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த மிழுகீகவி சரித ம் 

a டட 

ஆதியில் கந்தமிற்மெ ரழிக்கண் முது ak ங்கம், இடைச் 
oe BME lb, BOT FP ற. கம் சாண நுவன், ந்தி ப iB று, a! ளிருக்கன 

வெ ன்று பொதுப்பட யாவு நம் கம்பு இன ன்னா. இச் FENG 

ங்சளொன்னுர் BB cn Lyovaud குழாங்களைப் பற்றிக் சடை 
சீரகப் புலவர் மா்பத்கொன்பஇன்மாரர ளொருவாதம் 

Lb GILAD CT மக ஒரு மரிய ma a ஜாங் 

உண்ட ர. சரிய (QS LI) ரதப் SLUT EA ரூரைபி௮ Waa கூறு 

au. ஸ் iol நப்ட முமையான் ச்மிதம், அதி னப் ப இறையனா 

1 அனு கையே ஈதி சிஞர்க்கினி 

யர் தோல்காப் "ae. Gung நுளதிகாரவுரைபி ன்சண்ணேோ 
BiB) ait DF og ao DEP OB ணே. அடி. uP BD நில 

794: in திலப்ப திகா வுரையின். உஊண்ணே "வரை 3 Gi கொ 

ண்டனா், இ னி PLD ன் PM BOD, Dy உரி வே, சமி 

RUT TEM சாம் பதிப்பித்த லெப்பஇநாம வரையின் 

    
    

  

  

பதட்ட கா் rope ஞ் விட் : து கர் பட re கண்ணே இர்ரங்கங்களைப்பற்றிக் உறுிண்டனர். 

பின்வரும் ப குதி இறையனணு/ச்ப்பொருநநணா பில 
a 

1 SBT IT அனி அதிர் — 

BUTE TLD, இடை ௧௮0, கடை சாங்கம் ஜான் 

ap YE Phd Bob இர்இபி: ர் பா ண்டி, பர் நர். ப ஏ வருண், 

தலை. ச்ச சங்கம நஸ் ஜார். 4 wee. நல்கி Bl 117! மேரக்க விரி.     

  

ie. ஞ்ஞால் ழு BP DL, பஸ் 3, தாஃ ன்ப 
: ர லா ரமி தி 

 



பட்டன ஈ வேத்துணையோர் பரிபாடலும் முனுசாசையும் 
முதுகுருளும் களரியாவிசையும் கான. இத்தொடக்கக் 

தன) அவர் காலாயிசத்து காணு Pip காம்பதிற்றியாண்டு. 
ஏற்கமிருக்காரென்பது J yout Hon சங்கமிரீஇயிஞார் 

காய்சினவழுதி முதலாகக் கடுங்கோனீராக எண்பத்தொ 
ன்பதின்மரென்ப ; அவருட் களியரங்கேறினார் எழுவர் 
“ia ண்டி. யென்ப ட வர் சங்கமிருந்து தமி த் றா ராய்ந்தது 

கடல்கொளளப்பட்ட மறுரையென்ப 2 அவர்க்குநூல் 

அகத்தியமென்ப. 

இணி இடை ர்சங்கமிருர்சார் அசுத்தியனாரும், தொல் 
காப்பியனாறும், இருர்கையூர்க் கருங்கோழியும், மோக 
பும், வெளஞார்க்காப்பியலும்,  இறுபாண்டாங்களும், 

ன இழ்கொடக்கத்தா வீம்பக்கொன்பதின் மரென்ப. 
2 /வருள்ளிட்டு மூவா யிர் கெழுதூறறுவர் பாடினா. 

சென்ப : அவர்களா பாடப்பட்டன கலிய குருகும் 

வெண்டாாமரியும் ் வியாமழுமாலையகலலும் என இத்தொ 

டக்கத்னை வென்ப ; ௮வாக்கு தால் அகுத்தியமும் தொச் r 

காப்பியமும் மாபுராணமும் இசை நுணுக்கமும் பர்க் 

புராணமுமென இவை ; அவர் மூவாயிரத்தெழுதாற்க 
, ப்தி ௪ BLO TE IB Gar * aye Pid ALE LAF QuF பாண்டு சங்கமிருக்காசென்்ப : saroore சங்கமிர்இ 

.. சிலப்பதிகாரவுரை 1047-ம் பக்கத்தில் * வேச கணையோர் பறியா 
டல்' என்றுவிடம்.து ' எண்ணிறர்ச பரிபாடல்” என்றுளத, ஆண்டு 
 எண்ணிறர்த ' என்பது ' அளவற்ற 'எனப்பொருள்டடும். அன் றியும்: 

அவ்வுரை 8-ஆம் பக்கத்திற் சாமிமாதையாவர்களா லெடு சதுக்கூறட் 
போலப் பகுதயில் : பெருமபரிபாட்ல் * என்றுள,௪. ' ஈண்டுக்கூறி௰! 
பெரும் " எனலும் அடைமொழியும், மூன்னர்ககூறிய ' எண்ணிறந்த : 
என்னும் அடைமொழியம் , பொருட்பொரு ச்சமுதறுமாறு, காண்ச. 
எண்ணிறக்த.” ' பெரும்" என்னும் இவ்வீடைமொழிகளும் + Car, 

தணையோர்' என்ட ச லெத்தணையோ” எனட்படிச்் சுலியலுமெல் 
௮ம், ௮.ஐ. வகா வுடம்படு, மெய்யும் ரகாவேழுச்சுப்பிழையும் மீங்க 
வே எத்தனையோ! என நிற்குமென்றும், உம்மொடு பொருட்பெரி 
குச்சமுறுன்றசென்றும் சூட்டுஇன் றன... பனையோலை யேட்டுட்பிரதி 
க்விற் பெரும்பாலும் எர ஏகாசங்களுக்கும் ஒகர ஒகாரவ்களுக்ளும்! 
.சிற்றுமை யின்மையின் 'வேச்சுணேயோ" என் பது Qerg g der Qua 
அளச்சற்திசேர்த்செழுசப்பட்டிருக்கவேண்டுமென்றெண் ஹூெரும்.
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ஞர் உ வெண்டேர்ச் செழியன் முதலாக முடத்திருமாற 

ணிமுக வ்ம்பத்கொன்பதின்மசென்ப : அவருட் கனியரங் 

கேறினூா Bair பாணடியசென்ப; அவா சுங்கமிருங்து 

சமிழமரசாய்க்தது கபாடபுரக்தென்பனு. அக்காலத்துப் 

போலும் பாண்டியசாட்டைக் கடல்கொண்ட, 

இனிக் கடைச௪ ங்கமிருக்து கமிழாசாய்க்தார் சிறுமே 

காலியாரு ம்,சேக்கம்பூகனாரும், அறிவுடையானாரும்,பெ 

ஸர ங்ஞுன்றாற்தி ஜி மாரும், இளக இரு மானும், மதுரையா 

இரியர்கல்லனுவளஞரும், மருகனிளகாகளாரும், oor sw 

யனார்மகனார்நக்சோரு மென இக்தொடக்கத்தார் GH NIB 

தொன்பதஇன் LOU B31 LL. அவருள் சிட்டு கா SDN 10) காம் 

பத்கொன்பதின்மர் பாடினாரென்ப ; அவர்களாம் பாடப் 

பிட்டா நெடுந்தொ கைகா ணா று குறுககொகையாலூ 

றும் நற்றிணைகானூறனும் வங்குறு நாறும் பதிற்றுப்பக் 

ம் நாற்றைம்பதுசலியும் காருபதுபரிபாடலும்  கூயூதி 

தும் வரியம் பேரிசையும் இங்கிசையுமென்று இத்தொ 

4 - DB BSI 5 Pf HTH fbi ov அகுத்தியமும் (ol hit OGL 

பியமுமென்ப; அவர் சங்கமிருந்து தமிழாமாய்ந்தது 

ஆயி 7 திதெண்ணா மறை ம்பதிற்றி பாண்டெ.ப்பை ) அவா 

களைச் சங்கமிரீஇயினார் கடல்கொள்ள ப்பட்டுப்போர்திரு 
கக முடத்திருமாறன் முசலாக உக்கிரப்பெருவழுஇயிழு 
க நரற்பத்தொன்பதிவ்.ம ரென்ப; அவர் சங்கமிருக்து 

தமிழாசாய்ந்தது உத்தாமதுரை யென்ப 7 அவருட் கவி 
பாங்கேறிஞர் மறவர் பரண்டியரென்ப.” 

பின்வருங் கடைச்சங்கப்புலவர்கள் GTP IG BM oes 
. 7 து ட அ . . க் 

'இன்மாபெயரும்; திருக்குறளின் இறப்புப்பாயிரமாகய 

இலையனாசக்பவபொருள அச்சுபப்ரதஇியல இப்பெயர் * வெணறை 

டே..சசெழியன் ' என்றெழு சப்பட்டுளது, அ சணகட்பிற்பகுதியாயெ 
ட் பெழியள்" என்ப, த பாண்டியனெனப் பொருள்படுமாயினும் முத்: 

பகுதியாயெ : வெண்டேோ”' என்பது பொருள்படாது நிற்றலின், ௮,சை 
யாம்  வெண்டேர்ச்செழியன் ” என்பசன் திரிபபெனக்கொண்டனம் ; 
யாவ்கொண்டதசே ஸ்ரீ சாமிராசையரவர்களுக்கும் உடன்பாடென்பஅ 
அவர் சாம் அச்சிட்ட சிலப்பதிகாரவுரையினால் தெற்றென விளங்கு 
2மாதுணர்ச,



4 துமி ற்க்கவி சரிதம். 

திருவள்ளுவமாலையினின்றும் எடுத்தெழுதப்படடன 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

24. 

25, 

இறை பளு ர், 

கபிலர், 

பாணா, 

GBD AT 

LOT Cy OB) ர், 

கஸ்லாடர், 

ிச்சலைச்சாக்சனார். 

௦ரு,ச்துவன சாமோ 

தினார், 
Bit & om Bon வ்ணா ர். 

AGA DB pri. 

QT cor Lp BIT iT, 
a oy 

We IT WALD eo. 

OES REO, 

பா கையலுரர்ச் சிறு 
கரு தும்மியார், 

ந றி hd a im” ல்ல சீதுவ 

_@ ர், 
a. . 
GE BOD LIT 

இிறுமகாவியார். 

சில்கூர் வேள்லியார், 

கொடு க்கும விழுக் 
சண்டினணா, 

வெள்ளிவீதியார், 

LL By cy QW (TH ch GOVT» 

aA ge FOr wos vit 

i 
Gog dé Buri, 

Sips Fie GOT, 

காஸஷிரிப்பூம்பட்டின 
கீலும் git be oie 

26. 
27. 
28. 
20. 
50. 
51. 

3௮, 

30. 

ஆரி, 

35, 

41. 
42 

ஆஸி, 

‘AD. 

AG, 
47. 

14. 
431, 

மதுரைக் தமிழ் நாயகஞார், 
பாரசம்பாடிய பெருந்தேவனார். 
உரும் கஇிரசன்மகண்ணர், 

பெருஞ்சீச்சனார். 
நரி9வரு உக தலையார், 
(பதுரைச் தமிழாஇரியர் செங் 

குன் நூர்க்கிழார், 

மதுரையறுலை வாணிகர் இன 
வெட்டஞூர், 

சவிசாகரப் பெருக்தேவகுதர் 

மனுப் பெருமருதஞார். 
கோஷூர்க்கிழார், 

உறப் முழ்துகூறுறுமுீறர், 

QP sl பெருங்கண்ணஞர், 
செயிர்க்காவிரியாரமகளுர் சாத் 

சீனா. 
செயலூர்க் சொடுஞ் செங்கண் 

COT SOM, 

வண்ணகளுசா F BCH, 

GO g sr SB ipl, 
BEE LOGOM 

அக்காரக்கணி ஈச்ச மனார், 
நய்பால திஷா. 

தெனிக்குடிக் கரளார் 

கொடிஞாமன் மாணிப தளார். 
ay ooh as னா 

CRMs Tet AAW con, 
ஆலங்குடி வங் எணார்,
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முதலிரண்டு சங்கங்களையும்பத்றி யாம் ஆசாயப்புகின் 
அவை ஏறக்குறையப் பொய்யுசையும் புனரதுசையும் 

பொதிர்துளவாதலி௰் கஇறிகேனும் ஈம்புகற்பாலனவல்ல. 
உலகக்திலுள்ள பல்வேறு தேயங்களின் சரிதஇரங்களை 
LL! SDV பண்டிகனேவலும் இக்ககைய பொய்க் 

கதைகளை மெய்ச்சரிதங்களோடு உடனெண்ணக் துணி 
யான். 

ஆயினும் மேற்போந்த குகைகளில் பனுசையிற் பாண் 

MITTEE BUG) MCT TACOMA LO) கொஞ்சம் உண் 

மையிருக்கலாம் 2 எனினும், முதும்சங்கத்தோடுபே ர்ந்த 
59 - பாண்டியர்சராம் இடைச்ஈங்கத்தோடுசேர்ற்த 50- 

பாண்டியர்களும் ஆகிய இத்துணைப்பாண்டியர்கள். அவ் 

விமார்சியக்தை அண்டெர்கதனசசன்பதூ நம்புகுற்கரிய 

விடயமாயிழுக்கின்றது. அதனை யுண்மையெனக் கோ 

உம்கு இன்னும் வேறு அதாசங்கள் வேண்டும். ஈண்டுக் 

கூறிய இச்கொகையினை அலாசியமான்்மியமாகிய திரு 

விளையாடற்புராணததிம் கூ.ஐப்பட்ட பாண்டியர்தொகை 

யோடு ஓப்பிடல்வேண்டும். அப்புரரணக்இன் படி. நூல. 

சேகாபாண்டியன் மூகலைசையனும் கூன்பாண்டியன் மக 

ன் பறுசேசுபாண்டியன் கடையரையனுமாகின்றனர். 

பேலும் அப்புசாணகத்தின்கட் கூரிய இசாசவமிசரவளி 

யில் மேற்கூறிய ஈராசர்களையுங் கூட்டி 12 பெயர்கள் 

மட்டமமே காணப்படுகின்றனர். குலரேோசரபாண்டியனி 

னின்றும் 46 - arg அசசனாகிய வமிசசேகசரபாண்டியன் 

காலர்தகொடக்கிக் கடைச்சங்கம் கடர்துவருதலின், முதல் 

45 - பாண்டியர்களும் முகலிடைச் சங்ககாலங்களில் 
இருந்தவாகளென்பது போதரும். அனால் இதையனாச 

அப்பொருளுசையின்வண்ணம், முதற்சங்கதீது 89-பா 

ண்டியாகளாம் இடைச்சங்கத்து ௦9- பாண்டியர்களுமாக 

148 - பாண்டியர்களிருந்தனசென்பது.. முற்கூற்றோடு 
முாணுமாது உற்றுணர்க. மேற்கூறியவல்வினாலேற்படுங் 

காலக்கணக்கினைக் கைக்கொண்டு கருதப்புகின்
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ண்டி யர்களும ஒருங்குகூடி. 0990 - தண்டுகளிருககண 
மென்று கொள்ளக் சஇடக்கனறது. அப்போது ஓவவேச 

ரரசனும சராசரி 50- அண்மிகள் சீவித்திருரகனனென.ரா 
௮2படிம.  இன்னணம, ஈன்னர்கணாள் ஒவவொருவரும 

50 வருவகாலம அர செலுத்தி வக௫னசென்று உல 
இனகனொநநாட்டினதேனும பழஞாரிதத்திலாதல் புது 
சரிதகதிலாசல கண்டுமறியேம, கேட்டுமறியேம. 

rr Baer, 

809. பண்டியாகள , காயசன வழுதி மூதலாசக 
கடுங்கோனிறாக முரதசஙக மிரீஇயினா SAAD 

59 - பாணடிடாசள் : வெண்டோச செழியன மூக 
காக பறட தருமாறு saps Dom ௪ங்க 
சிரிது யினா 3700 

40 - பாண்டியாகள் : முடச்சிரு மாமன் முதலாக 
உஈஇரபபெருவழுஇ மீறாகக கடைசசஙக 
மிரிஇியிணா 1850 

197 - பாண்டியாசன முச்சஙகமு மிரிஇமினார் 0000 

கமிழ்ககளி சரிதத்தியகு வேண்டிய ஆராய் இக 
கருவுபை! காலததேயே அலலது குழவியாமபகுவத்தே 

யே பொய்யுபைபுளை வபைகளினினதும மெய்மமையை 

வேணுபதெகலியலாது ; ஆகவே, இனிமே செய்யபடும் 
ஆராய்கசிகளாக போதரு௨ பயன்களை யாம எதிர்பார்த் 
னுக்கொண்டி ௬ுகதல் வேண்மெ,.சன்முலும, யாம இப்பக் 

தகத இறுதியில, யாவரும சுலபமாக ஓபபுகோக்குதற் 
கும அடிக்கடி உபயோகித்தமகும் ஏற்றவண்ணம ஆலச 
அயமான்மியத்திற் கூறியாங்கே பாண்டிய ராசர்களது 
வமிசாவளியை அ௮சூட்டிருக்கன்றும். 

ஆலாசியமான்மியத்தின்படி மேற்கூறிய 49 - புலவா 
களும் வடமொழி நெடுக்கணக்கின்கணுள்ள 419-௪முசு 
அக்களின் அ௮வகாசங்களாயினர்; அவத்றுூள், முகல்
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எழுத்துக்களும் நாமககக் GOSS நின்றன ; இறுஇயி 
லுள்ள ஹகாசம் மட்டும் கர்த்தன் வவெபிரானைக் குறித்து 
நின்றது. அவர்கள் கங்காகஇக் கரையிற் பிறந்து வமிச 
சேகாபா ண்டி யன் அச்சாளுங்காலை மனுசைக்குப் போர 
த கடைச்சங்கற். கூடினர். ஆயினும் Hour acy இலர்ம 
ட்டுமே பெயா் கூறப்பட்டு ஆல்£சியமான்மியத்தில் . அ ஆங்க 

காங்குப் பற்பல விடங்களிர் ற் குறிப்பிக்கப்ப Ji Bow i, குல 
Cram, பாண்டியனினின்று ம் ம் 59 - அவது சக்தஇயாகிய 

ட சூடாமணி பாண்டியன் அரைகையில் ஒரு/சொளயம் 

நிகழ்ந்தது. அகன்சண் சங்கமுழுதும் பாண்டிய மார்சிய 

மேம் அறிர்துவிட்டன. பல்லாண்டுகள் செண்று பிண 
அர்ச் சங்கட பூலை வானைவரும் பாண்டிய HOOF பாண் 

யன் காலத்து மீட்டும் அவதரிக்கனர்... இவ்வமயதஇ 
லே கபிலாது ஈண்பரு ளபெொருவராய இடைக்காடர் வாவு 

கூறப்பட்ளொது, ஆகவே, ஆலாசியமான்மியத்இின்ட 1g. 

வமி௪சேகாபாண்டியன் அசசாட்சியிம் Soap sirius புல 
வர் காற்பக்கொன்பஇன்மராலாய கடைச்சங்கம் பாண் 
டி.யகுலே. சன் காலமும் ௮வன் மகன் அரிமா்த்தன.பாண் 
LQ LIT BTL முடியுங்காறும் கடந்துவக்கதென்று காண 

இன்றாம். இவ்வரிமாத்தன. பாண்டியன். காலக்தேயே 

மணிவாசகப்பேருமான் வரவு கூறப்பட்ளொனு. வமி௪ 
சோகர பாண்டியன் முதல். அரி மர்த்தன பாண்டியன் வசை 
யும் 16-அசசர்க ரர். அவர்களு ளெொவ்வொருவருக்' 

கும் ௪சாசரி 20-வருடஆட்டி கொடுத்துக் சணக்கிடுவே 
மேல் பிரளயத்தின் பின் சென்ற : பல்லாண்டுகள் நீங்க 

லாக. 820-வருடங்கள். போதரும். அரிமர்த்தன பாண் 
டிபன்: காலம் வரையும் ஒசேகாலத்தில். வசித்ச 49 புல 
வர்சளு ளொவ்வொருவரும் 820 - வருடங்கள் சீவிக் 
இருத்தல். வேண்டும். அதன்பேலும் அச்சங்கம் உக் 
செப்பெருவழுதி காலமட்டும் நடந்துசென்று ௮வண் sir 
லத்திலேயே இ௫ுதியுற்ற தென்று இறையனுசகப்பொரு 

ஞளுரையிலேயே: Fens Berga. ‘BpRe கர்ணபாம்
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பரசையிம் கேள்வியுுவழும், கல உண்ணாட்டும் சாதனங் 
கள் குறிப்பதும், பல தமிழ்ப்பண்டி சர்களது அபிப்பிரா 
யும், இழுவளறுவர்குறள் சங்கப்புலவாகளது உடன் 

பாடு பெணுவான் அரற்கேற்குப்பட்டுியே அச்சங்கமழிக் 

BOGOR SEI. 

ig 14. இயர்துபா வலர்களும் பற்தைய 14 ப்.சரமா 

ex) பாவலர்ச 21 பி பம் செய்யட்கள். செய்கன் 

சென்று யாரும். சொல்னுகில்றனர்... அவையாவும் 

எட்டுத்தோசை, பத்தப்பாட்ட, பதினேண்கீழ்ச்சணக்கு 
* . ‘ oN ச . . . a ol 

©) ool ELD முப MACH Bley OY LICE. @! ட்டுத்தொ ௯௪ யென 
‘ க : ச க . ட சாடி 

சனி LIMLIGY 1) VOM BOY LEY WT கப்பட்டும் இகறுண்டுடடை. 
. . ene os, . ல ய டட . 

Hp செய்யட (oli (Hib Dai) Tip, LB obj LAT th. மு என் LIGI, 
6 ym ‘ i, . , . . ௩ 

oI Lp evar Garg அசிரிய ர செய்த் LIS DILL டல்களின் 
நவம் 

கூட்டப். இதற்றா BA கிஞர்ச்கினியா உரைசெய்துவார். 

பெட்டு bl nent) ga குழுவே, பதில! ண் ஒழ்க்கணுக் 

௮ம்.  இமையனைகதும். பொதுப்பட. சங்கச் சேய்ய 

ஜொனப்டெறும்.  ஏங்கம் புலவர் கள் செய்த செய்யுட். 

ert 63) பெயரைப் பின்வரும் மூன்றுபாடல்கள § 

ணுணார்கு ரப 

எட்டுத்தொகை, 
[. கற்திணை ஈல்ல முறஐுக்தொசை யைங்குது நூ 

றொச்ச பகில்றப்பம் தோல்கு பரிபாடல் 
கற்றறிந்தார் பேசும் சலீயோ டசசபுறமென் 

திச்திறக்க வெட்டுக் தொகை, 

1, சறிறிணை : சானூறு பாடல்சள் கொண்டது, இத பன் 

Cb ஈந்த பாண்டியன் மாறன் வழு சொகுர்தது.. 

2. நூறுர்சொகை : நானூறு பாடல்கள் கொண்ட த. இவை 

இரு.அா.ற்றைந்து. புலலர்ச ளியஜ்கியன, இத்தொ 
கை தொகுப்பித்தான் பூரிக்கோ, 

3. ஐங்கு௮. தாறு ? வெவ்வெருஇரியர்கள் செய்த பாடல்க 

ளாற் ரொச்கது.
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தமிழ்க்கவி சரிதம். ஓ: 

ப.இற்றுப்பத் த : பல்வேறு புலவர்சள் செய்த பாடல்ச 
ளாற் ஜொசக்கமு, 

பரிபாடல் 2 பல புலவர்கள் பாடி.யன, 

கலிச்சொசை : ஈல்லச் தவனார் கோக்கு, 

அகரானூறு : நானூறு பாடல்்-ள் கொண்ட, உக்ர 

ப்பெருவழுதி காலத்தில் உருச் தஇிரசன்மனாற் கோ 
க்கப்பட்ட. 

புறநானூறு : மானூறு பாடல்கள் சொண்டு. பல்லா 
இரியர்கள் பாடிச்தொருச்ச து. 

பத்துப்பாட்டு. 

முருகு பொருகாறு பாணிரண்டு முல்லை 

பெருனா வளமதுரைக் காஞ்டி..- மருவினிய 
சோலகெடு நல்லாடை கூர்குறிஞ்சு பட்டினப் 
பாலை படுசடாம் பத்து, 

ந்காற்றுட் : maka y Aes . இருமருக। அப்படை : ஈம | த்திய. | 

பொருகராற்றுப்படை ; கடியலூர் உருக் இரவ்சகண்ணணா 

ரியற்றியது. 

௮. பாணாற்றுப்படை : ஈல்லூர்நக் கக்சணா ரியற்றிய து. 

பெரும்பாணாற்றுப்படை : சடியலூர் உருத் இரங்உண் 
-ணனா ரியற்றியது. 

முல்லைப்பாட்டு ; காவிரிப்பூம் பட்டினத்துப் பொன் 
வாணிகர் நப்பூசனா ரியற்திய௮, 

LO OTE LT GA : மாவ்குடி.மரு சனா ரியற்றிய ஐ. 

