப்பாண்டியன் அக்கால f 

இல் ௮அடைந்துகொண்ட சக்தோஷத்திற்தோள வே இல்லை, 

களிப்சபன்னுங்கடலில் மூழ்கிய பாண்டியன், அவ்வாரிய 

அரசரை, கோக்க எனறு அன்பிற்கினிய நண்பர்காள்! 

இக்த விந்ெமலைக்குத் தென்பாலுள்ள சாடுகளுக்கெல்லாம் 

நானே இர் சக்கரவர்த்தியாவேன். அப்படி இவ்வாரிய தே 

௪தறிலும் அப்பட்டகைதநில்கசாட்டவேயான் இங்குப்பெரும் 

படை புடைசூழப் புறப்பட்டு வர்தன். அப்படி வந்த 

என்வேக)த,இதோ நின்று கொண்டிருக்கும் இச்தரு32ம்ம 

தியனாகியஉமதுபடை ததலைவன், ௦ வகுசம்பிர ராயமாப்சிறிது 

SING 505g விட்டனன். அரிய சக்கரவர்த்தியாகாத 

படி. என்னை இவன் செய்த விட்டபடியால், இவனோ அப் 

பட்டத்துககுரியவனாகின்ருனென்று நினைக்கிறேன்... அழ 

னால் கான் இவ்வீரனுகரு ஆரிய சர்கரவர் த்தி என்ற ஐர் 

பட்டப்பெயமைக் கொ௫ககின்றேன்,? என்றான். எனவே 

அங்கிருந்தார் எல்லோரும், '௮.று தகும்) தரும்,” என்று 2 

வாரஞ்செய்தனர், அக்கால மரல் உலகத்தார் அப்பட 2
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தலைவனை ஆரிய சக்கரவர்ச்ி என்றழைப்பாசாயினர். 

கிடைத்த இப்பட்டற்தால் முகம்மதிய வீரன் அகத்தில் மிக 

வும் களிப்புற்றவனானான்.. பிறகு பாண்டியன் அடுத்திருக் த 

ஆப்த ௮ரசரை நோக்கு, இப்படை தலைவனை நீங்கள் இது 

காறும் வைத்து அண்டு சிறப்புற்றதுபோல தானும் Hover 

லங் கைக்கொண்டு TH பெற விரும்புகின்றேன்” என் 

மூன், ௮ கேட்ட வேந்தரும் அகத்தில் உவகைபொங்க 

Audis ome பற்பல விதமான அணிகலங்களையும் நிறிக்கு 

வியல்களையும் அப்பாண்டியனுக்காக் காணிக்கையாக அப் 

பொழுதே அளிப்பாராயினர். உடனே அந்தமிழர் வேந்த 

னும் அந்த அரிய சச்கரவர் தயை அருகிலறைத்தா, “எனக் 

சுரிப சேனா அப சரக்கெல்லாம் இன்றுமுதல் உன்னையே 

மேலான தலைவனாக்கனேன்' என்றுரைத்து, சில சம்மா 

னங்களையும் அவனுக்களித்தான்.. அப்பட்டம் பெற்ற 

வீரனும், பாண்டியனை வணங்க, “இவ்வெளியேனுக்கு இப்ப 

கலி, கடைக்தது எனத முன்னோர்கள் செய்த கல்வினையின் 

பயனே ஆரும்: எனப்புகன் று மகிழ்ந்தான். 

  

ள் 

meat 

7-agi (BECsTANL SIT GIFU G.Qud, Qarcre wrest 

யன் மற்றொரு மனைவியாகப் பாவித்துக்கொண்டதும்) 

அப்பால் வடநாட்டு வேர தாகளால் பாண்டி.பனுகறும் 

Yor UIT SORE விரந்தொன்று வெகு ரம்பிரம fa i Foe வற்றா) G (H% of 7௦ 2 aU CS) 

௪ ச 6 . ம) * ° . o . 

மாய ஈட்ம்ற்ப பட்டது, LOT ON வத ததும் ஏுபாட்டனபம. 

7 ச ° . சீ ° ® e ௪ 

மின்னற்கொடியொன்று விணையங் கையுமாய்மேகசமண்டலக்
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Boao Oech. g@urd Ab sume சாரலினின் 

அம் புறம்போர்த றர மடமகள், அன்னம்போல் மந்தகறு 

கொண்டு வேக்தர் அ௮அவைக்களத்தை அடுத்து வணங்கி நின் 

றனள், அப்பெண்மணி அங்க செளச்தரியத்தால் லோக் 

கமையையம் வி ணுகான ரால் சாரதா GC துவி பையும் ஓத்தா 

விளங்குபவள். ஐ கோவ” என்னும் | அபிதானமுடைய 

வள. இத்தகைய இவள், அரசர்கள் அனுமஇிப்படி. பாண் 

ய கேசாபெடியின் முன்னிலையிலிருந்து விணைவைைமீட்டிபப் 

பாட Bo) BMI hiner. ema பையா 2) (Rar 55a, 

குடுக்கை போற குவித்தல் , வலித்தல், பற்கள் முமுவதும் 

வெளிப்படக்காட்டல், உதடும்கண்ணும் புருவமும் கோடல், 

அருமுகங்லாட்டல், கழும்தைப் OFEMY SIM RG LAV, 

வளைசதல், Cow 2oIGEX, BG ் மகவிழ், நல், தலையை 

அசைத்தல், நடுங்ருநல், ஒககால் முதலிய உறுப்புக்களெ5 

லாம் பலவித விகாரங்களை அடைதல், தொண்டை கட்டுதல், 

கம்மல், கோ ழைளெம்பல், கனை த்தல், வெடிரூல்பாய் நல் 

முூசலான குற்றங்கள் ஒரு சிறிது மில்லாமல் ₹சுவரின்மேல் 

ஏழுஇவை திருக்கும் சித்திரம் பாடி ற்றோ என்று சொல்லும் 

படி. பாடினாள். மிடற்ிரொலியும் வீணையின் சாதமும் ஒன் 

ிக்கலக் த கிதாமிர்ச சாலாயானது அவ்வவைக்கண்ணிருப் 

பாரது rds mor a Surgery Hog அவாதுூ உள்ள 

மெல்லாம் இனா கய் bi QD சைமயமாக்கிவிட்ட தூ, ௮ தனால் அங்கு 

ள்ளாரிற் பலர், 4 மற 1! ஹா என்ட மொ sous ws 39. 

BIT GB 
க e e ‘ ட கு ௩ « உ 

வழு... முழக்கி ககர 2901 7.1) தட ௦077 LQ 2 அடப் & ரீ தலை லி 

மெவண்ணமாய், “அரும், கரும் கத கோலெம் என்ற பெயர் 

இப்பைக்தொடிக்குத் தகும்,” என் னர். வேறு பலர் பாவ 

சத்சால் சிறிதும் ௮டாமல் ௮ ரயாமல் கட்டிவைத்து கலை
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களப்போல் அப்படியே இருக்கது விட்டனர், அக்காட்டி. 

னள மிருகங்களும் பறவைகறஙகூட அச்ளு லே அடுத் 

அர்ரூற்ந்து சிறிதும் ஹாவாரம் செய்்.பாமல் செவிசாய்த்து 
கை. சச . . - ச ் . ச 

ன்னிசையில் மனங்கலப் பத்தம்மையே மறந்து நி னவா 

ui Ty பாண்டி யம று, சைப் லி மையி ற் க OF ர்க அவா) 7 
. ச சு ர, a . ry . . 

வர்ல Bod Bl செவிகளை அபய ண்மகளின் gX னிய ம bb GD 

ட ் [ஆ 2 . iy . , 2 ச ௪ ௪ (0 . 

(ரம் விழிகமா வடிவழருகறாமாக அற்பிதம் செய்துவிட்ட 

௮௦ அல்லசமல், விராமபி உட்கெரண்ட இரசையபருக்கம் 
ஸ் 3 WD ods ப 

. ச ௬ » rn m~ + * ம் ச உ க ௯ 

லு tL கம் அவளண்ப்பட்டது பால் உடலமெல்லாம் LOL 
ச் 

. அட 7௩ ச * ” ர * & s 

டைப் OF id ADS Dit 1) BOT of * & கோகிலமும் பார்டி பனா 

மேல் வைத்தகண்றைம் வம்பின்வழி நடிக்கும் விரலும் 
—/~ ட க ர து உ ரு + . . _ . . . . ட 

யல FAN பெ0ட்ட் 30) / கார்டர் சலி அமு ஞா. ப: ம OU oT TL 

om wy ட ச ந . / 4 ச் e ட 

AN LP HTD UIT கானம் செய் ந A) Dp! 6B ewer . உடனே 

[ 

பாண்டியன், ௮௩௮௧2 கோகிலததை அவலுடன் கோக்கிப் 

பற்பலவாறு புகமக்.நூ வடவேரதர் தமக்களிக்க அபரணங் 

கால் அவளை அலங்கரிழ்மான். இப்படி இவன் செய்த 

தையும் அவவிசை ning அ௮ப்பாண்டியணயே கோக்கப் 

படி. அவன் அழகில் ஈடுபட்டு விட்டநையுங்கண்ட அரிய 

வரசர், அவவிருவரலு மனோதமும் நிறைவேறும் வண்ணம் 

அதப் பாட்டுக்குயில்யும் ஐர் கராணிக்கப் பொருளே 

போற் பாண்டியனுக்களிக்க, அவனும் அவளைக்கைக்கொண் 

டான்.  குலசேகரபாரண்டியனால் மற்றொரு மணவியாகப் 

பாவிக்கப்பட்ட அத்த சக்த மடரக்ை, வேள்மகனை அடுத் 

லுநிற்கும் ரசிதேவியைப்போல் அவனை அடுத்துவிளங்கி உள் 

ஊலங்களிப்ப உடலம் பூரித்தாள், 

ட் eta dle”
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6--லது [குல2?சக.ரபரண்டியன் ஆரிய சக்ரவர்த்தி 

மூதலானவருடன மதுரைக்கு மீ ண்டு, ] 

வடகாட்டு வேஈ்தரால் இங்ஙனம் சிலபகல் உபசரிக்கப் 

பெற்ற பாண்டியன் எம்மண்டலமுங் கொண்டவன், ஒருநாள் 

அவரிடத்தில் விடைகொண்டு கம்கோகிலத்துடன் தே 

ரேறித் தெற்கே கோக்கிப்பியாணப்பட்டான். சேனாபதியா 

இய ஆரிய சகரவர்த்தியும் படைகளை ௮ணிபெற வகுத்து 

நடத்தினான். சிலவாசம் செல்ல, எல்லோரும் இராஜதானி 

யாகிய மதுராபுரியில் வநதுசெர்க்தனர். சேர்ந்தறும், 

பாண்டியன் தனது அரண்மனையை ஈஅடுத்துள்ளதும், அரா 

மத்தாற் ரூழப்பெற்றதும், சிதசச்இர விலாரூம் என்னும் பெ 

யாபூண்டதுமான லா oD | yb iT GOT மாளிகையில் அறத இசை 

மடந்தையை வசுத்திருக்கச்செய்து, வேண்டும் பொருள், 

ஏஏவல்,முகலியஎல்லாம்்௮அவள்ளண்ண தீஇின்படியே கல்கினான். 

நாளுக்குகா ar அவள்மேல் அவனுக்குக் காதல் வளர்த்து 

கொண்டேவக்த.து. அரிய சக்ரவர்த்திகளும் ஆவன அளித்து 

௮கேப்படியான மாகவேதனங்களும் கொடுத்துவக்தான. 

அடுக்க இன தில், குலசேகாபாண்டியனின் பிறந்தகாட் 

கொண்டாட்டமாயிருந்த படியால் அன்று ௮வன் சர்வா 

லங்காரங்களுஞ் செய்துகொண்டு 8தசக்இர விலாசத்றினின் 

றும் புறப்பட்டுப் பரிவாரங்கள் புடைநெருங்கிவு, அழகிய 

Wren te : ao eo ச் க வய ய்ய யய டட - ee ons ௮. லைகா கவ்விக். 

% இ த்சந்றிர விலாசத்தைச் 8 தீமதி விலாசம் எனவும் சொல் 

ல்ப்பபடும்,
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a g . ௬ * + . e * 

பொன் மலைபோல் அறி உன்ன ரமானஅம் அலஈ்கரிக்கப் பட் 

௨ துமாலா YF Sit swt மஹா LU மி த் [ஸ்ரீ ழு], ஆ (ர BLT Gh 

இத் SOD THA IW [இ T bob OT wl odlch Bay 7 ம் io At 7) ப்ப டி ம் 

பி சுரியமண்டலம்போற் (DEBE GBR Baa |) களும் ம்மா 
on 

சனத்தன்் மேல் விற்ற. யப் பதாணான், அம்தணார் எல்லாம் OF 

கூறு ஒருபா ல் அமாறிறனர. பலர ழி. பாவாரைரகறாும் 

கவிமாலிலகைகளால் அப்பாண்டி பனை. அலங்கரிச்துக்கொண் 

டிருந்தனர். ௮மைச்சர்கறாம், சேவைம்தலைவர்களும், பிரபுகி 
. ஆ ழு . . ர் 

BO? 4 VIG YG Bb LD ஸண்டபம்மில் OT oll D UB DAW [டமில் 

லாய. வரது நெருங்களர்.. வமக்சப்படி பலதாட்டுப் பு 

வலர்களும கையுறைப் பொருளோடு கப்பமாகக் கொடுக்கக் 
௮ . f உ / ° க ச . 2 பட 

கரவியங்களையுங் கொண்டுவக்னு ed igs கூலசேகரனது 

கரைகாற் ளேவடியை வணங்கி ஓரும் ஒதுங்கி கின்றனர் கு [pp படட பீப்பி இரும SD Bibi அன்டி. 

அப்பொழுது பாண்டியன், ஜனது கடைக்மண்ணிஞல் ங்கு 

வந்து நிறைந்த ப்பார் LITA DBD தனறு உள்ளன்பை 

cami apa Eo, wr er SOTO D FG) வடகாடுசென்றதும், 

AH COAT Vb கொண்டவள் ஏன்னும் ஓர் பெயர் 

டு 7 (7) ony oo Gr 4 O ; அ Noy r , ் , / ர் oy Lt DD BID, ob J Gu) oor ஓர பப ௮) இட ம LIL LD ஒப்பட OD 

ஒரு Bon ott oe LOLA BIW LD FIC m5 BAVA LS முூதலானவைக 
g ச . ty ச ச ட. ட . + 1 ப்ச் 

லாயம் பெற்றும்ண்டதுவரையுள்ள விருத்தாச் தங்கள் எல்லா 
௪ . ச 5 a . டச் . ட ச . ; . 

வற்றையும் விரித்துரைத்ரான், அவைகளை எலலாம் 
ச * ‘ ௩ ௪ | . ர் . 

கேட்ட அ௮ச்ரபையோர் அம்மஇிமகுலக் காதலனை, மிகமிக த் 

அதித்துப்பேசினர். பிறரு அவ்வரசன், அடுத்துநின்ற 
௨7 ௮மைர்சணொருவனை சோக்கி, 4 இன்று கமறு இருவோலக் 

. . tt omy" ou De oye (2 ye ச (2 Ex a அ ஈதர் கந காலாவராத வக்கரும உளமரம்யா?.. ஏன, அறி ற்கு 

oe my ச ் in ட அவர் 5 92 அவன், “எம்மண்டலமுன் கொண்டருளிய பாண்டிய குலசே 

கரசக்ரவா்தமியாரே!'இச்தாணியில்கமச்குட்பட்ட தரா இிபரில்
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ஒருவனை 4 Doll! 1 மற்றையக் காவலர் பராவரும் கடைமைப் 

படிக கொடுக்க வெண்டுவ கப்பம் காணி கையும் காணச் 

ந் வ ஈல்கிக கருணைக்குப் பாக்கிரரரப் இங்குர்காளனே. அமர் 

BREE DT. வராத ஒருவன் LIT ayo) om னில் இலங் 

கையர் கோனாகிப முரலாவறு புவரேேகபாரு என்ப 

வன். இவனுடைய கப்பன், பாட்டன் முமலானவர் மை 

ப்படி, இறை செலுகத்ிவற்திருககின்றனர். இந்தப் புவ 

கேகபாகு சமீபகாலத்நில்கான் பட்டம் பெற்றிருக்கிறான், 

இவன் பாண்டிமன் குலத்தின்பராக்கிரமக்களை அறிபாதவனு 

மல்லன். இப்படி இருக்தும் எற்பட்ட காலதோஷத்தாலோ 

முடியெடுச்தூ அரியணை யேறிவிட்ட முறுக்காலோ, ஈனமஇி 

படைழ்தல அன்மர்திரிகளின் போமனையாலோ, வேறெ 

CHS காரணத் நாலோ இவன் இரண்டொரு “auc ap eG on wis 

UADST TLD QLD URBTSS(LP mplo gb இருக்கின்றான், ”? என் 

முன், எனவே HVC FSI ar சிறிது கனங்கொண்டு இவந்த 

கண்ணுடன் அ௮ஷமச்சரை அந்த கோக்க, © HG புவ 

நேகபாகு கப்பழ்துடன் வந்து காலில் வணங்குகிருனாச அல் 

லனுகாலனார் ஊர்போய்ச் சேருகிறானா2 இவற்றில் ஒன்றைக் 

சட்டெனத்தூதன் மலங்கேட் டற்யுங்கள்,” என்று அஞ் 

ஞை யிட்டு அச்சபையிலுள்ளார் யாவர்க்கும் செய்ய தீதகும் 

மரியாதைகள் யாவுஞ்செய்வித்து, விடைகொடுகக, Ha 

செல்லோரும் தர்தம்மிடங்களிற் சாரர்ரனர்.. பாண்டியலும் 

இ.தகோகிலம் பறிர்வற்து உபசரிப்பச் மதி விலாசத்தில் 

சென்றெபய்தினான். 

அரசன் அகன்றறும் அமைச்சரும் சேனைத் தலைவர்க 

ளும் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து புவறேகபாருவுக்கு ஒர் இலிமதம் 

வரையலாயினர்,
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9-வது (இலங்கைப் புவகேகபாகு மன்ன ுக்குப்பாண்டி. 

யன் அமைச்சர் வரைக்க அஞ்ஞாபத்திரம்);) 

wate   

 ஒறமசேது பரியந்தம் இசைககொடி சாட்டி எம்மண் 

டலமுங்கொண்டருளிய சகதரகுலோம்பவரான ஸ்ரீமாறவர்ம 

ஞலசேகாபாண்டிய சக்காவாத்தி அவர்கள், இலங்கைப் புவ 

கேகபாகுமன்னனுக்குவரைவித்தஆஞ்ஞாப திரம். நீ சிலதுன் 

மந்தி/களின் வார்த்தையைக் கேட்டுச்சில்லாண்டுகளாகக் 

கொடுக்கவேண்டுச்திறைப் பொருமாக் கொடுக்காமலிருக்றின் 

றனை. குறிப்பிட்ட காலங்களில் வந்து ஈமது ரூரைகழல் 

வணங்கி எதிரில்நிற்கின்றல். உனதுதகப்பன் பாட்டன் முத 

லானவர்களின் ஒழுக்கங்களினின்.றும் பெரிதும் மாறுபட்டு 

நடக்கின்றனை.நீ இப்படி இ.ருத்கலைக்கண்டு நாம் உன்னை மிக 

வும் வெறுஃகின்றோம், போனநும்பாக, இனியேலும் இந் 

திக்கட்டளைத இருமூகத்சைக்கண்டவுடனேயே கொடுக்கத் 

தவறிய கப்பப்பண தடின்மும்மடங்குகூட்டிககொணர்ந்து ஈம் 

மூன்னிலையிற்குவிந்துக் கும்பிடக் கடவை, இன்றேல், உன 

அ ஆருயிர் ௮ர்தகன் ஊரிலும் உன் உடலம் நாய் நரிகளின் 

வயி றுகளிலும், உன்னால் அளப்பட்டுவறும் அழி சூழ் இலங் 

கை எமது ஆக்கினா சக்காத்துள்ளும் அடங்கிவிடும். இதற் 

கோர் ஐயமே இராது,” 

  

10-வ௫ (ஆன்ஞாபத்திரச். துடன் தூதன் இலங்கையிற் 

சேறலும் அச்காட்டின் வளங்களும்) 

இங்கனம் வரைந்த இலிகதெத்நில் மீன இலச்சனையும் 

பொறித்து அனை, நற்குடிப் பிறப்பும், நற்குணமும் கல்வி
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கேள்வி, சொல்வன்மை, தன்னாசன் மாட்டு அன்புடை 

மை, நீதி.நால் தாய்ச்), பகை௮ரசரின்முகம்சோக்கி ௮கநில் 

அறியும் அறிவு நுணுக்கம், கால தேசங்களுக்குச் தக்கப்படி 

உபாயமறிதல், மனத்தூய்மை உண்மை ஆழகோக்கி 

யோசுிக்குக் தன்மை, துணிவு,முடிவுகாலம்அடுக்கனும் அஞ்சா 

து கனனாசன்கூறி.பதைப் பகையரசனிடம் பகருமோர் மனத் 

ண்மை, முதலான குணங்களெல்லாம் வாய்க்கப்பெற்ற 

ஓர் தாதனிடங் கொடுத்து, நீ விரைந்து சென்று இலங்கை 

-விரசனாகிய புவநேகபாகு விடங்கொடுத்து அவன் கூறும் 

வாய் மொழிக்கேற்றவாறு சொல்வன சொல்லி ௮றிவன 

அறிக்து வருவாயாக,” என, அவனும் அவ்விடத்தை விட்டு 

நீங்கிக் தென்கிழக்குக்கடற்கரையை அண்மிப்படவேறி இல 

நகைத் தீவின் வடகரையில் வநிறங்கினன். கடற்கரை 

யோசத்திலுள்ள துறைமுகங்களிலெல்லாம் சிறிதும் பெரிது 

மான தோணிகளுங் கப்பல்களுங் கட்குடியர் போலவும் 

கரிக்குவங்களைப்போலவும் அசைந்துகொண்டிரு த் தலையும், 

காநாகிதமானசரக்குகள் ஏற்றுமதி இறக் குமதி யாகிக்கொண் 

டி.ரு த்கலையும், தன்னாட்டுப் பொருள்களும் Qn sus ge 

சமான்களும் ஆங்காங்குப் பற்பல குன்றங்களைப்போற் குவி 

நீனு பெத்தலையும், உணக்கு மீன் குவிபல்களையும், உப்பும் 

-இப்பியும்சங்கும்மு த்தும் வெள்ளிவவெற்பெனப்பற்பலஇடங்க 

 விற்பவிக்டெத்தலையும், கலங்கரைவிளக்கமும்கருமலைபோன் 

ற்தோற்ற த்தவானபாதவர் வதிதரும் பல்லாயிசக்கணக்கான 

'குடிசைகளையும்,அரசமாளிகையையும்சுங்கம் பெறுவோர் தங் 

கும்சாவடி. மூமலான கட்டிடங்களையும், கண்டு பிரமித்தான், 

அப்பாலத்தாதன் காட்டுக்குள் நடந்தான். செல்லும் 

கெறியெல்லாம் செந்கெல்லும் வாழையும் செகங்கும் மாவும்



26 குல்சேகரபாண்டியன் அல்லது 

பலாவும் காய்கனிகளின் பொறை ஆற்றாது வளைர்து வரைய 

இகிற்றலைக்கண்டு, இப்படிப்பட்ட செழிப்பான பூமியை எங் 

குங்கண்ட நில்லை என எண்ணிக்கொண்டே ஏகினான். இங் 

நனம் இவன் பலகாவதங்கள் லெ நாளாகக் கடந்தான்: 

இடையிடை. நீர் நிலவளங்களிழ் சிறஈ்தகுப்பங்களும் பெரிய 

பெரிய ஊர்களும் பட்டணங்களும் பற்பல கண்டு அப்பாற் 

படாத்தான். இப்படி பல பகல் பிரயாணம் செய்து யாழப் 

பாரணம் என்னும் தேசத்திற் புகுந்தான். அங்குள்ள பல 
வளங்களையும் செல்வச் றெப்பையும் பாரதப் | பார்தது 

Aw துள்ளங்களித்சானேலும் சிறிது பொருமையுங் 

செரண்டான். பிறகு அவன், அந்நாட்டின் தலை நகரும் 

இராஜதானியுமான சுப்பகிரி என்னும் பட்டணசக்தைக் கண் 

டான். இந்நகரம், செடி கொடிகளாலும் செழித்தோங்கிப 

விரு ஜாதிகளாலும் பொறியப்பெற்ற உன்னதமான மலை 

களாற் சூழப்பெற்றது. அப்பால் அழமும் அகலமுமான 

அகழியாலும் அதற்கப்பரல் கருங்கற்களால் நெருங்க வலி 

யறப்பணி செப்யப்பட்டதான ஓர் பெருங்கோட்டையாலும் 

வளைதரப்பெற்றது. விரர்கள் பலராலும் இரவும் பகலும் 

காக்கப்பட்ட வாயில்ககா உடையது. கம்பீரமான தோற் 

ற.த்தால் விளங்குவது. இப்படிப்பட்ட கோட்டை கொ,£த 

ளங்களைக் கண்ட அத்ழாதன், சிறிது ௮ச்சங்கொண்டான்- 

எனராலும், அடுத்தபடியாக அவன்பாண்டியனுடைய பராக் 

கரமத்தையும், படைத்தலைவனான ஆரிய சக்கரவர்த்தியின் 

அறிவாண்மைகளையும், உள்ளத்தில் உன்னிப் பெரிதும் 

இடங்கொண்டான்;. :
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11-வது (சுப்படரி சகர வர்ணனையும், தாதன் தன் 

வருகையைப் புவகேகபாகுவுக்குச் தெரிவித்தலும் ) 

  

ப. பிறகவன் அக்கோட்டைக்குட் சென்றான். Had 

டத்தில் விஸ்தாமான ௮கசேச விஇசள், ஒன்றின் பின்னொன் 

ருய்கவரத்தினமணிக்கோவையைப்போல் வெகு ஒழுக்காப்ப் 

பலவிதமான வர்ணங்கள் தீற்றப்பெற்ற மாடகூடங்களை 

உடையனவாய் விளங்கின. வீடுகள் எல்லாம் மலைகளை ஒத்த 

(Hs go, அ௮வவீடுகளின் வாசல்களெல்லாம் ௮ம்மலைகளி 

அள்ள குகைகளபோன்றிருர் தன. அவவாயில்வழிச்சென் று 

மீம் ஆடவர்கள் யாவரும் அரிமாவை நிகர்த்து விளக்கி 

னர். நதூ௫ுதுரும்புகள் இல்லாதபடி. சதம் “செய்யப்பட்ட 

தெருக்களில், சங்கிலித்தொடர்போல் புருஷரும் பெண்டி. 

