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அமிழ்தினுமினிய தமிம்மொழியுணர்ந்த புதீகிமான்ச.ளுக்குள், இல 
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BT MOT EF FRMELING HF OFIT HOVE TUS LID CLF ON LSM Si BY குகாட் 

க்க ந வர்தானோ; அன்றி, மே்கடற்கரைக்சகணுளள சொரிங்கோஞூர் 
ரூ . உ ஸஹ . ச் a” . ; உ இ . ஸு ro . . ட 

தமனா; எனற ப்யபறணடா? அள்னடியாகச இல்பல தம்ப ப்பா தரன 

iter வாதங்கள் புஸ்காவாபிலாசவும், பதிரிசைவாயிலா கவும் 

ீகழ்தலைச்சண்டுசெக்கமிம்ச்செல்வவேந்தரும், மதுறைத்தமிழ்ச்கங்கக் 

தலைவரும், எம் அன்னதாகாவுமாகயெ மசா-ஈ-௱-பரீ மாட்ரிமைதகங்கய 

பரீமான் இ ரரஜ ராஜே பர ளே அப கிமஹார ரஜாரவாசள் யாம் இவ 

அிஷபமாகநிச்சயித்கலகை  எாழ௫ிடிதவும்படி பல்கா ௮அக்தூண்ட அத 

(ஷின இக்நா லெம்மாலெ மகப்பெற்.ற அவர்சள்பெ நகல் அசவியானே 

அச்ட்டுிநிறைவேறியதாதலின் அம் மஹாராஜரவர்ஈட்ரியாம் என்றும் 

ஈன்ரிபாராட்டும் கடப்பாமிடையயேம். செந்தமிழ்ச்செல்வ் சே தூவேக்க 

ஈம், அவர்களாதரிக்குகறுக்கமிம் எஞ்ஞான்றுமினி2 தாங்ிரிலவ 

இறைவன்்றி.நவருளைச் சிக்கிரன்றேம், 

உ Mant புரை. 

என்2 ற் புலவ ரிறுமார் இ.ண்வாழக் 

BAS Th dba துரிழ்வள்ள -லன்போவரத் 

சேனுரிமை செப்மூல்லைச் P OTF ITF IpHA 

இபானுரிமை செய்வஞ்டி யீ.து, 

இராகவையங்கார், 

ஸேதுஸ்மஸ்தான வித்வான். 
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நாமகள் வாழத்து. 

வெண்டா மரைமேல் விளக்கை யெனதுள்ளத் 

கண்டா மரைமேற் றனியேற்றிக்.-கொண்டேன்யன் 

BICMOS IAG sb! கையகத்து தெல்லபெனக் 

கோணுது காண்பான் குறித்து. 

நூனுதலபொருள். 

குடகொங்கிற் கொல்லிக் குடவரைப்பாற் சோர் 

தடமதில்சும் வஞ்சித் தலத்தரன்--கடலிவரும் 

பொன்னிசேர்கண்பொருதைப்பூ ச் துறைக்கணு SOOT NLL al 

தன்னிலே தேறத் தகும்,



  

வஞ்சிமா நகா. 

வடவேங்கடர*் தென்குமரி யாயிடைத்தமிழ்கூறுகல் ஓலகம் சேரர் 

பாண்டியர் சோழர் என்னும் மூவர்க்கேயுரியதென்பது தொல்காப்பிய 

னார் “வண்புகழ் மூவர் தண்பொழில் வரைப்பி, ஞற்பெய ரெல்லை யகத் 

தவர் வழங்கும், யாப்பின் வழிய ன்னர் புலவர் (பொசன் ௭௧) 

யார் உரைத்தவாறறானும் அ நியப்படும். / ர “நாரற்பெயரெல்லையகம்£ 

என்பது வடவேங்கடக, தென்குமரி, குணகடல், குடசடல் என்னப் 

பட்ட கான்கெல்லையகம் எனக்சொள்வர் பேராஇரியா: கச்இனார்க்கினி 

யர் வேறுகூறுவர். அதைப்பற்றிப் பிற்கூறுவேன். இம் மூவேந்தரும் 

படைப்புக்காலந்கொட்டே மேம்பட்டுவருத லுடையாரென்பது* தமிழ் 

அால்களித்கண்டது. “கடலகவரைப்பினிப் பொழின்முழுதாண்டரின் 

முன்றிணைமுதல்வர்”(பதிற்றுப்பத் த) எனச்சேரரையும்*உலகமாண்ட 

வுயா்ந்தோர?(ம.துல ரக்காஞ்சி)எனப்பாண்டியரையும்*சென் னிகுளிர் 

வெண்குடைபோன் றிவ்வங்க ணுலகளித்தல ரன்”(சிலப்பதிகாரம்)எனச் 

சோழரையும் கூறுதலான் இம் மூவேந்தருடைய ஆட்சித்திறனும், 

பெருந்தலைமையும், ஈன்கறியலாகும். இம்ஞூவரும், வேங்கடம் குமரி 

இடைப்பட்ட இத்தமிழுலகத்தை மேனா, தென்னாடு, கீம்காடு என 

மூன்று பிரிவாகவைக்து அண்டாரென்பது 

“குடபுலக்காவலர்மருமான்? எனச் சேரனையும் 

*தென்புலங்காவலர்மருமான்' எனப் பாண்டியனையும் 

| “குணபுலங்காவலர்மருமான்” எனச் சோழனையும் 

சிறுபாணாந்றுப்படையிற் கூறுதலானுணரப்படும். நச்சினார்க்கினிய 

ரும் டபுலம்-மேற்றிசைக்கணுள்ள நிலம் எனவும், தென்புலம்-தெற் 

ச்கண்ணதாயெ நிலம் எனவும், 'குணபுலம்.ிழச்ரின்சண்ண தா 
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நிலம் எனவும் உரைத்தார். தமிழ்முடியுடையரசர் மூவரேயாச 

னும், வேங்கடத்துக?ப்பா பட்ட தமிழ்காடுமுழுதும் மேற்குறி 

இசைமுறையாந் பிரிப்புண்டபடியாலும், வேங்கடத்துக்கப்பாற, 

டது தமிழ்வழங்காநிலமா தலானும் வடபுலம் என ஒன்று ஈண்டு? 

டப்பட்டகின்றென ஈன்.றுணர்க. இவ்வருமையான பசுப்புமுறை௦ 

யுமி.கோக்ின்ை இப்பா தசண்டத்தின்சென்பாசம் விரியாதுசருக் 

இயற்கை யமைப்பை அராய்க்து கூவவேந்தாச்குந்தகுகியான ௪ட 

கரையும் விரிந்த ௮சகாடிம் உளவா தல்சருதி இவ்வாறு பிரிக்கப்பட 

தென் ற புலனாகும். பாண்டியா தெற்ண்வளைந்த பெருங்கடற்கை ௨ 

யும், அதனைக் தொட்டு வடக்சண்விரிர்கத அசுகாட்டையும் உடைய 

வர். சோர் சோழரிநவ.ரம் பாண்டியர்தென்னாட்டுக்கு anos 

வேங்கடம் எல்லையாசவுள்ள நிலதிதைச் (Filan, குணபுலம் எ 

இருபாந்படுத்அம் குடகடற்சலாயும், அதனைத்தொட்டுவிரிக்க ௮௧. 

டும், குணசடற்கரையும், ௮ தனை த்தொட்டுவிரிக்கத ௮சநாடும் றத 

உடையராவர், இச்சோர் பாண்டியர் சோழர் மூவரும் நிலனுபிஎ. 

கொண்டாள் 1 கபத்றி மறறையே குடக்சோ, தென்னவா, ஞ் 

பிலவங்க rant எனப்பெயரா்டி றப்பா, 

இனி இம்மஊவர்ச்குழரிய இத்தமிழ்கூறுநல் லுலக.ஞ் செந்தமி 

நாடு எனவுங், கொடுந்தமிழ்காடு எனவும் இரண்டுபிரிவாகப்பிரித் ¢ 

வழகங்கப்பரிமெனவுணா்க.  செந்தமி ழ்கிலம் ஒன்றும், கொ On ah 

நிலம் பன்னிரண்டுஞ் சோ இத்தமிமுலாம் பதின்ான்.று பகுதியுடை, 

தாகும். செந்தமிழ்நிலம் என்பது வையையாற்றின் வடச்கும், மரு, 

யாற்றின் றெந்கும், கருவூரின் நிழக்கும், மருவூரின் மேற்கும் என். 

இளம்பூரணவடிஈசள, சேனாவரையர், ஈச்சினார்க்கினியர் மூவரும் தொ” 

காப்பியவுரைக்கண் உரைத்தார். வையைகச்கு வடச்சணுள்ள பாண்ட 

நாட்டுப்பகுஇயும் இதன்சண்ணடக்குதல்காண்க, வையைக்கு வடபாஉ 

நாடுகளிலுள்ள இருப்புத்தூர், இருவாடானை, இருக்கோட்டியூர், இர 

மெய்யமுதலிய தலங்கள் பாண்டிநாட்டளெளவெனப்படுதலரனுப 

வையைக்குவடக்கண் நெடுக்காம் பாண்டிராண்மை இனிதணரட 

படம். (பிற்காலத்தார் பாண்டிநாடே செந்தமிழ்கிலமென்பா்). இச் 

செந்தமிழ்கிலகதைச்ரூழ்ந்த சொடுந்தமிழ்கிலம் பன்னிரண்டாவன 

பொக்கர்நாடு, ஒளிகாடு, தென்பாண்டிநாடு, குட்டகாடு, குடநாடு



5 td 

பன்றிநாடு, ஈற்சாகாடு, Saad, புழிகாடு, மலைகாடு, அருவாநாடு, 

MY HATA GED என இவையென் ற இளம்பூரை வடி.கள், சேனாவரை 

யா உரை த்தா ர். நச்சினார்கினியர் இங்கனமேகூறி மலை ரடு ட 6 ன்ற 

விடத்து மலையமா 
ae 

கோச்சோன் பெயரே'”என்பது Rawr g Tor FOvresx WEVLILDTETST TLS SB 

Se ட, ட 

மி. என்றுரைத்தார்.  “டசரலன் மலையமான்     

சேன்பெயராதல் கெள்ளிக. மேற்கூறிய பன்னிருகிலமும் செந்தமிழ் 

Dasha றென்ரீழ்பால் முதலாக வடகழ்பாலிறு௫ியாக எண்ணிக் 

, கொள்க என்று சேனாவரையரும், ஈச்சினா்க்கினியரும் உணாத்தார். 

இதற் குடகாடும், மலைகாடிம் வே.றுவேென்று தெளிர் துகொள்ள 

லாம். கச்௫னார்களினியர் இஃகொடுந்தமிழ்கிலம் பன்னிரண்டையுஞ் 

சூழ்ந்த பன்னிரண்டாவன ௫ங்கள மம், பழந்திவுக், கொல்லக், கூப 

(0ம், கொங்கணர், BU IB, (HLF LPI. IG; Lib HL CLP, வடு 

குந், தெலுங்குங், கலிங்க, மா மனவுறாத்தார். இதனாலிவை கொடுந் 

தமிழ்காட்டுக்கும் அப்பா லுள்ள பிரகாககளென்.9 தெளியலாம். இக் 

நாடு பன்னிரண்டும் தமி்மொ ழிவழங்கா.து வவே௮வே.று மொழிவ ழக்கு 

நிலக்களென்பது கொடுக் தமிம்காட்டிக்குமப்பாஆ. Ca He oa gs 

அரைத்தமையானும், தமிழ்மொழியல்லாத சிங்களம் வடுகு(முதலிய 

மொழிப்பெயரோ நிலப்பெயராகப் பெரும்பான்மை கூறியதனானும் 

உணரலாம். இக்கிலச்துமொழிசகள் தமிழிற்புக்குவழங்ிய விடத்து 

உரையாரியரெல்லாம் இசைச்சொல் என்று கூறுதலுங்காண்க. சங்க 

நால்களிற் பல்லிடததும் வரிசொரிலக்தைக் “தமிம்பெயர்தேயம்” என 

வும் “மொழிபெயர்தேயம்” எனவும் உரைத்தலானும் இதனுண்மை 

புணரப்படும். இவத்ராற் கொல்லக், கூப், are sear, அள, கூடக 

ுதலியன தமிழொழிநிலங்களாக .அஆ.௫பிலண்ணப்பட்டமை நினைக்கத் 

த்கும். 

இனிச் சிறுபாணுநறுப்படைபில் மேற்றிசைக்கணுள்ளநிலம் 

என்பறுப நீறிக் “குடபுலம்”' எனப்பட்ட சேரநாடு மேற்கூறிய கொ 

தமிழ்தாகெளுட் குட்டநாட்டையுடையதென்பது சேர னைக்குட்டுவன் 

என்பதனானும், குடகாட்டையுடையதென்பது குடவாகோமான் என் 

பதனாலும்,பூழிகாட்டையுடையதென்பது பூழிய/கோமான் என்ப தனா 

னும், மலைகாட்டையுடையதென்பது மலையன், மலையமான் என்பதனா 

னும் நன்கறியப்படும். மற்றைநாடுகளைப்பற்றி ஈண்டு ஆராய்ச்சியின் று:
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வேண்டுமிவேண்டுமிக் கூறிக்கொள்வல். இதனாற் குட்டமுதலாச மலை 

Qo tues எண்டிச்சொல்லப்பட்ட காடெல்லாம் சேரகாட்டகத்தன 

வென் ௮தெளியப்பட்டவாற்றான் இவையனைத்துங் “குடபுலம்' என்று 

நல்லிசைப்புலவர் குறிபிட்ட. மேற்றிசைக்கணுள்ள நிலமாகுமென் ப 

எளிக௫ிலுணாப்படிம். இதனாற் குடபுலம் என்பதன்சண் குடகாடும், 

மலைகாடிமமென இரண்மிண்டென்றும், ஒன்றென்.றுகூ.௰லாகாதென்றும், 

சேரரைக் குடஇசைபற்றிக்கூறுமிடத்தெல்லாம் குடராடொன்றையே 

குறியா அவர்க்குக் குடஇசைக்கணுள்ள குட்டமுதலாக மலைநாடி 

அியாகச சொல்லப்பட்டகாடுகள் எல்லாவற்றையுக் குறிக்குமென்றும் 

மயமறத்துணிரதூகொள்ச. இப்பகுப்புழுறையெல்லாம் ஆராயாது 

குடபுலம் என்பது குடகாடொன்றே யென்றும், ௮துவே மலைகாடென் 

அம், அம்மலைநாடு கடற்கை ரயோரமாசகவுள்ளதேயென்றும், தாமே 

நினை த்துச்சொண்டு இடர்ப்படுவா; ருமுளர். அவர் மலைகாட்டுக்கும், 

குடநாட்டுக்கும் இடையிற் பலநாடுண்மையினையும், இவையெல்லாஞ் 

கெந்தமிழ்காட்டைச் உ ற்றியுள்ளனவென்று தொல்லாிரியர்காட்டியத 

னையும் மறந்தனராவர். இப்பலகாடுந்தொக்குள்ள சேரர்குடபுலத்தை 

மலைமண்டலமென் அ.௮றுவதெல்லாம் சோழகாட்டைப் புனனமிகுஇ 

பற்றிப் புனளனாடென்பதுபோல மலைமிகுதிபற்றி யென் தெளிதிலுணாப் 

படும். இகனளுர் குடபுலமென்.றும், மலைமண்டலமென்றும் பெயருடைய 

சேரசாட்டுக் கொடுந்தமிர்காடாசவெண்ணப்பட்ட குடகாடும், மலைநா 

டும் வே.றுவே.௮ு உள்ளனவென்பது ஈன்குணா்பாற்.று. ஒருசேரனைக் 

“குடதிசைவாமுங்கோ”என ால்கூறினது குடபுலங்காவலர்மருமான் 

என்புழிப்போல மேற்றிசைக்சணுள்ள நிலத்தில்வாழும் வேந்தன் எனப் 

பொறள்படுத்தலன்றி ௮து கடலோரமாகவுள்ளதென் றகொள்ளப் 

பட்ட சொடுந்தமிழ்நாடா௫ிய குடகாட்டிலேமட்டும் வாழுங்கோ என்று 

பொருள்படுத்தல் நெறியன்றென்க. கொடுக்தமிழ்காடாயெ குடநாடு 

மேல்கடலோ ரமாகவுள்ள தென்பஅு*சண்கடல்வேலிநின்குடகாடத்தே” 

என வருதலான் அறியலாம். சேரனாளும் குடபுலமுழுதையுங்குறித் து 

அவனைச் குடக்கோ என்பதன் றி ௮வனாட்டி னோ்பகுஇியாயெ * குட 

காிமட்டில்குறித்து அப்பெயராளுதலில்லையென்ச. அடியார்க்குகல் 

லாரும் “குடச்கோச்சேரலிளங்கோவடிகள்'”என்புழிக் குடக்கோ என் 

பதற்கு குடகிசைக்கோ எனவேயுரைத்தார்.
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இத்துணையும் விரித தரை த்தகாடுகளுள், தொண்டைகாடு, கொக்கு: 

நாடு எனப்பட்ட நாட்டின்பெயர்கள் காணப்படாமை நினைக்கத்தகும்.. 

இவற்றுள் தொண்டைநமாடு நாகபட்டினத்துச் சோழனொருவன் காக 

சுன்னியைமணந்துபெற்றபுதல்வனும், தொண்டைச்கொடியை அடை 

யாளமாகச்சுற்றப்பட்டசாரணத்காற் ஜொண்டைமான் எனப் பெயர் 

சிறந்தவனுமாயெ ஒருவறகுக் தன்னாட்டைப் பிரித்துக்கொடுக்கப் பின் 

அத்தொண்டைமான்பெயரான்விளகங்கியதொன்றாதலின் இப்பழைய 

நாடுகளின் வேருயெண்ணப்படாதாயிற்று, கொக்கு இப்பழையகாடுக 

ளின் வேராயெண்ணப்படாமையின் உட்பகுதியாயெதோர் நாடென்று 

அணியப்படும். இது தொண்டைகாடுபோலப் பெரியகாடாகச் கருதப் 

படுமாலெனின் பழையகாலத்து ஒன்றனுட்பகுதியாய்ச் சிறுயெது பிற் 

காலத்துத் தன்பெயரேசொண்டு பெருரியதென் றுகொள்ளப்படுமென்க, 

இ௫ முற்காலதீதுக்கொங்கன் என்னும் பெயலரயுடைய சேரனாலாளப் 

பட்டதன்மையாஜ் கொங்ககாடென்றும், ௮துவே சகொக்கசென்றும் 

வழங்கப்பட்டதென்று தெரின்ற து. இதனைச் செந்தமிழ்க்கடனிலை 

கண்ட சச்பெப்பமுனிவர் பேரூர்ப்புராணத்து 
“கோதைபபில்விற்கொடிகுலாவியபுயத்தன் 

கோதையா்விழிக்கணைகுளிக்குமருமத்தன் 

கோதைசமழுங்கவிகைக்சொங்கனெனவிள்ஞக் 
mre a 

கோதைரஈனியாண்டதொருகொங்குவளநாடு? 

எனப் பாமிதலானறிக, சொங்கனெனவிள்ளுக்கோல த- கொங்கன் 

என்று ௮ வழங்கப்படும் ! சேரன் என றது. காண்க. , இங்கனமன்றி வேங் 

கடக்குமரி என்னுமிவற் இுக்கடை மே ய உள்ள நிலமெல்லாம் செந்தமிழ் 

ஒன்றும், கொடுந்தமிழ் பன்னிஈண்டுமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கவும் ௮வற் 

றின்வேறா யொருகமிழ்காடு தனியே ஆங்குண்டென்று கினைப்பதற்கே 

இடனின்றாதல்காண்க, இக்கொங்குகாடு ஆஇதொட்டே பெருகயகிலை 

யுடையதாயின் ஈண்டு எண்ணப்பட்ட பழையகாடுகளுடன் எண்பெரு 

தொழியாதென்பது தெள்ளிது: இதனாலிது காளடைவிற் றன்பெயர் 

கொண்டு பெருகியதென். துணியப்பட்டதென்க. 

நச்னார்க்கினியர் தொல்காப்பியச்செய்யுளியலில் ₹ நாற்பெய 

ரெல்லையகத்து *? என்புழி மலைமண்டலம், பாண்டியமண்டலம், சோழ



( 

மண்டலம், தொண்டைமண்டலம் எனவுரைத்தார. இந்நான்குடன் 

கொகங்குமண்டலத்தையுஞ்சேோத்.துத் தமிழ்நாடு ஐந்து என்றுகொண் 

டாரும் உண்டு; 

ந றவேர்துநங்கைநலங்கவர்ந்துநல்கா 

மறவேந்தன் வஞ்சியானல்லன்--.றை நயின் 

விலங்காமைகின் றவியன் றமிழ்காடைந்இன் 

குலங்காவல்கொண்டொழுகுங்கோ.” 

என்னும் வெண்பாவில் “வியன்றமிம்காடைஈது”” என்றதூஉம் இக் 

TH SC sun huss. இவை தனியே இறந்துபெருகியசாலத்து 

எண்ணப்படுதலான் முன் எண்பெருமைச்குக்காரணம் இவை தமிழ் 

நாட்டினின்.று பிரிந்து தனியாகாமையேயென்று துணியலாம். 

இனி ஈண்டுச்குறித்த கொங்குகாடு மவேக்தர்க்குரிய குடபுலம், 

தென்புலம, குணபுலம் என்பவற்.றுள் எதன்பாற்பட்டதென்று ஆராபு 

மிடத்து இச் கொங்குகாட்டைப் பலவிடத்தும் *குடகோங்கு' எனவே 

வழங்குகலான் இது சூடபுலத்ததாமென்று புலனாகும். இதனாலிது 

குடதிசையாட்டியையுடைய சேோருடையதென்று துணியலாம். கலி 

சுன்றியாழ்வாரும் சோழன்செங்களணுளனை அவன் வென் றுசகொண்ட 

காடுகளானே “0 தனனாடன்குடகொங்கன்சொ ழன்”எனவழங்கியளிடத் 

8 ல் குடகோங்கு எனப்பணிததல்காண்ச. சேக்கிழாரும் வெள்ளானைச் 

 சருக்கத்திற் *“குடக்கொங்கிலணைஅ"என்றார். ஆம்வார்'தென்னுடன் 

குடகொங்கன்சோழன்' என்றது குணபுலங்காவலுடையசோழன் 

தென்புலத்தையும், குடபுலத்தையுமவென் ரகொண்டதனை& குறிப்ப 

காகச்கொள்ளப்படும். (BIG II HVT OW பல்லிடத்தும் சோனையே 

“கொங்காகோ”(பதிற-௮௮-௯0) வன வழங்கும். இதனாற் கொங்கு 

நாடு குடஇசைக்கட்பட்ட தமிழ்கிலதீதுள்ளதென்றும், ௮.துபந்றிச் 

சேரராட்டுபிற்பட்டதென்றும் தெளிக்துகொள்க. 

மற்று 

“மாகெழுகொங்கர்காடகப்படித்த 

வேல்கெழுதானைவெருவருதோன் றல்”? (௨௨) 
      
மஹாமஹோபாத்யாய னாரீமான் ௨, வே. சாமிசாதையரவர்களும் சிலப்பதி 

கார அபிதானவிளக்கத்தில் கொங்கு-கொங்குமண்டலம்-குடகாடு என்றெழுதி 
ஞர்கள்.
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எனப் பஇற்றுப்பத் தட் காணப்படுதலால் இக் சொக்குகாடு சோர்க்கு 

வென்றியாற்டைத்ததன்றி முன்றொட்டுச் சேரரதன்றாமெனிற் 

கூறுவல். வேங்கடங்குமரி பிடைப்பட்ட துமிழுலகத்து ஒரு 

தமிம்ப்பகுதி மூவேர்தருளொருவர்க்குரிமையாகா இருந்ததென்பது 

* வண்டமிழ்மூவர்காக்குந்தண்பொழில்வரைப்பின் '? என்ற தொல் 

காப்பியனாகூற்றுக்கு மாுபாடாதலின் இது மூவருளொருவர் பகுதி 

யதேயாமென்ற துணியப்படும்: இது சேரா குடபுலத்ததன் ருயின் 

இடைகாடாகவுள்ள இச்சொங்குநாட்டைச் குடசொங்கு என 

வழங்குதல் பொருகச்தாகதேயாகும். இது “குடகொங்கு' என்பதனால் 

என்றுங் குடதிசையாளாங்கோவாகிய சோனதேயென்றுகொள்க. 

இங்கனமாசகவும் சேரனைச் *கொங்காகாடகப்படுத்ததோன்றல்” எனக் 

கூறியது தன்னட்ட.ஈத்தவராயிருந்துவைத்தே தன் கோலின்வாராது 

வேறுபட்டுக் குறும்புசெய்தாரையடக்கி ௮ க்கு.றம்பர்காட்டைச்ே சரன் 

தன்னடிப்படுத்கெசெய்இியயக் குறித்ததன்றி வேறன்றென்ச. இங்க 

னம் மூடிவேந்தர்காடு அடிப்படுக்தல் உண்டென்பது 

“நின்னொரிவா ரார்தந்நிலக்தொழித்து 

கொல்களித்றியானையெருத்தம்புல்லென 
வில்குலைய md gC amber aun Tt 

வெல்போர்வேர்தாமுரசசண்போழ்ந்து” (ப௫ற்-௭௯.) 

என வருவதனானும் இதன்சண் “நின்னொடுவாசார் தக்நிலக்தொழிந்து 

என்ற நின்னைவழிபட்டு நின்னொடி ஒழுகாதஇிருத்தலேயன்றித் தக் 

நிலத்திலே வேறபட்டுகின் ற ௭- ௮? எனவும்,வில்குலையஅத்துக்கோலின் 

வாராவேந்தர் என் ௦.௫ மான்பு கின்வழிசயாமுகாது ஒழிக்இருக்கவழிப் 

பின்பு தாம் களத்துகின்போரவலிகண்டு இனி நின்வழியொழுகுது 

மெனச்சொல்லித் தாமேறிய யானையெருத்தம்புல்லென வில்லின் 

நாணினையறுத்து கின்செங்கோல்வழியொழுசாதவேந் தர் எ-று எனவுங் 

கூறியவுரையானும் நன்குணர்ந்துகொள்க,. ஈண்டு வேந்தாஎன்றது 

முடியுடைப்போரசற்குத்திறையிட றகுரியராய்ப் பெருகாட்டிலொவ் 

வேரீர்பகுியை ஆள்கின்ற சற்றரசரை எனவறிக. சிலப்படஇிகொரப் 

பதிக. து உரைபெறுகட்டுரைக்கண் “கொங்களங்கோசர்தங்கணுட்ட 

கத்தே” எனவருதலான் இக்கொங்குகாட்டுப் பல சற்றாசருண்மை 

புலனாகும். இவர் குறும்புசெய்தவழி இவாகாட்டைத தன்னடிப் 

படுத்தினானென்றுகொள்க,.
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இனிக் குடகக்கொக்கர்'என் ஜொருவகையார் சண்ணூயின் கட 

வுண்மங்கலத்துப்போந்து வரம்வேண்டினாரென்ற கேட்கப்பமொலெ 

னின் ௮வர் இச்கொக்குகாட்டினரன்றி வேறல்லாமை அவரையே 

பதிகத்.துக் ஈகொங்ளெங்கோசர்” என் இதனாலும், அதற்கு அடியார்க்கு 

நல்லார் கொங்குமண்டலதீது இளங்கோவாடூயெ சோசர் என் றுரைத்த 

மையாலுமுணரப்படும்: மத்றுக் குடகக்கொக்கர் என்றது மேற்றிசைக் 

கணுளள கொங்கர் எ-று. குடம், குடகம், குடக்கு, குடகு இவை 

மேத்றிசைக்குவழங்கும் பெயர்களென்றுணரக,. கொங்கை யாண்டும் 

குடகொக்கு என்பதுபற்றி குடகமும் மேற்றிசைக்குப்பெயரா தல் 

கருதிக் குடகக்கொங்கு என்று வழங்கியதன் றி வே௱ன்றென்க. இது 

Cen em OF செெம்பரத்தைக் குணசிதம்பாமெனவும், சொங்குகாட்டுச் 

செதெம்பாத்தை(பேரூர்த்தலம்க் குடசிதம்பரமெனவும் கூறுதலானும் 

உணரப்படும். இதனை 

“விழவருவிதிக்குணசிதம்பாத் துமேவினோர்க்கரும்பயனளிப்பா 

“ரழயெதிருச்சிற்றம்பலமுடையாசொருவரேகுடிதம்பரதஅப்' 

பழகுரர்க்களிப்பார்” (பேரூர்ப்புராணம்) 

என வருதலானறிக,. வேருயின் ௮அதோன்றப் பதிகத்துங் கூறுவ 

சென்க. குடகம்தமிழ்நிலமன்மையும் உணாந்துகொள்க,. இங்கனங் 

கொள்ளாத கொங்குகாட்டுத்கமிழரே ஒருகாரணத்தாற் குடககாட்டுச் 

சென்று வந்தார். இவர் அ௮வராவரென்றுகூறின் ௮ஃதொருவாறு 

பொருந்தும்; என்னை சாரணமெனின்் பொதியின்மலைக்கணிருக்த ஆய 

என்னும் ௮ரசனொருவன் இச்கொங்கரோடு போர்புரிந்து இவரை மேல் 

கடலிலே ஒட்டினானென்று 

“ரீயளித்த, வண்ணல்யானையெண்ணிற்கொங்கா க் 

குடசடலோட்டியஞான்றைத் 

தலைப்பெயா்த்திட்டவேலினும்பலவே” (௪௩௦) 

என்னும் புறப்பாட்டானறியப்படுதலான் இவர் அக்காலத்து மேல்கடற் 

பக்கக்தோடி ஆண்டுள்ள மலைப்பக்கங்களில் வதிந்தாராவரென்று ஊடுக் 

கப்படுமா தலானென்க. எங்கனமாயிலும் கொங்கர் சேரனுடைய குட 

புலத்தவர் என்னுமிடத்தும், கொங்கு அவனுடைய குடபுலத்ததே 

என்னுமிடத்தும் யாதோரையமும் உண்டாகாமை யிவற்ரும்காண்க,
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இஃதன்றி இசக்சொங்குநாட்டு என் அள்ளகொல்லிமலை சோர்ச்கே 

இறந்த தலைமையான மலையென்பு 4 சசொல்லிச்லெம்பன் ?? எனச் | 

சேரனை வழக்குமா நரன றியப்படுிம். 

“வாழியாவில்லெழுகியவிமயநெற், ஜியா 

கொல்லிபா ண்ட குட௦ வார்சகோெ் 2 (நிலப்-குன் றக்) 

எனவருதலான் இக்கொலலிமலை சேரர்க்கு எத். அணைச்சிெறந்தகென்பது 

இனிதுணாலாம். இஃது அத்துணை சிெறப்புடையதாகர் ச: நதப்பட 

தாயின் இதனை இம௰யத்தொூிசார்சரி இளங்கோவடிாள் கூருரென் 

peers அகப்பாட்டிலும் “பொறையன்கொல்லி?? (௬௯௨) என்றார். 

புறப்பாட்டிலும் சேரனை 

“வேந்துதந்தபணிதிறையாற் 

சேர்ந்தவர்கடும்பார்த்து 

மோங்குகொல்லியோரடுபொருக” (௨௨) 

எனச்கூறினார். இதன்சண் *கொல்லியோரடுபொருக£ என்பதற்குச் 

*கொல்லிமலையிலுள்ளா. நடைய அமிபொருக வன்று. உரைகாரர் 

பொருள் கூறினா. இகனாம் கொல்லி சேரன் மலையும், கொல்லியோர் 

சேரன்குடிகளுமாகலுணாரப்படும். சொங்குநாட்டைக் குடகொங்கு 

என்றதுபோல அதன்சணுள்ள இக் ரொல்லிமலையை “டிவல்போர்வா 

னவன்கொல்லிக்குடவரை”” (அச௪ம்-௧௩௦) எனவும் “a Ogre” 

(இழையஞார்சளவியலுரைமேற்கோள்)எனவும் ““இமயஙகுடகொல்லி?' 

(பட்டினத்தடிகள்) எனவும் வ ழங்குகலான் இஃதுளள இசையைக் 

குடஇிசையென்.ு கருகனொரா தல் செவவனம்புலனாகும். இதனானும் 

இது குடபுலத்ததாப்க் குடபுலங்சாவலருடையதாதல் தெளியலாம். 

பாண்டியர்பொதியத்தைத் “தென்னம்பொருப்பு'”, (புறம்- ௨௪௫) என் 

பதுபோல இதனையுக்கொள்ச. சோழர்க்குகேரிமலையும், பாண்டியர்க் 

குப்பொதிபமலயும், எங்கனஞ்சிறர்தனவோ அங்கமே சேரர் ர்க்கு 

இது “இறந்ததாகும். எத்துணையோ மலைகளையுடைமையாதற் குடபுலம் 

மலைமண்டலமெனப்படும். ௮ம் மலைமண்டலங் காவல்புரிரன் ந சேரர் 
      

Arete ated 

* கொல்லிமலையில் இன்றைச்கும் மலையாளரேயுள்ளனர். மலையாளர்-மலையர் 

எனவழங்சப்பவெரென்பது “மண்ணினித்பொலிகுலமலையர்?(இிரஞான-௨௧௩௭) 
எனச் சேகச்கிழார்பாடுதலான் ௮.றியப்படும், 

2
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பெயர்சிறந்சத இக் சொல்லிமலையானே என்பது ஈண்டைக்கு நினைக் 

கத்தகும். இது சருவூர்ச்கு ௮ணித்தாகவுள்ளது என்பதும் மறக்கற் 

பாலதன்.று, இச் கொல்லியைச் குடவரையெனப் பலவிடத்தும் வழங் 

கியவாற்றாற் குடமலைநாடன் என்று சேரனைக்கூறியவிடத்துக் குடக்க 

ணுளள கொல்லிமுதலாகய மலைகளையுடைய நாட்டையுடையவன் 

என்று கருதப்படுமெனவணர்ச. இச் கொல்லிமலையைத் தலைமையாக 

(வடையன் என்பசனாற் சேரன் மேல்கடலோரத்துகாட்டைமட்டும் 

'உடையனாகாது அ௮ம்மேல்கடற்குக்ெக்கே நெட் தூரம்விரிந்த ௮கரா 

'டுடையனென்பு அதஇிசமாக வலியுறுதல்காண்க,. சேரன் தனக்குரிய 

குடகடலோரசரச்துப் பல வுயர்க்கமலைகளை உடையனயினும் அவத்றா 

லிவன் சிறவாமல் இக் கொல்லிமலையானே பெயாிறத்தலின்காரணம் 

ஆராயப்படும், இதுபோலவே மேல்கடற்பக்கத்துப் பேர்யாறு முதலிய 

பெரியயாறுகளை இவனுடையனாயினும் இவன் அ௮வற்றாற் பெயர்சிற 

வாமந் பொருநைத்துறைவன் என ௮ன்பொருகையானே பெயர்சிறத் 

தலின்காரணமும் தராயப்படும். இவற்றின்காணத்தை உள்ளவாறு 

ராயின்சேரர்அரசிருக்சையினையுடைய தலைககரைத் தன்பாற்கொண்ட 

காட்டகத்து இவை யுளவாத றழெப்புப்பற்றியன்றி வேறன்றெனவுணா 

லாகும். இத மேல் யான்கூறும்பிரமாணங்கள்பலவானும் வலியுறும், 

மற்.ரர் கொல்லிமலை ஒரியினுடையதென்றும், ௮வ்வோரியைக் 

காரியென்னும் முள்ளூர்மன்னன் சேரனுக்குத்துணையாய்கின் ற 

கொன்று ௮வன் கொல்லிமலையைச் சே ரனுக்குக் கொடுத்தானென் 

Do sor gon pb Nex sei 

“முளளூர்மன்னன்கமறொடிக்காரி 

செல்லாநல்லிசைநிறுத.தவல்வில் 

லோரிக்கொன்.றுசேரலர்க்தேத 

செவ்வேர்ப்பலவின்பயங்கெழுகொல்லி” (௨0௯) 

என வருதலாற் பெறப்படுமாலெனிற் கூறுவல் - பாண்டியருடைய 

பொதியமலையில் ஆய் என்னும் ஒருவன் இருந்தரசாண்டது 

*கழரொடியாஅய்மமைதவழ்பொதியி 

லாடுமகள்குறுனெல்லது 

பீடுகெழுமன்னர்குறுகலோவரிதே”' (புறம்-௧௨௮)
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என்ப,கனாலறியப்படும். இவ்வாயென் னும்வள்ளல் (80ிகெழுமன்னரும் 

கு௮கரியகிலையில் இப்பொஇியமலையில் இடைச்சகணுண்டாடுவிளங்கனொ 

அம் அப்பொடுயமலையை எஞ்ஞான்அமுடைய பாண்டியராக்கு அத 

னுரிமைதப்பாசவாறுபோல ஒரியென்னும்வள்ளல் கொல்லிமலையில் வலி 

யுடையனா பிடையிலுண்டாூச் சோ ற்கடங்காமை சாட்டினானாயினும் 

அக்கொல்லிமலையை எஞ்ஞான். முடைய சோர்க்கும் ௮தனுரிமை 

தப்பாதென்றுணர்க. இவ்வுரிமையானேயன்மே தனக்குத். துணையாகிய 

காரியை ஒரிமேலேவி ௮வனைக்கொல்வித்துச் சேரன் ௮க்கொல்லிமலை 

யைக்கொண்டானென் நுதெரிக. காரிக்கும் ஒரிக்சுழுள்ள பகைமைகார 

ணமாகவே இப்போர்கிகழ்ர்ததாபின் ௮ப்போரவென்றியின்பயனை ௮. 