கெடுநல்வாடை ; ஈகரே ரியற்திய.து. 

குறிஞ்சிப்பாட்டு : கபில ரியற்கியது. 

பட்டினப்பாலை ; கடியலூர் உருக் இரங்கண்ணானா ரியற் 
Bas gi. 

மலைபடுகடாம் : இரணிய plu gmt பெருல்குன் 
அர்ப் பெருக செளசிசனா ரியற்றியது. 

இஅ கூச்சுராற்றுப்படை யெனவும் பெயர் பெறும்,
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10. 
11. 
12. 

14, 

15. 
16. 

18, 

தமிழ்க்கவி சரிதம். 

பதினேண் கீழ்க்கணக்கு. 
காலடி. கானமணி காளனாற்ப ஹைக் இணைமுப் 
பால்கடுகங் கோவை பழமொழி மாசூூல 

மின்னிலைய காஞ்சியோ டேலா.கி யெனபவே 
கைச்சிலைய வாங்றிழ்க கணக்கு, 

காலடி : நீதிநூல், பல்லாசிரியர்கள் செய்த. இத 
னைப பால இயல் அ௮இசாரமாகப uss gas wg 
WENO Tar LI. 

சான்மணி ; கீ.இதால். விளம்பி.பகாசனா ரியறறியது. 
விளம்பியகாகனா ரென்றுல் கூறுப, 

கார்சாற்பது : மதுரைகசண்ணககூதசனா ரியறதியது. 

கமாவழி காபைத : சோழமராசன் சோச்செங்கணண 
னு்கும ஒரு சே ரராசனுக்கும நிகழ்ச்க போரினைப் 
பறதிய நால, பொய்கையா ரியற்றியது. 

இனியவலைகாற்பது : இரால்; பூதஞுசேக்தனா ரியற் 

யது, 

இன்னாகாற்பறு நீ.திநால ; கபிலதேவ ரியறறிய ல. 

திணைமொழியைம்பறு : கண்ணஞசேக சனா ரியற்திய த. 

திணைமாலை நூறறைம்பது: கணிமேதசவியா ரியற்தியது. 

ஜர் இணையெழுப : மூவாதிய ரியறதியது, 

ஐச் இணை யைமபது; மாறன் பொறையனா நியற்தியது. 

இணைமாலை மைம்பது : கண்ணஞ்சேக்னா ரியறதியது. 

Goer: Raat ena foo Bu go. 

இரிஃடுகம் ; நீஇநால் ; ஈல்லாகளு மியற்றிய,௮. 

ஆசாரக்கோவை ; ஓழுக்கதூல ) பெருவாயின் முள்ளி 
யா௫ிரிய ரியற்திய, 

பழமொழி: நீதிநூல் ; முன்றுறையாயனா ரியற்திய௮. 

4 மாஞமூலம் : மாஞூலனா ரியல்மியது. 

முதுமொழிசகாஞ்சி : நீ.இநால் ; புரிசைககிழவேோச 
னியறதிய து, 

ஏலாதி: கீ.இி.நால் ; கணிமேதாவியா ரியத்றிய. 

Baw எறுபஞ்சமூலம் எனவும் பெயாயெ.அமட



சமிம்ச்கவி ச௱சும. 

அககானா, புமசானாறு, சூறுகதகொகை mA a BD 

இலை போல்வன, 017 சோம பாண்டியர் முகலாய 

ஞைசையும ௮வாகம வீசகடாயலகளையும BOA (Lp GBR 

களையுங குணாதிசயங்களையும பறறிப புகம்(துசைதலு ச 
பரிகிலபெம பாவாணர்களா பப பாடபபெது பாடல 
கனையே பெரிது முடையன வாம் உதாசணமரகு, புர 
னூஜ்றின்கண் 91 ஆம பாடல, தமக் தகடைதகறகரிய 
ஜா அருகெலலிககணி மிகாணாகஈது iil» dings 4B 
யமா னெடுமான்வஞூயை ப புகழ்கது ௮ளவையார பாடி 
உது அசரசணைணே 90-௮மபாடல தொண்டைமானா 

சனை முனனிலைபபடுததிக் கூரிய. அவனிடத்து ரேக் 
கூரிய அதியபாமனபோனவளுசியால ஒளவையார் 

oll $6 opt ILA IL DEOE cor mi அண்டு அவனால் அசி ன 

படை பபரலை முூழுதுங் BU Lt LIMA 0087 I இதுபோல 

வே பதபபாட்டினு சொனபுெ பெருமபானாத 7 
படைய OB sor Dre LOT A) இசையை புகஜ்கது கடி 
யலுூர ௨ ருத்தி ப கண்ணனா பாடியது இபபுலவா ity 
மானாபே கரிகா) பெருவளதகானமன்  பெரூடையை 
வியஈது படடினபபாலை பாடினா, 

மேற்கூறிய விஒயங்களுட் சில முக்கியமான வினுக் 
ககைககுரிச.து அலோ௫ித்தல் வேண்டும அவுறுன் மச 
லாவது ₹*கடைசாங்கம் அழிகதறு இருவளளுவரது 

தஇருககுமள அசசங்கததினகண் அரங்கே/றப்பட்ட 
பின்னசேயோ ?”? எனபது. 

இக்கேள்வி சம்பகதமாக, மேற்கூறிய சங்கபபுலவர் 
காறபதி்தொன்பதின்மரு ளொவவொருவரும இருகததா 
௧. சொல்லப்படும் &ீஞ்ஞாறு வருடக்கட்கு மேறபட்பட 

நீண்ட காலவளாவினையும, அ௮வர்களனைவரும எககாலக் 
தில வாழ்ஈதிரு௩கன சென்பதனையும் ஒழு சரித்திக்காச 
ணும் ஒத்துக்கொள்ளான். தஇருக்குறளின்கறெப்பினை விய 
மனு கடைசசங்கப புலவர்கள் சாற்பத்தொன்பதின்மரு 
ளொவ்வொருவரும் ஒவவொருபாடல் சொற்றன சென்



12 தமிழ்க்கவி சரிதம். 

. noe om 
Min, wn gredsng இணையிலாச் கிறப்புப்பற்றியே அது 

CHFifluss aus இருவள்ளுவர் ஏங்கப்பலகையில் வீத. 

றிருக்க னிடைபெற்றன சென்றும், அவர் பறையர் அல் 

லது தா (ft oF ரிய மாயின்டபையானே ty வா வீ ne) 

ருத்தி லும் அர்துப் பரித்து புண்ணியாசமாகிய அங்கப் 
. ன . “ ட் “ty : . . . . . + 

Lens CerapOrwws ds இண்டப்படாதகாயிப்று என் 

ஹ்ம், அ௮அ்னானேயே அர்சங்கம் முழுதும் அ மிர்கது சான் 

௮ம் பொதுபபட்ப| பெரும்பாலா கம்புகில்றனர். இனி 
. ல . உடம் ௪ ப்ப 2 அனு இ 

யாம் இக்கதை முழுப்பொய் வாவ்றும், இரிபு உணர்க 

பூம் விபர்தவறிவும் உற இலகமிழ்ப்பண்டிதர்கள் புனை 
ட கு * 2 . க . ம . ல் 

க்கபுனைவேயன்றி வேறன்னுவவறும் காட்டப்புகுவாம். 
_ a க த . ௩ . . ம . . க . 

இதனைத் திழ்ப்பண்டிதா குமா OG சொல்லவில்லை ; 
உறு ne . * ~ . , . 

Qe ot Gor WN gyre ot ுசைத்துவதிலா பே ID Bs கீழைத் 
*. ் ர . yr - ‘ Gh . CE ery . ப் ர. இடக் 

தேயக் கையெழுத்துப் புத்தகசாலையி, BT SUM LAKE LA SPB 
* . * ர “ ட ர ட ட . 

#001 GID ட்டிக் கூறி ty மறி மரினா ELL DY TAN. ot) UN வலியுறு 

(இ ஸ்ர பம! . 

SUS Carona ” என்னுனா மொல்லிப்கு “௧௮ 

புலவர்க்கு sours மிகாது. கல்வியினிமிக்கம் மரியா 
ong இன்வமாக இடப்பட்டது. 3 பிங்கலந்தைநிகண் 

டூல் இர்சொல்௮ுண்்மலவைக் கரியான் பேட மேற்பார்வை 
ட ஸ். ஈ ௪ ச * ட் அட பவட ன 

யுக்தியோகஸ்தண் of od) amin GLa (மரியம் போகனும், 

௬ ட ர. * ee . a, ப்பம் * ட a ர * 

AN CRT YB AEM" GT BWLI SE) தானறுபபொருன்... அதம் அப 

என்னை 

*ஓவ்ஞுூலண் சாசசை மெனும்பெயர் பன்னர்க் 

(her a SHOE Bova கொன்றும்” 

கம்பராமாயணத்தில் அரண்மனையைச் சேர்ந்த காரி 
யங்களைச் என HIB. By ஆறறிவு துளு பேவகன் என்னும் 

பொருளில் அச்சொல் உபயோகிக்கப்பட்டுவது. சான்னை? 

அற்காலத்தில் காணப்படும் அகரரதி நிகண்டுகள் யாவற்றினும் 

இதுவே மிகப் பழமையானது. ஆயினும் இது இக்நூலாசிரியான 
அச சயாராகிய திவாகர பென்பவராம் செய்யப்பட்ட இவாசரத்திம். 

குப் பிச்தியசே.
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* என்புழி வள்ளுவ ரியானை மீமிசை 

ஈண்பறை யறைக்களனர் நகரா மார்தரும் 

மின்பிறத் அசுப்பினார் சாமும் விம்மலால் 

இன்பமென் றனசகரு மளர்க ரெய் இளுர்.” 

இப்பொ குள் இச்சொல்லின் பொருட்டி. DM ear மான் 

ம் படியினைக் த. DEM, று காண்க, ®. 19, பபஇனைக் 

அவம் அ (Pup emmy வியா WL பட்ட சூடாமணிரிகண்டில் 

QDEOT ir * நிமித்இ கண்” காண் பகன் பரியாய பதமாகக் 

HMI Daw Gl. என்னை? 

“வரு mod AB oO OUT சாக்மை வள்ளுவனென்று LOT தூம்.” 

இப்பொருள் இச்சொல்லின் பொருட்டிரிவின் காண் 

Brinig Vrs கூரிக்குமாறு காண்க... இப்பொழருஸி 

லேயே இம்ளொல் இ CII மத திம். உலகவ தங்கு, க் மடி 

மில் உபயோகிச்கப்பிரின்றுது. இது பறையர்கட்குள் 

மயமேற்றுண்பாணும் ரே at Bi ம்ம் வரீகடமுதம் வல்லோ 

னெனப்படு னாம் இய ஜோரு வணையே பெரிதுூன் தே இப்பா 

காகம் கூறுவர் பல்கும். இவ்விடய, தகுமா | யாவறங்றையுற் 

   
tty) கருகுப்। நின் இ 
பே ப்தி a at 1g oy ape ததும் ப. இ) இணி & ரி இ இல் OF பப owt) Do. tn Dt 1 

LT . a . 1 5) ௪ ப 

Lidlin af ap BIBIM B றி, BGI Ye wor ® bE இடபக் அமி 

oy Fil Li BOE BIT ௮ ல்லது GMI BB? ர: ௧௮ UD 5.9% 

வேண்டின BIDS, VRB , BED BY DT ihID கருன் YOu 

211). nye WP OTH. aur /பய்மு CU. $a ஸ்லை ர் ‘oF 51 

வாய் yf ou ர் oo F omit tof Bar பே Bis. 17 ரம். of ow னி தர] and 

அவர் இத்துக்களது கடவுள கள். எவமரையேணும் பற்றி 

OMT PBB Ap TO MIT SLD, A DE BL தா வின் தொட 
‘ BEBO காணப்படுவ் ஈஉடவுன் வாற்திதெல்லாம். * மலர 

  

Noone Fas 6 2 ள்” வண்றும், * வாண குணற்தா aw? னதும் 

SOT aw Bul கட வரப இன்னல் வறுவதுணாணுமா மெ 

SWB, அதா வி bby பைர்சள். அர்த விள விக்க பய 

பக்கியயாசஞ் இரமேற்கொண்டி மதிக்கின்றனர் ; மேலும் 
2, 

cael OM ர்க அ இளை சமய CH வர்க Oo கள் op ah வரர எல்



14 சமிழ்க்களி சரிதம், 

சாரிய ரென்பவார இதனை பியற்றினாரெனவுக் கூறுகின் 
னர், ஒருவேளை தமிழ்மொழியிற் பிற்றை ஞான்று 
* வள்ளுவர் என்னும் பதம் சல பறையர் குருக்களை 
யாதல் கல்வி கற்றுச் சமயம் சார்வாக ஒழுகும் யாச 

கரையாதல் சூறிப்பறுணர்ந்த சலதமிழ்ப்பண்டி தர்கட் 
முக் குபள் அரங்கேம்ம மாயினபின்னர்க் கடைசங்கம் 
ஹி pig கென்பதும், அப்புலவர்கு ழமாத்திலுள் ௮தனாசி 

திய நம் ஒருலரெனக் கொள்ளப்பட்டா சென்பதும் 
மனதஇன்கண் உதித்திருக்கலாம். இசசெொற்பொருளில் 
இதுபோன்ற மாறுபாடொன்று மலையாளபாஷையினும் 
நிக மதிருத்தல் காண்கின் டம) அதன்கண் வளி Char 

oh? முதலிய ரொற்களஞூண்மை எமது கொள்கையினை 
யேலலவியுறுத்துமாறு காண்க. “அவ்வல் eran சேர 

[பான் பரிரையைப் பரிசுபெற்ற வள்ளுவக்கோயில்பர 
டென்னும் அர்ஷணோத்தூர் வமிசதிதைச் பேர்ந்த வள்ளு 
வக்கோனாத்திரி யென்பவனால் அதயில் அ௮ரசாளப்பட் 
உ (௬ ஊில்லாவாம் ”வன்று &குண்டா்ட்டு துரையுங் 
An DLT Ol BVM SB. ஒருவேளை wo Feu கட்குள் கற்றுனா 

ரச்தவனை வளளுவனென்றமைத்தல் மாபாயிருக்கலாம் ; 
அலர்கள் ஏலாசாரிய ரன்னும் பெயரினால் தாமுணர்க்த 
இருக்குமளினாசிரியர்க்கு இப்பட்டததினைக் கொடுத்து 
மிருக்கலாம். ர் வில்ஸன்துசை யெழுதிய ஒரு கதை 
யில் இருவள்ளுவர் திரிபுராந்தக கவீசுவரர் என்னும் பெய 
ரூடையல சென்றும், செவபெருமானே கடைச்சக்கப் 
புலவர் மற்க காற்பத்தெண்மருடைய கருவத்தையு மடக் 
(குலான் ஒரு தமிழ்ப்பாவலசாக மேற்கூறிய இருகாமத் 
தோகக் இருவவதா£ஞ் செய்கன னென்றும் கூறப்பட் 
பளெது. இப்பெயாக்காரண பெதுவே யாயிலு மாகுக ; 
“வள்ளுவன் ' என்னும் பெயர் இடுகுறிர் சிறபபுப்பெய 
ஏன் ஹென்பது மட்டும் நிச்சயம்.
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இனித் அஇிருவள்ளுவரை உட்கொண்டதகனிமித்தம் 
அடைச்சங்கம் அழிவுற்றது. என்பதைப்பற்றி அசாயு 
சமிடதக்து அக்கூம்றுப பின்வரும விடயங்களினானே உண் 

மையன்றெனக் தெள்ளிஇறங் ௮ுணியப்படும். 

கடைசசங்கப் புலவரு ளொருவசாகிய GHRITTH 

இறையனாரகப் போருளுரையின் கண்ணே அுங்காங்குப் 

சப்பல விடப்களினலுர் இருக்குறஸினின்றும் பேர்கோள 

கல் எடுத்துக் கூறப்பட்டெளளன : ஆதலின், ஈக்சேோருரை 
பினா இருக்குறள் மும்பட்ட தென்பது இண்ணம். 

பின்வருங் கல்லாடப்பகுஇயில் இருவள்ளுவர் இருக் 
ஒகுினியல்கியமையினையும், அதனை இறையனார் வியஈது 

அறிய சிறப்புக்கவியினையும் பறறிக் கூறபபட்ளெொ-து:-.- 

“ews சகணாகர் மதிவழி கூறு 
துலகியல் ௯ றிப் பொருளிது வெண்ற 
வள்ள வண் றனக்கு வனளாகலிப் புலவர்முன் 
ம சிறகவி பாடிய (ுகீகட் பெருமானார் 
மாதுடன் றோனறி௪ கூடலு ணிறைக்தோன் 
pretends ுணர்ஈது சாமுமொன் றின்றி 
we mgpeni Cun gy Buy 
மொடுங்கிரின் ஐமைத்ி யிந்கிலை wi Psa,” 

மமற்கூறியவ்றினின்௮ம கல்லாடமும், இஜையனூசகப் 
பொருளுக்கு நக்கீரர் உடையும், இருக்குமளிங்குப பிற் 
சரட்டன வென். பது தெளிவாடுன்றது, 

Slip வரறுவனவத்றினானே FEET MoT கடைச்ரள் 
கத்தில் ௮ரங்கே ப ப்பட்டகென்றும், ௮ஃது அவர்களா 
லே ஓப்புக்கொள்ளப்பட்டதென்றும் அ௮றிஇன்றாம் ;-- 

* “அக்காலத்துப் பாண்டியநாடு பன்னீரியாண்டு வற் 
கடஞ்சென்று : செல்லவே, ப௫ கடுகுதலும் அரசன் 
அட்டசை யெல்லாங் கூய், “வம்மின், யரன் தங்களைப் 
யறக்சசகில்லேன், என் ஹேயம் பெரிதும் வருக்துகின் 

இமையனுசகப்பொருளுரை,



16 தமிழ்க்கவி சரிதம். 

௮ ; 25609) abr, நீயிர் நுமகிதறிந்தவா.று புக்கு நாடு நா 

டாயின ஞான்று என்னையுள்ளி வம்மின் ” என்பரன், 

சாண, அரணை MOS BI எல்லாரும் போயின பின்றைகி 

சணக்கனெறிப் பன்னீரியாண்டு கழிந்தது. கழிந்தபின் 

னர் நகாமெலிய மழை பெயதனு. பெங்கபின், அசன் 

இனி mir Bem Liu றர கலி ண தால்வல்லரை ர்க கொணர்க 

வென்று எல்லாப் பக்கமும் போக்க, br Up BBB Y 

மம் பொர ல்லஇகாசழும் பாப்பதிகார மும் வல்லாரைக் 

BEM NAL DED GC Hh று பொருள காரம். வல்லாரை 

HBG தலைப்பட்டிலே மொனா வர்க். அர, அரணும், 

புடைபட் த்கவன்று, “மான்லோ ? எழுகிறும். ரொல்லும் 

HTL. 2 2) அசரய்வது பெரு! இகாரத்தின் பெ பட்டன் 
Gn! Oram, ன, இகாசம் பெரு மேயெ னின், இவை பெடல் 

DUE OL 4, இலம்” னன் மரொல்லச BIL, (துரை அல 

வாயின் “yy yao)» Sita ளா இக்திப்பான் : *மான்னை பர 

பம் 2 அத Vee ee கவம்கு பெரிகாயரி பு. அது தரணும் 

a காகலரன் யாம் YB DB Hd Ha aM 

லம்” என்று இய அபு கி, இ Vd on BUfGh ட சய்து 

ண், அட ரப்பிழைகள் தெழுஇப் பிடத்கின்ிமிட்டாண். 

இட்டபரி பறைஞா ன்று, கேவா தூலம் வழியமிவான் 

கேவா கோட் ஸி ணை பயேங், HS, டைக் ஸி Be © Dg ort) B cast 

Lt poh Dra oe டத இன்றித் சான்றும் லைடன் அன். று 

தெய்வத் கவ. BH; Dens Fe ன் லிவ், pI. LT GE 

gah 9 0D பட்டான். டட. Jd ப் கு ey wae (63) ம் இற ழ் 

போத்து... போகதுரம் OHI IW ae ib gr கோ BH wt DS 

LiF Be wer தா ப்ரி ய்க் SP ட் வாய்ப்புடைதினாயிறங்ல் ப 
ப்பான அரச ண் டி... காட்டப் DR COT இரத. 

பதற்கு நன, காரம் இ. சமையிப் ம் Bot MB oer ப்ரீ Q) SOT SITLL BY 

TR ஸிப் ம் 

  

    பிரட்கிச் வொல்லாகி ஸ் Db நுணாந்து BUN: நார ன் 

செய்தானாகும் ன a கன்னகம். புறுதாதே. கோயி 

மலைக்கடை செண்று கின்று கடைகாப்பா PBA LT BB, 

கடைகாப்பாா YT A AS DDN BH, MTP OT புதுகை
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ன்று ரரொரரமணானைக்கூவசள். பொன்று /க்குக்காட்ட an 

அ௮த்கொண்டு கேக்: Rm © Oia, நன கா Tid, QM Bins ர 

Te DB DG sor HTT Hb a ந. ofl. FOV னாக யால து” 
AT SOF, yf BB Rawr reer திகு ‘ot Bt Ep hl ‘Dear ort 7) ந்] aor Wy 

ஈங்கள் ஜாரா பைல் ௩ வு வில் Hy 6 DME குமர ண் நிபுபது இ. DF 

கண்கண்டி மி. 3. சிரி Fel, Bow LT IK aT BB Pin, (QB gs Tsar as 

Var om Boras. 1 ட apr or Alor? or Ty, Of QP K AP 

Hy BRT BT. ழு பார்து. இரை (பபலதை பே மி ay 9) ர, 

அப்பதி, எல்லா 15. GODBVG O OGRA MOL பல்வ 

சென்று இலா ால்லாஷ். இண்டு. WF VV, TID 

BBM SI ஏத்து ணையை rms ath sO Bi OO MDF bE 

BLD. at? | Fog uaiya £2) Fo WO BEST OY எனி ண இனாம் 

Poa Dan or இண் BR ata oil ன a ற ப்பு WoO) or 

ணா ப்பு ன் தா ப குர்ரம் ப், Doh THEE. BY னா ராப் 

“pt ! Mn i த் ம்ப ஸ் ao If) wy ‘oF wD at Bo) HT ih! y Ob} yf Tp oe 

யை இவரா 1247 ௮ pes ODED ar ma தபர “UN, Sat bal ணை, ட்ட 

ம்னு! புற ர tb ae! wey ? ores, * தல் BU BRM Ut 

AT Ls Sony ர் தார ணிழர் Tr, G BIW E aso Hen? orsw, © Gear 

Boor, ARE GTN கர பணிகளை dri bray on te nr Wea it 7 

Pale காம் ப் அதா ர ஜி ஹத rid 7) DUS ATL ழ் து bib TP 

அரர் ல் 9 லூரி ரம்மை ஸி sre வண்டு அர உன மிரால் 

ட யபோக்னு கனமாப்பல சையின் பியி நம்து அரச ஷா 

இ ந்த் OME ஈல்லிணான் ; உ ரபர் ணி களைப் றி நு ட ண்ணா 

கொல் என்று இந்திப்புறிர் DY நூ மெய்தான். ஆல 
அாயின் அவிர்சடைக் கடவுளான்றே ர. அவரீனயே கார 

ணிர்கனை த் per ல் வண்டிமென்று பொன்று. வர BAB Dd 

மென்று வரவங்ிெபப்ப QO AIO BB இவர் உப் 

ரி குடிகிழார் மகனாவான் உரும்கிர ஈருமனென்பா 4 
பை. Bh cB SIM SBN er புன்மாிிரன் ௦ UIT LOL IDL OIG BI St 

RB றங் கைப்பிள்கா ம ரான் ? அவனை யன்னனென் க 55 

மாது கொண்டியோற்று ஆசனமேலிரிஇ இக் Ph 55D ஞர் 

இசப்பொரு ரைத்தாம். கண்ணீர் வார்ந்து ெய்ஸ் 
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பாயிர Fea ச்கும், மெய்யாயின வுரை கேட்டவிடகுது . 
மெபெய்யல்லாவுரை. கேப்டவிடத்தூ வாளரவிருக்கும . 
அவன் குபாரதெய்வம ; அங்கோர் ராபத்தினாற் ஜோன் 

அறிஞன் ” என முக்காலியைத்தஞூால் எலலார்க்கூம உட 
ன்பாடாயிய்முக, எழுகதிருங்து. தெவர்ருலத்தை வலல் 
Cen cei OE rhb,» ப்பூரிகுடி இழாருமைய ஏங்கமெல் 

லாஞ் செற்று, இவவார்த்தை யெல்லாஞ் மொல்லி Bus 

Gaur wv நூதீநிி சுபன் ob VEUBIBO Le cttw Cou 

ண்டிக்கொபோர்று வெளியது உ ௦ இ வெண் ஸ்ர்ன்ஞ்ட்டி , 
DUG I Th COG I Gost Lot ப்பலகையேற்றிக் BY cy tsi 

(5B 1 ப்பொரு CGT EA 1, oT OM ரும் முூதையே யுபைச் 

கக்கேட்டு வாறு ரவிருக் i, பனுபை மருதணிவ கரகனாம் 

POT GM Gg ஒரோவிடத்துக் கண்ணீர் வார்ஈது மெ 
ப்ப்ம் பயிர் நிறுத்து, பின்னாகச். கண DBT US GO) பாகளார் 

சக்ர உரைத்கவிடகதுப் பசம்கொறுங் கண்ணீர்வாரம் 
i Guidi சிலிர்பப விருதான. இருப்ப, ஆர்ப 

பெடுத்து மெய்யை பெற்மும இட்நாற் கென்ன.” 
ஆலாசிய மான்மியத்தினுக திருவிளையாடற் புராணக 

Beat கூறப்படுக் கதை, மேர்கூறியதினின்றும் முற் 
பபருஇியில் வேறுபடுகின்றது. ஈக்சேன் மனுசைச்சோம 
கந்தாக்கடவுள் சொல்லிய ௩ பாடலிற் சூற்தங்கூறிப 
பெருமானைக் கோபமூட்டி யபோத கடவுள் கெற்கியினெ 
ருப்புக்கண் ணினால் ௮வனை யுருத்துநகோக்கலும், அவன் 
தன்மாட்டு நிகழ்ந்த வெம்மையைப் பொறுக்கமுடியாத 
பக்கத்திருந்த சிவதீர்த்கமாகிய பொத்றாமசைத் தடத் 
wis தாவிவீழ்ந்து வெம்மையாறினன். அதன்பின் 
ஈக்சேன் கான் கோபமூட்டிய கடவுளை காடோறும் மூம் 
முறை வணங்கத்தலைப்பட்டு நெடுங்காலம் வழிபட்டு 

கொககுசோ வாழககை பருிறைன௫ அம்பி 
Ge tyr சண்டது மொழிமோ. 