ரம் சதாசென்று மீண்டுகொண்டிருர்கனர், பற்பல வா 

சனங்களும் ஓய்வொழிவில்லாமற் போய்க்கொண்டும் வந்து 

கொண்டுமிருந்தன., கொடிகள் கட்டப்பெறா5 மாளிகை 

களும், கோலம் செய்யப்படாத வாசல்களும், கோயிலில் 

லாத தெருக்களும் அங்கில்லை என்றே சொல்லலாம், 

அல்லாமலும் அங்கு அன னசாலை, ௮றச்சாலை, கல்விச்சாலை 

மடாலயம், பெள த்தாலயம், பிறவும் . உள்ள கோயில்களும் 

பல விளங்கிக்கொண்டிருக்கன. இவைகளை யெல்லாங் 

கண்ணாக்கண்டு களித்துச் சென்ற அத்தா கன், அச்சரியப் 

பட்டவஞாய், இர் ஈப்படரி,ககருக்குஇணையாவதுசுவர்க்க 

ஈகசே அன்றி வேறு இல்லை!” எனச்சொல்லிக்கொண்ட ஈன். 

அப்பால் ௮வன் அரசன் இருக்கும் ௮ரண்மனையை யடுத் 

தான், அ௮வ்வரசமாளிகையில் சிற்பிகள் வனைந்திருக்கும்
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வேலைப்பாடுகளை கோக்டச்சிறிது சோம் இகைத்து நின்றான்: 

அ சாரவாசலில் ஆயுதபாணிகளாய்க் இறந்த கண். மூடாது 

நின்று கொண்டிருக்கும், காவலாளிகளில் ஒருவனிடத்தில், 

தன்னை, இன்னானெக் தெரிவித்து, Area spots 

குமாறு கேட்டுக்கொள்ள, ௮வனும் அவ்வாறே சென்று, 

புவசேகபாகு மன்னனிடர் தெரிவித்தான். தெரிவிக்கவே, 

அர்த இலங்கை வேந்தன், சல நிமிடங்கள் வரை போசனை 

யிலிருந்து விட்டு, அந்த வாயிற்காவலனை கோக்க, நீ 

விரைந்து சென்று ஈமது வச்சிரபாகு, சித்தவாமன் முதலான 

மந்திரிமார்களையும், வீரசிம்மளன் உட்பட்ட சேனைத்தலைவர் 

களையும் இங்கு ௮தி சீக்கிரம் ௮அழைத்துவா'” ஏன, அவனும் 

௮வ்வாறே சென்று அவர்கள் யரவரையும் கூட்டி.க்கொண்டு 

ay ib BT OD. 

12-வது (புவசகேகபாகு ஆஞ்ஞாபத்இரத்தைக் கண்டு 

முணிதல். 7. 

  

வந்த அமைச்சர்களும், ௮நீகினித் தலைவர்களும் அர 

சனை வணங்க, அங்கோர் இருக்கையில் அமர்ந்த பின்னர், 

இலங்கையர் கோன் அவர்களை நோக்கி, * அன்புடையிர/' 

பாண்டியன் தூதன் இதோ (வாசலில் வத்இிருக்கின்றான். 

அவன் கூறுவது 4 இன்னது கான் '? என்பதை நாம் ௮றி. 

வோமே, செய்யவேண்டுவது என்னை? '” எனலும், மச்இரி 

வச்சரபாகு, * சுவாமி, இலங்கேசா! சாம் ௮றிவோம் என் 

ரூலும் வந்த தூ.கன் சொல்வதையுங் கேட்டுத்தான் மேலே
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யோிக்கவேண்டும்'' எனலும் ௮ப்பொழுதே தமிழ் சாட் 

டுக் தூகனுமுள்ளே வருவிககப்பட்டான். வரச நாதன் 

அ௮ரிபணைமேல் விற்றிருக்கும் ௮ரசன் முன்னி௯ையிற் சென்று 

நிற்க, சிங்களரிறைவன் அவனைப்பார்து, தூத வந்த 

விப த்தைச்சொல் '” எனலும், அவன் மடியிலிருந்த பாண் 

டியன் இலிகிகச்தை யெடுத்து நீட்டினான். அதனை அடுத்து 

இருக்க மக்நிரி ஒருவன் வாங்கி ௮ரசன் உத்தரவின் மேற் 

படித்து முடித்தான். றில் அடங்கிக் இடந்த விஷபங்க 

ளைக் கேட்டதும் அந்த அ௮ரசனோடு அங்கிருக்தார் தலை 

களெல்லாம் அவமானம்தாற் கவிழ்ந்மன. ச்ஷண்மே 

அ௮டங்காச்சினத்தால் ௮வைகளெொல்லாம் நிமிந்தன அப் 

பொழுது புவகேகபாகு கண்களில் தீப்பொறி பறக்கக்2கா 

பி5.த; அத்நாதனை நோக்கிச் இற்டில சொல்லத் தொடங்கு 

கையில், வச்சிரபாகு ௮வனைகோக்கி4 ஓ! சிங்களர் சிக்க்மே? 

எய் தவனிருக்க அம்பை வெறுத்து வெருட்டுவாருமுண் 

டோ? தாதன் என்ன செய்வான், அவன் அங்குக் கொடுத்த 

தை இங்குக் கொடுத்தான். இவ்வளவே சினம் தணிக;'?. 

என்று சொல்லி விட்டு Msgr ster அப்பா லோரிடத்ுற் 

காத்து இருக்குமாறு அனுப்பிவிட்டான், பிறகு அவர்கள். 

லோசனை செய்யத்தொடங்கனர், 

  

18-வது “ஆலோசனை செய்தல் அரசன் கூற்று, ). 

  

 ௮தியூகசாலிகளான ௮மைச்சர்களே! பராக்கெம 

சாலிகளான படைத்தலைவர்களே| என்ன சொல்ல? பாண்
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ஒ.யரரட்டு மன்னரில் அேகர் பட்டம்பெற்றவுடன் ஈம்ராட் 

டின்மேற் படையெடுததுவந்து பொருதுவதும் நம்மிடத்இற் 

கப்பம் வாங்குவதும் வழக்கமாய்ப் போய்விட்டன, இர் 

£கழ்ச்சி வெுபுராகதன கால முதறகொண்டே பெரும்பா 

லும் ஏற்பட்டிருப்பதகாகச் சரித்தித்தால் அறியக்டெக்இன் 

று. ஆறிபாண்டியராசளிற் பலர் இக்காட்டைக் கொள்ளை 

இட்டுக2காண்டு போனதுபோக, அவர்க்கு இப்பால் பாண் 

டியன் வரகுணன் ஏலபான் இங்குப் படையுடன் வந்து விர 

இனால் எனது முன்னோ வென்று பொன்மணி மூஃலான 

நிதிகளை யெல்லாம் பொழதிபாமியாகக்கட்டிககொண்டு போ 

யிருக்கறுன். அப்பால் மாறன் ஸ்ரீ வல்லப ஏகவீரபரசக்ர 

கோலாகலன் என்பவன் இரண்ட சேனையுடன் இச்சிங்க 

ளத்திற் புழுர்து இங்குப் பட்டத்தாசனாயிருக்த அகபேரதஇ 

என்பானையும் - அவன் இளய சகோதரராகிய ௪€லமேகசே 

னன்; மஹேந்தன் இவர்களையும் அடக்கி வேறொருவனை 

அரியணையிலைத்றி அரண்மனையிலுள்ள அபாணப்பபட்டிக 

ளையும் பெளத்தாலயங்களிலிருக்த தங்க விக்கிரசுங்களையு 

மெடுத்துக்கொண்டதுமன்றி இவ்வூரையும் எரியிட்டெரித் 

துச்சென்றான். பிறகு மாறவர்மன் சு தரபாண்டியன் என் 

பவன், இங்கணெய்தி இமைப்புற்றிருந்த எனது முன்னோ 

ரிலொருவரை ஜெயித்து எத்தனையோ பணம் நிறைந்திருந்த 

பைகளை எடுத்துச்சென்றதுமல்லாமல் இக்காட்டை வென்ற 

தற்கறிகுறி.பாகத் மன்னாட்டில் ஒர்சோலையை' வைத்து 

அதற்கு ஈழங்கொண்டசோலை என்று பெயரிட்டிருப்ப 

தாகவும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இவனுக்கப்பால் 

எம்மண்டலமுங்கெரண்ட சுக்தரபாணடி.யன் என்பவன், 

தன்னுடைய விரசோதியாயெ ஹோசல நரசிங்க மன்னவனுக்
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கு, எனது முன்னோரில் ஒருவர் எசோ படைத்துணைசெய்த 

தாய் நினைத்து, இங்குச் சேனையுடன் சினந்துவந்து இக்காட் 

டைப்படாத பாடுபடு] பளவிறர் 2 பொருட்ருவிபல்களை 

யெல்லாம் 'அடியற அ௮ள்ளிக்கொண்டதுமல்லாமல் இவ 

'விலங்கையை இசாமனைப்போல் ஜெயித்து விட்டதாகப் பா 

வித்துக் “கோதண்ட இராமன்'' என்ற ஓர் பெயரையும் சூட் 

டிக்கொண்டான். இப்படியே சில சோழவேக்தா களும் இக் 

த ஈழத்தைப் பாழாக்கிப் போயி.ருக்கின்றனர். இத்தமிழ் 

காட்டாசர்கள் பலகாலக்களிலும் மெய்.துவக்த கொடுமைக 

ளையும் அவமானத்தையும் எனத முன்னோர் எவ்வாறு பொ 

1 $Bc%% wen Gar யான் அறியேலா, ௮வரைப்போல் இருக்க 

என்மன மிசையகில்லை, அதனை நினைக்கு? தொறும் என் 

இருதயம் குழம்பித்தவிக்கின்றது. அந்நிய அரசனுக்குத் 

தஇிறை௮ளத்து அ௮டிவணங்கி நிற்குமொருவனுக்கு DT Foor 

என்ற பட்டம் அ௮வமானத்கதைக் கொடுப்பதன்றி வேறு 

முண்டோ? இனியான் அந்தக்குலசேகானுக்குக் கீழ்ப்பட்ட 

சிற்றாசனாயிருக்கவேமாட்டேன். பெரிதுமானமே, அன்றிப் 

பிராணனல்ல, கான் சொல்லவேண்டுவன சொல்லிவிட் 

டேன், உமது உள்ளத்தையும் உரைக்க வேண்டுிகி2றன்,'” 

எனலும் முதுமைப் பருவத்தவனான *'சிச்தவாமன'' என் 

னும் அமைச்சன் எழுது கூறலானான். ப 

34-வது. (சித sar weir என்னும் அமைச்சன் கூறியது ] 

ந் 

- அரசர்க்காசே/ காலழேச வர்த்தமானங்களைப் பார்க் 

கும் பொழுது பாண்டியனுடன் போர் தொடங்க இது சமய
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மல்ல. இக்குலசேகாபாண்டி.யன்மகுடம் தரித்தும் நல்வினை 

யின் பயனால் ஈன்மதியே ௮வனுக்கு மேலோக்கிம் கொண்டி 

ருந்தது. அனால் அவன் தனக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்த சற்ற 

சசாகளுக்கு உசிதம் போல் வேண்டுவன விட்டுக்கொடுத்து 

அளர்கள் வாவமையும் (எள் என்னும் முன்னர் எண்ணெ 

யாய் வத்து நிற்கும்படி Qe கொண்டான். பிறகு, அவன் 

வடகாட்டையும் வெல்லக்கசூதி அளவிறக்த சேனையுடன் 

அங்குச்சென்று சண்டை செய்து, சேனைகளிற் சிறிதுஞ் சா 

வக்கொடாமல் ஓர் தநரத்தால் அவ்வாரிய அரசர்கள் அனை 

வரையும் அத்தியந்த அப்தர்களாக்கிக் கொண்டதோடு, ௮௪ 

காய சூனான ஆரிய சக்ரவர்த்தி என்னும் ஓர் படைத்;தலை 

வனையும் கைவசப்படுத்துிக் கொண்டிருக்கின்றான். இத்தலை 

வன் இந்திரசிற்தையும் தக்தாத்தால் போர்த்தொழிலில் ஏமாற் 

றப்பட்டவன், இப்பாண்டியன் சொப்பனத்தில் நினைத்தா 

௮ம் அப்பொழுதே வந்து எல்லாப்படியாலும் உதவிபுரிய 
அவ வடவேக்தர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இவை 

யெல்லாம் ஒற்றரால் அறிந்தவை, .அன்றியும் கன்னித்துறை 

முதல் .பனிவுரை வரையிலுமுள்ள பிரஜைகளெல்லாம் இம்மா 

றன் ஆளுகையை மனமாச மகிழ்ச், வாயசா வாழ்த்தியவண் 

மாயிருக்கின்றனர். இவனுக்குரிய நாடுகளோ பல. அவை 

கன ஒவ்வொன்றும் பலநூறு யோஜனைப்பாப்புள்ளன.௮வை 

களில் வசிக்கும் ஜனங்களின் கணக்கோ கோடிக்கணக்கேயா 

கும். படைகளின் தொகுதியும் .இலக்ஷக்கணக்கே. இக் 

செய்தி இவவாருக, தங்களுக்குள்ள சாடுகளோ சிலவாகும் 

ஜன த்தொகையும் ஈருக்கமே. பருவமழையில்லாமையால் இ '; 

பொழுதிக்குப்பஞ்சம் கொஞ்சம் சலையெடுத்திருக்கன்றது.௮த 

னால் அவின்பால்குடிப்பாரும் ௮ன்னப்பாலுக்குதலாப்பறக் க 

ஷாம்பித்துவிட்டனர், சாடு திப்க்தசானால் ஈராதிபன் ,பரீ



தந்தாபஹாணம். 30 

டும் ஒய்ந்ததுகானே. இ நிற்க, பாண்டியன் படையிற் பா 

இயளவேனும் தங்கட்குப்பகாஇிகள் உளவா£ இல்லையே. 

பத்துடையானை எட்டுடையான் எவ்வாறு வெல்லுவான். இஃ 

தின்றி தாங்கள் சில்லாண்கெளாய்ச்கையாடிவந்தபக்ஷபாதச் 

செயல்களிஞால்நாட்டுக்குடிகவில்கம்இன ஜ்தைத்தவிற த்தமிழ் 

தாடுகளிலிருந்து wig இங்கு வரிக்கும் பிஜைகள் யாவரும். 

தங்களுடைய அட்சியை உள்ளத வெறுத்திருப்பதுமல்லா 

மல் உமககோர் பகையாசன் வருகையையும் எூர் பார்த்துக் 

கொண்டிருககின் றனர். வெற்றிமாலை ail ob ம்பம் வேர் 

தர்க்குப்படைப்பெருக்கும் பணச்செருக்குங்கு? ஜனங்களின் 

கேசமும் காலத்தின் செவ்வியம் இன் றியமையா நன. இவை 

நான்கும் ஈமக்கிப்பொழுதில்ல். அதனாற் சமாதானமே தக்க 

தென்று தோன்றுகிறது. அப்பால், தருவளப்படி. செப்த 

Chara” என்முன்: 

  

19-வது [ வச்சிரபாரு என்னும் மச்திரி கூறுவது, ] 

- இத்தவாமன் செப்பிருடிந் ததும், மற்மிறாரு மர்திரியாகெய 

வச்சிாபாகு என்பவன், சிங்கம்போற் கர்ச்சித்தெழுக்து 

அரசனை வணங்கி **ஏஇரற்ற வீரதீர ஈமசேசாஇபஇியே/ மெத் 

தப்படித்தசித்தவாமனுக்குத்தற்காலம்பு திககெட்டுப்போப் 

விட்டசென்றே கினைக்கிறேன். மேலும் வயஅ செல்லச்செல் 

ல ஞாபகத்சப்பு வரும். அப்பாலும் வயதாக அறிவு wipes 

கும். அதற்குப் பிறகுதான் அவியுமுடலை விட்டு கக்கும்'” என 

உலகத்தார் கூறுவல, இப்பொழுது இவனிடத்திம் கண் 

கூடாகக் . கண்டுகொண்டேன். இவன் அறிவில்லாமல் உளி
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யவைகளைத் தாங்கள் ௮5ததிற் கொள்ளமாட்டீர்களென்றே 

நீனைக்கின்றேன். உலகத்தில் அரசர் என்றிருப்பவர் எப்பொ 

முதும் வெற்றிகொள்வதுமில்லை, தோல்வியு றுவதுமில்லை. சில 

பாண்டிய அரசரகளாலும், சோழவேநக்தராலும் இந்த ஈழ 

நாடு பலமுறையும் வெல்லப்பட்டதென்றும், பாழாக்கப்பட் 

டதெனவும் சொன்னீர்கள். அதுபோல் இவ்விலங் றகக் காவ 

லாகளாலும், தமிழ்காடுகள் காக்கப்பட்டும் தகிககப்பட்டும் 

போயிருக்கின்றன.  இவவாலாற்றினிற் சில சொல்வேன், 
கேட்பீராக. 

ஆதிகாலத்தில் இகத நாட்டை இராவணேசுவரன் அரு 

பற்றிவர்கான். அவனுடைய பராக்காமத்ழைப்பற்றிப்பேச 

வென்றால், அது இங்கடங்குவதன்று. ௮வன் ஒருகாலத்தில் 

ஒருமலையையும் வேரொடு பிடுங்கினான். கடலையுங் கலக்க நினை 

க்தான். இக்குவிஜயத்தில் தேவரையும், மனிதரையும் வென்று 

அவர்களைத் தனக்குரிய குற்றேவல்கள் செய்யப்பணித்தான்” 

தன்னுடையமாத்தமகனான மேகா தனை யேலிஇந்தரனைக்கட் 

டி.க்கொணரச் செய்து, அவனுக்கு இர்இரஜித்து”” என்ற 

பெயரைச் சூட்டினான். இகத இர்இரஜித்தைப்போல் தந்திரப் 

போர்செய்பவர்கள் இவனுக்கு முன்னும் இருக் ததில்லை. பின் 

ம்பிறக்கப்போவநில்லை, இவனுக்கு த சம்பிஅக்ஷயன் என்ப 

வன. இக்தஅசுியனைச்சொப்பனத்திற் கண்டாலும் அந்த 

கணமே தேவர்கள் சோர்ந்துவிமுந்து மூர்ச்சை போய 

விடிவாரகள், இராவணனுக்கு அடுத்த தம்பி கும்பகர்ணன் 

என்பவன், இவனது வல்லமை எல்லை கடக்தது. இவன் 

உற ங்கினால் உலகம் இலர்கும். விழித்தால் ௮து கலங் 

கும். இன்னும் அதிகாயன், மஹாகாயன், 

மஹோதான், பிரகத்தன் முதலான அளவிறச்த வீரர்
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Soh Qs AHssloryprsor. இவாகளுடைய புயபல௫ 

தைப் புகல நாள்பல வேண்டும், இப்படிப்பட்ட விரர்களின் 

கூட்டங்களுங் கோடிக்கணக்கான சேனைகளுஞ் சூழஇருச்2 

அத்த இராவணனை வடகாட்டு வேந்தனாகிய : இராமன் என் 

பவன் குரங்குப்படைகளைக் கூட்டி.வரதற வென்றுவிட்டான், 

என்கிறார்கள், இருக்கலாம். இதற்கோர் காரணமுமூண்டு. 

இக்த இலங்கேசனுக்குக் கடைசித்தம்பி ஒருவனிருக்தான், 

அவன் பெயர் விபீஷணன் என்பது, அவன் மகாவஞ்சகன், 

குடும்பத்துரோகி, அப்படிப்பட்ட இவன் வெகுகாளாய் 

அண்ணன் இருக்கும் அரியணைமேல் தானிருச்துதனிக்கோல் 

செலுத்தவேண்டுமென்றெண்ணி, அரற்கேற்றகாலத்கையும் 

எதாபார்த்திருக்நான். இருக்கையில், தம்பியாகிய இலக்கு 

மணணனோடும், மனைவியாகிய சீதையோடுமி கோதாவரி தாழ் 

இல் வக்இிருக்க இராமன், ஈமது இலங்கையர்கோன் தங்கை 

யாகிய சூர்ப்பனகையின் காதையும் மூக்கையும் அறுத்து 

விட்டான். அது கண்டுபொரு2 இராவணேசுவரன், அந்த 

இராமன் மனைவியையும் அவவாறுபங்கப்படுக்காமல் அப்படி. 

யே அவளாத்தூக்கிக்கொண்டுவர்து, இங்குள்ளஅசோக 

வனத்திற் சிறைசெய்தான். ௮ாசர் எதே.!? இக இராம இரா 

வணரில் யோகியர் இன்னார் என்பதைப்பற் கி யான் சொல் 

லவேண்டியதில்லையே, நிற்க. சீதையிங்குச்சிறைப்பட்டிருக் 

தலைத்தெரிகதஇராமன், வானசச்சேனையுடன்வக்துஇக்கோட் 

டையை முற்றுகையிட நினைக்கையில் ௮ஈத விபீஷளான் இது 

தான் தக்கசமயமெனக்கருறிச் சரேலலன அந்த இராமனை 

யடைந்து வணங்கத்தன்னை இன்னானென த்தெரிவித்து, சரா 

ணம், சாணம்'என அவனும் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு, “இனி 

இரச இலங்காராஜ்யம் உனககே”'. என்று வாக்குத்தத்கமுஞ்
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செய்தான். பிறகு போர் மூண்டது. ௮ச்சண்டை பல நான் 

நடச்ச.து. ௮ப்பொழுதெல்லாம் அரோகியாிய 69 AMF 

ஷணன் இராமனையடுதது நின்றுகொண்டு, இராக்கத விரர் 

செய்யும் புத சாகக்பங்ககாமெல்லாம் வெளிப்படுத்கிக்சகொண் 

டேயிருக்கான். இப்படி Ham Oru gues star, YH 
* ] . on a ட ட ப r . . . ய ௪ . 

இலஙவகா ழு பன கம்ாு(டள்மரனா கோரதுறு.. (இதிநகு ம்காடரிக் ‘ 

(. 

க 

காம்பொன்றைக் கைக்சொள்ளாவிட்டால் அந்த இரரமன் 

நமது இராவணசக்கரவர்தீதியை வென்றுவிடுவானென்று 

நினைககறிர்களா? இத்ககையவிரரூர. இராவணேசுவரன் 

வீற்றிருந்த சிங்காதனத்தில் தாங்களும் எழுந்தருளியிருக் 

கின்றார்கள் என்பதைத்திருவுள தஇிற் சிந்றனைசெய்ய வர் 

கனை செய்அ கேட்டுக்கொள்கிய றன். தீ Bl ம் 

சில _நாற்றாண்டுகளின் மூன், இநகநாட்டிற் “சேனன்? 

என்னும் சக்கரவர்கறி செங்கோல் செலுத்திவருகையில் 

பாண்டியில் ANT HOM MTNA ஏன்னும் பாண்டியன் மகுடம் 

தரித்தனன். இவ்வரசன் தன் மரபினனான :₹மாயா பாண்டி... 

யன்!” என்பவனை அகியாயமாய்ச்லை குற்றங்களைக்கற்பித்து. 

வெறுத்து ௮வமானப்படுத்நினான். அது பொருதம் மா 

யாபாண்டியன் இங்குவர்று சமது சேனசக்ரவர்த்தியின் சே 

வடி.களில் வணங்கி தான் பாண்டியனார் பட்டபாடுகளையெல் 

லாம் புகன்று, சன்னைப்பாண்டிய சேசாடுபதியாகச் செய் 

விக்கவேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொண்டான். இப்படி... இவன். 

கேட்டுக்கொண்டபடி செய்துமுடிக்கத்திருவுளங் கொண்ட 

சேனவேர்தலும் அப்பொழுது அங்கிருக் த சேனைத்தலைவசை 

கோக்க நீங்கள் இப்பொழுே த படையுடன் மதுராபுரியிற் 

படார்து வாகுணவர்மனைப்புறம்பட ஓட்டி இச்சு மாயாபாண் 

டியனுக்கு மகுடாபிலேகஞ்செய்வித்து.வாருங்கள்''என உட,
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னே அவர்களும் பதினாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட படையுடன் 

கடல் கடந்து இரவில் மதுரையை வளைச்து, கோட்டைக் 

சுதகளிலும் கோபுசங்களிலும் மற்றுமுள்ள மாடமாளிகை 

சனிலும் தீயிட்டெரியச்செய்தனர். சிறிது பொழுதில் அந்த 

அலவாய் காளவாயில்ப்போல அக்கினியால் தலக்கப் 

பட்டுவிட்டது, அக்காலத்நில் அந்த மதுூரையூர் என்னபாடு 

பட்டி ருக்குமோ யானறியேன். பொழுது விடிந்ததும், வடக் 

கே சென்றிருந்த பாண்டியன் வரகூணவர்மன்; சேனையுடன் 

இரும்பிவந்து இலங்கைச்சேனையை யெதிர்த்துச் சிறிதுபொ 

முதற் படைகளையெல்லாம் பறிகொடுத்துப் பட்டபடுகாயத் 

தால் எங்கேயோசென்று இறந்றுவிட்டான். பிறகு இலங் 

கைச்சேனை தீதலைவர் அர மாயா பாண்டியனைச்டுங்காதன ந் 

இலேதந்றிச்சிறப்புற மகுடாபிலேகம் செய்வித்து முன்னிரு 

கபாண்டியர்கள் இங்கிருந்து கவர்க்துசென்ற செல்வங்க 

ளின் இரட்டிப்பான நாவியங்களைக்கைக்கொண்டு மீண்ட 

னர். இங்களர்சிங்கமே! இப்படிப்பட்ட சேனைத்தலைவர்கள் 

போன்ற படைத்தலைவர்கள், இன்னு தங்களுக்கிருக்க 

வே செய்கிறார்கள். இவ்விஷயமும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் 

தகொள்ளவேண்டுகிேேன்;, 

கொஞ்சவருடங்களுக்குமுன் இக்குச்செங்கோலோச்்௪ 

வந்த பசாக்கரமபரகு மன்னவலும் பாண்டிய நாட்டிறைவ 

னை பராககொமபாண்டியனும் மனங்கலந்த நட்பினராப் 

வாழ்க்துவக்தனர். வருகையில், ௮ந்தப்பராக்காம பாண்டிய 

னின் தாயாதியான குலசேகாபாண்டியன் என்பவன், ஓர் 

சோழவேக்தனின்உ தவியினால்௮தப்பராக்காமனை சாட்டை... 