காரியேயெய்துவானாவன். ௮ங்கனமன்மையானும்,சொல்லிமலையுரிமை 

சேரற்கே எஞ்ஞான்.றமுண்மையானும் அதனைச் காரி சேர்த்தா 

Omens pats. Cer aries Doi, hers ons அத்துணையே 

யல்லது வேறன்றென்.றுகொளக. இங்கனங்கொளளாக்கால் பாண்டியன் 

பொதியப்பொருப்பனாகான் “நீர் இகம்லைம்பினேரியோனே'” (பதிற்- ) 

எனச் சேரனைக்கூறுசகலாம் சோமன் கேரியனாகான் என் கொள்ளவு 

கேருமென்கு. இதனால் இம்மலைகள் இடையிடையே போர்க்டெனாக 

வும், பிறராட்ிக்கடனாகவும், கேட்கப்படினும் இம் மூன் றுமலைகளையும்: 

என் அமுரிமையாகவுடையார் அவவம்மலையுடைய காடடைய முடி: 

வேர்தரன் றிப்பிறரில்லையெனத் தெ.ற்றெனவுணர்க. 

இனிக் குடநாடு, குட்டநாடு, பூதிகாடு, மலைநாடு என இவை 

குடபுலஆட்சியையுடைய சேரரைச்சேர்க்தனவென முன்னரே 
உரைசக்தேன். அவற்றுள் மலைநாடு யாதாகுமென்று ஆராய்வோமாக. 

கொடுந்தமிழ்காடாகிய இம்மலைகாடு செந்தமிழ்சிலத்தைச்சூழ நிறுவப் 

பட்டகாடுகளின்முறையிற் குடகாட்டுக்கு அப்பால் பலகாடுகளுக்குப் 

பின் வைக்கப்பட்டவாற்றான் இம்மலைகாடி கடலோரமாக இல்லாமல் 

கெடுக தூரந்தள்ளி ௮அககாட்டே உளதாதல் கெளியப்பட்டது. இத 

னையே ஈச்சினார்க்சினி௰யர் மலையமானாடு என வுரைத்தார். தென்பாண்டி. 

நாடு என்பது தென்றிசைக்கணுளள பாண்டியனாடு என மூவேர்தரு 

ளொ௫ுவன்பெயரேகொண்டு விளங்கிய துபோல இம்மலைகாடும் மலைய 

மானாகய சேரனாடு என்பதற்கு மலையமானாடு என வழக்கப்பட்டதா 

கும். மலையமான் சோனென்பது நிகண்டுகள் பலவற்றினுங்கண்ட ௮,
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நச்சினார்க்சினியர் தொல்காப்பியவெழுத்தஇசாரத்துக் Morn garvra 

செய்யுளுட்டி. ரநயும்' என்னும் ௮: இகாரப்புறனடை ச்சூத்திர வுரைக் 

கண் தாம் செய்யுளியலுட்கூறிய சரன்குமண்டலங்களையுமேகருதிச் 

சோழா, பாண்டிகாடு, © தாண்டைகாடு 4 என “டி ந்தவத்றித் ற்கு 

இலக்கணமமமைச்குமி_தீ.ஐச் சோழன், பாண்டியன், கொண்டைமான், 

மலையமான் என நான்குமண்டலத ,தலைவாபெயை ரயுங் கூறுதலானே 

இதனுண்மையுணரப்பமிம். மத்றுச் செய்யுளிய ஓள் மலைமண்டலத்தை 

pin Peyote ஈண்டு அன்கெட்டுமடிகலும், ஈற்றெழுத்துச் 

ovo) nh) மடி. FIND, (PHO tp Go) தாமிர பலவுக்கெட்டு முடிதலும் 

ப.ற்மிஇலவ மழையெரி.றுவப்பட்டனமவன்௪. இப்பபமையானகாகெள் 

பபைபப்புக்காலர்ெ தாட் மெம்பட்டிவர தலையுடைய வண்புசம்மூவா் 

பெயரா சிறப்பதன்றி இவராட்சிக்குரியமாடுசளில் இடையிடையே 

GO gn ai Dini YC அிற்றாசர்பெயாாற் பண்மடடிறப்பதென்பது இறி 

கோனே மலையமான், மலையன், மலைகாடன் அம பொழுந்தாகென்ச௪. 

“சசரன்பொறையன் எனப் பெயர்சிரந்தவனென்பது ஈன்.றணரக. 

மலையன் றிறம்பாடி”” எனச் Ron Rasa 0b Bl OUT HOOT மலையன் என் 

பதும் சோன்பெயரேயாதெளிக்துகொளக. குடதாடும், குட்ட நாடும், 

பூழிகாடும், சேரனாரிய மலையமானுடையனவேனும், இம் மலைகாடுமட் 

டிம் மலையமானாடென அவனாற் பெயர் சிறந்தது அவன் அக்காட்டே 

வதிரின்றதன்மையானென்.ற: எளிதிலுய்த்துணாலாம். இளம்பூரண 

வடிசளும், சசேனாவவாய ரம் எண்ணிய கொடுந்தமிழ்நாடுகளுள் மலை 

நாடி எனக்குறித்த நிலத்தையன்றே நச்சினார்க்ரினி௰ர் மலையமானாடு 

என்றெழுதினா; மலைநாடன் என்பது சேரனையே குறிப்பதென்று 

பலருமறிவர். ௮ங்கனமாயின் மலைகாடு சோனுடையதன் றி வேறொரு 

வ.ரடையதாகாது. இதனானும் இர்காமிடைய மலையமான் சேரனே 

எனத்சதளிக. மற்று மேல்கட ற்பச்சுத் துள்ள மலைகளையுடைய நிலம் 

என்னைகாரணத்தால் இப்பெயரை அக்காலத்துப்பெற்றதில்லையெனிற் 

கூறுவல்: மேல்கடலோரத்அுள்ளநிலங்கள் மக்சள்குடியேறி நாடாய 

தன்மையான் ௮வை குடகாடும், குட்டராடும் எனப்பெயர் சிறத்தன. 

அ௮அவற்றையித துள்ளகிலங்கள் மலையடாந்தனவேயன்றி ௮வை மச் 

கள் குடியேறியநாடாதற்றன்மைபில்லாதபடியால் மலைகாடென்று ௮க் 

காலத்துவழச்குப்பெருதாயித் ௮. மலைநாடு என்பது மலைகளையுடைய 

தும், மக்கள் குடியேறியகாடாகியதுமாய நிலனேயென்பது தெள்ளிது.



18 

- அக்காலத்து ௮வை வாசயோச்யெதையைப் பெருமையால் ௮ல் 

கனம்பெற்ற மலைநிலமே மலைநாடெனவழச்குப்பெற்றதென்.ற! தெளிர் 

அகொளக, இவற்றைக் கொடுக்தமிழ்காடுசளெனக் கூறுதலானும் அத 

Sion par paging. xan Blew றந்தரரடாதல் அணியப்படும். பிற்காலத்து 

இப் பழையபெயாகளெல்லாமாறி மலைகளதிசமாச விருத்தல்காரணமாக 

மேல்கடலோர BMGT eo மலகாடுி என். வழங்கத் சலைப்பட்டனர் ப 

Tag Ishi goss, இங்கனங்சொளளாக்கார் பழையோர் எத் 

துணையோ அ௮றிவொடு பகுத் துச்சாட்டியதற்குச் குற்றங்கூ.றாதலாகவே 

முடியுமென்ச, 

இணி ஈண்டுக்கூரியமலைகாட்டை மலையமான் என்றும்பெயர் காரி 

ஏன்பவளுக்கும் வழங்குகல்பற்றி ௮க்காரகாமிடனக் உறலாகாதோ 

வெளனின் அங்கனங்கூறுலாகாதென்ச, என்னை wih கூறுவேன், காரி 

என்னும் வள்ளல் முள்ஷர்மலையில் இடையிலுண்டாகிய தர்டிற்றர சன். 

௮வன் சோதற்கு ௨ று. துணையாய்கின். று மிசரனுக்கு௮டங்காத கொல்லி 

மலைஒரியைக்கொன்றவன். இவன்காலத்துக்கு எத்துணையோ முந்தியே 

பகுப்புடைய தமிழ்கா களிலொன்௮ு இவன்பெயர்கொண்டதென்பது 

பொருந்துவதாகாது. அன்றியும் ௮ம் மலையமான் என்னும்பெயர் 

அவன் சேரனுக்குத ௮ணையாயசாரணத்தான் அவனுச்குப்பட்டமாகச் 

சே னா நிகரப்பட்டதாமென றுகொள்வதல்ல.து அவணிய ற்பெயசென்ற 

௮ஓமாகாது. தன்றியும் இ வனினுஞ்டி றந்துவிளங்ரிய 1 சரரிமு தலிய 

வளளல்கள்பெயர்களான். நாடுகளின்பெயர்கள் வழங்கப்படாமையும் 

ஈண்டைக்குநோக்கிக்கொள்க. இச்சிற்ற ர்ச் இர்நாடிகளின் ஓரோர் 

௪ பகுதிகளை யுடையரல்லது வேறிலே ரனவுக்கொள்க, இவ pape 

இம் மலைகாடு காரியாகியமலையமானாடாகாமை தெளியப்படும். இதனை, 

சங்கரசோழனுலாவில், 

பாண்டியராரத்தின்பல்கலமோ--விண்டிப் 

பொரவிட்டசேரர்மலாடூபுறந்தக்து 

வரவிட்டவச்ரவடமமா” 

என வருதலான் ஈன்கறிந்துகொளக. 

இனிக் காரியாசிய மலையமான் முள்ளார்மலையையும், இருக்கோவ 

அரையும் உடையவனாவன் எனறு பழைய நால்களா னறியப்படும்.
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இவனுடைய இருக்கோவனூர் சேதிநாட்டதென்ப.அ “சே. நென்ளூட்டு. 
நீடுதிருக்கோவ.லா'" எனச் சேக்கிழார் கூ.றுதலா ஓணரலாம். இத் 

இருச்சோவ.லார்விஷயமாக மலையமான்சம்பந்தமான பலபலகதைகள் 

கேட்கப்படுகின்றன. இவன் அன்னைவயிற்றிலுயொமல் வேள்விரிறு 

தித்தகாரணத்தாற் றெய்வீகன் எனப்படுவான் எனவும், சேரன்மகளா 
சய பதுமாவதியை மணம்புணர்க்தான் எனவும், கொல்லிமலையை மேற் 
க ணுடைய இருமுளைப்பாடிகாட்டை.. கூவேந்தர்பாற் பெத்ருனெனவும், 
பெரியபுராணத்திற்கண்ட கரசிங்கமுனையரையர்க்கும் மெய்ப்பொரு 

ணுயனூக்கும் தந்தையாவான் எனவும், மூவர்முடியுடன் தன்முடியுஞ் 

சேர்த்துச்சூடிய நான்முடியுடையானெனவும், மலையரையன் அவதாரம் 
இவனெனவும, பாரிமசள் அங்கவை சங்கவையை மணந்தவன் எனவும், 

இவரன்றிச் சோழன்மகளையும், பாண்டியன் மகளையும் மணந்தவன் 

எனவும், இவரல்லாமற் ௪ த்யபுரி. ராஜகுமாரிசளையும் மணஞ்செய்து 

கொண்டானெனவும் ௮ண்ணாமலச்சதகம் என்னும் நூல் கூறும், இந்த 

ராற்கண் கொல்லியை எல்லையாகவுடைய இருமுனைப்பாடிகாட்டை 

இவன் வேந்தாபாற் பெற்றான் என்று கூறுதலால் ௮தன்கண் சேரன் 

மலைகாட்டுப்பகுதியும் ௮டங்குதல்கோக்டி இவலும் மலையன் மலைய 

மான் எனப்பட்டானென்றும், பிற்காலததுச் சேரன்பாற்பெற்ற௮ு இவ 

னாள்ன்ற மலைநாட்டுப்பகுதியை மலையமானாடென்றே கொண்டா 

சென்றும் கூறினுமிமுக்காது. எங்கனமாயினும் இக்நாடு இவனுக்கு 

என்றுமுள்ளதாகாது இடைபிற்கடைத்ததென்பதை இக்நூலும் கன் 

குணர்த்துதல்காண்க. இதசொண்டுபோலும் சேக்கிழார் மெய்ப்பொரு 

COBY LS CB) OD TF ர 

“மீசதிரன்னாட்டுநீடுதிருக்கோவலூரின்மன்னி 

மாதொருபாகரன்பின்வழிவருமலாடர்கோமான்”? என்றார் 

எனத் தெரிந்துகொள்ளலாம். ௦ SUS MEG மலைகாட்டுப்பகுத 

டைத்தபடியால் அவன்புதல்வரென்.று ௮ண்ணாமலைச்சதகங்கூறிய 

மெய்ப்பொருணாயனாரை அத்தந்தைசிறப்பெல்லாம் உடையாராகக் 

கருதி மலாடர்கோமான் என்பது பொருத்தமுடைத்தேயாகும். தெய் 

விகனுக்குரியகாட்டின்? ம்த்திசைப்பகுகியை மெய்ப்பொருணாயனாரும், 

மேற்றிசைப்பகுதியய  நரசிங்கமுனையரையரும் பெற்று தண்டனர் 

என்.ற ௮ண்மைலச்சதகங்கூறும். இவற்றையெல்லாம் அக்தூலுட்
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கண்டுகொள்க, இவன் தொண்டை காட்டவனாகலிருந்து சேரனொடு 

சம்பந்தஞ்செய்தகாரணத்தாற் ஜொண்டைரசாட்டார் சேரற்கு மைத் 

துனக்கேண்மைபாராட்டிமுறைமையுடையராயினாரென்று ஊடுத்தற்கு 

மிடனுண்டு, 

“சே ணுலாவுசீர்ச்சேரனார்திருமலைகாட்டு 

வாணிலாவுபூண்வயவர்ஈண்மைத்அனக்கேண்மை 

பேணரீடிய: மறைய துபெருந்தொண்டைகாடு? 

என்பலுகாண்க, அ௮ண்ணாமலைச்சதகத்தில் 

வந்துலகு புகம்கொண்ட தெய்வி௪ மன்னனெழின் 

மலையமான் றந்த பதுமா 

வதிமா இனைப்புணாக* தரிதாய்ப் பயந்ததொரு 

மைந்தனர இங்க முனையற் 

ச்ச௩டு நாடெனுக் இருமுனைப் பாடிகாட் 

டெல்லைக்குண் மலைமன் னனு 

யிருவென்.று முடிசூட்டி வைத்தபடி யாலதற் 

கேய்ந்தநர சிங்க முனையர் 

சந்ததியில் வர்தவாகண் மலையமா னென் றுபெயர் 

சாற்றநெடு மேற்றிசை யெலாந் 

தீங்யெ பெருங்குடி ளாய்கிறைக் துழுதுபயிர 

தானிடுஞ் செல்வர் கண்டா 

யர்தரர சங்கமுனை யரையர்பே ரன்புகெறி 

யருள்பெறு வசந்த ராய 

ரண்ணாவி னிற்.றுதிசெய் யுண்ணாமு லைக்குரிய 

வண்ணம லைத்தே வனே. 

என வருதலா னிவற்றதுண்மை எளிதிலறியப்படும். பதுமாவதி சேரன் 

மகள் er” Digger. கூறுதலானும் அச்சேவம்மிசியரேயாதல் 

பற்றி அவர்பெயரையெல்லாம்புனைக்தாராவர். சேக்கிழார் மலாடர் 

கோமான் என இவர் தம்பியாரைக்கூறுகலான் மலாடர் என்னலும் 

பெயர் பிற்காலத்துக் குடிப்பெயராயிற்றென்று எளிதிலூ௫க்கத்தகும். 

இக்கதையெல்லாம் சேரனே மலையமான் என நிகண்டுகளெல்லாக் கூறிய 

தனையே வற்புறுத்துதல் ஈன்.று கண்டுகொள்க,
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கச்சியப்பமுனிவர் பேரூர்ப்புாணத்திற், பொண்டைகாட்டவனான 

காரி சேரன்பால் மலைகாட்டுப்பகுதியைப்பெற og காரியென்னும் 

மலையமானாடாகிய காரணத் சான் மலாடாயய காட்டைத் தொண்டை 

நாடெனவே கருகினார். 

“மலாடும்வளர்பாண்டியும்வழங்குபுனனாடு 

நிலாவுதிறையா கநிஇிரிச்சமும்வழங்க 

விலா.மிமககுஞ்சர மும்வெய்யபொருண்மத்றுக் 

குலாவுசிறப்பெய்கியதுகொங்குவளநாடு'” 

என அவர் பேஜூாப்புராணக்.துப்பாகெலா னறியப்படிம். முதலிற் 

சேரன்பகுஇபிலிருந்த மலைகாடு காளடைவிற் ஜொண்டைகாடாயே 

தன்மையையே யிதுகாட்டும். 

இஃது இன்னும் ஒருவகையாளும் ஆராயப்படும். அகப்பாட்டில் 

 அ.ருவிபாய்ந்தகருவிரன் மந்தி 

செவ்வேரப்பலவின்பழம்புணையாகச் 

சாரற்பேளூர்முன் றுறையிழிதரும் 

வறனுறலறியாச்சோலை 

விறன்மலைநாடன்'' (௩௨௮௨) 

எனக் கூறுவதன் ஈண் பேரூர்முன் று)றயையுடையது மலைகாடென்று 

கொள்ளவைத்தார். இப்பேரூர் காஞ்சிவாய்ப்பேரூர் எனப்படிவதாகும். 

HD காஞ்சியாற்றின் முன்றுறையுடையதாதலுங்காண்க. இது 

கொங்குகாட்டுள்ளகலம். குடசிதம்பாம் எனப்பரெவெதுமிதுவே. இவ 

வூருடையநாடு மலைகாடெனலால் கொடுத்தமிழ்நாடாகிய மலைகாடு இப் 

பக்கத்ததென்று தெளிதற்கு இதுவுமோர் துணையாதல்காண்க. 

இனி முருசச்சடவுள் வள்ளியெனப்பெயரிய கூறவர்திருமகளைவேட் 

டது தொண்டை நாட்டி மேற்பாடியூர்ப்புறதி.துள்ள வள்ளிமலைபின்க 

ணென்பது சந்தபுராணத்தும், தணிசைப்புமாணத்துங்கண்டது. Oa 

நனம் அப்புராணங்கள் கூறுநிற்க அருணகிரிகாதர் “சேரமலைகாட்டில் 

வாரமுடன்வேட்ட சீலிகுறவாட்டி. மணவாளா””எனப்பாடுதலான் இவ 

வள்ளியைவேட்டது சேர மலைநாட்டின்கண் எனக்கொண்டனரென் று 

தெரியலாம். அருணகிரிநாதர் வள்ளிமலையைச் சேரகாட்டதென்று
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கருதியே இங்கனங்கூறினராவர், என்னையெனின் அவர் வள்ளி 

படர்கின்ற வள்ளிமலைசென்.ற. வள்ளியைமணந்த பெருமாளே" எனப் 

பாடுதலான் வள்ளிமலைபிற்ருன் வள்ளியிருந்காளென்றும், அங்குச் 

சென்று முருகக்கடவுள் மணந்தாரென்றம் கொண்டாரென்பது அறி 

யக்கிடக்தலானென்ச. இருஇிறத்தார்ச்கும் வள்ளிமலை என்பது ஒத்த 

தென்றும், ௮து Cerin so) தொண்டைசாட்டது என்பதே வேற் 

றுமையென்றும் அறியப்பிம். முற்சாலத்தே சோமாட்ட தாகவிருக்த 

வள்ளிமலை பிந்காலத்தே தொண்டைகாட்டதாக யாதாமொருரிமித்தத் 

தாற் சேர்த்துக்கொள்ளலாயிற்யென்று நினைக்சத்தகும், இதனாற் 

ஜொண்டைநாட்டிலுள்ள வள்ளிமலையைத் தன்னசத்துடையதாக இச் 

சேரன் மலைகாடி.க்தது அன்பதுமட்டில் இவவருணடூரியார்பாடல் 

உணா தீதுமென் க. 

இனி இளம்பூபணவடிசளும், மசனாவரை யரும் மலைகாடெனவழங் 

சியதை ஈச்சினார்ச்சினியர் மலையமானாரிஎன வழக்கிக்காட்டியது குட 

புலதீதுக்குடநாடி, குட்டராடு இவற்றின்பக்கத்துள்ள பெரியமலைகளை| 

யுடையநாடு என்று மயக்காமைப்பொருட்டென்.றும், சேனாயெ மலைய! 

மானுடையநாடு என்று தெளிதறபொருட்டென்றும் கூறினும் அமை 

யும். 

இனிக் குடராடென்பது சேரர் குடபுலமாழுதையுமுணர்த்தி 

அதன்கண் ஒருபகுதியாகிய கொடுந்தமிழ்காட்டையும், உணர்த்துதல் 

போல இம்மலைகாடு என்பதும், சே ர்குடபுலமாயெ மலைமண்டலமுழு 
கையுமுணர்த்தி அதன்கண் ஒருபகுதியாரயெ கொடுத்தமிழ்காட்டையு. 

முணர்த்துகல் நால்களிலெல்லாம் காணலாம், .. 

இனி இச்சோன் குடபுலத்தோர்பகுதியாயெ இம்மலைதாடு, மேற் 

கூறியவா ந்ருல் அகராட்டிடத்தது என்று கெளியப்படுமாயினும் அத, 

னெல்லை யுணரப்பட்டிலதாலெனிற் கூறுவேன். சேரன்பெயர்கறெக் 
5D “வானவன்கொல்லிக்குடவரை” எனப்பட்ட கொல்லிமலையானே 

யென்பது முன்னேகூறினேன். அவன்பெயர்சிறந்த கொல்லிமலை ஒரு 
புகனும், மலையமானாடென்.று ௮வன்பெயரா்ிறந்த மலைநாடு ஒருபு2னு 

மாமென்று சொல்லுதல் பொருத்தமுடைத்தாகாது, எக்கு அவ 

னுக்குச் சிறந்தமலையுளது அங்குத்தான் ௮வன்பெயர்சிறந்த மலைகாடும் 

3
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உளதாகும், பதிற் றுப்பதிஅைகாரரும் ““கொல்லிக்கூ D pss நீர்கூர் 

ம்மிசை”(௮0-ப.இ.)என் புழிக்சொல்லிமலையைச்சூழ்ந்தமலைகளை யுடைய 

no) stan Morano Sok. sor கொல்லிமலையைச்சூழ்ந்தகாடு 

என்னாது கொல்லிமலையைச் ர ழக்த மலைகளையுடையநாடூ எனத் தெளி 

வித்தலையுங்காண்ாா... இதனாம். கொல்லிமலையைத் தலைமையாகக் 

சொண்டு அதனைச் ரூமப் பலமலைகளை புடையதோர் நாடாதலின் மலை 

நாடெனப்பட்டதென் ய்ம்அுணரலாம். . இக்கொல்லிமலை சொங்கு 

மண்ட .ததுளதாதலின் இம்மலைகாடும் அம்மண்டலத்தி னோபகுஇயா 

யடங்குகலறியலாம். கொக்குகாடு இடையிற் நன்பெயரகொண்டு 

பெது்பதென்.று முன்னமா சொன்னேன். இது சேரனுக்குரிய காடு 

கள் சிலவற்றைன் சன்னசத்துச்சொண்டதாகும். மதுரைராட்டினுள்ள 

இருவாவினன்குடியைச் சேரர் கொங்குகாட்டகத்துவைத்து ௮ருண 

சரிகாதர் வழங்கியவா றன் இம் சொங்குமண்டலத்தன் பெருக்கம் 

உணரப்படும். ௮ வ 

44 இயக் தவுலாவாஃபாடிய 

G சரிகொங்குவைசா ஷா om GD.) 

லாவினன்குடிவாழ்வானதசேவர்சள்பெருமாளே”? 

எனவுரைக்தது காண்க. அவர் இங்குக் கொடுங்கோளூரிலிருந்தர 

சாண்ட சேரமான்பெருமாணாயனாருச்குக் கொங்குநாடுரியதென்.று 

பாடுதல் காண்க. இதனுந் பண்டைச்சேசர்கொங்குகாட்டின்பரப்பு 

எளிதிலறியப்படும், இவவாவினன்குடிக்கும் கொல்லிமலைக்குமிடையே 

தான் காவிரி, ஆன்பொருநை, குடவனு.ற எனப் பெயரிப.ஆ.றுகள் பல 

வுள்ள என்றுணர்க. குடவனாறு என்பது மேற்றிசையுடையவன 

தாறு என்று பொருள்படுதல் காண்க." அன்பொருநகை காவிரியுடன் 

கூடும் யாறென்று பதித்றுப்பத்து “மாமலைமுழக்கின்”” என்னும் பாட் 

டுரையானுணர்க.* இங்கனம் சேரர் குடபுலத்துள்ள தும், சேரர்க்குச் 

திறந்தகுடவரையாகியகொல்லியைக் தன்கணுடையதும், கேசர் 

கொடுந்தமிழ்மலைகாட்டைத் தன்னுட்கொண்டதும், சேரர்க்குரிய தன் 

பொருநை, குடவனுறுமுதலிய மாறுகளையுடையதும், மலைகாட்டுள்ள 

  

% ஒன்பொருநையைப்பற்றிப் பின்னரும் விரித்துரைப்பேன், ஆண்டுச் 

காண்சு.
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தெனப்பட்ட பேரூரையுடையதும், பாண்டிகாடுவரை பரந்த நில 

னுடையதுமாிய சோர் சொரங்குகாமி சோணாட்டெல்லையி, ஓள்ளதென் 

ப எல்லார்க்கு மொப்பதாகும், சேக்கிழார். ** கொங்காநாகிகடர் 

தருளிப் பொன்னாட்டவருமணைந்தாடும் பொன்னிகீர்காட்டிடைப் 

போவா”? எனக் கூறுதலரனும் இஃதறியப்படும். இ தனா் கொங்கு 

காடுஞ் சோழாநாடும் அடுத் துள்ளவா.று புலப்படும். 

மந்றுச சேக்ரிழார “கொங்காகாகெடக் அபோய்க் குலவுமலைகாட் 

Qaim? எனக்கூறியகனாற் சேரார்மலைகாட்டைக் கொங்குநாட் 

டுக்கு அப்பால்வைத்தகாரெனிற கூறுவேன்--சேகடிழார் ஈண்டுக் 

Fr. WAU Bi சேரமான்பெருமாணாயனார்காலத்துச் சேரரிருந்தராட்டைக் 

குறிப்பதன்றி வேற கொடுிந்தமிழ்காடு என்ற மலைநாட்டைக்குறிப்ப 

தென்று கொளளுதல் பொருந்தாது... இவர் பலைநாடென்றுசொண் 

டது சேரமான்பெருமாணாயனார் அரசபுரிந்த aim DanC aim com tes ரக் 

கத்றுநாட்டையேயென்பது அவர்பாடிய பெரியபுராணத்தா னறியப் 

படும். அது ௨௮ ரயாஇிரியா (முதலிய பல்லோர்கொள்கைப்படி குட 

நாடு, குட்டநாடு என இரண்டிலொன்றாவதன் றி இவிரண்டி ற்கு மப் 

பாறி பல கொடுந்தமிழ்காடுகள்கடந்து Aopen sii மலைகாடாதல் 

கூடாதென்க. மற்று அவர் மலைகாடென்று கூறியதெல்லாம் சேரர் 

நாடுமழுது மலைமண்டலமென்,.ரவழங்குதல்பற்றி வனக்கொள்சு. சேர 

மான்பெருமாணாயனார்காலத்துக் கொங்குகாமி சோர் ,உஐட்டுக்குரிய 

காயினும் அவராங்கில்லாமைபற்றிக் சொங்குகாட்டைச் சேரர் மலை 

மண்டலத்தினின் ற வே.றுபிரித்காரெனக் கொள்ளத்தகும். இப் பிற்: 

காலகிலைமையைத் துணையாச்கொண்டு சங்ககாலத்துள்ளதொ ன்றைத் 

துணிசலாகாதென்க. 

இனிச சேோமான்பெருமாணாயனூாகாலத்துக்குழுன்னே சோ 

தம் வலிகுன்றிச் சோழர்க்குத் தையளகின் ஐ ச.றுகிலையையெய்இனா 

ரென்பது ௮ச் சேக்கிழார் பெரியபுராணத்்அப் புசழ்ச்சோழகாயனார் 

வரலாற்றான் அறியப்படுவது. வலிகுன்றிய சேரர் பின்னே கொங்கு 

நாட்டுத் தல்கரைவிட்டுக in குடநாடு, குட்டகாடிசளிலெ 

சேரர் தங்கணாட்டக, தேயி ருந்து ப் Ib GS திறையளக்கின்ற a. மையை 

நினைந்து தங்கள் காட்டைவிட்டார் என்றுகொள்க,
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சென்று ஒதுங்கி னாசென்று பிற்காலகிலைமைக்குத்தகத் அணியப்படும். 

இதன் சங்ககாலத்துக்குப்பின்னே Compt வலிபிலராயினாரென்றும், 

சங்க. காலத்துக்குப்பின்னே சோழராழற் சோர் கொங்குநாட்டைவிட்டுத் 

தம் குடசாட்டொதுங்கெராகக்கூறுதல் பொருந்தாதென் றுக்கருதிப் 

'பிறர்கூறுவன பொருந்தாமை காண்க. சுந்தரமூர்த்திராயனார்காலத் 

தவரான சேரமான்பெருமாணாயனார்க்குச் ஈந்தரமுறர்த்தகாயனணாராற் 

பாடப்பட்ட புகழ்ச்சோழநாயனார் முந்தியவரென்பது தெ.ற்றெனவிளங் 

கும், ௮ப் புகழ்ச்சோ மழநாயனார் கருவஷாசென்று கொங்கரொடு குடபுல 

மன்னர் திறைகண்டவா நரு.ற கொங்கரொடு குடபுலமன்னர் வலிகுன் 

றித் தளர்ந்தவா றறியப்படும் என்க. இதனானும் சங்ககாலத்துச் சேரர் 

தலைமையும், சேரமான்பெருமாணாயனார்காலதீதுக்குழுன்னே சேரர் 

சோழா்க்குத் இறையிரிவொ ராரிய மில்மையும் எளிதிலுய்த் துணரப்படு 

Diners. YE PFCET PIGS ReopuyMeoun Suen Hayo Osrag 

60 CerrrsCa அ௮க்காலத்துமுரியகாதலுணரலாம். பிற்காலத்துல் 

'கொக்குகாடு குடபுலம் என்பது மறச்கப்பட்டிலதென்ப,து 

“சென் றசென் றகுடபுலத்துச்வெனுரடியாபதிகடொ.ற 

நன் றும௩ழ்வுற்றின்பு றறலஞ்சேர தலமுங்க ரனகமுக் 

அன்.றுமணிகீர்க்கான்யா.றுக்து.றுக.ற்ஈர(முங்கடந்தருளிக் 

குன்றவளகாட்டசம்புகுந்தார்குலவுமடி யேனசம்புகுந்தார்” 

என வெள்ளாசைச்சருக்கத்துச் சேக்கிழார் பாடுதலானும் அறியப் 
படும். இதன்கட் குடபுலக்துப்பதிகடொறறு மின்புற்றுத் தலமுங் கானக 

மங் கான்யாறுஞ அரமுங்கடக்து அப்பாற் குன் றவளநாட்டகம்புகுக்தா 

சென்று கூறுதல்காண்க, கொங்குகாடு சோருடையதென்பது இதன் 

பின்னும் மறக்கப்பட்டிலாமை முன்னே காட்டப்பட்ட “சேரர்கொங்கு 

வைகாவூர்சன்னாடகில்” என்ற அருணூரிராதர் தஇருப்புகழானறியப் 

பட்டதாகும். இதனான் முற்காலததும் பிற்காலத்துங் கொக்குகாட் 

| Le சேரர்க்கேயுரிமையாகவைத்துப் பாடினாருளரென்பதறியப்படும். 

இக் கொங்குகாட்டைப் பா ண்டியனொருவன் வென் அுகொண்டா 

னென்று இறையனார்களவியலுசை மேற்கோட்பாடல்கள் பலவம் 

மூன் அறியப்படும். சோழனொருவன் கொங்கரைப் போரிற்புறங் 

கண்டான் என்று (6 கொக்கு புறம்பெற்ற சொற்ற வேந்தே » (௩)
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என அ௮வனைப்பாடுகலானறியப்படும், ஈண்டுப் புறம்பெற்றகொய்ற 

மென்பது எதிர்ந்தார் புறக்கொடையைப்பெற்றதனாலாகய வென்றி 

ores Dart gy. இதனை யிங்ஙன மணராமையான் வேறுவேறுகூற௮ுவாரு 

மூளர். இப்பாண்டியரும் சோழரும் சோரை வென்௮அகொண்ட 

காலத்து ௮வர்காடு வென்றவர்க்குத்இறையளக்குஞ்சிறுமையை எய் 

தியதென்று கரு துவ தல்லது பழைய பகுப்புமுறையினின்றும் மாறிப் 

பாண்டிராடும், சோணாடுமாகமாறிற்றென்றுதுணிதல் பொருக்தா.து. 

அங்களனந்துணியின் “'காவிரிவைப்பிழ் புகார்ச்செல்வ”எனச் சேனைக் 

கூறுதலாம் சோணாடு சோராடாயிற்றென றும், செய்குட்டுவன்காலத் 

துத் தமிழ்காடுமுழுதுஞ் சோகாடாயிற்றென்றும் அசுற்குமுன் 

னெல்லாம் வழங்கியரகாடுகளின் பாகுபாடு ௮டியோடுஒழிக்அபோயிழ் 

நென்றும் கொள்ளகேரும். இதா தமிழ்தகாட்டுவழக்கன் மென்பது 

பண்டைச்செய்திகளை ,நுணுகி7காகறுவார்க்குப் புலனாகும். முற் 

காலத்துத் தமிழ்வேர்தாரகாவருள் ஒருவர் மற்றை இருவசை வென்ற 

விடத்து வென்றவா தோற்றவர்பாற் மிறைகொண்டி.ருப்பர், அகி 

கனமன்ராயின், வென்றவர் வென்றுகொண்டகாட்டின் சகொன்மை 

முடியைத்தாம்புனைந்அ அர்காட்டு முன்னிகழ்ச்சமுறையேமுறையாக 

அரசாள் at, இங்ஙகனமலலது பை ழயபாகுபா டன BOO Hil LO peru 

பாண்டிகாட்டைச் சோணாடாக்கனுசென் றும், சோணாட்டைப்பாண்டி 

நாடாக கினா 0 ன்றும், இவவிரண்டையுஞ் சாகா டாக்கனாரெ ன்று 

Boman Our aig a, Ogio. ay era மற்மை Bay Pou 0 sil goed 

மிக்கு விளங்கயகாலக்து மூவர்பொதியையும் ௮வனிட்டானென்ப.து 

சிலப்பஇகார த. துக்காண்டலானும் ; உழையூசையாண்டசோழன் இரு 

வரையும்வென்றபோது மூன்று முடியையும்புனைந்து. மூம்முடிச் 

சோழன் என விளக்கினானென்ப.து மீசவாரக்தானும் அறியக்கிடத் 

SOT gyi; வென்றேந்தர் வென்றுகொண்டராட்டின் பாகுபாடும், 

அ.சியலும், அழியாமல் ௮வவர்கா ட்ட.வாக்கு ௮வவவ்(வேக்காய்விள 

ங்கி காடாண்டார் என்றே துணியலாம். இக்காலத்தும், ஒவ்வோர் 

நாட்டை வென்றவேர்தர் அுவவக்கா...டின்பாகுபாட்டை அழித்த 

தியலாமல் அவ்வவ்வெல்வேரலே ௮வவர்காட்டைவைத்து TLD 

வழக்கங்கட்சியைய அரசாளுதலையுங் கண்டுகொள்க, இவவுண்மை 

யூணர்ந்தன்றே பிற்காலக்களிகளும் பாண்டியரும், சோழரும்கொ ங்கு
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வென்றதையறிர்துவைத்தும் 'சோர்கொங்கு' என்றேபாடுவாராயின 

செனதக்தெளிக. அவவக்காலத்துவென் த௮சசனைச் இிறப்பித்து 

மூனறுகாட்டையுமுடையானாக ஒருவனைப்புகழ்க் ததன்றிப் 

பாண்டியர்புகார்காடு, சோழர்மதுசைகாடு, சேராகொம்கை எனமாறி 

யாண்டும் பலாமேல்வைகத்து வழங்காமையாலும் இதனுண்மைகன்று 

தெளியப்படும், மிகவும் ௮ழகய இம் முறைகெட்டு நிலைதடுமாறி 

யது இழப்பப்பிற்காலக் இன்கண்ணேயாமென்று அராய்க்துகொள்க, 

யான இத்துணையுங்கூறியது * கொங்குகாடு ' எஞ்ஞான்றும் சோர் 

கொங்கு என வழங்கப்படுமேயனறிப் பாண்டியர்கொங்கு சோழர் 

கொங்கு என எந்நூலுளும் வழக்குப்படாசென்பதை யுணர்த்தவே 

மெனவறிக. 2சரர்கொங்கென்லும் வழக்கன் ஜிப் பாண்டியர்கொக்கு, 

சோழர்கொங்கென வழச்கின்மை பன்னூலும்வல்லார்லாய்க்கேட். 