பறிலிய,௪ கெழீஇய கட்பின் மயிலியம் 
செறியெயிழ் றரிலை கூக்குலின் 
சுறியவு மூளவோ டீயறியும் பூவே.
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வந்தனன்... இறைவனு.. மவன்பாம் சம்கோஷழுமி ஐன் 

அனம்குள்ளே பின்னறு ௮ அலோசியாகினமுண் > * Qs 

நக்கான் இராவிட ரத்திரங்கள் ௮றிஈடிலன இகலின், 
மொழியியல்புண னாயினான். ஏதான்றியும், யாபபுவிகி 
யுணர்ச்சியிலனாகலின் மல்ல மால்களின் கூஹரயங் 
கமா யிகஎனுபவிக்குமால் ஈலிலனாயினன. இனன்ககிப 
வி. (thy B BT WHAT 4 551 தணகும்வண்ணம் பா மென்ன 

செய்யலாம 7" என்பறுகருது்ி அண்ணலாசொடும் அரு 
இல் வீற்றி க பார்வதியமபையார் இளரைவன கருத்துக் 
(அசாயுய்திதுணாரக்நுகொண்மி *வன்ணிமைவ 7 நி Sith ௮ 

அதின்னதென் ுணர்நதேன். இின்னிருப்பத்தினை நிறை 
வேற்குமிய லியொன்று stn Dig BRCM ST, 8 86 

ணை சொல்லூவல கேட்டி 2 (Lper@@n Harada) பஇ 

னவெண்கேபகனணா ங்கை அநுவ்னுகூடு நீ கைலாயபாலையி 

லிருப்புழி ஒருவிடயங்கருஇ கின்னப் பா I BOM Lo 
ச் ம ‘ «os ம 

இம LITT OOLIT y Gl அட்புகாமாது.. தென்புற 

முயர்கததாக, அன்னாரனை வரும் பயந்து நடுநடுங்க நின் 

தனை கோக்கிப் பூமியைச் சமன்செய்யவேண்டுமென்று 
குறையிரந்கார்கள். அபபோது நீ ௮கததியனை யும் அவ 
வறன் மனைவி லோபாழமுத்திரையினையுற் தவிர்த்து நின் 
அய மென்னையும் நிகர்பபார். வேறெவருமிலலை பென் 
அரைத்து அகத்தியனை விளித்துப் போதியோ வென 
லும், இறாடியர்குமாத்தஅுளிருந்க அவன் எழுந்துநின்று 
வணங்கிக் சைகட்டி வாய்புதைதீதுக்கொண்டு நின்றனை 
கோக்கி * ௮ண்ணாலே 7? நின்றன் அணையின்வண்ணம் 
யான் தென்றிசைக்கு ஏகுவேனேல் ஆண்டு வழங்குவது 
ஈுமிழ்ப்பாஷையன்றோ ? அதனை ஒருகிறிதுமறியாத 
யான் எவ்வணம் அ௮வர்களோடும் ஊடாடுவேன் ? யான் 
அச்காட்டினர்க் குரைக்கும்வண்ணம் இராவிடசூத்இசங் 

இலை ஆலாகய மான்மிய த்தில் ஐம்பதிதெட்டாவது ௮.கிதியர 
usin aoe செய்சகனவாகச் கூறப்பமே அதிசாரமென்னுச் இரா 
விட சூச்திரங்களைக் குறிக்கும்.
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களை படியே னுக்கு AIC BA BHO இருவுளம்ப்றவே 
war Dio? சான்றனன்... உடனோ நீயு (DD DBF (Tg Br 
ங்களை யபதே௫ுத்தளை. நின்னை வழிபமிவஇல் மிகவும் 
பக்திமேவிய இர்கக்சைனுக்கு yar le நடியைக்கொண்டு 

of Fach DN நகை பூபதே௫க்கலாம் ” என்றனர். அம் 

மையார். ஆற்றி. குடன்பட்ட  கிவபிரான். அுகத்இ 

யனைப்பற்றிம் சன்மனத்தில் நினைத்தலும், அவ னொரு 

DBL T BB இன்மீது LD SIRO TUG LOY Lp oH oS LE 

பொன்னெனதி தோன்றினன். உ பனே ஈத்சரனும். நாக 

ray. பெண்ணீணிக்நு. வெள்ளாடைபுடுன்றுப் OMIA 

ரான் ஏந்கநிதிக்கட் போர்குனன்.. அகுன்மேம் மா. அணி ண் 

ஆணை, பிர கராம் குக் இயன் ராவி i. yy இரங்களை 

BRA பது. பைது அவளைத் OB Hyco. Yh iTS oY 

பார் வஹி பம்மையார்.. இறைவன. தோற்க 
ns 

(4 மதுர 
. . oe . wo ் யரர ர் ட் os - க ப னுக்கு? அற்திரங்களை நீவிர் Gea முபதேியானு அதும் 
இட்ட பட : : ் ற ரு a . 

அபணால் வின்சி art) am ரகம் முகுவு ணா ச் டாரா. பிணவு அடி 

இடை௮ண் LPL MMI பூதிறு னானை விபி 2? aur 

SRD, FBI ye OWL OTM DBT DIGIT, Kid, DIT ap 
ன ட் ன ம ர் ன் ச 1 மையிலாரும், அசிரியன்னணாணை அடவாருமே பல்லி 
UAE A DET OBS தக்காரேயன்றி யேனையோ 

  

. உங்க « . rn க 

TM OT OT 6M oN, Beh 1 ow HB HBL உல். ஷி ஸ் hy sb ட் BHI மீ 
பம . ° . 

BOT கபிலா ர்ச்] G” ரீ ரி தான். <2 et பவன் LD 15D, YE oF: ங்தப் 

புலவா்க் (GPT BST om. (லாச சியமான்மியம் 00- ம் 

அக்தியாயம் பார்க்க.) அ வர்கள் அடு சூத்திர ங்க்ட் கூரை 

why ப். ஷி Ye 97௮] [சைக ன் சாது மிக. ர்சிறப்புடை BOF ot 

௮. தீர்மானிப்பதில் sp ருவரோடை £ஈருவர். மாறுபட்ட 
னார். இருவிளையாட ற் புசாணத்தில், 

“மச்ச ராண்மஇக் கண்ணியா னுதல்விழி௫: செ Bus 
uw gs Qabranwd.1 Quire துபொற் பங்கயத் த்து 
ராய்க்த காவலண் போய்விழுர் தாழ்ந்தன னவனைக் 
காய்ர்ச நால ஸணிம்மெனக் இருவுருக் கரந்தான,!? 

எனக் தருமிக்குப் பொற்குழமியளித்த படலத்தினும்,



தமிழ்க்கவியாரிதம். 21 

- இச்கீர வேலை யால மயின் றஐவெங் கருணை உள்ள 

விக்ர மழலை தீஞ்சொ லிறைவியோ டெமுக்து போ OB 
sitive Biba செம்பொ னளினப்பூ.ம॥ டது ஞாங்கர்ப் 
புர மறக் இீஞ்கொல் புலவர்தங் குழாசது ணஊன்றான். 

அண்ணா னோக்கி een SH னருட் ணா ஜோக்கு வ Lp og 
Lem maem Bu te ரன் பொதிபுலன் கரண மெல்லா 

aon nao? gu@a யாசக் கருணேமா சப்லி லாழ்க்து 
ணை க்கே யெடு ப த யாகக் Ca: ev om Lia பானாண 

எனம் மரணக் கரையேற்றிய படலத்இனும், 

“பொன்ன Gy Oar Om: GD pork விடை கொடு போன 

பின்னை யாருமிர்ச் இழ ககன் பிரானை கேர் கோக்க 
an ee ர 7 

Quien he மீயிகற் முணாத்கடா நாவப் பொத தி இயின் 
பான்டைணாலுணர்ச Bus oo LG eo bs wg gor, 

ete Hag aye go, BS wri சாலப் 

பொண்ண ‘ot ces Osi @ 4 PAD EP சரமிலாப் புனித 

சொண்ண சொற்கட வாவர் ares! ர கெஞ்ச gb 
இன்ன OTs 8) Grr கொளுச், ஜவ 5 ple an ன விசைப்ப, 

இலர் னெ செழும் 2 ie Bene யாமுணரி gi ர பாசத் 

en leur விட்ணெர்ச் இன்மென ச் சாற் ஜினான் கெட்டும் 
சஃலை விட்டக மகிழ் ்கொண் மிருக்கனன் கஇர்கா 
eric eget a Fels bp BNE ரர் வொழு புரை BEE 

பப 

ரணம் பரனுக் இலக்கண உட wie SB) Gay Ira te OVS bh. De GaP oe, IG 5 FH aoe LiL... haan பிறு 

eet oA, oe can Bent ae காண்க, 

இமையனா? கப்டெ ராருளின் உற்பத்தியைக் Heo! க் 
கூறும் பேற்கூறி ய இரண்டுகதைகளை யும்பற்றிச் ர் இ ர்தூக் 

இ யாராம பமிடதீது அவை அஇம்முள் மிக்க கேது பாண் 

டெனக் காண்கின் ம், ஈக்கரருசையின் கண்ணேடி பொ 

ரள திகாரம்வல்ல புலவரின்மையான் பறுசைர் சோம 
சந்தரக்கடவுள் தானே அனுவிடயமாக 6 ஒருநா லியற்றி, 

அதனைர் மெப்பூத் திகட்டினில் வரைந்தனனென்று கூறு 
ப்பட்ளெது. அனால் ஆலாசியமான்மியத்தின்வண்ணம்
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சூத்திரங்களை அகத்தியன் சிவன்பாற்கற்றுணர்ஈ்து அது 
ன்பின் ஈக்ரேற் குபதேசித்தாரென்பனு. இருவிளையாடற் 
புசாணத்துப. சங்கப்புலவர்கள் அசரளுக்திசங்களுக்கு 
உபையெழுதினார்களென்பது குமிக்கப்படாபை ஈண் 
டெடுக்துமைக்கற்பாற்று, அண்டுக் கூறப்பட்டது * செக் 
கமிழ்” என்பதே. அ௮கனைப பின்வரும் பாடலிம் காண்க. 

“அச சமில் சேன்வி யபோரெண ணறுவரும் கேறு வேது 
செர்தமிழ செப்.ஐ சம்மிற் செருக்கு பெருமை கூதித் 
sages மாருய்ச் தத்தர் சாரசர மனக்ச் வல்ல 
முர்சைநான் மொழிந்த வாசான் முன்னர்வர் செய் இளுரே” 

_திருவிகாயாடற் புராணம். 

மேற்கூறிய இருவகைக் உற் இக்கும் பெரும்பாலும் கட் 
Dasani! BHD யிருத்தலன்் ரி ஈக்போ உழ்துா 
இறிது பூர்வாடபவிரோத முடைத்சென்பதும் காரைப் 
படுகின்ற. ஈக்போர் முதற்கட் பொருள௱ிகாரம் வல்லா 
சொருவமுமிலரெ ன்னு மேற்மகாண்டு பின்னர்சு. தொல் 

காப்பியப் பொருள இகாரத்கினின்ற௮ும் ஏனைய நால்களி 
னின்னும அடிக்கடி மேற்கோள்கள் எத்துசைத்துக் ௪ம 
க்கு ௮ நால்களின்கண் தக்கதாய் ௪௫ யண்டெனக் கர 

ட்பெல் முன்பின் மூாரணுமாறு காண்க, MFG VES 
சொல்காப்பியமுமிகுற்து அதன்கண் ஈக்கிரரும் பயின் 
ிரூந்தனபேல் அறுபது இறிய சூத்திரங்கள் மட்டுமே 
யடங்கிய இவ்விறையனாகபபொரு ென்னுஞ் இறு 
அாலியற்நதவேண்டிய அவியமழேயின்று,  அண்றியும், 
கொல்காப்பியாது பொருளஇகரம், அ௮ஃதெழுதப்பட்ட 
சாண்முதல் அவ்விஷுயத்திற் இறந்த மேற்கோணாலாக 
வும், எல்லாப்பண்டிதகர்களானும் பிம்சகாலத்து HT VS 

of பெரிதும் அதன் சூத்இரங்கள் ஆரிய வ௪னமாகக் 
கொள்ளப்பட்டு ருக்கின்றன. அனு மிகவும் விரிந்த 
ரல்; அவ்விஷயத்தை மிகவும் ஈன்ராய் எடுத்து விளக். 
குவனு. இத்தகைய நூலிருப்பவும் சிறியறும். குலை
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பாடுள்ளதுமாகிய இவ்விறையனாசகப்பொருள் எழூ௫ 
யமைக்குக் தக்க காரணம் தோற்றவில்லை. ஈக்கீரா்கூற் 
மில் மற்றொரு மானுகொளக்கூலு முள gl | SOOT a 
ணையெனின், பொருளதிகார ம் வல்லாபெவாக மிலாகவும் 

அவவிஷயமுணர்ந்து அக்தாவிற்கு உரைவகுக்கும் ஆற் 
அலுள்ள புலவ ரிருரகனரென் பதே. 

அவர்கள். இவவிடயபன்தை யெவ்வாறு Boome 6 
அதைப்பற்றி ௨ ரைவகுகுதவும் அகிய ல நாலிணால் 

எளவ்வாற்றாலும் பெறுதற்கரிய அறிவளவு புலப்படுத்த 
வும்வல்ல அதிறல் எங்ஙனம் பெரம் 2. இழையஞை 

ரகப்பொருஷம் நுதனறுரைய/௩ தோன்றியவாற்றினைடா 

பற்றிக் கூறும் (குஇிகளைக்குறித் துமி பாரு ஆலோ சிக்கு 

திடத்து, அனை பிற்காலகதுப புலைவஷொெரு வணா விடை 
யேபோற்து நம்ரேருபையி MG! I BAM oS தாண் 
jb தக்கவாறு பொடுபபபட்டிரு சல வேண்டுமெ 

* ச ச = ’ . ச 6 

னு யாம் கூறுபபுகலாம. மலா வகப்புலவாகள 

சாற்பத்கொன்பஇன்மரு சொருவ௱ப அறதநற்சேர் தா 
மே அரசங்கக்தின். சோப்றள்தையும் இறுதஇியையுவ் 

கூறியிருத்தலு௦ அவ்விஷயங்களைபபற்றிய பகுஇய/பம் 
யெ ஹீிதால்லானுப மனனே ய ஹிமலவய்இய oud Fibs 

BERG ணாங்கே்றப்பட்டதெனலும் ஓன்றற்கொள் 

௮ முற்றிலும் மூணுல காண்க. அன்றியும், அககக்பே 

ரகுசையின்கண் அந். தூறுரையாகுரியரின்னமென்பனு பழ் 

Dé கருத்து வேறுபாடு கிகழ்ர்துமி அசனுசையாடு 
௬ ௩ பய a « + ௪ ௪ 

யார் ஈக்சேரேயென 6] ணய பண்டி தர்கா தெளிதல் கு 

இய பிழ்காலத்துப்புலவர் சிலசா லப்பகுஇகள் நூவி 
வணிடையே செறிக்சகப்பட்டனவோ வென் puns sas 

. ர 

வேறுபகுஇகளும் சிலவுள : 
ee a e an a ன . ச் ச் 

அதனால உப்பூரிஞுடி௫ழார் மகனாவான் உருத்திச 
சருமனாவான செய்கு இக நாற்குசை யென்பாருமுளா 7 

அவர்செய்திலா், மெய்யுரசைகேட்டா ,சென்க, மதுமை
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அலவாயபிற்பெருமானடி களா செய்யப்பட்ட மாற்று, 

திமி "GIG ons soni, cz குமா ரசுவாமியார 2) Cb. GLI 

211. Ones. Geol புரை ஈநடானுவந்தவாறு சொல்லுதும். 

[அரைக் கணக்காயனார் Leb GDM நக் ஞர் இயம்ப BEA 
் ் உட ~ ல ன உட ~— உட டு உட 

ரா விகொ இறிணாகனுரைகமா? : அவா கேலுமராகக பாரம் 
* CIGD BBM M | அவா [1/0 பங்கொறறனூர் ர்ச் கூமைஜ் த்தார்; 

அவர் ரொல்வத்தாலிப்பர் பெருஞ்சவளுர் DAO BHAI | 
. oN . . க ட sos க 

அவர் பணமைவாசாசிரியர். புளியங்காய்ப் பெருவ்ரே க 

OMG HOI DG 2 அலர் சொல்லா இயியர் றுண்டைப் 
பட படவ த தகக உ: இ டடக் மிபருஙருமாரணாக் (DOI BBM fF MOM BCT Tae 

காகிரியாக் துமை, ம்மா 2 அலம் பரமு எ லனூர் இன காமு 
* me 4 

rT a (6009 pall i ; கவரி ce ர் ¢ bp Fj ay UT fe war fh) OVE GAT ட... 
"> so ட்டு 

GONG HOI BHT ; இங்வளம் வரன் பரா உமை, 

. ல ன் “py. க ஆ. . ‘ 

Ping nl Gi egal BIL Ay ME YY ot AD LS (Hypa ரஷ் ட் தரு 
ட்ட ட்ட ண்ட இடா . 11 ணவ ரர் ம் மாகளூரிட b RCM SH, றும். எட்டு அன்ரி TSH Gant eit 

Di LL. ,sreiGer @ WAH CONT Bi வட்டுப் பென்ப ஹி. இ 2௮ ௬ இம் 

30 ஷர டி bro’ ு அள மிகி ன்ப ண. தெளி! யக்கிடக்கி 63), 3 ‘Bl 

nT i Be? உண்டை bn. ay ய. பகடி குமா oor ன் பும் ட மூன்ற ங்கங் 
௩ பெண்டு ச ன் r : 

BEAN Ul [ibe 1 ப் ய Lice ததி மை யம் ம்மா. கும்முமை as Gari 
sort, ~ ச + 

பைடயே செ Tobe இருது ஸ். வேண்டு” GIGI IG மசையபோ 

பில்லை. 

போறுகாட்டிய i Dh. Ihe BB uP os ear இழையா ae 

பட்கு உமைருத்தார் ஈக்கீரரே : உப்பூரி குடி கிழார். 

மகனணாவால ௨ (i BB ஏழுபமைலவேனக் கூறும் கூற்று 

னானே இவ்வையப்பாடு மிகவும் வலியறு௫ன் அ. இனி 

மற்றொன்று வீரயானு i Con ESL, Ye 1௯ பியவற்றினாவே 
க்கே ருரை ஏ ங்கக்திம் கொ ணரப்பட்டு அங்கேரிக்கப் 

பெற்ற தென்பதனை நா மொருதவையாக் கோடலாம். சல் 

லாடத்தின் மொடச்சத்திம் காணப்படும் பிவ்கரும் பர
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அலை யுற்றுகோக்குமிடத்துக் கல்லாடமுதம் அத்தன்மைகி 
BN GN வேண்டும் 

65 சல்லாடர் செய்பனுவம் சல்லாட ாறுநூல் 

வல்லார்சங் கச்இண் வ இர்டிருளிச்--செொல்லாயு 

மாமதுஸர பிசர் மணமுவர்து சேட்டுமுடி 
ஜாமசைச்சார் நாறு தரம்.” 

Bip ஸுவர்கங் கூறன் சங்கத்துல ங்கேறியமையற் 

றி யஸ்தழிவெப்தி படு பய்ம்மயையெயாயின் இறையனா 

சகப்பொருகாரையுங் கல்லாடமும். அதன்கண். எங 

னன் சதொணாரப்பாட்டு எவ்வாறு அங்கெரிக்கப்பட்டன 

வர்மர் இனி Brno dt WD wa ard gM கிடைப்ப குறி Cg ey 

கு, குப் பன்னு, Ay UD BL CO (psa தி BIB EH I a 

CUT BRAMAN A. ருந்தேன் காண்பாம் ௮ஃ்லா மிது கரிகா 

ற்சோழன் கால முதம் இலங்கைய கயவாகு முசுலா மனன் 

Gt er cipira படும் (9, இர ண்டாம் LOW, 1 முண்டி. ப] செய்ப f 

பட்ட. சிலப்பதிகார மணிமேகலைகளிவ் wi ordi De Cp 031 
aM ODT I ICH. 

நா மினியததகால அமாய்ச்கிமெய்யவேண்டுபது பது 

ரைக் Balk bib, தினப் புலவ வரும் வககாலத்தின 

சேயோ வென்பது 2? வ வணிவடி அதுவோ ௪ ங்கமிழுக்த 

கெள்பகுற்கு மூலாதார மாவா விஷூயமாயிரு, Gs) oot Bl 

ப்ரீ 'ங்குத்இின் வி] அலிகள் an யப Hy i 1/1" 1. LOB UT SM LN eat fou . 

வரும் of Bb லத்தி அர்ல்ல OT es வேப்படு wal pV a Bl Bh 

இணப்பற்றிய வண தலும் மெய்யெனச் Carr__@lsor Bt 

போவனவேயன்றி ௮வை பாவலர்கள் தம்மனம்போன 

OM WO TUS கம்பனை கறா ளடங்குவ ன்வாகவுங் குது J 

Baik @yona a DBLP as 4 பஞ்சகாவியங்கஞ oir 

ண்டென வெண்ணப்பட்டு மிகவுமுயரிய மூல்களாகக் 

மற்ையன.இக்காமணியும், வளையாபதியம், குண்டலகேடியுமாம்.
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Sage காப்பியங்களாகிய சிலப்பதிகார மணியோ 
கலைகளின் காலஜ்தை கிர்ணயித்தல் இன்றியமையாது 
SID AVG. ஆகவே, முன்னர் அர்தாற் கதையையும் ௮வ 
மரின் மோற்றச்தையமபற்றிர சுருக்கிக் கூறுகின் ஐம். 