விட்டுவிரட்டிச் சிங்காகனமேறினான்,. நாடி.ழர்த பராக்செ
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மன் இங்கேவந்து நட்பாளனாகிய நமது பராக்கிரமபாகு 

விடம் ஈடந்ததைச்சொல்லி வருந்தினான். நட்டவன் குஷ் 

ட,த்தைக்கண்டு சகியாக நம்மாசன், **இலங்காபுரி”' “Ong x 

asus? என்னலும் இரண்டு படைத்தலைவரை விளித்து “நீங 

களிருவரும் பெருஞ்செனையுடன்விரைக்் நுமதுரையிற்கென்று 

குலசேகரனைக்கொலைசெய்து, சமது சேசனான இப்பராக்கிர 

மனுக்கு அரசுரிமையை யளித்துவாருங்கள்'' ஏன்று ஆக்ஞை 

ட, அவர்களும் படையுடன்கடல் கடந்துமேலைக்கரையை 

யடுந்கையில் அங்குமுன்னமே இவர்வருகையைபறிந்து குல 

சேகாரனால் அனுப்பப்பட்டி ருந்த சேனைகள் போர்செய்யவா? 

அவைகளையெல்லாம் இவ்வீரர்கள் ஹதம் செய்தனர். அப் 

பால் இப்படைத்தலவர் மதுரையில்வந்து கோட்டையை 

மூற்றுகையிட்டனா.  குலசேகரனுக்கு உதவியாகச்ோ 

னும், சோழனும்படையுடன்வக்து: இவருடன்யு ததம்செய்ய, 

முடிவில் அவர்கள்யாவரும் தோற்றோடிவிட்டனர். பிறகு 

சில்கள த் தலைவர்,வடக் கேவிக்தியமல், தெற்கும்மேற்குங்கிழக் 

கும் கடல்கள் ௮௫ய இவவெல்லக்குட்பட்ட தேசங்களை 

யெல்லாம் வென்றனர். இதற்குள் பராக்கிமபாண்டியன் 

இறர்துவிட்டபடியால் அவனுடைய சந்ததியானவீரபாண் 

டியன்'”என்பவனை, அரியணையிலேற்றிமகுடம்புனைந்து, தாங் 

கள் ஜெயித்தசாடுகளையெல்லாம் ௮அவவிர பாண்டியனுக்கே 

கொடுத்து, இலங்கையில் மீள்வாராயினர். இங்கனம் வெற் 

றிமாலைசூடி.மீண்ட இவ்வீரர்களை, ஈம் பராக்கிமபாகு மன்ன 

வன், மிகச்சிலாகித்து, பல சம்மானங்களும் அ௮ளித்துவாழ்த் 

இனன்: பாண்டியநாட்டில் தனக்குக்கிடைத்தவெற்றிக்கறி 

குறியாக பாண்டு விஜயகம்' என்னும் பெயருடைய ஓர் 

இரொமத்தை இக்காட்டிலேயே ெறெப்புறப்பணிவித்துப்பெரி
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க பர்களுக்குச்தானஞ் செப்இருக்கின்றான். இவஷர் இப்ப 

வும் இங்கு நமது வெற்றிக்கொடியேயபோல்விளங்கிக்கொண் 

டிருக்கன்றத. இன்னும் எத்துணையோ ஈம்காட்டுவிரர்கள் 

அர்தத்தமிழ்காடுகளைக் சத்களிக்கச்செய்து கப்பம்வாங்கியி 
ருக்கின்றனர். அவருடைய வெந்றிப்பிரசாபங்களையெல் 

லாம் ஈம் காட்டுச்சரி ததிரங்கள் வரிசைவரிசையாய் விளக்கிக் 

கொண்டிருக்கின்றன. இவருடைய இரத்தமெல்லாம் இக் 

காட்டைவிட்டு எங்கும்போய்விடவில்ல். காலம் சென்ற, 

இலங்காபரி,ஜெக ம்விஜஐயசைப்போல் பல்லாயிரம்வீரர்கள் இப் 

பவும் இத்தேயத்தலிருக்கவே செய்கிறார்கள். அவர்கள் 

யாவரும் நீறுபூத்கதெருப்பேபோல் விளங்காமலிருக்கிறாச் 

கள... நாம் இப்பொழுது *பூ' என்று ஊதவேண்டியதுதான் 

சாமதம். உடனே அவர்கள் :புஸ்' என்று இளம்பி உலகத் 

தையே அழித்தாலும் அழித்துவிடுவார்கள், 

சித்தவாமன்**நம்காட்டிற் பஞ்சர் தலையெடுத்திருக்கிறது”” 

எனருன். உண்மைதான். அக்தப்பஞ்சம் ஈமக்குமாத்ிரம் 
தானா. இங்குவந்து போர்செய்பப்பட்டவர்க்கும் ௮துஉண் 
டல்லவா? இன்று ஒரு மழைபெய்தால் நாளை ஈமக்குப்பஞ் 

சம் ௪௫௫2 மேலும் ௮வன்:பாண்டியன் படையில் ஈம்படை 

பாதியளவுதானிருக்கு'' மென்றான். இருக்கலாம். பலத்தில் 

ஒரு சிங்களவிீரனுக்குப்பத்தும் தமிழரேனும்பற்றுவார்களா? 

தமிழ் சாடுகள் தானியம் விளையும் காடுகளே. ஈழகாடேோ 

தானியமும் இரத்தெனங்களும் விளையும் காடாயிருக்கின் றது. 

“பலஅரசாகள்பாண்டியனுக்குத்துணைவருவார்க”'ளென்றான். 

முன் இலங்காபுரியும் ஜெகக்விஜயனும் சென்று ௮டி.த்த 

அடி.த்தழும்புகள் அங்குள்ள எல்லாகாடுகளிலும் இன்னும் 

ஏழுகலைமுறைகளுக்கும் இருக்கவேசெப்யும் என்பதற்குலய



Ai) குலசேகரபாண்டியன் அல்லது 

மில்லை. இலங்காபுரியென்றால் உயிர்கலங்காத அரசர்கள் 

அந்நாடுகளில் சிலரும் உளரேயோ, இவ்வாறாக ஆங்குள்ள 

Calg ar Sar LIT OI LY WL GG GILL GAC oO) FUL எவ்வாறு 

இசைவார்கள்? ஒருபொழுதும் மாட்டவேமாட்டார்கள், 

விரத்திற்கும், வெற்றிக்கும், செல்வங்கட்கும், சிறப்புக்கும், 

கோட்டைகொத்தளங்கட்கும் ஒர் பீடம்போன்று விளங்கு 

வதான இந்த ஈழகாட்டிற்கிறைவராகிய தாக்களோ, அர்தத் 

தென்னவனைச்சசவித்து இறை அளப்பிர்கள்? ஈன்று கன்,று! 

௮ர் தக்ழெட்டுமனிதன் அசட்டுக்கசனமாக ஏதேதோபுலம்பி 

விட்டனன். அவைகளையொருசிறிறும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் 

மூன் தாங்கள் மானமே பெரிதென்று கூறியதற்கினங்கப் 
fo பச்சி போர்புரியவே துணிவீர்களென்_று சம்புகிறேன் என்றான். 

  

16-வது சேனாதிபதியாகிய வீரசிம்மளன் கூறியது) 

அப்பால் சேனாஇபடியான வீரசிம்மளன் எழுந்து அர 

சனை கோக்க ஈழர்பெருமானே?! 4: பகைவரைப்பணிக் துவா ழ 

கினைக்கும்பார்த்திபர்ககுப்படை எதற்கு? படைத்தலைவன் 

எதன்பொருட்டு? *௮சசகுல த்திற்பிறந்த விரராவார்க்கு ௮ 

காவது மூன்வைத்தகாலைப்பின் வாங்காது போரில் முனைந்து 

வெற்.றிமாலை சூடுதல்) அன்றி வீரசுவர்க்கம் புகுதல், இந்த 

இரண்டில் ஒன்றேயன்றி வேறில்லை'' என்பர், தாங்களும் 

இதனை அறிந்தே கூறினிர், பன்றாலும் இர்ச ஈரைத் தமனி 

தன் உரைத்தசொல் உங்கள் உள்ளத்தை யொருவேளை மாற் 

மிவிடுமோ என்று: அஞ்சியே இங்குகான் இவ்வாறு கூறி



தந்தாபஹரணம். 4] 

னேன். அரசூங்கமே! இனி நினைத்தபடி. போர்புரியவே 

னுணிவீராக. போர்மூகத்தில்௮க்தத்தமிழர்படையை இரத்த 

வெள்ள த்தில் முழுகியொழியும்படி செய்வ SUD Dy Als 

தப்பாண்டியனையும் அண்டிவேடம்பூண்டு அப்பால .மறைந 

தோடும்படியும் செய்துவிடுகிறேன், சண்டையில்லாமையால 

இந்நாட்டுவீரர்களின் புஜங்கெல்லாம் இனவரித்துக்கொண் 

டிருக்கின்றன'' என்றான். மற் றுமுள்ளமத்திரிகளும், சே 

னைத தலைவர்களும் இவ்வாறே வீரமொழிகள்பலகூறி மீசை 

களைமுறுக்கலாயினர். 

  

17-வது (புவகே. பாகு போர செய்வதாயப்ப: லைக் 

கடித்துக் கூறியதும் தூதன்கூ றிய புத்தி களும்,) 

  

இவையெல்லாங்கேட்டலும் அக்தப்புவகேகபாகு, கனல 

வா;குவின்மேல் வெ ற்றிமாலைசூடிவிட்டதாகவே கிளை ததுவிட் 

டான். அவன்கம்பீரமாக நிமிர்ச்துபுயங்களை கருலுக்கில் 

கொண்டு அங்குள்ளாரைப்பார்தது அன்பானவர்களே! உங் 

கள் கினைவும் எனது எண்ணமும் ஒன்றியிரு 22லே இனியாம் 

பெறப்போகும் வென்றிக்கறிகுறிபாகும். மில்கள் எல்லோ 

ரும் இருக்கும்9பாழு.து எனக்கே ஜஐபங்கிடைக்குிமன்பதற 

கையமுமுண்டோ... இல்லையேஇல்லை, இணி மிவிர்போர்புபி 

தற்குரியகாரியங்களை யெல்லாம் வெகு விரைவிற்ம செய்விர்க 

ளாக” எனறு அக்ளஜையிட்டனன. அப்பாலவன பாண்டி. 

யன் தூதனைவருவித்து, அவனைகொக்கிர் சீற்றங்கொண்டு 

LI D&C) DO) எனக்கடித்துக்தொண்டே. “அடா! மூடத் 

தூசனே! 8 இப்பொழு முழுருடனிபை உனது ௮1சனி
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சு உ . ச ச ச் க ர் 

Le sb bli சன்று அ்குல த்இற்பி ஐ௩த ஆணமக | GOT DY வணை 

என்னுடன் செருச்செப்யவாச்சொல், ௮ல்தில்லாவ சனானால் 

இறைப்பொருறா டன் வந்து எனறுஇருவடியை வணங்கச் 

Gera.” என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் கட; கடவென்று 

சப்தம் நழக்நூரங்கெட்கும்படி. பல்லைக்கடித்தான். இதே 
ப க க டி ஆ] சூ » டி ் » 

சம.பத்தில் அடுத்திருந்த மந்திரிகளும் தச்திரிகளும் கற, கற 

வெல்லும் ஒலிகிளம்பத்தமது பற்களைக்கடிக்கலாயினர். இப் 

கம் களா லுண்டசன இல “Denk > wala hy 1 Big ball ப்ரைட் oor இயன் வப 60 T Be செவிகலா 

பெல்லாம் செவி நுபமும்படி, FL) GV LL. Sa 

Geng. ouverts 250 aol boo corey sor BT 5am, GL) sp 

கங்ககொண்டு சகுங்களவேக்தனைசோக்கி “91Ca! Graf 
ச அஷ, டி om . ச ௩ எ e 

உனக்குவர ALISHKAD அபதழையறியாமற் சோல்லா 

வும் பல்லாலும் கடியகன்மையைககாண்பித்து விட்டனை. 

இம்செயலை யானி எனறு இறைவரிடஞ் சசன்,று செப்புவனா 

யம் உடனோ அமல்வரசர்பபருமான், தமது வாட்படையாற் 

படபடவன்று படிக் உன நாக்கையும், கடகட என்று 

கடி த்பற்ககாயும் வெட்டிவிம்த்தூவ தோடமை.பாமல், இத 

இவையும் திவாப்ப்பெய்து வெள்ளிபசாம்பராய்களியே உள் 

5 hy 0) Ov Ea Di சஎனழ்தைச்சிறிறு ந்ருநிற்பர் உன எத்தற்சகாண்ட அனழ்தைச்சுறிறு. அற்றுகிற்பர். னது 

முூன்னோமைப்போல நீயும் தலையால் கறையாளந்து வணக்க. 

முற்று. நடப்பாயேயானால் உய்ந்தாய, இன்றேல் மாயக் 

தாய. எட்டியோசிககும் ஆற்றலில்லாதவர் வார்த்தைக்குச் 

செவிக்கொடுத்துக்கெட்ட்ப்போகவேண்டாம்.அடக்கமில்லா 

தவனாய்கடந்துர்வடக்கிறுக்குங்காலனைவருவித்துக்கொள்ளா 

தே. இத்துணையுமுனது கன்மையைக்கருநியே இங்கைடுக் 

gions BS goo” வன்றான்- 

*வடக்கிருச்குங்காலன்--இங்குப்பாண்டி யராஜன்.
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16-வது (தாதனை பங்கப்படுத்திய Bt) 

  

0). உூ ௫ * * 5 ௪ 9 _ 

இவைகள்£க் 2கட்டதும் ௮௧5 இலங்கையர் கோ ணுக்கு 

அடரங்காககோபம்வக்அவிட்டது. உடனோ அவண் HY 5 AT 
ச ர ° ர 5. . * Wf) ட்ட 4 தன் தலையைர்துமிக நனிட உடைவாகாயு ரவி ST(Lp > pat mg 6 

. [ஆ ஆ அ 

தான், விரையவே அவளை அடு இருக்கு அமைச்சர நரை 

யினோர்கட்டிப்பிடி தீதுக்கொண்டு மன்னர்மன்் னன மன்ன 

செப்யத்துணிக றுவிட் உர? இக்தூத?ள. உமக்கெரியர 

வான்? 6s மீனக்கொடியோன் அங்குர் சொல்லியனுப்பி 

யை இக்ந ஈனக்கொடியோன் (2 mF UH IT FTV oor, 

32
 இவவளவேயன்றி வேலில்லை2ய. இணி, ஈர் இவன் மேல் epi 

nett 
ச உ ௪ ட ்் ர “ஆ ௩ 

கிய வாகா அப் பாண்டியன் மேலோச்ஈவிராக, Gams pas, 

மேற்செப்பாவேண்டு௪் காரியங்களிம் இர்ையைன் செறுற் 
Cian. wi ear mater ary abu) ne பல்ல tg 

அஃ, OLD OYLD, Eu ற Gl மே பெ Deo பரப 1 2] mw (O57 SITGUT G 

. . : ட ர கட ரட்ட ரூ 
குடும wb 60! இ பன பாறு றிரிலி (Epo pi Bor BOUT <P. mae, 

பாலும், மூ காலம், மில் இராம ணுல் அணுப்பப்பட்ட நாறு 

னான் அ றுமரனென்பவன், சமனு இரரவணு ஈக்காவர் 5 சியின் 
* J ’ ட ry 

முன்னிலையில் வந்து ஏர தோ அடா மொழிகள் சில தெ 

கெக பொறா கொண்ட கோபத்தால் அவர் வளை ‘ 5 Df Sho LJ CAPD BY] WW o> Toe ட பத்த ர கரி ond Di Ci 

a ர hf . . “ 7 * ல க ம் சு 

வெட்டி. வீம் கிதயறந்தனிமகையில் அ௮ண்டையிலுள்ளார் இப் 
A 4 * ட் பய ‘4 . ர அ க ் ழி கு உ . ஜி. 

tO. Fol FUL Bi DY TF, க ரூ DO BONG MEM LL LIDS UIT LIGIDC 

or) 3 Bl விஸ், ன் அவரைச் சுமாதானப்படுத: 1) விட்டு YS 5B 

(௭2 BIE, தீ நாகனின் அறம் பங்கமு றுமாறு வாலில் எண் 
து வ ட்ட டு ட இரு ட்டு 5 த Col amar uly அணைகளைக் FD) anh @ Hf MOSM அப்பால. ற 3 

ஒட்டிவிட்டகதைக் கேட்டிருக்தும் காங்கள் இக்கனக் தாது 

னின் சென்னியைக் துகிஃகம் gimPi ga ant? COT BH
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௬ 

௪ ௪ ௩ a) . ௪ உ ரூ 

மிகவும் அ.ர் சயியத்டை விளவிக்கின்றது.பிரதாப Lovee een! 

எற்ற தங்களை வெரு அலக்ஷிபமாக எடுத்மிதற ந்றுபேசிய 

இவனை இலகுவில் விட்டிவிடவுப் கூடாது, ஏனும் ஒரு 

. + ட ரு + ட ௩ . க க் ர உ சட 9) ம 

பங்கத்கைச் செய்துதான அபபாறபமுக்த2வண்டிம் எனறு 
ன 5 5) ர் ரு a) ; சு 0- . «wn ° த ஆ 

கூறி அரசனை அப்பணி பி லிரும்க்சசபதுனர; 

றர, அவ்வமைச்சர்கள் அத்து கனுக்குக கொடுகரும் 
e க " a டச். a oN ச (ஆ) « . ச 

அவமானத்தைப் பற்றிச் சிறிது பொமுறு யோசித்துவிட்டு, 
ania ad ட a + rep bey OT ல செய்வி த லாகிய பங்கம் ் (LEY. a ar அவனு னு “மாண்டு இத ம BBO BG tp 

. உ ஒரு ட ட ச ட [க] ர 4 ் « ) ட . ரூ e iG . 

தகக தாகும்!” என தீறுளிஈ தார்கள்: உடனே ஆஙமகார் மயிர் 

வின னன வறுவிக்கப்பட்டான். வன்மான். பாரரைடிபன் ey ட்ப 
‘ ச . ரூ.5) . ப் டர -~ ஆ! க ௩ ட ப்ட் 1 ட . 

GN FEMI பற்கியிரு த்து. ர்செல்ல சிலவரர்கள் கெருஎ்கினர். 
. « ச Mm 5 ‘ Mm ச ro » 4 . 

தெருங்கவே ரதன, அவாகள் தொக்கி நங்கமளன்னைத் 

தொடாதேயுஙக ove Of ot TF வரக் பப்டம் wo Fit ch) BT GT al vr wb ௦07 

. ரு + . . . * * . . 4 

ரல் மிகவம் சர்தொஷங்கான்”” ஏன் று சொல்லிவிட்டுக் நான் 
க ட் கு * க os . ர . . . ௪ 

இனிமேற் கொள்ளப்போகும் வேடத்தற்கெறறகான முண் 
௨௪ , os - : 0. LY. . டி நக்கோலம் ஒருகாசங்கூடச் செலயில்லாமலேய்ய கடைப் 
க . * ௬ ச . 5 ௬ ௪ ட 6 

பதற் ரூள்ளங்கள! த தவனாப் வெகு உல்லாசத்துடன் நடக்லு 
i] நாவிதன் முன்னிலையில் நலம்பெற இழுந்து கண்ணாடி ஆயம் 

கையிலைடுத௮ மொட்டையீடுக் கோலத்தைக் கண்ணிமமக் 

கொட்டாமற். பார்ழ்துக்கொண்டே யிருநற்தான். . வர 

வேலை நாடிந்தலும் பாண்டியன் தூதன் அங்கிருந்கு வெளிப் 

படூச்சப்பட்டனன், இவையெல்லாம் கண்டிருக்க புதிசொலி 

யானசத்தவாமன்; அந்தோ! அஇயில் மஹோ கரன்முலான 

துரமர்தாாகள் வார்ர்தையைக கேட்டு இராவண ராஜன் நாச 

மானான். அதுபோலவே இந்த வேர்தலும் வச்சிபாகுவின் 

நச்சமொழியால். காசமடையப் போகின்றான். ஏன்ன 

செய்யலாம்! எல்லாம் வினையின் பயனேயன்று வேறில்லை.!”
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எனப் பல பல னைந்து மனமூருகினான், அப்பால், அங்கிருக் 

கோரெல்லோரும் அரசனிடத்தில் விடைபெற்றுக் தத்தம் 

இடங்களிற்சாரர் னர், 

  

18-- வறு [தாதன் வேடமாருடி அறிவன அறிக்து 

செய்வனசெசெய்தல்.] c 

  

சூரியன் ௮ஸ்தமிந்தான், இராவானதும், அந்த சுப்ப 

Grutor சிறிதும் பெரிதுமான இீபங்களால் ஈக்ஷத்திர 

மண்டலம்போல்விராங்கியஅ.அரசமாளிகையின்மேன் மாடத் 

அச்சிபில் வைக்கப்பெற்றிருக்க ஓர் பெரிய தீபமான து பூர்னா 

சந்தூனைப்போல் அந்தத் திவுமுமுவதும் பிரகாசத்தை வீ9க் 

கொண்டிருந்தது. அங்குள்ளார் பலரும் புத்ச மதத்தனராத 

லால், அவாகள் வழக்கம்போல் புத்தாலயத்திற்குச் செல்வா 

ரும், தெரிசித்துமீள்வாருமாயிருக் கனர்.௮வணைவிஇயெல்லாம் 

எண்ணும் காணயங்களின் கலகலப்பும், கொள்வார் கொடுப் 

பாரனு குரலோசையுமாகவே நிறைந்திருக்கன... இரவின் 

முரல யாமம் சென்ற துர் தமிழ்காட்டுத தூதன் “காம்தூதா 

வக ETM Cums gt முடிந்துவிட்டது, அ.தலின் 

வி அறிவன அறீம்து பார்ப்பன பார்ழ்துவிட்டே ஊருக் 

ருசி இிரும்பவேண்டும்'” என்று துணிந்து உடுத்இருக் 5 வெள் 

மாவஸ்மீரத்௰மக் காவித்துணியாக்கிக் கட்டிக்கொண்டான். 

விபூமி உருக்ிராக்கங்களால் ஒன்னை ௮லங்கரித்துக்கொண் 

டான. இப்படி. இவன் உண்மையான துறவியைப்போல் 

வேடம் மாரு. ஓருவருடனும் அதிகமாய்ப் பேசாமலும்) 

இரிடத்றிலே அகநாழிகை நிற்கரமலும் “Far Far” sag
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உச்சரி த துக்கொண்டே விழிகளிலும், குரலை முடுக்குகசரிறாம் 

புகுந்து அங்காங்கு ஜெனங்கள் பேசிக்கொள்வதையெல்லாகவ் 

கேட்டறிஈ்துூகொண் டி. ருந்தான். இவணிப்படி யி.டு ச்சையில், 

மக்ிரி: வச்சிரபாகு, பரண்டியராஜனுடன் போர் மண்டு 

விட்டதால் இஃ? தயத்தவரில் பதினாறு வயதுக்கு 2மல் ௮.று 

பது வயதுகருட்பட்டவர் யாவரும் போர்ப்பழக்கம் செய் நு 

கொள்ளும2பாருட்டுக் கோட்டை வெளியில் இப்பொழு 25 

UG T கூடல் 2வண்டும்'” என்று பறை முழக்கும்படி உத்தர 

விட்டான். இம் முழக்கம் கேட்டதுச் தருற்புள்ளவர் யாவ 

ரூம் வரிசை வரிசயபாகவர்றுத கோட்டை வளியிம் கூட 

லாயினர். இக்கனங்கூடினவாது முகப்பொலிவையும் இன்ன 

DMSO MILD CM OHSS. HOSA. HE EH தூறவி தாரன்? 

₹ஒசோ! இக்காட்டவாக்குர் சண்டை செய்வ தன்முல், இவ 

வளவு #53 gragion! ஏன்ன தீரம/ என்னதடம்'” எனறு ஆம் 

சரியப்பட்டான். பிறகு, அவன் வடபாலுள்ள கடற்கரை 

யில் வந்தான், அங்குள்ள துறைரூநத்திற் பாண்டியன் சேனை 

வர்ிறங்காதபடி. தடுக்க ப்பலமும் பலருமா னசேனைமயொான்று 

அணிவகுத்து நிற்பழைக் கண்டான். அறிது மனம் கலங்கி 

னான்.௮ப்பால்,அவன் தமிழ்காடுகளி ணின்.றும்வரது அங்கு 5 

குடி யேறிக்கப்பல் வியாபாரிகளாயும், கோடீசுவரப் பிரபுக்க 

ளாயுமிருப்பாரது தெருக்களிற் சென்றான். அங்குள்ள பிரபுக் 

களின் முதன்மை வாய்ந்தவர்கள், **கரலிங்கராயண், சேச 

டங்கன்?” என்பவசே.இவர்கள் இத்துறவியைச் தமிம்நாட்ட 

வன் என்று FAITH அறுந்து அழைத்து உபசரிக்க, அவ 

னும் அவர்களுக்குறு கூறிச் சிலஞான விஷ.பங்களை யெடுத்து 

விரித்து போறிக்கலானான்,
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மதியான காலத்தில் அத்துறவிக்கு ௮ன்னம் அளிக் 

கப்பட்டது. அப்பால், அப்பிரபுக்கள் சர்ியொசியை நோக்கி 

சுவாமி! தங்களுக்கு எக்சவா? “என, அழற்கவன்,”” இத 

ன்ன முப்படிச்கேட்கிறாகள? துறவிக்குச் சொர்தமான 

ஊரொன்றுமுண்டோசீ என்றான், அதற்கவர் உமக்கு வேண் 

டுவன யாது?”” என, (அவன், வேண்டுவதும் வேண்டாததும் 

இல்விடத்துக்கு ஏதுசீ என்றான், இப்படி. இவர்பேசிக்சகொண்் 

ந.றாக்கும்பொழுது அரசன் புவசேகபாகு அழைத்ததாக 

லர் சேவகன் வந்து அவர்களைக் கூப்பிட உடனே அப்பிரபுக் 

களும் அத்துறவியைத் தாங்கள் வரும்வரை அக்குத்தானே 

இருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு மற்றும் சில செல்வவான்களை 

யும் உடனமைத்துக்கொண்டு ௮ரசனவைக்கள தீதிற் புகுச் 

தார்கள். 