Carts. பாண்டியருள்ளும், சோழருள்ளும் ஓரொருவேக்தன் 

வென்றதசைக்குறித்கற்கண் * குனிவார்சிலையொன்றி னால்வென்ற 

கோன்கொங்க காட்டகொல்லை ”' எனப் பாண்டியனையுங் £ கொங்கர் ” 

என ஒரு சோழனையுக கூறுகலெல்ளம் சேரனைக் (காவிரி மண்டிய 

சேய்விரிவனப்பிற்புகார்ச்செல்வ” (பஇற்-௭௩) என்றகனோடொக்கு 

மன்றிப் பிறிகாகாதென்றுய்த்துணர்ர்துகொள்க, 

இத்துணையுங்கூ.றியவழ்மும் சங்ககாலக்துக் கொங்கு சேர 

நுடையதன் திப் பியருடையகசன்மை கனறு தெரியலாம், ங்கு 

மாயின் அக்கொங்குகாட்டுரெல்லாம் அக்காடுடைய 2சரரையேசேர்க் 

தன என்பறு யான் கூறவேண்டுவசன்று: அக்கொக்குகாட்டுப்பல் 

லூருட் கருவூர் எனப்பெயரியதோருருண்மை பல தால்களான றியப் 

படும். இக்காலத்.தும் ௮க்கருவூர் ௮ப்பனனூல் வழக்கற்குமியையக் 

கொங்குகாட்டதென்ே தமிழுலகாம் கருதப்படும், Qua prem 

கூறியாங்கு காவிரியுடன்கலக்கும் அன்பொருகையின்றுமையை 

யுடையதாகும். சங்கப்புலவரானும், அளுடையபிள்ளையாசானும் 

பாடப்பட்ட இருக்கோயிலையுடையதாகும். கருவூர்த்தேதவராற் 

பாடப்பட்ட தஇிருவிசைப்பாப்பெற்றதாகும். அருண௫ிரிகா தராற் 

பாடப்பட்ட திருப்புகமுடையதாகும்: இவ்வூரை உமாபஇசிவாசாரியர் 

கொங்குமாட்டுத்திருப்பதிகளுளொன்ருகவுரைத்தார். Og Carat 

கொங்குகாட்டுள்ள காரணத்தாம் சேரர்கருவூரென்பது தெள்ளிது,
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மற்றிக்கருவூரைச் சேக்கிழார் 

“தங்கள் குலமரபின மு.கற்றனிககராங்கருவூர்” 

எனவும் 
“மன்னியவஈபாயன் சர் மர பின்மாககரமாகுந் 

கொன்னெடுங்கருவுரென்பசுடர்மணிவிதிமூதூர்”? 

எனவும் கூஅமாற்றாம் சோழராரெனக்கரு தினாரென்று நினை க்சுப்। 

படுமாலெனி2 கூறுவேன். சங்க நால்களிலேனும், சேக்கிழார்பெரிய 

புராணக்சேனும், அகர்குப்பிர்கிய நால்சளிலேனும், இரண்டு ௧௫ 

வூர் கூறப்படவேயிலலை, ஈங்கநால் கருவூரை 

கடும்பகட்டி யானை கெடுக்தேர்க்கோகை, 

தருமாளியனகர்க் கருவூர்?” (அ-ம்-௯௩) 

எனச் தெளிவாகச் 2சாரனுடையதென்றுகூறிற்று. யாப்பருங்கலக் 

காரிகை வுரைகாரரும்* குவூரைச் சோணட்டுக்கு மமற்கேக 

WYO FTES காட்டினா, '2கவாரக்தல மனைவகுக்தபெரியாரும் கரு 

வூரைக் கொங்குகாட்டேவைத்திட்டார. சேக்கிழாரும் இக்கொங்கு 

நாட்டுக்கருவாரையேகருஇக் கூறுமனராரென்பது அவர் “கொக்கு 

ரொடு குடபுலக்துக்கோமன்னர் திமைகாணக்......... கருவூரின்வக் 

sour’ sri” எனவும் “வர்துமணிம இிற்கருவூர்மருங்கணைவார். எட்ட 

 இருவானிலைக்கோயின் ஒந்துறவக்கணைந்திமைஞ்சி” எனவுக்கூறுத 

லான் கன்னுணாப்படும்.. அவர் புகழ்ச் 2சாழகாயனார் கருவூர்க்குப் 

போக்கது கொங்கரொடுருடபுலத்துக்கோமன்னர் இறைகாண?வேண் 

டியே என்று மிகவுஈன்றாகத்தெளிவித்தல் காண்க, அவர் சோணாட் 

டூர்கள் பலவற்றைக் கூ௮ுமிடத்செல்லாம் ௮வவூர்கள் சோணாட்டுள் 

ளனவெனச்தெரியுமா௮ ௮ர்நாட்டுவருணனை கூறிச்செல்லுதலும், இக் 

கருவரைச்சோணட்டதென அக்கனங்கூருமையும், நன்றுநோக்கிக் 

கொள்க, இப்புகழ்ச்சோ ழராயனார்புராணசீ?த இப்புகழ்ச்சோழர் 

உறையூரிலரசுபுரிந்திருந்தார் என்றும், ௮வவுறையூர் சோணாட்டுள்ள 

தென்றும் விளங்கப்பாடுகலுங் காண்க. அவர் உதையூரிலாசுபுரியு 

நானிற் கொங்கசொடு குடபுலத்துக் கோமன்எர்இிழறைகாணவேண்டிச் 

கருவூர்வந்தணைந்தார்எனவே கூறினார். பிறர்நினைக்குமாறுகோக் 

இன் குடபுலம் மேலைக்கடலோரச்து காடாகும்: இக்கருவூர்க்கும், sys 

ஒழிபியல் - a. 
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(GLY s ME GL O66 தூரமல்லாமல் கெறியருமையுமுள து. HS 

கடலோரத்துக்குடபுலமன்னர் இழைகாண இக்கருவூர்க்குச்சேற 

லெனோ? பிறர்கருச்அுப்படி கொங்குகாடுசான் சோசர்க்கல்லாத் 

தனிகாடாயிற்றே] ஆண்டுள்ளகருவூரிற் குடபுலக்கோமன்னர் 

திறைகாண்பதென் னோ 1 கருவூர்க்கும் புகழ்ச்சோழர௮ரசுபுரியும் 

உறையுூர்ச்கும் சாற்காததூரக்தா ?ன, ௮வவுறையூரிலிருக்கே சோழர் 

- இருவ/ இறையுங்காண்டலிலுற்ககடை யாறு? இவையெல்லாம் 

அஆராயப்புகின் அப்பிறர்கூ.॥வது பொருக்காதென்றுகானே புல 

"னாகும். சேக்கிழார் கொங்குராட்டைக் குடபுலமென்று தொன்னூல் 

வழக்கற்கியையவே கருதினாசென்பது வெள்ளானைச்சருக்கக்.துச் 

சுந்தரம் த்நொயனா தஇிருப்புக்கொளியூரவிராசயினின் ௮புறப்பட் 

டுக் குடபுலத்துச் வவெனடியாபதிகடொறும்போய் அப்பால் மலை 

மாட்டகம்புகுந்காகிரனக்கூறியவாற்றான்.. அறியப்படும், இசறி 

குரியபாடலை முன்னரே காட்டினேன். கொ ங்குகாட்டை அண்டுக் 

'குடபுலமென்றுகூறியவர் ஈண்டுக் குணபுலமென்னுநினைத்து அதம் 

"மகற்பக் கருவரைச் ?சாழரதூர் என்றார் என்று பொருள்கொள்ளு 

தல் துசம்பாவிதமாகும். இவகிடாப்பாடெல்லாம் சேரர் குடபுலம் 

இ௫்தென்ற௮ு தெரியாமையானே கேர்ந்ததாகும். இதன்கண் இவ் 

விராகமொன்னறுமுண்டாகாசபடி நோக்கிப் பொருள்கொள்ளின் 

உறையூர்ப்புகழ்ச்சோழர் மொங்கரோடுகுடபுலக் துக்கோமன்னர் 

இறைகாண அக்கொங்கரும் குடபுலமன்னருமுள்ள குடபுலத்தூர்க் 

குச் சென்றணைக்சார் எனவுரைக்கலே பொருக்கற்றுதல் காண்க, 

குடபுலத்தவரைக் கோமன்னர் என்றதனாற் கொங்கர் ௮வர் கழடங் 

இய சற்றரசரும் குடியுமாவர். புகழ்ச்சோழ குடபுலத்தைவென்௮ 

கொண்டதனால் ௮ங்கனம்வென்றகாட்டுத் தலைகர்க்கண்ணே அவர் 

இறைகாணச்சென்றார் எனவறிக. பிறர்கூறுமாறு குடபுலம் மேலைக் 

கடலோசகத்ததேயாயின் சோழர் நர் திழையைக் கருவூரிற்கொணர்க்த 

இன்னகாளின் ஈம்முன் ௮ளக்கவென ஓலைபோக்க நியமிப்பசென்க, 

அ௮ங்கனமொன்றும் நியமியாமையான் குடபுலமன்னர் கருவூரகத் 

தேனும், சோற்றகாரணசக்தான் ௮வ்வூசைவிட்டு அசன் பக்கச்தேனு 

முளராதல்பம்.தியே குடபுலக்கருவூர்க்குச் சென்ராசெனப்படுமென் ௧,



25 

புகழ்ச்சோழநாயஞர் கருவூர்சென்௮ மொய்யொளிமாளிகையி 

ன த்கானிமண்டபத் தரியாசன தீதமாந்து அம்முற்றதிதுக் GHA YSN 

மன்னர்கொணார்த இறைகண்டார் எனக்கூறியவிடததுக் கொய் 

கரையே கூராமையானும், குட புலமன்னரையே கூறிவி? லானும் 

கொக்கா தனியரசரரகரமைகன் குணரப்படும, குடபுலமன்னவர் 

வேற்௮காட்டினின் ௮ கருவூர்க்ருத் இறையளத்தற்காக வக்தாரென 

அங்குக் கூருமையாலும் குடபுலமன்னர் ௮வ்விடத்கவராக நெளியப் 

படும். தறைகண்ட?சோழர் குடபுலமன்னரை அவர்காட்டுக்குச்செல்ல 

விடைகொடுத்தாரென்.று அங்குச்கூருமையானும் யான்கூறுவதே 

கரு ததென்றுணர்க, சேக்டுழார் விறன்மிண்ட காயனாருடையஊரும், 

கொங்குகாட்டு த்திருப்பதியுமா கிய திருச்செங்குன் .நா ரை மலைகாட் 

டுளதெனவைத்துச் * டசரர் இழுகாட்டூர்களின்முன் சிறக்தமூதூர் 

Crago prt” எனப் பாடுதலானும் இக்கொக்குகாட்டைச் சேரர் 

நாடென்றுகொண்டாரென்று துணியப்படுமென்றுணாக. இங் 

நனக்கூ௮கன்றசேக்கழார் இக்கொங்குகாட்டுக்கருவூரைத் 4 தஸ் 

கள்குலமாபின்முதற்றனிககர்'*? எனவும் 4 ல ௩பாயன்சீரமாபின் 

மாககரம்"” எனவுங்கூ௮ுவராயின் அதனுணுக்கமிஃதென்று ஆராய்க 

தறிந்து முன்பின்டுரணாமை உரைக்கவேண்டுவதாகும், சேக்கிழார் 

கருவூரைப்பற்றிக்கூறிய இவ்விரிடத்தும் கேசே சோணட்€ரென்றும், | 

சோழரூரென்றுங்கூ௫ுமல் ௮தன்சம்பக்த க்கை மரபின்மேலேற்ஜியே| 

கூறுகின்றார். புகழ்ச்சோழர்க்கு வென்றுசம்பக்சமல்லது Sav wen 

பர்தமுளதாயின் ௮தைவிளங்கச்சொல்லுவாரென்றேகொள்க. சேரா: 

ஊரரன்௮ உலகெலார்தெரிர்தகருவுசைச் சோழரூபென்று.க அதல். 

பொருக்தாதென்பதை ஈன்குணர்ந்தே கருவூரைப்பற்றிச் சோழர்மா 

புக்கேலும் சம்பந்தமுண்டாடுவன் று.தராய்க்துசண்டு ௮.தனையே' 

ஈண்டுக்கூறினாராவர், கருவூர் பாற்கரபுசம், பாற்கரக்ஷேத்திரம் 

என்னும் பெயருடையதாதலின் சோழர்தங்கள்குலமரபின்முதல்வ 

னான சூரியனுடையாகரமாகும் என்பது கருத்தாகக்கொள்க, மர 

பின்முதல்வனுடைய ககசமாதற்சிறப்பான் முதன்மையாகய ஒப்பற்ற 

நகாமாயிற்.று, புகழ்ச்சோழர்க்கு வென்றுகொண்டசம்பக்தமன் மிக் 

குலமசபானோக்கிலும் சம்பந்தமுண்டென த் தம்மரியபெரிய புலமை | 

யானியைத்துச சேக்கிழார்பாடிய தில்தென்றுணர்க, முன்னரும். 

4
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அகபரின்சிர்பரபின்மாககரமாகும் என்ற உமிக்கருத்தேபற்றி 

பென்றுகொள்க, இவர்க்குமுன் வகை.நால்செய்த நம்பியாண்டார் 

ஈம்பிகளும் இப்புகழ்ச்சோழரைக் * கோசனராதன்குலமுகலோனல 

மன்னியபுகழ்ச்சோழன் ”” (இருக்கொண்டர் திருவந்தாதி-டு௦) எனக் 

கூறிய தனையும் ஈஎண்டைச்சேற்பகோக்கக்கொள்க,. ஆண்டுத் 

காமசைநாயகனணான சூரியனாகிய சாழர்குலமுதல்வனுடையகலத் 

தைத் தன்பானிலைபெ௮வித்தவனென்று கூறுதல்காண்க, தங் குல 

(ம தல்வனைசூரியன் சேர்கருவரையுடையனாயினாற்போலப் புகழ்ச் 

சாழரும் அகனையுடையராயினாரென்பதுபற்றியே இவ்வுவமைசெய் 

யப்பட்ட தாகும். இவ்வகை நாலில் இவ்வுவமையாற்குறித்த பொரு 

ண்மையையே யுள்ளக்தமைக்துப் பிறிதொருவகையாற சேக்கிழார் 

கூறினாசென்ேகொள்க, (சாழர்க்கே என்றும்உரிமையாக்குவது 

YN EEE SGT UT oor 

மன்னிநீடியசெங்க இரவன்வ ழிமரபிற் 
ஜொன்மையாமுதற்சோழர்தந்திருக்குலத்துரிமைப் 
பொன்னிகாடெ ணுல்கற்பகப்பூங்கொடி மலர்போ 

னன்மைசான்றதுராசுபட்டின த்திருககரம் ” 

என்பதுபோல் விளங்சவுரைப்பரெ ன்க, கருவூனாப் பாற்கரபுரமென் 

பு அகன்புரணச்திறகண்டிகொள்க. அவ்வூரை வைதிகரெல்லாம் 

பாஸ்கரக்ஷேக்ரமெனவழங்குகலை இன்றுங்கேட்கலாம், ** கருவூரை 

யிலங்கவளர்பாற்கரபுரமென்றிசைப்பர்தொன்னூலியலோரே,”” (தல 

மூமை) என்பது கருவூர்ப்புராணம். இது பாஸ்காக்ஷத்ரமாயின் 

சோழர்தங்கண்மரபின்மாககரமேயாமன்றோ,. இவ்வாறு கவித்துவ 

வன்மையாற்கூறியதனை தணுசோக்சாது அதனையேசரிச்தரமாகச் 

கொண்டு இடர்ப்படுவார்பிறரென்க, சோழமண்டலசதகமுடையார் 

சோணுட்டுமாயன்மார்பலரையுமெடுத்தோதுகின்றவர் புகழ்ச்சோழ 

நாயனார் உழையூரிலாசுபுரிர்சவரென் ௮கொண்டும் அ௮வர்சரிதம்கிகழ்க் 

கத கருவூர்க்ணென்பதுபற்றி அவரை எடுத்துக்கூறுமல்விடுதலா 

னும் கருர் சோழமண்டலத்தூரன்றுதல் தெளியப்படும், . 

: கடல்மெக்குத் தெற்குக் கரைபுரள்வெள் ளாற௮ு 
குடதிசையிற் கோட்டைக் கரையாம்--வட இசையில் 
ஏணட்டு வெள்ளா கிருபச்து 61 DST SE 
சோணுட்டுக் கெல்லையெனச் சொல்,”



By 

என வழங்கும் வெண்பாவால் சோணுட்டெல்லை கருதூரைப்பும4 

இட்டே கோட்டைக்கரையளவாய் கிற்பதுகாண்க, இதனுண்மை அடி 

யிற்*குறித் கிருக்குக்குகிப்பா௮ுமுணர்கமு சங்கழால்களும் பின்னூல் 

களும் ஒருபடியாகச் சேரருடை பகன்றுகெளிவிக்க கொங்குகாட் 

டுச்சிறக்ததோரூரினை முன்பின்௮.ராயாது சோழாதென்றுகூறிப் 

பண்டைத்கமிழ்வரம்பழியச் செய்யுள்செய்பவர் சேக்கிழாரல்ல 

ரென்௮ தெளிந்துகொள்க. இத்துணையுங்கூரியனகொண்டு சேரர் 

கொக்குக்கருவூர் '2சரர்கருவூுசேயென்றுணர்க. ர 

இனிச் ( சோழா i br 5a OLD, சேசர்கொங்குகா டும் ஒன்றையொன் 

ற்டுக்அள்ளதன்மை முன்ன?$ர விளக்களிட்டீடன். சோரும், மீசாழு 

ஒருவசோடொ Tat இகலிப் பலகாலும்போர்புரிரஈ்கது தொன் 

ல்களில் மிகுதியாகக்கேட்கப்படுதலான் சேரர் !ரசாணாட்டையும், 

சோழர் கொங்குநாட்டையும் பகைப்புலமாகக்கரு இனரென்றுணரத் 

த்கும். சோழாக்குக் கொ ங்கு பகைப்புலமாதல் *: கொங்குபுறம் 

பெற்ற -கொற்றவேக்சே ”' (௩௭௩) எனச் சோழனைப்புமப்பாட்டி௰ 

கூறியதனலைறியப்பட்டது. இதனாற் 'சோழாபகைப்புலத்தூரைச் 

சோழரூசென் ௮ தால்கள்கூர௫ூவென்.று தெளிக துகொள்க. 

ந ங் ரூ . a . . ரூ ப 

இக்கருவூர் சோர் கொங்குகாட்டதாதலாற சோரூரென்றுண 

சப்படுமாயினும் இதன்கண்ணே. 'ரீசாவசசர் மாளிகையுடையராய 

வதிந்தாரென்பது எ த்ருக்பெம துமெனித ற், கூவேன், 

பு par ஹாற்றில் 

*The last of these names os (Kottakarai) means ‘ort, bank’ and 
tradition says that it refers to the great embankment of which 
traces still stand in the Kuhtalar வியி. The Karai Pottanar 

river is also supposed to haveormed part of the homndary and to 
have obtained its name from that fact. The Karai Pottanar is a 
small stream rising in the Kollanpalai. 

—- Page 25 Gacetter of the Trichinopoly District. 

"The name signifies “the river which marked the boundary”, 
and native tradition which appears to be tounded on fuct, says 
that the stream was once the boundary between the Pandya, Chola 
and Chera Kingdains. 

—Page 8 Gazetter of the Trichinupoly District.
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* இவன்யாரென்குவையாயினிவனே 

புலிகிறக்கவசம்பூம்பொ.றிசதைய 

வெய்கணைகழித்தபகட்டெழின் மார்பின் 

மறலியனைனைகளிற்றுமிசையோனே 
களிறே,முக்ரீர்வழங்குநாவாய்போலவும் 

பன்மீனாப்பட்டி ங்கள்போலவுஞ் 

சுறவினக்கன்னவாளோர்மொய்ப்ப 

மரீ இயோ.றியா தூமைந் துபட்டன் ற 

கோயிலனாடப்பெயா்க தில்லம்ம 

பழனமஞ்ஞையுகு த்தபீலி 

கழனியுழவர்சூட்டொடுதொகுக்குக் 

கொழுமீன் விளைந்தகள்ளின் 

சரஸ்... விழுநீர்வேலிராடுழவோனே. 
இது DEM [pest முடித்கலைக்கோப்பெருக ற்கிள்ளி கருவூரிடஞ் 

செல்வானைக் சுண்டு செரமானக்துவஞ்சேரலிரும்பொழையோடு 

வேண்மாடத்.துமமலிருர்து. உறையூர் ஏணிச்சேரிமுடமோூயார் 

பாடியது” (Wm) 

என இருத்தலைக் கழ்ருர்பலருமறிவர். ஈண்டுப் புறப்பாட்டுரை 

காசர் *களிற்றுமிசையோனாகிய இவன் யாரென்குவையாயின், காடு 

இழவோன்: இவன் களி௮மகம்பட்டது? இவன் நோயின்றிப்பெயர்க 

எனக்கூட்டி வினைமுடிவுசெய்க”' என்றும், பெருஈற்கிள்ளி களி௮ு கை 

யிகந்து பகையகத்துப்புகுந்கமையான் அவற்குத்திங்குறுமென் 

றஞ்சி வாழ்த தியமையால் இது வாழ்த்தியலாயிற்.று”? என்றும் ஈன்கு 

விளக்னொர். இவற்றாற் சோழன்பெருகற்குள்ளியென்பான் தன் 

சோணுட்டெல்லையகத்தே ஓர்காற் களிழார்க் துசெல்லும்போது ௮து 

மதம்பட்டுக் கையிகர்து சோழனுக்குப்பகையகமாகயே கருவூரிடஞ் 

சென்றதென்றும், அங்ஙனம் பகையகமாகிய கருவூரிடம்புகும் அக் 

சனிற்றைச் மீசாழற்குத் அணையாய்ப்போர்த வாண்மறவரும், பழகய 

பாகரும் கம்வலியாற்றடுத்து வேண்டுவனசெய்யவும் மதத்தால் 

அவற்றைமதியாது கருவூரிடஞ்செல்லத்தலைப்பட்டதென்னும், இவன் 

வாண்மறவருடன் களிழார்ந்து கருவூர்மேல்வருதலைச் சேரன் 

அ௮க்துவள்சோலிரும்பொறையென்பான் சோழன்பசையகமாகய ௧௫
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வூரிடத்து வேண்மாடம் என்னும் மாளிகையின் உபரிகைமே 

லிருந்து தன்கண் ணாுனேகண்டு தனக்குப்பகையாகிய ஒருவன் வாண் 

மறவர்புடைசூழக் களிர் துவருவானாகநினைந்து முகம்வேு 

பட்டுத் கன்பக்கத்து ௮வ்வேண்மாடத்துபரிகையிலேயிருந்த உறை 

யூர் ஏணிச்சேரிமுடமோசியாரென்னும் புலவர்பெருமானை இவன் 

யாரென்௮வினுவ அதற்கு அவர் சம்நுண்ணறிவாலும், சேரனிலு 

மூற்பட்டு கிகழ்ர்தவற்மையெல்லாம் ஆராய்க்துகண்டதுணிவாலும், 

களிதார்ந்துவருஞ்சோழனை முன்னமே தாந்செரிக்திருக்ததன்மை 

யானும் இங்குக்களிதாரக்துவருவோன் 8ீர்காடுதழவோனாயெ 

சோழன் இவன்பகையகத்துப் படையெடுக்துவருவானல்லன்; இவன் 

யானை மதம்பட்டது: அது வாண்மறவரையும் பாகரையுமதியாது 

கையிகர்.து, ஈங்குவாராநரின்றமது. இதனால் நீ இவனைப் 

போர்க்குவருவானாகக்கருதிச் செவாதருள்க, சோழனும் கோயில 

னாய்ப்பெயர்க என்னு உண்மையைத்தெளிவித்துத் தம்போருளுக் 

கும் பெரும்புலமைக்கும் சற்பது செய்தாரென்றும் நன்றாக த்தெரிந்து 

கொள்ளலாம், புலவர் இருபெரு வேந்தர்க்கும்போர்நிகழ்ந்து பிர 

மாதம்விளையாதபடி காத்தலைமேற்கொண்டு இது பசைப்புலத்துப் 

படையெடுத்தலன்று ; யானைமருவியோசதியாதுஈதம்பட்டது : இக் 

களிற்றுமிசையோன் நீரகாடுடையசோழனென்பதியானறிவேன். 

களிறு மதம்பட்டதாலும், பகைப்புலம் புகுதலாலும் உண்டாம் Mus 

Boe இவன் தப்பிநீங்குவானாகுக என்று சோன் வெகுளியை, 

மாற்றியருளினாரென்று கொள்ளத்தகும். இசனாற் சோணா௫-க௫ 

ஆசை. யடுத்ததென்றும், ௮து சோழர்க்குப் பகையகமெனவும், 

சோணாட்டு மதம்பட்டகளிறு ௮டங்காதுவெகுண்டெமழுக்து கையிகக் 

தாம் பாணித்தலின்றிக் கருவூர்புகுமள வில் அவவளவு ௮ணித் 

தாக இக்கருவூருள்ளதென்றும் ஈன்குணரலாம். உறையூர் எணிச் 

சேரியிலுள்ளவராதலான் முடமோசியார் தம்மூர்ச்சோழனை முன் 

னரே ஈன்கறிக்தவராவர், உறையாகக்கதோர் சேரியாகலின் உறை 

யூரேோணிச்சேரி எனப்பட்டது. வேண்மாடத்துமேலிருந்து இவை 

பெல்லாக்கண்டவாந்ரான் அம்மாடம், ஊர்சூழெயிலினும் மிசவுயர்ந் 

இருத்தல் பெறப்படும். இங்கனமன்றி எயிற்புற த்திருந்கதோர் 

மாடமிஃ்தெனினு மமையும். ஆட்கமாடம், வெள்ளிமாடம் என்பன
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போல இஃ துமொன்றாகும். மூடமோடியார். தம் உையூரைநீக்கி 

இச்செய்தி நிகழ்தற்குமுன்னே சேரனை ௮வனது ஊர்க்கண்ணே 

சென்று கண்டிருக்காரென்பதும் இதனானே கொள்ளத்தகும். இப் 

புறப்பாட்டில் * இவன்யாரென்குலையாயின் '' என்றிருக்கலாற 

சேரனும் புலவரும் கண்ணற்காணக்கூடிய அவ்வளவு அணித்தாக 

மதக்களிறு சோழனைத்காக்கச்கொண்டே கருவூர்ப்பக்கத்து வர 

லாயிற்றென்றுணரத்தகும். களூவூரைப்பகையகம் என் ஐதனாற் 

சோழன் களிழார்க்கது முதலிற்றன்னகம் என்று ஈன்றுதுணியப் 

படும். இச்செய் இதயெல்லாம் சோணுட்டின் மேற்கெல்லையிலுள்ள 

தென்ன யாப்பருக்கலவுரைகாரரா்கூறிய கருவூர்க்கன்றி மேல்கட 

Corrs gp பெரியதோர் கொங்குமண்டலத்அக்கப்பாலுள்ள குட 

காட்டிற் கருவூர் என்றபெயரே எக்நாலானுகி கூறப்படாத பிறர் 

& கொடுக்கோகூாக்குக் சனவினும்பொருக்காதென்பது அறிஞ 

சாராய்க் துகொள்வாசாகுக. இதனாம் சோணாட்டையடுத்துள்ள ௧௫ 

வூர் சோழர்க்குப் பகையகம் என்றும், ௮துவே சேரர் பெருமாளிகை 

களையுடையசென்றும், சேரனைப்பார்த்தற்குப் பண்டைத்தமிழ்ப்புல 

வர் அக் கருவூர்க்குச் செல்வது கான் வழக்கமென்றும் ஈன்குணர்க்து 

கொள்க. இவ்வரிய பு௰ப்பாட்டு, கருவூர்த்திசையளியா த அலையும் 

கெஞ்சமாகியமரக்கல கதைக்கொண்டுழலும் நல் ஓுயிரர்யெமீகானுக்கு 

அளியா க கலங்கரைளிளக்குப்போல விளங்குவசாகும் என்று தமி 

மன்புடையாரெல்லாம் அறிந்துகொள்க. இதி சேரர்கொகங்குகாடு 

சே ர்மலையாகிய கொல்லியையும், ?சரர்யாறாகய அன்பொருநரையை 

யும், சேசர்கொடுக்தமிழ்காடாகய மலைமாட்டையும் உடையதாயினாற் 

போலச் சேரர்கருவூரையம் உடையகாகல் தெளியப்பட்டதாகும். 

இங்கனம் அன்றாயின் ஊரொருபுமனும், மாடொருபுமலும் மலையொரு 

புறனும் யாறொருபுறனுமாகி யிடர்ப்படவேண்டி வருமென்க. 

இனிப் புறப்பாட்டுரையாகிரியரும், கெலப்பதிகார அரும்பத 

௮ரையாிரியரும் வஞ்ச - கருவூர் என்று உரையெழுதினூர் என்பது 

அறிஞர் பலரும் அறிவர். இங்கனமே கிசண்டுதா லுடையாரெல் 

லாங் கூறினார். இவற்றால் ஓரு ரிருபெயர்சளையுடையதென்ப.து 

பெறப்பட்டதாகும். இவ்கிருபெயரும் இவவாடிரியர்களிட்டபெய 

ரன்௮ ; பண்டைச்சங்க நூல்களிழ் கண்டனவேயாகும், “கடும்பகட்
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ஒயானைகெடுந்தேர்க்கோசை, இருமாவியனசர்ச்கருவூர” (௮௪ம் -! 

௬௩) எனவும்,  *! ஒனிறுவேற்சோதையோம்பிக்காக்கும்லஞ்சி ” | 

(அகம்-௨௬௩) எனவும் வருசலான் ௮றிச. இவ்வஞ்ி பகைப்புல, ச) 

யடுச்துள்ளகாசணம்பற்கியே சேரன் ஓம்பிக்காக்கும் வஞ்சியென்றா 

செனவறிக, இங்கனர் சொ னூலுட்பயின் ) இவ்விருபெயருள்ளும், 

கருவூர் வழக்கின்கண்ணும் பெயரா தலானே கனிலை எளிதிலறியப்: 

படுமென். றுமொண்டு வஞ்சியென்றுவருமிடந்தோறும் கருவூர் 
என்றெழுதினாரென்றுய்க்இணரப்படும், வழக் ஈன்கட்பிரசித்திபெம் 

க் கருவுரென்னும்பெயருடைய ஊர்கள் பலவுளவாயின், அவற் 

௮ட் டாம்சருகியது இஃ்தென்று எளிடஇனுலகறிர்துகொள்ளுமா.று 

ஏற்ற அடைகொடுக்துரைப்பா, ௮ம்கனம் ௮டைகொ டு துக்கராமை 

யான நாலா சிரியரும், உரையாூரியரும் கருவூர் என்று கூ மியதெல் 

லாம் இரூரை ய குறிக்குமென்று கெளியலாம். சேக்ழொர்மட்டும் 

பிற்காலத்துச் சோமான்பெருமாணாயனாரிருக்கத கொடுங்கோஷூசை 

மகோதையென்னும் பெயருடன் வஞ்சியென்றும் வழங்கனூ. இத 

ஞ் பிற்காலத்துச் சேரமானபெருமாணுயனாரிருக்தது கொடுங்கோ 

சர ராகிய வஞ்சியென்௮ துணியப்படும். அக்கொடுங்கோசஞூசை அவர் 

யாண்டும் கருவூரென்று வழங்காமையான் பண்டை அூரியர்கூறிய 

பழையசேரரிருர்த கருஷர்வஞ்சி வேடுமன்று எளி.இற்றுணியப்படும். 

வஞ்சிக்குக் சருவூரென்றபெயசே வழக்கன்கணுள்ளதாமென்ப 

தியான் மேற்கூறியவாற்ரானுணரலாம். அப்பெயர்வழக்கம் we 

கொடுக்கோளூர்வஞ்சியுடையதாயின் அதனையன்றேமுற்படக்கூறு . 

வா. செய்யுளினல்லாமல் வழக்கனும் வழங்கும் ஆற்ற லுடைமையா 

னன்றே உரைகாரரும் கிகண்டுகாரரும் வஞ்சியைக் கருவூரென்௮ 

கூறிக்காட்டினார்.  அவரெள்லாம் வஞ்சியைக் கருவூரென்றபெய 

ரானே விளக்கியது ௮வவஞ்சியென்னும்பெயர் பிற்காலத்துச் சேர 

மான்பெருமாணயனார் ௮சசுபுரிக்த கொடுக்கோளூர்க்கும் இடப்பட்டு 

வழங்குதலை ஈன்கறிர்து, பண்டை நூலாருக் தாமுக் கருதியது ௮ஃ 

தன்று; இஃ்தென்௮ணர்த்தவேயென்பது ஈன்குணரத்தகும். கர. 

8) ர்வஞ்சியை யாண்டும் யாரும் கொடுங்கோளூர், மகோதை,, அஞ் 

சைக்களமென்னும் பெயர்களான் வழங்காமையாலும், கொடுக்கோ 

ளூர்வஞ்€னயக் கருரென்௮ மாண்.டம் யாரும் வழக்காஎ பயாலும்
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(இவை தம்முள் வே௮ வேறு என்பது எளிஇிலுணாப்படுமன்றோ ? 

! இவவுண்மையினை யிக்கனம் ஆராயாது மயங்னொர்பலர் என்க. பிற் 

! கால நூல்களையும், மு.ற்காலநால்களையும் ஒருங்குகம்றுச் செந்தமிழ்க் 

கடனிலைகண்ட கச்சியப்பமுனிவர் தாம் பாடிய பேரூர்ப்புராணத்து 

“அனடுத்துயாபூசனையாற்றியகிலமுக் 

தானளித்தலினாற்கருவூரெனத்தக்கது 

வானடுத்தெழும்வஞ்சிபசுபதியாயினார் 

பானகஞ்செனர்பாழியுமானிலையாயிற்ே?", 

(குழகன்குளப்புச்சுவடுற்றபடலம் ௧௨௦0) 

என ஐயந்திரிபமப்பாடுதலான் யான்கூறுவதே மெய்யென்று அணிச, 

இவவாிரியர் சேக்கழார் பெரியபூராணத்தை எழுத்தெண்ணிப்படி த் 

தவசேயாவரென்றியான் ஈண்டுக்கூறவும்வேண்டுவதோ 8 அந்தால் 

கற்றகன்மேலு மிவர்க்குண்டாகய துணிபு இஃ்தென்னு நினைத்துக் 

கொள்க, இவற்றாற் பண்டைச்சங்க நால்களிலும், yal peng 

களிலுங்கண்ட கருவூர் வஞ்சிக்கும், பிற்காலத்துச் சேக்கிழார்மூலிற் 

கண்ட கொடுங்கோளூர் வஞ்சிக்கும் யாதோரியைபுமின்மை ஈன் 

குணா்க்துகொள்க. இப்பாட்டானே கருவூரென்றபெயர்க்கார 

ணமுமறிக, இச்காரணம்பற்றி இதனைச் சபிஜமாஈகரமெனக்கூ௮வர்,. 

'கொங்குகாட்டுப்பேரூர் கிர்ப்பீஜமாஈகரமெனப்படும், இதனாலது 

|பிறவாகெறி என்று கமிழிற்கூ௰ப்படும். 

இனி 'ஊரெனப்படுவதுறையூர்” என்றவிடத். து யாதோரடையு 

மின்றேனும் உறையூர் என்னலும்பெயர் சோழரது sions ee 

சராப்பள்ளிக்குன்றைத் சன்கணுடையதாகிய ஈகரையேயுணர்த்து 

தல் வழக்கனொாற்மலானேயென்பத அறிஞர்க்கெல்லாம் ஒப்பது, அது 

போலக் கருவூர் என்புழியெல்லாம் சேரா.தலைநகராய்த் தண்ணான் 

-பொருரைக்கசையிலுள்ளதாய்ச் செக்தமிழ்காட்டின்மேலதாயுள்ள 

-மாநகரையே வழக்காற்றலாற் செவ்வனக்குறிக்குமென்று துணியா 

ராயின் ஆரியர்கள் ௮தனை அப்பெயரான்வழங்காரென ௮மிந்து 

கொள்க, கூடன்மதுரையென்றுரைப்பது மிதுவேபோலுமென்க, 

கூடலென்று பெயருடைய பல்லூர்களின் விலக்கியுணரவே மதுரை 

யென்ழெழுதப்படுவதென்க, இக்கருவூர் முற்காலத்து மிசப்பெரிய
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சோர் மாககரமாயிருக்ததன்மையால் அதிகப்பிரசித்திபெற்.று வழங்கப் 

படுவதாகும், தொல்காப்பியச் சொல்லஇகொா£ வேற்றுமைமயங்க யலி 

ள்ள :: இதனதிதுவிற்றென்னுக்களவியும் ? என்னுஞ் சூத்தா 

வுனைக்கண் உரையாசிரியர் இளம்பூரணவடிகள் “*உணையூரிற்பெரிது 

கருவூர் என்புழி உறையூர்க்குப்பெரிது கருவூர் ” என்று கூறியவாற் 

மூன் இக்கருவூர் சோழர் உழையூரினும்பெரிதென் ௮ தெரிஈ்துகொள் 

ளலாம். இக்கருக்தானன் ர பன்னாலுள்ளும், இச்கருவூர் மாரகர் 

என்று வழங்குவதென்று துணியப்படுமென்ச. இது சோழர்தலை 

நகரினுஞ் சேராதலைககா Ol ரிகென்்। தையா க்காமலிராது. 

இஃது உறழமையூரையடுத்தில்லையாயின உமையூசை எல்லைகாட்டி. 