காவிரிப்பூம்பட்டினமென்னும்.. புகார்ஈசாத்டின் உட 
கோவலனென!। பெயரிய வொரு செல்வவணிக ஸிருக் 
Hove. Mania எண்ணடுப் பேயரிய ஈண்களைனி யெர 
ுத்தியுண்டு. இவ்விகுவகுஞ் இன்னு எின்பு்றுவாழக 
BMI, ஒருகாள் OTB நாடகக்கணயிசையரு ளோ 
(HBB [LD ஆடலுறபட இமழகுஞ் ரண் ிவடுநுமா அயா 

பாகவியெண்பானள்.. கரிகாம்போமூ றன். அலைக்களத் 

தே யாங்கேறியாமிபி அண்டுபபோம்இருக்க கோவலண் 
அலள்கிறு BA Up. VE அவல பாம்பபடனன்.. அன்றி 

படி, அவள் காரண மாகக கைபபொருவனைக்தையுஞ் 
மாலவிட்டு வறிஞஞயினான்.  அகன்பின். ஒரூகான் 
unt தவியோடு பிணங்கி Sor) HA யற்று (Oo hE நமபின் 

சகவதில்லஞ்சென்று தன்மனைவி கண்ண௫யோடிம் இரவி 
இிக்கொண்டிருப்புி யவளால்கொடுக்கப்பெஃ்ம இலம் 
பொன்றைக் கைக்கொண்டு அகனைவிற் று வாணிகமுக 
லாக்கொண்டு வியாபா£ஞ் செய்தற்பொருட்டுக் கோவில 
னுங் மண்ணியுமாகிய அவிவிருவரும் பாண்டிகாட்டின் 
(BOUNDS சென்றனர். ரென்று தங்கியபின் 
கோவலன் அலவயி னொருபொங்கொல்லனைக் கண்ணும் 
௮த்சன்கையிலுள்ளதைக்காட்டக் கண்ட அத்தியன் கோ 
வலனை அவ்விடமே யிநுக்கவென்று கூறி யரண்மனைக்ளு 
ட்சென்று, கான் அரசன் றேவியினது சிலம்பைதீ தரு 
டியது வெளியாகாமைப்பொருட்டுக் கோவலனை மாட் 
டக்கருதி, அரசனிடத்துக் தேவியார் சலம்பைச் இரு 
டிய கள்வன் அ௮சண்மனைப்புறத்துளனென்ன கூறினான். 
அதுகேட்ட வழுதி *அவனைக்கொன் தச்சிலம்பைக் 
கொணர்திர்" என்ன சன் காவலர்கட்கு அணையிட்டான்.
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அவவாமே அவர்கள் சென்று கோவலனைக் சாண்புமி 
அவனைக் கன்வனலனெனக் கருதினாலும் அப்பொது 

கொல்லனது rat mine ண்டபபட்ட களிமக 

ஞொருவன் ௮ணிரக்அ கோவலனை வாளாமனறியது கொன் 

னன். இஃதுணர்ந்த கண்ணகி கோவென் வாய்விடுக் 
தலறியமூன ௮சசன எவைக்களம புக்கு அஙண்பானி 

முறையிட்டு வாதாடி மன்னவரற்கு IF west } Bor ar Ow 
யன்றி ௮வன்றேவியா (தன்மம் BHM DY காட்டக் 
கண்... வேகத் நெரிரசெழியன் Hom bl arly ககன ௩ 

தோம்ுதேயன்றி உயிரு தோற்றுக் தா ணிரச்வாமே 

அரியாதனத்தினின் ஒம் விழ்சகிபகசான? அவன்றன் தே 

வியு மிறகசாள. இனிக் கண்ணகி யத்துணையினமையாகு 

அன்கொங்கைகருளொன்றைத் இரு BUI G GI மதுரை 

கர்ம தெறி தாள, அழு றி யூடனே. கர முழு ஜக் 

பபிடிக்தெரியக் கலைபபட்டது... உடனோ YEA bw 
௮மெய்வங் கண்ணடுக்கு வெளிபபட்டு௬ கோண்றி அவ 
வயின் நிகழ்ரதனவெலலாம முன்னைவினயா னென்று 
வளைக் கெருட்டி அவள் சன் கணவன கோவலனை யற் 
றைகளுப பதினா ன்காவத்சாட் காண்பாமிள ன்று. tin 

En LE ஆண்ட வென்கோயிலொளன்றி படுத்திருக் 
5 எத்தலைசாச்சறா இவையனைத்தையுங் கண்டுங் கே 
ட்டுமிருக்சனர். அவளு மவ்வாவேரென்று இருரசென் 
கோடென்னு மலைசோநது பதினான்காகாட் BM Gt GK 

காணப்பெற்து விமானமேறி ௮வனோமம விண்ணகம் 
புக்கனள், 

இவவாறு சகண்ணடுமாட்டிழைத்த இங்கினிமித்தம் 
ba ண்டியராரடு புஞ்சத்தி ம் பல்வகைப்பட்ட பிணியி 

ளாலும் வருக்இற்து ; அதுகண்ட கொழகையிலிருககு 
வெற்றிவேற்சேழியன் அவட்கு ஆயிரம பொற்கொல்ல 
சைக் கொன்று பலியிட்டிக் களவேள்விவேட்டு அவள் 
இனந்தணித்தானாதலின், அிதுகொடக்புப் பாண்டிநாடு
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பழைவளங்குன்றாது விகாயுள்பெருஏி.ர் சகமடைந்க 

Oger, அனு பின்வரும் பகுதியால் விளங்கும் 

* அன்றுசொட்டும் பாண்டியஞளுடு 
மழவற்ங் கூடர்ச்து வறுமை யெய்இ 
வெப்பு சோயுங் கூருவுர் தொடரக் 
கொரற்சையி லிரு£த வெற்றிவேற் செழியன 
நங்சைக்முப் பொற்கொசில ராமிரவரைக் கொன்று 

சன வேளனியால் விழலவொடு காக் இெய்ய 

நரமலிய மழைபெய்து கோயுர்துன் பழு நீங்கெது, 

_ rye டவ . « 2 உ த , 

2 SIO BEB கொக குகாட்டியைக் இள miko Bn சீரு வபா து 

மெய்ய அவனு bf 31 61 BT ur De DY 

Sud Eb COT J 

hl Lt Sm வரும் பரு 
மய 

1! அதுசேட்டுக் 

மொங்இளற் கோரர் தங்கறாம் பகர்து 
ஈங்கைக்கு விழலெடுசாக்காசெய்ய 
பமைச்தொழிலெணன்று மாறாகாயிற் y 9 72 

ண்ட் ர 

அது ரந்த கயவாகுவென்னு (NAG DBT TSB LOOM au 
பட . a க . . ரூ டக ரூ 
மே கண்டு Ri (HS கோயில் பலி டமுதலியனகுயித்றிப் 

பலியிட்டு டித்இிங்களில் னிழாவாற்தலும் அவன்றன் 

இனங்கோசர்' என்னுபம்எகொல் பிலறழையெனல் காணப்பம்கின் 
D8. இச்கொடாமொழிகவண்.. இளம், “கோ! என்ற விருமொதி 
Sew (pen tus * இமா” eran, | pura! era பொருள்பழி 
oo Das; எணிலவ மிறுதயிணின்ற “எர்' என்பத Dade gw Qua 

cer ih we VE, ஏறக்குறைய 9 பி. Beane மூற்றாண்டுதாறும் 
aS et ye ew GIO gb F சேர்க் இர் பத கொங்குகாடு 5 அ தன்பின்னர்ச் தலை 

ROLE Cea b Crs wend Cera +: லையண்டயே ஈசான கொ 

wep வேறு பிரிந்த... இக்வாப்பிய மெழுடப்பவ்ய காலத்துக் 
கொங்குச் சொாள்றிய த் இட் சேர்க் திருக்கு ப யன்றின் சேரராசனுச் 
காசி. தறையிபில் குறுநில மன்னனொருவனா வாளய்பட்டிருக்கவும் வே 
ம்ம், இணி௰் :மகொக்கிளல் போஎர்! என்ற இச்கோல் ஒழுவேகா 
*கொங்களங்கோச்சேரல் "சன்பசன் பாரூடலாயிருக்கலாம். பிற்கூறிய 
சொடர்மோழியினிறுதியினின்ற சேர ராசன் ' எனப் பொருள் படுஞ் 
* சேறல் ' எனற சொல் :சர்' என மழுவிபஅ போலும். இத்றேல் “கொ 
வ்ெங் கோசர்'சன்னு மச்சொடாமொழி : கொகங்குகாட்டுச் சேரச் 
இற்றாசன் ' எனப் பொருள்பமிம், ்



தமிழ்க்கவி சரிதம், 20 

. . . . . 5 
காடும் இன்பமடைந்து விளையுள் பெருகிற்று, அதனை 

மேல்வரும் பகுதயில் காண்க 
அதுகேட்டு 

சடல்௰ளுமிலங்சைகீ எயவாறுவென்போண் 

கங்கைக்கு சாட்பலிபிடிகை கோட்டமுச் துறுந்தாறும் 
சரந்னை DAEs ay oss Gin Heuer ar 
Hig. லி ஜிங்க an cand Enea air 

பாடி விமாக்கோள் பன்முறை யெ௫ிப்ப 
மணழுலில் திராரது வளம்பல் பெருஇப் 

lew மயா வி யுணாடா யி wh? 

பிற்கூறுப்படிம் பகுதியில் காணப்பட்டவாறு சேர மார 

of Bat பெருநற்கிள்ளிபும் GDI) UpOF at G மோ wpe: BY ச் தக 
. os oN 6 7 . 

ROM DOUIT HGS CHING. ofl tow Da படுத்த ன்ன? 

அவளுடும் கன்மையெய்இத்.து 2 

சோழன் பெருங்கிள்ள். கோழி ் FB se 

TKR MD KT ey 0 LEE idlan Bear a 

ப.ச்கிணிக் உடவு ளாகுமென நங்கைக்குப் 
பச் இனிக் கோட்ட ர் சமை அ 

வித்தல் விழாவணி கிகழ்ிக் தோனே.” 

மேற்கூறிய பகு pao, ற் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் யா 

வம் சலப்பதிகரா... நால் . யாக்கப்பட்டதுற்கு. முன்னமே 

திச ழ்ந்திருத்தல்் வண்டும். அர்தால் தோன்றியவா று 
பன் வருவதா ம். 

இளங்கோவடிக் SHIT CELLET மொரு M@Dy RN 1 

டன வ்ஞுட்டி 'வன்றம்பி. வக! ரவு மிளைஞாா யிருக்கு காப் 

க லதீதா ஒரு Rises சூ சொல்லுவோன் அவர் னிடம் 
போந்து சாமுத்திரிகாலட்சண சாஸ்தித்த ன்படி. அவ் 
விருவர்தும் © உடலினு முள்ள குறிகளை யாராய்க்றா அவர் 
தம்முன் இகாயவணுக்கு அச்சா எ்பெத்றியுண்டு ண்டு 
சொற்றனன். அவ்களனஞ்சொற்றது அவ்வயிணிருந்த 
முததவனாகிய  ஏகசக்கராகிபத்தியஞ் செலுக்கலாமென்
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ஹெண்ணிய செங்குட்வெற்கு மிகவும் மனவருக்கதிகை 
புண்டாக்கற்று, தனது தபையன் இதுபற்றி பமனங்கவல் 
இன் முனெம்பதுணார்சத தமமி, ஒனக்கு எக்காலத்திலே 

னும் ௮ரராள வேண்டுமென்ற விருப்பம் நிகழ்ந்திற்றில 
தென்னு வலியுறுத்தி. ராற்ியதேயன் 2, அக்கணமே 

அறைவுபூண்மி அழருகசேவன்றன் கோயிலொன்றினிற றன் 
வாணாம் கழி த்துவருவானாயினான். ௩ அவலவயினொரு 
காட் செங்குட்டுவன் தன்பா? பரிசில் பெறுவான்போக் 
2 பாவலசரய சீத்தலைச்சாத்தனாரோடு துறவுபூண்ட சன் 
PUTO காணவந்த காலத்து OF Bi Bon Hwy முனு 

குடிமாக்கள ஒருங்காகூடிவாது, . *புசையிற கொலை 

புண்ட கோவலன் றெய்வவுருவினைக் தேவர்கள் விண் 
ணிம் போந்து அ௮வன்மனைவியரகய கண்ணகிக்குக் காட 
டூனார்கள். அவல் ஒரு தலமிழந்தவளாய் வேங்கைமாள் 
குளிர் கிழலில அனுகாறும் விற்றிருந்தனள். உடனே 
யாங்களனைவரும் பார்தது. வியகதுநிற்க அவள் தன் 
ல்லைவனோடும விண்ணினில் மறைந்தனள் ” என்று விண் 
ணப்பித்தனர். அப்போழ்தக் தருகனிருந்த சத்தலைச 
சாத்தனார் அச்செய்தி கமக்கு முன்னரே தெரியுமென் 
noises நிகழ்ந்த விஷயம் யாவற்றையும் விரிதீனுச் 

* அடுகளொணன்றது, றை லான். ச .துமலின வரலாறு யாசோ 
லெனின, -“குமரியொடு வடலிமயத் சொருமொழிலை த அல்காணட, 
Csumr shes BaQyprhe lo, Copud செடுக்கசசோச் சோழன்றன் 
2௦௫, ணற்சோணை யின௰ மக்சு ஸிருவருண, முன்னோன றன்னைப் பின் 
ஊசியறறிப், பின்னோன அன்னையும் பெருஈரம்பாகென, வள்னவர் தம் 
மொடு கெனனர் செமமியர், சன்னடிட் போற்றச சமனிய மண்ட. 
ப௪௮௪், சிலகஞ்சுமகச்கத பொக்கணை மீமிசை, யபுவளிகதிரையிற் சவரி 
யிரட்ட, லோழறனிரும்துழிச் சார்ச்த நிமிததி௫, னழுமு.கன் மூவரை 
செடிது கோக்கு, யின்றோள் கழிம்ப் பொன்றிகழுலகளு, சேர்தி 
சீயெனச் சோல குரைசதலன், மைக் சவர கோக்க ஈந்தாச்செவ் 
சா, லச்சுமி வின்ப, அரசாரஞுசிமை, யிளையோற் குண்டென வளைவ 
ஊன்வெகுண, டழுகலாற் ரொமூச்சக, திழுக்கு. கெஞுனென், சண் 
eam ச௪வழ வண்ணலை கேரஃகுல், : கொங்கலிழ் கதுக்சார்க் கொ 
ஒ.தீசேர்ச் காளைச், செங்குட் Cac mar செல்வ நீங்கப், பகல்செல் 
வாயில் படியோர்ழம்மூ, னதளிடப் பார மகல நீக்கிச் சிர்சை ௫ 
ஸ்லாச் சேணெடுக் gras, asd Wears சர்சாள் Cas sade 
Berar ug” — Fotuig a1 0b —wdsid~ .
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கூறுணா... அதுகேட்ட இளங்கோவடிகள் துவ்னிஷய 
மாக ஒரு காப்பியம் புனைது மென்றார். உடமோர்த்ற 
லை சாத்தனாரும் ஏர௱ப்பாவலர் கூறிய சரக பயல 

கரித்தனானறியும அவ விஷயங்கள். RH pba Gm hr KOM 
ஸ்லாம முத; Os, தலைகசாகிய புகார், பதுரை வர 

இகளிலாகலின அதனை யாத்தறகு அரசனே யெ வரப 
முணு பேற்தவனென் அவ கூறினர். அதன்மேல் சித்தலைோ 

சாததனர் சில /பஇகாசக்கதையின் பெடர் சயொாய novel 
மேகலை துறவைப்பட்றி மணிமேகலை யென்னொரு காப 
/யெப புனை தார். கோவலன் பிரியராயகியாயிருத நரா. 
கக்கணிகை மாதவியின் பாகனாகிய பணிமேகலையே க் 

காபபியத்தலைவியாகலின், ௮ஃது அபபெயர்த்தா யிற்று. 

யை .இகா 1 வுற்பத்திவிடயமாக மேற்கூமியவற்றி 
whist gin, ge proce Ausra Gu இளங்கோ வடி சணா 
மணிமேகலைக் காப்பியம புனைந்தவரும் கணவலை A yp ski 
சுண்ணி ௮ frond Bus பதிணான் காகா ள் த் கணவனைக் 

காண்பாளென் றவட்கு வலியுறுகதிய wn gens GM ban 

வற்தெய்வதங் கரியபோது கண்டுகேட்டவருமாயே 8.௪ 
தலை சாத்கனாரும, சிலபபதிகாரக்கசையிற் போதருவோ 
ரட் இறந்தவராய கண்ணஇயும மாதவியுங் கோவலனும் 

வசகாலத்தின மென்பதூஉம், மாதவி கரிகாற்சோழ ன 
வைக்களத்தாங்கேறினமையின் அவரனைவரும் அக்கரி 
காற்பெருவளத்தான் காலததின சென்பதூஉம் ered Bo 
காணலாம். 

கண்ணு கிமித்தர் தங்கடங்கணுட்டிம் கோயில்கட்டி. 
விழாவெடுக்த கொற்கையாளி % வெற்றிவேற் செழிய 
னு, சோழசாசன் பெருநற்கிள்ளியும், கொங்குநாடாண் 
ட இள ்கோசரும், இலங்கைவேக்கன் கயவாகுவுமா 
இய இவர்களது காலத்தினர் மேற்கூறியோசனைவரு மெ 

ஆலாசய மான்மியததின்பஒ. இவ்வரசன் கரிகாற்சோழன் 
ல,சதினனாஇு.ப இராச சேகரபாண்டியனாசல் வேண்டும்.
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ன்பதரகம் பெற்றும். எண்டு மூததம்கட் குறித்த றவ 

ர்களின் காலம் எவ்வாப்றுனு மறிதலியலவில்லை 7 

ஆணு லிலங்கைர் ரரித்இரங்களி ஞாாய்ச்சியாற் கடை 

பிற்கூமிய அரான்றன் காலத்கினைமியா நவா ap Baar DA 
5m, DWE OM சந்து கூட்டலாம். 4 இலங்மைப்ப டைத afl sar 

பர்வ af BUILT BB சொரு வர் பெப்சி விலம்கை” எண்டு 

பெயர்மிகாண்ட இலலை BB A TL AGT MHDMBM 

ஸண்மி றர ப்வான் புஞுக்கனம். BH od TDI சி, 0. 213. 

ஆரம் த ண் இல ங் கதி திவு! அரன் wy அணா Dy அபா ஹ் த 

O55 505 நிலை ஈட்டி. ய மூறதில் ரிய விவச னாகிய 

| விஜயன் OT LI OF LPF TB] anor Qi aus mu yer awe 

அரிமையொன்று, பெரிது aim sori DP od 2. yaa 

மையின்கண் அ. பி, 1:9- இம்மி ௮ மாளாம் சொடடங்கிய 

NANT C15 1 Dy இ, ரி. 1117. Mpls (BBY 24 ai N 3b யெய்கிய 

  

LO no BPE Balls OM OT Ib oa a oor. றி ம்பா "தக்: BO ‘In phat Wedd e Dear 

Ld ol ர் 7 of வற் விழும். ளா 20 ip 027 ஜூல் அவண் Dip > த் J Vs. FR a te 

   aay oir ௮7 BULL AT Fy AQ வணி, றம் பைபில் அற இப கரடு த 

nD bly (இப் விதைப் பப A co Br ் Bi Bie, ays § ௮32 

ன்று பெயர் CLT ART SB Bi Baan. சமிபாலுவ் காங்க 

பலா பாளனைனப் ப கன் Jd, ம் at Fir av FLT Le 

a + thf. id - மதல் 121. நர DUO காணாம ஜெனென்பவு 

ஹஸ் வரை WN Hot © LBP OUD PUD ் எண்ணும் L ர் விசு 

வில ங்கள் ரூமி றி Tio BT LPB tM Henle ம வைப பிரார 

3 கிரு தமா கிய பா னி ஷாரின் வட யொய் அர்செ ர்ல்வ ய்) 

3 oT Nil. அனால் BALI UM 5 வென்னும் தமிழ்ப்பெயர் 

“கற்பாகு > வெண்ற ஆரியன் சொல்லின் சிஜைவாம். 

சிலப்பதிகாரல்இம் கூமப்பட்ட இலங்கையாரன் இலப் 

சை LPs BRUT A வாதல்வேண்டிம். of Dorr aT ap av, 
4, பி. 1004 - இம் yar Hipgo ®. iG. 1113 - தம் 

ஆண்ம மிகாறும் ௮சசாண்ட SOT IB. ங்க போழுன் 

காலத்திற்கும். பிற்பட்ட காலமாகிய. கி. பி, 1.1. (1-ம் 

ஆண்டு இரண்டாங்கயவாகு அரசாளத்தொடங்கியதா 

  

ட்ரீம் ஸ்
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கக் கூறப்படுகின்றமையி னென்க. முதற் கரிகாற்சோ 
மன் சூலோக்துங்க சோழந்குப். பலநாற்முண்டுகள் 

முற்பட்டவளாகலி ன், (சென்னை சிலாசாசன பரிசோச 

கார் அறிக்கைப் பத்திரிகை. சம்புடம் LV. 20௦5-ஆம் 

பக்கம் பார்க்க.) அவன் முகுற்க௫பா குவி ன் காலத்தஇின 

'ஷைல்வேண்மிம், ஆரின், கென்னிக்கிய சிலாசாசன பரி 

சோதகர் அறிக்கைப் பதிஇரிகைகளி் குறிக்கப்பட்ட 
பல்வகைப்பட்ட சிலாகாகனங்களினுவ் காணப்பமோொறு 

BIO LIS FT Lp Tit சாகட்கு Bw Dew Oger வா 

இக்சலாமாயினும் நந்தம் து ராய்ர்சி தொல்லைத் குமிழ் 

நாலாசிரியராற் குறி க்கப்பட்ட அக்கரிகாலனைப்பற்றியே 

யாம். அதுவும் யாம் அறிர்கமட்டி. லொரேயொரு கரிகா 

லனைக்குறிக்கின்௧னு. பின்வரும் போருகராற்றுப்படையில் 
ஓருபகுஇயிற் கண்டவாறு அக்கரிகாலன் றக்தை ௩ இன 

ஞ்சேட்சென்னி பென்பான் ;:--* யல்வே ஓுமுவப் பஃ 

றே ரிளயோன் இறுவன் ” மான்மகன்மேல் Ys RIGHT HT 

சர், “வென்ற வேலினைய/டைய அமன் புடைத்தாகிய 
பலதேரினையுடைய இளஞ்சேட் சென்னியுடைய புதல் 

வனை” என்று கூறுகின்றனர். மேற்கூறிய உரைகாசர் 

“ உருவப் பஃறஹே ரிளஞ்சேட்சென்னி அமுதா வே 

னிடை மகட்கோடலும் அவண் மகனாகிய கரிகாற்பெரு 

UM BBW ET நாங்கூர் வேளிடை. மகட்கோடலும்” எண் 

அங் கூறுகின்றனர். (தொல்காப்பியப் பொருளதிகார 
வுரை பார்க்க.) 

* கரிகாலன்” என்னும் பெயர் விஷயமாக. ஆசிரியர் 
ஈச்சினார்க்கினியர் தாம்வகுத்த பொருஈராற்றுப் படையி 
  

* சேவ்வந்திப் புராணச்தின்படியும் பழிமோழமியுரமையின்ப 
ஆயும் அவன்றன் வடமொழிப்பெயர் ' பராக்சகன் ' என்பசாம். தமிழ் 
லால்களெல்லாம் மூசன்ருதலிற் கரிசாலனெனப் பெயர்பூண்ட அவ 
கோரரசனையே கூறு.சலின் மேலே யாங்கண்டுபிடிச த Os aca du 
அவன்றன் ஐர்சையின் வடமொழி தென்மொழிப்பெயர்கள் சோழ 
ராசர்கள,த வமிசாரவனவி விஷயமாக மிகப் பயன்படலாம், ்
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அணுமரையினி.றுஇியில் சாமேயியல்கியனவோ, அன்றி தாவி 
னிறுதிக் கூற்றுப் பொதிர்தனவோ, மூன்றுபாடல்கள் 
சேர்ததிருக்கின்றனர். அவையிய்றினு ளொன்று பின் 
வருமாறு 

** மூச்சக் கரமு மளப்டசம்கு நீட்டியகா 
லிச்சச் சாரமே யளந்ததால்.-செய்ச்செ 
யரிசான்மேற றேன்றொடச்கு மாய்புனனீர் நாடன் 

கரிகாலன் கானெருப் புற்று,” 

மேத்போந்த செய்யளினாம் கரிகாலனென்னும் பெயர் 
அலவ்வசசற்குக் கால்தீப்பறறி வெது கரிந்கமை காரண 
கமாக வந்த பெயரென்!। தறிந்தாம். இப்பெயர் அவ்வாறு 
உள்ளபடியே கரிர்சககாலுடைய அவ்வாசற்கு இட்டுமியே 
பிபொருட்பெற்றி செறக்குமேயன்றி அ௮பபெயரை மரியா 
கதகைசகின்னமாகக் கொண்ட பினா கதஇியார்க் இட்டுழிச் 
அமவாமை தெள்ளிதிற்றுணியபபடும். ஆதலின், மேலெ 
டுத்துக்காட்டிய பகுதிகள் முகுங்கரிகாலனையே கசூறிக்கு 
மன்றி அவன்றன் பின்சந்ததியாரைக் கூறியாதென்பத 
ஹிக. யாம் சரித்திர பூர்வகமாயும் புமாத்னசரஈத பூர் 
வகமாயும் கரிகாற்சோழன்காலமும் இளங்கோவடிகள் 
காலமும் சித்தலைசசாத்தனார் காலமும் சகடைச்சங்கத் 
தோற்றத்திற்கு முன்னரெனவும், இலங்கையிற் ௪. பி. 
11-ஆம் ஆண்டு முதற்கயவாகு அசசாளப் புக்கபோது 
கரிகாற்சோழன், இறற்து விளங்கனனெனவும், எனவே 
அலப்பதிகாமும் மணிமேகலையும் கடைச்சங்க தால் 
கட்கு முன்னபே யாக்கப்பட்டனவெனவுங் காண்கின் 
go இனிக் கரிகாற்சோழன் காலத்தை இன்னொரு 
விகமாகவும் பொதுப்பட நிர்ணயித்து ௮து கடைச்சுங் 
குக்காலத்திற்கு முற்பட்டதென நிறுவுகலுமாம். வமி௪ 
சேகாபாண்டியன் காலத்திலேயே கடைசசங்கச் தோன் 
அித்றென யா மறிவோம் ; அவற்குமுன்ன சேதேனுஞ், 
அங்கமிருந்ததேல், ௮ஃ இடைச்சங்கமாதல் வேண்டும்.
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இலங்கையாசன் கயவாகுவும் பாவலர்கள் இளங்கோ 
வடி.களும் சீத்தலைச்சாத்தனாரும் வசித்தகாலத்தி லிருந்த 
கரிகாற்சோழன் ஆலாசியமான்மியத்தின்படி. பாண்டிய 
ன் குலசேகான் முதலாமவனினின்றும் எட்டாவது YT 

இளங்குமாளனாய இராசசேகாபாண்டியன்காலத் இருந்தன 
னென்பவாதலின் அவர் குலசேகாபாண்டியனினில்றும் 
காற்பத்தா முமவனாய வமிசரேகர பாண்டியம்கு முப்பத் 
தெட்டுத் தலைமுறைஞமான்னர் அசசாண்டிருத்தல் வேண் 
டும். பண்டிதர் பலருங் கொள்ளுமாறு அலாசியமான் 
சமியத்திற்கூரிய பாண்டிய வமிராவளியை பெய்யெனக் 
கொண்டக்கால் / கடைம ரங்கக தோன்றுதம்கு 38 தலை 
மூறைஞமுன்னசே, அஃதாவது ஒரு தலைமுறைக்கு இரு 
பனுவருடங்கள் விமுக்காடு கணக்கிட்டுப் பார்க்குமிடத் 
அ 700-வருடங்கட்டு மூன்னசே கிலப்பதிகா£ மும் மணி 
மேகலையும் யாக்கப்பட்டி ருத்தல் வேண்டுமெனல் டெறு 
அம். சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் யாக்கப்படுதற்கு 
ப் பல்லாண்டுகள் முன்னரே--ஞூறைததபீட்சம் அவற்றி 
ற்கு ஒரு நாற்றுண்டு முன்னசேலும்--இருவள்ளவசாற் 
குறள் எழுதப்பட்டி ருத்தல வேண்டும். 