அரசவைபுகுந்த பிரபுக்கள் இரவவரைபேச வேண்டுவன 

வெல்லா பேடிவிட்டு விட்டுக்கு ab Gort, துறவி அவசை 

நோக்கி, * பிபுக்களே] நீங்கள் இங்கிருந்து செல்லுங்காலத் 

இலிருந்து முகப்பொலிவு மாறிச் சடைவுகொண்டும்ளக் கா 

ரணம் யாதோ?” என, அவர்கள், ** சுவாமி: தங்களைப் போ 

னறவாக்கு என்ன விசாசமிரு க்கிறது? சந்கியாசபாது இண் 

ணயிலே, சம்சாரி பாடுதான் பெரும்பாடா யிருக்கிறது: 

விஷயம் என்னவென்ஞனால், இத்தேசத்தாசனுக்கும் பாண்டிய 

தேசாஇபதிக்கும் போர்ஈடக்குங்காலம் கெருக்கிகிட்டது. 

இச்சண்டை இலேசாய்ப்போகு மென்று தோன்றவில்லை! 

௮து எப்படியானாலும் எங்கள் வியாபாரங்கள் தடைபட் 

ட.றுவது நிச்சயம்: ௮ப்பொழுது நாங்கள் sap sho குள் 

ளாவோம். இவ்விஷயம் இவவாருக, வேக்தன் புவகேகபாரு 

எங்களை பூத்தத்துக்கு வேண்டும் பொருளுதவி செய்ய வற்.
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புறுத்துகின்றீன், இவன் யோக்பயெனல்லன். பரு;பாதி, 

எங்களை ஒருவிதமகவும் இச்சாட்டுக் குடிகளை மற்ெொரு வித 

மாகவும் ஈடத்திவருபவன். எம்மைககண்டாலவனுககு 

உள்ளுற வெறுப்புத்தான். இப்படிப்பட்ட பெனுககுப்பொ 

ருளுதவிசெப்ய எங்களுக்குச் சிறிறும் பிரியமில்ல்.. செப் 

யாதுபோனாலும் ௮பதனுத்தான். இங்ஙனம் சாக்கள் (7 
a 

தலைக்கொள்ளிக்குள் ளகப்பட்ட எ.றும்பேபோல் ஒருவழி 

யுங்காணாது தவித்துக் கொண்டி.ருக்கின்றோம். நஇிர்க, வா 

மிகள் பாண்டியநாட்டுக்கெப்பொழுது ப்ர்யாணப்படுவதா 

யிருக்குமோ7 எனலும், அர்த் தூதததுறவி, **இன்லும், 

இரண்டு மூன்று நாட்களிற் செல்வேன்” vio per. AH 5D 

கவர், 'அவ்வாருயின் தாங்கள் ஈமது பாண்டிய ேரசா பெ 

யை, விரைவிற் படையுடனிங்கு வந்துசே்த்து இரசு சிய 

கள வேந்தனை அடங்கப் பொருது, செவ்வழி கடசுதும்படி 

செய்ய நாங்கள் கேட்டுக்கொண்ட தாய் விண்ணப்பஞ்செய்ய 

வேண்டுகின்றோம். வரும் சேனைகளுக்கெலலாம் உண்டியும் 

உடையும் வேண்டி யமட்டும் சாக்களே நல் ரு 2 வரி Le Ca Gh 

செய்யக்கூடிய உகவிகளெல்லாஞ்செய்யயுங் காத்திருக்கின் 

ஹோம். இதனையும் அறிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொளகின் 

ஹோம்!” என்றனர். 

இவ்வாறு கூறிய பிரபுக்களின் உள்ளதை வேறு பல 

வழிகளாலும் பரீக்ஷித்து உண்மையானவர்களெனத் தெள் 

ளிதிற் ஹெளிந்தபின்னர் அத்துறவித்தூதன, அவர்களை அங் 

கோர் ஒதுக்கிடதஇல் அமைத்துச்சென்று “௪கோ தார்களே! 

நான் ஒரு துறவியுமல்லன். அஆண்டி.யமல்லன். இக்தப் புவரே 

கபாகு கொடுக்கக் கடமைப்பட்ட கப்ப,சதைச் சிலகால 

மாய்க் கொடுக்கவில்லை, ௮தனைக் கொடுக்கி.ருணா? அல்லது
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அமராடி. அவியை விடுக்கிரானா என்பதை அறிந்துவா என, 

ஈமதூ பாண்டி.ய சக்கரவர்ததியால் அனுப்பப்பட்டு வரத 

தூகனே யாவன், கான் நூதுவந்த காரியம் முடிந்துவிட. 

உது. ஈழத்திறைவன், எதாககவேதுணிக்துவிட்டான். நான் 

இங்கு, அறிந்துகொள்ள வேண்டுவன எல்லாம் அறிந்து 

கொண்டுவிட்டேன்.  நாளாயத்ெம் மதுரையிற்சென்று, 

நடந்ததை நராறிபர்க்கறிவிப்பேன். உடனே, படைகளும், 

இங்கு நோக்கிப் புறப்பட்டுவிடம், ரீங்கறாஞ் சொன்னது 

போல் ஈடப்பிர்களென்று உறுதியாக நினைக்கின்றேன். நீங் 

கள் செய்வதாய்ச் சொன்ன உசவிகலாயும் ஈமதாசர்க்கு 

விண்ணப்பம் செய்வேன்.” என்றுகூறி, அவரிடத்தில் விடை 

பெற்று, படவேறி மறிகடல் கடந்து மதுராபுரியில் வத்து 

தனது வரவைக் காவலனுக்கறிவித்தான். 

சிகசந்டா விலாஸில் தெய்வப்பெண்ணை யொத்ற 

ேதகோகிலத்தின் வெவியகமான சங்கோமிர் தத்ைர்செவி 

யாரப்பருகி, மனமார அனுபவித்துக்கொண்டி ௬5௮ பாண்மு 

யன குலசேகரன், ஈழகாமேசன்ற தூ தன் மீண்டுவிட்டகைக் 

கேட்டதும், அக்கு நின்றெழுக்து மர்ராலோசனை மண்ட 

பத்திற்கு வர்தான். அமைச்சரும், அறிகினித் தலைவரும் 

HEF UG BOTH BMT, அாதுவனும் அங்கு வரது பாண்டிய 

னைப் பணிந்துநிற்க, அவனை வேம்பன் நோக்கி, “ந சென்று 

மீண்ட வாலாற்றினை உரைக்க”என, அவள் செப்பலானான், 
கைவளை 

  

19--வ Bi | மீண்ட தூதன் நடந் குதுரைததச ி.] 

இறைவ ககம என: 

  

எம் மண்டலஞமுங் கொண்டருளிப பாண்டியர் பெரு 

மானே: அடியேன் அ௮லையாழி தாண்டி ஈழமண்டலத்தின்
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உலா தர... நியு பாம் lL. பா: பபர், Bb லுள்ள, ராரஜ.தாணி௰ 11௦07 சுப். ழீ 

ரன 5 உரு ae vases ட ் க் பட்டணத்து பருகு எனது வரலை புவ Cm Birt கு 

மன்னனறுக்கரிவித்ேேன் வனும், மந்தி முமதலானவரை 241 ௦01 ஜூ] 2 INGE ற மி ச ௮7/0 ID, cu (Ep sb O37 ‘OU a0) 

+ 3. . . ௩ QO: . a * க 4 e ச . a 

வரு ஸ் ந்து GI னாய பாள ழா வரகு கடடலாயப்டடான்.. நீரின் 

௮௮௮ ar tp ன்னர்ர்சென் DOL GBBT ரா பததி ரந ை த 
பி « . o> _ _ . ட்ட ௪ 4 . . எ ௩ ் ச் ச 

3 Lt \) OF) Odi » ஷி ae call (பாரா co ob Bie ய் YoU GMI WF அறி (Ge; 7 CLD 

1 IF Fee he Tt இத | ப 7 a a Te , ் GU id Gish bo ர]. ade. _ ம. அமி ழ் ழு Ae GH iLO bili OLN you GOT wy OU 

oy 

ணை ழீ PUB BY ப்பட் tL ட ந ம். Ds டவ் ர அவளி ப் iP er oat De வதி ;க்கும் 

L419. சான் (60) ன. அபபா ல் வ o Bor ௮73 மலாரனை செய்யத் 

O fbT Bi ற னர, ep Kea GA a மறவ று சென் , is Bom gyi ஸீ, 7௮/7 

Pa 
ம் சேெசுபாரு பூவ்னையலைைப்பிு. கோபபாவசனாய்ப்பற்கஙா 
ye oo oy டப ் ட . . - . ட! amen ] ; Gin a's ney பன்ற. கடி.ந்தூக்கொண்டு சல இழ! 

மா ipl கட்டன், 2ST Gynt UI YT F aot அர FHM GD BOs a றந த 

அைமகமா்வா பூல டல ‘ol Feit சசய்ய வாள்சொல், ௮௦௦ 

ண ரத ரகர et ee 
இலி ouvir jb a} (00) ey வ, 1 247 11] {i Ol La பூங் பட் 1, LOS GU lt Tol ast ய் ol Lo oF LQ. 

ன் la "hy . oY Per aoe ~~. ’ - ச . . ° ry - ் ய வணங்க சால்”? ஏன்று இ. முழக்கம்போல 

ப் னம் ம் a ற். BOOMS BY, மி, ie “வர 00047 Cz றுககினுன்: அவா 

இம் மொ.திகளாக் உறுங்காலகிஇல் அங்கிருக ௧ மர்டுரிகளும் 

2 டிபடிகளங்க கா 5 தினச்] Hn செணாதுபமிகறாங்கூட அடக்க முடியாக சினத்ினராய்ப் 
. ரூ ® rs ௪ . + ச ௪ . ° க 

Lt BON B 5ஐ௧௮, 'றவெனக் நடித் தீதனா். இர்தப் LID BP FF S 
தமானது அங்கிருந்தாரதுெசெவிகளை பெல்லா ஞூ ம செ 
வர. டும்பம். Ogu poh gr இப்படிப்பல்லைக கடி. க்ரும் 

CUR AVA BOM ரான் OFA BOOT. DOO» Dour ge oud wor 
தரன் வன்னை7 வாரிரப்பாதைகளோ! வச்சிராயு, ந்ண்களோ! 
மற்றுமெலவைமயா யானறியென்,”” என்றான். இவையெல் 

லாம் புன்னகையுடல் கேட்டிருக்தபாண்டிஏன் குலசேகரன் 
டர - . ப். ௪ 6 * « « . | ச + 

ப ணூமவன ப்பா அறு நிரம்பவும் நண று நன நு. 66 Wh BHT (hy 
» ¢ . - . 

கோட்டை, படை, குடிகளாகிய இவைகளின் தன்மைகள் 
என்னை'' என, மூறுவன் ஒதுவான்.



. 
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அருந்தமிம்காட்டுப்பெருக்ரிமல்வேக 25. அர்காட்டுக் 

இரையக கனி 11 ம a Bp டு அபான கப்பல்களும், G Dr 

: aft த 11. றி. 7 9. ர எ ட்ப 4 ‘ CAT ] கரும், ௦99 ர Lit DY DFG 4 பி் HM SAAT; Fy “Bek ௦97 702975 ௬௦௦00௧ 

யில வறுறுவதம் த இறல்குவதுமான பொருளி கள் CT AON 5 Bl 

(2 mor ன் af} ௪ 4 கடு 2 ் பி ட்டி ் ny ae 0/7 ் களம்பானறு அணவிைஅணியாயகறுன் க றுகிடககின ன. 
பி ரி 7 ன் ட் ர் , 

௩ ௩ க * . ௩ சரி ௪ . ் 

கம் காட்டுப் படைகள் வர்ிறங்கா சுபடி அமய்ரக்கணைக்கான 

போர்வர்கள்காக்நிராக்கின்றனர்.சான்சென்ற வழிப்பக்கங 
8 Nal! ச 

a ௬ yi 

களிலல்லாஷ் Orrdvxor gon OEE DM MLILPEM HB sr Gwin, 

Oe Yi DAB R or Nome Jessy. uF gi MFC BEB தவர் 

“பஞ்சம் கொஞ்சம் FON OID DAG 1M BI? ofa H NT BA» 

YH F QREDERR BOTT மிய லர் போகமியாயிருக்கின் 

நத. சுப்பகிரி ஈகரம் பெரிய மலைகளாற் ரூமப்பட்டி ௬௧ 
. ௪ ௬ » உட் . ny இம் . 

DD. அந்கு மலைகமூ காட்டையின்மேற் " பல்லாயிர வீரர் 

கள அய சபா ணிகளாய்ச்சதா சுற்தித் இரிற்துகொண்டிருக 
ச 1 3, ௩ 

Omisar இதங்கப்பால் அகாதமான off LD) ols OT 

காற்பு த ருழ்க்றிருக்கிறது.  அழற்கப்பாற் கற்கோட் 
. 1. cee CO ae ae டையொன்று வெரு கம்பீரமான தோற்றத்தோடு கூடி. 

4 உட கட்டு கட்டட டு ty a ~, . 

யதாய் உயர்ர்துவிளங்குமின்றது. இது, ௮மேக இயர்நமகி 

ளாம். கள்: 9கமாயம்பலவாயில்கவைமுடையதாயிா 2 கலாயும், கள்ளவழிக மையும்பலவாயலகமை(முடையமாய்ருக 
wea ட Qe * ம ௪ 5 ௩ (Oe ° டட ச் 

கன்றை. வாயில்கள். கதோறும் போவார்கள் பளபளப் 

பான அயகங்க Car mB இலை 3 தல்கூட FOF gl BH SB 

நிற்கின்றனர்... அந்தச் சுப்பகிரிசகரம் மாடமாளிகை உட 

கோபாங்களாலும்  தோரணங்களாலுங் கொடிகளா லும் 

அலங்கரிக்கப்பட்டு வெுஅழகாயிருக்கின்றது. இது ௮௧ 

olf ‘iw conuy OL it Bite அரசனிருக ஸூம் அரண்மனை, (ப. dl Gt ஸி 

மலைபோல் ஜொலித்துக்கொண்டிருக்கின் ஈது, நவர oh Sis SOF 

மயமான ௮மேச ஸ்மூபிகளாலும் வர்ணவிசேஷங்கள £லும்
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Amon அமைந்துள்ளது, இங்கோ புத்தாலயமிருக் 

கின்றது, இவ்வாலயத்தினமைதஇியைக்கண்டு பிரமிக்காத 

சிற்பிகள் இல்லை” யென்றேசொல்லலாம். இக்கோயிலிலுள்ள 

விக்கிரகங்களெல்லாம் மாற்றுயார். த சுவர்ணத்தாலானவை, 

அவைகள் தங்கத்தாலும் இரத்தினங்களாலும் அலங்கரிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. காலை நடுப்பகல் இரவு ௮.ப முப்பொற 

தலும் ஜனங்கள் கும்பல்கும்பலாய் இங்குவந்து தெரிசன் 

செய்துவிட்டுப் போகின்றனர். இக் மே யிலுக்குள்ள 

'சசெல்வங்ககந ககெல்லையில்லை'? என்கிறார்கள். பெளத்தர்கள் 

யாவரும் அவ்வாசன்மேல் மிகவும் அன்புள்ளவர்களாயிருக் 

இன்றார்கிள்.: அவன் பொருட்டு அவர்கள் தமது அவியை 

யுங் கூட த்தியாகஞ்செப்யத்தயாராயிருக்கின்றார்கள். இவ்வர 

சனை அப்பிரியங்கொண்டு வெறுக்கப்பட்ட பிரஜைகரறம் 

சிலருளர். அவர் யாலன்றால், இந்காட்டினின்றும் அங் 

குச் சன்று குடயேறிப பெரியபெபகப்பல் வியாபாரிகளே 

இவர்கள் வணிகர்கள் போலும், இவர்களை அன்னியபகாட்ட 

வசென்று௮வ்விலங் கவேச்தன்பலவழியிலும்வரு கதப்படுத் 

துகின்றான். அதனால் இவர்கள் ௮வனை மன தாரவெறுக்கின் 

றனர். அப்பிரபுக்களை நான்கண்டு வார். த்தையாடினேன். 

அவர்கள், தாங்கள் சேனையுடன்போர்புரியவருரலை எ இர் 

பார்த்திருக்க்றனர். வரும்படைகளுக்கெல்லாம் உண்டி 

யும் உடையும் உதவுவதாய் வாக்களித்து மிருக்கின்றனர். 

அரசகெம்பீர. ௮ந்தாமத்திலுள்ள ரேனைகளையெல்லாந் 

இரட்டிப்பார்த்தால் ஐம்பதினாயிரம் ௮ல்லது ௮.றுபறுனாயிரச் 

தானிருக்கும். இப்படைகள் தங்களுடைய சேனைப்பெருக் 

கத்துக்கு எம்மாத்திரம். தங்களுடைய புயவலிக்கும் மன
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வு.ந.இிக்கும் ஆரியசக்கரவர்த்தியின் அற்றலுக்கும் எஇர்நிற் 

பார் அங்கு ஒருவருமேயில்ல ஆதலால் ஜெய தங்களுக்கே, 

இதில் யாதொருசச்தேகமுமில்லை. ஒன்றுமாத்தம் இவ்வெ 

afl Pasar ZI உள்ள த்தைக்கொள்ளிகொண்டுசடு அறு போற்சுட் 

டுக்கொண்டிருக்கின்றது. அதுகான்யாசென்றால்,அர தப்புவ 

கேகபாகுவும் அவன் அமைச்சரும் சேனாஇிபதியம் என் 

ஊ்கண்டு சினந்து பாறையோடுபாறை உரசினாற்போம் 

பற்களைக்கடி ததுக்கொண்டதுதான், இப்படிக்கடி.த்த அவர் 

களஅ பல்லுக்கு எப்படியாவதொரு தண்டனைகொடுத்தா 
3) லன்றி stat Lash FMB By (Ip gn’? என்றான். 

  

20-வது (கடி.தீதபல்.லுக்குக் கொடுக்குக் தண்டனையைப் 

பற்றி ஆலோசித்தல் ] 

ஆதன் வார்த்தைகளைக்கேட்ட குலசேகரன் ௮மாத்இ 

யரை கோக்க 4 இணிச்செய்ய?வண்டுவது ?? என்னை! என, 

அவர்கள் “அரசே! அந்த ஈழத்தாசன் மதங்கொண்டவேழக் 

தைப்போல் நம்மை மதியாதவனாகவும், இசழ்ஈ்தவனாகவும், 

ஏற்பட்டநிறையைக் கொடா தவனாகவும், எழர்த்துப்போர் 

செய்யத்துணிர் சவணாகவுர் தெரிவதால் ௮அவனைப்படையுடன் 

சென்றடாத்து அ௮டக்கவேண்டுவது அவடுயமாடுவிட் 

டது' எனறனர். அதற்குப் பாண்டியன் விப்படித்தான் 

கானும் கினைக்கிமேன். “அநத இலங்கைவேக்கனும் அவனு 

டையஅவையிலிருந்த௮ுமைச்சாமுகலியோரும் கோபத்தால் 

தம்மைஇகழுகையில் பற்களைக்கடித்துச்கொண்டதைப் பற்
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அிப்பாக்கப்பாக்கப்பபி ஈம்நூமன்பரிதாபப்படுகின் ரன. 

அதற்கு காம் அவாகநரக்கு என்ன தண் ato BA GQH BML.” 

எனலும், அரியசக்காவர்த்க, “அவர்கள் எல்லோரையும் 

போ, (Ys SBM பிடி. த்து ர்பிணித் EB LOMMT IDE, ) ட்டி. லை 

அவர்களலுபறி தலா பெல்லாம் பிடுங்கிவி வேண்டி யறு தான், 

அப்படி. OES BB bb dEIBON EO BA GMT Hh bt கானேதங்கள தூ 

தா oid a யின் சமாப்பிப்பேன்” என்றான். இப்பவடி.இவன் 

சொன்னவதப் புன்னகையுடன் கேட்டிருர்5த அலவாய் 

என்னும் அமைச்சன், அரசனைவணங்க மண்டலமுமுறும 

வென றருளி ப பாண்டியாபெருமானே! அரியசக்காவா ௧௮ 

அ௮ைறம்த மொழிகள் ஏனக்கு அடங்காச்சிரிப்பை புண்டாக 

(FE HY Ble ர்க் த்தவாகள் போருக்காறறாம நாடி. ஏர 

ேகனும் புகுச்்தொளித்தூனிட்டால் அவாகள் பற்கமா இவன் 

எவவரறு பிர நுங்கு ழு ஹோ! அறு. மயன், அன் Dil] ம் அவர் கள் 

இசணகள்ப/லிறந்து விடுவார்களாயின் அவர்களது. பற் 

களைப்பிடுக்கலாமா. . செத்தபிண றின். பல்லப்பறிப்பது 

எனவ்னைசீவீரமாகுமா?௮தனை ஒருகாணிக்கைப்பொருளாக்களு 

தவும்படுமோ. என்றுக் கையில்அடுத்திரு ந்தஅரியமற்றான் 

என்னும் அமைச்சன் அரசனைநோக்கி, “முக்தமிழ்காட்டுஉ௰ 

நமஅரசே.! எனககொன்று தோன்றுகிறது. அநற்தப்ப௨ 

செய்தால், சனந்துபற்களாககடி.த்ழவாது பற்களைமா த்தரமல்ல 

அதத ேச த்திருப்பயருடைய நர் தங்களை யெல்லாஞ்சோப்பி 

டுங்கயிடுவுபோலாவிடம்”” என), பாண்டியன் ௮தனைப்பக 

௬௧, என்றலும் மத்திரிவமு த் துவானு, 
ஒல். 

(இலங்கையிற் புச்சசமயம் பரவியவிதம்) 

சு 

மதகுலததுதிக மன்னவரேறே! “இற்றைக்கு ஆயிரத்
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அுதொளாயிர அண்டுகளின் முன் வடசாட்டி ந்கபிலவாஸ்து 

KET EDM GG சக்தொகனமன்னவ னுக்கு மனைவியாகிப 

“மாயை” என்பாளிடம் ஓர் புண்ணியபு நகர்௮அவ.தகரித்கனர். 
டர mw . Od ம் ட்டது 0 ரி. அவர்தான் புத்தர்” என்பவர், ஜீவக௱ர ர ணிபமேதிரவு 

வெடுத்து வந்திரு TS Fe OO றது” ரன _று அவரைப்புகமா தர 

: ! * 6 க ௩ “ 

ரில்லை, அப்பெரிய Clon Hb yor 97 hand & ar DY DIT SOILD 
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யி DP பலவமழுியிலும் இன்பு று லக்கசண்டு பெறும் DIT ரி 

னார். நல்லமார்ககமொான்றைக்கண்டுபிடிச்து.. யாவரையும் 
ப 3) aq: ‘ ச e ச உரு க . ச் 

அவவழியில் உடக்கச்செய்து, அுன்பம்கிலைத ந இவ்வுலகத் 

த இன்பம் ப.முக்கமற்றோருலகமாக்கத்திருவுளக்கொண் 

ட்டார். பப்ப on aM av அவர் அடையவிரு ந்த YT FIs oid 

. . ௭ . ‘ry a ° é 

Cudahy Dino sit ab LO aN BBE 2B 5D) BIL{LD 70 நசைபான மனை வி 

யையும், மகனையும் மதி அள லா உலக் இன்பங்களையும் ரு 

யறவெறுத்துவெளிப்பட்டார். நுறவியானார். அரண்யங் 
௩ & ட fy ௬ ச 

Hott! yo) 2) சன்று சுர் கருலங்களாயே PMT UTI BHO BT WH) PDT 

Cou Ter £2) a3 LO) Mo) LIT S31 3d) BHT OVC திலேயே உளளதி 

செல இல Grea CO) GF OIF Gy டி புளைக்ன, ஒருக் இஞ். வருடங்களா ல அசனி 

Mi. மன அமவருககுத மே aT eat MGS WOO. iG oF AY oy ர் 

ய் க 8 $ « . க . ௪ * 

அங்குள்ளா கவரிகளைக்கண்டு விசாரித்தார். Mout Sor OF sr 
« * * cg * * உ & 

an on Bu {Naud Loss ம் ஓப்பவில்லை, அப்பால அவர கார நித 
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இரையின்றி தரிடத்தில் தவம்செய்துொண்டிருந்தார். அத் 
* 3) ’ wo - an ர . நி e * . ந 

தவத்சால் உடம்புஇளைச்செயன்மிவேரொன்றும் அவர்கண் 

டரரில்லை. பிறகு அவர் உடம்பை சல்லவண்ணச் தேற்றிக் 
+ ~ ச “a * ௪ . 