உறையூரிற்பெரிது கருவூர் என்று கூருரெனவுணாக. சங்கச்செய் 

யுளிலும் இக்கருவூரைக்கூறிபளிட கத்துத் “இருமா வியனகர்ச்கருவூர்”” 

(அகம் - ௬௩) என இதன்பெருமையெல்லாக் தோன்றக்கூறியதுகி 

காண்க, 

இதத்கேற்பேவே கிறிஸ் துபிறகதபின் நாம்று மப்பத்தொன்ப 

தாம் ஆண்டிலிருக்க தாலமி என்னும் 'ரமற்றிசையாளர் தாமெழுதிய 

பூகோளழமூலில் நந்தமிழ்காட்டைக்கூறுமிட த்துக் கேரளபதிகளு 

டைய ராஸ் கானம் இருக்குரூர் கருவூர் என்௮அகூறி ௮தனைக்கடற் 

கசை ஊர் வரிசையின் வைக்காது உண்ணாட்டூர்களுடன்வைத்தகனை 

யும் கோக்கிக்கொள்க. அவரும் கோளபதிகளஞூர் கருவா என்று 

கேட்டு வசைந்தவாற்றான் ௮அவே எங்கும் வழங்கிய பிரசத்திகாமம் 

என்பது ஈன்குணாரப்படும், இதனானேயன்றோ ௩ம் உரையாளர்; 

பலரும் வஞ்சியென்ற கால்வழக்குப்பெயர்க்குக் கருவி ரன்ற உலச, 

வழக்குப்பெயசை ௨ை sur sarap இனாசாவர், 

இனி இக்கருவூர் வஞ்சியென்றுபெயர்பெறுதலைப்பற்றிச் ல 

கூறுவேன், இவவூருள்ளவிடம் வஞ்சிவனமெனவும், வஞ்சுளாசணிய 

மெனவும் வழங்கப்படும், வடமொழியுள் வஞ்சுளம் என்பதனையே 

சிமிழில் வஞ்சியெனவழங்குவர். தமிழில்வஞ்சியென்பது வடமொழி 

யிற்போலச் சிலமரங்களின்பெயராகவும், ஒர்வகைக்கொடி யின்பெய 

சாகவும்வழங்கப்படும், இது தமிழில் மரத்.தக்கும்பெயரென்பத. 

5
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₹ ஞாண்சகொணுண்கோலின்மீன்கொள்பாண்மக 

டான்புனலடைகரைப்படுத்சவரா௮ 

ஞாரரிஈறவுண்டிருக்சசக்தைக்கு 

வஞ்சிவிறகிற்சுட்டுவாயு ௮க்குக் 

தண்டுறையூரன்பெண்டிரெம்மை£ (௮கம்-௨௧௭௬) 

என வருதலானஜஹியப்படும், இதனைப் பி௫ின்மாமென்பர் பிங்கலந்தை 

தாலா; அவர் “ வானீரம்பிரின்வஞ்சியாகும் £ என மரவகையில் 

விலவமரத்துக்குஞ் செங்கருங்காலிக்கும் இடையேவைத்தோ துதலா 

னி கறியப்படும். “* வடியேர்தடக்சண்ணிவஞ்சிக்கொம்பின் ருளிவ் 

வருவாள் போலும் '' (யாப்ட (ருங்கலவிருத் தியற்கோள்) என்னு 

மிதன்சண் வஞ்சிக்கொம்பென்பதனானும் இது மரமா தலுணரப்படும். 

இம்மாத்தின்கொாம்பினை இளமாதர்க்குவமையாகவுரைப்பர், அதனால் 

 வஞ்டிக்கொம்பு ?” என்று உருவகப்படுக் தினார், இர்சாமணியினும் 

“: வஞ்சியங்கொம்பனாள் ” (௩௫௮) எனவருகல்காண்க, பெருங்கதை 

யினும், 
 இன்னொலிவிணைப்பண்ணொலிவெரீ இ 

வஞ்சிக்கொம்பாத்தஞ்சு...... 

ஒளிமயிற்கலாபம்பரப்பியிவ்வோர் 

சளிமயில்கணங்கொண்டாடுவதுகாண்மின்? 

எனவருதலானும் இது மாமாகல் துணியப்படும், இதனை வன்னிமச 

மென்பர் கச்யெப்பமுனிவர், இது கொடிக்கும்பெயரென்பது பூங் 

கொடிவஞ்? '' எனவருதலானரியப்படும். இக்கொடியினை மாதர் 

அண்ணிடைக்கு உவமிப்பா; **வஞ்சியிடையமீர்” (சிலப்,) எனவும் 

: வஞ்நுண்ணிடை '' (சந்தா.) எனவும்வரும். 

வஞ்சுளம்என்பது வடமொழியில் வேசஸம், வாநீரம் என்னும் 

பெயர்களையும் உடையசாகும். அம்மொழியிலும் அப்பெயர்கள் 

மரத்துக்குக்கொடிக்கும் வழங்கப்படும், இங்கனம் மரத்துக்குங் 

கொடிக்கும்வழக்குதலை (பக்கம் 47-48 டாக்டர் அப்பர்ட் பதிப்பு, 

வைஜயக்இநிகண்டிற்கண்டுதெளிக., மஹாசுவியாயெ காளிதாஸரும் 

ரருவம்சகாவியத்தில் 

£ஐ-2$ரரணா௦வஊ ௩8-௩60_2-3-55 அவா குஷி௦ட-ா யாசிவ 

சூ.தாவலாக்ஷ்.சஹிொ5 வரதரா, 5 \OGa aso?



ப்பி 

என்பதனால் வேதஸம் கொடியென்பதனை ஈன்குகாட்டினார். ஈதியின் 

வேகத்தினின்று வேசுஸலமானது எங்கனம்வணங்கித் தன்னைக்காத் 

அக்கொளளு? SLOT DBE TG LD ௮வவைதஸலிருச்தியைமேற்கொண்ு 

ஸிம்ம?சச௪த்தாரும் வணக்காரை!2வரறுக்கும் (சகு) ௮வணினின்று 

தம்மைக்கா த்துக்கொண்டார்கள் என்பதுபொருள். இதன்கட்குறிக் 

கப்பட்ட வைதஸவிருக் இ FU RH SELIG BUT னுங்கண்டதென்று எண்டு 

மல்லிகா கஸூடரியென்னும் உசைகாரர் விளக்குகின்றார். கஇ3வகத்து 

க்குவணங்க, அதன் ?வேகமொதழிர் சவா ிறகிமிா் துகி? குமியல்பின து 

மவதஸம் என்பதுபெறப்படுகலான, இதுசகொடு யாதலதெளியப்படும். 

இவ?வகஸம், வஞ்ொதலை இவளிரகுவம்சக்தை மொழிபெயர்த்த 

விய வாசகேசரியார. 

இன்னவாமிதியைகசோக்கிக்களிகொண்ட விகல்வேன்மன்னன் 

றன்ன சாஞ்சரதைபோயகெறிதொறுஞ்சாராநின்ற 

மன்னாமாமலையைவவளியெடுத்தெறி, கரங்கவாரிக் 

கன்னிமாஈஇயினின் றவஞ்சு?யசகடுத்கார்மன்னோ. 

எனப்பாடுகலானறிரந்துகொள்ளலா.ர். இகல்வேன்மன்னன் சர்தை 

போயகெறிதொனுஞ்சாராகின்றமன்னர். மலைகளைப்பெயர்த்தெடுத் 

கெறியுமலைநீர்ப்பெருக்கையுடைய ௮ ழியா த பெரியயாற்றினின்ற 

வஞ்சியையேயொ த்தார் என்பதாம், உத்தரராமசரித சாடகத்தில் 

பவபூதியயென்னும் பிபருங்கவிஞர் 4வா.நீரவீறகு? (௨-௩ ௬) எனவும் 

: சு8௦இவ௦ 8-௨. 6_தர? (௨---௩௯) எனவும் வழங்குகலானும் இது 

வடமொழியிழ் கொடிக்குமிகுதியாகவழங்கப்படுமென்றுணர்ந்து 

கொள்க. விருதச், லகா என்பன வடமொழியிற்கொடிக்குப்பெயர்கள், 

இவற்றையெல்லாமாரசாயாது வஞ்சுளம் என்பது வடமொழியிற் 

கொடிக்குப்பெயராகாதென்று துணிர்துவரைக்தாருமுளர். இவ்வஞ் 

சுளம் ௮இகமாக அடர்க்தவிடம் வஞ்சுளாரணியம், வஞ்சுவனம் என 

வழங்கப்படும். கொடியும், புல்லும், கல்லும், பூவும், மரமும், பிறவும் 

மிகுதியாகவுளளதன்மையம்றி இலவைநிஹழைக்க இடம் வன 

மென்றுபெயர்பெறும். வனம்என்ப.௫ கனியேவழங்குமிடத்து மரங்க 

ளடர்ந்தவிடம் என்பதைக்குறிக்குமேயன் றி புல்லங்காடு, காப்பாரணி 

  

   
யம், சரவணம், நெருஞ்சிக்காடு, CBS dan ae Lor D 

கானம், குவளைச்காடு, பவம் q TPA bes துத் BIB; 

அமு ANA Uf, MARE
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தன்னைவிசேடிக்சபொருண்மிகுதியாகவுள்ளவிடத்தை க் குறிக்கு 

மென்பது ஆராய்ந்துகொள்க, இவற்றால் வஞ்சுளா ரணியம்என்பது 

வஞ்சிமாமடர்ந்தகாடெனவும், வஞ்டிக்கொடியடர்ர்சகாடெனவும் 

பொருள்படுமென்றுணர்க்துகொள்க, 4 மன்கருவூர்நீர்வஞ்சியும்'' 

| (வராககிரிச்சருக்கம்) என்றார் பழனித்தலபுசாணமுடையாரும். 

இனி வஞ்சுளாஎன்னும் .ஆகாசாந்தபதம் வடமொழியில் மிகுதி 

யாகப்பால்கறக்கும்பசுவுக்குப்பெயரா தலின் அ௮ப்பசுக்கணிழைக்தகாடு 

எனவும் பொருள்படும், ஒசூர் ஒருகாரணம்பற்றியே பெயர்கொள்ளு 

மென்னும் நியதியில்லை. காஞ்சியென்னும்ஈகரப்பெயர்க்குப் பலபல 

காரணங்கள் கூறப்படுதலைக் காஞ்சிப்புராணமுதலிய மூல்களுட்கண்டு 

கொள்க. காஞ்சியென்னும் மரம்பற்றியும் காஞ்சியென்ப ; இசைமுசு 

னாலஞ்சிக்கப்படு தலினா லுங்காஞ்சியென்ப ; காஞ்சனஈதியைக் காஞ்சி 

யென்பதுபோல ஏழுநாழிகையளவு வானம் காஞ்சனம்பொழிந்த 

ஊரா கலாற் காஞ்சியெனவுங்கூறுப. “*காஞ்சனம்பொழிகாஞ்சியதன் 

கண? என்முர் ஐயங்கொண்டாரும். இங்கனங்கொள்ளுமிடத்துக் 

கொடிபற்றியும், மரம்பற்றியும், ஆன்பற்றியும் வஞ்சவனம் எனப் 

படுமென்றுகொள்க. சீத்தலைச்சாச்கனார்  பொற்கொடிப்பெயர் 

படூஉம் பொன்னகர்.'” (மணிமம, ௨௬) எனவும், பூங்கொடிப்பெயர் 

படூஉக் இருந்திய ஈன்னகர் (0. ௨௮) எனவுங் கூறியவிடங்களிற் பூக் 

கொடியாகிய வஞ்சியின்பெயர்பெறுககர் என்று கூறினாரல்லது வஞ் 

சிக்கொடியைத் தன்கண்ணுடைமையால் அதுபற்றி ௮ப்பெயர்பெற்ற 

நகர் என்று கூறினாரில்லை. ஒருவர் : எண்கோவைகாஞ்9 ?” என்பது 

பற்றி எண்கோவைப்பெயர்ப€உமின்னகர்என்௮கூறினால் ௮௫காஞ்ச 

யென்று குறித்சாரென்பதல்லது ௮வவூர் எண்கோவையுடையதென் 

௮ம், அதுபற்றியே காஞ்சியென்.று வழங்கப்பட்டதென்றும் கார 

ணக்கூறத்தலைப்படின் அது எட்டுணையும்பொருந்தாதென் ௮ு௮ணிதல் 

போல ஈண்டுந்துணிக. பூவாவஞ்ச), வாடாவஞ்சி என்பனவும் நக் 

கருத்தேபற்றிவக்கன. ஈண்டுக்கூசிய பூவாவஞ்சியும், வாடாவஞ்ச9 

யும் ௮க்கருவூரிலுண்டு ; ௮துபற்றியேசான் அப்பெயர்களைக்கூ,சினூ் 

என்று ஒருவர்வாதிப்பது எவவளவு பொருக்தாதென்று கொள்ளப் 

படுமோ ௮வவளவே வஞ்டிக்கொடியுடைமையால் கொடிப்பெயர் படஉ 

மென்பதும் ஆம்எனக்கொள்க, பூங்கொடிப்பெயர்படூஉம் என்னுக்
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தொடர் பூங்கொடியின் பெயரைப்பெ உம் என் ௮பொருள்படுதலல் 

லது பூங்கொடியுடைமையால் அப்பெயர்பெலூ உம்எனறு பொருள் 

படாமையும் கோக்குக்கொள்க, பிற்கூ.தியதேகருத்தாயின் அதற் 

கேம்றசொற்களால் விளங்கவைப்பரென்றுகொள்க, மஹாமழஹோ 

பாத்தியாய ஸ்ரீமான் ௨. வே. சாமிகாகையசவர்களும் இஃது ஒரு 

கொடியின்பெயரைப்பெற்றதென்பர் என்ற கல்லது இஃ்தொரு கொடி 

யாற் பெய்பெற்றதென்று கூருமையும் கண்டுகொள்க, (மணி-அபி 

தானவிளக்கம்) இவ்வெல்லாம் நுணுகி ஆராயாது இஃ்கொருகொடி. 

யான்மட்டும் பெயா்பெற்றதென்று மயங்குவாருமுளர். 

இச்சங்க நூல்வழச்கெல்லாக் கத௮த்தெளிர்த கச்செயப்பமுனிவர் 

பேளூர்ப்பு ராணத்து 

“வன்னிரீள்வனமிருத்தலானஃதுவஞ்சியென் ௮ுபெயர்மேளிய, 

தீன்னமாஈகாடுததுஈம் மருவினை துபூசைபுரிகற்றியாம் ” 

எனக்கொடியைக்காரணபாக்காது வன்னிமரமே வஞ்சி என்ன 

கொண்டு வன்னிவனமிருக்தலான் வஞ்சியெென் று பெயரெய் 

தியது என்முதெளிலித்தார். இவரிங்நனங்கொண்டதற்கோர்கார 

ணம் உய்த்துணரப்படும், காணமமைர்தகாசறுகாட்டுப் பரணரென் 

ணும் பாவலர்பெருர்சகையார் இவ்வஞ்சியிலாசுபுரிஈ்த செக்குட்டு 

வனைப்பாடிய ஜஐக்தாம்பத்தில் 

: தாணிலியரோ *திபுகழ்க்தயாக்சை 

அளங்குநீர் வியலகமாண்டினிதுகழிர ந்த 

மன்னர்மறைத்ததாழி, 

வன்னிமன்றத்து விளங்வயெகாடே (பதிற்-டு-௪) : 

எனப்பாடியதன்சண் வன்னிமரத்ையுடையதோசிடம் வன்னிமன் 

றம் எனச் சறப்பிச்துச்சொல்லப்படுவது. இஃது இறந்தமன்னர் 

யாக்கையைத தாழியிற்கவிக்கு மிகொட்டுப்பக்கத்ததென்று தெளி 

யப்பீடுவ.து. இப்பதிற்றுப்பத்துரைகாரரும் ““வன்னிமன்றநமென்றது 

அக்காட்டில் வன்னிமரச்தையுடைய இடத்தினை; ௮துசான் பிணத் 
(தொடுசென்றாரெல்லாருமிருந்து மன்றுபோறலின்மன்றெனப்ப்ட் 
டது?” எனவுரைத்தார். இவ்வன்னிமன் ஐத்தையுடையகாடு வன்னி 

வன்மென்று வழங்கப்பட்டசோவென ஊகித்தற்கும் இடனுண்டு,
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இங்கனம் மாத்தான் வஞ்சுளாசணியம் எனப்படுதலேயன் றி, 

மிகுதியாகப்பால்கறக்கும் பசுவாகய காமதேலனுபோந்தவனமா தலான் 

௮ப்பெயசெய்தியசெனச் கூறிலு மிழுக்காது. இப் பி.ம்கூறியபொருள் 

ஆனிலையென்பதனோடு பெரிதும்பொருக் அதல் கண்டுகொள்க. வஞ் 

சுளா என்பது பசுவிற்குப்பெயராம்போது அகாரார்தபதமென் 

Doris, இதறகிப்பொருளுண்மை வைஇயக்இரிகண்டிற்காண்க. 

ங்ஙனம் பல காரணங்களான் வஞ்சியெனப்பட்ட ௮ இக்கருவூரென 

வறிந்துகொள்க,. இஃதிவவிடத்தது என்று பேரூர்ப்புராணத்துக் 

கச்சியப்பமுனிவர் ஈன்குதெளிளித்துள்ளார். 

அம்புறுவ்கைமத'3வழமேய்க துபபில்சோலைசூழ்க்தவ கனுச்சியி 

னாம்பாத்இனடி நின்றெழுக்தொழுகுமாம்பராவதிவடா இினி௰ 

மேம்பழுத்துவருகாவிரிக்குடதிசைக்கணூர் ததுலவுகாஞ்சியென் 

றோம்புனெ றகுடிஞைக்செனாதொருசபிசமாககரமுண்டமீசா. 

சபிீசமாககர ம்-கருவா, (பேஸூர்ப்-குழகன், ௧௦௭.) 

ஆம்பராவதியின்கரையே௩டக்தாக்கிடைத் 

கோம்படா வகைசோமன் பணிந்தசோமேசனைக் 

கூம்புருதவன்பாற்குழைந்சேத் இிக்கும்பிட்டுப்போய் 

நாம்படா தருணலகும்வஞ்சித்தல௩ண்ணிற்தே, 

Tor yarn Duan pm grants. (cag chp seer.) 

காமதேனு வழ்பட்ட இடனாதலின் இக்கருவூரச்சிவபெருமான் 

கோயில் ஆனிலையெனப்படிமென்றுகூ௮ுவரென்பது 

படட ட்ட்டிவ கப்பட்ட உட்பட வக & (Thay (ol Tear BEES SB, 

*வானடுத்தெழும்வஞ்சிபசுப இயாயினார், 

பானகஈஞ்சேர்பாமியுமானிலையாயிற்றே”? 

என்பதனாற் பெறப்பட்டது. இத்திருக்கோயிலுளெழுக்தருளியிருக் 

குஞ் சிவபெருமான் பசுபதியென்றழைக்கப்படுவர், *பசுபதிகர்ப்ப 

புரத்திலறுமுகப்பெருமாளே” என்பது அருணகிரிராதர் திருப் 

புகழ். *'கருவூர்ப்பசுபதியே'” என்றார் உமாபதிஏிவாசாரியரும், 

இப்பசு। (இராமக்.துக்குப் பொருள் பலவுள ?வனும் சாதாரணமாக
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யாவருக்கொள்வது ௬ஷபதச்தையுடைய பதி என்பதேயாம், இப் 

பசுபதியினருளாலே உல. ற்றோன் மி மாகிலம்விளக்னெவன் செங்குட் 

டுவன் என்னுஞ் சோனென்பது 

“அனேஅர்ந்தோனருளிற்றோன் தி 

மாகிலம்விளக்கெய மன்னவனா தலின் 

செய்தவப்பயன்களுஞ் சிறக்தோர்படி. வழுவ் 

கையகத்தனபோற்கண்டனை” 

என்று இறுஇச்காதையில் இளக்கோவடிகள் கூறுதலான உணாப் 

படும், வஞ்சியிலுள்ள இப்பசுபதியைய இச்செங்குட்டுவனைப்பாடிப் 

பரிசில்பெற்ற பரணர் 

பண்சைப்பாடி ப்பலிகொண்டாய்பா மேழும் 

பண்கைச்செய்தபரஞ்சோ தி - பண்ணா 

வெருதேறியூர்வாயெழில்வ ஞ்சியெங்க 

ளெருதேறியூர்வாயிடம் 

எனச் சவெபெருமான் றிருவர்தாதியிற் பாடியவாற்றுன் இக்கோயிலின் 

ஜொன்மை ஈன்னாணரப்படும். ஈண் டும் வஞ்சியி ற்சிவபெருமானை 

எரு? தறியூர்வாயென்று முன்னிலைப்படு ச்சிய adem tr, ௮தனை 

அடுத்து இடம் என்றதனையுப, வள்சி என்றதனையும் ஈன்கு 

கோக்கிச்கொள்க, இளங்கோவடிகள் “அனே மார்க்தோன்' என்ப 

தும், பரணர் “எருசேறியூர்வாய்' என்பதும் ஒரு கடவுள் வடிவையே 

குறிப்பதென்பது தெள்ளிது. பரணா செங்குட்டுவனைப்பாடிப் 

பரிசில்பெற்றவசாசலான் அச்செங்குட்டுவன் திரு ச்சம்பியாராகய 

இளங்கோவடிசகளோ டொருகாஒத்தவரென்ப தியான் கூற்வேண்டுவ 

தன்று. 1பண்ணவெரு?ச ரியூர் வாயெழீல்வஞ்சி' என்றது பண்ணி 

னிமையைய ரியும். ஆக்கள் எ௱:இுகளில்ஏறிச்தவழ்கின்ற இடத்துள்ள 

அழகிய வஞ்சிஎன்னுஈகரம் என்று பொருள்படும். இதனாற் 

சொல்லியது நிலப்பண்பு, அஃதாவது அர்கிலத்து ஆக்கள் செருச் 

கால் எருதேரியூரூமென்.று அதன் நீர்வளமும், புல்வளமுங்குறித்த 

வாரம், இதனால் வஞ்சுளாரணியம், அனிலை என்பவற்றிற்கேற்ப 

வும் பசுபதியென்பதிற்கேற்பவம் இவ்வஞ்சியைப் பசுச்செல்வத்தால் 

வருணித்தாரென்று கொளளப்படூம். இவவூரிடத் தள்ள நதியும்
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அன்பொருக்குவ௫ என்னும் பொருளில் அன்பொருக்தம் எனவழக் 

குதலுங்கண்டுகொல::. இவ்வூரம்மையை அருணகிரிநாதர் “கோகு 

லத்தி” எனவழய்குவர், 

௮வா 

வெற்றிப்பொடி யணிமேனியாகோகுல 

சத்திக்கிடமருள் சா தகவேணியர் 

வெற்புப்பு/மது$ீெெெழல்காணிய--ரருள்பாலா 

வெழ்புத்தடமுலையாள்வளிகாயக 

சித்தத்தமாகுமராவெமையாள்கொள 

வெத்றிப்புகழ்கருவூர் தனின் மேவியபெருமாளே, 

எனப்பாடினார். இதனாலும் இவவூர்க்குக் கோருலசம்பக்சமே 

மிகுக்துணரப்படும், இக்கருவூரைக் கோவூர் அனூர் எனவழக்கு 

தலையும் கலபுராணசத்துட்காண்க, இளங்கோவடிகளும் இவவூரைக் 

“கோககர்? என்றார். அரும்பதவுரையாசிரியர் அதற்குத் இருநகர் 

எனப் பொருள்கூறினார். கோவினிடச்.ஐ.த் இருமகள்வ இன்னா 

ளென்பதுபற்றி ௮ங்ஙனங்கூறினா போலும், அ௮ருண௫ூரிகாதர் தர் 

இருப்புகழில் இவ்வூரை *உயர்கருவைப்பஇ? என்றும், “குடகிற்கரு 

ay என்றும் “வெற்றிப்புகழ்தருகருவூா”” என்றும்'பசுப இகர்ப்பபுரி” 

என்னும், 'வஞ்சி' என்றும் விளக்கப்பாடியுள்ளார். இதன்கட் குட 

இற்கருவூர்' என்றது மேத்றிசையிலுள்ள கருவூர் என்றவாறு, இவ 

வூரைக் குடபுலவஞ்சியென ஆன்றோர்வழங்கியஅபற்றி இவரும் இவ் 

வாறு கூறினார். குடம், குடகு, குடக்கு, குடகம் இவை (மேற் 

றிசைக்குப் பெயரென்பதுணர்க, இங்கனமின்றிக்*குடகுராடென்௮ 

கொடுக்தகமிழ்நாட்டையுஞ்சுற்றிய  தமிழொழிந்தகாட்டிலுள்ளது 

- கருவூர்என்றுசொள்ள ஏலாமை கன்குணர்க்துகொள்க, குடபுலத் 

- தைப்பற்றி முதற்கண்விரித்தோதினேனாகலான் இக்கருவூர்வஞ்ு 

யுள்ளநிலம் குடபுலமென்பதுகெளியப்படும், சேசக்இ மாரும் 

கொங்குகாட்டைக் குடபுலமென்.றுவழங்கியுள்ளாரன்பதை முன் 
னே காட்டினேன், இனி ஒருசாரார் கருவூர் கொக்குகாட்டுள்ளதன் 

      

*குடகுமாட சமிழ்நாடன்மை மேலே சாட்டினேன்,
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சென்௮ம் சோணட்டேயுள்ளதென்றும் மயங்குவர். அவர் சேக்கிழார் 
இருஞானசம்பக் தமாயனார்புர £ஈணகத்து 

செங்கட் குற்வரைத்தேவர் போற்றும் 

இகழ்திருவிங்கோ ய்மலையின்மேவுய் 

கங்கைச்சடையா ர்கழல்பணிக து 

கலர் தளிசைப்பதிகம்புனை ந்து 

பொங்காப்பொழில்குழ்மலையு மற்றும் 

புறத்துள்ள கானங்களெல்லாம்போ மிக் 

கோங்கிற்குடபுலஞ்சென் றணைடதார் 

கோ இன்மெஞ்ஞானக்கொழுந்தனையார் 

அப்பாலைக்குடபுலத்திலாறணிர்தா ர மரகோயி 

லெப்பாலுஞ்சென்றேததித்திருரணவினையிறைஞ்சிப் 

பைப்பாந்கள்புனைந்தவரைப்பாவிப்பண்ட மாடன் ற 

வைப்பானசெக்குன் நார்வக் சணைக்துவைகனார் 

பருவமருப்பொன்னிப்பாண்டிக்கொடுமுடியார்தம்பா ச 

பருவிவணங்கவெள ததமிழ்மாலைம ம்ந்துசா த.இ 

விரிசுடரமாளிகைவெஞ்சமாக்கூ டல்விடையவர் தம் 

பொருவிருனம்பலபோ றறிக்கு இசைட்போ அகன்றார் 

சேல்வக்கருவூர்த்திருவானிலைக்கோயில்சென் விறைஞ்சி 

நல்லிசைவண்டமிழ்ச்சொற்றொடைபாடியச்நாடகன்று 

மல்கயமாணிக்கவெற்புமுதலாவணங்வெ்து 

பல்கு திரைப்பொன்னித்தென்கரை த் கானம்பலபணிவார் 

எனக்கூறுதலை யறியாராவர். சேக்டுமார் “கருவூர் த்தருவானிலைக் 

கோயில்சென்றிறைஞ்சிச் சொற்றொடைபாடி ௮ந்காடசன்று” என் று 

தெளிவுறப்பாடுதலான் ௮து சோணட்டெல்லையிற் சொங்குகாட்டே 
யிருப்பது ஈன்குபுலளாகும். இங்கனம் அணிக்தாதலானன்றே 
சேழன்முடி த்தலைக்கோப்பெருஈற்கிள்ளியூர்க்சகளிறு மதம்பட்ட 

வளவில் சேரமான் அர்துவஞ்சோலிரும்பொறையிருக்த இக் கருவூ 

ரிட.ஞ்சேமலாயிற்மெனவறிக, (பறம்-௧௩) சென்றசென் றகுட 
புலத்து”? (வெள்ளானை) என்பது முதலாக இங்கனம் பலவிடத்துஞ் 

சேக்கிழார் கொங்குமாட்டையே குடபுலமென்று தெளியவழக்இ
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யிருக்கவும் அவற்றையெல்லாம்ஆராயாது கொங்குகாடொழிக்த 

மேல்கடற்பக்கத்துமலைகாடே. குடபுலமென்றும் ௮ம் மலைகாட்டுக் 

கொடு. கோளூரே குடபுலவஞ்சியென்றும் சம் மனம்போனவாறு 

அணிக்சார் பிமரெனவறிக, சேக்கிழார் குடபுலத்துப்பதிகடொறும் 

இன்புற்றுத் தலமுங்கானகழுங்கானயாறுங கற்சுரமுஙகடக்து சுந்தா 

மூர்த்திநாயனார் மலைநாட்டகம்புகுக்கார் என்று வெள்ளானைச்சருக் 

கத்துத் தெளியக்கூறியதுகொண்டும் இருஞானசம்பந்தகாயனார் 

புராணசத்துக் கொங்குகாட்டையே குடபுலமென்று பல்லிடத்தும் 

வழங்கயதுகொண்டும் ஆராயின் சேக்கழார் 

“கொம்கரொடுகுடபுலத்துக்கோமன்னர்திறைகாண......... 

கருவூரின்வர்தணைஈ தார? 

என்பதற்கு யான்கூறியதே கருத்தா தலெளிதிலுணரலாம். 

இனிப் பழனிப்புராண த்தும் 

சேங்கதிர்மணிமுடி ச்சேரலன்றிகழ் 
கோங்குரன்னாட்டிடைக்கொன்றைவார்சடைப் 

புங்கவன் குமா £7வளுறையும்புண்ணியத் 

துங்கவெம்புளலைசொல்லுவாமரோ (கரிச்சருக்கம்-௨௭), 

மழைதவழ்வஞ்சியாரணியத்தும்பரும் 

விழைபொருடமுவதவெண்ணெய்மால்வசை 

தழைதருகறைசையுட்டயங்குசங்கவெண் 

குழையின னுறுவ துகொடுமுடிக்கரி (டை. ௨௮). 

என்பனவற்றா.ற் கோங்குநாட சோன்விளங்குகின்றன்னாடேன்றும் ௮க் 

நன்னாட்டு வஞ்சியாரணியம் உண் டுஎன்றும் கூ ுதல்காண்க, ஈண்டுக் 

கூறிய வெண்ணெய்மால்வரை கருவூர்க்கு௮டுத். அள்ள வெண்ணெய் 

மலை எனவறிக, புப்புராணத்துப் பின்னும் 

நடி த்தபொற்டொஅமுதலநீர்காட்டுளாகரும் 

வடித்தமுத்தமிழ்மதுளையுஙிகுமரியும்பிறவுங் 

கொரி த்தடஞ்சிலைக்கோதைராட்டினிலேழுபதியுங் 
கடி த் இகழ்ச்கமென்மலரினா ம்கைகுவித்திமைஞ்ச (கெளசலன்- 

அருச்சனை ச்சருக்கம்).
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எனக்கூ௮ தலானும் ஏழுிவத் தலற்களையுடைய கொக்குகாட்டையே 

சொடி ச்தடஞ்சிலைக்கோதைகாடூ என்றுசொண்டது தெளியப்படும். 

கோகைகாடு-சேசனடு, 

இக்கொக்கு நகாட்ளெள ம நா அனனுந்தலங (Gros PHS | 

தல்பற்றி மிமலைச்சிதம்பாங் குடரிதம்பரமென வழகங்கபபடு தலையும். 

அத்தலபுராணத்தாற்றெரிக, 

இர்கனம் வஞ்சியென்ற வழக்கும், அ௮ப்பெயர்க்காசணக்களும் | 

முற்காலத்துப் பரணர்பாட்டும் பிற்காலக்து அருணகிரிநாதர், கச்சி 
யப்பழுணிவர் முசலியோர் பாடலும் எல்லாம் சருவூர்க்கேபொருக்கது 

தலையும், பிறி2தாரர்க்குப் பொருக்காமையையும் ஈன்று தெளிந்து! 

கொள்க. 

இனிக் கருவூரென வுலகவழக்கினும், வஞ்சியென சநூல்வழக்கி 

னும் உள்ள இவ்வூர், ஆன்பொருகையாற்றுக் சரையிலுள்ளதென் 

பணி, 

 கடும்பகட்டி யானை ரெடுந்தேர்க்கோதை 

இருமாவியனககர்க்கருவூ£முன் ௮ுறைத் 

தெண்ணீருயா சுரைக்குவைஇய 

தண்ணான்பொருகைமணலினும்பலவே ”?. (௮கம்-௬௨) 

எனவும், ன ப 

“வஞ்சிப்புறமதிலலைக்குங் 

கல்லென்பொருரைமணலிலும்” (புறம்-௩௪௭) 

எனவும் வருதலானியப்படும், 

பதிற்றுப்பத்துரைகாரர். 

“.. ..செம்குணக்கொழுகுக் 

காவிரியன்றியும்பூவிரிபுனலொரு 

மூன்றுடன கூடியகூடலனையை” (பதி.ற்-டு௦) 

எனவரும் பதிற்றுப்பத்தடிகட்கு உரைகூறுமிடக்து மூன்றுடன் 

கூடிய கூடல் என்ற அக்காளிரிகானு!். அன் பொருளையும், முடவன்
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ஏன்ராம்3பால்வதோர் யாறும் என இம்மூன்றுஞ்சோக்கூடிய கூட் 

டம் எ-று, காவிரியனையையாவ?தயன்றி மூன்றுடன் கூடிய கூட் 

டத்தனையை யெனக்கொள்க'? எனவிளக்கினார். இதன்கட் காகிரி 

யும், ஆன்பொருமையும், மற்றோர்யாறும் சோச்கூடியகூட்டம் என்று 

தெளிவித் தவா கிறான் ஆன்பொருரையும் காவிரியும் ஓரிட த .துக்கலப்ப 

தென்பது ஈன்ருபெறப்: ட்டது. இதனால் வஞ்சியெனவும், கருவூுரென 

வும் மேற்கண்ட ஊர் காவிரியொடுகூடும் ஆன்பொருகையா ற் றின்கரை 

யினதென்று தெரிவதாகும். காவிரியொடுகூடும் அன்டொருகையாற் 

லுக்கரையின்கணுள்ளு கருவூர்வஞ்சியென்பது தெரி தவாற்றுல் 

கருவூர் வஞ்சி மல்கடலோர த்தில்லையென்றும், தடபுலபாகிய சேர 

ஞட்டில் அககாட்டுள்ள தென்றும் ஈனகு துணியலாகும். 

டி தால்லாகி ரியாகள பல்லிட.த்தும் காளிரியை 

பூவிரியசகன் றுறைக்கணை விசைச்சுடுநீர்க் 

காவிரிப் போயாறு” (சம் - குக) 

எனவும் 

“கடற்கரைமமெலிக்குங்கா விரிப்போயா.ு 

(சிலப் - ௬ கடலாடு) 

எனவும் வையையை ** வையைப்பேரியாறு * ( சிலப் ) எனவும் 

பேோர்யாறெனவழங்குதல்போல இவ வான் பெொருையினை 

ஆன்பொருநைப்போயா.௮, பொருகைப்போயாமென வழக்கக்கண்டி 

லேன். இதனால் இவவான்பொருகநையினை உபரதியென்று ஈன் 

குணாக்தே பேர்யாறென்று வழங்காது தொல்லோர்விட்டாரென்று 

அணியத்தகும், உரையாசிரியரெல்லாம் பொருநை, ஆன்பொருகை 

எனவருமிடங்களில் .தன்பொருர்தமென உசையெழுதினாரேயன்றிப் 

பேர்யாஹெனமெழுதினரில்லை. சிலப்பஇிகாரவரும்பதவுரையாசரியர் 

* பெருமலை விலக்சுய Cura nem ano” என்புழிப் பேர்யா.று 

ஓர் யாற்றின்பெயா என்றெழுதினா, பேர்யாே ு பொருகையாயின் 

Duke sae பேபபாமென்பது பொருரநைக்கொருபெயர் என் 

றன்றொ எழுதுவர். அங்ஙனம் எழுதாமையான் அவரும் இவ்வான் 

பொ (Rens Seu) Moar itn, Guru gu a@) moar gut நன்கு தெளிந்காரே 

யாவசெனக்கொள்க,



di 

பழனிப்புராணத்து கஇுயுற்பவித்தசருக்கத்து ௮௪ இயமுளிவர் 

பொதியமலையின் சகொச்அுத?தான்றும் புனலில் ஒருபாதியைத் தாம் 

பிரபன்னியென விடுத்காசெனவம் மற்கறாரு பாதியை வடக்குமுக 

மாகச் செலச்செய்ககனல் ௮.௫ பிலர்கருகெறியால் வராகவரியும், 

காமதேனுவும், மாமாழும் உள்ள இட.ங்களிலொழுூக் கருவூர்க்கடவு 

சப் பாலுடன் ஆட்டி அம்பாகதி, அம்பிரவதி, ன்பொருரமையெனப் 

பெயர்பெற்ற மணிமழுத்சா௮ு, காவிரி இவற்றுடன் கானுககூடிக் 

கடலிற் சுலக்குமெனவும், இவையன்றி ஒருகலை சிதீஇராஈதியென 

வழங்குமெனவும், மற்றுமொருகலை வையையென று வழங்குமென 

வும், பின்னுமொருகவே சமுத்திர Lh yt FOS ips go செல்லுதல்போல 

ஒழுசிக் குடபாற்கடலிற்கலப்பதெனவும் விளங்கக்கூறியுள்ளது காண 

லாம். ஈண்டுக் குடபாற்கடலிற்கலப்பதென் ஐல! பேர்யாறென எளிதி 

லறியலாம், இவற்றால் தாம்பிரபனணி சருவூர் ஆன்பொருநை, இத் 

இராஈதி, வையை, பேர்யாறு இயவைதும வேறுவேறு © ReGen on 

ம் இவையெல்லாம் பொ தியமலைக்தொடரில் உ௰। ,ததியாவன என் 

௮ம் உணரலாகும். இவ்வுண்மையினை அ௮பபுசாணத்து 

சொல்ைவின்மாசவர்தொழும்பெருங்கயிலையிறதாய 

கலையிலாயமாலப்பி ரகிரு இகன் னிகையாயத் 

தலைவணங்கிரிடலையெறிகடல்வலயத்தி 

னிலைபுரிர்தவந்தனைக்டைநிகழ்த்றுசென ற்துவே 

எஞ்சுபல்லுயிருயிர்ப்பச ற்கேதுவாயிருத 

வஞ்சுளாட, வியெனுங்கர்ப்பபுரியினை மருவி 

விஞ்சுசேனுவிலுருக்கெழ இவிழமை ந்தெமைப்பூசித் 

தஞ்சிடும்படி யுலகெலா ஈத இயென்றுரைத்தான, 

கண் ணுகற்பெருமானாபவர்கடி ஈகர்போட 

யுண்ணிகழ்ர் தவாபுரிந்தவக்கேழலோங்கலின்மே 

னண்ணிமகா ம்மனளாவேனமாவேனஈணுகு 

டுமண்ணிழேவர்கோன்பிமைத்தன ளிழைத்திகொளில், 

கொர்தார்ஈறவக்குளிர்பொன்னிதழிப 

பைந்தாரபுனைபண்ணவ' ன வலினால் 

விர்தாசலம்வென் றவன்வேரிஈ இஞ் 

சந்தார்பொதியர் தனிலெய்தினனூல
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பண்பாருயிருயந்கிடமுன் பரவை 

Wy SOT LIT UENO Cn ain ABs Egon py 

ஈண்பார்பொருகாக தியின்புனலைக் 

இண்பாருலகஞ்செலவுய்,க்தனனால். 