மேற்கூறிய இரு காவீயங்கட்குங் குறள் முற்பட்ட 
தென்பது, மணிமேகலையின்கட் குறள்மேற்கொள்ளப் 
மயற்தமையாற் போதரும். பின்வரும் பகுதியின்சண் 
அம்மேறத்கோளினைக் காண்க :-- 

 நீகே சொன்றே நேரிழைச் குரைக்குச் 
தெய்வர் சொமாஅள் கொழுகற் ஜனொழமுமவள 
பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமமை யெண்றவப் 
பொய்யில் புலஉன் பொருளுரை கேளாய்.” 

இப்பகுதியின்கட் சிறிது வேறுபாட்டுடன் மேற்கொ 

* ஆராய்ச்சி செய்தலும வாஇசசலுல் கருதி இக். நாலினை மெய்ம்மை 
யூச் தவருவியல்பு ட.திென,ஒருலாறு கொணடனமேயன்றி, வே 
இன்று ; இதுபற்றிப் போந்ச முடிவுகள், பின்னர்ப் பு.தவிஷ்யங்களுல் 
கொள்கைகளும் நேர்ர் அழி மாற்றப்படிலும் படலாம்.
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ள்ளப்பெத்த குதள், திருக்குறள் ஆராவது அதிகாசத்தின் 
தாவது பாடலாம் ; அது வருமாறு :-- 

தெய்வம் கொழாஅள் கொழுகத் மொெழுசெழுவாள் 
பெய்யெனப் பெய்யு மழை,” 

யாம் மேற்கூரியவற்டினானே கடைச்சங்கச் தோன்று 

தற்குப் பலநுாற முண்டிகண் முன்னரே, ௮ஃதாவது எற 

கீகுறைய சி. 9. இரண்டாவது நாற்னுண்டிற் சிலப்பஇ 

காரமும் மணிமேசலையும் முறையே யாக்கப்பட்ளெவெ 

ன்றும், இவ்விரு காப்பியங்கறைந் கோன்றுகுற்குக் குறை 

நதபட்சம் ஒருதாற்றாண்சி முன்னர்க் இருவள்ளுவர் 
இருக்குற ள் செய்தனன்றும் அறிகின்றாம் ; எனவே, 

இருக்குறளின் காலம் க, பி, முகனூற்முண்டென்பது 

பெற்றாம். 

மேற்போக்க வாதத்தினம் லெ கமிழ்ப்பண்டி கர்கள் 

இருவள்ளைவாது இருக்குமள் காரணமாகக் Koo FF 
கம் அழிவுற்றதெனக் கூறுவ் கூற்றும் அவர்சங்கொள்கை 
யூம் பபமிலவா யொழிதலேயன்னறி முன்னசே யாம்போ 
நச எஇர்மறைமுடி.வினை வலியுறுத்துமாறு காண்க, 

௮ன்றியும், அது * கடைச்சங்கப் புலவானைவரும் ஒரே 
காலத்தினரேயோ?” என்ற இரண்டாவது வினாவை 
விசிப்பகற் கும் ஒருதுணைக்கருவியாயுள. இலப்பதி 
கார மணிமேகலைக் காப்பியங்களின் உம்பத்தியைப்பற்றி 
யாம் மேத்காட்டியவற்றிற்றுனே, சங்கப்புலவர் சாற்பத் 

தொன்பதின்மரு ளொருவரும், திருக்குறளைப் புகழ்ந்து 
ஆசுகவிபாடியவருமாகிய சீத்தலைச்சாத்தனார் கடைச்சவ் 
குத்திற்குப் பல ாற்ருண்கெண் முன்னசே வ௫த்தனசெ 
ன்பதூஉம், எனவே அவர் கடைச்சங்கப்புலவரு ளொரு 

வசாயிருத்தல் அசம்பாவிசமா மென்பதூஉம் அறிகின் 
ரூம். திருவள்ளுவமாலையின்படி. கடைச்சங்கப் புலவரு 
ளொருவராய மருத்துவன் முமோதானார் திருக்குறளின் 
இறப்பினை யெடுத்தனாத்துள பாயிசச் செய்யுளின்கட்
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சித்தலைச்சாக்கனாரைப்பற்றிக் குறிப்பித்துளர் ; 
யன்ெவருமாு :-- 

: ஓர்திநீர்க் கண்டர் தெறிசுச்குச் தேனளாய் 
மோக்சபின் யார்க்கு தலைக்மு.ம் Ha—ant B 
மலைகீகுதக்து மால்யானை உள்ளாவர்முப் பாலாற் 

லை்குததுத் இர்வுசாச் g Hs.” 
இப்பாடலினாற் சீத்தலைச்சாக்கனாூர் மிக்கசூட்சம 

மான அராய்ச்சிக்கார ரெனவும், அதுபற்றிக் கமிழ்தா 
லொவ்வொண்றசை புவ ருஹைக றி ன செனவம, ௮க்ககைய 

அவையற்றனவும் Geo Lp பொதுளியன வுமான நால்கலமா 

அடிக்கடி படிக்கலாம் ஐலைகோவுடையசாயினசெனவும், 
கூறளினைக்காணப்பெ்றபின்னர் அவர் அம்நோவி னீங் 

கப்பெற்றனசெனவும் யா மூணார் இன் ரம் 7 இதனானே 

யாம் சித்தலைச்சாத்தனாரும் மருத்துவன் முமோதானா 

ரும் ஏககாலத்தினரெனக் துணித லிடலும். 

அகவே, கடைச்சங்கப்புலவார் காற்பக்சொன் பதின்மர் 

கான்ற MS மொத்தத்தொகையினி ன்றும். இர ண்டுபுல 

வர்களைக் கழித்து நாறம்பத்தேழில்குக் குறைகதுவிடுதல் 
இன்கியபையாததாகின் ஈது ; இனிப் பின்னர்க் கிளைக்கு 
ம் ஆசாய்ச்சிகளினால் ஒருவேளை ௮க்தொகை இன்னுங் 
குலைக்கப்பெிறுள் சங்கப்புலவர்குமாத்தினது மெய்ம் 

மைக்கு ஓரிடையூருய் முடியினும் முடியும். 
இன்னும் ஆலாசியமான் மியத்தின்கட் கூறியபடி, கடை 

ச்்சங்கப்புலவர்கள்யாவரும் வாணிதேவியின் ௮வதாசா 
ம்சார்கள் * என்று கூறப்பட்டும் அ௮துபம்றி ஒசேகாலத்தி 

உ க்கிய சேகு ரன்கோல் வாழுகாண் மேலோர் வைக் 
CEOS SONG கன்னிக சடிமதம் காட சன்னிழ் 
டங்கய முளர்ப புசசேள் பசகலாம் டரிமா வேள்விப் 
புவ்கவார ப௫ழ்ச்௪ தூல்ச மறை௰ழி போம்றிச் செய்தான். 

திரப்பிய வழிகா ணன்னீ ராடுவா விண்ட வீணை 
கரப்பிசை வாணி சாவித் தீரியெனு ஈங்கை வேது 
உரட்பீசை மனுவாவ் காமச் SHO. gy மடவா மோடம் 
டரடபிசைக் சக்கை கோசடுப் டடருவான் டடரு மெல்லை,
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அசெனக் கொள்ளப்பட்டு மிருந்தபோதிலும், ௮வர்.சமூட 
சில்லோர் வெவ்வேறசசர்களாது காலங்களிற௰் கூறப்படு 
இன்றனசென்பனுங் காண்கின்றாம். 

இவ்வாறே ஈக்சேருங் கபிலரும் பாணரும் குலசேகச 
பாண்டியனினின்றும் 40, 47-அம் அசசர்களாகிய வமிச 

Crear gin ௮அவன்மகன் வமிசசூடாமணியுமாகய இவர் 
களது அ௮ரசாட்சிகளைப்பற்றிக் கூறும் படலங்களிற் கூற 
ப்பினர். 

கானவார் சூழுலி னாம் மூவி னாவின் செல்வி 
வானவா றிபங்கும் விஞ்சை மாதரா ளொருசஇ பாடுவ் 
கானவா றுளசாமயோக கினறனன் கமல் பேர 
vin Ow Care wits Bs sen venue Be ib gn et. 

Brinker Mee சாழ்ப்ப கங்லகைய ரிரூவ ரோரரிக் 
சாமஸாக் கிழவன் மூழ்கி சடலகரா யேறு மெல்லைப் 
பாமகன் குறுகி யென்னை arom We Lig. ge ari per 
மென வெரகுணடான் சேட்ட வமபுயம் ஓண்ணல் சொல்லான. 

குற்றகின் மல காக ஈம்மைநீ கோபக கொள்வ 
Os Dom Meru Sine, பெணணறு மாக்த டோற்ற 
Cp pis Ou) 6B யன்ன வுரைகசனன் சா. மேற்கும் 
QUT DML DL BED & LCRA L] DL) wT LB AO ff oT LT a 

ஊஎனிட' ரகன்ரோ யன்ன ௬ுயிரச்சணை யாலே ணிர்ச 
மானிட. யோணிப் பட்ட மபஙருகோ மென்ன வண்டு 
சேனிடை. யழுக்தி வேசஞ் செப்பும்வெண ஃமலச் செல்வி 
sre. 139 கோக்ச் ௪துமுக சி தலைவன சாற்றும் 

மூூழ்சரு முலையின் மெய்யா முசலெழுச ைம்பச் சதொன்றிற் 
அிகழ்சரும ஷ்கா anf apnea Boye செப்பிப 
புகழ்கிந காற்பத்செட்டு சாற்ப சண் புலவராக 
யம் சமு கடல்களும் ஞால சவ ரிச் இடவ வாக, 

அச்சகு வருண மெல்லா மேறிகின் வற்ற வற்றின் 
Qu FG சன்மை யெய்தி வேறுவே நியச்கம் தோன்ற. 
வுய்த்திடும் ௮சார.ச் திற்கு மு. உன்மையா யொழுகு சாகர் 
(Logs மால வாயேம் முகல்வரம் முறையான மன்னோ. 
சாமொரு yom HAs Sans ah goes ௪ங்க 
மாமணிப் படத் தேறி அவை லயே நாற்பத் கொன்ப 
தாமவ ராகி யுண்ணின் றவரவர்க் சுறிவு சோற்தி . . 

யேநுறப் பூலமை காப்பா Qard parar சமலப் புசிசேன். 

அக்கார சாற்பச் செட்டு மவ்வழி வேறு வேறு . 
மச்சனாயப் பிறச்,௪ பன்மாண் கலைகனின வகைமை சேர்க து 
சொக்கவா ரியகு மேளைச் சொற்பதி னெட்டு மாய்க் பது 
சக்க்கெள் சலைதுண் டே்சிரப் புலமையிற் மலைமை சாரக் தார்”
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குலசேகசனினின்றும் 60, 61- ஐம் அசசர்களாகிய 
BOVE AT OT BONITO MIT BAT fi ITA AS BOS 
Ba இடைக்காடர் வசவு உறப்பட்ளொது. இக்கூற்றுக் 
களினானே யாந்துணியத்தக்கன, ஈக்சேரும் வமிசசேச௪ 
னம் அவன்மகன் வமிச நடாமணியும ஓரேசகா லத்தின 
சென்பதாஉம், இடைக்காடதம் குலேசனும் ௮ வன்மகன் 

அரிமர்த்தனனும் ஒரே நாலத்தின ரோன்பதூஉமாம் ; ஆக 

வே, ரச்சீரர் கபிலர் பரணரென்னும் முப்பாவலாகருரம் 

இடைக்காடரும் 13 தலைமுறைகளின் காலவிடைமீட் 
டூணாம் பிரிக்கப்பட்ட வெவ்வேறு காலக்களி லிருக்இருக் 
தல்வேண்டுிமென்று யாங் கூறிமுடிர்கலாம் ; இக்கால் 

வரு மேககாலத்தினசேனக் கூறுதல் ௮ங்கதமாம் 7 நுறு 

றன்று : அவர் சால்வரு மொ சேகாலத்தினமே யெனக் உற 

ப்புகின், 01-ம் ௮ரஈனணாகிய அரிமாத்தனபாண்டிய ண் 
காலத்திற் றகது விளங்க மாணிக்கவா கரும், அன் 
அகிசாவளியில் 12-ஆம் ௮ரரணாகிய கூன்பாண்டியன் 
காலத்டின் மேம்பட்டுமிளிரந்த இருஞானசம்பர்தரும் 

ஒசேகாலத்தினரெனக் கூறுதல் இக்கூம்மினுஞ் சிறிது 
நேரிதாகலாம்; guider, Qa கர்ணபாம்பரையொடும் 

பண்டிதர்கள் துற கொள்கைகளொடும் முணாகிற்கும். 
எண்டுக்கூறியவற்றினால் இடைக்காடர்க்கு வெகுகாலம் 
மூன்னசே ஈக்ரோகபிலபரணர்கசிருக்கனசெனவும், எண 
வே யக்ரால்வரு மேககாலத்தினால்லரெனவும் யான் 
கூறிமுடிக்தல் வேண்டும். 

இவவாறு கடைர்சங்கங்கூடிய புலவருட் பல்லோர் 

வெவ்வே௮ு சாலர்களில் விளங்னெசெனல் காட்டப்பா 

4.00) சங்கமென்பது தனாது மெய்ச்சரிகவிய லிழந்து பொ 
ய்சகதையி னியலுடைத்தாய்விடும், 

இனி அித்ததாக யாம் ஆராயப்புகவேண்டுவது, பல 
தமிழ்ப்பண்டிதர்களுங் கூறுமாறு, சில்லாசர்களைச் சிறப் 
9 முழு தால்களுக் தனிப்பாக்களுஞ் செய்க புலவர்
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கள் அவ்வவ்வரசர்கள் காலத்தினசேயோ வென்பதாம். 
அல்லொருவிஷயக்திலும் அவர்தம் அபிப்பிசாயங்களை 
அவவவவாலே யொகத்துக்கோடலியலாதென யாம் நினைத் 

றி ிடனுண்டு. இப்போது WIT ide Das Ir YB IB அதா 
ரமாக அவர்கள பிப்பிராயம் முற்றுந்தவெனக் காட்டன். 
சக்சதோ ருகாரண பெடுத்துக் காட்டுகின்மேம், யாம் 
முற்கூறியாங்காக் கடியலூர் உருத்திரங் கண்ணனார் கரி 
காற் சோழனையு் தொண்டைமா ஸிளர்திரையனையும் 

முமையே புகழ்ந்துபாடிய பட்டினப்பாலையம் பேரும்பா. 
ணற்ைறப்படையுமாகிய விரு. நால்களும் யாதன மென்ப. 

மூன்னரர் சொல்லியபடி. குலோத்துங்க சோழன் 

௪, பி, 1004: முதில் 1112 - காறும் அரசாண்டனை ; 

MICA MOUGH LBS ஜொண்டைமான் 241631 Gi gS a> 
சறிதிழுக்கிருக்சல் Fi டுவானினம் ஜோ ண்டை LOT 831 Bi 

பின்சாதஇயார் மிகப்பிங்பட்டகால oe னிருந்திரு தல் 
மவண்டும். Fara WBN AM TUITE கியி ன் லே படுத்தப் 

பட்ட சோழவமிசாவ னியி னொருபகுதியின்படி. (அவை 
தம்முட் கடைசியாகக் தோன்றியது தேன்னீிந்திய சிலா 

சாதனவாராம்ச்ச், அ ம்புடம் iV _ பக்கம். 205-இன்க 
ணுள்ளஅ) கரிகாலன் முதலாமவன் குலோத்துங்கனுக்கு 
மெருதாசம் பேலே திழ்கின்றான். பின்னு அவி 

வமிசாவளியினின்று மெடுத்துக்கூ றப்பவெது 2 

இ, பி, 8090, விசயாலயன், 

010. ஆதித்திய சோழன், முன்னையோன்மகன், 

055. பரார்தச சோழன், முன்னையோன் மகன். 

055. இசாசாதிச்தியன், முன்னையோன் மகன, 

970. சக்ச.ராஇச்இியன், முன்னையோனிள வல். 

985. அரிஞ்சய சோழன், முன்னையோனிள ல், 

095. பசாஈ்சசன், முன்னையோன்மகன், 
1015. ம.த.சாச்சச சோழன், க௬.௪.ரா.இிச்.இியன் மகன், 

1004. குலோத்துக்கன் 1 (முதலாமவன்,)
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கரிகாலன் முதலாமவன் கோச்சேங்கண்ணனது மூசா 
தைகரை ளொருவனெனவும், கோச்செங்கண்ணனது வ 

திக்கோன்றல்கருளொருவன் ந் கோக்கிளிப்ரீபதி யென 
வடம் ன் 

வும், பேங்காட்டிய வமிசாவளியி னுச்சியிற் சாட்டப் 
பட்ட விசயாலயன் கொக்கிளி ஸ்ரீபதியின் வ மிக்கோன் 

ஸி ப த ப்றிய அவ் வம டத் we அத eee’. MOMEOHOGW 1 (as oar sm ait Mt. இதனானே, முூலோ 

SBOE சோழம்சூப் பல.தால்முண்செண் முன்னரே கரி 

காலன் மக்லாப:வ னிருக்த ear னென்பறு கெள்ளிதில் 

அணியப்படும், இதக்துணிவு யாம் கரிகாலனுகிகு மேய 

கட்டிய காலவரையபையினால் அல்காவது ௫, பி. இரண் 

  

மே, கறிகாலன் (PERT IMDB HENS HIB I 

மன் மகன் தொண்டைபாவது வழித்தோன்றுல்களை 

ளொருவணாசிய தொண்டை மா ணினந்இிரசையணுக்கும் 

இடையிலுள்ள காலவன வ, (HO NM DBI) BLY I கரிகா 

லன் முசலாப.ணுக்கும் இடையிலுள் காவை னினும் 
. : . . a oN ட்ட று ர் ட . ர் 

மிக்கியுத்தல்லேண்டும். இவ்வாதம், “சமிசாம் மோழை 
» a" ச . 4 . ச 

யும் தொண்டைமா ஸணிவர்திரையனையும் பற்றி முறை 

யே Fond gies பட்டினையாலையும் DLC CLIT GO), 

அப்படையும் பாடிய கடியலூர் உருத்திர ங் கண்ணனார் 

அவ்வ7சர்களலு காலக்தி லிருந்கவசேயோ ? எனவே 
அவ்வீரரசர மேசுகாலத்தினசேயோ £? என்னும் இப் 

போதாராய்ச்சியின்௧ ணூள்ளா வினாவினை விடிப்பதம் 
குப் பேருதவியாயிருக்கின்றது. கரிகாலன் முகலாமவ 
ணுக்குப் பலதூற்றருண்கேள். பிய்பட்டவனாகலானும், 

தொண்டைமா ஸிளர்திசையனென்பான் குலோத்துவ் 
GIG மாபிலுதித்தோரு ளொருவனாகலானும், கரிகா 
ன் முகலாமவனையக் தொண்டைமா னிளந்இிசையணை 
யும் புகழ்ந்து நூல்செய்த கடியலூர் உருத்திரங் கண்ண 

கொச்ூளி' பென்பத ' கோகடிள்ளி' யென்னும் சமிழ்ப்பெய 

£ மருஉப்போலும்,
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ஞர் என்னும் பூலவர்பெயர் ஒசேபுலவசது பெயசாகு 

மேல், ௮ப்புலவர் இவ்வீ..சசர்களது காலத்தினும் இருக் 
இருத்ச லியலாதென்பது. 

யாம் இதுகாறும் ௮டமசை கென்பதூரைகளினுங் 
SUTTER Gin சிெற்ந்கவாகக கூறப்படும கூதன்றூ 
தமிழ்ச்சங்கஙகளையுமபற்றிப் பொ௫ப்படக் கூறிப் பின் 
னர்க் கடை ரங்கச்தினைப்பற்றி விரேடமாய்க் கூறிப் 
போகதோாம. அக்கடைசபாங்க விஷயமாக மூன்று அசன் 
சைகள் எழுபபி அவையியவினை யாராய்ககாம். அவை 
யாரவன் ¢ தின் லாவதி குறள் காசணாமாகள் FIGS 

அடிவுறிமகதோ எனபதூாஉம், இரண்டாவது - சங்கள் 
கூடிய புலவா, காம்பத்தொன்பதின்மரும் ஒஓசே காலத்தி 
ன்பேயோ பென்பதுஉம, மூனாவது - சங்க சசெய்யுட்க 

ளென் மெண்ணபபடடி சேர சோழ பாண்டியர்களை 
யு வுவர்சம சாகேகாயும்பறி.. கிறபபிதீதுப। பாடப் 
பட்ட முமுதால்களின் அ௫ிரியர்களும, தனிபபாக்க 
ஸின் ஆக்கியோகும், அவற்மைன் கொகுத்தோருமாகிய 
னை வரும தாமபாடிய அவவளவ்வசர்கள து காலத், 
லிருக்கவசேயோ வென்பதாஉமாம். இந்த மூன்று gyre 
கைகளுள் (peo wri Hin முற்றிலும் எதிர்மறை 
யாக விடைபகாவேண்டிற்று ; கடையொன்றம்குமட்டும் 
பாதி மறையாகவும, பாஇ விதியாசவும் விடுத்தனம். 

இணனி௪ சங்கமென்னறொன்றிருந்ததோ வென்பதைப் 
பற்றிச கல பகர்வாம, கடைசியிம் பார்க்கப்போனால் 
சங்க கிகழ்சசியைப பற்றிய யாவும் கத்பனாசாமர்த்தியங் 
காரணமாக விளைக்க பொய்க்கதையாச் Yuden கழி 
யலாம். இத்தேசத்தின் வடபாகத்தில நவத்வீபம் ௮ல் 
ல ஈதியம், காசி, காசமீரம் இன்னும் பிறவிடங்களி 
௮ம் இருகத கலாசாலைகள்போலப் பல கல்விபயிலிடங்க 
ஸிருக்கனவென்று.௦, அவ்விடங்களில் ஸம்ஸ்கிருத பா 
ஷையிலுள்ள பலவிதமான கலைஞானக்களும் பயிலப்
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பட்டெக்சன வென்றும் காம் ௮றிவோம். அக்கலா 
சாலைகளை மாஇரியாக வைத்துக்கொண்டு கமிழ்க்கவிஞர் 
அஞும் தங்களுடைய சங்கங்களைப் படைத்து அளை 
கருக்கு மதுரையும் பிறவும் இடங்கள ஈபெனவும் கற்பித் 
அக் கூறியிருத்கலு௦ கூடும். தொல்காப்பியம் முகலிய 
ல்கள், தமிழ்வழங்கும் காட்டினை, ஐமிஜ் சுத்கருபச் 
இத் பேசப்பட்ு வக செதமிம் காடென்றும், அன் 

வாறு பேசப்படாது கலவை மொழி பபின் துவா ப்பட்ட 

கொடுந்தமிழ்சாமிடன்அ. மிருவகசைப்படுதிதுக் கூறும். 
சாதாரணமாய் யாவரும பாண்டிராடே. ரெொர்தமிற்கா 
டென ஈம்பிவருகின்றனர். . ஆயினும், ரொதமிழ்காடு 
சோழமண்டலமேயென்பது. இலருடைய கொள்கை. 