கொண்டு சாகாநிசைகளிலும் இரீயலானார், முடிவில் ஓர் 
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தான Pou HEH GHA BT BUILTH YD Dp Oa BUD HY AU கான 

கொண்ட ஞானவிசேஷம்தையும் மற்றும் உலகக்சஎர்ககுக்
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தருதியான ஓழுக்கவகைகளையும்விள க்கிப்பல.நூல்களையெழு 

இனர். தமதுகொள்கைகளைப்பல இடங்களிலுஞ்சென் py 

பிரசங்கஞ்செய்தார், வடகாடுமுழுவதும் இவர்மதம் எளிஇிற் 

பரவிவிட்டது. இவருககுச்சீடர்கள்பலா. இச்சீட ருள் 

முதன்மையானவர் *அனர்்தசென்பவர். இவர்பெரும்படி.ப் 

பாளி, ஸா்வசாஸ்நிரபாரங்க,ர். தருக்கிப்பறிலிவருக்கி 

ணையாவாரில்லையென்றே செல்லலாம், மேலும் இவர் 

அசை, கோபம்,சோம்பல்என்றவைகளை அடியறததொலைத்த 

வுமலா, சாந்தகுணசம்பன்னா. புத்தருக்கு. இவர்மேற் 

Flinn BSL. அரியாவாத்தநாடு முழுவது தமது மதம் 

பாவிவிட.வே புஷ்கர், மற்றையத்திரைகளிலுர் தமது கொள் 

கைகளைப்பாவச்செய்யத்திருவுளங்கொண்டு, இபேத், சைன, 

முதலான தேசங்களுக்கும் தென்னாடுகஞக்கும் பல£டர் 

களை , அனுப்பினார், முதற்கிடாாகி.ப அனர தரை அருலை 

ழைத்து நீ இலங்கைசென்று, பிரசங்கங்கள் பல தேன்மாரி 

போ wor Ph அக்குள்ளாரது உள்ளமெல்லாம் இள க்கு 

வித்து நமது சமயத் ழைத்தலை மெற்கொண்டு ஓழுரும்படி. 

செய்வாயாக? வன்றனுப்ப, அவரும் அலைகடல்மார்க்க 

மாகப்பலபகல் பிரயாணஞ் செய்து ஈழகாட்டில்வக்து, கேட் 

டார். கெஞ்சமெல்லாம்ரெக்குவிட்டி.ளகுமாறு இனியபிர 

சங்கங்கள் பலசெய்தார். அதனால் அநேகர் பெளத்தராயி 

னர். அவர்களயாவரும் அந்த ௮னநர்தரையே உபதேச 

குருவாகக்கொண்டு அவர்காட்டிய நெறியில்கின்று சிறி 

அம் தவறுது ஈடப்பாராயினர். இப்படியாக, புதமமதம் 

YG இலங்கை த்தீவில் வேரூன்மியிட்டது.
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Wag (Ysor gs இிருவரபப்பல் சிதகளர்க்குத் 

தெய்வமானதும் சிரித்ச பல்லுக்சேறு தண்டனையைத் 

w DTIDT oN F FBI. ) 

பழமையான வேகமார்க்கத்தாற் பளபளற்துககொண் 
ச ௬ . ட டம். a . உ ௪ ் ௪ ட ௪ 

(9- (Th fh YUMA VHS FD LY SH OL SST புதிப்பிக்கப் 
* (ஆ. ௪ ப 7 . * . se * ல ve ர் faye பட்டுவிட்டது. அனநதர் இல அண்டுகள் அங்கு வத்து 

ச ௩ . * s fond * 

(Hie LTT. இரு நாள் அவர் தமது அசிரியபழ் தரிசிக்க 

வேண்டுிமன்ற அவாவால் அங்கு நின்றும்புறப்பட்டுஅரியா 

வர்த்கஞ்சென்றனார். அப்பாலும் வருடங்கள் பல செல்ல 
௩ Q ௭ e 5 . . 4 . 

ப.க; பகவான் rato மெய்சினர். காலஞ்சென்ற கெள 
5 . ௪ . . ௬ ௪ 

sig Flr ககனம் செய்யப்பட்டது. நகனமான சாம் 
ச ௪ : . 3 ரு. ரூ mar nh இ 

பல், எலும்பு, பல் முூதலானைவகமா வே வேருகப்பிரிதத 
e 5 ்] . உரு 5 * ௪ 

டுத்தனர். அ வைகளிற் அற்றிலஉறுகள் புத்தமதம் பரவியி 

ருந்த நாடுகள் தோறும் அனுப்பப்பட்டன. அங்காள மனுப் 
* ச * rN * ந் . 

பப்பட்டவைகளுள கஃடவாயப்பலமலான ௮. இலங்கைக 

(us YH EI, HAA,T ALALOKHD ATM, HbSS DSTS 

bol OW Bl La GU BIT EM னு, AHO STT OV 5G 

யி] விரைவி ற் பணி வித்து Af னு ar op ற் BV ப்பண்ணி 

வணங்கி வருகின்றனர். கிற்தியபூஜைகறும், ர விமாக்களும் 

அதற்கு வரு விமரிசையாப் நடைபெறுகின்றன. இஃதன் றி 
@. 

இக்கோயிலில் புரதம், அனங்தர் முகலானவர்கவின் சுவர்ல 
5 r . . இ * ல . * ப +N 

விக்கிரங்களுமிருக்கின்றன. இவைகளெல்லாம் இஈத்தினாப 

ரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. GLO hil oor 
6 ot * ர் ma * wo ia. ல சொன்னறும் இக்கோயிலைத்தான். - அங்குள்ள. பெலூத்தரா 

வாரெவரும் இந்தப்பல்லாலயத்தசை வணங்காமலுண்பதும்



25 குலசேகரபாண்டியன் அல்லது 

உறங்குவதுமில்லை. அர்தப்பல்லே அகர்க்குக்கண்ணுங்கரு தீ 

துங் கடவுளுமாயிருக்கின் ந. இப்படிப்பட்டஅர் தப்பல்லை 

எப்படியாவது இங்குக்கவாந்து வந். துவிட்டால் இப்பொழு 

நிலங்கையிலிருக்கப்பட்ட அரசன் தல எல்லாருடைய க 

தபக்திகளோடு இனிமேலும் அங்முப்றெப்பவர்சளுடைய 

எயிற்று வரிசைககாயெல்லாம் பிடுங்கி விட்டதாகி விடும். 

இப்படிச்செய்வதே, கடி.ததிட்ட அவாது பற்களுக்குக்கொ 

டுத்கட்ட சகண்டனையாவது, இதனினும் தண்டனை வேறு 

மண்டாயிர்கூறுக”” என்றன். Ln. Bl 

ஆலவாய் அச்சன் சொன்னவெல்லரங் கேட்டிருந்த 

குலசேகரன் அவனை உவற்து கோக்க எனது அருமயான 

அமைச்சர் தலைவனே 1 6 நீ சொன்னமந சரி. அப்படித் 
* . ௪ ay ய் a ௨00 டு ட் a ; ட பதை ரு) x 

DTT YUIDIMG BING DSG UCM GD 9/60) GlLILINT BS Qy By 

கமையான தண்டனையோன்று அவர்க்கிருப்பகாக எனக 
. க உர ச ச 2 ச ச ° . 

ருத்தோனறவில்லை, ் எனறான். மற்றவரும் ₹: அப்படித் 

சான்? ஏன்றுனர ப்பால் பாண்டியன், படைத்தலைவ (Alo 037 MOH ff « விர © ர. 9 6 fog 

f ® eo." ௫ ச ச “yy 

©) Sa) ஆரி.ப சக்கரவர்$்ியைப்பார்த்து, * வீரனே! நீ, நா 

யே சதுரக்கசேனையுடன் கடலக்கடந்து அர்த இலங்கை 

யை மலக்கப்பொருது புத்தரது தந் தத்தையும், uC HBT 
௩ 4 ‘ ர் [] » ச * 

வின் செல்வங்களைய ங் கூடுமானால் அவனது சென்னிபையுகி 

சேக்கவர்க்து வருவாயாக! எனலும், அவனும் அஞ்ஞைப் 

படி.யே செய்வேன்” என்றான், அப்பால் பாண்டியன் ௮ 

குள்ளவர்களெல்லாஞ்செல்ல விடையளிச்து, €தகோகிலத் 
4 உரக . . . 6 இன் பாகிலுமினி.ப சங மும் வடி.வழகும் பிடரைப்பிடி.த் 

அக்த விரைந்து சீகமதி விலாச.த்திற் சென்று புகுந்தான், 

  

ர
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22-வது (சந்திசோதமம்,] 

  

அந்தி மாலை ஏக, சந்திரன் உதயம் செய்தான். அவன் 

தண்ணிய நிலவால் மண்ணுலகமுழுவதும் கவர்க்து கொண் 

டான். அந்தக்கொழுக்க வெள்ளிய நிலவ௮ப்படியே அள் 

ளிக்கொள்ளலாம் போன்ஞிருந்தது. அக்காலத்தில் ஆல 

வாப் நகரிலுள்ள மாடமாளிகைகள், பாற்கடல் நடுவில் பற 

பல மிவண்ணிறக் குன்றுகள் ஒழுங்குறக் Sia sor போலி 

ருந்தன. அடிககொண்டிருக்கும் மகொடிகளிலுள்ள மீனங் 

கள் அப்பாலாழியில் விசம் அலைகளின் மேல் அள்ளிவிளையா 

டம் மச்சங்களை ஒத்திருர்சன. கோபுரம் ௮க்கடல் ஈடுவிற் 

கடவுளா கடையஇடட மந்தரகிரியை _நிகர்த்தது. கோ 

பட்டு இட க் வடு ட தம் புரதிதுக்கு கேர்முகமாகக்கிடக்கும் வீடகள்்௮க்கடை வடம் 

கிட தலைப் பொருவின. கிலாழுற் இதிலிருந்து விருக்துண் 

போர் தண்ணீலாப் பாலென்றும் புளி க்குழம்பைப்பாற் 

குழம்பென்று மயங்குவாராயினர்... சிராமால்லாம் விழிகள் 

கோ.றும் பற்பல விளையாடல்களைப்புரிச்துகொண்டி.ரூக் சனர். 

அடவருள் ௮0 ஈ கர்அங்காங்குச்கூடிப்புராணச்சாவலா ஞ் 

செய்ய, சிலர் புராணபடனஞ் செய்துகொண்டி.ருக்தனர். 

சிலர், லெளகே வியவகாரங்களை விரித்தனா... ff gare war 

௮ச்தாறி சொல்லிக்கொண்டும் அரிய புதிய தமிழ் மாலை 

களால் அர்கச்சக்ரெனை அலங்கரிததுக்கொண்டுமிருக தனர். 

மடவார்களிற் பலரும் அங்காங்குகடடி. யிறாகது. அன்று 

தார் தாஞ்செய்ச அடுசகொழில் முதலான வேலைகளைப்பற்றி 

அறியோடர்்3மாகஒருவர்பின் ஒருவராய்ச்சொல்லிஃகாண்
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2௦வது (ஆரிய சக்கரவர்த்தி படையுடன் சென்று 

சப்பகிரி ஈகரை முற்றுகையிட்டுப் போர் புரிதல்: ) 

  

ஆ! 3 ட் உ உரு . rs 9 உ 

மபாமுனு புலாக்நலும் . YL FHETOAM Fy தன் மீழப 

பட்ட சேனா 1மிய/சோடு ம. வெல டைககணககானகாலாட்படை 
ர rN rN mm ட ட wy டட ர ட * (ஆ க . ட 4 _ 

6 aT Tih ஒதி ன் TD [PFD ப்பின் 200. ப்ர மி a ft DLL. LOT oor. 

ஆ . ரூ ன oo . ர . . Oj ‘ 

LENT! BT OV Hv ov Ly ev O15 DB aT op aor, DFG Bs B ba OD ழே நாக்கி 

ரு . ன் உரு . உ ண . உர 8 

OW STIMU Gy ளென்று இர்மரொணைகளன் சாகரத்கன் கயை 

WIE FH BL Dh 51? 1) LE pb Bh அடி அரைநறு அகரா 19. OR lis 

7 

Ti ut ப்ப Lot. ஸுக ற ௮. ay our பட தீநலைவர்கருநம் அலு 

“ * ௬ . ச ட்ட்ச * ௬ கட, 6 ௩ ச 

காககப்பட்டிருற்கு உர் சகலதமிலமாற்குவர். காற்றின் சகா 

யு மேற்றபடியிருற்றுது ஈ்யன் Awa tare Pv gy (Pry Mp ் இ ~ CH) cb Bl (ற ov “ / CON FO ERE ro 

rn 
பொழுது சன் ப், Dl. AL DD ம் இலங வகையை வி) B Dor. 

வடபாலுள்ள Bi VL கங்கள் Sib) Bet LIL Bar காவல் 
௪ oo, ட ச ச * ச 

செய்து கொண்டிரு, BING OHTA dy பாண்டியன் படைக் 
ர் ௩, - * ட உ 

லே வன, தனது சென களை அவ்விட கீதிலிறக்காறு தென்பா 

ர த ததத , & OILY FOOt னும் லுள்ள 159) Dips நுகளில் இரவகச்செயதனனை. மையினும் 

கரிய இருள் எங்கும் வியாபித்து. அப்பொழுது ॥/பசக்கர 

வாத்தி செனைகமா அவரி வருத்து அரவாரஞ் செய்யாதபடி. 

விரைவாய் உள் நாட்டில் நட திக்கசொண்டுமபாய் நான்கா 
ர ர me mane DD wink Oba opts வது யாமம் வருகையல, சுப்பர் மலகம்காடடைலயயும 

ம் ரி, . . ச “ 

௮/௧ மியையும் இமரென்று Lj Gy Hl HL GI அப்பாலுளள 
5 ட்ட ௬ ௪ ர Gl _ a ‘ C . e 

கறமகாடடையைச் ரூ மும்படு. IFW Boren. மலைககோட 
க் (> e a ச Cy at wf a . a ச 9. 

டை மேல உறக்க றிலிருக்து விழித்ிதாழர் த சிங்களச்சேனை, 
* ம உர 6 . ரி 1 GO . a ‘ . : ச ட ச 

பாண்டிய நகாட்டிச்ச்சனைகளின பெருககததைக்கண ணுறறு 

பதறிப் பதைபதைத்து ங்காங்கு ஒளித்தகோடிவிட்டன. é oo (BD) அ (FH Spon bo STL.
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முற்றுகையிட்ட ருந்த ௮ bh & oof) & on Df? வாரி BRON O16 

இலங்கைப்படைத்தலைவனான விரசிம்மலன், ஓகோ ! “தமிழ் 

தாட்டுச்சைனியங்கள் இப்படிச்சட்டென வர விடுமமன் று 

தான் நினைக்கவில்லையே 7 மலைக்கோட்டையை இர்சேனா 

கள் எவவாறு கடந் னே வா 8”? என்று நனைத்துப் பிரமித் 

தான், பிற்கு அவன் ஊர்கங்கொண்டு ரனது படைகளைப் 

பிரித்து; கோட்டை. வாசல்களைக் காற்று இிற்கப்பணிழ்து, 

கணப்பொழுறும் ரிட றில் நில்லாமல் ௮வ்வாயில்கள் தோ 

அரு சுற்றித்திரிந்து வெரு ஜாக்கிரைபுடன் அக்கோட்டை 

யைப்பாதுகாகதூவர்கான். ஆரிய சக்காவர் தீமியோ, மதிற் 

புறதறிற் இடந்த கற்கயாயும், மரகறுண்டுகளையும், தனது பெ 

யர் திட்டிய சிலஅயுதங்களையுங் கோட்டைக்குள்ளெடுத்தெறி 

யும்படி.. படைகலா ஏவினான், மதிலக கத. அள்ள சேனை ஃஐநம் 

இவவாறே செய்தன, இதனால் இரு! இறப்படைகளிலும் சில 

அழிவுற்றன, பெயர் தீட்டிய அய கங்களை விரசிம்மளன் 

பார்த்து, ௮ர்க அரிய சக்கரவாத்தியின் விரதீரங்களை முன் 

னமே கேள்விபட்டிருந்தனனுதலின், பெரிதும் அச்சம் 

கொள்ளலானான், 

ணன் சே னை 

24-வது (விரசிம்மளன் LOG BUT Hay GS 

தைரியங்கூ௰ல்.) 

  

வாரங்களிரண்டாகப் பாண்டியன் படைகள் கோட் 

டைக்குள் ,நுமையமுடி.யாமல் நியங்கிக்கொண்டிரு த்தலைக் 

சண்ட அரி ய சக்கரவர்த்தி ஒருராள் மிகுடியும் Pera
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கொண்டு படைகளை வடக்குக்கோட்டை வாசற்கபாடத்தை 

புடைல்தெறியும்படி ஏவினான். அ௮வைகளுங் கோடரி 

களைக்கொண்டு கபாடத்தைப் பிளக்க அசம்பித் சன: AOS 

வாசற் கதவையும் இவவாறே பிளக்க அ௮ச்செனைகளுக்கு தீ 

தரவளித்தான். இப்படியிருக்கையில் அரசன் ப வகேச்பானு 

சேனைத்தலைவஞ LU விரசிம்மளனை அழைத்துக்கொண்டு, 

அரண்மனையின் வழுகிலைமாட த்தின் மேற்றளத்திற் சென்று 

நின்று கொண்டு 3காட்டையைச்சம்றிப் பாண்டிய காட்டுப் 

படைகள் பாரந்துகிற்றலைக்கண்டு திகைத்தூச்சேனை ச தலைவனை 

கோக்க, 4 விரசிபபளா | விரிகடல்போல் இங்குள் சூழ்க 

இருக்கும் இப்படைகளின் தொரும்க்கு நம்முடைய சேனை 

கள எம்மாத்திரமாகும். ஹார/ ஹா! அப்து அடுத்து விட் 

டது. இந்தச் சேனைமுத்காத்தின் மதியில் இச் சுப்பகிரிஈக 

ரம் அலைகளால் தாக்கப்படூமம கப்பலைப்போல் தத்தளிக்இன் 

றதே.! இனிச்செய்வது யாது ? ”” என, சேனைத்தலைவன் 

மனத்துள் மலைவகொண்டவளனாயிருச் தாலும், suse, தி 

முகத்திற் காட்டினவனாய், '6 வேர்தர் வேரே! இப்பாண் 

டியன் படைகளில் _தநாற்றுவர்க்குப்பத்று சிங்களவீரர் விழங் 

கணக்கிட்டுப்பாருங்கள். காக்கை ஆயிரமானாலும் கல் ஒன் 

நே போதுமான தாருமல்லவா ? ஒன்றுக்குச் தரங்கள் ௮ஞ் 

சவேண்டாம். என் உடலில் உயிர் இருக்கிறவரையிலும் கான் 

தங்களுக்காவழா தீங்களிராஜ்ய த்துக்காவ.து ஒருவித த்திங்கும் 

வர்தணுகவிடேன். இது ௮ தியேயாகும், உ என்று சுருக் 

கமாப்ச் சொல்லிவிட்டு அவனிடத்தில் விடைகொண்டுவி 

ரைந்து வடக்குக் கோட்டை வாசலுக்கு வற்தான், 
tlh 

தவரு அலைய
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2௦-வது £வீரசிம்மளன் புவசேகபாகுவைக் 

குரிம்பதீ துடன் கோட்டையினின்றும் 

வெளிப்பித் தல், ) 

அங்கே ௮க்கோட்டைக்கதவுறிது பொழுில் பொ 

டிடப்பொடியாய் உதிர்ந்துவிடும் நிலைமைபிலிருப்பதைக்கண் 

டான் உள்ளத்திலச்சங்கொண்டான்.௮ப்பொழுது௮வனிடக் 

இல் தலைவிரி கோலமாய் தடி.வந்த ஓர் தூதன், 6 oO) 50S 

கோட்டைக சகபாடஷ்சிறிதுபொழுதில் தவிடு பொடிபாய்ப் 

போய்விடும் போலிரும்கின்றது, ? என்றான். எனவே, 

அ௮த்தலைவன் கெஞ்ரம் இடுக்கிட்டது. **ஓூகா! ஈம்மாசன் 

கூறியபடி அபத்து அமித்துவிட்டது போலும், இனி நாம் 

சும்மாயிருக்கக்கூடாறு, ஈம் கொற்றவனைக் குடும்பத்தோ 

டி.ப்பாமு2தஇர்ககர த்தினின் றுமப்பாற்படுத் தல்வேண்டுடி,” 

என்று துணிந்து அ௮றந்தூதனை கோக்க, நீ விரைந் 

தோடி. நம்மன்னவனை மனைவி மக்களுடன் தெற்குக் 

கோட்டை வாசலுக்கு இக்கணமே அழைத்துவா,”” என்று 

அவனை அனுப்பிவிட்டு, தானு மோர் குரைமேலேறி 

விரைந்து தெற்குவாசலுக்கு வக்கு, அங்குள்ள படைகளையும் 

படை ததலைவர்களையுமழை 5து, *இரகயமாக நிங்கள் யாவ 

ரும் வடக்னாவாசலில், படை த்தலைவனாகய ஆரி.பசக்கரவர் தகி 

பிடிபட்டான், கட்டுப்பட்டான்"' என்று உயர்கத கூரலிற் 

பன்முறைகூறிச்சிங்கரா தஞ் செய்யுங்கள்!” என, அவர்களும் 

அப்படியே, தொண்டை கிழிபப் பெருங்கூக்குரலிட்டுப்பன் 

முறை கூறிக்கர்ச்சித்தகனர். இம்மொழி காதில் இடி முழச்
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கம்பொல் விழவே, தமிழ்ப் படை வீரரும் சேனாபஇிகரம் 

தயிஞற் சுடப்பட்டவாபோல் அுடிவடி.த்தூ இணி யாம் 

என்னசெப்யப் போகின்றோம்? வண்ணி.ப எண்ணமெல்லாம் 

பாழாயினவே, '? ஏன்று, ஒரு கரைநேரம் ஒன்றுக் தெரியா 

தவராயிருந்து பிறகு, எப்படியாவது அப்படை தலைவனை 

மீட்க வேண்டுமென்ற துணிவுடன் அ௮ச்சேனை த்தலைவர்களு 

மங்கு கின்ற சேனைகளும் அவவாயிலினின்றுமதிவேகமாப் 

வடக்கு வாசலை கோக்கி ஓட்டம் பிடி. க்தனர், உடனே வீர 

சிம்மளன், அந்தத் தெக்கணாவாயிலைத்கிறக்து, மனைவி மக்க 

ளோடு அரசனையும் அப்பாற் செல்லவிடுத்தனன். அவர்க 

ளும் சிலவீரர்கள் துணைவாரக்கடற்கரையையடுத்து, HOS ET 

கலததிலேறி அடுத்த வோர் தீவிற்சென்றிறங்கிவிட்டனா, 

a ge இட ப மறன லை வகா 

20-வது (போரும் ஆரிய சற்கரவர் த்தியின் 

வெற்றியும், ) 

ஓடிய விரர்கள் வடக்கு வா.ரலை அடுக்கையில் அங்கே 

ஆரிய சக்கரவர்சறி அரிமாவன்ன கர்ச்சணைச்செய்துகொண் 

டி. ரூ.த்தலைக்கண்டனர். ௮ வனும் இவரைக்சுண்டு திடுக்கிட்டு 

1 உங்களுச்கென்னுற்றது காவலைவிட்டுவரககாரணமென்ன? 

விரைவிலுரையுங்கள் '” என, அவர்களும் உடந்தை நவின் 

றனர். அதைக்கேட்டதும் ௮வன் அ௮க்காலாட்களையுந் தலை 

வர்களாயபும் பலவாறு இகழ்ந்து பேசு, 4 மீண்டும் அங்குச் 

சென்று கபாடத்தைப்“பற்படம் போல் கொறுக்கி ௮ரணுக 

  

ண்ணு 

ப ற்படம்- அப்பரம்
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குள் பி௦வேசியுங்கள் '* எனக்கட்டளையிட, அவர்களும் மீண் 

ம் கெக்கரைவாயிலிற்புக்கு வீராவேசத்துடன் அந்த இருப் 

yas Boe Com Dus மதுப் பொடியாக்கி அலைகடல் ஒன்று 

மலைக்குகையிற் புருவதுபோற் கோட்டை வாயிலிழ் yas 

தொடங்கினர். இ? சமயத்தில் வடக்கு வாயிற் கதவும் 

ககர்க்கப்பட்டுவிட ௮வவழியாசவும் பாண்டிய நாட்டுக்சே 

னைகள் உள்ளுறப்படர்வதாயின. . இப்படி. ஏக காலத்தில் 

இருவழியாலும் பாண்டியன் சேனைகள் கோட்டைக்குட் 

பிர?வசிக்கவே, சிங்களச்சைன்னியமம் அப்படைகளை எ௫ர் ் ஸரி | 

கீ் அமராடக் தொடங்கிய. இவ்விரு சேனைகளும் வெரு 

கோபாவேசத்நூடன் ஒரு நாள் முழுவனுஞ் சண்டை செய் 

தன, பல்லாயிர விராகள் மாப்ந்தனர்.. வெட்டாலும், குக் 

காலும், இடபாலும், அடியாலும், கால் கைகள் (CPF Far 

ரும்) குற்றுப்பாய்க் BSB அூடி.ப்பவரும் பலராபினர் 

பிணாக்குவி.பலும், இரத்தப்பெருக்கும், பல இடங்களிலு கு 

வதகாபின. கூக்குரலும். சர்ச்சையும், Answer sip, os 

ிமாழியும், ௨ள்றுகூடிக் கடலொலிக்கும் மேற்பட முழங் 

இன, இரவிலும்இப்போர்ெவகு கடுமையாக நடந்தது. ஆரி. 
ர் . os 4 . on உ x. .! ட 3, ரு * 

யசக்கரவர்த்மியும் விரசிம்மனனும் தங்களுக்குரிய சவுரியன் 

களையெல்லாம் Haroon shoe காண்பிக்கலாயினர். வர 

வா ஈழகாட்டுப்படைகள் குறைந்துகொண்டே வந்தன. நடு 

ராச்ிரியில் இப்படைகள் பாதியளவிற்பாழாயின, அது 

கண்டு பொழு விரசிம்மளன்; வாட்புடபயொன்றேக்டித் 

தமிழச்சேளையுட்புகுந்து சஅக்குச்சதுக்கெனலெட்டி. விழ்த் 

தத்தொடங்கிெனன். தொடங்கவே ஆரியவிரன், அடக்கமுடி 

பாக சினத்டன் வேலொன்றைக்கைக்கொண்டு விரைக்க. 

பாய்ந்து விரசிம்மளனின் மார்பிற்குத்திக்தாக்கிச் சுழற்றிப் 

9
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பூமீயிலடி தீதான், அடிக்கவே அந்தச்சிங்களத்தலைவன் ௮ல் 

கம்தவிடுபொடியாய் தொருக்கிப்போப்விட்டது, இங்கனம் 

படைத்தலைவன்படவே எஞ்சியிருக் த இலங்கைச் சேனைகள் 

மனங்கலங்கிப்பலவழியாறுமொளித்தோடிவிட்டன. பாண் 

டி.॥.ரவீரர்கள் ஜெபப்பறை மு.றககிச் இங்கராதம் செப்தனர். 