ஒரு” ரஈணவெற்புமிகின்்௮அயா்பார் 

வருநீர்மையுமவ்வடி வக்கொளலாற் 

பெருகீர்வரு தாம்பிரவன்னியெண 

வருள்சேசொருபா இயடைக் தவே. 

ஒருபா இய கக்கினடக்அபிலக் 

தருமோர்கெறிசார்க அவராக்கிரி 

வருதேனுவுமாழையும்வைகட மீ 

கருள் கூ ரவெழுக்ககளக்கரினே, 

விண்ணந்தருகார்வரைமீ அவிசாஅய்த 

தண்ணக்அுறையைக்இணையுக்கழுளி 

வண்ணர்கருபல்பொருளும்வரறிக் 

கண்ணன்றுயில்பைங்கடல்கண்ட அவே. 

Bon rug poe DF த் திரரன்னதியென் 

அ௮ரையிற்புகம்கொண்டெழுமொள்ளருவி 

குரையிற்பொலியு க்திரிகூட௪சல 

வசையிற்கலையொன் மவழங்கயெதே. 

கலையொன் நுகணர்தவருஞ்சுகர த் 

கலையொன் றமருவிதக்கிரடாுமணி 

மலையொன் ரிவருகர் திகழம்வையைவென 
வலையொன்னுவசாழியினார்க்த தவே. 

நீரா ழிநிலம்புகமுங்கலையொன், 
ர. ராழியுகக்கெழல்போலொழுடப் 

பேராழிபுனை க துபெருக்குடபாற் 

காராமிபுகுக் துகலந்ததுவே. (இ. போயா gy ஆகும்) 

பபொற்பார்பொதியம்பொருவில்குமர 

வெற்பானவைமின்மிளிருஞ்சிகரத் 

கற்பால்வருமர்க இசன்பெருமை 

ஈற்பசன்மையையாவர்களிற் று.வே.
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அனமாயைவெற்படை தலாலருட்பிர௫ரு இ 
கானமெய்தலாலக் சவான் றடம்பொழிற்கருவூர்க் 
மீசானவற்குகன்பாலுடனூட்டலாற்கொணாக்து 
மாகிலத்திலம்பாஈஇயென்பர் நூன்மசபோர், 

மாழைநீழல்போந்தாம்பிரவதியென வழங்கி 
யேழைதேனுவினுருவுகொண்டினிதுவிய்திருக்குஞ் 
சூழல்போ ,சலிற்றுஷம்புமான்பொருகையென்றொருபே 
சேழிருங்கட ஓுடுத்தபாரிசைபபமேவியதே. 

மணிமுத்தாறுகாவிரிவீரிவாளை பா ய்டோருநை 
யணிமெய்த்தோங்குமுக்கூடலினணிமணியிசன் 
மிணிமெய்க்தோங்குமெண்டோட்டிரிருலேசன்விசேசன் 
பிணிமொய்ததேறுவக்?ேதறுமெம்பிரான்பிரமேசன் 

தாரகேசுரன் றயங்குகொற்கணேசன்வாசே 
ஞுதணிக்தகாளீச்சுரனருள் விசாலேச 

னைருமுங்கரசேசனோடகத்தியவிசன் 
சிரிணங்கன ந்தேசன்வைகிடங்கரை இகழும் 

எனவருவனவற்றாற் ஹெளிர் கொள்க, இவற்றால் சாம்பிரபன்னி, 

சித்திராரதி, குடகடலிற்கலக்கும்யாறு, வையை, அன்போருகை 

இவவைக்தும் வேவு 2வறு என்றும் இவை பொதியபலைத்தொடர்க 

ளிற் பிறப்பன என்றும் இவற்றுள் அன்பொருகை கருவூசை யடுத் 

தொழுகுவதென்றும் ஈன்௮ுணர்க்துகொள்க. இவையெல்லாம் ஒரு 

வர் படைத் துச்சொண்டனவாகாது இக தமிழ்காட்டுதி தொன்று 

தொட்டு நிலைத்தவழக்காதல் உய்த்துணர்ந்துகொள்க, இவை 

யொன்ம் ஆ.ராயாது அன்பொருரையை அந்பொருகையென்று தம் 

மனம்போனவாறுமாற்றி அதுவவ மேல்கடலிற்கலக்கும் போயா 

றென்றும் அதுவே வானியென்னும்பெயருடையதென்ற௮ும் துணி 

வாருமுளர், அவர் “அனிவானியான் பொருக்தமாகும்?” என்றதஇ 

வாகரநிகண்டினையும் :“மாதவனார் வடகொங்சில்வானியாற்றின்”” (பர 

மதபகிகம்-டு௩) என்ற சேகர் வாக்கனையும் உணசாராவர். இவம் 

ரூல் ௮ன்பொருக்தம் குடகடலிற்கலக்கும் பா.ற்.றின்வேருதலையும் 

அதுவே வானியெனப்படுதலையும் அது கொக்குகாட்டிலே இருத்தலை 

யர் தெளிர்துகொள்க, ௮வர் இடபப்பாதி மழையாற்பெருகும் யாரு 

சக்கருதி மிதஈ௩மாதமாகய அனி சமிழ்ச்சொல்லேயென்பசதியாத
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பொருகையுடன்புணர்ர்து அக்பொருரையெனலாயிற்௮ என்பர், 

பிரயோகவிேகழாலார் “அனி ஆடியையொழிந்த திங்களும் நாளிரு 

பத்கேமும் கற்பவமா சலின்'' என்றதனால் ௮னி தமிழ்ச்சொல்லாத 

நெளியப்படும். அ௮க்பொருகை என யாண்டும் வழக்காமைகண்டு 

கொள்க. பிறர் “காவிரியன்றியும் பூவிரிபுனலொரு மூன்றுடன் கூடிய 

கூடலனையை” என்னும் பதிற்றுப்பத்துள் மூன்றுடன்கூடிய கூட 

லென்றது தென்கடலும் Sums gid கீழ்கடலும் கூடியகூட்ட 

மென்று நூல்வழக்கிற்காம் உரைவழக்கிற்கும் விரோதமாகத் தாமொ 

ருபொருள்படைத்தார். “பூவிரிபுனலொருமூன் து” எனத் தெளிய 

வுசைத்ததனையுங் காணாராயினூா,  *:பூவிரிபுஅநீர்” என யாம்மை 

வழங்குதலானும் பூவிரிபுனல்எனக் கடலை யாண்டும்வழக்காமையா 

னும் ௮வர் கூறுவது பொருக்தாகெனவுணர்க, கொங்குராட்டு மணி 

முக சாறு காவிரி ஆன்பொருகை மூன்றுக்கூடிய மக்கூடலொன்றும் 

ஆன்பொருகையும், ௮கனுடன் இரண்டு ஈதிகள கூடும் திரிவேணிசங் 

கமமொன்றும் உளவாதல் கேட்கப்படுடின்றது. பதிற்றுப்பத்துரை 

கரார் கூறியபடி. மூன்றுடன் கூடிய கூடல் என்றது காவிரியும் ஆன் 

பொருகையுங் குடவனென்றாற்?பால்வ?தார் யாறும் கூடியகூட்டம் 

என்மேனும், ஆன்பொருரையும் ௮கனுடன் இரண்டு ஈஇிகள் கலக்கும் 

திரிவேணிசங்கமம் என்றேனும் இருமல்லது இம்முக்கூடல் கடலாகா 

தென்பது அங்கனம் நூல்வழக், கும் உரைவழக்கும் இன்மையானும் 

உணசத்தகும், கொங்குராட்டுக்திரிவேணி சங்கமம் ஒன்௮ுண்டென் 

பது 
மன்மலங்கோதையர்பொருட்டுவல்லுழிக் 

குன்றினின்ன திகளோரமன் ௮ுக்கூடிய 

மின்றருதலர்திரிவேணிசங்கம 

மென்றனருணர்வினரின் லுங்கேட்டி.ரால் 

விளம்புமாயாபுரியதற்குமேத்றிசை 

யளர் இடுமூவிருகுரோசமற்றபின் 

களங்கொள்காளிர்இயுங்கா பர்வாணியுங் 

குளிர்ந்கவான் பொருகைஈன் ன தியுங்கூடுமே, 

எனப் பழளிப்புசாண த்.துள்வருதலானுணர்க,



40 

இனிச் செக்குட்டுவன் மலைகாண்குவமென்௮ சன்கோப்பெரும் 

தளியுடலும், இளங்கோவடி கசட.ம், தன் படை த்தலைவனான ate 

லவன் கோசையுடனும், அழும்பிலரிவளுட னும், படையுடனும், சேடி 

யாகூட்டத்துடலும், மற்றைப்பரிவா ரங்களுடனும் பெருக்கூட்டமாக 

எலலா உபகாணங்களையஙிசசொண் தி வஞ்சி உற்பச்தை நீல்முச்சென்று 

பெரியமலைகளுக்கிடை.மிய ஊடும் எச்செல்லும் Crs DB es aon tt 

யின் மணலெக்கரிறாங்கயி ரு சான் என்று இலப்பதிகாரக் காட்டிச் 

sro gut Do phage.  இச்செங்குட்ுவன வாச த்சலமானவஞ்சியோ 

ஆன்பொருகையாம்றுக்கரைக்கட்கட்டபபப்ட மேட் டையினை 

யுடையெெகென்பலு இேங்காட்டியபுபப்பாப்ட்டி களாற்பெரியலாம், 

இதனா செங்குட்டு வன் அன்பொ ருகைக்கரையிலுள்ளவ ஞ்சியைநீங்கி 

கல்லா ருடனுஞ்சென ழ் பாயா ங் கரை ப்கியுரு ந்தா en ன்யே 

தெளியப்பிவதாகும். Coda pra gonad லவஞ்சியுள்ளதென்று 

மூல்கள் கூருமையானும், அன் மிபாகுறைக்கடபு யில கருவூர வஞ்சி 

எனப் பெயரிய உள்ளதன். 2ம நால்கள கூறுதலானும். அன் 

பொருரைக்கரையிலுள்ள தரிீடத்தைரீயகப். போயாற்றங்கரையி 

லாரிடத்சே தங் னானென்சே ஐயமற க்தணியப்பரிமெனக. பேர் 

யாற்றங்கரையினின்று செங்குட்டுவன் கன் வள்டூக்குத் திரும்பிய 

கைச்கூறியவிடச்து **வாடாவஞ்சிமாநகாபுக்கபின்? என்பதற்கு 

௮௬ WU SF a og wr சிரியர் 6 பொலிவுபெற்றகருவூரிலே 

இரியச்சென்௮ அரசன் மபேோரற்றங்கரையினின்றும்போக்து க்க 

பின்” என்ற விளங்கவுரைகமதனையும் சோக்கக்சொள்க. ஈண்டும் 

பேராற்றங்கரையினின் அுகீங்கி ன் Qu ரஈருராச்சரையிலுள்ள தன் 

னூர்க்குப்புக்கபின் சான்று கொள்ள தத்கே எல்லா BT OVS GH ந்துணே 

யாவன என்னுணாக. எங்சேளும் ஒரிடச்அுப் பேோர்யாற்றங்கரையில 

வஞ்சியிருப்பதாகச்சு றியிருர் தாலன் 20, (ெவிடங்களிலெல்லாம் 
ஓ 

வஞ்சி ௮ன்பொருகைக்கரையிலிருப்பதாகச்கூறுகல்பற்றி இரண்டி 

உயாற்௮ுப்பெயரும் ஒர்யாற்றின்பெயரோஎன் சன் உ ஐயமேனும்உண் 

டாகும், அங்ஙகனம்ஜயுறுதற்கும் நூலாதாவேனும், உரையாதர 

வேலும் இல்லாமை கண்டுகொள்க, பழனிச்தவபுர neo gg Cure 

q
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கடலிற்கலக்கும்யாற்றின்வேறாக தன் பொருக்கம் காவிரியுடன் கலப்ப 

தாகக்கூறியிருச்சலுங்காண்க, வஞ்சியைக்கூசியபல்லிடத்.தும் இன் 

பொருநை அச௫னைச்சூழ்வதாகவேகூறிப் பேர்யாற்றைக்கூறிய 

பல்லிடத் தும் வஞ்சியை எவளிதத்தும்இயைத்துக்க.ருமையான் 

அனபொருகைக்கும் பேர்யாற்றுக்கும் யாசோரியைபும் இல்லையென் 

றுணர் கலுடன் பேர்யாற்றுக்கும் ௮ன்பொருரைக்கரைவஞ்டுக்கும் 

ஓரியைபும் இல்லையென்.௮ும் உணர்ஈதுகொள்க, இனி, இளக்கா 

வடி. களாகியபெருங்கவியர சர், சிலப்பதிகாரமூன்றுகாண்டச் திறு இயி 

லும், கட்டுரைகளாற '2சாழர் பாண்டியர் சேரர் மூவர்க்கும் Maes 

காண்டம் மூறையேயுரித்தாமாறுகாட்டிக் காண்டத்துள்ளனதொகுகத் 

துணர்த்இச் செல்வர், அக்கட்டுரைகளிற் சோழாடிறப்புரைக்கு 

மிடத்து அவர்தம் தெய்வக்காவிரித்தி ஐுதீர்ிறப்பும்'” எனவும், 

பாண்டியாகிறப்புரைக்குமிடத்து “வர்கம். வையைப்போயாறு 

UNF IC Bt gn” எனவும் அவரவர்யாற்றைச் இறப்பித் 

துரைத்கவர் சேராிறப்புசைக்குமிடத்துமட்டும் அவர்யாற்றைக் 

கூறாமலே விடுத்தது கம் வஞ்சிப்புறமதிலலைக்கும்பொருசை உப 

நதியாயிரு£/ தல்பற்கியேயென் றமுய்த்துணரப்படும், காவிரியும், 

வையையு... மையே புகார்ச்காண்டத்தும், மதசைக்காண்டத்தும் 

கூறப்பட்ட. கு *வாழிவருபுனனீர் த்தண்பொருரைகுழ்சரும்வஞ்சி 

யார்கோமான்”” என்பசனால் வஞ்சிக்சாண்டத்துங் கூறப்பட்டிருக் 

கவும் கட்டுரையிற்கூராமை சண்டுகொள்க. இவ்வஞ்டிக்காண்டச்.து, 

*ெடியோன்மார்பிலாரம்போன்று 

பெருமலைவிலங்கியபேரியா ற்றடைகரை 

என்பதனாற் பேயா.று கூறப்பட்டிருக்கவும், அதனானும் இக்கட்டுரை 

யிற் சேரரைச் சிறப்பித்தாரில்லையென் ௮ணர்க, இவற்றிற்குக் கார 

ணம் ஆசாயப்புகின் ௮ன்பொருநை சோழர்காவிரியையும் பாண்டியர் 

வையையையும்போலப் போயாருகாலு உபகதியா தல்பற்றி யென்றும், 

சோழா்காவிரியையும், பாண்டியர்வையையையும்போலப் பேர்யாறு 

அரசா தலைககசைத் தன்றுறைச்கணுடைத்தாகாமைபழற்தியென்றும் 

ஈன்கு புலனாகும். அன்பொருகையேபேர்யாரறாயின், வையையையும் 

காவிரியையும் கூறினாற்போல வஞ்சிக்காண்டக்கட்டுரையிற் கூறுவ 

சென்றுணர்க, பன்னூல்களும் பாண்டியன் சோழன் இருவரை 

யும் முறையே வையைத்துறைவன், பொன்னித்துறைவன் எனக் 

கூறிச் சோனைப் பொருகைத்தமைஉன் எனவே கூறுபல்காண்க,



ay 

பேர்யாற்றுத்துறைக்கண் அவன் தலைககருடையனாயின் அவனைப் 

மீபர்யாற்றுக்தூமைவனெனவே கூறுமென்க, ஆறுடைமையேயன் 

றித் துறையுடைமையையுங்கருஇயன்றே யாம்றுத்துறைவனென் 

பது. பேரீயா “டையசேரனைப் பொருகரை த துறைவன் எட்்புது 

அவன அுதன்கண்வதிக்து அசன் அுமையைமுவனுடையமாயகா ஊது 

தாரலென் றுணாக்.துகொள்க. இகனாலும் பேர்யாற்றங்கரையிற் கருவூ 

ரில்லாமையும், காவிரியடன்கலக்கும் ஆன்பொருகைக்கரையில் அவ 

வூருண்மையும் உணர்க, பிறர் இவற்றுளொன்லும் ஆராயாது பேர் 

யாறு, போருகை ஏன்று சொல்லப்பட்டி ரப் ன ஒரே wT) pont & 

கூறிப் பர்யா.! அயிரைபலையிற்பிறப்பதென்றும், அயிரசைமலை 

ஸஹயபாவகசத்கின் ஓர்பாகம் என்றும் உரைத்தார். 

இவ ரிங்கனங்கூறியதைப்பறறிச் ய தாராய்வேன். ஸஹ்ய 

பர்வதம் குடகமலையென்பது, ஸஹ்யலாஎன் முமிகப்பிரசித்இ 

பெற்றகாவிரியா௮ு ௮சன்கட்பிறப்படுமன்று நூல்கள கூறலாலறியப் 

படும். காவிரி குடகமலையிற்பிறப்பதென்பது “குடாது, பொன் 

படுகெரிவரசைப்புயலே.று சிலைப்பிற், பூவிரிபு துநீர்க் காவிரிபுரக்கும்”” 

என்னும் புறப்பாட்டடிகட்கு, உசையாளர் * மேற்றிசைக்கட் பொன் 

படுகின்ற நெடிய கடகமலைக்கண்ணே முகலினகண இடியே.று Pee 

இற்பூப்பார்த புதுநீரையுடைய காவிரி உலகத்தைப்பாறுகாக்கும் ?* 

என உரைத்தகனாளும் **மலைச்சலையகடற்காவிரி” என்னும் பட்டினப் 

பாலையடிக்கு ஈச்சினாக்கனியர் * குடகமலையிடத்தே தலையினை 

யுடைய கடலிடத்தே செல்கின்ற காவிரி” எனக்கூறியதனானலும் உண 

ரப்படும். ஸஹ்யஜா என்பது காவிரிக்குப்ப )யசென்பது வடழதால் 

கள்பலவற்றினுக்கண்ட து. சிவாகசியம் இரண்டாம் அமிசம் ௨௪-ஆம் 
அ.த்தியாயத்து “ஸஹ்யமலைடிம் அதிலிருக்துண்டாய்வருங் காவிரி 

நதியும் ” எனவருதல்காண்க. வடநூலார் ஸஹ்யபர்வதபென்ப 

தனையே தமிழர் குடதிசையிரு த்தல்பழ்.திக. குடகமலையென்று 

வழல்குகன்றார் என்று தெளியலாம். இதனால் ஸலஹ்யபாவதம் 

யாதென்றும் யாண்டையசென் றும் உணரப்படும், 

இனிப் பேர்யாறு பாண்டி நாட்டுப்பகுதியிஓள்ள பொதியச்சார் 

பாதிய சலிரிக்காகெளித்பிறக்து மேல்கடலில்வீழ்வதோர்யாறென் 

ப.து பலருமறிவர். திவ்வுண்மையினை. ER en een the 
nam 
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கொள்க, * பாணடிகாட்டுப்பகு BH He டட அிவகிரிக்காட்டுக்கும், 

கொடுந்தமிழுகாட் க்குறுப்பாலுள்ள குட கமலையாகயளஹ்யபர்வச த் 

இற்குப். பாதாரியயபுமிலலையென்பது,  நெடுந்தூமென்பதும் 

அருகத்ம் இங்கனமாகவும போயாறு 'அமிரைமலைப்பிறப்பதென் 

யினை எட்ஹ்பா iff | a ob SBiesot லா L 11 BOLDED gw Lb பிறர்துணிக்க.து 

waka? ஈயா அ௮றிகிமீலன். பழனித்தவபுராணத்தும் மல்கடலிழ் 

சுலக்.கும்யா. முட பொ ? இய ச்இற்பி a பதாக? "வ கூறினார், 

% 111௦ [பாரிய ம bho finest, the largest i and the most important 
af the rivers of 'ravancore. Tt bakes ile rise in the Shivagiri 
forests, As it first emerges from the dense forest the velume of 
water ih Contains is 80 yards wide und 2 feet deep even in the 
driest weather. After a course of 10 miles uorthward, ib is jomed 
by the Mullayar at an elevation of 2,800 feet. Phe Peri yar then 
furns dice west aud continues so far ahout 10 untes over sandy bed. 
About @ tiles below Madlayar Pavahus there is formed a sort of 
gorge by the hills ரிவி tea cousiderable herght on either side of 
the river and approaching each other vers closely. Thais bere that 
adam is thrown by the Madras Govermnent to a height of 160 
leet and a wile of 1200 feet to form a lake which greatly helps 
the irrigation of the land tu the Varga valley. By the construc- 
lion of the dai the river is caused to back ap for a considerable 
distance ay faras the Vayzhokkapara ‘Pavalain and all the low 
lying land op the north band of the mver is subinerged, the water 
extending up all the side valleys and reachime to within a mile of 
Kamil. From here » channel is tanuclled through the jill side over 
a mile long, by which the water is couveyed to one of the streams 
that vo to feed the Vaiewi river... Che Periyar alter re- 
ceiving the Muthirappuzba river flows West-North-West for about 
8 miles when it pours ander a large rock which probably has 
fallen from the hillside on account tof land sip. In dry weather 
when the volume of water is small, the whole of it Hows under the 
Rock. This has beeu exaggerated into a sudden disappearance of 
the river ander vround. The water is considcred to pass into a 
chasin and emerge again only after a very long distance. | 
Passing Malay athur and after a winding course of 14 mniles., ‘it 
roaches Alwayc, where it divides itself inte two branches which 
again subdivide themselves into several simall ones before reaching 

the sea. . ..The chief places on ats banks are Peermade, 
Neryamangalam, Malayathur, Cheranallur, Vaz! hakulam, Alwaye, 
U}hnad and Vecrapoly. Thc total length of the river is 142 miles 
of which for the last 35 miles only it passes through inhabited 
tracts. It is navigable for boats for 60 miles above its mouth. 
(Page 17--18 Vol. I. Tho 'Travaucore State Manual by Mr. 
V. Nagam Aiya 8.4 ,F.k., Hist. 8. Dewan Pershcar, Travancore.)
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இனி வையைத துறைவன் பொனஸ்னித்துறைவன் எனப் பாண்டிய 

பொருகைத்துறைவன் என சலா லிப்பொருகையும் மேலுள்ள 

வையை காவிரி இவற்றையாப்பமீதார் ீபர்யாமேயாமென்றும், உப 

ஈதியாயின் ௮கனாற் 2பராசனைப் பெயரிட்டாளார் என்றும் கருதுவா 

ரண்டு. இதன்பொருட்டு ஈண்டுச் சில கூறுவல். ஒரு ஈதியால் ஓ 

ரரசனைப் பெயரிட்டாள் வு அுக்கதியால் அவன் காடுபயன்படுதலையும், 

௮.தனான் ௮வன் செல்வமெய்கமையும், அதன்சண். அவன் ராஜூருக 

நமுடையனாதலையும் ௧௫ இரியயாகும். இவை ronda Cw மூன்றி 

யாற்றுக்கும் ஒக்கும்: இங்ஙனங்கொள்ளாது யா.றுகளின் கல 

ரீளங்களையும், அர்காட்மிமலையிற்பிறர்து அந்காட்டுக்கடலில் விழ் 

தற்றன்மையினையும்பறறி யாராயின் இம்மூன்றும் ஒம் ட் பெரிதும் 

வைற்றுமையடையும். பாண்டு யாக்கு வையை நூழுதும உரியதாகும, 

சோழர்க்குக் காவிரியின் தல. இடை கடைசனிற கடையாமே யுரிய 

ச்ர்கும். சேசர்க்குப் பபொருநைமமுதும் உரியதாகும். இங்கனம் 

அராய்க்துகொண்டு காவிரியுடையசோழுரைர் குறைகூறின் அது 

பொருந்துமா? என்று NaC nat oa ய்/்துகொள்வாராக. நிலமெல் 

லாம்விளைவித்து உயிர்களனை த்தையும் வாழ்விததற்குக்காணபான 

தன் நீர்மிகுதியை உவாக்கடலில் வாளாஉருக்கும் ஒழு மஹா நதியி 

னும், தன்நீர்த்துளியையும் விர, க்கா து உலகுபயன்சொள்ள ஜர் 

யாற்றிலேகலக்கும் உபஈஇி இறர்ததென்றுவாதிக்துப் பொருநையே 

மற்றையவேர்தர்ககிகளினுஞ்சியக் தது என்று கூறலுமாமீம, இம் 

நூன்றுவேகந்தாக்கும் யாறு ம ர்யாறாகவேண்டும் என்று கருது 

வாக்கு மூ வேச்தாக்கும் மூன்னறுமலையம் தம்முள் ஒத்துப் பெரிய 

வா தல்வேண்டப்படுமன் £7/ r அதம்கென் செய்வது; பூர ண்டியர் 

பொதியத்துற்குச் Srp ர்கொல்லீசாழ்க்க காகும். ௮ச்கொல்லிமலைச் 

ரிறப்பி னூற்றிலொருபங் ரும்சியப்புடையதகாகச் சோழர் ம ஈரி மலை 

fm. றபபடவில்லை. இச்சு மலையா ப DEA ழுனை கரியன் எனக் கூ ற் 

லாமா என்று ஒருவர்வினாவின் அதற்குப பிற ரென்கூற௮ுவாரோரி 

அவனுக்குள் ளமலைகளிலெல்லாம் அதுவே உயர்க்ததாசலின் ௮த 

CV அ௮வனைச்ெப்பித் தாரெனின் ஈண்டும் சேோனுக்குள்ள யாறு 

கணிலெல்லா ம் அதஇகப்பயளை அவன்காட்டுக்குவிளைப்பதும், வ



ஒர் 

னிருக்கும்வஞ்சக்கு 8ீராணவஅம், அளனாட்டே முழுவதும் உள்ள 

SD, காமசேனுவக்து£ராடுக்நிரத்தமாயுள்ளதுமாகிய காரணங்க 

ளால் அவனுட்டிள்ளயாறுகள்பலவற்றினும் உயர்ந்ததாலய ஆன் 

பொருகையானே அவனைச்கூரினுன்௪. சேரனாட்டுக்காலிரியும் 

உண் டனும் அஃது ௮வளனாட்டு இடையாறேயாதலான் ௮தனா லவ 

னைப்பெயரிட்டாஞ க Meld. 5. இவனுட்டுக் காவிரியுண்மை 

wut Genser Gigs pmo sua அண்டுக்கண்முகொள்ச, இளகி 

காவடிகள் காவிரிக்கும் வையைக்கும் ஒப்பாகவைக்அக் கட்டுரை 

Dm Bey herd Su gud, gn gen அவ்வக் பாண்டங்களில் அவ்வ் 

நரட்யொ அுகளை 2யகூறியாய் க வஞ்சகெகாண்டத்து “வருபுனனீர்த் 

தண்பொருகைசூழ்தரும்வஞ்சியார்கோமான்'” என உள்ளதுகொண்டு 

கூறுதல் கண்டுகொள்க, ஒருவன் கன்மலையிற்பிறந்து கன்கடலின் 

மண்டும்யாறு தன் காட்டுக்கு ௮இகப்பயன்றராசுதாயின் அதனைப் 

பாராட்டாது தானும் தன்னாடும் ௮இகப்பயனெய்தற்குக் காரண 

மானதொன்றையே பாராட்டுவன் என்பது இண்ணம், யோயாறு 

142-மைல்கீளம்ஜடும்யாறு, அமிராவதியாகிய அஆன்பொருர்தம் 

140.மைலநீளம்ழடுவது, இவ்விரண்டற்கும் நீளம்பற்றியவேற் 

மை மிகவுஞ்சசியதே எனபது ௮றியத்ககும். பேோயாறு 

10/-மைல் காட்டுக்குப்பெரும்பயன்விளைவியாமம் பெரியமலைகட் 

திடையில் ஒடுவது. இணுபற்றியே ““பெருமலைளிலங்கியபேர்யா.ு” 

என்றா? இளங்கொலடிகளூம், அது Semen gr aoe Spuyarer 

லுணாலாம்,  ஆமிராவதி பொ வெமலைத்தொடர்களால்ய னை 

மலையினுர் இருவிதாங்கோட்டுமலைகளிலும் உண்டாஞ்சிற்றாறுகளின் 

மிரளாய்க் கொங்குகாட்டுப்பகுகியாகிய காயமுததூர்ச்டில்லா வில் 

கெடுக்தாம் பாசன வளம்புரிர்து இருச்சிராப்பள்ளியிலுஸ் எ கொங்கு 

காட்டுப்பகு இயிலும் ௮வ்வள மேசெய்து பின்னும் பெரும்பயனு௮ த 

தக் காவிரியைப்பெருக்குவதாகும். இவ்வியல்புகளையுணர்ந்தே முன் 

னைத்சமிழ்ப்புலவர்கள் பேர்யாற்றுசேோனைப்பெயரிடாமற்பொருகை 

யாத்பெயரிட்டாரென்றுதெரியலாம். பயன் அதிகமில்லாத பேர் 

யாற்றினும் பயன்௮ுதிகமுடைய உபஈதி இறந்ததென்பது புலவர் 

துணிபு, காவிரியை முழுதும்உடையனாகானாயினும், காவிரியிலும் 

௮ இகநீளர் தன்னாட்டோடும்யாறுகள்' பியவம்ையுடையனாயினும்
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அக்காவேரியானே சோழனைக்கூற௮ுவதெல்லாம் ௮ தனா லவன் 

அ திகப்பயனையடை தனோக்கயும், ௮வன் ௮ தன்றுறையில் ராஜூருக 

முடைமைசோக்கியு2மயென்று கொள்ளத்தகும். இதனோடு யான் 

மெற்கூறரியகாரணங்களையும் ச சேர்ததுச்கொள்க, (காசல 

காட்டிறைவசை வுர்காட்டுப்பயனுறுத்தும் உபஈதியாகய சரயு என் 

னும் யாற்றார் சிறப்பித்தலையம் சண்டைக்கு கோக்ஈச்கொள்க, 

பெரும்பயனுறுச தும்பொருகையைப்பற்றிப் பபர்யாற்றுக்குள்ள 

குணங்களை மறக்காரெனலாகாது. ௮கனைப் பெருமலைளிலங்கிய 

பேர்யாறெனவும், அது ov Dow rari gb திரிரொழுகுவதென் 

லும், அதனானும் KipolAénawrO opin, sg இருகரையும் 

வழீந்துசெல்லும் பெருநீரையுடையதென்றும் வருணித்சே செல்வர். 

இதனாற் பண்டைப்புலவர் அதனதன் குணங்களை யுள்ள வாறுகண்டு 

எதனால் ஓராசனைச்றெப்பிச்கால் எல்லாப்படியானும் பொருக்கிற் 

ென்றனுகொள்ளப்படுபோ அ சனானே Bind & ga ம்ரன் ற) இந்து 

கொள்க, இசா சேரனுக்குளளயாறுசகள்பலவ தரினும் சிறந்தது 

ஆன்பொருகை என்பதனை ஆராய்க துணாக் க புலவர் அவனைப் 

பொருகைத்துமைவன் எனப்பெயரிட்டாண்டாசென்றுணா்க, 

இனிப் பதிற்றுப்பத்டுற் 3பார்யாறு என ஒன்று ௮யிரைபலையிற் 

பிறப்பதாக, 

'துவைக்கதும்பைசனவுற்றுவினவு 

மாற்றருர்தெய்வத்துக்கூட்டமுன்னிய 

புனன்மலி2பரியாறிழிதக்தாங்கு” (பதம் - ௮௮) 

என்பதனாற் கூறப்படுவது. ஈண்டு உரையாளர் தெய்வ த்துக்கூட்ட 

மூன்னியயாறென்றது அத்தெய்வங்கூடியுஹறைதலையுடைய அயிரை 

மலையைத்தலையாகக்கொண்டு ஒழுகப்பட்டயாறென்றவாறு ; தெய் 

வங்கூடியுறைதலையடைய அயிரை தெய்வத்துக்கூட்டமெனப்பட் 
டது என விளக்கினார். இதன்கண் உசைகாரர் பேர்யாறு என்று 

பெயருடையதோர் யாறாகக்கொள்ளாது யாமென்றே உரைத்ததனை 

யும் நினைத்துச்கொள்க. இவவயிரைபலை இவவிடத்தது என்றும், 

இவ்யா அ இன்னதென்றும் விளக்குவல், பதிற்றுப்பத் துசையாளர், 

மூன்றாம்பத்.துப்பதிகத்து *அயிரைபரைஇ£ என்றது, *தன்னாட்டு
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அயிரைஎன்னும் மலையில்வாழுங் கொம்மவைக்கடவுளைத் தன்குலக் 

தார்செய்துவரும் வழிபாடுகெடாமல் தானும்வழிபட்டு ௭-௮.” என 

வுரைக்கார். “உருசெழுமரபினயிரைமண்ணி'” என்னுஞ்சிலப்பதிகாச 

ஈடுகம்காதையடிக்கண் அரும்பதவுசையாஇிரியர் “அயிரை - ஓர்யாறு; 

அதிலேகுளிக்து”” எனவுரைத்தார். இவ்விருரையானும் அயிரை 

சேரர்குலம்வழிபடும் கொற்றவைக்கடவுளையுடையகோர் மலையென 

வும், அப்பெயருடையதோர்யாறெனவும் கெளியலாம். இவவயிரை 

யாறு அயிரைமலையிற்பிற ததல்காணமாக சவ ௮ப்பெயரெ wi BuO sex 

றெளிதிலுணரக்கரும். இவ்வயிரைமலை யாண்டையதென்ருராயப் 

புகின், பஇிற்றுப்பதது ஒன்பதாம்பத்தில், 

*சடர்விவாகைரன்னம்றேய்த்துக் 

GABA BT ka Hogs Cer pS or Op 

Dap osip nn Ges uD or (/ஸாஇ 

வேச்சரும்வேளிரும்பின்வர் அபணியக் 

கொய்றமெய்தியபெரி3யோர்மருக'?  (பதிற்-௮௮) 

என்னுகூறியிருப்பசைக் காணலாம், இதன்பொருள் - ஒளிவிடு4ன்ற 

பூக்களையுடைய வாகையைக் காவன்மரமாகவுடைய ஈன்னன் என் 

னும் வேளிர்தலைவனைச்தேய்த்து அவன் உடம்கருதியைத்தெறித்த 

சோற்றுக்குவியம்குனறாம். கண்டார்க்கு௮ச்சகருமுறைமையினை 

யுடைய அ௮யிரைபலைக்கொற்றவைக்கடவுளை வழபட்டு இருபெரு 

வேந்தரும், வேளிராவுள்ளவரும் பணியுமாறு வெற்றியெய்திய 

செயற்கரியவற்மைசசெய்தோர்வழியிற்ோன் றியவனே என்பதாம். 

இக்கொற்றவை போரில்வெல்லப்பட்டார் நிறம்பொழிகுருதியானன் 

றிப் பலிகொள்ளாள் என்ப, 

: தும்பைசான் மமெய் தயகிகுயக்கத்து 

நிறம்படுகுரு திபு றம்படி. னல்லது 

மடையெதிர்கொள்ளாவஞ்சுவருமரபிற் 

சடவுளயினா” (ப.திற்-௭௯) 

என்று எட்டாம்பத்திற்கூறியவாற்றானதிந்துகொள்க, இதனால் 

நன்னனைத்தேய்த்து அங்கன ாஈதேய்த்தலானுண்டாகய அவனுடற்



57 

குருதியையேதெறித் ச சோழற்றுக்குன்றென யான் கூறியதே பொரு 

ளாதலுணர்க. இதனால் ஈன்னனை தததய்த்கவிடக். துக்கு இவவயிரை 

மலை ௮ணித்தாகுமென்று உய்க்துணரப்படும். ௮க்ஙனம் ௮ணிமை 

யினிருந தாலல்ல, தேய்த்தகுரதியைக்கெறிக்துச் சோதறைறப் 

படைத்த லியலாதென்றுகொள்க. இசனால் இவவயிசைமலை ஈன்னன் 

நாட்டை அடித்துளது என்று கொள்ளலாம். ந௩ம்றிணையில், 

“Quran JOO Sr atm EI esr ON னனன்னாட் 

டேழிற்குன் ஐம்பெறினும்பொருள்வயின் 

wi sora pasa” (aes) 

எனவருதலான இக்ஈனைனாடு கொண்சகானம் என்பதும், இவன்மலை 

ஏழ்ன்மலையென்பதும் நன றுதெரிவன. ஏழின்பலையென்பறு மல் 

SLOWS Gat கண்ணனாருக்குப் படினெட்டுமைல்தூசத்துள் 

ளது. இதனா லிஈமாட்டுப்பக்கக2ச ௮யிரைமலையுள்ளதென்று துணி 

யததகும். 