இதுபோலவே ரங்கமிமுஈகத இடத்தைபபற்றியும அபிப் 
பிராய பேதங்கள் உள்ளான.  யாப்பருங்கலக்காரிதை 

யுரைபில் மேல்கோளா யெடித்துக்காட்டிய % ஓ. பெய்ய 
னின்படி த.மிழ்மொழி ஈத்த Ct 136, B)0 பே பபட்டு வக் 

தீது சோழமண்டலத் லேயே யென்,பறும், மூகம் ங்கம் 

கூடியதும அவ்விடம் இலேயே யென்பதூம் வெளியாகன் 
னை. தமிழ்ஈஉ எங்கங்கள் இருககவிட. மே.துவேயாயினு 
LOTS. மே்குறிக்கப்பட்ட ஆரிய கலாசாலைகளுக்கும 
அமிழ்ச் சங்கங்கறக்கும் வேற்றுமை பெரிது முண்டெ 
ன்று மட்டும் யாம் ஒருகலையாகச் சொல்லுவேம. கலர 

சாலைகளில் வேதம வியாகரணம் தருக்கம வேதாந்தம் 
மீமாஞ்சை முதலிய பல சாஸ்இரங்களும ஸம்ஸ்கிருக 
சலைஞானப் பகுப்புக்களாகய ஆயுள்வேசம் வானசாண் 
இரம் முதலியனவும் பயித்தப்பட்வெகசன. கமிழ்ச சங் 

* மனற னாண்ண மலர் வருளா 6 
oper Bip Lo@en 0 EG 8 செய்த 
வழியவர் கூட்டமு மாதிச்சங்கழம் 
டடியின் மாப்பெருமை பாவுறு சோழனுளனு 
சைலமா அவரும் சழைத்நீனி இருக்கு 
மையறு சோழ வளசர டென்ப
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கஙகளிலோ,  பிரபநதஙகளியறறுதரசண்ணும தேர 
சோம பாணடியாகளமீது விடுகவிகள அசுகவிகளாப 
புனை சபசண்ணாம  தஙகாலததினைய போகடத மழு 
டைய சகலவிரசரர்பான வுமைபபினிமிததம அவவர 
சாகளிடமிருகது பரிசுகளை பெறறுககொணடவகக கவி 
ஞாகள இருஈகாகள. 

ரவகரபெய்யுளென்னுபா பெ |யரினவாயா। (பமா 

ன துன அவபபயபாக ரூமி 1 JIG Puiu Abt MILL 

ூலசளின றனபையைப। பாரசசபபுகன இர வாடிபபிசா 

பாடவலியுறுகினறது.. நுனறியுடி தமிழ நராகைள இயல 
Gov ior sOnowconte oy ot pad Ne oxo a யடஙகும இப 

LIT CHENG by OVO, BIN YA 1 foro KOHL பெருமபரனமை 
wt GM oT SO Mon 1, Hy aga aruda new Ber ye was 

ன்று பபடடனவா! தமிழ புவவாளாுககுக GES 
சிருபதித சசனவுப பததி give யெஎறுப உதுதே 
௪; கிடமுனாடி மிரயயுாலச யலி, இலக்க 

ணம நிகணுி முகுலிய மி கதன். ஆயிறோடு அவை 

அஇமியுபயிஷலோர பிறுபிராயகதிலேயே சமறுக கழித்து 
விடப/பவேன. “பக? ஊபபடட செயயட பிரபநதகு 
காயு, பே குறிதது. பலகளையும இரமமாகக குபா 
Gen Hor போதிய கக 149 nude பதிககபபட்டுத 
தன கலவிககுத தககபரிசு பே௮ுமபொருடடு எநத ௮ரச 
ணிடகதும OF NAHB கம போது இததமாயுள 
னவனென மெண்ணபபவோொனள. உயாநத கலைஞானங 
sur அறிய விருமபியவன ஸமஸ்கிருக தாலகளைப பயில 
வான புக்குத தானவிமுமபிய வறிவினைப டெறுவான 

அ௮தலான, தங்களை யாதரிதகோகளைக கவிகளாற 
புகழ அவாகளால அ௮தரிககபபட்ட புலவாகளே ௪௫ 
கங்களி விருககனசெனறும, வடதே தது ஸமஸ்கிருத 
கலாசாலைகளைப போனமனவலல இச௪ச௫ஙசஙகளெனறும 
Ato crore Garang. wT As om ga.
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இணி இத்தமிழ்ச்சங்கத்திற்குச் கக்க வுசாரணமாக 
வடக்கின்கட் சங்கங்களுள் வேது சிலவற்றைப் பார்ப் 
போம். தாசாநகரத்கரசனாகிய போசனென்போன் வட 

மொழிப் பாவலர்களைப் பெரிதும் ஆகரிக்கமணிமித்தம் 
அவனைப் புகழ்ந்து வல்லாளசேனனென்னு மொருவசாற 

செய்யப்பட்ட போச௫ப்பிரபந்தம் என்னும் பெயரிகோர் 
நூல் வடமொழியின்க ஹுூனது, அவ்வசசண் கி, பி, 

11 BNE ரா நூற் அண்டி. ன் முத்தியகா லதீஇற் கிறக்துவிளா் 

கினன் ; அச்நூல் அவ்வசசம்குச் சில தாற்முண்டுகளிண் 
பின்னர் எழுதப்பட்டது. அவவரனஅ சரித்திர ச்தைப் 

பற்றிய விஷயம் அிகமாக வொன்றும் கமக்கும் தெரி 
யாது : அவனைப்பற்றி யாம் அறிக்கனவெல்லாம் கல்வ 
ட்டிக்களினின் அஞ் சேகரித்சனவேயாம். ஆனால், இப் 

புலவர் தமது நாலின்கண் உபயோகப்படுத்இயுள (ips 

கியவிஷயங்க swiss gin ஈரித்தா சாகனங்களினின்று. 

OWN FG . நற்கொளளப்பெழுது BOG சொ்துவூகத் 
தினா லமைக்கப்பட்டனவேயாம். சென்னிச்இயொாவின்க 
minis அரசர்களின் ஈழுகத்தை யடுத்திருக தமிழ்ப் 
புலவர்கள் செய்கனவாக எண்ணப்பபவவென்போலவே 

அவவசசனுக்கு வெருகாலம் முன்னர்ப் பல்வேறு காலன் 

SMA HHS பலபுலவர்களையும் ஒருங்குகூட்டி. ஒரு 
காலத்தினரசாக வகுத்து ௮வர்கமை ஆசுகவியாக வட 
நூற்பாக்கள் புகலுமாறு புனைந்றுசைத்துச் சமது காப் 

பியத்தலைவனைச்சுற்றிப் பொய்யான ஒளிவட்டமொ 
ன்ஹு படைச் இட்டுக்கொண்டு கூருநிற்பர். உதாரண 

மாக, போசராசனிருந்தகாலமென்று வழக்கமாகக் குறிக் 
.க.பபடுல் காலவசையறைக்கு முற்பட்டவருந் தனித்தனி 
வெவ்வேறு காலங்களிலிருந்தவருமாகிய காளிதா௫௪ண், 
பரசவி, மாகன், பவபூதி, பாணன், தண்டிமுதலாயினா 
செலாம் ௮அவவசசன தவைக்கள த்தன அலங்காசஞ்செய் 

தற்பொருட்டும், ஒருவரோடொருவர் முரணிப்போட்டி.
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OS sing இறைவனை ம௫ூழ்விக்கத்தக்சக வடமொழிக் 
அளிகள் சக்சணமே சொல்லுதற்பொருட்டும் ஓசேகாலகி 
தஇனசாக்கப்பட்டனர். ! இத்தகைய பொய்ம்மசமையோ 
On விளங்காரின்ற இவ்வடநாற்புலவர்குழாம் ஈமது 
அமிழ்ச்சங்கத்திற்கு எவ்வாற்றுனுர் சக்கவிணையாம். கா 
LUIGOBT GH LLG புலவர்களா னியன்று பாண்டியசாசர்க 
வாம் போற்றப்பெற்ற தமிழ்ச்சங்கம், காளிதாசாதி 
வடைபெ ராஹிப் பாவலர்களானிய௰யன்.று மிகப்பேோர்படைத்த 

போசராசனுற் போற்றப்பெற்ற எங்கத்தினைப் இபறிலு 
மொக்குமா.று காண்க. இவவிருசங்கங்களும் உண்மை 

யாகவே யிருக்க மக்களா ணியன்றனவென் றெண்ணப் 
படுகின்றன. இலர் காளிதாஸன் ௫, மூ. மூகல் நால் 
ஸரண்டிற் ரஇறந்துவிளங்கன னென்பார் ; வேறு இலர் 
&. 19). மூன்மும் ாற்ருண்டி லிருந்தன னென்பார் ; 

இன்னுஞ் இலர் க, பி. அரும் நாற்றாண்டி லிருந்தன 
'மனன்பார். பாணனது காலம் கி. பி. எழாம் நூற்றாண் 
ஒன் முற்பருதியென்று நிலைகிறுத்தப்பட்டுளது, கி. பி. 
அரும் நாற்முண்டும் எட்டாம் நாற்றுண்டின் தொடக்க 
மும் முறையே தண்டி. பவபூதிகளினது காலங்களெ 
னச் குறிக்கப்பட்டுள. பாசவி மாகன்காலத்திற்கு முன் 
னசே வாழ்க்இருத்தல் வேண்டுமென்பது காணப்ப 
கின்றது. இவ்வாறே முற்பகுஇகளில் யாம் சீத்தலைச் 
அாத்தனாரும் மருத்துவன் முமோதானாரும் கரிகால கய 
வாகுகளினது காலத்தில் ௮ஃதாவது க. பி, இரண் 

டாம் ராய்முண்டில் வாழ்ந்திருந்சனர் எனவும், நக்சே 
கபில பசணர்கள் வமிசசேகாபாண்டியன் காலதீதும் 

அவன்மகன் வமிசசூடாமணிகாலத்தும் வாழ்க்திருக் 
தன செனவும், இடைக்காடர் பாண்டியகுலே௪னது 

காலத்தும் அவன் மகன் அரிமாத்தனனது காலத்தும் 
வாழ்ந்திருந்கதனரெனவும் காட்டியிருக்கன்றாம். இவ் 

வாறு வெவ்வேறு காலங்களில் வாழ்ந்திருந்த இப்புலவர்
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கள் ஒருங்கு கூட்டப்பட்டுக் தமக்கு முன்னேயாதல் 
பின்னேயாதல் பிறந்து விளங்கிய அ௮ரசாகளது காலச் 

இல் இருக்தவசாக்கப்படுகின்றனர். 

இவ்வாறு பாவலர் சங்கமிரிஇயினான் போசமாச 
ஜனொருவனேயன்கி யாம் விக்கசெமசாகை யெனச சரசாப் 
தம் சணக்கிேம் விக்கிமாடஇத்தியாசலும் பிற்கூறப் 
படும் நவரத்தின மனைய பெயர்பெற்ற மகான்களை ௮௪ 
ASHEN GMA கூறுப -தர்வந்திரி, கூபணகளன், 
அமசடல்மன், சங்கு, வேகா பட்டன், கடகம்்பரன், 

காளிதாஸன், வராகமிகான், வாருசி. 

தமிழ்சசங்கங்களையும் போசமாரனதவைக்கள த்தே 
வாழ்ந்திருந்கனரெனக் கூறப்பமிம வடமொழிபபுலவர் 
குழாங்களையும் ஐப்பிட்டு யாம் செய்த அஆராய்சக தமிழ் 
பபுலவர்கள் வடஇசையாள ரிடத்திருகதே சங்கற்களைப் 
பற்றிய கருத்துக்ககா மேற்கொண்டனெெ ன்றெண் ணு 
மாது நம்மைச் தாண்டாநின்றனு. எனினும், சங்கத் 
தைப்பற்றிய வெண்ணம் இன்ன காலத்திலேயே முதன் 
முதல் தமிழ்ப்புலவாது மனத்தில் உதிதகதென்று வரை 
ந்து சுட்தெ aot srGen pgp. 

மேத்போக்த தமிழ்ச் சங்கத்திம்குப் பல விடயங்களி 
னும் இணையானதும், ௮ஃது அங்குரித்தற்கேற்ற மூல 
மெனக்.கோடற்குக் தக்கதுமான வேறு சங்கமொன்று 
எடுத்துக்கூறுகின் ரம. படைத்திட்டுக்கொண்ட இல 

செய்திகளொடு கூடிக்கிடந்த ௮ம்மூலமே பின்னர் வாதை 
ப மெளிதாக ஈம்பி விடாபபிடியாக்கொள்ளு மியல் 
புடைய இந்கிெய பண்டிதர்களால் அத்தகைய பெரிய 
திமிழ்ச்சங்கமாக ஓங்கி வளர்ர்திருக்கலாம். 

திகம்பரதரிசனமென்னு மொரு சைனசமய gn Aen 
அண் விக்காமசகம் 5626 இல், அஃதாவது 8, பி, 
4170-ஆம் ஆண்டில் பூஃ்யபாதர் என்போரத மாணாக்க
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ரூனொருவசாய வச்சி ரநந்தியென்பவரால் தென்மது 

ore ஒரு இராவிடசங்கங் கூட்டப்பட்ட தென்று 

mou Ong. (மும்பாபுரி யரசாங்கத்து ஆசியா சங்க 
பத்திரிகை, ஈம்புடம் XVO, புத்தகம் 44, 74-ம் 
பக்கம் யார்க்கு.) இச்சங்கமானதா கெற்கே போந்து தங் 
கள் சமயக்கோள்களை க் தாபித்தப்பொருட்டு முயன்று 
நின்ற இகம்பா மைனர்கள் கூட்டமா யிருந்தது. தமி 

ஹஒிலும் வடமோழியினும் வல்லுகராயிருக்ச பலசமயா 
சாரியர்கள். அகுன்௮வயவிகளா யிருந்திருக்குல்வேண் 

டும். மேற்கூறிய கூட்டகஇன் காலமும் வமிசசேகர 

பாண்டியன தரசாட்சு விஷயமாக வில்லன் துரை குறிக் 

தகாலமும் ஏறுக்கூறைய வொ ன்றுகின்றன : அகா வடி 

௫. ப), லீந்தாவதுூ அல்லது ஆரழுவதூ நாற் முண்டாம். 

யாம் ௮வது மக்கன்ஜி சேகாகளின் விரித்து பட்டி. 

யரின் 46....7 ஆம் பச்கங்களினின்றும் ஒரு பகுதியை 

யெடுத்துரைக்கின் மும். அது வரவான I 

வரகுண பாண்டியன தர்சாட்சிக்கு/ சிறிலு பின் 

னர் 24 அல்லது 22 ௮ரசிளங்குமா வரிசை காணப்பட் 
ளெ; அவர்கட்குப் பின்னர். ஒரு புதியவமிசத்தில்கு 

ஆத Fn 'சனணாகச் தோன்றும் வமிசசேசாபாண்டியன் 

அசசரிமை யெய்துகின்றனன்.  மதுசையின்கட் கோட் 

டையும் ௮ரண்மனையுங கட்டினமையம் பழைய ஈகரத் 

இனைப் புதுப்பித்தமையுமாகிய இவையிற்றை யிவ்வச 
சனே செய்கனனெனக் அஉறுதங்கட் பல்றிறப்் பட்ட சமி 
தைகளு மிணங்குகின்றன. பலரும் கயுறுமான ஈகரைப் 
புதுப்பித்தலென்பகம்கு யாம் புதிது உண்டாக்கப்பட்ட 

ஜெனப் பொருள் கொள்வேமேல் இவ்வாகிளங்குமரன் 
கிறிஸ்து பிறக்குமுன்ன ரிருந்திருத்தல்வேண்டு மென் 
பது போதரும் ; அனால், இது வாகுணபாண்டியனுக் 

கட்ட காலவளவினொடும் மற்றைய வசசிளங்குமார்தங் 
கால வளவினொடும் முரணுமாறு காண்க. இவ்வமிசத்தி
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oot) க்கட் ‘Tn ப்படுங் கூன்பாண்டியணிணின் Bin 

லை கணக்டிட்டுமிமகாண்டே. Ga ல்வேமேல். வாமி மோத 

பாண்டியனைக் கி, பி. லீந்தா அல்லது ஆரும். pil ip BRT 

டில் வைக்குமாறு கேரிடிம்,? 

ச , உட் ௪ . . ் ஸ் அஷ . 

கட்சிணகேசத்தி ஓுள்ள புதுரைபின்௪ண் இஅர்பா 
GOL SIT BSW Car ID கப்பற் இராவிட முணற ட் A ads? 

தா லும் மூண்டுந்துமிம் ThE Ih EB ALi OIL BHT dy te ONL 

  

GIR LP OUT Adin மாற்றினைக் de Mh அலோகிக்குமிட 

தனிய பின்னர்கிம றியா ஒருவேளை இகம்பாறைனர்கு 
Org ர மயக்குழாத்தினையே இந்துக்கள் தங்கண் பகுக் 

கோளிம் கேம்றவாறு.. மாற்றி. சொல்லிக்கொண்டன 

ரோ Oar sen DM இடணுள னு 7 இலதுண்டையென்் 

வே்படில் இது மிகவு முக்கியமான விஷயமரதுலேபன் றி 
பூ.நுை ru x) சைனர்கூட்ட மேற்பட்ட காலமே ரச் ம்க் 

சகவிஎரிசச்தைப்பற்றி யெழுதுகுகேற்ற வறுயொன வ 
சம்பமாகு மென்க, 

இக்கொள்கைக்கநுக லமாகக் தஇிருக்குறளுஞ் இலப் 

பகா மணிமேகலைகளும் யாக்கப்பட்ட காலங்களைப் 
Lip) யாம் முன்னசே யெய்இய முடி.வுகளை யெடுத்து 
ரைக்கலாம். அவையாவன--பிம்கூ றிய விருதா ல்களும் 
௫. பி. இரண்டாம் நாற்றாண்டிற் ரெிச்தோங்யெ கரி 
காற்சோழன் முகலாமவனகாலத்து யாக்கப்பட்டனவெ 

ன்பஅம்,மணிமேகல்யினுண்மேற்கொள்ளப்பெற்ற இருக் 
ள் கி. பி. முகனாற்றுண்டில் யாக்கப்பட்டதென்பது 

மேயாம். மூன்றாஞ்சங்க மேற்பட்ட காலத்து அரசாட்டு 

செய்தவனாகிய வமிசசேகரபாண்டியன் காலத் தனசாய 
நஃ்சீரர் அ௮ச்௪ங்கதஇன்கண் மூகற்புலவசா யிருந்திருக்க 
வேண்டும். ௮வர்தாங் கண்டருளிய இயலையனாகப்பொ 
ருளுரையிற் சிலப்பதிகாசச் செய்யுட்களில் இிலவற்றை 
யெடுத்துக்காட்வவெசனானே, ஈக்சோர் களவியற் பொருள் 
காண்டற்குச் சிலகாலம் முன்னசே சிலப்பதிகார மியற்
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2ப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இவ்விடயமானது முற்பக் 
கங்களிம் குறிப்பிக்கப்படாது போயினமையின் அது 
சிலப்பதிகாரமும் ௮கன்ஷொடர்ச்சயொகய மணிமேகலை 
யும் ஈச்சோது இறையனாகப்பொருளுசைக்கு முற்பட் 
டனவெனக் காட்டுதல் கருதி யீண்டெதெதுக் கூறப்பட் 
டன, 

திமிஹிலச்செயங்களிம் சமய நூல்கள் மற்தையவழ்றினும் 
கிகச்சிப்புடையவாம் , அன்றியும், அவை வடமொழிச் 
௪மய நால்களினும் ௮தஇசமாகக் சவனிக்கற்பாலவாம். 
வேதங்ககு!௦ ஸ்மிருதிகளும் புராணங்களும் ஆசமங்களு 
ம் இருமாத முழுதிற்கும முதற்பகுஇியாகாகிற்பப் பிற்ப 
குதியானஅ தென்னிந்தியாவின்கண் கிகழாகின்ற வழக் 
கமொழுக்க சமயங்களினிடத்துச் சமிழிலக்யெங்களில் 
ஆங்காங்கு௪ மெறிக்து காணப்படுகின் ௮. வைதஇக அரி 
யைகளிலும் மற்றைய Bemus god வேச்கானஞ்செய் 
யபபசேல்போலவே. தென்னிந்தியாவிம் பலவகைப் 
பட்ட மதக்ரியைகளிலும் தேவாச?த்திருபபதிகங்களும் 
காலாயிரப்பிர பர்தப்பாடடிக்களும் பாடப்படுகின்றன. 
இக்கரியைகள் முசன்மு தலில் தென்னிஈதியாவி லுண் 
டாய்ப் பின்னர் எஈதவுருவிலாவது இந்தியாமுழுவதும் 
பாவிவிட்டன. தென்னாடுகளில் விசேடமாய்க் காணப் 
படுஞ் சைவவைணவசமயக்கள் வடமொழியை யதவே 
நீத்துவிட்டுச் சமிம்மொ ழியி ணணர்ச்சிமட்டிலேயே இரு 
திதியடைவனவாம். ஆகவே, தமிழிலக்யெத்இத் சமயப் 
பருதியைப்பற்றிச சரித்திரர்தியாகச் செவ்வனே யாரா 
ய்சசிசெய்தல் சமிழ்பயிலுவோர்க்குப் பெரிதும் பயன் 
படும் ; சமயழரல்களை யேற்படுத்தியவராகக் கூறப்படுஞ் 
சமயாசாரியர்தஞ் சரிதங்களையுங் காலவசையறையினையு 
ம் அறிவுறுத்தப் போதுமான விடயங்களை அவர்க்கு ௮ 

ளிக்குமென்பதம்கு யமின்று, மேலுஞ் சயம் ஆதியில் 
உம்பலித்ததம்குக் காபணாமாடிருந்து சாதனங்களை யறி
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ய்த்தக்க கிலைமையிலிருப்பதுடன், நாலக்செமுத்தில் ௮ஃ 
கடைந்த Ca gure oer yo PTD RSS aR MILD படிப்ப 
படியாய் வளர்ந்து தங்காலகிலைமையையடைச்சு வழியை 
பும்இனி௮ செரிக்கு் கன்மைபுடையராவோம் இன்னும் 
[றறர்கொண்ட தவ ரூனவெண்ணங்களையும் பிரசியகோட் 
பாடுகளையும் மாறிக் கோம் பலபொருச்சப் பாரித்து 
சைக்குங் கட்ிரையினைக் தெளிக்துப் புராணப்பொய்க் 
கதைகளினுட் பொ௫ு?துிடக்கும் உண்மைினைக் கொ 
ழித்துப் பிரிக்தெரிக்கும் ஆம்லுமுடையசாவோம்.தமி 
மிலக்கிெயத்தின் ௪மபபபகுஇயினை அதத பபமாயுஞ் ரரி 

கீஇரரிதியாயு மாராப்வகனாேேன போதரும் பெரும்பயன் 
அளவிலவென்பதைச இற்கில உகாரணமுகத்துனே 
விளக்குதும். 

ஒவ்வொரு வைணவர்லயத்துள்ளும், இருகால் இலக் 

குமி இன்னும பலதேவர்சள் முூசலிய யாவசோமிம் 
ஒருங்கு வைத்துப் பூசிக்கப பெறும் ணீவணவ ௪/௦யகஞ்ர 
வராம் பன்னீராற்வார்களின். சகாலவரையறையினைப் 
பற்றி ஒருவாறு பேசப புகுவாம. அவ்வாஜ்வார்கள் 

தம்பெயரினையும் அவர்கள் பிறக அஆண்டெனக் குறிக் 
கப்படுங் காலத்தினையும் அடியிற் காண்க, 

ம், போய்கையாழ்வார் : வாபாயுகம் ; 362902- 

ஆம் ஆண்டு. அஃதாவது 6091. வருடககளு 
க்கு முன்பு song இ. மு. 4201. 

8. பூதத்தாழ்வார் 2 அவ்வாண்டே. 

8. பேயாழ்வார்: அ௮வவாண்டே. 

&.  திருமழிசையாழ்வார் : அவ்வாண்டே. 

De நம்மாழ்வார் ் கலியுக தோன்றிய 42-ம் நர 

ள்; அஃதாவது - ௫, மூ. 8101, 

6. மதுரகவியாழ்வார் : தூவாபாயுகம் 8695710-ம் 

ஆண்டு) அல்காவது-இ, மூ. 2224.
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7. குலசேகராழ்வார்: கலியுகம் 25-ம். அண்டு 7 

௮ல்தாவணு. ௫, (yp. BOTS. 

8. பெரியாழ்வார் ் கலியுகம் 4 1- றபர் அ ண்ம் 7 ௮ஃ 

கவை ௫, (ip. BUG, . 