இவசவாலி அப்பட்டணமுழுவதும்பாவிஎ திர்லலிவிம்மிய து, 

இதனைச்கேட்டதஅஜ் சிங்களமர் திரியாகிப வச்சிபபாகு, மான 

முயிரைவருத்தட்பொறுக்கமாட்டாவதனாப் சான்றுகொண் 

டி.றர்தான். இருட்பொழுது நீக்க, பகலவலூங் கிழக்குத் 

இசையில் பளிச்சென்று .பஞ்செய்தான்; 

  

21-வது (தந் தாபஹ ரணம், ) 

een -{ pga 

வெந்றிமாலரூடிய அரியசக்ரவர்தி, எஞ்சியிருர் த 

தனத வீரர்களையெல்லாம் ஒருபுறம் ௮ணிபெறகிறு தறிச்சில 

சேனைத்தலைவர்தொடர்ர்தூவர அங்குள்ள புத்தாலய ததிற் 

புகுர்து.ஐங்கு நிலை, தூண்,போதிகை, முதலானவைகளிற் சிற் 

பிகள்காட்டி இருக்கும் கைவன்மைகளைப்பார்தது சகியச்து 

கொண்டே மூலத்தான ததிற்சென்று தங்கோர்பொற் பெட் 

டியிலிருர்த ஸ்ரீபுத்தாதுபல்லை எடுத்துப் ப த் இர ப்படுத்திச் 

கொண்டான். பிறகு வியையர்ச்த அபரணங்களால் அலவ 

கரிக்கப்பட்டிருந்த விக்சிரகங்களைக்கைப்பற்றினான். அப் 

பால் அரண்மனையுட்சென் று நிதிக்குவியல்களையும் அடையா 
பரணவகைகளையும் சுவார்துசகாண்டான். தனது படை 

வீரர்களுக்கு உணவும்லுணிய:: வேண்டுமளவு கொடுத்து ௪
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விய பிரபுக்களாகி.ப காலிங்கராயன் சோடங்கன் முதலான 

வர்களை வருவித்துப்பாராட்டி உபசரித்து அவர்கள் உதவிய 

அன்னவஸ்சரங்களின் விலைமஇிப்புக்கெண்மடங்ககக மான 

இரவியங்களை கல் விடை கொடுத்தனுப்பினான். அ௮ரரஜ 

கரமாபிருத்தல் தகாதெனத்துணிர்து ௮ர்கஇலங்கைக்கோர் 

பிரதிரிதியைகியமித்து அவலுக்கு, பாரப௯்கமின்றி கேர்மை 

றப் பிரஜைகளைப் பரிபாலிச்சவேண்டுமனப்பல புத்சமதி 

களையும் புகட்டினான். 

  

| பாண்டியன் ஆரியச் ரவர் ம் இக்குப்பட்டமும் 

பாசு மணித தல். | 

——-0O -— 

பிறகு ஒருகாள் அஆரியசக்காவாசர படைகள் புடைபெ 

சாரப் பாண்டியராட்எஉடநோககிப்புறப்பட்டான்.பாண்டியனு 

டைய வெற்றிப்பி. தாபஙல்களையே பாடிககொண்டுசென்ற a 

ரும் தலைவரும் கடற்கசையையடுழ்துக்கப்பலேறி ேே மலைத் 

தூறையை கண்ணி, அக்கு கின் றும்புறப்பட்டு மதுரையம்பதி 

யிற்புகுக்கனர். பாண்டியன்குலசேகான், ௮மாத்திய்அருகு 

சூழ ௮ரியணைமேல் விற்றிருஈ்து, இவரது வருகையை எதிர் 

பார்த்திருக்கையில், தரியசக்காவர்த்தி அக்குக்சோன்றிப் 

பாண்டியனைவணங்கி, கொண்வெக் பு. சதபிரான் பல்லை எடுத் 

அ௮வன்கையிற்கொடும்தான். அிதனைக்கண்டதும் அந்த 

மீனவனுக்குண்டான அனந்தம் ௮ளவுகடக்து விட்டது. 

உடனெ அவன் gru shale gphowe 6s மகாவீரனை 

மார்போடணைத்துக்தழுவி “அன்பனே. ௮ருமர்தஞூனே!
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உன்னுடைய வல்லமையைப்பற்றி என்னென் றுபுகழ்வேன். 

நீ HG BUI GB ILL LINEN UIT t ID) அல்கொளர்க் நாய் 

அல்ல” அல்ல! அப்புவெசுபாகுவின் பல்வரிசையோடுஇலக் 

கையிலுள்ளார். எரி நற ணிசளெல்லாவ தறழையுமே பறி & 

அக்கொணாரச்துவிட்டாய், வீரரெனப்படுவார் உன்னையன் றி 

வேறுமுள்ரேபோ? அகத விர்தக்கன்னிக்குச் சொர்சதமான 

இடம் உன்றன் தோல்ணைகளேயன் றி வேறில்லை 7? எனப் 

பத்பலவாறுபுகழ்கு மீண்டும் ௮வனைநோக்கி இலங்கை 

கொண்ட மானது வலங்கைவிஜபனே! நான் முன் உனக்கு 

“அரியசக்கரவர்தத”” என்ற ஓர் பட்டப்பெயரைக்கொடுத்து 

வேன். அப்பெயர் உன்னுடைய அரியபெரிபபராக்காமத் 

துக்கு அவவளவுபுறுவறின் ௮. அலின் இன்றுமுதல் இவ 

வுலகம் உன்னை ௮ ௫ ல சக்கரவர்தம் பன்றுமமக்கக் கட 

வது” என்றான். உடனே அருகிலிருநஅயாவரும் ஓன் 

போல *அ௮றுவே சாலும் AA lau சாலும்” ஏன்றனர். அப் 

LO HES AHRNESSI OT HD கொண்டுவந்து குனிந்த அணி 

கலங்களாலேயே பாண்டியன் அவனை பலங்கரிற்றுபசகரிழ் 

“தான. இலங்கைபலிருந்துகொண்டுவா ப்பட்ட இரவி.பங்களை 

யெல்லாம் பரண்டியன், ப.டைவ் sil கறுக்க BE wort! 

தான். அப்பால் ௮ம். அகிலசக்காவர்த்தி, சான் விடை 

பெற்று இலங்கைசென்றது முதல் ம்ண்டதுவரை நடக்கு 

விஷயங்களை பெல்லாம் விரிறத்துரைத்தான். இவையெல்லாம் 

இன்பமுற்க்கேட்டிருக்த அவையோரும் அவனைவாழ்த்தித் 

தமதிடஞ்சார்ச்தனர். பொழுதுசாயுங்காலமடு மதத, மணி 

முடிமன்னவன், அங்குள்ளார்யாவருககும் விடைநல்கி, அப் 

ப்ல்லைமாந்றிரங் கையிலெடு துக்கொண்டு; ௮௪ இசைக்கு 

யிலின் ஈசைஎதர்ப்பட்டு ௮ங் கைகோர் ததிர்ப்பச்ச தமதிவிலா
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SIRO FSH YW EGCSIDN Shar MHA WLTH Barong 

LAT OM LD BS bs By முகமண்டலல்தைகோக்கி, படை ம்தலைவன் 

பெற்றும்னண்ட விஜயங்களைாயெல்லரம் fifa: nab 5g விளம் 

பினன். Hanae Os soli due grin s_ Ade p rw 

ளை. 

28-வது பரண்டியன், பல்வைத்த மணிமாங்கனியைக் 

ஜீ BSBTBN SD டங் தெரி இதல்.) 

முதலைகள் வையமும் லவை சைகை அலையத், 

அடுத்தராட் காலையில், பாண்டியன் அரண்மச்ைக்குரி.ப 

பணிகளையெல்லாம் பணிசெய்து சாடுக்குங் WGC BBS ஓர் 

பொற்கொல்லளனை வருவித்து, “ அவனிடத்தில் அச்மப் புதி 

தபிரான் பல்லை எடு த்னக்காட்டி. இதுலவத்து மூடும்படியான 

செப்பொன்று மாம்பழத்தின் வடிவமாய் மாற்றுயர்க்த தங் 

கர்தாற்செய்து ௮தன் புறமமல்லாம் இ த்மினங்களைப் படித 

தல்வேண்டும். அன்றியும், திட்பம் தெரிச்தாற்கல்லாமல், மற 

.றெவராலும் அ௮ச்செப்பு மூடவும் இறக்கவும் முடியாதபடி. 

இருக்கவேண்டும். வேலப்பாடும் வியப்பைத் தருவதாகவும் 

வேண்டும் ”' என்றுவிட்டு வேண்டுவன நல்க, அவனும் 

அவைகளைப் பெதற்றுக்கொண்டுபோய் இரண்டு நஇினந்தில் 

வேலையை மடி ஈதுச்செப்பை அரசன் கையிற் கொடுத்தான். 

பாண்டியனும், ௮தனைக்கண்டு பணித்திறத்சை மெச்சி அவ 

ுக்குப் பரச பல நல்கிப் பிறகக்தத் தந்தத்தை அச்செப் 

பிலிட்டு மூடி, கீதகோடுலத்றின் கையிற்கொடுத்து, “பார்ம் 

தாயா? இர்தப்பழச்தை!! என்ன, லிவளும் ௮௧ நவமணிக்
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கனியின் அமகையெல்லாம் வெகுசோம்வரை பார்த தவிட்டு, 

ஆச்சரியங் கொண்டவளாய் ௮ரசனைசோக்கி, “எனது ஆரு 

யிர்ககுயிரே! இரந்த அருமையான செப்பு தங்கட்கு எங்குக் 

கிடைத்தது? இலங்கையிலிருக்து வக்ததோ?'” என அதற் 

கவன “அன்றன்று, இக்குத்தானே பணிசெப்யப்பட்டது'” 

என்றான். €ரகோலலம் அந்ஙனமாயின் “இதகற்குள்யாதூ 

இருக்கின்றது இறக்கவும் முடியவில்லையே!” என, அரசன் 

“இசனுள இருப்பது அந்துணைச்சிறக் த பொருளன்று, ௮5 

னால்தீறக்கவும் வேண்டியுில்லையே'? என்றுசொல்லி, 

இதனை நீ. உன்னுடைய ௮ணிகலப்பெட்டி க்குள்ளிட்டுப் 

பத்திரமாய் வைத்துக்கொள்” என சவின்று ௮வள்கையில் 

அ௮தனைககொடுத்றுவிட்டு, வெளியில்வக்து, இர கமேறிஉலாப் 

Cut é gow om. 

  

209-வன (குடும்பகலகம். ] 

  

இக்காலததிற் குலசேகரபாண்டியனுக்கு, பட்டது 

மனைவியிடம் பிறகத சர்தரபாணடியன் என்ற ஓர் மகனும், 

காமக்கிழர்தியாகிய சேம கோலெழற்றனிடமாகப்பிறர்த வீர 

பாண்டியசிெனன்ற ஓர் புதல்வனும் இருரச்தார்கள். இவர்கள், 

பாலப்பருவங்கடக்து யெளவனதசையை எட்டி ப்பார்த்துக் 

கொண்டிருந்தார்கள். முறைப்படி சுர்தாபாண்டியனே இள 

வரசுப்பட்ட த்துக்குரியவனாக இருக்க, அவளை ததள்ளிவிட்டுப் 

பாண்டியன். குலசேகரன், கதகோகிலத்தின் மேல்வைத்த 

மோகத்தினால் ௮வள் மகனாயெ விரபாண்டியலுக்கு அப்
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பட்டத்தைச்ரூட்ட கினைர்தான், இவவிஷபமாய் அவன் ஒரு 

காலத்தில் ௮மைச்சர்களோடும் ௮ மேலே [சனை செய்தான் 

ஆனால் அம்மந்திரிகள் *இப்படி.ச்செய்வத ஓப்பர்தக்கதில்ல் 

என்றுமறுத்துவிட்டனா. இதனையறிந்ததமிழ்சாடும், ௮ப் 

பாண்டியனைப்பழிச்கத்தொடங்கியது.. இதனாற் பிள்ளையா 

இய சுந்தாபாண்டியலும் அவன் தாயும் குலசேகரனைவெளிப் 

பட வெறுக்கலாயினர். இக்குடும்பச்சிததம் வரவாவிருத் 

இியாகிக்கொண்டிருக்தத. 

30-வத/ மக் இரி சித் தவரமன், மன்னன் புவகேகபாகுனை 

மீண்டும் ௮ரசனாக்க முயலுதல் | 

இங்கு இவ்வாறாக, ஈழகாட்டுமந்திரியாயெ௫ச்்தவாமன், 

சடந்த போரினால் இலங்கைத்தீவு பெரிதும் மெலிவடைந்கி 

ரு.த்தலையும் பாண்டியன் பிரஇநிதியால் ௮ளப்பட்டு வருதலை 

டம் மதத்தாலும் துன்மக்திரிகளின் வார்கதையாலும் மம 

யங்யெ புவகேகபாகு மன்னவன் அர௫ழச் துகுடும்பக்தோடு 

அடுச்ச ஒர் திவிம்சென்று ஏழையைப்போற் காலந்தள்5ரி 

வருதலையும் நினைக்துகினைந்து மனமுருகினான், குங்கைப்பிம 

ஜைகளாவாரும் ௮ரசனைஇழச்ததுக்கம் கால்வாசியாக,௮ரிய 

அசாரியாது தந்தசைக இழக்கதுயாம் முக்கால்வாசியாகள் 

கூடிய முழூத்துன்பதநில் ௮ழுர்திக்கண்ணீர்சொரிக் தவராய, 

Agamben அடும் மேலோ oor} **எமது மன் னனையும்
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குலதெய்வமாகிய பல்லையும் காங்கள்கண்டி வரங்குக்கரல 

மூம்வருமோ?” என ஏக்கழ்துடன் வினவ, அதற்கவன் அன் . 

புடைய ர! “இப்பொழு. துவர்தது துன்பமே, இணிவரவிருப் 

பனதுஇன்பமே, என்பதற்கையமில்லை. நமது பார் த்ிபனோடு 

பல்சேஷ்த்தையும் விரைவில் மீட்க முயற்சிப்பேன். நீங்கள் 

மபங்கவேண்டாம்'” என்று அவர்களைச்சமாதானப்படுத்தி 

னன். சிலநாள்செல்ல அவள், எப்படயாவது புவ 2ஈகபாகு 

வைப் பண்டுபோல் அரசனாய் விருிறிகக்கச்செய்ய வேண்டும், 

என்று துணிந்தான். ஒரு தூதனை விடுத்தூ அடுத்த தீவிலி 

ரக்த அரசனை அழைப்பிழ்தான். வந்தவேர்தனைபாறாரகொண் 

டழைத்து, அங்கோர்மாளிகையில் ௮மாச்செய்து, ௮வன் 

அடைந்திருக்கும் நில்மையைக்கண்டுெசடு மூச் செறிந்து : 

வருக்பினான். சிங்களப்பிரறைகளும் தம்முடைய அரசன் 

வக்திருப்பதைச்கேட்டுவர் தவனைக்கண்டு BUT FOOT AIT WIE 

கண்ணீர். சொரிந்தனர். அப்சிபாழுது புலகேகபாகு 

சித்தவாமனை நோக்க, அன்பனே அறியில் 8 புகன்றபு த்தி 

மதியைக்கேட்டு நடந்திருந்தால் நான் இப்பொழுது இந்த 

நிலமையில் வந்திருக்கமாட்டேன். மூக்தோர்சொல்லும் 

வார்த்தை அமிர்தம் என்பதைஅறிந்திருக் தும், மமையால் 

அதனை மறக் தாழிர்ேேன். என்னைக் கெடுகாலம் ரூழ்க்தி. 

ருந்தபொழுது வச்சிரபாகு என்னசெய்வான். விீரசிம்மளன். 

யரீழுூ செய்வான் அவர்களைச்சொல்ல யாது இருக்கறது. 

அவர்கள்காலமோ சென்றுவிட்டது. இனி என்கயோதா 

Cur,” என்று சோகித்தழுதான். ௮ப்பொழுது சித்தவா 

மன், ௮வனது கண்ணீரைத் தூடைத்து, “அரசே! அழல்: 

வேண்டாம். மீண்டும் அரசளாயிருக்கும் பதவி தங்கட்குக் 

கிடைக்குமாறு இதா:முயற்சிக்கிறேன்'! என்று சொல்லி.
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விட்டு, பிரபுந்களாகயெ காலிங்காயன், சோடங்கன் முதலா 
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கொண்டு அப்படியே மும்முறைகூடு அணையிட்டான். அப் 

பரல் அப்பிரபுக்களொடு 5 ரவாமனும்பாண்டியைதோரம்கிப் 

பிரயாணப்பட்டான்.  இப்படிப்பிரயாணப்பட்டும் செல்வா 

ரை அரசன்நோக்க, சமது பு.ரதபகவான ob) பல்லையும் அவ 

யம்வாக்க வரல்வேண்டும்,. ஞாபகம், Bit Label எனப்பல 

றைகூறி அவரை௮னுப்பினான். 
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வளவ கஷடத்ிங்குள்ளாக்கி விட்டல,” என்றவிஷபம்ைக ay sae ட் டே ay ot _ ன த. ய ட் ye” ட் 

‘ இ * . [3 உ 5 « . * 

இப்பொழுது அவன்சன்றுப் அறிச்திருக்க்றுன். அதலால் 

அவனை, அரசுதவி அதரிக்கவேண்டுகின்றேம்,” என்றனர். 

பிரபுக்கள் புகன்ற இரக்கமொழிகலாக்கேட்ட பாண்டி. 

ன் அவர்களைப்பார்தது அவ்விழமம்தூ வேர்சன் தற்காலம்
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தனக்கு வர் இருக்கும் ஆபத. உீங்கக்கூறிய பசப்புவார்ற்தை 
re RE 3 sate oe" - Olay: a . களிலே நீங்கள் மதிமபங்கிவிட்டர்கள்.. அவன் மூரடன். 
e * ௬ « ௯ ஈ ல் tT ச். ௪ a e 

OU GHFS SM. அர்ப்? பா தனை கறுச்ெவிொடுப்பவன்,தனமுன் 

ளரையாாக்குழ்திவ்றும் மாறுபட்ட மப. வரிமுதலாயின மனார் பழம் அவம் vee வதிய வவட (ரி. NSIT y 
விறிப்பதில் தன்டட்டுப்பிரறைகற கக மிகொாருவிதமாகவும் 

மிம் நாட்டுப்பிஜைகளக ு மங்கி ுவிரமாகவும் பாரப த் bp i பே யி oe 7) ot) ees AP itso pi / a) 

க்ஷம் காட்டியவன். இ3தகைப இிவன்பேபிலும் உங்கறாககு 
ள் ௪ ட ௭ . 1. ry ௪ * 

இரக்கழுண்டாயது மிகவும் அச்சியமேபாகும். காம் அவ 
௩ க ஆ பூ ந * [ச] 3 * ௩ 

னுக்கு அரசளிலதால் நால் அவன் ஏவ்னை SOND 

மல்லரமல் உங்களையும் Pts 5 Brave tt. 1h Bi . ° ou செய்வான். 

இப்படியெல்லாமிரம்க. எப்படிசான் அவனுக்கரசளிப்பது,”” )ப்படியெல்லாமிருக்க; எப்படிகான் அவனுக்கரசளிப்பனு, 
௪ ட . * fon * ௩ 5 

எனலும், பிரபுக்கள், மன்னவேோமே! தாங்கள் திருவாய் 
e +4 4 ச AJ . € ’ ௪ . * 

மலர்சக்கருளி.பபடி. ஒன் றும் நனை உ இடமில்லை. நடற் தண் 

டையில் அவன பட்டபா: Bee a ணா ol Lf ழு தலைமாறைக்கும்' மயா 

துமான தாகும். J) ன்பம் Wal வெர்சன் தங்களுடன் பகைக் 

க உ க் ஆ, ௩ . . 

FMIUG! SII IOSIQII LD SIMS FU Malu Gg ODS UT sr 

முரை பசபரதமாக நடர்ூவநாவது செய்வ அில்ல்யெல eur 

இரண்டுமூறு பலர பர்சத்பெஞ்செ.பது கொடுத்ிருக்கி 

yo, பொறுவரப்ச் எங்களாவர் சொன்னசொல் மாருதவா் 
௬ ந உ . » ’ உட்டா ௬ . க ட 

என்பதற்ருச்சிறிதும் சந்? தசமில்லை. அ நலால்கருணை கூர்க 

அக்தப்புவநேகபாகுவை, ௮7 வி அரியாமல் மிவைக் 

குமா.று கேட்டுககொள்கின் ரோம்? என்றார்கள். 

இவர்கள் இவ்வாறு சொன்னவுடன் அடு த்திருச் தடித்த 

வாமன் பாண்டியனை நோக்க, ((மறிக்னாலக்கொழுர்தே?”௮ப 

WHO) BSF DIL [HB FUT STIL ING CHIL LU COUN TH தா லும்அவனை 

ஏற்று அதரிப்பதுதம்போன்றபேராசராவார்க்குக்கடமையே
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யாகும்” என்பகைப்பற்ற இவ்வேமையேன் என்னை? விள 

கவும் வேண்டு மோச ம்சாதகுமாரனான ராமன் தனறுமனைவி 

யாகி.ப ஸீதையைக்கவர்ந்து சென் றபாககனணான இராவணனு 

டைய சக 7நரெென்றறிந் ரு தும். BAM FF ovat Ly? நான் று 

சொன்னவடனேயே அச்தவிபிஷணனைப்பக் SEDO OY IMG 

பிபாலிக்கவில்லைபா? 5G aT PY காதையர்களிிலாருவசான 

சு சரபாண்டியா ஏன்பவர் மூன்றாவது ராஜராஜ மோமனை 

முனைமுறியப்பொருது அரணியம்தில் ௮5ல ஐட்டி, தஞ்சை 

யும் உறகஐதயும் செர்சமல்கொளுத்தி, மெயல்தம்பம்காட்டி 

வெறி D அப்பறைய ற, A) By றி ரர FR ிம்பல 3 ர றி ) oF SOF) இரு 

சடரரஜமூர் மவிபின் சேவடிகளைத் தொழ VG NREL 2நில் 

முன் வெக்கிட்டொடிய பபான்னிசாட்டுக்காவலன் மீண்டு 

மருவக் த,கும்பிட்டு அரசர்பெருமானே/“யான்உன் அடைக் 

கலம், இதேோவிருக்கின்ற என் குழக்தைய்கு உன் பெயரிட் 

டமைப்பேன், யான்செய்த குற்றங்கவொல்லாவற்றையும் 

பொறுற்று என்னைக்கைக்கொண்டு மூ னபோலைுை. காவல 

ஞுகைகவேண்டுகின்றேன்” என்றவுடன், பாண்டியர் ௮கமிக 

இளகினவராய் அட்பொழுே அவனுக்கு ௮7௪ தவி சோணா 

டுவழங்கிய சச்தாபாண்டியர் என்ற wt Gl UW Ws oo ty bb 

அணிரஈ்துகொண்டனர். இவவிஷ.பம் உலகப்பிரசிர்தமே 

யன்றோ. இப்படிப்பட்ட பாம்பரையில் உஇித்தகாங்கள் சா 

ணமென்றிருக்கும் எமது அரசனை ஏற்றுக்கொள்ளாது தள். 

ளிவிடுதல் நியாயமாகுமா”” எனப் பற்பலவரலாறுகளை எடுத் 

அரைத்தான், இவைகளையெல்லாங் கேட்டலும் பாண்டியன் 

குலசேகானுக்கு உள்ளங்கொஞ்சமிளக்கஙமகாண்டது, (அப் 

பால் ௮வன் கொஞ்சசேோம் அமைச்சறாடன். லோசனை 

செய்துவிட்டு, அக் தப்பிசபுக்களையும் -அிவர்கள்கூடவந்த மந்
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ச ர் ச கி ’ ௩ , 

இரெத்தலைவனையும் பார்க்கு, 6 உங்க க்காக உங்கள்வசாதி 

சையை கம்பி அர்தப்புவதேகபானாவுக்கு அஈவி௰ கமனைக்கி 

மேன், அரசுபெற்றபின் அவன கப்பங்கட்டுவலலாவு (ர 

ஜைகளைப்பொதுவாய் பாதுகாப்பிலாவனு ஒருகிலிறும் elo al to 20 பி கப்ப ட் 4 ஆ 

AD a3 a (> . ‘oa (> = 
OF DID SIT COE ன் அதற்கு a beset (ot. IT LIC INO BM Tas 

கள்,” என்றுரைத்சலும் அதற்கு அவர்கள் * அர சேச! 
ந ° T « ப ° 

AMS பாங்களே பிணை £” sro _g gua oT LS m0 Yreoiley 

பதோடு, அரிய சம்கரவர்ததயால் இலங்கையிலிருந்து இங் 

கு கொண்டுவாப்பட் டதும், சிங்களவா்கி கல்லார் தெய்வ 

மாவனுமான ஸ்ரீ புத்தபிரான் தந்தற்கையுக்தர்தருள வேண்டு 

இன்கிறொம் எனலும், பாண்டியன் ௮வரைப்பார்த்தூ ௮ 

தென்ன சொரல்கின் ர? பிடுங்கியபல்மை நிலைக்கச்செப்ய 
க ana றி . - ட டட . ச GC 

முடியாது. அர்த oui nnn Mel orn எககாலத்துங கொ 

Citi” என்றான். 

பாண்டியன் இப்படி பல் விஷப சிற் பிடிவாதஞ்செய் 

தலைக்கண்ட சிர்தவாமன் இப்பொழுது இவனை இவ்விஷய 

மாயப் BO ததமுடியாதென்று துணித்து, அ/ வனை ப்ப ர் மிர் 21) 

“அரசா பெருமானே.இனி அந்தப் புவநேகபாரு மன்னவன் 

தாங்கள் உவப்பநடச்்துவரும் சடக்கையைக்கண்டு மனமா 

வந்து தாங்களே அவளை வலியவமைழ்து அப்பல்லை ௮வனி 

டத்திற் கொடுப்பிர்கள் ''என,பாண்டியலும் “அவ்வாரயின் 

அதனை அப்பொழுது பார்ததுக்கொள்ளலாம்,”” என் று 

சொல்லிவிட்டுஅடுத் ரு கத அரியமக்இரன் என்னும்மந்திரி 

யைசோக்கி “நீ இவருடன் இலங்கைசென்_று புவகேகபாகு 

வைச்சிங்காசனத்திலேற்றிவேண்டும்பு சஇிமதிகளையும் புகட்டி. 