“சருடைத்தேஎ ததமுனை கெடவிலக்கிய 

கேருயர்நெடுவரைஅயிரை” (பதிற் - ௨௧) 

எனவருவதன்கண் சிருடைய தேயத்தின்௧ண் மண பகைவர் போர்கெடு 

தற்குக்காணமாக்குறுக்கிட்ட 2 ரேயுயார் த நெடியபலையாகிய 

அயிரை எனக் கொள்ளக்கிடத்தலாலும், இம்மலை புறத்திலுள்ளபகை 

வர் போர்கெடுகற்குக்காணமாகக் குறுக்கிட்டூச் சேோனாட்டுஎல்லை 

யகத்திருப்பதாகத் துணியப்படும், களனைனாட்டைக் கொண்கானம் 

GT ES MONT GUL ௮து சோனாட்டெல்லையாகத் தட்டிலலை. இவ்வயிரை 

மலையைக் கபிலரென்லும் புலவர்பெருமான், 

“மாடோருறையுமுலகமுக்கேட் / 

விமுமெனவிழிதரும்பறைக்கூரலருவி 

முழுமுதன்மிசையகோடுதொறுந்துவன் று 

மயிரைகெடுவரைபோலக் 

தொலையாதாகநீவாழுகாளே” (ப.திற்-௭௦) 

என ஏழாம்பத்துற் பாடுதலான் இதன்பெழுமை யுணரப்படும், இதன் 

கண் இம்மலையின் பலூகாங்களிலும் பக்கத்துள்ள காடுகளெல்லாம் 

8
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கேட்கும்படி. பறையின் குரலையடைய பல அருவிகள் விளங்கத் 

கோன்௮ுமென்ன௮ வருணித்தலான் இது பெரியயாறுகள் தோன்று 

# DHS காரணமாவதென்றுபுலப்படும். Qa paper அயிரை மலையி 

னியல்பும், ௮ல் திண்டுள்ளதென்றும், அதற்கும் அல்வாய்ப்பேரியா ம் 

க்கும் யாசோரியையுமில்லையெளறும், ௮. சன்கண் உண்டாம் யாறு 

வேறென்றும், ௮ஃ்அ அயிரை எனப்படுமென்று் கண்டுசொள்ச. 

இவவுண்மை இன்னும்ஒருவகையானும் அ சாய்தலினானும புல 

னாகும். அகநானூற்றில், 

“முராவன்றோள்வடுகாபெருமகண் 

ிபரிசையெருமைன்னாட்டிள்ளதை 

யயிரியா மிறந்தனராயினும்” (உட௫௩.) 

எனவருசலான் .ாிரியாறு POE Ti பெருமகனான எருமை என்பா 

னுடைய ஈன்னாட்ளளது எனச்தெரியலாம்.* நண்பூணெருமைகுட 

சாடன்னவென்னாய்ாலம்?” (அ௮கம்-ககட௫)) என்பகனால் இவவெருமை 

uf on or குடபாலுள்ளது புலனாம், மேற்கூமிய ஈன்னன்பாழியை 

வ௫ுகர்கைப்பற்றியபோது செருப்பாழியெறிர்த இளஞ்சேட்சென்னி 

என்பான் ஈன்னளுக்குச் துணையாகச்சென்௮ பாழியை நாறி வககரை 

சவட்டினானென்று, 

*விளக்குபுகழ்கிறு த்தவிளம்பெருஞ்சென்னி 

குடிக்கடனாகலிற்முறைவினைமுடி மா 

செம்புறழ்புரிசைப்பா ழி நூறி 

வம்பவடுசர்பைக்சலைசவட்டி?” (சம் - ௩௭௫) 

எனவருதலான் அறியலாம். பா மீ ஈன்னனுடையகென்பது ஈன் 

னனுதியனருங்கடிப்பாழி' (ுகம்-௨டு௮) என்பகனா ன.றியப்படும். 

இசுனான் வடுகர்க்கும் நன்னனுக்குமுள்ள பகைமை புலனாகும். த 

ஞனே ஈன்னனாடும் வடுகர்நாடும் அடுத்துள்ள கனமையும் புலனாம. 

வடுகாகாட்டு ஓடுகன் உ அயிரியாறு ஈன்னனாட்டுக்கும் பக்கத்ததாகும், 

நன்னனாட்டுக்குப்பக்கத்ததாகிய அ௮யிரைமலையில் உண்டாகுமயாறு 

௮யிரியாறு எனவும், ௮. தவே ௮யிரை எனவும் வழங்கப்பட்டதாகு 

மென்றுந் ஐணியலாம். இவற்றான் அ௮யிரைமலையும் ௮தன்கணண் 

டாகும் ௮யிரை எனப்பெயரிய பேரியாறும் கொண்கானப்பக்கத்தும்



எருமைகாட்டுப்பககத்துமுளவாதலல்லது வே௮பக்கத்தவாகா 

வென்று செளிர் கொள்க. 

மம்௮ அயிரைபலையிற்பிறக்கும் பிரிதோயாறறைப் மபர் 

யாறென்று usp gi ssi) கூறியதென்னையெனின் sooo srt 
| ace at வவ்வால் ட்ட ற பெரிய யாருக இருக்கல்பற்றி அங்ஙனம் கூறினான். சேோனாட் 

டில் உள்ள எல்லாயாற்றினும் பொன்னாணி என்னும் யா.று இன்றும் 

பெரிதாதல் கண்டுகொள்க. அயிரையும் ௮துபோன றதொன்றாகும். 

இவ்வயிசையா உ கெடுஈதூரத்ககாக இல்லையாயின் இகன்கட் சர 

னொருவன்சென் றுகுளித் கலை ஒரு சிறப்பாசவைத்துப் பெருங்கவி 

பரசராகிய இளங்கோவடிகள் பாடாரெனவதிக.  “அுயிரைமண்ணி” 

என்பகற்கு அயிரைமலையிலுள்.॥ கொற்றவையை அ௮பிகேகஞ்செய்து 

என்றாலும் பொருக்துமீமலும், அங்ஙனம் அரும்பதவுரைகாரர் உரை 

யாமையும்,௮வர் ௮யிரையாநறிப்குளித்து எனக்கொண்டது ஒன்றற் 

கும் விரோதமின்மையும் அசாய்கதுகொள்சு. 

இனி, *கின்மலைப்பிறற் துநின்கடன் மண்டு 

மலிபுனனிகழ்.தருர் தீரீர விழவிற் 

lesa if eeu வேளிற்பபெழில்வாழ்க்கை 

மேவருசுற்றமோடுண்டினிது நுகருக் 

தீம்புனலாயமாடுவ் 

காஞ்சிய/பெருகதுமைமணலினும்பலவே”' (பதிற் - ௪௮) 

என்பதை எடுத்துக்காட்டி Blas neo DD நின்கடன் மண்டும்” 

என்றதையே பெருக துணையா கப்பற்றிக் காஞ்டி பேர்யா மீறுக்குப்பெய 

ரென்று: துணிக்தாருளர். இதுபற்றி இவவடிகளை ஈங்கு ஆராய் 
வேன். இவவடிகட் கப் பதிற்றுப்பத்துசையாளர் உரைகூறியவிடத்து 

நின்பலைப்பிற$து கின்கடன்பீண்டுமலிபுனல் என்புழி ““மலிபுனலை 

யுடைமையான் யாறு மலிபுனலெனப்பட்டது'? எனவும், Bla Lp (Ih 

திநிரென்றது. அவ்யாறுகளிலே பு.திதாகவரு௮ன் 2 இனியபு கீர் 

எடு எனவும் விளக்கினார், இதனால் நின்மலைப்பிறக்து Glow aos 

மண்டும் காஞ்சியென்றியைத்தல் கருத்தன்றென்றும், கின்மலைப் 

பிறந்து நின்கடன்மண்டும் மலிபுனல் (யாறு) எனறுளளவாறியைப்ப 

சே கருத்தென்றும், ௮ங்ஙகனமலைப்பிறந்து கடன்மண்டும்யாறுகள்



பே 

பலவென்றும், ஓர்யாதறின்மட்டுமன்றிப் பு.துப்புனல்விழவுகொண் 

டாடப்படுவ து எல்லாயாறுகளிலுமுண்டென்றும்,அ௮வ்லிழாக்காலத்.து 

Bap bape Renu இவ்வடிகள் கூ.றுவனஎன் றும் நன்குணரலாம், 

மலிபுனல் என்பது யாராயினபடியாற் பெருக்துறை அவயாறுக 

ஞடையவாகும். ௮ப்பெருக் துறைகளைக் காஞ்சியம்பெருக்துறையென் 

og புனலாடுதற்குரியமகளிர் ௮ணிஈத விளையாடுதம்குத் தனிரும் 

முகிடம் தாதும் பூவும் தரவல்ல காஞ்சிமரங்களை ஆண்டுடைமையான் 

எனவறிக. இவவுண்மையினை, 

61 மணன் மலிபெருக் SAD DF GOO Sh SHI CROWD 

முருகுதிதாழ்பெழிலியநெருப்புறமழடைகரை”” (பதிம் - ௨௩) 

எனவருதலா னுணரப்படும். ஈண் டுரையாளர் **ததைர்தகாஞ்சியென் 

௨௮௫ விளையாட்டுமகளிர்பலருக் தளிரும் முறியும் தாதும் பூவுங் கோட 

லாற் சிதைவுபட்டுக்கிடக்கின்றகாஞ்சி எ.- ௮ எனவுரைத்ததனையு 

கோக்கக்கொள்க, ஈண்டைக்கேற்ப மணன்மலிதல்கூறியகனையும் 

பெருக்துமைகூறியதனையும் அப்பெருக்துறைகளிற் காஞ்சி ,தயம் 

அணிதற்கும் விளையாடுதற்கும் பயன்பட்டுகிற்றலையும் ஈன்ருராயர்.து 

கொளக, 

'காஞ்சிப்பனிமுறியாசங்கண்ணிக் 

கணிமேவர் த,தவ்வல்குலவ்வரியே” (௩௪௪) 

எனப் புறப்பாட்டின்வருதலான் காஞ்சியின் குளிர்க்தமுறிகளை மகளி 

ரணிதலுண்டென்பது உணாப்படும், **காஞ்சியம்பெருக். துறை 

மணலினும்பல வே” எனபு.நிக் காஞ்சி மரமாகாது யாருயின் உரையா 

ளா மலிபுனலையுடைமைபான் யாழ மலிபுனலெனப்பட்டது என் 

அரைகூறுது மலிபுனற்காஞசி என இயைத்துப் பொருள கூறுவர் 

என்பதும் உய்த்துணர்க்துகொள்க,. புனலாடும்ஆயம் தாம் அணிக்கு 

விளையாடுதற்கேற்ற மாங்களுள்ளதுறைககாயே விரும்பிச்செல்லு 

மென்பதும் உணாச்துகொள்க, இவையெல்லாம் ஆராயாது எண்டுக் 

காஞ்டி யாற்றின்பெயரென்றும், அ௮வ்யாறு மேல்கடலில் விழ்வதென் 

னும், அங்ஙனம் விீழ்வதென்றுகூறுதலான் oS Ga gure p 

யாகாது பேர்யாறேயாகுமென்றும் துணிவது எத்துணைவாதத்துக்கு
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இடமாகும் என்பது யான்கூறியறியவேண்டுவதன்று, இதுவும் 

பொருகையென்பது  போயாற்றுக்குப்பெயரெனறு துணிர் ததனோ 

டொக்கும். 

இனி நின்மலைப்பிறர்து நின்கடன் மண்டும் யாறுகளென்று தமிழ் 

நாடுமுழுதையும் குடகமுதலிய பிறகாடுகளையும் செக்குட்டுவன் தன் 

or 19. 1D £51 oT Bow திறப்புப்பற்றித தமிழ்காட்டுிள்ள பல்யாறு 

களையுகுறித்தாசெனினும் இழுக்காத, தமிழ் மழுதாளும் அவவமய 

சமம்பாட்டை இவவாறுகுறித்தாரென்பது பொருக்இற்றேயாகும். 

சேரமான்பெருஞ்சோ ற்றுதியன்சேரலா கனை முடி. காகராயர் அவ 

வமயத்து ௮ச்சோற்குள்ள மேம்பாட றியவே, 

“நின்கடற்பியர்தஞாயிறுபெயா த.துகின் 

வெண்டலைப்புணரிக்குடகடம்குளிக்கும் 

யாணர்வைப்பினன்னாட்டுப்பொருக”' (புறம்-௨) 

எனக்கூறியது காண்க. 

எவ்வாறு நோக்கினும் பிறா கினைக்கன்றவண்ணம் பொருகை 

என்பது பேர்யாறு ஆகுமென்று கனவினுகினையற்க. இதனானே 

பொருகையின்கரையிலுள்ள சோர்கருவூர்வஞ்சி பேர்யாறங்கரைக்கு 

எவ்வாறுமுயன்ராலும் எய்தாதென்பதும் இடமாகவுணர்க்து 

கொள்க, பிறர் தூலின்றியும், உரையின்றியும், வழக்கின்றியும் 

பொருகையைப் பேர்யாறென்றுசொல்லத்துணிக்ததெல்லாம் காவிரி 

யுடன்கலக்கும் பொருகைக்கரையிலுள்ளதென்௮ பன்னூலும் உரை 

யும் புலப்படுத்யே கருவூர்வஞ்சியைப் பேர்யாம்றக்கரையிலுளகாகக் 

கூறிவிடுதற்கேயாமென்பது அறிவாளரெல்லாம் அறிவர். அச்தனம் 

௮வர்கூறிவிட்டாலும் வஞ்சி யங்கேயுளதாகுமோ என்று ஈண்டுச் 

AD) ar ga Garon, 

பிறர்கூறும் சேரர்தலைககர கொடுக்கோஞூர்வஞ்சியன் ரோ? 

அது பழைய சேரர்கருவூர்வஞ்சியாயின் கருவூர்வஞ்சி யாற்றம்்கரையி 

லுாதாகப் பன்னூல்களும் கூறியபடி சொடுங்கோளூர்வஞ்சியும் 

யாற்றங்கரையிலிருத்தல்வேண்டுமே, ௮க்கனம் கொடுங்கோஷூர் 

யாற்றக்கசையிலுள்ளதென்ற௮ும், அதனைக் கரையின்கண்உடைய



tg 

wry CururO ne ob கூரிய நாலொன்றையங் கண்டிலமே. தேவா 

ரத்தக் கொடுஙகாஞூரஞ்சைக்களம் கடம்கரையிலிருப்பதாகக் 

கூறியகன்றி யாற்றங்கசையிலிருப்ப காகக் கூறிய இல்லையே. 

இனிப் £பர்யா௮ு கடலொ௫ுகலக்குமிடத்துள்ளதாகப் பழைய 

சங்க நால் கூறியவூர் poder ares gi, 

“சள்ளியம்பேர்யாற்றுவெண்ணுரைகலக்க 

யவனர்தக்தவினை மாணன் கலம் 

பொன்னொடுவச்துகறியொடுபெயரும் 

வளங்கெழு சரி” 

என்னும் அ௮கப்பாட்டான் ௮றதியலாவத. கொடுங்கோஞர்அஞ்சைக் 

களம் ஈண்டுச்சொல்லப்பட்ட அடையாளமுடையகாயின் ௮ 

நுசிரியயாமன் றிச் செரா கருவூர் னஞ்சியா தல் யாங்கன ம். முசிரியும் 

வஞ்சியும் ஒரூராகச்சொல்லவாண்ணா?த. ர் சேக்ொர்கூறிய 

கொடுக்கோளூர்வஞ்சியைப் பழைய சோர துதலைககராக்கவேண்டுத 

லான் அ௮க்கொடுக்கோஷூர்வஞ்டு கடற்கசையிடத்ததென்றுதேவாரத் 

கானும், கண்கூடானும் கண்டதுகொண்டு எக்ூலினும் யாரும் 

கடற்கரையிடக்தகென்௮ கூருததும், சோழசாட்டுப்பக்கத்தே 

உள்ளதென்று தெளிக்க தும், கொங்குகாட்டு அன்பொருகைக்கரைபி 

ுள்ளதுமாகய பழையசேராகலைகரைக் கடற்கரையிடத்ததென்று 

கற்பிக்கக்கலைப்பட்டனர். சடற்கபை௰யக்கற்பித்தகவிடத்தும் ௮தவும் 

போதாது அன்பொருகைக்கபை 2வண்டுதலான். அன்பொருகையை 

மேல்ஃடலில்விழலிதெற்கு இயலாமையால் ஆன்பொருகையே பபர் 

யாறு என்று சொல்லிவிடலாமென்று லுணிர்கனா. அப்பிறா்கூலுகிற 

படி. பேர்யாருகியஅன்பொருகைக்கமையும் கடற்கரையும் ஒன்றென 

நினை ததுக்கொண்டவிடச்தும் ஆண்டுள்ளது சேரா தலைரகராகிய 

கருவூர் வஞ்சியாகாது; சேரர்கடற்றுறைப்பட்டினமாகி.ப மு௫ரிே 

யாய்முடிகன்று. இதற்கெளன்செய்வது: இல்லதுதுணியுமிடத்து 

உண்டாக்தடுமாற்றம் இத்துணையோ ? இன்னும் எத்துணையோ 

பலவாதல் காட்டுவேன். 

இங்கனம் ஆன்பொருகைக்கரையையும், கடற்கரையையுஞ் சேர 

நினைப்பதன்கணுண்டாம் விபரீதங்களை இனி விளக்கிக்காட்டுவேன், 

சேர் தலைககராகய கருவூாவஞ்சியுள்ள இடகதை,
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“'வஞ்சிப்புறமதிலலைக்கும் 

கல்லென் பொரு நமணலிலுமாங்கட் 

பல்லூர்சுற்றியகழனி 

யெல்லாம்விளையுநெல்லிலும்பலவ” (புறம்-௩௮௪) 

என்னும் அடிகள் ஈன்குவிளக்ஈு.வன யாகும். இவவடிகளிற் 

சேரர்தலைரகரின் புறமதுலைப் ௮ ஈருகையென்னும்யாறு அலைக்கும் 

என்றும், அப்பொருரை அம்கனபலைத்தல்காணாமாகச் கல்லைன 

ஒலிக்குமென்றும், ஒருபெரிய சாட்டையின் ?மாதுசலான். அதிக 

மாக மணலைக்கரையியற் கவிக்குமென்றும், இவையெல்லாகிகழுமவ் 

விட ச்துப் பலஊாசள சுற்றயுல்ளனவேன்றும், அல்வா களெல்லாம் 

மிகுதியாக கெல்லிளைகமுனியடையன எனறும் ல அடையாளங்கள் 

கூறப்பட்டள்ளன.  இவலடையான ல் பீ லர்கட நகபையூர் உடைய 

BEAT BVM MG 83 உடையதாமுமா என்று இமிதாராய்மிவ 
. ச் . mn ம் ன்ட் y உட ரூ ம 

னாக. சேரர் தலைககா கடற்கரையீடத ச தென்பாரக்கு ௮ல் தான்போரு 

OEE AF at னுளிள ry சண! Cer 0) a OED Ga ji TG aT அவ்வூா . அன்டெ aye (நை 

கடலொரடு்கலர் bey gb Bemus கம்சன். இணியேவேண்டும் 

அங்ஙனமாயின், அண்டுப் மொதிமண லுலகமென் கூ மபபட்ட, சுடற 

கசைமணலே ோளயன்மைக்குவிலுயமாகவும், அசனைக்கூறுது ௮௪ 

னிலும் எத்த... -யோடிறிதாகக்கருதப்படும் பொ, ருகைகுளித்த 

மணலை அளவின்மைக்குளிஷயமாக்குவது உ௫தமாறு தமா? இது 

காறுங்கண்ட தொன்னால்களில் எக்கேனும் அறு கடலொகெலக்கு 

மிடத்து ௮வ்யாறுசொகுப்பது பெருமணலென்றுகூறியதுண்டா, 

யாறுகடலொடுகலக்குமிடத்துக் கடற்கரைமணலையுங் கடலுட் 

கொண்டுசெல்லுகலான் கடநீகரையையுமெலியச்செய்கலன்றி அக் 

கடற்கரையின்௧ண் மணலை யாறு குளிச்குமாரி காவிரி கடலொடு 

சலப்பதைப்பற்றிச்சொல்லுமிடத்துக் “கடற்கரைமெலிக்குக்காவிரிப் 

பேந்யாறு””? என்றமன்றோ புலவர் கூறுகன்றனர். கடலுள்ளவிடத் 

துக் கடற்கரைமணலையே கூறுவரென்ப.து, & os 
Sy 5 & + 

க ஓ 
ட. தாழ்நீர் ட 

௯ 4 a ww” 

வெண்ட Say ரியலைக்குஞ்செக் இ ர் P08 டு 
4 ட் ~ na ் 

னெடுவேணிலைஇயகாமர்வியன்றுறைக் ட்ட க ல ட் A 
Now . 6
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சடுவளிசொருப்பவிண்டிய 

வடுவாழெக்கர்மணலிலும்பலவே' 

என வருதலானமிக, கடலுள்ளவிடத்து ஆறலைத்தல்கூறுது புணரி 

பலைக்குஞ்செர்தில் என்றதனையும் நோக்குக, இஃதன்றியுல் கல்லென் 
பொருநை என்று கூறுதலால் யாறு கல்லென ஒலித்தலைப் புலப் 

படுத் துகின்றார; ஆண்டுஅஆர்கலியன் 2௫ பெரிதாகும். ௮ தனொலியைக் 

கூறாது யாற்றொலியையே மிகுத்துக்கூ௮தல் பொருந்துமா, இணி 

அலைக்கும் கடலங்கரைமேன்மகோதகை'' என்மன்றோ சுந்தரமூர்த்தி 

மாயனார் கொடுங்கோஞாஞ்சைக்களத்தைப் பாடுகின்றார். அவர் 

பாடியவாறு கடலலைப்பசைக்கூருபல் ௮வவூரையே யாறலைப்பதாகக் 

கூறியதென்னோ. இது கிற்க. “ஆங்க! பல்லூர்சுற்றியகழனி யெல் 

லாம்விளையுகெல்லினும்பலவே'” என்று கூமிய அடையாளம் ஒரு 

கடற்கரையூக்குப் பொருந்துமா? கடற்கசையூரைப பல்லூா் சுற்றுத 

லெப்படி ?  இதனாலிவவடிகளிற்கூறிப அடையாளங்களிலொன் 
றேளும் கடற்கரையூக்குப்பொருக்காதென்றும், எல்லாம் அககாட் 

டூர்க்கே பொருகர்துவன என்றுமுணருமாற்றான் ஈண்டிக்கூ.றியவஞ்சி 

கடற்கசையிலுள்ள மகோதையாகய கொடுக்கோஞராகாமையும், 

கொங்குகாட்டுஆன்பொருகைக்கரையிலுள்ளகருவரேயாதலும் தெ 

ளிர்.துகொள்க, இவவுண்மையானன் 22 சங்காசோழனுலாவுடையார், 

bee vas . கோமகன் 

வஞ்சிக்குமோதைமகோதைக்குமாமதசை, 
யிஞ்சிக்குங்கொற்கைக்குமேஅசொழும்” 

என மகோதையாகிய கொடுங்கோளூரின் வேராக வஞ்சியைக்கூ றின 
செனவுணர்க. இதைப்பம்.றி மேலும் விளக்குவல், 

இனிப் பழைய சேரர்தலை*கராகய வஞ் மேல்கடற்பக்கத்தகா 

மென்றற்கு ஆதரவாக ஒருசெய்தி கூறுவார்பிறா, ௮ஃ தாவ.ு பராசர 

னென்னும் ௮ர்கணன் சோணாட்டுத்தலைச்செங்காட்டினின்௮ சேரன் 
கொடைத்திறங்கேட்டுப் பரிில்பெறப்போம்போது 

தாடுகாடுமூரும்போக 

நீடுகிலைமலயம்பிற்படச்சென்றாங்கு”  (ிலப்-கட்டுரசை,) 

என்பதனால் பொதியமலையைக்கடந்துசென்றானெனவும், பரிசில் 

பெற்று மீளுூம்போது *செங்கோற்மென்னன்றங்காதூரிற் போதி 
மன்றத.து?த்தங்கயிருந்தானெனவும் சிலப்பதிகாரம் கூறுதலாத்
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சேரன்னர் மேல்கடற்பக்கத்திருக்காலல்லது சோணாட்டுப் பார்ப் 

பான் போம்போது பொதியத்தைகச் கடந்துபோதலும், மீளும்போது 

பாண்டிராட்ரோகிய திருத்தங்காலிற்றங்குகலும் நிகழாவென்பதே 

யாம், சிலப்படிகாரத்து இப்பராசசன் செய்கி கூறியவிடத்து, 

௬ நு டட த ட % க 

வலவைப்பாரப்பான்பராசரணென்போன் 
ரூ ரூ உர ௨ . 

குலவு! 9 a OF 7 ot கொ agi. த்த பம், குட்டு 

* . . ப * ட ட்ட ட ட 

வண்ட மிழ்மறை UTED Bou I gis yo Ba gs 

துண்டி யனெ Mea DEFT, in காண் இதன 

நீடுகிலைமலயம்பிம்படச்சென்று 

பார்ப்பனவா கைகூடி Sus DL pm? 

wee hem wae 

நன்கலங்கொண்டுகன்பஇப்பெயாவோன் (இல! 7-கட்டுரை) 

என வருதல்காணலாம். ஈண்டுக்கூறப்பட்ட சேரன் எக்காலத்தவ 

னென்றும், யாவன் என்றும் வினாவியறியவேண்டுவ இன்றியமையா 

த்து. இப்பார்ப்பான் சோன். ue psi) Reva) Ls ற் மீ ளும்போ தூ பாண்டி, 

நாட்டுத் திருத்தங்காலென்னுமரிற் போதிமன் றத்துத் தங்கியிருந் 

ழி அவன் அண்டுவக்துவிளையாடும்பார்ப்பன ச்சிருரைரோக்கு என் 

னுடன் வேதமோதவல்வீராயின் ஓதி என்பரிசிற்சிறுபொ தியைக் 

கொள்ளுக என்றிவளவில் அவ்வூர் வார்த்தஇகன்புதல்வன் தனக் 

கொப்ப ஓதலான அவனைளியக்து தன்பொழடுயின்கணுள்ள முத்தப் 

பூணூலத்தகுபுனைகலன் கடகக்தோட்டொடு பிறவும் HFA M0 DHE 

கையுறையீத்துப்போக நிகழ்க்ததுதெரியாது கோ த்தொழின்யுறை 

யவர் பாண்டியற்குரிய படபொருள்கவர்க்த பார்ப்பானிவனென்று 

அப்பு தல்வன்றந்தையாகிய வராத்தகளைச் சிமையிலிட அ௮வவார்த்து 

கன்மனைவி அலக்சமுதேக்கப் புரண்டுபுலர் துடொங்னெளாக: ௮.து 

கண்டு ஐயைகோயிழ்கதவுஇியவாகாக : இதுகேட்டுப் பாண்டியன் 

மயங்கக் கொழ்றவைக்குற்றதுஅ.திந்துரைமின்னென வார்த் 

இசனைச்சிறைசெய்தசெய்திகூறக்கேட்டு இகலைமுழைபிழைத்த 

தணர்க்து வார்த்தினைப்பொறுத்தருளுமா௮ு இரந்து அத்திருத்தக் 

காலையும் வயலூரையும் ௮வற்கீத்து அவனை நிலர்தோயவணக்கயெவள 

வில் அச்சிர்சாதேவிகோயிற்கதவர்திறந்தது ; இழர்தவுடன் உறு 

9
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பொருளேலுஈ படுடொரு?ளனும் இனி யுற்றவர்க்குறுதி பெற்றவர்க் 

காகுமென்று யானைமேன் மாசறைலித்தான். அங்கனம், 

யானையெருத்தசதணிமுரசிரீஇக் 

கோழமுறையறைக்தகொளழ்மவேந்தன் 

ரூன்டுமைபிழைத்ததகுதியும் கணி” (சிலப்-கட்டுரை) 

என்று கண்ணகியைசோக்கி மதுரைமாதெய்வங்கூற௮ுதலான் இப்பசா 

சரனீ௩த பொருள்காரணமாகச் சிமைப்பட்ட வார்த்திகனைச் சிறை 

விடுசெய்து உவப்பித்துக் சலையமர்செல்விகசவர்திறப்பிச் தவன் 

கோவலனைச்கொல்விக்து அ௮ரசுகட்டிலிற்றுஞ்சிய கெடுஞ்செழியனே 

யென்பது ஈன்று தளியப்படும். இப்பாண்டியன்சாலத்துச்சேரன், 

செங்குட்டுவ னென்பது இிலப்பறிகாரம்வஞ்சிக்காண்டக்தானியப் 

பிம். பராசரனுக்குப்பரிசனல்கியசேசன் இச்செங்குட்கிவனே 

யாய ௪, இளந்கோவடிகள் இவனை விளங்கவுரையாந் sat. wo Daren 

காலத்தே சேரன் வேறுளனோ என ௮சாய்வோம். செங்குட்டுவன், 

நெடுஞ்சேரலா தனுக்கும் சோழன் மணக்கிள ளி என்பாளுக்கும் பிறக் 

தமகனென்பது பதிற்றுப்பத்து ஐர்காம்பக்காலறியப்படும். நெடுஞ் 

சோலாதனுக்கும் வேளாவிக்கோமான்பதுமன்றேளிக்கும் பிறந்த 

மகன் ஆடுகோட்பாட்டுச்சோலாதனென்ப. பதிற்றுப்பத்து அரும் 

பத்தாலறியப்படும். இகனாம் சோன் செங்குட்டுவனும், அடுகோட் 

பாட்டுச்சோலா தனும் ஒருதக்தையின் புதல்வராவர், இவருட் செக 

குட்டுவன் வஞ்சியிலாசுசெய்தவன் என்பது சிலப்ப திகாரக்தானன்கு 

தெளிவது. அ௮்கோட்பாட்டுச்சோலாதன் மேல்கடற்கரையை யடுத் 

துள்ள ஈறவு என்னும் ஊரின்௧கண் இருந்தவன் என்பது பதிற்றுப் 

பத்து ஆரும்பத்தால் ஈன்கறியப்படுவஜு : இவ்வாடுகோட்பாட்டுச் 
சேரலாதனே இளங்கோவடிகளாற்கூ௰ப்பட்ட வேம்சேரனென்ப 

தற்கும் ௮ தரவாகச் இல கூறுவல், 

சிலப்பதிகாரத்து இச் சேோனைப்பற்றியவிடத்துக் 'குலவுவேழ் 

சேரன்' எனவும், 'நெடுவேற்சேரன்? என வும், *வண்டமிழ்மறை 

யோற்கு வானுறைகொடுத்தவன்” எனவும், இவன் கொடைத்திறக் 

கேட்டுப் ப.ராசரன் சென்றானெனவுங் கூறியுள்ளார். இதன்கட் 

கூறப்பட்ட வண்டமிழ்மமையோத்கு வாஜறைகொடுத்தவன் இமய
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வரம் பன்றம்பியென்பது மூன்றாம்பக்தா னன்கறியயபட்டு, Oem 

குட்டுவம்குழுன்னே இறந்த சர ர்வரிசையில், 

'நான்மறையாளன்செய்யுட்கொண்டு 

மேனிலயுலகம்ளிடுத்சோளாயினும்'? 

aoe 

னு மீக்கூற்றாளா்யா வருமின்மையின் 

யாக்கைநில்லா தென் பதையுணாமமேதா wr? 

என்பதனால், இமயவரம்பன் ஐம்பியையுங்கூ.ரியவாற்றான் அம்முன 

ஷேன் செய்யொலிவனைச் சறப்பிக்சசனறி இவன் அவனாகானென் 

பது ஈன்குணரப்படவெசா.கும். இ்சகொன்றொழியவுள்ள௮அடையாளக் 

கள் வேலும்,கொடை ததிறமு?மயாகும். ஆரும்பத்து புதற்பாட்டில் 

இவ்வாடுகோட்பாட்டெொசேரலா தனை, 

இவன் 2 வலண்ணன மெல்லியன்போன்மென 

ள்ளுவர்கொல்லோநினனுணார்திரினோேரே” வளளு ஞு 

என்பதனால் இவ் வாடுகோட்பாட்டுச?சரலா தனை வேலண்ணல்எனக் 

கூறுதல்கொண்டு இவனைக் ‘(Oa cay oF a எனவும் (செடுவேற் 

சேரலன் எனவும் இளங்கோவடிகள் கூரினாரென்றுணாரலாம், இவன் 

கொடைத்திறக்தைப்பற்றியாராயமிடத்.து இவனைப்பதற் லுப்பத்துள, 

'வாராராயினுமிரவலா வண்டிக் 

தேரிற்றம் தவர்க்கார்பகனல்। ழ் 

ஈசைசால்வாய்மொழியிசைசாறோன் உல்” 

எனச்சிறப்பித்தல் காணப்படும். இதனுரைகாரர் “ஈண்டு இரவலரை 

வேண்டியென்றது தன்னாட்டு இரவலரின்மையின் அவரைப்பெற 

விரும்பி எ - று. சேரிற்றந்து என்றது ௮வ விரவலருக்கு ௮வருள் 

வழித் மதரைப்போகவிட்டு அதிலே அவர்களை வரப்பண்ணி எ.து, 

தேரான் என உருபுவிரிக்க ; தோ எனச் தேர்ச்சயோக்கி ya Ag 

எலரை அ௮வருள்ளவிடத்திலே தேடி அழைத்து என்றுமாம்'” என 

விளக்கினார். இவற்றால் இவன் தன்னாட்டு இரவலரில்லையாக வழக் 

கினான் என்றும், ௮வ விரவலைவேண்டிப் பிதர்நாட்டுத்தேடி த்
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தேரைப்போககிட்டு ௮வரை ௮ இலேவரப்பண்ணி அவர்க்குநிரம்பிய 

இப்புரவனை த். அம்வழங்னொனென்றும், இங்ஙனம் கொடுக்கும் ஆசை 

யேநிரம்பிய ஈத்தியரோத மொணிவனென்றும் சன்கறியலாகும். வேறி 

யாரிடனுங்காண்டற்கரிய இவ் வரியபெரிய வள்ளன்மையினையே 

இளங்கோவடிகள் கொடைத்திறம் என் அழகியதொடரான் விளக் 

இனொாரென்று அணியலாம். இவன் பார்ப்பார்க்குக் கோதானமும் 

பூதானமுஞ்செய்து குழவிகொள்வாரிற்குடி.புறக்சற்தவன் என் 

பது ஆருூம்பத்துப்பதிகத்தாலறியலாம். இ.த்தகையபெருவண்மைகரு 

Bou வண்டமிழ்மறையோர்க்குவானுமைகொடுத்தோனாக இவனை 

அடிகள் ரிறப்பித்சாபென்றுணரலாம். இன்னு மிவனை, '*இரவலர் 

புன்கணஞ்சும் புரவெதிர்கொள்வன? எனவும்,“'இரவன் மாக்கள் 9௮ 

குடிபெருக, வுலகர்தாங்யெ 2மம்படுகற்பின், வில்லோர்மெய்ம்மறை” 

எனவும் பாடு தலல்லா மல், “வளனியையென்றலிற்காண்குவ* BRCer” 

எனச்ிறப்பித்தலையும் ௮ ண்டுக்காண்க, “*வள்ளியையெனறலிழ் 

காண்குவக்தஇினே "என்னும் அடி குலவுவேற்சேரன் கொடைத்திறக் 

கேட்டுப் ப.ராசான்பரி௫ற்குச்சென்றான்எ ன் ற கற்க மிகவும்பொருந்த 

நிற்றல் உய்த்துணர்ந்துகொள்சு. இவனே வேலண்ணல் அ.தலானும 

இவனே யாரினுமிக்ககொடையாளனாதலாளனும் பராசரன் இவன்பாற் 

சென்றானென்றே ஒருதலையாகத்துணியப்படுமென்க, இவன் கடம் 

கரைப்பக்கத் தூர்க்கணிருந்தனன் என்ப.து-- 

ஈதொடைமடஒ.களைந்தசிலையடைம௰வர் 

பொங்குபி௫ர்ப்புணரிமங்குலொடுமயக்கி 

வருக்கடலூசையிற்பனிக்கும் 

துவ்வாகறவின்சாயினத்தானே” (பதிற்.ு-௬௦) 

எனப்பதிற்றுப்பத்துள் இவனிருக்குமிடங்கூ.௮ தலா னுணாசப் 

படும். இகனுரைகாசர்“மறவர்கடலூ தையிற்பனிக்குறவெனச்கூட்டி 

ஆண்டவோாழுமறவர் கடலூதையான்மட்டும் கடுக்கும் கறவு என்ஃ, 

நறவு - ஓசூர். துவ்வாஈறவுவெளிப்படை”” என விளக்கியதனாளும் இத 

னுண்மை உணரலாம். கடலூதையிற்பனிக்கு ஈமவு என்றதனால் 

இக் ஈறவூர் கடற்கரைக்கு நெடுக்தூரமாயதென்ற௮ு கருதற்கியலாமை 

காண்க, இவனைப்பற்றிய முதற்பாட்டில்,
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*விளங்கரும்புணரியுருமெனமுழக்குக் 

கடல்சேர்கானற்குடபுலமுன்னிக் 

KAUN DPSS F1_b ET CD) OY 

குவியிணாஞாழன்மாச்சனைசசேக்கும்”  (பதிற்௮ு-டுக) 

எனக்கூறுகற்கண் “குடபுலமென்றது கன்ஈுகரிக்கு மேல்! லாம்” 

என்று உரைகாரர்கூ.௮தலானும், நாலுட்“சடல் சோரகானழ்குடபுலம்” 

என்றிருத்கலானும் இவவசசனகரிக்குமேற்கே கடல்செர்க்தகானற் 

புலமிருப்ப தன்று புலப்படுகலான் Qn s வூர் கடலா ம்பனிக்காது 

கடலூதையாற்பனிக்கக்கூடியஅள வாக மேல்கடறபக்கத்துள்ள 

தென ௮ தெளிக்துகொள்ளலாம். '8மற்சொற்றபராசான் இவவேற்சே 

ரன்கொடைத்திறங்கேட்டு இவனிருக்கும். கடல்சேோகானற்குடபுல 

ஈ௰வூக்குச சென்றானாகலாம் பாண்டி காடுகட 6து மலையம்ரிம்படப் 

ீபானானென்றுரம், மீ ளூம்போது பாணடிநாட்டுத்திருத்தங்காலிற் 

௮ங்கனானென்றும் உணார்துகொள்க. இகனுலிப்பராசரன் செக் 

குட்புவன்வஞ்சிரோக்வக்கவனில்லையென்பதும் தெற்றெனத் 

தெளிக, 

சோன்பாறசென்றும்பாரந்ச சோணாட்டுப்பராசரன பாண்டி காட் 

டையும் மலையத்தையும் இடைவைத்துக் கடத்தல்காரணம் இஃ 

தென்று ஆராயாமலேல கெொங்குகாட்டுள்ள பழையசேரர்தலை 

ஈகரை மேற்குத்தொடர்ச்சிபலைப்பச்சுத்துள்ள கடல்காடுகளிலுய்க்க 

முயன்றனர் பிதர். சேக்கிழார், கொடுங் காஞரை இராமனிருக்குக் 

காடும் தயோத்திஎன்பதுபோலப் பிற்காலத்துச் சேசர்குலத்தவரிரு த 

தலைப்பற்றி வஞ்சியென் ௮வழங்கயதைத்துணையாக்சொண்டு அதனைப் 

பழைய சேராரதலைககரென்றுகூறிவிடலாமென்றுதுணிந்து சேக் 

இழார் வஞ்சியென்ற ஊர் ஆர்க்குங்கடலங்கரைமேலிரு க தலைநோக்கப் 

பழையசோர்வஞ்சியுல் கடலுடையதானாலல்லது கொடுக்கோளூ 

சென்றுசொல்லுதல் பொருக்காதென்றுகண்டு பழைய சேராவஞ்ட9க் 

குங் கடலையுண்பெண்ண ததலைப்பட்டனர் பிறர். இஃ்தொரு ஸகர 

ப்ரபதாஈமேயாகும் ; மேல்கடலாதலின் யாராலும் ஸா இக்கப்படாமம் 

போவதென்பதறிக, 

தமிழ். நூல்களில் ஒரூ கடலடுத்ததாயின் அவவூசைச்சொல்லு 

மிடத்து ௮து கடலுடைமைவிளக்கவே பாடப்படுமென்பது முரி,
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தொண்டி, மாந்தை, கொற்கை, மரழுக்கூர்ப்பட்டினம், புகார் முதலிய 

பழைய ஊர்களைப்பற.றி ஆங்காங்குவரும் பாடல்களாற்றெளியப்படும். 