9 Ge MOOS (அண்டாள) 2 மனியுகம் YS - ம் 

அண்டு : அலஃகுரவரு-௪, மு. 30025, 

10. தொண்டாடிட்டோடியாழ்வார் ். கலியுகம் 0 

ஆம் ஆண்: அுஸ்தாவனு-௫, (௨. 14. 

11, திருப்பாணாழ்வார் : கலியுகம் 942 ; ௮ுல்லாலனு- 

இ. மூ. 3100. 

12. திருமங்கையாழ்வார் : கலியுகம் 895) அ௮ஃதகா 

ந்து. இ, ரு. 37105, 

மேற்குறித்த அம்வார்களின். காலவரையறை ௮ 

௫௪யிக்கக்கக்கவா.று பாரிக்துை ரக்னாய் கட்சைபங்றி வந்த 

பெற்றியதேயா மாகலிற் சிறிதும் உண்மையெல்க் கோட 
இபாலதவ்று,  மேல்குறித்தாவ்குக் கூறுவார்குல் கூற்று 

எட்டுணையும் நிலைபெராதென்பது பின்னா யாங் கூறுவ 
னானே. இனிதுவிளங்கும் இவவாகிரியாகளா லெழுதப் 

பெற்ற நூல்களின் ஈடையினையும் உட்பொதிக்த பொரு. 
ort] Gor Lb ஆங்காங்கு எ௫்துக்கொண்ட மேற்கோள் 

களையுஞ் சரிதங்களையுஞ் இறிது உற்று நோக்கின் அஃது 
அவர்தங் கூற்றுப் பொய்யெனக்ீதக்க சான்று பகரும். 
காலாயிரப்பிசபஈ்தத்தினையும் யாம் மேற்குறித்த பத்துப் 
பாட்டு (பத்றுச் செய்யுள்களான் முடிந்தது), அகா 
னூறு, புறகானூறு, கலித்தொகை யாதிய பிரபந்தங்களை 
யும் யாவசேனுமொருவர் செய்யுணடை பாலைகடை 
களைப்பற்றி ஈன்கறிவான் சீர்தூக்கிச் செவ்வனே ஆசா 
யப்புக்குழி, வைணவர்களின் தோகத்திசரூபமா யுள்ள 
பாடல்களனைத்தும் பொதுவிற் புதியனவாகவே or 
ணப்படுகின்றன வென்றும், சங்கத்துப் புலவர்களெனக் 
கூறப்படும் பத்துப்பட்டாதியமூல்களின்.ஐூரியர் கஞ்.
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செய்யுட்கள் பழைய சொற்களும் சொற்றொடர்களும் 
கிரம்பப்பெட்றுள்ளனவென்றும் உணசாஇரார். நாலா 

பிரப்பிரபற்கச்கின் பாலையை, செய்யுணடை, சொ 

திஜெடாப்பொலிவு முதலியவற்கினப்பற்றி யாம் கூறு 
வதை இக்காம்மப்பிக்சகவேண்டியவிட ON SoH sor OK. 

மேற்குறிக்சத தோதடிரப்பாகளை UTEDINIDEABO DGD 

Cant yr அவைகட்கு முந்தியோ இருக்கவர்களாயும் 

Sin ADU bi DB SLA இங்காவ்றாக் உப்பட்டவர்களா 

புழுள்ள மண்னார் றுகிலம் ன்னராஇபவர்சளிண் ஈரிகை 

யைக் கூறப் புருவம். மேற்கண்ட பன்னி eT OW 

ஒருவரராய விஷ் ணுடிக்களென்றும் பட்டர்பிரான் எண் 
அம் பெயர்வாய்க உ பெரியாழ்வாரைப்பற்றி மகற்கட் 
கூறவாம், 

1பதூரைமாககரின்கண் வல்லபகேவபாரண்டியன் ௮7௯ 

புரிங்கொழுகுகாளில் அவ்விண்டுசிக்சரென்னும் பெரி 
யோர் அ௮வண்போரநற்து அண்டு வைணவமதத்தை நிலை 

நிறுத), அம்மான் னனையு ம் அம்மததிதை மவேக்கொண் 

டொமுகுமாறு செய்தனர். அக்கா லத்தி ல் ஐ ௪ ன்னீ 

யாசி மதுரையை யடைங்து ஓாக்கணன்விட்டுத்தெற்றி 
பிற் படுத்துறங்கிக்கொண்டிருக்கான்.. அரசன் ககரிசே 
கனையின்பொருட்டு மா.றுவேடம்புளனைந்துவழக்கம்போல் 

ஊரைச௫ சுற்றிவருகையில் தெரமியிலிருந்து TF sore யா 

யுடன் பேசத் கொடங்கினொன். அப்போழ்து துறவி மன் 
ப meee பரு 66 வ்யூ! விளை - வி]; . * 
அரங்கா] தற ul. மோ ஒறு OV 5 ayy, OCT LI BOD LS GOrL Lf 

மாறு முபறலே கரு. அதுபற்றி உண்மைக்கடவு ளை 

அர்க்துறிக்து வழிபட்டு ஏனைய தேவதாச்தரங்களை விடு 

தீது நல்வழிரச்சேறலே யமைவுடைத்து “என்று கூறிவிட 

தீதான். அவவுபகேசமொழியின் உண்மைய௰ிந்த மன் 
. . ச ட் . ச 

னன் மாளிகசையடைந்து மறுகாட்காலை இகனைக்குறிகது 
மந்திரியை உசாவத்தலைப்பட்டனன். அமைச்சனும் மண் 

ஊனைநோக்குி 4 மய / பெரியதோர் தறிஈட்டு ௮கன் ணி
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யிம் பொன்ருடிப்பொன்றை யமைத்து, தத்தஞ்சபயத 
Pago cine யெூத்து மொழிவார்தமக்குள் உண் 
பையெனத் தனது பதத்தை நிலைகிறுத்துவாற்கு அப் 
பொன்முடிப்புக் கொடுக்கப்படுமென்று யாண்டும் பறை 

பறைவித்தா லொருசா லுண்மைவெளிப்படும் ” என்று 
பொழிந்தான். புத்தர்களும், ரைனர்களும், சைவர்க 
ளம், இகரபதத்தினர்களும் ஒருங்கு சேர்த்து வல்லப 
தேவ பாண்டியன் ௮வைக்கண் ஈண்டினர். திருமால் 
MAD Ysa வதிதரும் விண்டுசித்தருடைய கனவிற் 
மோோன்றி ௮வசையும் பாண்டியனவைக்கேகுமா நேயி 
ஞர். பேலும அர்காட்டின்சண் வைணவ சமயத்தை 
கிலைகிறுத்தல் வேண்டுமென்றும், ஏனைய அமயலாஇகளை 
அவர் வென்று வெகுபஇடெனறுவா சென்றும் YM RB 

இருமாலே அருளிச்பெய்தார். இருமாலின் ஆணையைச் 
இரமேற்கொண்டு இத்தரும் சிவிகையேறி தமது பரிவா 
சத்துடன் பனுரைக்கு வழிக்கொண்டனர், 

மன்னனும் அடியார்களாற் மங்கப்பட்ட சிவிகையி 

லிவர்ந்து விண்டிஎத்தர். வருவதை யுணர்ந்து தானும் 
FUG அமைச்சருடன் அ௮வசை யெதிர்கொளக்கருஇச் 
சென்று வணங்கி அதத்தியம்புரிஈது தனது அரண்மனை 
Wat ௮வசை இரிஇயினான். பிநகு கடந்த ௪மயவச 
ததஇற் சத்தமே வென்றனர் ; விண்டுவே பாம்பொருள் 
வன நிலைகிறுத்தினார். வென்றவர்கொள்ளுமாறு வைதி 

இருந்த பொன்முடியும் தம்பத்தின் முடியிலிருந்து சத் 
தர்தம் அடியில் விமுந்கது. அண்டுக் குழீஇயிருந்தார் 
கண்ணும் மனமும் மலர்ந்தன. விண் இத்தாகம் பொ 
ருமை யென்னென யாவரும் வியந்தார். 

மேற்கூறிய வல்லபதேவன் என்னும் பாண்டியன் 
பாவன் ? யாண்டு தன் புகழ் பாப்பிய ௮திவீரசாம 
பாண்டியனே அ௮வ்வல்லபதேவ பாண்டியன் என்று வத 
டு தஞ் சாசன மொன்றைத் தான் கண்டுபிடிக்கசாக
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வும், வல்லபதேவனுல் ஈன்கொடை யளித்தமைக்குச் 
சான்றாக ௮கேகம் சாசனங்கள் தமக்குக்கிடைத்தவென் 
௮ம், ஆயினும் பின்னர்க்கூறிய சாசனங்களிற் காலன் 
குறிக்கப்படவில்லை யென்றும டாக்டர் கா aaa 
அசையவர்கள் OE ogy on opt ; எனினும், ௮இவிரசாம 
பாண்டியனே வல்லபதேவபாண்டியனென்று வலியுறுத் 
அஞ் சாசனத்திர காலங் சூறிக்கபபட்டிருக்கின்றது. அச் 
சாசனம் பாண்டியுனனு மஅாபாட்சியின் காம்பதாவறு 
அண்டாகிய சகம் 59271-இம் பொறிக்கப்பட்டது. ௮ஃ 
தாவனு-கி, பி.,1605-அம மாம். எனவே, வல்லப 
தேவன் பட்டமடைந்த ஸ் ர. பி, 1505-அகும், (௩ கால் 
டூவேல்தரை யேழுதிய திராவீட பாஷைசளின் ஒப்புநோக் 
கிலக்கணம் 1453-ம் பக்கம பார்க்க.) 

வைணவசபயநால்களி னுரை யாகிரியரு ளொருவசா 

இய பிள்ளைலோசஞ்சீயர் என்பவர் விண்டுசத்தரைப் 
புகழ்நீதுரைக்கும் பாவினு ளொன்னுாஏய 

பாண்டியன் கொண்டாடப் பட்டாபிரான் வந்தானென் 
றிண்டிய சங்க மெடுச்தாச- வேண்டிய 
கேசல்சக ளோதி விஎரந்து கிழியறச்சான் 
பாதங்கள் யாமுடைய பற்று ?” 

என்னும் வெண்பாவினுக் குரையெழுதப் புகுங்கால், 
* பாண்டியன் கொண்டாட-- (தென்னன்கொண்டாட” 

என்னுமாபோல் ஈமக்குப்பரதத்துவகிர்ணயம் பண்ணித் 
தரும்படி பட்டர்பிரான் வந்தானென்று பாண்டியனான 
ஸ்ரீ வல்லபதேவன் சொல்லிக்கொண்டாட ” என்று உரை 
பழுதிப்போந்தார். 

மேற்குறித்த உரையாகிரியாகயெ பிள்ளலோகஞ்சயேர் 
சன்பவர் அஷ்டதிக்கறங்கள் ( எட்டுத்திசையானைகள் ) 
என்று சறப்புப்பெயர்வாயந்த மணவாளமாமுனிவர்தஞ்
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உடாகள் எண்மரிலெ ஈருவர ரகியபரவஸ்துபட்டாபிரான் 
¢ . ட் . . oN . 
எயறுடைய மா ணாக்கபென்று கஉூறப்பமிவகனானே FD 

வேறக்குறைய இ. G9. 14-ஆம் தாற்டுண்டினிறுஇியிலிரு 
நகாசென்பதூ புலப்படும். ் 

முன்னரியாஞ்சுருக்கமாய்க்கூறிப்போந்த விண்டு 

சு ஈரிதகையையே விடயாரறக்கொ ண்டு, 9. பி, 1209 

முகல் ௫, (9, 1530 வசையி லாசரண்ட இருஷ்ணதே வு 
ராயன் DOIN BIA KB விற்றிருக்க அலா ணிப்பெதி 

தண்ணன் என்னுங் கவி அக்கி பாடையி லொருமாலியல் 

றியிருக்கின்ளுன். அகலான் இக்களி நாலியகறிய காலம் 

LG 21: (5D OU இ.பி, 152 0-ம் ர DIOL oT QT aT 

ளலாம் : எனவே விஷ் ணுடித்தியமு சான்ற அக்காயியது 

இன்காயகணாகிய விண்டுில்கர் வ௫த்க காலம் சற்றேறக் 

ono 4. பி. 1209.ும் அண்டெனது து ணியலாம், 

அம்மேல் பல்லோர் கு. Qu அவைக்களத்தே வை 
ணவ மன்னை மெய்க்ாமய மொன்று நிலைநிறுக்இய 

விண்டிகக்கரது காலச் சாசாண்ட வல்லபதேவபாண்டி. 
wm, BQ. I 605-9 ம் ஆ sar. wT FA pF 6H ௮இ 

விரரரமபரண்டியணென்னுஞ் இறப்புப்பெயர் வாய்த்து 

வல்பைகேவபாண்டியண  மொருவனே யென்லெண்ரை 
VLA. அவர் தங்காலமென் னென்புயவு ஜி, றி, பி, 

1113-ஆம் அண்டில் மூஷாகாபுமத்தில் (41௨0. 

அசசாண்ட விஷ்ணுவர்திகன னென்னும் மானனன கர 

OSB Hos னர, இசாமா.நுஜாசாரியர் என்ப வா ? இவரா 

னே யேர்படுத்கப்பட்ட சமயம் இவா சீடார்களாய 

எழுபத்துசான்கு. இங்காகனாதிபதிகரடைய காலத்து 
லாவது அன்றி HT ETS பிங்காலத்திலா வது பரவுது 

தறிருத்தல்வேண்டும். வைணவசமபத்தை யுண்டா க்கி 
ல க் ச் . ச oN ' . 

War இசாமதநுஜாஎன்று கொள்ளபபமிவதனானே, விண்கு 

சித்தர் அவர்களுக்கும் முன்னிருந்தாரென்று ஈம்புறுதறி 
இடெனின்று, மேலும் மதுராபுரியை யடிகோலி கிருமித்த
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Ge FBI. ரண்டியனாதி BUT BH Ie LIT ண்டியனும் அவண் 

புதல்வனும் இறுதியாக மதுசையிலாசாண்ட மண்ணவ 

நடைய கர லத்தி லெ ஊவமபன்திலேணு ம் மதுரையில் 

வைணாவமதம் கிலைபெறகரட்டப்பட்டது என்று எனவ 

Bap Spit யகில்லே பாசுலி வங்கனங்கோட லேலாது. 

ஆ வாசியமான்மியம் முதலிய தலபுராணங்கள் யா 

வும் புலை rad 0 வாயில்கொண்டை_மக்கருளிய இ வடொ 

ருமரன்றனு யாவு CBr ot ud கூ அப்பப்ப வா் மாதலி oil 

YD NBGA 60) DTN AM LH BB இ அபர்வைக் முறிக்கும் 

at WILD ல sr mon மொ இுதல்யா கக். In WALL ட் 

டாது? எனவே, அருளை அட் IL] TSO BI TONG wif) CU Tit Litt 2h 

eT Bia. ITS BN அபு aT amt 2 வரகும் முண்டா அலார ம. 

யல் யாரு, டன் ரின் மும் ்ணிருபம் in, gaa 

oe வவமயக்கதிலேனும்.. வைணவமாகும் ாபிக்குப்பாட் 

ழு. ருத் த ஜுண்டைபாமாயின், 290. துறு. Bud லிருந்த சம 

யப் புலவர்களாலால முனி MP BOM DOT aS, Oo TUS 

Rhuismnor ag Bog ww Oo GH ELINA. HD 

தல் வேண்டும். B. up. 3- it அடம் ரூண்ிரு தல் COG BR 

அல்லது அறு நாதமுண்டளவும் பெளாத்தமதுரும் மண 

சமயமும் அத்தேயத்தும் பானி சிருது. வ வெள்றும், அகி 
காலத்தி ன்பின்னரே அச்சமயங்க Co GOB ID FW மைக் 

தனவென்றும் பன் அரல்களையும் நன்காய்க்க புலவர்க 
ளானே பிகாள்ளப்பின்றன. இ, பி, எட்டாவறு தாத் 

முண்டிம்கு. முன்னமே வைணவமகம் உண்டாயதென் 
பது. கொள்ள ்பாலதன்று, இவவல்லபதேவ.பாண்டி 

யர் Dane an ன்றும், அவனுடைய கரலம் இன் TD oT 
லும் Ques DGB அள விட்டிசைக், ௪ லேலாதெனினும் 

விண்டுதித்தர் தி, மூ. 8000௭ ன்னும் அவ்வளவு மற் 

பட்ட காலத்திற் மோன்றுவில்லையென்று யா மொருதலை 
யாய்த் அணிந்துகோடலாம். இன்னணாகவ் கூடிய வுறுத 

மொழி ஏனைய வைணவாிரியருட் சிலர்தல் காலத்தைப்
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பின்னசாய்வகளுற் பெறப்படுங் சாரணங்களினானே ஈன் 
குறுதிப்படல் காண்க, 

தன்று பராக்காமத்தானே யாண்டு சன் புகழ்கிகிஇய 
வனும் ஏனையமன்னர்களைக் கன்னடிப்படுத்தி ஆண்ட 
வனுமாய கோச்செங்கணானென்னுஞ் சோழனைப்பற்றித் 
தமது பிரபர்தத்தஇம் சிறப்பித்துச் Bese இருமங்கை 
யாழ்வராது காலத்தைப்பறி இனி ஆராயத் தொடங்கு, 
வாம். கோச்செங்கணான் சேோகாட்டி.ன்மேற் படையெ 

டுத்துச்சென்று சோமன்னன் கணைக்காவிரும்பொறை 
யினைக் கழுமலமென்னுமிடத்து வெக்கண்டு அவனைச் 

சறைகொண்டனன். அப்போரினைபபற்றிப் பொய்கை 
யாரியற்றிய காற்பதுபாக்களானியன்ற களவழிநாற்பது 
என்னுஞ் சிறு. நாலின்கண் பசக்கக்காணலாம். இஈதாலின் 

கடையி௰் பின்வருமாலு இறுதிக்கு. ற்றொன்று சேர்க்கப் 
பட்டது. 

“சோழன் செங்கணானும் சேரமான் கணைக்காலிரும் 

பொறையும் போர்பபுறத்துப் பொருதுழிச௪ சோமாண் 
கணைக்காலிருமபொழையைப் ப்றிக்கொண்டு சோழன் 
செ ங்கணான் இறைவைத்துமிப் பொய்கையார் களம்பாடி. 
வி்கொண்ட களவழிநாற்பது முத்றித்று.” 

யாம் முன்னரே கூதிய புறப்பாட்டு என்னுஞ் செய்யுட் 
டார ட்டின்கண் ஒரு பாவில் இத்தகையபோரைப்பற்றிக் 
குறிக்கப்பட்டது. ஈண்டுக்கூறியிரூக்கும் இறுதிக்கூற் 
௮ினானே, செங்கண்ணன் என்னுஞ் சோழனுக்கும் கணை 
க்காலிரும்பொமை யென்னுஞ் சேசனுக்கும் போர்நிகழ்க் 
ததென்பதும், பின்னவன் பம்றுண்டு குடவாயிற்கோட் 
டத்துச் கறைவைக்கப்பட்டன னென்பலும் தெரியவரு 
Slew nea. 

சேரமான் கணைக்காலிரும்பொறை சோழன்செங்கு 
ணானோடு போர்ப்புறதீதுப் பொருது பத்றுக்கோட்பட்டு
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க்கூடவாயிற் கோட்டத்துச் சிறையிற்கிடக்து தண்ணீர் 
இாவென்று பெறாது பெயர்த்னுப் பெற்றுக் கைக்கொண் 
டி.ருந்து உண்ணான் சொல்லித்துஞ்சிய பாட்டு ” என்னு 
மிறுஇக்கூிறினை யறிக. 

இக்களவழிகாற்பதிக்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பி 
னோட அடிதாற்பொருளடக்கத்தைப்பற்றிய இல குறிப் 

புக்களு ப.டங்கிய இனியவாலாமென்று ஸ்ரீ கனகசபை. 

பிள்ளையவர்கள், பி. ஏ., எழுதியிருக்கின்றனர். அதனை 
இந்தியபுராதனசலைஞன் ப௫னெட்டாஞ் சம்புடத்தில் 
258 முதல் 260 வசையுமுல்ள பக்கங்களிற் காண்க. 

பேரியதிருமோழியின்கண் கோச்செங்கண்ணனைப்பற்றி 
மிசவு முயாவாகச சொல்லப்பட்டது. அவசனைக்குறிக் 
Hib + அப்பருதிகளினின்றும் அவன் இருகறையூரின்க 
ணெழுத்தருளியிருக்கும் இருமாலை வணங்கும வழக்க 
மூடையானென்பதும், பாண்டியசேரநாகெளை வென்றன 
னென்பதும், எழுபது கோயில்கள் கட்டினனென்டதும், 

பலவாசர்களோடும் போர்புரிந்து பெருஞ்சேனை கொ 

ண்டு ௮வர்கமை யழித்தனனென்டனும் அறிகின்றோம். 
யினும், ௮வனைச் ளைவர்கள் ஒரு முனிவராகக் கருது 

வதஜனொடு பேரியபுராணத்திற் தப்பித்துக் கூறப்படும் 
காயன்மார் ௮றுபத்துமூவரு ளொருவசாக அடக்கிக்கொ 

ண்டாடுகின்ரார்கள்.  இந்நாலின்படி. இவன் சுபதேவ 
சோழந்னாக் கமலாவதி யென்பாளிடம் பிறந்தவனாகின் 
  

* “யங்க சாரியுருவாய் வெருவ நோக்கப் ப வஸரதகோ ஸிர 
கணியனைப் ப்ற்றி வாக்க பல்கைவா ஞர் தயா. லவனதாக மங் 
Sos பொக்குவித்சா arp. Bip கிற்பீர், வெல்சண்மா களிறுகதி விண் 

லேம்க விமன்மன்னர் திறலழிய வெம்மா ஓய்,த,௪, செங்கணான்கோ 
அசோழுன் 'சேர்ச்ச கோயிற் மிருசறையூர் மணிமாடஞ் செர்மினகனே,” 

* மூருக்லெங்கு சனித்துவர்வாய்ப் பின்னை கேள்வன் மண்ணெல்லா 
முன்னவியச் சென்று வென்றிச், செருக்கள ததக இறலழியச் செற்ற 
Cat gat ஈரக். தணிச்சான் திருடன் சென்னி வைப்மீ, ரிருக்லெவ் 
கு.திருமொழிலா யெண்டோ ளீ௪ற் கெழின்மாட மெழுபதுசெய் தல 
மாண்ட, திருக்குலச் து வளசச்சோழுன் சோந்த கோயிற் நிருசறையூர் 
க்மணிமாடஞ் சேர்மின்களே,”



60 தமிழ்க்கவி சரிதம். 

மூன். தாயாகிய கமலாவதி மகப்பெறும் போழ்தத்து 
அரசன் சில சோதிடம்வல்லுகரைக் கூய் அனு ஈல்லோ 
சையேயோ வெண்று வியைவழி, அவர்கள் அற்றன்றென 

மறைவிடை. கொடுத்கோயன்றி அதம் கோர் நாழி 
கைபபொழுது கழித் ஐ மகப்பிறக்குமேல் அம்மகவு சக் 
கரவர்தியொமென்றுங். Moni, இங்க னஞ் போ இடர் 

சொக்னசென் ஸா செவிக்கொண்ட கமலா 8/௮, (Hi BB 

BOUT WF வருபனவுக் தன்னைக் கலைக ர ய்க்கட்டி கால 

விறு செய்துமசாண்டு. “முங்கண்ணன் என் 1722] 

பெயரிய வோசாண்சவைப பெமெமித்தாள். சாதையர 
ய பதவ போறயா YM MAI BM PHM ரட் 

(Hot UT VOM Gh OT ar u@or Git pl முட கருப் 

(லவ இக்க ரரரயபற 3 புடி அவனைத் கனதுகாட்டி 

oy ptt) 501,91 WD) 5 இக தாட் வன {(HOB! ளாகிய 

காலத்தினைக் தவஞ்ரெயலிு பபா யினால். 