வருவாயாக”? என்றாக்ளெயிட்டு, மற்றவர்களுக்கு விடையுங் 

கொடும்தனுப்பினான்.
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வ St புவகேகபாகுகுக்கு அரசி த த முடிசூட்மிதல் J 

ஈழஞ்சென்ற.. பிரபுக்கறாம் அமைச்சலும் புவநேக 

பாகு இருக்குமிட சஇிற்புகுக் தனர். பிரபுக்கள் பாண்டியணி 

LDF GT SAT வேண்டிககொண்டதையம், அஃ நிதயா 

மறுத்ததையும், மூர. வில் நங்கள் பொறுப்பின்மேல் அரசா 

மையை யளிப்பதா ய் ஒப்புக்கொண்டல பும் விளங்கவிரிழ் 

தனர், அிவயெல்லாங்கேட்ட அவனும் அகத் ற்களிப் 

பும் முகில் மலர்ச்சியும் உடையவனானான். அப்பால் அவு 

வேர்தன் பருதபகவான பல் எங்கெ? Glam os au a ib it 

Geral? orar, Hutgar CMMONG NITY Ws ஏஎக்காலத் 

அங்கொடுப்பறில்லை? யென்று செ ல்லிவிட்டாள் என்றனர். 

எனவே புவகேகபாகுவின் மனந்டுக்கட்டது. கணப்பொ 

முதின்முன் கொண்ட இன்்பமெல்லாம் போய்த்துன்பமே 

அிவனுக்குமேலிட்டுவிட்டு. அந்தோ” “அரிபபெரியபிர 

சங்காமிர்தமாரிகள் பல பொழிறர்நுகொண்டிருக்த அருமைக் 

திருவாய்க்குள் முத தழுக்தருளிவிள ங்கி, அப்பால் இர் 

காட்டவர் செப்த புண்ணிய விசேவூழ்தால் இங்குவர் நரி 

மது குலதெய்வமாப்ப்பிரகாகி3றுக் கொண்டிருக்கு, ஸ்ரீபு த் 

தாசாரியாது பல்சேவதமை இப்பாலி அடியாயமாயிழச்ேே ர 

னேஇனியானதை என் றுகண்டு தெரிசிச்கப்போகின் றேன், 

தர்தம்தையிழர்த இர்தராடும் ஈகரமும் தமக்குரிய அந்தத் 

தையிழர்து அவலமுறுகின்றனவே. அன்பர்களே! இந்த 

௮பசாட்சிகூட வேண்டுவறில்லையே. அந்த அருமந்தபல் 

லொன்று மாச்சாம் கிடைம்தாற்போதுமே,”” என்று, பல 

படமொழிர்து பிரலாபித்தான். இப்படி துன்பக்கடலில்
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அரும்புபோல் குத்தளிப்பானைச் சிர்தவாமன், “அரசளித்த 

பாண் [9.1] Dy அப்பல்லையும் பிர காவ BBO 2 (Dds அளிக்கவே 

செய்வான். ஐயமுறுதல்வேண்டா.. ஏல் லாக்தாங்கள் 

லாரி நடக்கும் ந உடைப் லிருக்கின்றது”” எனப்பலவிஃமாகழ் 

தேறுதல் கூலித்தெற்றினான். அப்பால் மக்க அரியமக் 

ரன், அங்கிருந்காரோடு புவகேகபாகுவை அரண் பனையில் 

Ampigubs அரிபணைமேல் வி 1D, SF OF LI ZB அர 

சாட்ட. பையும் ஓப்பி த்தான். பலபுத்ிமழிகளையும் அவளுக 

ர் ப்பா இ: கான். இரண்டுநாள் அல்கு? தங்கிவிட்டு மூன் 

ம்காள் அவனிடத்து விடைகொண்டு, முன்னிருச்தபிரஇ 

ee aL ear ம ரயில நீ (> : ௮ உற்பட மறுப்ப MU Hl wo FN Bil ours 

oo 

09-வது மான். வது புவ. மநசுபாகு, மக் இரி Ly BE 

நபூறியுடன் பாண்டியணிடத்திலிருக் நு பல்லப்பெற 

Dp > லாசித்தல், 

  

, புவகேநபாகு, பல்லிழக்ச துக்கம் உள்ள நிதையமுத்திக் 

கொண்டிருஈதபடியால் சிறிதும் சக் தோஷமில்லாதவழை 

இரண்டுவருடங்கள்வரசை யாறாகைசெய்துகொண்டுவந் தால். 

முடிவில் அந்த ஏக்கம்நாலேயே ௮வன் இகலோகவாழ்க 

கையைப்பூரணஞ்செய்து கொண்டான். அப்பால் அவன் 

பகன் இரண்டாவது புவசேசபாகு பட்டம்பெற்றான். ௮வ 

னும் சல்லாண்டுகள் அரசியற்றி அவ்வெயிறிழக் ததையே 

எண்ணியெண்ணி உயிரும் உடலுமிளைப்ப,  தன்னப்பனைப் 

பின் பற்றினான். இவனுககுப்பின் இவன் மகன் மூன்றாவது



தந் தாபஹரணம். oh 

புவநேநபாகு மட, nly ys, இவல அண்டில இலை வனா 

ம் கத படி. os bevy lem oe 
பினும் அறிவி 6 1/0 bier dd ண்ட ad அணை வலா வம் bt 

ஒட சட்ட . ந . ட க ப்பட உ (ஆ . . ௪ அதல் 

Cap HOU ABD) TY er" சர்ப துவற்தான. 2 தவாமன கரல 
௬ ‘ cy ம « , . \ ட e . 

Ola ota Moros ingear 6 Ly dh Fy D ்? அன்பவன் 

Peal oY] ‘fr ( Z Py மூ அர BMT Fwy 17) ib தரன. ணும் LD DT 

“௫ ON 
hisyr Blah: C 4 oad PPS NLD Ce ‘AN De pal Mes A ae YB, SH LD adl/ மடையாாப் 

on வாரு காரிபங்க பாயும் கன் (HB usa 1 5B, BULL ULI 

அரியல் நடா Tat th BUGLE. ஏன் ap ௮ம் GBT DA nb gs 

அக்கம் இந்த வெக்களையும். தாம்கிக்கொண்டுதானிருக் கறு, 

ஒருகாள் இகர pot apo BI La Pew AT [தக பூதியை பரு 

லெழமைத்து 'அருமைபான பல்சேஷர்கை யிழர்தடின் கார 

த்தா லெ என்னுடைய பாட்டனும் BIB oD) SUL] BI BING 

oN ப ௫ * . . . ் ட ட் ட ம (8 
Lol 52/7 ay டப ர is wal ட் ரி, hy T 4271 Ln oD)! wou tr (ரி BW (௦1 க்ட்சு G cu Ye 

7” 5 . உ ச ~ ry ச 

யார் தணு மதா” கூறுக? ஊறும் அவன YTS ௪! பல் 

(yr aero. wt sat) bP ரலி. | HBB Or, no) wb OTL IGI B பாம், XO வாம், OT 2a 

GIB DH Us hs, g ORG EA கட்டும் அவன் அதனைக் மிகொடுத் ர ~ Ufo ‘2s Oi 2 விட 202 ப ப்ப் டு அவல (2 CaP i 

o gy உ ட ரு a ர e . ௩ . ட 

காவை MAM C6 ow bid QT FLED MT OCD BLOAT OUR BM oot 

் 7 ் , ௫ -_ ° ப | + 4 ie ம் a 3 .. x ° xy “3 ல் ~ ஸி . * 

ம், அய 2௦) தப (os 13) வேண்டு CTS oD AG DT & BM Ov oar Dio வறு றது 

௫ ந - ௩ . ந் . , . டத] டட ம் படல் பட் . * ப்பட (4 ப ப்ட் - , 

LOS இர பல் ர் np 9- LIT Biola (ர val, ௭] 20) AT Foal ன a) ழு 

. உ . + நி rs ர் . ச 

Te) செய்யலாம்” எனப் | |b Bld, D மிசால்லுவான், 

  

044௮) பதர் பத்த be LINCDLIO ES DLR, று HH cha. றி ut 

கும ; நிரம், MIT ar ஷி வி ழூ நா இணி OP ah NT oS Lt 

ID Gl YY சேல yp) LD, 

“சுலசேகரபாண்டியனுக்கு இப்பொழுது வயலு அறுப 

ஷி க்குமேலிரு (TI Re YM NL MGS மு*மைப்பளுவம் வநது
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விட்டசே யொழிய சேகோகிலத்தின்மேல் வைத்திருக்கும் 

அவனது உளள த சவாவுக்கு எப்பொழுதும்யெளவனச்தான். 

அவள் எதைச்சொன்னாளோ ௮தைச்செய்ய அவன் பின்வா 

க்கமாட்டான். Muar சொன்னால் அவன் பாம்பையும் பிடிப் 

பான். பச்சைசாவியையு முட்கொள்வான். மேலும் இவன் 

சீன் பட்டத்து மனைவி மகன் சுந்தாபாண்டியனிருக்க, ௮வ 

னக்கு இளவாசுப்பட்டக்கட்ட நினையாமல், காமஸ்திரியான 

கீசகோகிலம் பெற்ற பிள்ளையாகிய வீரபாண்டி.யனுக்கு அப் 

பட்டத்தைக் கொடுக்க உத்தேசித்திருக்கிறான். இசுனால் 

அவன் பட்டத்து மனைவியாலும் ௮வள் மகனாலும் பிரதான 

உத்தியோசஸ்தர்களாலும், பிறைகளாலும் பெரிதும் பவறு 

க்கப்பட்டவனாகி வட்டான். அகையால், பல்சேஷ்த்தைச் 

தர்நரத்தாற் கைப்பற்றற்குரிய காலமும் இதவேயன்றி 

வேறில்லை. செய்யவேண்டும்தர்திரமாவது, சமது௮ரண்மனைப் 

பாண்மகளாகிய af CHAS HT Rall wus Te விணாகானம் 

செய்பவல்லவர் அத்தக்சகீதகோகிலக்தைத்தவீற வேறு எவரு 

மே யில்லையென்று சொல்லலாம், இப்படிப்பட்ட இவளைப் 

பக்கவாத்திபக்காரர்களுடனும் பாண்டியனுக்குக் காணிக் 

கையாகக்2காடுச்க, பருமணிப் பொதிகளுடனும் மதுரையிற் 

சென்றுஅத்தமிழ்சாடன் சமூகத்திலும் தகோகிலத்தின் முன் 

னிலையிலும் கானம் செய்விச்கவேண்டும். அப்படிச்செய்சால் 

அவ்கிருவர் மனழுமிளஇவிடும். சானத்துக்கிளகா,த கருங்கல் 

லமுண்டாசி அப்பால் 2தகோகிலம் soggy ff Cama? or Bah 

க்கு விலையாகிவிடுவாள். பிறகு உரிதம்போல் வேண்டும் தச்தி 

ரங்களைச்செய்து ௮ர்தத்தர்ததனைசக் கைக்கொள்ள வேண்டும். 

இப்படிக் கசைக்கொண்டால்மட்டும் Cur arg. மீண்டும் பா 

Sri இங்குப்படையெடுத்ு வராதபடி ஆங்கோர் கல
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க.த்தையுமூட்டி விடவேண்டும். இப்படியெல்லாம் செய்.துமுடி. 

ப்பதற்குரிய காலமு மிதுவேயாரும்'” என்றான், இவையெல் 

லாங் கேட்ட அரசனும் களிப்பின் மிகுதியால் அவனை 

அணைத்து,எனது௮ரூமை மத்திரிப்பிரதானி3.ப. 8 சொன்ன 

தக்ரமேழக்திரம்: இத்தக்தீரத்தால் ௮க்தத்தக்ததை அடை 

6H விடலாம் என, எனக்குத் தோன்றுகிறது. பக்கவாச்தி 

யங்களுடன் விணாம்கோதினியை அழைத்துகொண்டு 

நியேமதுரையிற் செல்லல்வேண்டும். உன்னையன் றி 

இக்காரிபத்தைச் சாகிப்பவர் வேரொருவருமில்லை,”? ஏன் oy 

சொல்லிவிட்டு, விணாுவிசோதினியை அழைப்பித்து, ௮வ 

ளைப்பலவிச? அணிகலங்களால் அலக்கரித்தான் கைதேர்ந்த 

பக்கவாத்தியக்காரர்களையு முடன்கூட்டினா ன் ye Bey, Bua. 

த்தில் இ.ச்தினப்பொறியை ஒப்பித்தான், இவர்கள் எல்லோ 

ரையும் மதுூரைசெல்ல விடைகொடு SB சீனுப்பினான்.. 

  

98-வது புத்தபூதி இரச்.நினக்கணிகள் செய்கித்தல், 

FHS கோஷ்டியுடன் கடலைக்கலத்தாற் கடந்து மது 

ரையிற் சென்ற புத்தபூதி, அங்கோர் விட்டில் தங்கியிருங் 

தான். “பாண்டியராஜனைத் தனி இரத்தினங்களை மா தீரக் 

கொண்டு காணல் லெளகிகத்துக்கு அடுத்ததன்.று'” எல 

நினை த்தப் பலமணிகளாலும் ஓர் எலுமிச்சம்பமஞ்செப்விக்க 

எண்ணங்கொண்டவனாய், அரண்மனைப் பொற்கொல்ல 

னொருவனைக்கண்டு, நீ எவருங்கண்டு விபக்சுத்சக்க ஓர் 

எலுமிச்சம்பழம் மணி வகைகளாற் செய்சுகொடுக்கவல்லை 

யோ!” என அவன், றிது ஈகையாடி ஐயா! நீங்க
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ளென்னை?7இவ்வாறு கூறினீர்கள். இங்குள்ள அரசமாளிகைப் 
* சு க் * * ¢ 

பணிகளெல்லாம். எனது கைப்பணியய யன். வேறில்லை 
. 0 e . ட 

ண் னிய சாட்டு அரரருக்கூட எனது Gums py bon 5S. 

Rem? woud tye அபரணங்கள செய் கண்டு ஸ் alt ad a ora ctl. த். 

Ring Bint ear கல்லாண்டுகளில் மாறன். கமழ. கலர நிருக்கிருர்கள். நிகளின் முன் சமது ரூலளே, 
; _ . Ss க ௩ cr” க ட. « ட டு த mn ட a 

பாண்டிய சகரவாத அவரகளம பரனை வழுவ று, ஓர 

பல்லை ஏன்வடத்திற்காட்ட து வைது எறடும்படியாக வல தொலமி ட்ட மிப பிற்பட்ட, இன் OD aM வி. (கதக் , டப்! பி.ப. 

* டி * . ரு * ௩ ட் 

Canteen fo மாம்பழ வடுலவமாப் (ODN Bb BI BOT D பணி 

பரப்நுகர உற்றாவிட்ப டனர்... ஏர G19! BN அவரை 
a a Co ஆ சீரு த 

அபமிவலையைச் 9ELI BB கொதி ஷ், BS Doe Se fy நன படட (A; Dy : a] 

வச மத்ரமானது. வகைய டுக் தவரைபன் றம 2) வரால் ௮க்த 

ர anos இறக்கவேழுடியாறு... இப்படிப்பட்ட 

பன்ப்லபப்பாரத்தறும் சக்கரவர்க்ியாருக்கு அடங்கா 
, ் . en fo ஈ a 

ரப, ச்சி ஸர மே லகு பெ (Fo Bayh bw. bo sole 82 Le oar Do iT 

“ரூ டு ௪ ச உப 

AQ» சஹர் 35802 Bal av அணி Ki ழு Beh roam, a TCS 

களை எனக்களிழ்தார். இப்பி தாம்பாமும் அசத இரத்திவக் 

ணியின் இர் ரு ட்ே டை சம்மானமாய்ப் பெறப்பெற்றது' 

ப்பு, யைல்லாம் இரு சகர நாங்க என்றன செய்யவல்லை 

Cun? ரன wat களே” என் முன. தட்டான். Lg POET 

லவ, மதிரி es) சர், இவன் உமி அற்நுப்பல் மல 
é 1 ர் 

i . டி டட உட . ட . ட்டு * . . “௩ ம 

ம்றடைய பு bw £ரனது பலலாரும். ் மானறு ALDI wat Db 
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கொரடுழ்லுக்கூலியும் பெற்றுகசிகொண்டுபோனான். 

OU. ay Bl (பாண்டியன் £ ரண்டிகாள் கானக்கேட்டு 

விணா விகே T Dot & முச் சம்மானங்கெரகித்தல் ) 

தர்க்க 
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மக்திரிமுதலாயினார் ரூழக்கொலுவிருக்குங்கால சாற் புத்த 

பூல, விணாவி கய! (IP BAM BI aT BOL ah OU Gl 

தமது வருகையை YIF MEG Moi dH) 2.5 67a sw CoH 

கலே சகரனைககண்டு கும்பிட்டு இரத்தின. மாலுமிச்சங்களி 

musa Gig முன்னின்றான். விணாவிசோதினியும் பிற 

ரும் அவ்வாறே HEC BT YY) USM HH துடன்நிற்பாராயினர். 

அப்பொழுது பாண்டியன் பு, மைப்பார்த்து, * .|வசேக 

பாகு சேஷம்? ut OTB LILY BBL) by Qa BIS BIH DLILIT ad 

சுகம-யிருக்கிரா்”” என்றான். பி அரசன் வந்தகாரிய r CH S (77 Ta (47 4 கு / é 

மென்னைச் யென, புக்குப், “Oo or tlt oe Qiu Quay 

மணியின் பெயா விணாவிகோஇவ!/ என்பன. LP OHM TI FP SHV 
‘ a @) OO te . . om oe oe LO ce me OY : த இவளை நிகர்சதவர் ௮2௪ இலங்கைசதிவில் ஏவருெயில்லா 

மற் போய்விட்டபடியால் இவளணறாககு இப்பபயர் or io ZI 
, ௪ * ௪ 4 . ° . oh ௫ ட் ; aw > ், 8 » 

கொற்றவராற் கொடுக்£ப்பட்டிமுக்கின்றறு. இப்படிப்பட்ட
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இவளது இன்னிசைத்ே னொழுக்கை, FEIT நீயு, 

இசைப்புலமையிற் கைதேந்தவருமாகிய தங்கள் திருச்செ 

வியிலும் மகாராணியாராகிய£தகோகிலத்தின்சோ தஇரங்களி 

ஆம் சொரியும்படிசெய்து விட்டுவாக்கடவை என்று எனக்கு 

மது மன்னவர் அக்கினையிட, யான் இவரை அழைத்துக் 

கொண்டு இங்குவர்தேன்'' ஏன்றான். இவைகேட்ட பாண் 

டியனும் *ஈன்துகன் நு! மிகவும் சசக்தோஷமே,சங்கதம்கேட் 

பமிதன்றாம் போறும், எனக்குச்சாப்பாடுகூட வேண்டுவ 

இலலை. என்னை உன் அரசன் இப்படி தூரூப்தி செப்விக்க 

நினை; ததைப்பற்றி கான்அவனை மிகவும் பாராட்டுகின சேன. 

கானம் இப்பபாழுதே நடக்கட்டும்” என்றான். 

விணாவிகோினியும் பாண்டியன் முன்னிலையிற் பணி 

வுடன் இருந்து விணையை மீட்டிப்பாட அரம்பித்தாள், பக்க 

வாத்தியக்காரர்களும், பருந்தடன் கிழல்செல்வதுபோலப் 

பண்ணுடன் படர்மலாயினா. விணாுவிநோதனி பாலும் 

சேலும்கலர்ததுபோலக்குரலும் கரம்பிசையும் விரவிக்கலப்ப 

மோகன சாகத்சை யெடுத்து அலாபித்காள். இம்மோக 
னம் அக்கிருந்தாரது '2சவிவழி. நுழைந்து, அவரத உள்ள 

மெல்லாம் தன்மயமர்க்கிவிட்டது. பாண்டியோ அடிக்கடி. 

ஹா! ஹா? என்று சொல்லிகொண்டே தலையை௮சைத்க் 

கொண்டிருந்தான். மூன்று முகூர்த்தம்வரை கானம் சடக் 

தது... இரவு வர்துவிட்டபடியால் பாண்டியன் குலசேகரன் 

விணுவிகோதினியைப்பார்த்து**இன் னிசைமடக்கையே! என் 

Bellu கீதகோகிலதநின் தென்னிசைபுகுக்த எனது செவி 
களில் இன்றை,தினம் உன்னிசைபுகுக்ததேயன்றி வே 
ஹஜொருவர் இசையும் இதுகாறும் : புகவேயில்லை. இசைப்புல 

மை உன்பது உங்களிருவரிடத்திலுமே அடங்கிலிட்டதாக 
நினைகின்றேன். என்று பலவாறு ௮வளை மெச்சிப்பேசி
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ஞூன். பிறகு௮வன் அ௮வர்களைகோக்கி 6நாளையத்தினமும் கா 

ஞூமிர்கபானம்பண்ண காமிங்குவருவோம். நீங்களும் வாருக் 

களெ”ன்று சொல்லியனுப்பிவிட்டு கையுறைப்பொருளாகிய 

இரத்தின எலுமிச்.ரம்பழத்துடன் சந்திரவிலாசத்இற் 

சென்று எடர்கொண்டழைக்க வச்ச கதகோகிலத்தின் கை 

யில் அ௮ர்சமணிக்கனியைக்கொடுச்து, விணாவிநோடினியின் 
கானவிசேலத்தைப்பற்றி மிகமிகவியச் துபேசினான். Ha 

ளும் அப்படியா” அப்படியா! என்று விபப்புடன் கேட்டு₹நர 

னும் ௮ப்பாண்மகளின் €ேததகைக்கேட்கஅவாவுகின்றேன்”” 

என்றாள். அதற்கு அவன், நான் காளையத்தனங்கேட்பதாய்ச் 

சொல்லிவிட்டேன். அதற்கு அடுத்தராள் முதல் நீ திருப்தி 

யாகும்வரை கேட்கலா' மென்றான். 

[முதினமும் பாண்டியன் ஸூகத்தில் விணுவிசோதினி 

sug இசைத்திறச்தைக்காட்ட அரம்பி*தாள், அரசன் 

மணிமகுடம் அடி௮சைந்துகொண்டேயிருக்கச் தோடிராகம் 

பாடினாள். பிறகு அவன் சாரங்கம்பாடி. ௮வனோர் அங்கத் 

தையும் அர்தரங்கத்தையும் இளக்கி இசைமயமாக்கினாள். 

இேம்பாடி. ௮வனதுபோசம் கவர்ச்தாள். பதங்களைப்பாடும் 

விதங்களை விளக்கினாள். பல்லவிபாடும் எல்லையைவிரித்தாள். 

வாணத்தால் ௮அவன்கர்ணகத்தை நிரப்பினாள். இப்படி. இவள் 

செய்யவே பாண்டியன் அவள்மேல் வல்லையில்லாத அன்பு 

கூர்ந்தான். விலைபுயாந்த அணிகளும் அடை.களும்நி இகளும் 

பரிசாக அவளுக்கு ஈல்கனான். மற்றவர்க்கும் ஏற்றவாறே 

சம்மானங்கள்செய்தான். ௮ப்பால்௮அவன்அவர்களைப்பார்த்தூ 

(நான் இன்று வேட்டையின்பொருட்டுப்பொதிகை செல்ல 

நினைக்கெறேன். சாளைத்தனமுதல் நிங்கள் ஈமதுசதச்ரெ 

விலாஸ)ததிம் சசகோகிலத்தின்.முன்னிலையில் உமது பாண்
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பழக்கங்களைக்காண்பியுங்கள். அப்பால் அவள் கொடுக்கும் 

௮110) MNS கொண்டு உங்கள் நாட்டி ன்கண் மெல். Lit Fs ளாம் 

ஓங்கள். சில்வியராமாலா. இர்சாவி விருந்து. எனக் கவிப் 
O a fon ட.“ _ ro ட 
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க் a; ‘ க ச e 

YT QUT LBL ற, குலம் ரபாண்டியனின் பட் 
. . { ச ௪ ப [ஜ் . 

i PB J ரிய மமக) அம்ப / பாப யலா மார ளி கயி ம். 

கல ne ர ப டா Vn \o1 Fo Dy அ/ வனை 0 9 ங், HY OU SOILD ef ali Gol al TB abe 9 அர(0) 

இல Dip FH SY viol cau இங்கு ச ஈடந்துகொண்டிருகளும் 

ஈடபடி !பலலாம்உன சசி ம் வட்டி யிருககுமே” ஏன, பு. 

தபூ ௫; எல்லாம் அறுமிவண்”” என்முன். சுந்தரபாண்டியன், 

மீண்டும் வனை நோக்கி மந்தா, த்தலைவனே/எனதுபிழா,காம£ 

கிழச்இயான கீமகோகிலத்தின் மையலில் மயங்கியிருப்பது 

உலகஃப்பிரசுத்ரம் அல்லவா? Hat இப்போது oases 

முறைப்படி. கொடகவேவிாடய . இள வரசுப்பட்டத்தை 

அந்த அசைமைவியின் மகனான விரபாண்டியலுக்குக கொ 

டுக்க கீதீர்மா னித்து விட்டனர். ராய ந்தை எடுத்துக்க றிய 

என்னையும் 'ஏன் தாயா.காயும்சில௮றிவாளிகளையும் முற்றிலும் '
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விரோகேளெ WEE BMT, எங்களைக்காண அவருக்கு 

எள்ளனவும் அிடி.கவில்லை. இதனால் ரூடிறனங்கரம், பிரபுக 

களும், மக்ரிருரலான உத்ுயோகஸ் தர்களும், அரசரை 

உள்ளுற வெறுக்கின்றனர்... இவர்கள் இப்படியிருப்பதை 

யெல்லாம் அறிந்திருக்ளும் கனத முறைகேடான எண்ணச் 

ளை அவர் இன்னமும் மாற்ற்ிக்கொள்ளவில்லை. Coy Muses 

gat <B? யென்ற ஓப்புயாவற்ற சேனாஇிபநியுக்காலஞ் 

சென்றுவிட்டான், அவன் இப்பொழு ிருப்பானாயின் இப் 

படிப்பட்ட எண்ணமே எமது பிதாவுக்கு உண்டாயிருக்க 

மாட்காது. இறு நிற்க, “இன்னும் சிலகாளில் எனக்கும் 

பிதாவுக்கும் இகல். ஒன்று எற்படுமமன்று தெரிகின்ற து. 