கேரேகடல்கூருதொழியிலும் கடனணிலத்துள்ளதென்றுபுலப்படக் 

“கானலர்தொண்டி”” “(தொண்டியங்கானல்” என்றாற்போலவேனும் 

விளங்கப்பாடாமை கல்லிசைப்புலவர்வழக்கன்று. இதனுண்பையைகத் 

தமிழ்கற்றாரெல்லாம் ஈன்கறிப, வஞ்சியைப்பற்றிய பழையபாடல்கள 

தமிழில் நூற்௮ுக்கணக்காகவுள்ளன ; ௮வற்றுளொன்றேனுக கடலு 

டைமைபற்றி வஞ்சியைச்சறெப்பித்ததாக யான் கண்டிலேன், “வஞ்சி 

யங்கானல்” என யாண்டும்பயிலாமை ஈண்டைக்குகினைக்கத்தகும். 

இங்கனம் வழங்காமைமாத்இரமன்று “வஞ்சியம்பூம்புறவின்” என 

இழையனார்களவியலுரைமேற்கோளில் வேருகவும்வழங்கியுள்ள து. 

மணிமேகலையில் இவ் வஞ்சியைப்பற் திய அடிகள் பலபல வுள்ளன, 

அவற்றுளொன்றானும் இது கடலுடைமைகாணப்படுசலில்லை. இவ 

வா௮காணப்படாமைமட்மமன்௮ ; கடலுடைமைக்குவிரோதமான 

செய்இயொன்றும் அது புலப்படுத்துகன்றது. அஃதாவது இன்ன 

தென்றுகாட்டுவல் - கடற்கரையிற் சோழர்பெருஈகராகய காவிரிப் 

பூம்பட்டினம் டந்இாவிழவைமறக்கதனாலுண்டாசுய தேவசாபத்தாற் 

-கடல்கொள்ளப்பட்டதெனவும், அக் கடல்கோளால் கெடுமுடி.க்கிள் ளி 

யாகியசோழன் அவவூரைளிட்டுத் சரியே போயினன் எனவும், அபு 

இருக்க. இறவண வடிகளூம் பணிமேகலையினுடையதாயரும் அக் 

கடல்கோளால்வருக்காஅபோய் வஞ்சிமாகரததுப்புக்கனரெனவும் 

மணிமேகலைமூல் கூறுகள்றறு, @ scan, 

A Bem yay bg) Buco கா விழுங்க 

வொருகனியபோயின னுலகமன்னவ 

னருஈ்தவன்றன்னுடனாயிழைதாயரும் 

வருஈ்தாதேகலஞ்சியட்புக்கனர்”' 

எனவும், 

“மனங்கவல்கெடுத்துமாஈகாகடல்கொள 

வமவணவடிகளுக்காயருமாங்குவிட் 

டிறவாதிப்பஇப்புகுர்ததகேட்டதும்”? 

எனவும் வருவனவற்றாலுணர்ந்துகொள்க. ஒரூர் கடல்கொள்ளும் 

போதிலோ அன்றி ௮க் கடல்கோளை த்தெரிக்கபோதிலோ அவ்வூரை
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விட்டுறவொர் கடல்கோளுக்கெட்டாதென்று தாம் தெரிர் தகொண்ட 

௮ககாட்டு ஊர்கட்சே சென்றொடுக்குவசென்பது யான்கூறியறிவிக்க 

Faron Oar gan gy. புகார்ச்சோழன ஓ வறயூ புகுக்கானென்பது 

இண்ணமாககினைக்கப்படும், ௮றவணவடிகள் தாயருடன் உழஜை 

யூருட்புசகாமல் ஒருகான்குகாவசும்அப்பாறிபோயிம் குடபுலவஞ்சி 

யுட் புக்கனராவா, சா முன Qik soi u of up வெடாக சவற்றாலன் றே 

அவனுளளபுகாரைக் கடல்கொள்வது, இக் கேட்டுக்முக்கா சணனான 

சோழலுடையநாடே சம்போன்றமாதவர்க்குச் தங்குகற்குரியதாகா 

சென்றுகொண்டு சேசகாட்டுவஞ்சியுள் ௮றவணவடிகள் காயருடன் 

புக்கருர்கனரென்றுய்த் அணரப்படும். *வருர்தா 220 வஞ்சியுட்புக்க 

னர்”எனவும்'(இமவாதிப்பதிப்புகுக்கது"எனவும்கூறு தலையுகோக்கிக் 

கொளக,. இனிப் பிழர்கிைக்.ன் படி டுவ்வஞ்சி மேல்கடற்கரைக் 

கண்ண தாயின பராசான்செல்வ யே இவ வற்வணவடி கட்கும் வழி 

யாதலான் இடையிற் பாண்டி நாட்டுமதுரையிப்றங்காது மற்றுமோர் 

கடற்கரையூர்க் 2௪ அறவண வடிகள்சென்றாென்றன்றோமுடியும், 

அங்ஙனமாயின் மதுரையிப்றல்காமைக்கும் கடல்கோளுச்கஞ்சிப் 

பின்னுமோ ர்கடலையேயடை தாரும் காரணங்கூறல் வேண்டும். மேல் 

கடற்கசையின்கண் வஞ்சியைகிறுவகினைப்பார் ; இவற்றுக்கெல்லாம் 

பொருட. ுரைக்கலாகுமோ என்று அமசாய்ந்துசொளக. இஃதன்றி 

யும் ௮ம் மணிமேகலையுள் காஞ்டிச்கும் வஞ்சிக்கும் போச்குவர 5 gs 
கூறப்படுதல் கறரார்பலரும் அறிவர். 

“பொன்னெயிற்காஞ்சிகாடுகவின £ீந்து 

மன்னுயிர்மடி யமமைவளங்காத்தலி 

னர்நகர்மாதவர்க்கையமிடுவோ 

ரின்மையினிஈஈகசெய் தினர்காணாய்” 

எனவும், 

* அக்கவன்றாலுமற த்திற்கேதுப் 

பூங்கொடிகச்சிமாஈகரா தலின் 

மதிறம்மாநகாமா தவன்பெயர்௱றாட். 

பொற்றொடி தாயருமப்ப இப்படாந்தனா? 

எனவும் வருவனவற்றாம் காஞ்சிகாபெஞ்சம்பட்டபோது ஆக்கிருக்த 

மாதவர் வஞ்சிவர்தெய்தினசென்றும் பின் இவ வஞ்சியிலிருக்த ஆற 

வணவடிகள் தாயரு,டன் காஞ்சிக்குப்போயீனுசென்றும் யப்
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படும், காஞ்சிநராட்டையுடைய தொண்டைநகாட்டையடுத்துள்ள து 

கொங்குகாடேயாகலான் காஞ்சி பஞ்சம்பட்டவளவில் அடுத்துள்ள 

கொக்குகாட்டுவஞ்சியுள் மா தவர் எய்தினரென்பதே பொருக்திழ் 

முகும். போ க்குவசத்.துக்குஎளிதா யகெறியடையதகும் மேல்கடற்கரை 

போல நெடுந்தூரமாகாததும் கருவர்வஞ்சியேயென்பத எளிஇலுண 

ரத் தகும். அறவணவடிகள் புகார் கடல்கொள்ள பஞ்சியுட்புக்கன 

சென்றதனோடு பொருக்ககோக்குமிடகீது யான் க:.௮வதேபொருத்த 

முடைதக்தாகலுணர்க, 

இனிப் ப.டய்றுப்பத்துள் மூன்றாம்பத் துப்பிக் துக், 

““கருங்களிு தியானைப்புணர்கிரைமூட்டி. 

யிருகடனீருமொருபகலாடி ” 

என்பதனால் ஒருசேரனுடைய அரியபெரியசெய்தியொன்று கூறப் 

பட்டுள்ளது. இச் செய்தியையே இளங்கோவடிகளும் *இருகடனீரு 

மாடினோனாயிலும்” என்பதனாம்கூறினா். இச்செய்தி இம௰௰யவரம்பன் 

மம்பியுடையதாயினுமாகுக. வேறொருசேரனுடையதாயினுமாகுக, 

௮ இண்டைக்கு ஆராய்ச்சியின்று. சேவரசனொருவன் இச்செய்தி 

நிகழ்திதனானென்பதுமட்டி லிஃ்அுணர்த்தாதிராது. பதுற்௮ப்பத் 

துரைகாசர், *இருகடலுமென்றது கன்னதாயமேல்கடலும்பிறகாட்ட 

தாயப் பின்புதான்பொருதுகொண்டுதன்னாடாக்யெகாட்டிற் கீழ்கட 

லும் எ... கருங்களிற்றியானைப்புணாகிரைபூட்டி, யிருகடனீருமொரு 

பகலாடியென்றது அவ்விருமுர்ரீரும் ஒரு பகலிலேவரும்படி யானை 

களைகிரைத்து : அழைப்பித்து அடி. எ-று *எனவுரைத்தார். இதன் 

கட் குறிக்கப்பட்டது விலயாபிகோகமேயாமென்பது பிழசாட்டை 

வென்று தன்ன தாக்கனானென்பதனா லுய்த்துணரப்படும். விஜயாபி 

கேகத்துக்குரிய கிஜயாஸனம் பெருவேந்தர்கோயிலகத்ததென்பது 

மாநஸார. நூலகத்துட்கண்டுகொள்க, அர்நாலார் பிரதமாஸனம், 

மங்களாஸனம், வீராஸனம், விஜயா ஸனம் எனப் பலகூறுவர், 

அவற்றையெல்லாம் எண்டுரைப்பிற்பெருகும். சேரன் தன்கோயி 

லுள்ளதலைககர் கழ்கடல்மேல்கடல் இரண்டிற்கும் நெடுந்தூரமாக 

இருத்தல்காரணமாகவே அ௮வவிருழுக்நிரையும் ஒருபகலிலே அழைப் 

பித்தற்குவகைதேடிதக் தன் பெருககர்க்கருபக்கத்தும் கடல் களி 

னெல்லைவலைர யானைகளை து இருமுக்நீரையுர்கருலிச்துக்



1௦ 

கொண்டானென்௮ணாரப்படும், மேல்கடற்கரையிற்கோயிலுடைய 

ஞயின் மேல்கடலிலேகின்றேகீழ்கட னீரையாடீனான் என்றன்றோ 

இறப்பித்துப்பாடுவர். இருகடலுபாடுசலையன்றோ ஈண் பிப்பெருஞ் 

கிறப்பாகக்கூறுகின்றா. இுகனாலிருகட லும் அகதாமானண கிலி ப் 

சேரன்கோயிலிரு தில் சசவ்வனம்புலப்( டும்... இக் Fu owas 

“அடிரைபரைஇ”” என்னு yong intents கொழ்றவைக்கட வுளைப் 

பரவுகலுடன்கூலிஞா. அதுவும் ஒர வ்ரச்செயலா சலான் : என்னை 

யெனின் டகைவர்கியபபடுகுுதியானனரி அச் கொம்றவை பலி 

கொள்ளாளென்பது கேட்கப்படுதலான ஸபறும்நுணம் FO gar Ken g 

வஜிபட்டதனையும் gph அரிய செயலாக்க! இப் ட ருஞ்செயீலாடு 

கூறினார் எனவறிக. இபவிருகடனீருமொருபகலாடியசெய்இ 

கருவூா வஞ்டிக்கு எவ்வளவு ௮ழகாகப்வ் £. ந துவதெனைை து. ஈண்டு 

யான்கூறவும் Caer Gear? தா. 

இவற்றுளொன்றையும் அரசாயா து வஞ்சி கடங்றுழைப்பட்டின 

எடக்கு eran gags ண்டு, 

வளந்தலைமயங்க யெவஞ்சொற்ற, De 

திறைமசன் செவல்வியாங்கணும்பெருது 

இலைசுமர்துகிய்குந்செல்வா போல? 

என்னுஞ் சலப்பஇகாசத்துள்ள “கலம்? என்னும் சொல்லையேகண்டு 

வஞ்சி கடலுடையகாகற்கா தாரமாக இவவடிகளைக்காட்டினாருமுளர். 

அவர்க்கு ஈண்டை அருங்கலம் அரியமாச்கலம் என்பசாம். அதனால் 

அவர்கொள்ளும்பொருள் பலபண்டம் காவாய்சுமக் துவக் அ தலைமயங் 

கிய வஞ்சிழுற்றம் என்பதாம், 'இவரிங்கனங்கூ௮வதுபோருர்துமோ 

என்ரு.ராய்வேன். இவ்வடி கட்குரசைகூ ones அரும்பகவுரையா 

சிரியர் 4 அளந்துகடையறியாஎன்பதுமுதல் இறையிவொர்க்கு 

அடை.” என்று இறார்க்கும் உரைவிளங்க இனி தரைத் திருக்கவும் அவ 

வினிய உரைக்கு உடன்படா.து வேறுகூ.றுவஅ வஞ்சிக்குச்கடலுண்டு 

பணணுதத்கேயென்௮ எளிதிலுணாலாம். ஈண்டு வஞ்சிமுற்றமென் 

ற வஞ்சியிலுள்ளமுற்றம் என்றவாரும். அம்முற்றம் கோயின் 

முூற்றமேயென்பது இறைமசன்செவளியாங்கள: ம்பெறாது ௮ம் 

10
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முற்றத்தே திமைசுமஈது கெவ்வர்கிற்குர்தன்பைகூறுகலா னுணரப் 

படும், தெவவர்திறைசுமந்துகிற்கும்... அக்கோயின்முற்றத்துப் 

பலபண்டம் காவாய்சுமர்துவஈது சலைமயங்குதல் வீனா 1 கடல்வழி 

யாக காவாய்கமநதுவகத்தபலபண்டங்கள். அவவப்பண்டசாலைகளி 

லன் 2ளோவுயக்கப்படும் “பெளவக்துன்கலவெறுச்கைதுஞ்சும்பர் தர? 

(ப.இ.ம்-டுடு)௪ னப் பெளவத்திரலவக்த ஈன்கலமாகியசெல்வக் துஞ்சும் 

பண்டசாலைகள் சுடற்கரையூரிற்கூறப்படுசல்காண்க.  கொயின்று£ம 

DEBUT OL, UAB தலைமயங்கக்கக்சற்கும் ஏது'சீவயில்லா 

மையுணர்க, இனிப் பலபண்டகிசளை துரிய மரக்கலங்கள் சுமந்தால் 

அ௮சனால் வய்சிமுற்றம். தலைமயங்காதென்பது ஈன்றளிக்துகொள்சு, 

சும£ததநிலை பண்டங்கள் மாக்கலங்களிலிருக்குகிலையையன் Gap 

உணாத்தும். வங்கச ரி. பலபண்டகங்களிு கீசல்காரணராாக வஞ்டு 

முற்றம் வளந்தலைமபங்குமோ? மயங்காது. மற்ஹறெசனாலாமெனின் 

Sf a! வருங்கலங்கள் அப் பண்ட நசளைச்சொரிக்காலொ ருகாலாகும், 

அப பிறாகூறுவ?த கருக்தாயின் oy mb SUELO Ea Ah green bs do 

மயங்க” எனப்பாடுவரென்க, எசண்டுச்சுமக்துஎன்னஷசொல் 

விரோதமாக இருத்தலையுணர்ந்தும் றது சலைமயங்கயஎன்பதனுடன் 

தம் கருத்துப்படி இயையாமையைச்தெரிஈதும் வந் து என்றொரு 

சொல்லை அதன் பின்னேபெய்.ஐ சுமந்துவந்து எப பிறர்பொருள்் கூரி 

னாரொன்று உணாந்துகொள்ச. 

இவவாறெல்லாமிடர்ப்படாமல் இவ வடி களின உண்மைப் 

பொருளிஃதென்றுதுணியுமாறு கூறுவேன். இச் Pe iis Paras ga 

AC AUER SUM EG மதுரைக்காஞ்டுயில் மாங்குடிமருதனா மது 

மரையைக்கூறியுள்ளார, அது, ட 

“நாடாவர்கவிழுக்கலமனை த்துக் 

கங்கையம்பேரியாறுகட ற்படர்ச்தா௮க் 

களர்துகடையறியாவளக்கெழுசாரமொடு 

பு த்தேளூலகங்கவினிக்காண்வா 

மிக்குப்புகழெய்தியபெரும்பெயாமூ தர்” 

என்பது. இதனுள் விழுக்கலமனைத்தும் ௮ளக்துகடையதியா வளக் 

கெழுதாரமொடு காண்வாப்புகழெய்தியமூதர் என்று கூறியதன்
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கருத்தும், ௮அளஈதுகடையறியாவருரி கலஞ்சு LOB வளக்தலைமயகங்கிய 

வஞ்சி என்றசன்கரச்.தும் பெரும்பாலும் ஓத்தல்காண்க. இம் 

மதுசைக்காஞ்சிபுரையில் ஈச்சினார்ச்சினியா “காட்காலக்கேதிறையா 

சுக்கொண்டுவரவர்க சீரியகலங்களும் அச்சன்பையன (பிறவும் சுங்சை 

யாகிய அழஃய ரீபரியாறு அயிரமுகமாகக் கடலிலேசென்றாற்போல 

orbs முடிவறியாத மதுரை?” எனப் பொருள் கூறினார். சண்டு 

“விருக்கலம்?? இிறையாகக்கொண்டுிவரவக்க சிரியகலங்கள் எனப்பொ 

ருள்பண்ணப்பட். ப தனே கன்று காக்கக்கொள்க. இகற்கேற்பவே 

சிலபபதிகாரவரும்பசவுசையாசிரியா **அளக்துகடையமியா எனபது 

(சல் இலையி வார்க்கு அரை அர ன்றதனை யும் நோக்குக, மதுரைக் 

காஞ்சியில் எிமுக்கலம் என றுகூரியஅுகான ஈண்டு ௮ருங்கலமெ 

னச்கூயபபட்டுள்ளது, ஆண் டிக் கலம்எனபது மாக்கலமாகாது அணி 

முசலியபொருள் BOM OL DOT HHA LITE உண் டமும் உணர்த்து 

மென்றுகொளக, 

“இருங்கலற கரீஇயா bt Some கிவக்கு பா 

பெரு (EB GO cus Math, BET hh ஸீ 7 

எனவரும் பதிற் முப்பத் இல் முருங்கலம் என்பது மாக்கலத்தை 

புணரா த்தாது அரியபொருளகளையுணர்த்தவ். அசா ய்க்துகொள்க, 

வுகப்பாட்டிலும் *அருக்கலக்தெ அச் சபெரும்புகல்வலத்கர்”” (௮௯) 

என்பு > பபகிகலங் bn. (9 i அ௮ரியபொருள்களேகு ௮.தல்காணக, அருகி 

கலஞ்சுமட்பது வஞ்சிமுற்றமென்சு 5 மபரும்பொறைஎனபதறியச் 

சுமர்துஎன்றார். *நிலனெடுக்கல்லா வொண்பல்வெறுக்கை” (மலுசைக் 

சாஞ்) என்புழி “நிலஞ்சுமக்கமாட்டாக ஒளனிய பலவாகிய பொருட் 
) பூண்களையும் பொன்னையும்” 

கணியர் கூறுசலான் எண்டும் 4 தேய்! கலமென்பன அவை என துறிக, 

டூரள்களையும் என்றது ன ஈச்சினூக் 

முன்னே தஇழையிட்டார். தரவர்க அமியதஅணியும்பொன்னுமாகய 

பொருள்களைச்சுமத்தல்காணமாக  அளம்துகடையறியா வளக்தலை 

மயக்கிய வஞ்சிழுற்றத்மு யாங்கணும் இறைமகன் செவவிபெருறு 

றைச்ுமர்லுநிய்குக் சகெவ்வாபோல என்று பொருள்கொள்க, அருங் 

கம் முன்னே அதுகூலராகப்போந்து தஇிறையிட்டார்தந்தன வாம், 

a. எசே முன்ன திறையிடற்குரியசாவர். அவர்தக்ததிமை யாங்க 

னது 5 நிரம்பிய துகா J evar LOI கவும், Sf a ou கூலர்க்குக்கா ட்சியளித்தல்
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விருபெருங்காரியக்களையமேற்சொண்டு பெரும்படையுடன் எழுந்த 

செங்குட்டுவன் தன் படையினை இடஞ்சுற்றவிட்டுச்செல்லாது தமிம் 

காட்டரசர் வழக்கப்படி வலஸஞ்சுற்றவிட்டு வடராடுசெல்ல நினைந்தத 

னாற் புணசியின்னினிம்புகும்போ ௪ என்ரூரெனவறிக, தமிழரசர் வட 

காட்டுப்படையெழுச்சிச்சண் இங்குனம் வலமுறைசெல்லுதலுண் 

டென்பது, 

“குணகடலபின்ன காகச்குடகடல் 

வெண்டலைப்புணரிநின்மான் குளம்பலைப்ப 

வல ஐறைவரு கலுமுண்டென்றலம்வந்து 

கெஞ்சநடுங்கவலம்பா யத் 

துஞ்சாக்கண்ணவடபுலத்தரசே” (பம - ௩௧) 

னர் சாழனலகை கள்ணியைக் கோ வூர்கிஜா ர்பாடிய புறப்பாட்டா 

னறியப்படும். இவ்விடத்து உரைகாரரும் “இழ்கடல்பின்னகாக மேல் 

கடலினது வெளிப தலையையுடையதிரை கின துரு இரையின துகுளம் 

பையலைப்ப வலமாகமுறையேவருதலுமஉண்டாமென்று சுழன்று 

நெஞ்சாடுங்கும் அவலம்பரப்பத் பிலா தகண்ணையுடையவாயின வட 

காட்டுள்ள அரஈகள்”” எனக்கூறினார். வென்றிய வேண்டி வட நாடி 

புகுமிட கீன்ச் சோழமன்வலயுமைசெல்வானாயின், வென்றியுட ன் 

கெய்வமங்கள த்துக்குக் கலகொாடலையுங்கருதிய சேரன் வலமுறை 

செனைமன் என்றுகூ௮ுவதே பொருந்தியதா கும். மேற்கண்ட புறப் 

பாட்டிற சோழனலங்கிளளி மீசாபாண்டியருடைய  இருகுடைடிம் 

பின்னாக ஓங்கய ஒன்றாகிய வெண்கொற்றக்குடையையுடையனாயினா 

னென்று கேட்கப்படுதலா னிவன தன்னால் :மன்னமேவெல்லப்பட்ட 

சேோசபாண் ..யரை வெல்லவேண்டு வலமுறைவரு தலுண்டென்று ௧௬ 
ac ~ 

தற்காகானு. இதனை அப் புமப்பாட்டில், 

சுமப்புடைமா பிர்பொ (ரர மின பழு 

மறச்துவ்ப்பஉரந்ம்தோற்றம்போல 

விருகுடைபின்படவோங்ல ியவொருரு சடை 

Wj THOS (pin BUD oof ax துசேண்விளங்க 

ஈல்லிசைவேட்டம் 2 வண்டி வெல்போரப் 

பாசமையலலதுரீயொல்லாயே (chp மே)
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எனவருகலானறிக, ஈண்டு உரைகாசரும் இக்கருச்தேபடவுரைத் 

தறுகாணக, உவழைமயாலும் சேரபாண்டியரிருவர்குடையும் 

இவன் ஒருகுடையின் சன்னானகன்மை ஈன்றுணரப்படும். இரு 
ப்ப » ட . i . ay ட்ட ப 3 2 ட of உ ரூ ச. உ 

டைய LO OF OTL tho au BIW el ih (அனடை. இன அம இங EF oO FIO LE 

ஈ % ௪௬, ச் . aoe . எ . . ம் 

Fair COMMON BF புசம்மீவட் சையைசிரும்பிப் பாடிவிட்டிலிருச் 
ப! . o ப் ன ட், rs . ௪ ச 

கலைய வல்ல Gam mah சுக்ல CON LONE HHT மயன் iD அவளை ச்சூ தி பயனும் 

காண்க. சோழன் பாண்டியரைவெண்டு அப்பாற் சோரை வென்று 
. , ச ட . “”d * 

பின் வடகாடுசெல்வவக்  அிரியர்கரு நினராயின்.. தம்கேற்ற 
கடட டட ட் ட. ட கட்ட. 
சாற்பெய்து அப்பொச௫ள்விலவ்க வைபர், அவ்வாடுருன்.றுங் 

~ : oy . க : . . 
In.) hp (அரை இணைய mY, oes I (fool னம் கடவன் ச்சு AHL Ft வின் 

Mena ௮ச் சா Lp ஸதா ன் Mh ணரா யி OMT F av i ram: பலைப்ப வல் GO DLL & 

வருதலு மண்ட. ்ண்று க அ சலாலுபம்.. அவாக்கது FS FCS 

Opens. இதன்கண், குணமிசைபின்னாச. என்றதனால் வடதிசை 

நாத்தி அப்போதுபுறபப(ி தலைச் குரித்கல்காண்கு, Raw i இ 

காசத்தும் ** வஞ்டிகிக்் வெண்டஃைப்புணரிவினிப்புசூழ்பபோத * 

என்புழிச் சூழ் பாகு ow DONT) கழற மிய நு மய கூ று @ இரன்று 

த ahs. புறப் பாட்டிலும் குடகடலை வேண்ட லைபபுணரி என்ற தனை 

யம ஈண்டைக்குகோ க்ிச்கொள்க, 

௮ரும்பசவுரையாசிரியர் கடற்கரையே யொருசைபோத என்றா, 

அதம்கும் இதுவே கருத்தாகும், சேனைத்தலைவரும் .தாசிப்படை. 

யூம் பழையமுழைப்படி தன்னாட்டை வலஞ்சுற்றவிடுத் துத் தலை 

வருஞ்சேனையுஞ் சூழ்வராகிற்கையிற் ரூனஞ்சென்றுகூடித் தானை 

யொடு நீலகரியினெடும்புறத்துத்தக்கென் என்றுகொள்க, நீலகிரி 

யிலதிகபாகம் சேரரைச்சேர்க்கசாதலின் அண்டுத்தக்களுன். ௮௧ 

காலத்து ௮துவே படைசெல்வழியுடையதுபோலும், இக்காலத் 

தும் நீலகரிப்பகுஇயிற் சேரன்பாடி, சேரன் காடு என்பன உள 

வாதல் கண்டுடுகாள்் ௧, 

இனிச் சேரர்படைப்பெருக்கத்சைப் பற்றிப் பதுிற்றுப்பத் தள் 

“றும்பூதாற்பெரிதே” என்னும் பாட்டா னன்குணரலாம், ௮ 

னுள் அவர் படைத்தரளை *வாம்பில்வெள்ளம்'” என்றுகூறி அப் 

படை. இரண்டாற் பகைவர் சாட்டெல்லையின் ரூற்பாடுசென் துகிடும் 

என்னுங்கருத்தான் *நெடுகீரதறைகலக்க மூழ்த் இறச தவியன் ருனை
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யொடு”? ஏன்று சிறப்பித்தலான் ஈண்டும் அவ்வாறே செக்குட்டுவன் 
படைப்பெருக்கையணர்ச் தவேண்டிப் படைதிரண்டஅளவிற் றலை 
வருந் தாசிப்படையுங் கடலெல்லையைச்சூழ்வரச்சென்ரான் என்றா 

எனினுமமையும், இுததிசயோக்கயெனக்கொள்ளினு மிழுக்காது. 

௮ இசயோக் தியாகச்கூறுமிடத்து மேல்க_லைகின த்தது படை வல 

ழுறைசெல்லுசலானெனவறிக்துகொள்க, இங்கனம் அ௫செயோக்கி 
யாக இளக்கோ வடிகள்கூறுவமீராஎனிற் கூறுவரென்க, 4 மலை 

முூஅகுகெனிய” என ஈண்டே இப்படை ச்செலவைப்பற்றிக்கூறியது 
asa oi ans i cs. FS bi GO oor Li 7 Foo gy OM HBC Gu inden (Lp 0 (E, 

கெளிய என்ராராலெனின் படையின்பேருக்கையணர்த்தவே கடல் 
விளிம்புசூழ்வர என்றாரொன்க. இவவாலெல்லாம் இராய்ந்துகொள் 

கடலைக் கருவூர்வஞ்சிக்கணித்காகக் கூறப்புக்கார்பிறா, 

மற்றுச் இலப்பதிகாரத்து இளங்கோ வடி.கள் வஞ்சியையடுத்து 
நான்குகிலமும் அணித்தாயிருத்தலைவருஎரித்து நீர்ப்படைக்காதை 
யிறுதியிற்கூறினாராலெனிற் கூறுவேன். அவர் அண்டு, 

குறத்தியர்பாடி யகுறிஞ்சிப்பாணியும் 

ட தாடுப்பேருழவரோஸல தப்பாணியும் 

Car armen ங்கு முளி ன்பாணியு ம் 

கூறி, அப்பால் 

வெண்டி ரபொருதவேலைவாலுகத்துக் 
குண்டுநீ சடைகரைக்குவைபிரும்புன்னை 

வலம்புசியீன் றகலம்புரிமு.த்கம் 
கழங்காமெகளிரோதையாய SH 
வழக்குதொடிமுன்கைமலாவேர்தி 

வானவன்வந்த ஈனவளரிள வனமுலை 

தோணலமுணீஇயதும்பைபோர்தையொடு 

வஞ்சிபாடுதுமடவீர்யாமெனு 

மஞ்சொற்களவியரந்தி ம்பாணியும் 

இர் த தடனிருக்சகோ ப்பெருக்தேலி
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THO geri. இதன்கண் குறத்தியரெனச குறிஞ்டிகிலத் தா 

ரையும், உழவரென மருதகிலக்தாரையும், கோவலரென முல்லைநிலத் 

தாரையும் பெயர்குறித்து விளங்கவுரைத்த இளங்கோவடிகள் இறுதி 

பின்மட்டும் நெய்தனிலத்துமாச்கள்பெயராற்கூருது அஞ்சொற்றெ 

வியர் என காகரிகராகவே DOU HH HON BS sb தராயத்ககும். காவிய 

ரசனைக்கு எல்லாநிலங்களையும் இயைத்துச்கூறப்புக்க டிகள் 

மற்றை மூன்றுகிலலும் உள்ளவானுகூறி அர்கிலமாக்கள் பெயரெடுத 

துரைத்து அவர்பாணியும்வருணித்துப்போ௩் றவர்... நெய்தலணித் 

PIMPED OO MHOC SHOU Hon IB PFE SOB முன்கை 

மலரவேந்திக் கழங்காடுமகளிரோ தையாயச்து வஞ்சிபாடுதும்யா 

மெலும் ௮ஞ்சொற்களவியாபாணியும் என்று உண்மைபலப்படுக்திப் 

போனாசென்சு. Garmin wen wl நெய்தம்கடல்அணித்த! கஇழுக்குமா 

யின் அண்டுக்கடனிலமகளிர்பாணியைக் கடலொலியவித்தற்றன்மை 

யையேனும் கடலொலியையேனும் வருணிச்தொழிவர் என்க, பிற 

விடத்தும் வஞ்டியில் அன்பொருநைவெண்மணலிம் குலந்தொடிமக 

னிர்கழங்காடுசலைக்கூறுதல் காண்க. னு, 

சறியரிச்ிலம்பிற்கு௮ுக்கொடி மகளிர் 

பொலஞ்செய்கழங்கிற்றெற்றியாடுஈ 

தண்ணான்பொருகைவெண்மணற்சிதைய' (புறம்- ௩௬) 

எனவருசலானுணாப்படும். ண்டுக்கடலின்மையாற் போலஞ்செய் 

கழங்கு என்றுகூறியதுகாண்க. எஈண்டுக்கழங்காடுவார் கடன்முத் 

தத்தையேக்தியாடுவாரென்றது அவவஞ்சியார்க்குக் கடற்செல்வமு 

முண்டு என்பதைக்குறித்ததன்றிக் கடல் ஊர்ப்புறத்திருத்தல்கருஇ 

யன்றென்க. சோழன் குளமுழ்றத்துத் தஞ்செஎள்ளிவளவன் இவ் 

வஞ்சியைமுத்றியிருந்தபோது ஈல்லிசைப்புலவர்பலர்பாடிய பல 

பாடல்கள் பு.றப்பாட்டின்கணுள்ளன. அவற்றுளொன்.திலேலும் 

கடஜ்சம்பந்தமேகூ றப்படாமை ஆராய்ந்துகொள்க, இதனால் மேற் 

கண்ட கிலப்பதிகாரவடிகட்கு யான்கூறுவதேகருத்தாகக்கொள்க, 

அண்டு நெய்தல்வருணனையெல்லாம் வேலைவாலுகத்அப்புன்னையடி. 

யில் வலம்புரியீன்றமுத்தம் என முத்தத்தையே விசேடித்தனவாத 

லறிக. வஞ்செடலுடையது, கடலஓடையதஇல்கூயென்று துணிவது 

11
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இஃதொன்தேசொண் டில்லையென்பத பலருமறிவர். மற்லமுக்கூறிய 

வற்றோடும்பொருர்தவைத்கன்மே இஃதாராயப்படுவது, மற்றவற் 

ஜோடு பொருந்தசோக்குமிடத் தும் யான்கூ.தியதே துணிபா ௪லுணர்க. 