பெங்கண்ணன் வார்க்கையப் பிய இவலிரு அறி 

இுக்கமுரும் OTDM MT H_O மர ணுமா மில்லை. HT AE 

கள் கூடி பி ன்வண்ணாட அவன் ஐய மேலு 
. . . ச o 

மகொண்ட. ஸ்ழணிவனுவன். இவனிடபம் அவன் திருமாலை 
யும் ஒருங்கு வரைஙகுதமலாசிம Lot i aI VD. ஆது 
ஸின், யாம அவவி வகைக்கு ஓபே செங்கண்ணை 
ரு உ . * . 4 

னைக் ருரிக்குமொனக் கோட லியலும, அன்றியம, இப் 

பெயர் நமக்குக் குறகாலங் கிடைக்கக்கூடிய பேழர்வி 
காவணிகளிப பன்முையுங் In பட விலலை. தேன்னிந் 

திய கிலாசாதன வாராய்ச்சிப் பத்திரிகையின் கான்காஞ் 
* . . ~ ம் 

சுமபுடக்கின்கட் காணபபிு யாவரு மிகுஇடும கம் 
பிக்கை வைக்கத்ககுகத மய பேரழ வமிராவளியில் ஒசே 
யொரு செங்கண்ணன் HY NIDS 1,9 501 or § அவன் பொ 

wr afar Grn iper முூகலாமவகுப பின்னும் ௫. பி. 
5890-ஆம் யாண்டு பட்டமெய்திய விசயாலயற்கு முன் 
னும் கூறப்பட்ளெது. யாம் முூன்னசே கசாட்டியாங்குக்
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a ச oN ச் . 

stam, ne. மர் nee a. UD, Bor ALD 

ண் La Lr, தி 2 ப்ரி ண் ag) (Hie s Og ஷ் பதாம் itt ஸி ஸ்ரீ் ண்டி.ற்கும் 

“ vay ow me ம தடி அவங் 
Pow uN ma th: RBS Ca [ண்ப் iPr. oO” 7 வே, CBI Ao) FBT 

டு ச ய ட ஆஸி ர . உரு ~ 
BOM ODT a3) BL NB SDA a th oil i று] OF BCH UI en. it. 

வ்ஹாவது அல்லது எட்டாளு DID (0p BHOL 5B (OGM SI 

வோமாயி ன், இ Cyt oe i 1/7. Spawn ros YM oN sh) BUND BD 

நக்கவேண்பி டும் ப) $ விற் JA PMs விவரி im. (oP 

  

(Hid 1G), Bt aot DD, By 

2102-ம் அண்டிற் பிறம்இிருக்சவே முடியா. 

இருமங்கையாழ்வராது ரிவிதமரிக்கிரரம்பந்தமாக Ly 

FQN EGE அ துமானத்தோடும் எடுத்துரைக்கம்பா 

லனவிஷூய பொன eo), பின்பழகியமணவாளசியர் என் 

ணும் வைரைவமுணிவசொருவர் செய்ததாகக் கூறப்படும் 

குருபாம்பரை யெ ண்ணும் அமலி Doh LBB, Bi திருமங்கையாற் 

வார் ரைவமுனிவர்கட்டுள் மிஞுந்த அம்றுல் படைத்த 

வரும் அறுபத்துமான்று நரயன் OTT ECHL டலைவசென்க் 

கருதப்பபபவருமாகிய இரு ஞானாம்பந்தமுதர்தடி சாய 

னாசொ டும் சமயவாதஞுசெயகன சென பனுமு அவா 

தத்தின்கட் பின்அுவரைக் கோற்கடி.தீது அவரிடத்தி 

னில்னும் தாம் ௮வசை வென்றதத் கறிஞகுறியாக அவர் 
கொண்டிருந்த முத்தலைச்ரூலக்தைப் பறித்றுக்கொண்ட 

னரென்பதும் கூ றப்பட்ளொ. இவை உண்மையென்றேற் 

பபடுமேல் இருமங்கையாழ்லாருக்குக் கூறப்பட்ட அதி 
துணைப் பழமையும் குறைர்தொழியு மென்க. எவ்வா 

றென்னின் சைவசமய குரவசாகய இருஞான சம்பந்தர் 

அவ்வளவு பழமையானகாலத்து வாழ்ந்திருந்தனசென் 

௮ யாண்டும் கூறப்படவில்லை. 

சைனமதம் குறைவறுங்காலத்தில் ௮வர் வாழ்ந்திருத் 
தல் வேண்டும். ௮வர் பலசைனக்குருக்களையும் வாதப் 
போரில்வென்று அரசன் ஆணைபெற்று அ௮வர்தம்முாட் பெ 
ரும்பாலோரசைக் கழுவேற்றினசென்று கூறுப். ஆயினும்
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சரித்திர சம்பக்கமாக அசாயுமிடத்து இத்தகைப் பெருங் 
கொலை நிகழ்ர்தருக்கமாட்டாதென்றும், இக்கூற்றினால் 
ஞானசம்பந்தர் மூலமாய்ச் சைனசமயம் இறுதியுற்ற 
தென்றும், ௮வர் ௮ரசன் கூன்பாண்டியனைச் சைவசம 
யத்இற்குக் திருப்பி மதுரையி லரசனா லாதரிக்கப்பட் 
டிருந்த சைனகுரவரிற் சில்லோரைத் அரத்திவிட்டன 
சென்றும் துணிதற் உடனுண்டு, இச்செய்திகள் யாவும் 
ஞானசம்பந்தர்காலம் ஏறக்குறையக் GB. பி, ஏழாவது 
மூற்றாண்டென்னுங் கூற்றை வலியுறுத் துின்றன. ஆனா 
ல் ௮த்துவிசமதஸ்தாபகரா௫ய ஸ்ரீ சங்கசாசாரியசுவாமி 
கள் செய்ததாகக் கூறப்படும் செளந்தரியலகரி என்னும் 
ஸம்ஸ்கிருத மூலின்கண் இவர் *திராவிடசிசு” உ என்று 
குறிப்பிக்கப்பட்ளெசென்று பலரும் கூறுப. அனால் 
லமீதர பண்டிதர் என்னு மொருவ நியப்றிய அதன் 
வியாக்கியானத்தில் * இராவிடசிசு : £ என்பதல்கு “தரா 
விடஜாதி ஸமுத்பவோபால : ஏதஸ்தகோதீரஸ்ய கர்த்தா ? 
என்று கூறப்பட்டது ; ௮அதன்பொருள் : இராவிட.சாதஇ 
யிற்பிறக்த குழக்தையும் இந்தத்துதிரூபமாயுள்ள மாறு 
பாடல்கமா அ௮க்கியோருமாயவர்) எனவே சங்கரா சாரிய 

சுவாமிகளே என்பதாம். அனால் ௮ர்த ஸம்ஸ்கிருத 
அலைத் தமிழ்மொழியின்கட் செயியுளாக மொழிபெயர்த 
த வீரகவிராயரென்பார் * இராவிடசிச ” என்னும் ௮ச்சொ 

எனனன் என் ஏனா கரா: 

ரர: ஏாளர் ரின் எானாடிஎ | 

உனா ஈர் என்ன்ன Ta TT 

ககர் சிணா கனி: கணி ॥ 
ளாணள் எக: ஈாணின சரி | 

என் எனி: |
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Aaja *வருணகன்குறு கவுணியன் சிறுமதலை ”* 

என்று மொழிபெயாத்துளர் ) அ௮சன்பொருள் : பிசா 
மண சாஇயாயே உத்தமருலத்திற் கெளண்டினிய 
கோத்இரத்திற் பிறக்ச றுகுழந்தை என்பதாம். இச 
சொற்கள் இறிதேனு மையமின்றி ஞானசம்பநதரையே 
கூறிக்கும். 

இவ்வாறு வியாக்கியானங்கள் மா௮ுபதெலின் அலை 

தம்முள் இதுகானுண்மையென்ற ஒருசலை துணிக்துகூ.று 
தற் கியலவில்லை. ஆணா பின்னர்க்கூறிய உசைப்பொரு 

க்கு ஐசாரமாகளச் சங்கராசாரிய சுவாமிகள் தமது 
சிவ பஜங்கஸ்தோத்ரக்இின்கண் இயற்பகை காயனாபையும் 
கறுக்கொண்டகாயனாபையும ரண்டேச காயனணாரையும, 
தமது சிவாநந்தலஹரியின்கட் கண்ணப்ப நாயனாசையும் 

பழ்றிக் குறிப்பித்திருக்சலால் ஈண்டுக கூ கிய இககான்கு 
காயன்மாரையும் போலவே Df DIN BILD MU ளொருவ 

சென்றடக்கப்பமெ ௮கத ஞான சமபாதகமைய இவர் 

அதித்திருத்தலியலாதோ என்று கூறுவாரு முளர். சாம் 

செளந்தரியலஹரியம் இன்னும் மற்றைய சிறு Ht NS OBO 

சங்கசாசாரியசுவாமிகள் செய்தனவே யென்று உறுஇ 
யாய்க் கூறுங்காறும் இவ்வாசம் ஒருதலை துணிஈதுசை க 
தற் கெலாதாம்பிற௰ வென விடுக்க. இன்னும் சங்கராரா 
ரிய சுவாமிகள் சமது செளந்தரியலஹரியின்௧கண் ஞான 
சம்பந்தரையே குறித்தாரெனக் கொண்ட போதிலும் 
நாம் சங்கசாசாரிய சுவாமிகளுக்குக் இருஞான சம்பந்த 
சுவாமிகள் மூன்னரிருக்கனசென்ருதல் இருலரு மேக 
காலத்திலிருந்து சமபநதசுவாமிகள் மற்றையோரினும 
மூத்ச வராயிருந்தன சென்றாகல் கூறலாமேயன்றி வே 
மொலறும் முடியாது, சங்கராசாரியாது காலம் ௫, பி. 

் தருணமவகலை யுனதுர்சை கழைர் சபாலமு git ray 
லருணகொங்கையி ல.துபெருள் வி யலைகெற்ங கட லாகுமே 
வருணரனகுறு கவுணியன ழு மலை பம்புயல புலியே 
பொருணயமபெறு கவிதையெனவொரு புனித காறி பொழிர்க



POU boc bor ப Vi த் Lo, 

காட்டாவது நாற்றுண்டின் பிம்ப BBS யன்று தீர்மானிக் 
BNIB HBA 5s, Rew WORT ast: Pd நகரும் YOB IT 

GDN GO NBWHE FIM Mp TTI we ஸி. Dit, இருக்கவே 
ண்டும், பிம் உறிய மிகல் நம்புது பாற 

   

அயின் 
இல oe, GO Dil 237 Wet இனை ஒப ப 3737 Lt. ae [he க்ஞ்கி BD BP 

    

GV BUIN Laut (ரக் CLD அபவாதம் கி ஆ றட அதன்கண் 

CGE MEG CBRL OMG TOL PH Hed ள். லத கலைப் 

ம். கொப Nhe {BBO சரெணன்புறு மபெப்பயென நாம் ய! 1. +f: BOB OF 

Beret 0D sal PBT LA NL BT ஸத் இர் OS மூவி, - “கயா ங்கை 

யா pir Wy HEB oa Os SONI BILL DB இரை மர் ம்படுபொன்றிக. 

மேம்கூமியஇனும் ௮௪ (க்கி யானும் திருமங்கை 

யாழ்வார் காலத் இனை யொரறுவா முகவேனும் மையலறு 

ப்படுத்த வல்லதுமாகிய இன் னொரு விடய முள, திரு 

மங்கையாழ்வார் தமது பிரபற்கும தன்கண் ஈரிடற்களில் 
தொண்டையர்கோனைப்பறறிக் ௩றுஇன்றனர்.. பேரிய 

திருமோழி இரண்டாம் பத்தின்கண் முப்பதாம் பாடலில் 
இருவல்லிக்கேணியிலெழுக்கருளிய  இருமாலை. 40௧ 
ண்டையார் கோன் செய்க நன்மயிலைக் இருவல்லிக் 
கேணி நின்னான் ” என்கின்றனர். இத; DB தன்னாசர் 

கட்கு வாசஸ்சானமாகிய மயில் லாப்பூரைத் தன்னருகே 
கொண்ட திருவல்லிக்கேணியி லெழுக்கருளித் தொண் 
டைசாசனாம் செய்யப்பட்ட விக்செகக்தின்கண் இருப் 
போன் எனப் பொருள் கூறப்படும். இப்பொருள் பேரிய 

வாச்சான்பிள்ளை வகுத்த வியாக்கியானத்தை ஓட்டிக். 
கூறப்பட்டது. 

பெரிய திருமொழி இசண்டாம் பத்தின்கண் எண்ப 
தாம் பாடலில் திருமால் காஞ்சிமாககரி லெழுக்கருளி 
வயிரமேக னென்லும் கொண்டைமானால் வணங்கப்பட் 
டன ளென்று கூறப்பட்ளெ.து, 

இவனு மிவற்கு மூற்கூறப்பட்ட வாசனும் ௫, பி, 
1064-ஆம் ஆண்டுமுகல் 1115-ஆம் ஆண்வெசை ௮௪
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சாண்ட குலோத்துங்க சோழனது மகனாயே முதல் 
தொண்டைமானது வமிசச்தினராகவேனும் அல்லு 
அவர்களு ளொருவர் ௮ம் முதல்தொண்டைமானே யாக 
வேனு மிருக்கலாம். முதற்கட் கூறப்படுவோன் இருவல் 
லிக்கேணியில் இருமால் விக்செகக்தை விதிப்படி தாபித் 
தவஞகவும், பின்னர்க்கூறப்பபிவோன் அ௮க்கடவுக வண 
ங்கும் ஒரு தொண்டை சாசனாகவுங் கூறப்படுகின்றனர் ; 
* வணங்கும் ” என்ற நிகழ்காலப் பெயசெச்சப் பிரயோக 
மும், மூலப்பாசாத்தி லுபயோகப்படுத்தப்பட்ட * மன் 
னவன் தொண்டையர்கோன் வணங்கும் நீண்முடி மாலை. 
வயிரமேகன் தன் வலிதன் புகழ் சூழ்ந்த கச்சி” என்ற 
நீண்ட அடைமொழியும், இருமங்கையாழ்வார். தன் 
காலத்திருக்து விஷ்ணுபக்க @Gs கச்சியம்பதியைத் 
அன் வலியினாலும்: புகழினாலும் போற்திய கொண்டை 
சாசனொருவனைக் குறிப்பிக்கன்ருசென்று நாம் ணி 
தற் டெந்தருன்றன. அவ்வாசன் அவ்வாழ்வாரது கா 
லத்தினனென் றேற்பட்டாற்றான். இறுதியிற் கூறியன 
அவவரசற்குப் பொருந்தும்.
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Du bs wD, 

ஆலாசிய மான்மியத்தின்படி, பாண்டியரா/ 

வமிசாவளி, 

குலசேகாபாண்டியன் - ஓவண்மகன் 

மலயத்,தவசபாண்டியன் - அவண் மனைவி காஞ்சன 
மாலை - அவர் சம்மகள் 

தடாதகை- அவள் ஈணவன் சஈசரபாண் டி.யன் - அவர் 

சும் மகன் 
உ*இரபாண்டியன் (உக்கரப்பெருவழு,இ ?) ஹுரசாரி 

யென்னும் பெயர்வாய்ச்கவன் - அவன் மனைவி 

காச்கிமதி - இவஜொழு ஃங்கங்கூட்டினான் - அவன் 

மகன் 
வீரபாண்டியன் - அவண்மசல் 

அபிடேகபாண்டியன் - ௮வன்மகனண் 

விக்இரமபாண்டியன் - இவன்மசன் 

இராசசேகரபாண்டியன் - கரிகாற்சோழனு tA ey oor 

சாலத்இினனே ; இராசசேகரன்மகன் 
குலோத் தங்கபாண்டி யன் 
அனந்தகுணபாண்டியன் - அவன்மகன 
குலபூடணபாண்டியன் - இவன் ௬மதரசாமந்சனென 

வுங் குலசேகரனெனவயுங் கூறப்பவொன் - காடு 
வெட்டிய (காக்தாரச்சே நி) சோழன் இவன் காலத் 
தனனே - குலபூடணன்மகன் 

இராசேந்திரபாண்டியன் - ௮வன் சசோதரன் இராச 

இல்கன், சாடுவெட்டிய சோழனதுமகளை மணந்து 
சன் சசகோசரனொடு மாறுபட்டுச் கலகஞ்செய்தான்- 

இராசேம் திரன்மகன் 

இராசேசபாண்டியன் - ௮வன்மகன் 
இராசகம்டீரபாண்டியன் - அவன்மகன் 
பாண்டியவமிசப்பிரதீபபாண்டியன் - அவன்மசன் 
புருகூதவி௫ச் தப்பாண்டியன் - ௮அவன்மகன்
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பாண்டியவமிசபசாசபாண்டியன - அவன்மசன் 
சும்சோோசசபாத சேகரபாண்டியன் - சோழன் பாண்டி 

நாட்டின் மீது படையெடுத்துப்யோற்து தொலை 
வண்டான். சுந்தரேசபாதசேசரன் மகன் 

வரகுணபாண்டியன் - பாணபச்இரன் (பதரகாயகன்) 
இவனகாலச் இருக்கான். வரஞுணன் மகன் 

இராச. ராசபாண்டியன் - அவன்மகன் 
சுகுணபாண்டி.யன் - YG GOT LD GH 
௪ இரரதபாண்டியன் - ௮வன்மகன் 
இச்கரபூடணடாண்டியன் - அவன்மகண் 
த இரத்துவசபாண்டியன் - அவன்மகண் 
சிச்திரவருமபாண்டியன் - அவண்மகன் 
இச திரசேனபாண்டியன் - ௮வண்மகன் 
சித்திரவிக்கொரமபாண்டியன் - அவன்மகன் 
இசாசமார்சுசாண்டபாண்டியன் - அவன்மகன் 
இராசளுடாமணிபாண்டியன் - அவன்ம ண் 
OTE AN Se GOYA COO LQ. LI ETT - அவண்டபகண் 

துவிசராசகுலோக்சமபாண்டியன் MUO 0 BE 
ஆயோதனப்பிரலவீ்ணபாண்டியன் - அவன்மகன் 
இசாசருஞ்சரபாண்டியன் - அவண்மகன் 
QA YT Fld BIG PF LIN COM 19. LLG - அவன மாகன் 

உக்கிரசேனபாண்டியன் - அவைைசன் 
மகாசேனபாண்டியன் - அவணன்மகண் 
சச்துருஞ்சயபாண்டியன் = ௮வன்மகண் 
பீமரசுபாண்டியன் - அவன்மகன் 
பிீமபரரக்கிரமபாண்டியன் - ௮அவன்மகன் 

பிரதாபமார்ச்தாண்டபாண்டியன் - அவன்மகன் 
விக்ரமகஞ்சுகபாண்டியன் - அ௮அவன்மசண் 
யுத்தகோலாசலபாண்டியன் - அுவ்ன்மகன் 
அ௮லுலவிக்கிரமபாண்டிய௰ன் - அவன்மகன் 

(SF POETS Bun cdr 9 uss - ௮வன்மகன் 
கீர். ச திபூடணபாண்டியன் - பிரளயசத் இனாலுலசவழி 

வும் அதன்மறுபடைப்பு மூண்டாயின, 

உமிசசெகரபாண்டியன - மிலேச்சர்சளையும் துருக்கர் 

களைய தொலைத்தான் ; மூன்றாஞ்சங்கப்புலவர்க 

ளாகள் சரஸ்வதியின் ௮௨தாரம் :-கபிலர், பரணர்
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60. 

61. 

62. 
63. 

65. 
06. 
67. 
68. 
69. 
70. 

oD} JILIG BLD. 

முசலாயிஞர்.8"விக்செமசோழன் இவன் காலத்தி 
னனே, ஒமிசசேகாரன்மகன் 

வமிசசூடாமணிபாண்டியன் - ௪ண்பகமாற (சம்பக 
பாண்டிய) னென்னும் பெயர்வாய்ந்தவன், ஈகூரர் 
இவன்காலச்திற் செழித்தோங்இனர், 

பிரதாபசூரியபாண்டியன் - அவன்மகன் 
வமிசத்துவசபாண்டியன - அவன்மகன் 
இரிபுமர்த்தனபாண்டியன் 
சொோழவமிசாகதகபாண்டியன் 
சே ரவமிசார்தகபாண்டியன் 
பாண்டியவமிசெச பாண்டியன் 
வமிச சிரோமணி பாண்டியன் 
பாண்டியேசுவர பாண்டியன் 
குலத்துவச பாண்டியன் 
வமிச விபூடண பாண்டியன் 
சோம சூடாமணி பாண்டியன் 
பூபரூடாமணிபாண்டியன். இவன்காலச்தி லொரு 
பிரளய முண்டாயிற்று, ஈககரன முகலாயினார் ௮2 
ன்சணடிததுக்கொண்டு போசப்பெற்று மீட்டு முயி 
i SOs Ups soni, 

பாண்டியகுலேசபாண்டியன் - குலசேகரபாண்டிய 
னென்றும் பெயர்கூறப்படுவான். இடைச்சாடர் 
(மத் இியவனாதசர்) இவன்காலச்இற் செழித்தோங் 
இனர், குலசேகரன் மகன் 

அரிமர்த்தனபாண்டியன் - வாதலு டிகள் (மாணிக்க 
வாசகர்) இவன்காலத்்இிற் செழிக்தோங்கினர். அரி 
மர்த்தனன் மகன் 

சகர்சாதபாண்டியன் - ௮வன்மகன் 
வீரபாருூபாண்டியன் 
விக்ெமபாகுடாண்டியன் 
பராக்கிரமபாகுபாண்டியன் 

சு. ரபிபாண்டியன் 

குங்குமபாண்டியன் 
கற்பூரபாண்டியன் 
காருண்ணியபாண்டியன் 

புருடோத்தமபாண்டியன்



71, 
72, 

e 

ஸம்
 

ட க
்

 

நம
்

. ம
ஜ
 

ஜ
ய
 

bo 
ெனுபந்தம். ட 69 

சத் அறாசாசனபாண்டியன் 
குப்ஜபாண்டியன், கூன்பாண்டியன் (சர்.தசபாண்டி 

யன்) என்றுங் கூறப்படுவான். இருஞானசம்பர்த 
மூர்த்தி நாயனாரும் குலச்சிறை நாயனாரும் (குலயந் 
தனர்) இவன்காலத்திற் செழிச்தோஙகெர். 

மதுரேசுவரபாண்டியன் 

சியூவேல் துரை காட்டும் பாண்டியராசு 
tomer auteur, 

Gree ரபாண்டியன்.. 
மலயச்துவசபாரண்டியன், 
தடாதகை. 
உகஇரபாண்டியன், 
வீரபாண்டியன், . 
அபிடேசபாண்டியன். 
விச்சிரமபாண் டி.யண். 
இசாசசேகரபாண்டியன், 
குலோச்துங்கபாண் டி.யண். 
அகக்தகுணபா ண்டி யன, 
குலபூடணபாண் டி.யன். 
இசாச௫ங்கள், 

இராசேக்்இரபாண்டியன், 
இசாசேசபாண்டியன். 

_ இராசகம்பிரபாண்டியன்.. 
பாண்டியவமிசப்பிரதிபபாண்டியன்,. 
புருகூதபாண்டியன், 
பாண்டியவமிசபதாகபாண்டியன், 

் சு சசேகரபாசசேகரபாண்டியன், 

வரகுணபாண்டியன், 
இசாசராசபாண்டியன், 
சகுண்பாண்டிய௰ன், 
OS Bre gun cing. wer. 
௪௪ இரபூடணபாண்டியன். 
சித்திரத் துவசபாண் டியன், 

.. தித்திரவர்மபாண்டியன். 
9s இரசேனபாண்டியன், :



57. 
58. 
59. 
60. 
Gl. 
62. 

Bf IDI! 6 2 Lb. 

௪ இரவிக்கிர மபாண்ம usar, 
இராசமார்க்தாணடபாண்ம௰யனண். 
இபசாசளுடா மணிபாமணழ “IBC, 

DOK FAN gh BT ELI CSOT LO “ISBT 
அதன்சராசககருலோகதக்துவ்கபமாண்டியன். 
ஆயி தகப்பிரவிணபாளன௱ ஒட்பசன் , 

இரசா௫குஞ்ச 0 WN eww ig. wr Gor, 
பாராசபபங்கரபாணடியன், 

உச்சிரசேனடாண்டியன் 
2 மகாசேனபாளணைமூயன , 
FD FG CBF ILI COM LY. WI Or, 

மாரக பாண்டியண். 
பீமயபராக்இிரமபாண்டியன். 
பிரதாபமார்ச்தா்டபாணடி யன் 
விக்கிரமகளஞ்சுஃபாணடியண், 
யுச்கதகோலாகசுலபாண் டியன . 
அதுலவிர்கிரசம்பாண்டியன், 
அதுல ர்க இபாண்ம பன், 
Bit & BAY 4, AR TOOT Ls! ண்டி பண், 
en LF Pe & TIN Odd Ly LED! , 

வமிசளுடாமாஊியபாசைம பயண். 
So gi GTC Fo LIT GOUT i. LIBS) « 

ay 5) & i sip au ELI 6UOT LO. ws BB. 

இரிடபுமா சதன பாண்டியன் , 
சோழ வமிசாச்சகசபாண்டியண், 
சேரவமிசாககபாண்டியன், 
டாண்டியவமிசசயாணடு யண், 
வலகிசசூடாமணிபாணடி பயண், 
பாண்டமேயேக-ரபாண துப, 

குலக துவசபாண்டி௰ன் 

விச bu. GUO LIM GUAT LO. UJ BD, 

சோமனஞுடாமணிபாண்டியனண், 

குலகசூடாமணிடாண் டூ.யண், 

இச TF ET LD COOH LIT ets He 1 COI 

தபளுடடார மணிபாண்டி பண். 
குலேசபாண் ip Weer,