அங்ஙனம் எற்படுமாபின் எனககுப்படை தீனுணைசெப்யும்படி. 

உன்னையும் டவ துஅரசரையும்சான் வேண்டிக்கெ ர்ள்கிறேன்.”? 

சனலும், புச்தபூதி, “அறரற்சென்ன அசேகபம் அப்படியே 

செய்யககடமைப்பட்டிருக்கின்றோம்'” என்றுகூ றிவிட்டு 

மீண்டு அவனை கோக்கு “வர பாண்டியனுக்குக்துணையாக 

அரசலைபன்று. யாரும்லலை2 ப. அவர் ஒருவரசைக்கானே 

தாங்கள் வெல்லவேண்டியிருக்கின்ற து.  அக்காரியத்தை 

வெகு ௬லபமாகமாடி கதூவிடலாமே'' என்ளான். அதற்குச் 

சுந்தரபாண்டியன் 6 அதென்னசீ அக்காரியம் வெகுசலபமா 

வதப்படி.'" என; புச்தபூமி “முறை தப்பிகடப்பவர், தாயானா 

லம், தந்சையானாலும்வரை அப்பொழு f கண்டிக்கவேண் 

டு௮மன நிதிநால் வரையாது கூறுகின்கிறதே””யென்றுகூறும் 

பொழு, ௮பிரய தலா ல் டு விஷயத்தை Yat QS (HHS 

குறிப்பித்தான். அக்தக்குறிப்பினைத்தெரிர்த சுக்தாபாண்டி 

யன், எரி, சரி! நீ குறிப்பித்ததே சரி, அலவாறுகான் Gar 

லையைமூடிக்கவேண்டும். ௮ப்படிச்செய்யாவிட்டால் இப் 

a ¢>
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ட் oy _ ௪ . *) உ. ட் iO. . + 

பொழுது VBL HD ALO BIB மாவவிற தலும் கவா த்ல்பா 

காது. ப es ania newer Qa 

HNN,” SST DY) Fis BI da OHoABD, TY grain Oui meat 

GO 6) yy" i) ayy ~~, 2 ut aU TR ப Gl lf ASE, But oo BHO] FSV . நிறை மச்சுப்பே (அ அவண் 

அப்பாற் செல்லவிடை.கொடும்தான்-. 

  

OS+ar ch (2 5S நகேரகிலததின் முன்னி? Dar, OATS HT 

ணி செய்கு முதல் erat Heresy ) 
ர் ட் ‘ t ப் 

  

பாண்டிய மன்னவனின் உத்தரவின்படி. மறு இ oor ip 

இராணி_?ரகோகில ரன் றன் தரன ஞ்செய்யப்புறப்படுவகி 

யில், (௮ 4 கூன் பணிவிக் இரு ந்த இரத் இன மாங்கா nae 

alt CI) நா திணவின்னல பிற்சமாடுக்று, ம மதா மகராணி 

யார் நாபகார் 6 5G bas சபாருட்டு சநயரானிடம் சமர்ப்பிக்க 

இதனை என்னிடம் தந்து அனுப்பினார்?” என்று 2 ச்காகிலத் 

இன் கையி று க 1h) BB, ug ற்கு வ்ணனசை மீட்ட ao நாட. BIC 

என் றசொல்லி, Yaiho% பக்கவாழ்ியல்காரர்களையும் 

அமை துக்கொண்டு சீதசர்தா விலாஸம்மிம் 2 ௪ன் முன், 

aff ணுவிநோஇனி அறத சாணியை வணங்கி இரத்தினமாங்க 

னியைஎடுத்து“எமது மஹாராணியார், ரரரபகார மாக, இக 

கனியை கநங்களிடங்கொடுக்கஉத்தாவிட்டபடி.ரமர்ப்பித கள் 

மென்? ஏன்று அவள் கையிற் கொடுக்சாள். அவளும் அத 

னைப்பிபியத்துடன் பெற்று அரன் வேலைத்திற ந்தை | (ிம்சு 

ளை, “இதுபோலவே ஓருகனி என்னட. 1 உலும் இருக்கில் 

றது. அறு எமனு றாயகாரல் OF 3m & (Fj அளிக்கப்பட்டது. 

அனால், தும ம் இத வும் மேம் ரேமாறு யாய் 16) Ne 7] துதான் 

ஆச்சரிபர்றை விளைவிக்கின் நது'என்றுசொன்னாள். இதனைக்



கேட்டதும் பும்தபூி “இணி நாம் எண்ணிவற்ககாரியம் கை 
௪ 02. ஓ . * tf en, 

Si MTOR? Spor at tS oy EE ORT TT DITA முற 

வ டப ட். ப. பு இப்ப ப்ப ரு. . en 
ot vo lef cs | ய) ஈகம் ட் “td ] 7! கு al? 

noe ft ச் 

( \ Ome oy. we கில பப்பட் 
வ பய: ய், OV hy விடப்பட] yh வியி ட உடு - நமா } my MM. 

ச “yo. . இல்லாதபடி. விணைாநரம்பிலா. நதழ்றபட, Ch odour sowuyper க 

மயங்க பரவரும் கேட்டுெெயங ரூம்படி. முக ப்ர வடு BIG HM » 

கொல்?” என்னும் இராக jon ஆலாபிர்தாள். அலாபித 

் 3) டம் 
கவே YD 5 BOA ON oyf1 50 A 7 A கே T லைங்களொல் ப்பி / ம் 

ச 5 a ஆ ௨... * ட பட — ௮௫௫ aly னி Soa ணியின் ட ன்ணிலையில் வரிளைவமிளையாக 

MRE G கமழ குரிய தலைகளைக்குலுங்கக் ஈலுங்கறிலக ஜ் ov 2 my > DI ர் 2 Ad (ஸ். க ve? LAY ad Es | DBS me] 2) 0}, ! yf si tJ aw 

“st « om பப ௪ உ . - ° டர . , ட்ப“ 

SIE BQ ol STEM Ph bol. அ/பபால் அவள § மெகா 

சனி” என்னும் மாகத்தைப்பாட ௮, BIH a pty gait ar Oe லை தீ Ph ் 

ப் oD il) டர் 5 மேகமெல்லாம் Yi DLT கலயம் (ரத உது 
mc. a டி ? ௪ * . 2 ட ௪ த ர 

ரசிப்பழாயின.  இந்தமேகக்கூட்டங்களைக்கண்டும்.. அர்தக் 

கோகிலககூட்டங்கள். அவ்பிடர்சை விட்டுப்போசவில்லை, 
- பக (97 தக்கா து * * பிறகு அவள் *நாகுவராவ7? ஏன ரி Ores GO Gs 19. ON) HT, 

H ௪ ஈ * ச் ரூ . ப உட் * ௪ கரு ஸ் “7௬ ச 

அறுசகேட்டஉடன் புக்க BA BO DIL WL a DU GBB Boi BTA 

(Uj & C1 BA KoA OM Ho VT Marat Ip says gy 

* a ae த டம்) 2 இட டட டிட் வரவி அட்ட ட துய 
Sa. (1... சப) Fb BY fh} Hy COLNE Sb அலைக Cai, sey Al a f அம் ப) 00 | ப்பட 

TIT 5B YH அருமைய வ கரனரசப் கப்ப ரத 
* _! ற * . x. + ப ப் ர 1) > ') ; ' x? 49 

HLILIL OO DY LLLHT CIT LDL GO) J Bh Lo Bol bTM! LURT tae! ae 

. . ௪ a e » on * ர ௪ e 

of aol Qi lp iJ OO ப Ooi é பீ (பிரிட. (00) ov ர (ஐ) srl ny) a 2 ar 22 ப...” fe 

ந் 6 க் * cy ட ச் 

QL அரா மய்லவி லி bh BIRLA os BOD பலக மம் 

அ வவிட ஸீ, DB AL 2 ab வற்று பாட் “ட ஸ் தான DABS a ம் 

ஏற்றவாறு ப சப மபயர் Boil Div hay eT BOT அடல பனா. 

இவைகளைகண்டும் அப்பாக்கள்கள் ம் ர ன்றும். அப்ப ர 

(பட்டில் அபபால, 6 Ming gol Grow” (Yo Bia 691 இ) 1B ibleB il
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அவள பரடினாள். அந்தந்த இராகங்களுக் க! பறவையமு க 

லசயின ல்லாம் அவ்விடத்தில் வரது கிவறர்றுகொண்டே 

இருந்தன... கீதகோாகிலததோடு அ௮ம்குள்ளவர்களுக்கெல் 

லாம், பருயெ இர தக்கீதப்பிரவாகம் உள்ளெல்லாம் நிரம்பி 

உரசோமக்கால்களின் வழி வெளிப்பட்டதுபோல்உடம்பெல் 

லாம் ரோமம் சிலிர்த்துவிட்டு. இப்படி ஏல்லாம் அனகை 

கண்ட க தகோகிலம்அ௮ம்தியாச்சரியப்பட்டூவிட்டாள். விணா 

விகே தினியின், இராகதின்மேற் செல்லும் குரற்போச்கை 

யம் நாம்பின்மேற்செல்லும் விரந்போக்கையும். பார்த்துப் 

பரர்த்றுப்பிரமித்தான். கானம்செப்நுமுடிக்க தம், கீதகோகி 

லம் விணுவிகோதவியைப் பார்த்து இன்னிசை அணங்கே! 

சங்கிதவிததையில் என்னை நிகர்ப்பவர் ஏவருமே இல்லை? 

என்று, இதுகாறும் நினைத்தருக்2 தன். அந்நினைவு இன்றோ 

டொழிக்துவிட்டது.இனிஉவ் ன ஙிகர்ப்பவள் யானும் என்னை 

ஒப்பவள் நீபும் ௮௧ ஆப்விட்டொம். இதுகாலம்வரை பண் 

ணிற்பிறக்கும் இன்னயர் சுவைகய ஏன்னிடத்திலிருக்ேே 

ரான் ௮னுபவித்துவக்?கன். இப்பொழுதுதான் அதனை 

உன்னிடத்திலிருக்து கான் அனுபவித்தேன் .பண்ணிற்கிறக் த 

கண்மணிப்பாவாய் 7 இன்னும் இரண்டு மனம் உனது பாட் 

oi SCE FS OSU (PID HSH om Snow, நரமாவருக ”” 

என்றனுப்பினள். அவளும் மற்றவருடன் வெளிப்பட்டாள். 

கிரகம் வைள அவலக்? 

69-வது [ இரண்டாம்கரள செய்த கானம். ] 

௫ 

  

இரண்டாகாளிலும் விணாவிகோறினி அம்குவந்து கா 

னஞ்செய்கையில், கரகோகிலமும் விணையுடன் ௮வள் பக
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கத்திலிருக்.து அவளுடன் சேச்சே விணாகானம் செயயலா 

ஞள். அ௮வவிசைப்பெண்களிருவரும் ஒன்றுசர்க்தும் ஒரு 

வாபின் ஒருவராகவும் மாறுபட்டும் வெகுகேரம்வரை தாக 

தாங்கற்றுள்ள இசைப்புலமை முழுமைலயயும் வாரீவாரிப் 

Cui Sig ௮ச்சபையிலுள்ளசர் யாவரையும் வசப்படுற்த 

லாயினர். தோடி, பைரவி, கலியாணி முதலான கன இரா 

கங்களையெடுத்துக்கனம்போறம் பொழிக்தனர். கேட்டிருந்த 

அறிவாளிகள் யாவரும் ஆனச்ம பரவசரரப் © ana! ane! 

என்ன சாரீரம்! என்ன இசை!என்ன லயம்! இர்த லயத்தில் 

லயிந்நுப்போகாதவரும் உண்டோ2இவாு கான த்தைக்கேட் 

டால் ௮2 $ஹாஹா” எனற கந்தாவரும் ana! ana! என 

பர். 'ஹுூஹ” என்பாரும் ஹூ3! ao Ol aramid, தும்புருவும் 

துன்பு றுவன. இசைகாரதர்க்கும் வசைகா றும். இவர்ச்கிணே 

யாக யாம் எவரைக்கூறுவது-: அந்தெவண்டாமகாயாமே 

இரண்டுருக்கொண்டு வக்திருக்கவேண்டும்'' என்றனச். 

  

40-வது [வீணாவிகோதினி மூன்றருகாள் கானஞ்செய்து 

பலசம்மானங்கஹஷம் செத்தின மாங்கணிரம் பெறுதல் | 

  

மூன்றாகாள் விணவிசோதினி தனது கூட்டானிகளு 

டன் நிலாமுற்றததில் ௮வைக்கண் வீற்றிருக்கும் இராணி 

கதகோகிலக்னெ் முன்னரிருக்து *பூர்ணசந்திரோதய” மென் 

னும் இராகத்தை விஸ்தரிக்காள். அப்பொழுது தனக்குச் 

சொந்தமான இசாகத்தைக்கேட்கவருபவன் போல் பூர்ணசக் 

தரன் உதயமானான், அவன் தனது ௮மிர்தமபமான சக்ரி 

கையால் ௮க்குள்ளவர்களனது உடலமெல்லால் குளிரும்படி. 

செய்ததைப்போல், விணாவிகோஇனியும், எடுத்து க்கொண்ட
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:பாணசந்திரோதய'' மென்னும் தோமிர்சக்தால் அங்கள் 
* . e on * ப் ௪ * ” 

ளார் உள்ளங்களை யெல்லாம் FOTO UOT A DUI (oF HTT 

பெருக்க: செருகி கச் செல்வேன் ?அற்நர்மீகமதி விலாளமா 
று ட்டது 
க. 6 வ aud no மல் லாம்கித B Lp | OM EIB ies Tr DLS லவா ஓம் 

உவ்ிடமெல்லாம் DB BLAT OES HOIT BU 5) Varn qed - _ தர் திமிரா 2 bre ன! 

Aor y Carn 529 ற... இவவ ணாம்பரடி.॥ வ் ணு வி 

கோதினி, முடிவில் மங்கள கரனத்துடன் பூர்றைய் DTU oh TM 

«ty அ ் . இட்ட aS YOO 7 * 
அபிபாழுறு ct நகோகிலம் வி BGM நாணி il 15 BL 

. 4 க் ட டி ™ * 4 ௬ 

12 யணைழ்நு *இற௱சயால் இசைபரப்பிய ஏர்ிேேரய்! உள்ளூற 
ட 6 ச ௪ ery a _ 2 . ௩ 5 ன்ப கிர லட ் 
யய /பபபட... HT aH o F த sol hh. 7) gy hy, VIP GD of dB OVO Ih] 

. . க ட“ a . ry . 

கொடு BT QM OTIITET SITLL. = oramap. gin ஏழு be 
u 

f * \ ப்ட் 5 Ja) wwe oc ro seve 
கொ (CEA ௦37 CM oO}! » அபறுவாயாக” 591237 ழு அப ப்பர் Ep “yl spt Ou 

விவித ஈச்த அபபணங்களையெல்லாம் கழற்றி Mano sa GOES IGS DB DLL. pM? றல் 
௪ க ௪ * os 6 4 ry 

ணிக்மானள், தங்கக்கரசுகமா அற்லகைகளாரல் வாரிவாரி May 
ச - on ச ச x ச 

ளுக்கு அபி கம்மாய் தான. பக்கம் Baya ail a Bie; DR WBE 
° * go . a, 6 ச (5) * ௩ 

சம்மானங்ககாக்கொடுநத்தாள். மீண்டும் Har af nM ww 
அணியை அண்டையில் ததை ர தக 
இன OLS அ ண்மடையிலிைைற்து, “ அிலானமழம்; பேனா ஏலா 

மனம் எப்பவும்மறக்கசாறு, ம்பம் அண்டிடல் Gy ருமுறையேலும் 

இங்குவந்து போ தல் வெண்டும். நிற்க, என்னுடைய உள்ள D 

தைக்க தாகத் தீறில் பாம்சும்படி செப்வித்நு உண்ணுடை/அர க் தீர்ப் ரி 940 Cf EEA id. 9 Ole ப்ட் 2௫ அற] ௪ 2 / 

சியாரு BF) என்னுடைய வறன் DG bo) DM Bly இம்பா 
ச் ர் * fs ௪ ௪ க் ரா . 

தான மிகாடுககும் அலில்னது ஞாபகார்ம்தமாக அவரக!) 

கொடுப்பாயாக” பவறு மூன்பாண்டியன் தன்னிடம் கொ 

OSB HH, தனந்த oppor மாஙானிய படு துக்கொடுத 

தாள். அதனைழ்தன Ds uot OB. atk T GYD வி ஸலிே 2 காஇினி] 

வாங்கி, ௮/7 F BBM, 1 4 Jt றியி டம் மட்டு G8) tt. Yoo Fine 

WIN aT sR ar Sous AFC Ha 22 நால் அவன் உள் ல மும்உட. 
we if" ச 

ம அபான மனனப் 1], 37 தபதி இ ந் தப் புரிப்பால் DY ou a இட்
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6 e . e ® ™~ ட * ௩ 

டுக்கொண்டிருந்த சட்டையும் (ட... OL. OF ITAL NT விட்டு 

sf) ் 5 DY) ay Go: a, © dhe pop) ae ay, ] OQ GN LL Bl, அ பப ல்ய KS BA dy OULG ௮17 Diol Bavovl ly @atiowl.. 

Oo 
WIONL AS oe லோரும் BLN DL. 1D FF it றனர், 

  

41-வ வி ( அருமையான் ப ப Dh, Mit க த (2 3 if ர த்ர afl 

விக்கலும்,புக்கபூதியைப் புளகேஈபாகு. ஆகு hia தம். ) 

  

LY bb; By அரச மாங்கனிச் Qavianns ae ovary: இறந்து 

LITT BOT. BIT ST Gl அருமைத் இருத்தரதம் ௮சலுள் 

விருக்கக்கண்டான். அறனை அர்செப்போறு ஐருபால் பதை 

ரீ படுத் மிக்கொண்டான், வி P coos B51 | இனி (தலா ரனவர்களை 

யும் அறை, சீண்க்கொண்டு அன்றிரவே எழக்தைகோககி 

எழுந்து விரைந்தான். மறு நின ததில்இரசினாகா 5.0, 5S GTO 

பூ...) து முன்னே மயே அறு றமுக தில் வந்று இவர் 

களது வருகையை எதர்பார்கறிருக்கத அரசன் புவகேகபாகு, 

புர்கபூரியைச் சிறிறு நாரில் வரக்கண்ட உடனேயே 

வ்படின! கொண்டேரந்தாயோ”” வன அவனும், 

மிகொாண்டுவற்றுவிட்டேன்/ கொண்டுவர துவிட்டேன்”” எனக் 

கூறிக்கொண்டே, அறிவேகமாய் அரசனைஅடுர்து. அவன் 

கையில் ௮ப்பறச்செப்பைர்சகொடு?நான். அவளும் அத ரு 

இறர்றுபார்க்கப் புத காச்சாரியாரதுமு.ரறுப்போன்ற aoe 

NBS LP PONS BOM LT ar களிப்பென்னுங்கடலில்கும்கினான். 

அந்தச் தந்தமை இருகைகளாலும் எடுத்துமுக்தமிட்டான். 

கண்டரில் ஒம்திககொண்டான் மார்பிலும் தோளிலும் gen 

யிலும் தாங் அனர்த பாவசதக்தால் அடினான்.. பாடினான் 

ஆர்ப்பரித்தான். இதுதெரிர்த பெள சீதமததக்தினர் 

பலரும் ௮ங்குவகது Ye Gtr VS Fay He
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தைப் பலருறை வணங்கித் துதித்து இன்பப்பபருக்கால் 

தங்களைத் தாமே மறந்தவராப் எழுக்து கூத்தாடலாயினர். 

அ.ர்பால் எவரும் அந அரி பபல்லை ஓர் பல்லக்கில் வைத்தலங் 

கரித்துத்தாக்கி வாந்றியச்கள் முழங்க ஈகரைவலமா கச்சூழக் 

அ சென்று சுப்பகிரிககாத்திலுள்ள புராதனபுத்தாலய நில் 

முன்மிபால் எழுக்கருளியித்தனர். நித்திய சைமித்தியாறி 

பூறைகளெல்லாம் வெகுகோலாகலமாய் ஈடைபெறலரபின. 

இழச்2 எயிற்றை மீண்டும் அ௮டைக்துகொண்ட A SSID, 

இடையில் இழக் ச கண்ணை, மீண்டும் விளங்கப்பெற்றுக் 

கொண்டவனையும், நீக்கிய உயிர் மறுபடியும் வந்து புகுந்த 

உடலினையும், இழர்் த மாணிக்கச்தை எய்தப்பெற்ற நாகத்தி 

னையும் ஒத்து விளங்கியது, 

இலங்காகிபதி, புத்தபூதியைக் களிப்புடன் கோக்க 
“2 தந்தத்தைப்பெற்ற தந்திரத்தையும், பிறவும் வழுத்துக” 

என அவனும் தான் சென்றதும ஓர் பொற்கொல்லன் 

வாய்மொழியினின்றும், எபிமிருககுமிடத்தை ௮றிந்துகொ 

ண்டு, இரத்நினக்கனிகள் செய்வித்தும் பிறகு விணாவிசோ 
இனியைப் பாண்டியனிடத்நிற் கானஞ்செய்விச்துப் பரிச 

பெற்றதும். ௮வன் மகன் சுந்தாபாண்டியனிடத்தில் வார்த் 

தையாடிக்குறிப்பால் ஓர் விபத்தை அவனுக்கறிவித்கதம், 

அதன்படி ௮வன நடக்கச் சித தமாயிருப்பதையும்) அப்பால் 

கி தகோகிலத்தைச் சங்கீ 5த்தால்தலைமயக்கச் மசப்வித் ரதம், 
பிறகு ௮அவளிடத்திலிருந்து பல்வைத்திரு்ச கனிச்செப்போடு 

பல2பாருள்களையும் சம்மானமாகப்பெற்று முடிவில் விடை 

கொண்டு மீண்டதுமாகிய விருத்தார் தமெல்லாம் விரிவாய்ச் 

சொல்லினான்,௮ப்பாலுமவன் "பாண்டியன் குலசேகாளுக்கு
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அபத்து அடு தீதிருக்கின்ற காரணத்தையும், ஆரிய சகர 

வார்த்: if காலஞ்ச sar mia Loo ASIL{LD (o o) gat க ௮, : இனி அரு 

திப் பாண்டியனுக்குக் கொடுத் துவந்த கப்பததைக சொடுக்க 

2வண்டுவறில்லை ?' என்றும் சொல்லி மடி. த்தான், இவை 

யெல்லாங்கைட்ட புவசேேசபாகு அந்த அமைச்சனை மன 

மாரப்புகழகிது மாணிபமாகப் பல விளைகிலங்களையும் BE 

அன்புடன் ஆதரித்துவக்கான். அக்காலமுதல் இவ்வரசன் 

அட் A Cuno G மலும் BOD B OS T HID) BO) B ரண்டிரு துறு 

42-வது | குலசேகரபாண்டி௰ன் கொல்யுண்ட தும், 
, இர் ட 

சுந்தரபாண்டியன் ஆட்சியும், ] 

இங்குப் பொபாசலம்ிவ்கண் வேட்டையாடச்சென் 

ற் ருக்க பாண்டியல் குலசேகரன், வசரமிரண்டு YB GAG 

விட்டு மதுரைக்கு மீண்டான். வீரபாண்டியனே தனக்குப் 

பின் அர சரியை க்கையசள ழீ க்குறயள்ள வன, என க்கான 

(Lp sor Babli 59-6 /.. அலனை இ இ உலா வபரசரதக YP Glee, தீ த் ர் 

மானிழம்கான். இத்திர்மானத்தைய் குமிழ்காடு முழுவதுமறிக்து 

அந்தப். பாண்டியனை வெளிப்படையாகவே வெறுக்கத் 

தொடக்க. . இல ரனை அறிந்னும் பாண்டியன் bem DB முழை 

கேடான எண்ணத்தை மாற், நிக்கொண்டானில்லை. நாதர் 

மோகத்தால் மயங்குவார்க்கு, மநு நாலொழுக்க மெவ்வாறு 

தோன்.றும்.'' அவன் பட்டஞ்சூட்ட நாளொன்று குறிப்பிட் 

டான். அந்தக் காலமுஞ் சமீபித்துவிட்டது, பார்த்தான் சுத் 

தாரபாண்டியன் ::இனி சாம் சம்மாயிருக்கக்கூடாு, இலங்கை
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ல் ஆ 3) . க a ‘ 2 டி 4 e பலர் கூறிப்பித்தபடி கலங்காமல் வேலையை முடி. க்கவேண் 

. . ன : . ) , . டிபனுதான,” என்று அுணிவகெரண்டான். 9 கமி விலாச 5 
mys ra) . 

௪ ் ௪ ந * ச ப ட்ப ன வாய்ற்காவலரைக லகவசப்படுத்க்கொண்டு ஒருகால் 
os" ட . ச ச aS (ஆ ப் a) டர் . ச ர ப - . ச வ அதத TT SH ரிய 1) அப்ப MT ORL. 3M அங்குச்சென் று, 
Meee Da dhs avaherinene ade Pe (சதிபபுறகலை அம்சதூளிகாமஞ்சத்ில் அமர்ந்து நித்திரை 
அ உட ச ட ச . 

oN . மச.ப்துகொண்டிருக்கும் தனல பிதாவாகிய குலசேசேகர 
பாரண்டியனின் கழுழ்நின்மேல் RHO FH Yau ud ait Ho 
Roe PD வேணி." et தம் க வ் சவ்ட்டு வெளிப்பட்டான். #494 De sir D YES G FED BS 
ரு . உட ண்ட சுட உ ° க 6 

. ஆ மம்ட்டுச் திழுககிட்டெழுநத த கோாடுலம், அரசன் 
அபி Ty 5 ச் . . ச . ட ட . ச > ட * . சு மகாலயுண்டிரந்ிருப்பழைக் கண்டாள். ஹா! என்று ௧௫ 
me gs. ° ர் uy fa cy ட் ட க +. ௪ . >) ர் aN ர் . _ 2 முட்டினூள, மமாதனாள, மார்பிலடி. தீதுக்கொண்டு கண்ணீர 
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