பேரறிவாளராகய இளங்கோவடிகள் மூன்றுநிலங்களிலும் ௮வவர் 

நிலமாக்கள்பெயரைக்கூறி இக்கெய்தனில்வருணனையில் ௮ர்கிலமாக் 

களைக்கூறுமல் அர்நிலப்பொருளாயெ புடத்தத்தையேவிசேடி. த்தொ 

Pig உண்மையைத்தப்பாஅபுலப்படுத்திய அவர்கவித் இறத்தை 

யானளக்துரைக்கும் வலியிலேன். ௮றிவாளரே அுணுகியாசாயர்து 

கொள்வாராகுக.: கடழ்செல்வம்பற்றிக் கடலை ஊர்க்குவி2சடி த்.தல் 

தூல்வழக்கேயென்ப.அம், 

“ஏர்திுலகுஅவிரெ ழி னீலராக்கற்குமின்பப் 

பூர்தண்புகலூர்முருகற்குர்தோழனைப்போகமார்ப்பைக் 

காக்துங்கனலிற்குளிர்படுக்அக்கடற்கூடலின்வாய் 

வேகர்இன்௮யர்தவிர்ச்கானையெப்போ தும்கிரும்புமினே'' 

என ஈம்பியாண்டார்ஈம்பிகள்பாடியபாடலிற் கட ற் கூடல் என 

மதுரையைக்கூறுசகலானுணர்க, இது கூடற்குரியகடற்செல்வச் 

தைக்குறிப்பகன்றிக் கூடல் கடலேயுடையதென்பது கருத்தாகாமை 

கண்டுகொள்க. எழுகடலழைத்தகதைகூறினுரனின் ௮ுதுதோன்றக் 

கூறுவரென்க, கடற்செல்வமுடைமையேகருதிக் கடலுடையதாகவே 

வருணித்தல் கவிமாபென்பது கடலுக்குநெடுக் தூரத்துள்ள திருச் 

சுழியற்பதியை*கவ்வைச்கடல்கதறிச்கொணர்முத்கங்கரைக்கெற்றக், 

கொவ்வைத்துவாவாயார்குடைந்தாடுந்திருச்சுழியல்'? எனச் சுந்தா 

மூர்த்திகாயஞார் பாடுதலானுணாக. ௩ 

இங்ஙனமாகவும் கல்லுரையாளராகய அரும்பதவுரையா?ரியர் 

இச் சிலப்பஇகாரத்துரையில் *குறிஞ்சிரூதலாககா லுகில,க்தப்பாணி 

யும் ஓர்.த்.து.றங்காததேவியென்றது காலுகில௮ணிமையுங்கூ. நிற்.” 

எனவுரைத்தார். ௮வர் சிறிது நணுகிகோக்கியிருப்பாராயின் யான் 

கூறியதனை ௮வரேகூறினவராவர், 

யான் இத்துணையுங் கூறியவாற்றாற் பழைய சோர்வஞ்சி கடற் 

கரைக்கண்ணதாகாமை யுணர்க்துகொள்க. அன்ட்
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இனிச் செக்குட்டுவன் வடகாடுபுருதற்குக் கடக்களியானைப் 

பிட் த்தலையேறியவளவில் ஆடகமாடத்தறிதுயிலமாந்தோன் Goer 

தங்கொண்டு இலரவர்துபாவினசென்பது, 

“குடக்கோக்குட்டுிவன்கொாற்றங்கொள்கென 

வாடகமாட தகறி.துயிலமர் ந்தோன் 

சேடங்கொண்டுசிலர்கின்ே ss” (சிலப்- கால்கோள்) 

என்பதனாலறியப்படுதலால் ஈண்டு தடசமாடம் என்றது திருவ 

நந்தபுரம் என்னும் ஊரையென்.றுகொண்டு அதனாற் சேரர்தலைககர் 

தருவகர்தபுரத்துக்(௪, அ௮ணித்தாகுமென்று கூறுவாருமுளர், இத 

னுண்மையினை இங்கு தராய்்வேன்--இவ்விடத்து அரும்பதவுரையா 

சிரியர் ஆடகமாடம் இருவசர்தபு.ம் என்றுகூறி இரவிபுரமென்பாரு 

முளர் என்.றுரைச்தார். இதனா லவவுரையாளர்க்கு முன்னமே இம் 

மாடவிஷயமாக அபிப்ரொயபேசமுண்டென்று தெற்றெனவிளக்கும், 

இரவிபுரமென்பது கருவூரக்கும்பெயராகுமென்பது யான் பாஸ்கர 

புரமென முன்னர்க்கூறியவாற்றாலுணபப்படும். செங்குட்டுவன் 

தான் வடநாடுபுகுவசைத் தன்௮ணிஈகர்மருங்கே பறையமைவித் 

தறிவித்தான். அ௮றைபறையெழுக்தபின் ௮ உரன் பெருங்கணி 

அமைச்சர் தார தசலைவா தம்மொடு வடவரசர் சமிழாசரையிகழ்க்த 

செய்திகூறி இகழ்க்-வடலாசா தலையிற் கடவுட் பத்தினிக்குக் கல் 

லேற்றிவரேனாயிம் படி ஈடுக்குறா உங்கோலேனாகுக என்று வஞ்சி 

னங்கூற ஆங்கு ஆசான் அவன்சனெர்தணியுமாறு இல சொல்லிய 

அளவிழ் பெருங்கணி எழுந்து இருநிலமருங்கமன்னரெல்லாம் 

ரின் திருமலர் த்தாமரைச்சேவடிபணியும் முழுத்தமீங்கிது முன்னிய 

திசை3ம லெழுச்சிட்பாலையேகென்!2ற,தத அவ்வமயம் இராத்திரியாய் 

விட்டபடியால் இரலிடங்கேடூத்த நிரைமணிவிளக்கின் எலலாருஞ் 

சூழப் பெருங்களிற்றெருத்த ததில் வாளுங்குடையும் ஏ.த்.றிவஞ்சியின 

பு௰கிலைக்கோட்டப்புரிசையிற்புகுச்இப் படைத் தலைவர்க்குப் புபருஞ் 

சேறுவகுத்து ௮ன்றிராக்இரிரீங்கக் காலைமுரசம் ஓலியெழுக்த 

வாறே திவபெருமான் சேவடி செனனியிற்புனைர்து வடதிசையாக் 

இரைக்கு யானையேறிய2பாது அடகமாடத்தளிதுயிலமர்ந்தோன் 

சேடங்கொண்டுசலர்நின்றேத்த” என்று ௬ பப்பட்டுள்ளது, இசனாற்
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சணி முகூர்த்தமில்து என்றவுடன் வாளுங்குடையும் இரவிற் பாஸ் 

கானப்படுத்தினானென் மும், மறுகாட் காலைமுர சம்ஒலியெழும்போ.து 

எவபிரானைவணக்கி யானையேறினானென்றும், அப்போது இருமால் 

பிரசாதம் சிலர்கொணர்ந்தனரென்றும் உணரலாம். முதனாள் இராக 

தரிக்கானே முகூர்த்தநிச்சயமாகி வாஞங்குடையும்பரஸ்தானப் 

படுத்திக் காலையிற்பயணங்கொண்டசேரன்முன்வந்த இத் இருமால் 

பிரசாதம் சேரனி!நக்குக் கலைகர்க்கண்ணேயுள்ள திருமால்கோயிலு 

டையதாகுமா HOV தூரத்துளள இருவரக்தபுரத் இதருமால்கோயி 

அடையதாகுமா என்பதே எண்டுஅரசாயவேண்வெ.து. பிதர்கூறுகிற 

படி. இவலாடகமாட.க்தைத் திருவரந்தபுரமென் ௮ுஞ் சேரனிகுப்பது 

கொடுக் காளா பென் அங்கொண்டுபார்ப்போம். முதனாளிராசத்திரி வா 

ஞங்குடையும் பரஸ்தானப்பமித்தி மறுநாட்காலையி2புறப்படும் அரச 

னணுளணாககினைக்குங்கொிக்காஞூார்க்குக் திருவரந்தபுசம்பிரசாதம் 

வருதலியலுமா? கொடுக்கோளூர்க்குக் இருவகர்தபுரத்துக்கும் 

இசண்டுமான்௮ுமாட்பயண தூரமில்லையா ? முகூர்த்தநிச்சயமான 

இராத்திரிச்செய்கி இருவார்தபு॥ த்துக்குத்தெரிதற்கே ரண்டு 

மூன்௮ு காளாகுமே : அங்கனமாகவும் .ஆடகமாடக் திருவகந்தபுரமா 

தல் எங்கனங்கொடுக்கோஞூர்வஞ்சிக்குச்சா தகமாகுமோ யானதிகி 

மேன். செக்குட்டுவன். வடகாட்டுப்பபணம esters wos 

யாவிடினும் மபொதுவாகப்புறயப்படுவானென்று நாடெங்கும் பறை 

யஹைர்த காரணமாகத்தெரிந்துகொண்டு திருவகந்தபுரத்தார் முன் 

னரே புறப்பட்டுப்போக்தார்; அவாபோந்ததருணம் செங்குட்டுவன் 

பயணத்துக்கு ஒக்க சாயிற் று எனக்கூ றுவாராயின் ௮தனையே கருவூர் 

வஞ்சி3ய சேரர் தலைஈகர் என்பாரும் கூ.றிக்கொள்ளலாகுமே. இதனால் 

ஆடசமாடம் திருவார்தபுரமென்பது கொடுக்கோளூர்க்கு ஒரு ௮.று 

கூலச்தையும் கருவூரக்கு ஐ பிர திக்லத்தையஞ்செய்யாது பொது 

வாககிற்றல் ஈன்கறியலாம். இணி இவ் வாடகமாடம௩ஈ தஇிருவரக்தபுரக 

தானே என்பதைப்பற்றி ஆராய்வேன், 

wr ௫. * ௬ ப் 

சிலப்பதிகாரம் வரர்தருகாதையில் தெய்வழுற்ததேவக்திகை 

என்பாள் செங்குட்டுவன் மன்னேமாடலனைகோக்கி இக்கடவுண் 

மங்கலங்காணவக்தமகளிருள  அரட்டன்செட்டியின் இரட்டைப் 

பபெண்களிருவரும், ஆடகமாடத்தரவணை த துயின்றோன் ௮ருச்சசனான



சேடக்குடும்பியின்பு தல்வியும் இந்குளா; அவரை உன் கரகத்து 

நீராற்மெளிப்பையாயின் முறபிமப்புணர்ச்தவராவர், இதைக்காண் 

பாயாக என்றுசொல்ல மாடலனுப் அவ்வா றேதெளிக்க ௮ம்மூவ 

ரும் கண்ணகிபால் அன்புடைய முதியோர்சொல்லாற்புலம்ப அப் 

போது மாடலன் HIF ரீராக்௨. இவவாட்டன்செட்டியின் இரட் 

டைப்பெண்களிருவரும் கண்ணகிகாயும் கோவலன்றாயுமாவர் என் 

அம், இச்சேடக் கடும்பியினமகள் மதுரையிற் கோவலனையும் கண் 

ணகியையும் ௮டைக்கலங்கொண்ட ஐயைகைச் மாதரியாவள் என் 

அம் விளக்கிக்கூ றமிட த்துக், 

““காசலிதன்மேற்காசலரா சலின் 

மனிலையலச ச்தவருடன்போகுக் 

தாவாகல்லறஞ்செய்திலர தள 

லஞ்செஞ்சாயலருகா சணுகும் 

வஞ்சிரூதூ£மா ஈகர்மருக்கிற 

பொற்கொடி தன்மேற்பொருக் கியகா கவி 

னறபுளஞ்சிறக்காங்காட்டன் செட்டி. 

மடமொழிகல்லாண மன மகழ்சிறப்பி 

னுடன்வயிற்றோராயொருங்குடன் ரன் சின 

ராயர்முதுமகளாயிழைதன்மேற் 

போயபிழப்பிற்பொருக்தியகா தலி 

னாடி. யகுரவையினரவணைக்கிடரஈதோன் 

சேடக்குடும்பியின்?ி று மகள ரயின 

ணழ்றிழம்புரிந்தோர்பொம்படியெய்கலு 

மற்புளஞ்சிறந்தோர்பற்றுவழிச்சேறலும் 

புதுவதன்மேதொன் றியல்வாழ்க்கை'” 

எனக்கூறப்பட்டுள்ள தனை அறிஞர் அறிவர். இதன்கண், கோவலன் 

ரூயும் கண்ணூதாயும் ஐயைச்சுளமாதரியும் சுவர்க்கம்புகாது இவ் 

வுல :ற்பிறத்தற்குக்காரண ம் கண்ணடுிமேல்ல யத்தகாதலே என்ப 

அம், அற்புளஞ்சிறந்தோர்பதமுவழிச்சேறல் முமையா தலானே இவர் 

தம்மாற்காதல்செய்யப்பட்ட கண்ணகி ௮ஞ்சாதணுகும் வஞ்சிமூ தூ



50 

ரில் ௮ரட்டன்செட்டி இரட்டைப்பெண்களாகவும்,சேடக்குடும்பியின் 

மகளாகவும்பிறந்தனென்று கூறியிருத்தல் எல்லாரும் அறிந்து 

கொள்ளலாம். அ௮ரும்பதவுரையாகிரியரும் “காதலி - கண்ண௫, என் 

அம் காதலராகையாலே அ௮றஞ்செய்திலா ; அதனாற் காதலியாகிய 

அஞ்செஞ்சாயல் அஞ்சாகணுகும் வஞ்சிமூதூரிற்பிறக்தார்” என் 

ுரைத ததையுங் கண்டுகொள்க, முன்னிருவரும் வணிககுலத்தவ 

ரா.தலிற் செட்டிமகளிராயினரென்றும், இருமால்பத்திமையாலாடிய 

குரவையால் ஆயர்மகள் திருமால்திருவடி பிடிப்பான்மகளாயின 

ளென்றும் அடிகள் கெளியவுரைத்ததுங்காண்க, இடைச்சிமகள் 

இடைச்சியாகப்பிறவா மற்பிறர்ததற்கு “*அடியகுரவையின்'” என்று 

ஏதுக்காட்டினார். இம்மூவரும் காதலரா தலின் ஈல்லதஞ்செய் இலர்: 

அதனால் அஞ்செஞ்சாயலருகாதணுகும் வஞ்சிமூதூர்மாககர்மருங்கிற 

பொற்கொடி தனமேற்பொருந்இயகாதலின் இருவர்காயமும் ௮ரட் 

டன் செட்டி. பனை வியின் ஒருவயிற்று இரட்டைப்பெண்களாக த்தோன் 

வினர். ஆயர்மகள் ஆயிழைகா தலின், ஆடியகுரவையின் ௮ரவணைக் 

கஇடக்தோன்றிருவடி.பிடிப்பானான சேடக்குடும்பியின்மகளாயினள் 

என்றேகொள்ளக்டெத்தல்காண்க, ஈண்டு ௮சவணைக்கடநர்தோன் 

உள்ளஊர்வேருயின் மேல வஞ்சிமூதூரைக்கூமினாற்போல இவள் 

பிமந்கவூரையுங் கூறுவரென்க. அங்கனங்கூருமகாண்க. LEH 

செஞ்சாயலாயெே கண்ணகி அ௮ஞ்சாதணுஃயது வஞ்சியேயெனவும், 

அவள்பாற் காதலால் அவளுள் ளவிட.த்துப்பிறக்தார்கள் எனவும், அங் 

நனம் ௮வவூரிற்பிமயப்பானேனோ என்னும ஆசங்கையுண்டாகா தபடி 

அதனைப் பரிகரித்து “அற்புளஞ்சிறந்தோர் பற்றுவழிப்படர்தல் புது 

வதன்” வெனவும் ௮டிகள் விளக்குதல்காண்க, திருவடி பிடி. ப்பான்மக 

ளாகிய ஆயர்மகள் வஞ்சியிற்பிறவாது தஇருவகர்தபுரக்துப்பிறந்தா 

ளெனக்கொள்ளின் அ௮வளாமற்கா தலிக்கப்பட்ட ௮ஞ்செஞ்சாயலாகய 

கண்ணகியணுகியது வஞ்சியாகலான் அ௮வள்பற்று அங்கே ௮வளை 

யுய்க்குமென்னு நியதியின்மாறி வேற்றிடத்து அவள்பிறத்தற்குக் 

சாரணங்கூறவேண்டிவரும். prayer Ma வாயர்மகள்பிறச்தற்கு 

இசண்டு ஏதுச்கள் கூறியுள்ளன. அவை அயரமுறுமகளாயிழைகா 

தலின், டி.பகுரவையின் மகளாயினள் என்று கூ.றுதலா னறியலாம், 

இதன்கண் ஆயிழைகாதலினாலும், தடியகுரைவயினாலும்
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மகளாயினள் என்று கூறியதற்கு ஒயிழைகாதலால் ௮வ வாயிழை 

யணுகிய oy CHAP gw fer ஆடியகுரவையால் ௮ருச்சகன் மகளாயின 

ளென்மேகொள்ளக்கிடக்களன் ற௨௮௪, இடைச்டி இடை.க்கலக் திற் பிற 

வாது திருமால் ௮ருச்சகன்மகளாயின மைக்கு அடியகுரவையின் என 

ஏதுக்கூறுகன்ற மஹாமேதாவிபானபெருங்களியாசர் DUG ODS 

லின் என்பதனை வாளாஃக.மினாசரென்பறு சிறி௫ும்பொருர்தா.து, 

மேல் தாயரிருவரும் அ௮ரட்டன்செட்டிமகளிராயினர் என்று கூறிய 

விட,ச்தும் “பொற்கொடி சனமேற் பொருக்தியகாதலின்” cron Gre 

மூதூரிற்பிறத்தம்கு ஏதுக்கூறுசல்காண்க.  அங்குக்கூறிய ஏது 

வையே இங்கும் “'அயிழைகாதலின்? என guinea வஞ்சிமூதூ 

ரிற்பிறத்தற்குக்கூறினாசென்பது கெள்ளி,௪. இதனாம் சேடக்குடும்பி 

என்பான் வஞ்சிமூதூரிலுள்ளவன் என்பது தெளியப்படும். இவ் 

வருச்சகன் வஞ்சியூரினனென் நு soft sam paper இவன் அருச்சிக் 

கும் ௮சவணைக்துயின்றதிருமா லும் அவவஞ்சியிலே திருக்கோயில் 

கொண்டருளியமர்த்தியேயாகுமென் ௮ துணியப்படும்; மாதரி ஆயி 

ழைகாசதலின் வஞ்சியிற்பிறக்காள் அடியருசவையின் றிருமால்பத்தி 

செய்தற்கேம்ம வைஷ்ணவகுலத்துப்பிறந்தாள் என்று கூறியதன் 

கருத்தையுற்றுகோக்கன் இவள் கண்ணக௰௮ணுகயவஞ்சிமூ தூரிற் 

றிருமாலைவழிபடிவொளாய்ப்பிறந்காள் என்,று புலனாகும். இதனால் 

வஞ்சிஷூதூர் ஒருபுறனும், இவள வழிபடுர் திருமாலிருப்ப.து 

வேறொருபுறனுமாகாமை யுணர்கந்துகொளக. இவற்றால், (சடக் 

குடும்பி ௮ருச்ிக்கும் அரவணை த. தயின் மோன் எழுந்தருளிய ஆடக 

மாடம் வஞ்சியுள் ota Suncor meat ஸ்தலவிசேஷமேயென்பது 

தெற்மெனவுணர்க, து பொனனாலாகியமாடக் கோயிலா தலான் 

ஆடகமாடம் எனப்பட்டதாரகும். கழை யூர்மணிமாடம், சாங்கூர்மணி 

மாடம், கடர்தையட்டுங்கானைமாடம் என்பனவெல்லாம் அவ்வவ் 

ay fig கோயிலையேகுதித்தல் கண்டுகொள்க. விஷ்ணுவுக்கு நிவே 

தனஞ்செய்தல்லது உண்ணலாகாதுஎன்னும் மிருஇபற்றி இக்௩ 

வாகுமுதலியோர் அயோத்தியிற் றம்௮அரண்மனைக்கண்ணேவைத்து 

வழிபட்ட தேவூருகம்போன்றதாய்ச் சேரர் அரண்மனைக்கண்ணே 

உள்ளது இல்தொன்று எனக்சொளளிது மீழுக்காத,
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இவரோடொத்த பாண்டியர் கூடலிலும் ஆடகமாடமென ஒன்.று 

இருக்சமை, 

“Can செடுமாமன்டநென்கூடலின்வா 

யாடகமாடங்கடச் தறியா தவென்னாணக்கே” 

என்னு மிறையனார்களளியலுரைமேற் காளா ன.றியப்படும். ஈண்டுக் 

கூடலின்வாயாடகமாடம் என்றிருத்தலான் ஆடகமாடம் ஒளூரா 

காமை ஈன்குணரப்படும். இதுபோலவே சிலப்பதிகாரத்துக்கூறப் 

பட்ட ஆடகமாடமும் ஊராகாசென்றுணர்க, *வானவர்வாய்வாட் 

கோசை, விளங்கெவக்திவெள்ளிமாடத்து'” என்பதனால் வஞ்சியின் 

நீராவியையுடைய வெள்ளிமாடம் என ஒன்றிருந்தது ஈன்குபுல 

னாகும், ஆண்டு வெள்ளிமாடம் ஊராகாகதுபோலவே ஆடகமாடம் 

என்பதனையங்கொள்க, 

இதனால் ஆடகமாடம் வஞ்சியின்கண்ணதாதலானே இராத்திரி 

முகூர்த்தநிச்சயித்து வாளும் குடையும் பாஸ்தானப்படுத்திக் காலை 

யி.ற்பயணப்பட்ட செங்குட்டுவற்கு ௮வன் பயணப்பட்டு யானைமேல் 

ஏதியதருணக்து அவ்வாடசமாடக்கடவுள்பிரசாதம் நல்கலாயிழற் 

றென ஈன்குணர்ந்துகொள்க, 

ஈண்டு ““அஞ்செஞ்சாயலருசா தணுகும் வஞ்சிமூதார்?” என்ப 

தனாம் கண்ணகி அஞ்சாது அணுகும் கருவூர் என்றார். மலையில் 

வேங்கையினீழலிற் குறவரெல்லாங்காண வானவர்போற்றத் தெய் 

வக்கணவனுடன் விமானத்தேசென்றகண்ணடு வஞ்சியுள் அஞ் 

சாதுபுகுமா.று என்னையெனி௰ கூறுவேன், கண்ணகி தீக்களுக் 

கண்டதன்பின்னே கோவலனோடுபோய் மதுரைப்புறத்து தருகாற் 

கண்ட தீக்கனா அப்படியே பலிக் துவிடுமோ என்னும் ௮ச்சத்தோடே 

புக்கனள். வஞ்சியு எங்ஙனமின்றி, கோவலனுக்தாலும் தெய்வமாய்ப் 

புருதலின் இனி ஏதம்வருமென்னும் அச்சமிலாது ௮ணுகினள் 

என்று கூலினாரெனவ.திக. செங்குட்டுவன் கண்ணஇியுடன் கோவ 

லற்கும் கோட்ட தப் படிமம் வகுத்தான் என்பஅம், ௮க்கோட்டம் 

வஞ்சியின் புரிசைப்பு,௦,த,த என்பதும் மணிமேகலையுள் வஞ்சிமா 

நகா புக்ககாதைக்கண்,
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“கணியாக்கா தற்றாய்கண்ணகியையுங் 

கொடைகெழுதாசைகோவலன் றன்னையுக் 

கடவுளெழுதியபடி மங்காணிய 

வேட்கைதுசப்பக்கோ ட்டம்புகு ந்து 

வணங்கிநின் ௮குணம்பல?வ இ? 

டி . * . ர ப் உட . ரு ° a . ச 

எனவரும் oD) (9. BON T BLO, Doh Ot n God Fo 6 காட்டகுதுளளகட வட 

பத்தினி, 

“நறைகமழ்கூட்தனங்கைபயுநீயு பமுறைமையிணிக்தமு தாக தக்சே” 

எனக்கூறிய .நடிகளானும் ஈன்குணா்ர்துகொள்க. ீகாட்டததுள்ள 

கடவுட்பத்தினி இர்தமூதாசகச்து என வஞ்சியைச்௪ட்டிக்-ூ ற தலா 

கோட்டம் வஞ்சியின்கண்ண?த என்.௮ு கெளியப்படும். மணிமேகலை 

கோட்டத்துச் கடவுட்பசு தினியைவழிபட்டு,௮வளாய பலவு்தெரிக்து 

கொண்டு வஞ்சி எயிற்புறவிருக்கையிற்போயச் சஎமயகசணக்கர் தந் 

இதங்கேட்டு அ௮ப்பாற்சென் ௮ புறக்குடிகடக்து அகழியையும் எயிலை 

யுங்கடந்து ஈகர்க்குட்புக்கனள் என்று FM sh கனா மணி?மகலை நாலு! ட் 

கூறலால் இப்பத்தினிகாயில் வஞ்சியின் எயிற்புறவிமுககைக்கும் 

அப்பாலுள்ளசென்று ஈன்குபுலனாகும், உண்ணகக்குக் கோவல 

னுடன்படி மம்வருக்தபடியாலும, இவள் படிம துக்கு **முற்மிழை 

ஈன்கல (papa gibi” (Revi-28). என்ற சனாலும் செங்குட்டு 

வன்இவட்குவகுக்கபடிமம் சுமங்கலைவடி.வமன ச்கெளிர்துகொள்க. 

இதைப்பற்றிப் பின்விரித்துக்கூ றேன், 

இனிப் பிறர் செங்குட்டுவன் மலைகாண்குவமென்.ற வஞ்சிரீக்கிப் 

போய்ப் பேர்யாற்றங்கரையிற்றங்கிக் கண்ணூவரலாறுகேட்டுஅவளைத் 

தெய்வமாகவழிபடப் பலரேடநடுமாராய்க்துதுணிரக்து மீண்டுவஞ்சியுட் 

புக்கான்என்னுஞ்செய்திபிற் செங்குட்டுவன் பேர்யாற்றவ்கரைக்கு 

என்றுபோனானோ அன்றேமீண்டானெனக்கொண்டு ௮ SEHD போ் 

யாந்றங்கரைக்கு ௮ணித்தாசப் பழைய சேரர்தலைககாஇருத்தல் 

வேண்டுமென்றுகூறி ௮ங்கனமணித்தாகவுள்ளஆ கொடுங்கே ரளூராத 

லான் ௮.துவே பழைய சேரரா்தலைககர்என்.று எணிவாராயினர். இதைப் 

பற்றி ஈண்டு ஆராய்வேன். செங்குட்டுவன் மலைகாண்குவமென்று 

பேர்யாற்றங்சகரைச்குச்சென்றதைப்பற்றி இளங்கோவடிகள், 

12
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வானவாகோன்றல்வாய்வாட்கோதை 

விளங்லைவந்திவெள்ளிமாடச் 

இளங்கோவேண்மாளுடனிருந்தருளித் 

அஞ்சாமுமவினருவியொலிக்கு 

மஞ்சுசூழ்சோலைமலைகா ண்குவமெனப் 

பைந்தொடியாயமொபெரர்தொருங்கீண்டி 

வஞ்சி த்றரீங்சிசசெல்வோன் 

வளமலர்ப்பூம்பொழில்வானவர்மகளிரொடு 

விகாயாட்டுவிரும்பியவிறல்வேல்வானவன் 

பொலம்பூங்காவும்புனலயா நறுப்பரப்பு 

மிலங்குரீர்ததுருத்கியமிளமாக்காவு 

மரங்கும்பள்ளிபுமொருங்குடன்பரப்பி 

யொருநூற்றுகாற்பகியோசனைவிரிந்த 

பெருமால்களிர்,இுப்பெயவோன்போன்று 

பெருமலைவிலக்யெபேரியாந்றடைசை 

யிரிமணலெக்கரியைந்தொருஙூருப்ப 

எனக்கூறியுள்ளார். செங்குட்டுவன் கோப்பெருந்தேவியுடலும் இளங் 

கோவடிகளுடனும் வில்லவன்்காகையாயெ படைத்தலைவனும் அழும் 

பில்வேளும் _நாலறிபுலவரும் பைந்தொடியாயமும் பரிகரமும் தானையும் 

முதலாயபெருந்திரளுடன் உபகாணங்களெல்லாம்௮அமைத்தக்சொண்டு 

மலைகாணச்சென்றானென்பது இக்காட்டிக்காதையினைக்க றருரறிவது; 

இவன் இக்வனஞ்சென்றதைவருணிச்குமிடத்துள்ளஅடிகள் மேற் 

குறித்தன. இவற்றான் ஒலியவியா கழமுழவுபோல் எப்போதும் ௮ருவி 

கள்ஒலித்தற்குக்காரணமான மேகங்களசூழ்ந்த சோலைகளையுடைய 

மலையினைக்காண்குவமென் று விரையாட்டுவிரும்பியஇஈ்இரன் வானவர் 

மகளிரொடு பூங்காவும் யாந்றுப்பரப்பும் நீர்த்துருத்திபும் இளமரச் 

சோலையும் அரங்கும் பள்ளியுமென்பனவற்தை யானைமேத்பரப்பி* ஒரு 

நூற்றுநாற்பதியோசனைவிரிந்த தன்பெருமால்களிற்றுப்பெயர்வோனைப் 

போலச்சென்று போயா தறங்கரையிற்சோந்திருப்பஎன்றுகூறாநின்ளூர். 

அரும்பதவுரையாசிரியரும் , இவவிடத்துப் “ பூங்காமுதலானவற்றை 

யானைமேலுளவாகரிருமித்து?” எனவும் மு ங்கு-ராடகசாலை, பள்ளி-



01 

மண்டபம். களித்றிலே இவற்றைப்பாப்பிப்பெயர்சோனென்க” என 

வும் விளக்கினார். செங்குட்டுவன் வானவன்பெயர்வோன்போன்று என் 

பதனால் இக்கிரன் உவமையும், செங்குட்டெவனுபமேயமும் ஆதல் அறி 

ய்ப்படு ம். இதன்சண் உவமையைப் பலபடியா கவிசேடித்து உவமே 

யத்தை அத்துணைவிசேடியாதுவிரித்தார். அடிகள் எடுத்துக்கொண் 

டது உவமேயமாகயசெங்குட்டுவன்மலைசாணச்சென் ரசெலவையே 

யென்பது பலருமறிவர். உபமானமாரியஇக்கிரன் விளையாட்டுவிரும்பி 

வானவர்மகளிருடன்சென்றசெலவை ஈண்டி ஏூித்துச்கூறப்புகுந்தவர் 

அல்லா என்பதும் பலருமறிவர். அங்ஙனமாசவும் இந்நானைஉவமை 

யாகிப் பலபடியாகளவிமசடிக்கது, உபமானவிசேடணமெல்லாம் ஏற்ற 

பெற்றியான் உவ மயத்துக்கொள்ளப்பரிமாதலான் செங்குட்வென் 

சென்றசெலவின் தன்மை உளளவா.ஏணரப்ப மன் DI BS யயாகும். 

அங்கனமல்லாக்கால் உவமையை அசந்தர்ப்பமாக வாளாவிசேடித்தா 

ரெனப்பட்டு அல்விசேடணமெல்லா.ம நின்றுபயனின் மையென்னுங் 

குற்நுத்தின்பா ற்படுமெமன்.றணாக. இச்கருத.அப் பிறர்க்குழுடன்பாடா 

கும். என்னை காரணமெனிர் செங்குட்டுவன்விளையாட்டுவிரும்பி மலை 

காணச்சென்றானென்று அ௮வர்கூ.றுதலான் என் ௪. விளை யாட்டுவிரும்பிய 

என்பது செங்குட்டுவனைவிசேடி த் கதல்லாமை காணப்படும், அஃது 

இர்தரனையேகிசேடித்தது என்பது “விளையாட்ரிவிரும்பியவிறல்வேல் 

வானவன்” என்பதனா னன்ஈறியப்படிம். உவமையின்கணுள்ள விளை 

யாட்டிவிருப்பத்தைச் செங்குட்டிவனுக்கும் அமைத்துக்கொண்டது 
உபமாவிசேடணமெல்லாம் *-வமேயத்மையும் விசேடித் தனவாகக்கரு 

தப்படும் என்ற நியாயத்தாலேயன் நிப் பிறிதில்லை.  அங்கனமே மத் 

றெல்லாவற்றையும் ஏத்றபெற்றியான் ௮மைக்.நுக்கொள்ளவேவேண்டு 

மென்க, இங்கனங்கொள்வதே களிமாபென்க. பிறா தமச்குவேண்டிய 

விளையாட்டுவிருப்பமொன்ைே பஉபமாவிசேடணத்தினின்௮ுகொண்டு 

மற்றவற்றையெல்லாம் ஒழிப்பது உரைமுறையாகாமை எளிதிலறியப் 

படும், இந்திரன் றன்றெய்வத்தலைமைக்கேற்ப விசையாட்டுவிரும்பி 

அவறுக்குரிய உபகரணங்களைப் பெருக யானைமேந்பரப்பிச்சென்றாற் 

போலச் செங்குட்டுவனும் தன் இறைமைக்கேற்ப விளையாட்டுவிரும்பி 

மஃலகாண்குவமென் று. பெரியஉபகரணங்களையல்லாம். யானைகளி த 

பரப்பி நெடுந்தூ ரஞ்சென்னான் என்ே ஐகொள்ளப்படுமென்க. செங்குட்டு 

வனும் யாத்திரைகளில் உபயோகிக்கும் நாடகசால்களையும், மண்டபங்
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களையும், BOLMID 5 BBN 1 (MICH My HAUBTOY NED MILD, Bren HLb/ Bus 

யாந்.ரரீரையும், அருத்திமணலையும், தாழியினின் ௮ குளிர்ச்சிசெய்யும் 

இளமாங்களையும், றவற்றையும் தன்யானைகளிற்பரப்பி நெடுந்தூரம் 

சென்றான் என்றேகொள்ளப்பிசமன் ௪. செங்குட்டுவன் சலவேகூற 

வந்தாராதலான் இதுவே ௪:ஈுக்தாதறெள்ளி௫. இவற்றையெல்லாம் 

.டன்கொண்டுசென்றான்என் று செங்குட்வென் இறைமையும் செல் 

வப்) க்கும் இன்பப்பெருக்கும் உணரக்காட்டினார். சாதாரண 

வேந்தரான்ஆகாதகாரியக்தைத் தேவர்கலைவன்போலச்செய்துகொடு 

போனான்என் ப.உ.றதிலே கருத்தென் ௪. அருவிமுழங்கும் சோலை மலை 

சாணசசெல்லோன் நீரும் நிழலும் பி றவும் கொடுபோவானேனென் 

ஸிற் தனக்கும் கோப்பெருர்தேவிக்கும். அம்மலைபோய்வருகற்கண் 

இடை நெறிக்கு இன்ியமையாசன இவையாதலான் எனக, இக்காலத் 

துள்ளபேரச(ரம் தமக்ிிவரிய கீ.ரம் நிழலும் உரியவற்றினேற்றி புடன் 

கொண்டுசேறல் கேட்கப்பரிதல்காண்க. அரங்கும் கொடுபோகலான் 

நாடகமகளி ம் பிறரும் உடன்சென்ருராதவறியப்படிம். பள்ளிஎன்ளுர் 

வேந்த ஹு. க்கும் ீகாப்பெ ரே மி திவிர் க்கும் இளக்ே காவடிகட்கும் வில்ல 

வன்கோதைக்கும். அழும்பில்வேட்கும் புலவர்க்கும் அயச்திற்கும் 

ஜானைக்கும் அவ ர்வா BS FBAGE (DY யாக்திரைமண்டபங்களை, இங் 

wromGin Daren usr coruven Foro sadn Suh Obs  ஒருநாற்று 

bt DIDO FA என்பதும் செ க்ருட்டிவன் சன களின்பாப்புக்கும் 

a (PBS ETO BO DOM TH BOG Tats. ஈண்டுக்கூறிய தொகைய 

யளவாகக்சொள்ளாவிடினும் செங்குட்பிவனயானைப்பாப்பு Daoni.aBa 

மரசகஇருக்ததெனபதுமட்டி லிஃதுணர்ததாமலிராதென்க. யானைப் 

பப்பு இத்னுணையோசனையென்றது இவன்செல்லப்புக்க இடத்தின் 

ழாரத்தை அதிகமாசக்காட்டுதற்கேஎன்ப தெளிதிலுணாப்படும். பரப்பு 

இத்துணையாயின் ௮ துசெல்வ௫ ௮திறுமககமாகவேண்டுவதேயென்க. 

வானவர்மகளி ருடன் ஏன். ௦தற்கேற்பச் செங்குட்பெற்கும் அழகு 

மிக்க இன்பமகளிர்பலருடனெனக்கூறிக்கொள்க, இங்கனம் பெருங் 

கலிய சராகய இளங்ே காவடிகள் தாழும் செங்குட்வெலுடன்சென்று 

ண்ணாக்கண்டறுபவித்தவற்றை உலகமறிந்து கொள்ளவேண்டி 

உபமாவிசேடணமுகத்தால் உணர்த்தினாரென்பதல்லது வாளாகூறினா 

ெனத்துணிதற்கு எம்மனோ ரடன்படாரென்க. இங்கனம் கவியிரு 
தயத்தைக்காணமாட்டார் வேலுவேறுகூறுவர். ௮வையெல்லாம் இவ 

வடிகள்கருத்தாகாமை சண்மிகொள்க.
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இனி இளங்கோவடி.களுடனும் தானை கதலைவரடனும் .நரலறிபுலவ 

ருடனும் மலைகாணச்சென்ரு?னன்.௮ இக்காதையாற்றெரிதலான் இவ 

ரெல்லாருடனும் செங்குட்ிவன். விக்யாட்டிவிஈம்பினானென்றல் 

பொருந்தாது. ay தனால் இவன் விளையாடல்மட்மிமேவிரும்பினானாகா 

னென்றும், அடி GL SMD I) BL pov, BML அம்மலையிலுள்ள 

போது பல ஈல்லவிஷயங்களைச்கேட்டுத தளியவும், மத்இரிய நடன் 

இராச்சியகாரியங்களை ஆராய்க துகாள்ளவும் அவசாசமுண்டாமென்.று 

கருதி இவரையெல்லாம் அ௮ழத்துப்போனானென்.றும் தெளியலாம். 

இவவளவாலோசனையுடையனா யித்துணைப்பெருக்ராளோடு சாதாரண 

௮/ரசர்க்காகாதபடி ௮ரியபபெரிய உபசாணங்களையெல்லாம் அமைத்துக் 

கொண்டு நெடுந்தூரம் சென்ற eee Nasr இரண்டொருகிமிஷங் 

களோ நாழிகையோ அம்மலைபிந்சழிதது மீண்டானெனத்துணிவ.து 

சிறிதும் பொருந்தாது. இஃது இக்சாலத்துப்பேராசர்கள் தம் குடும்ப 

பரிவா ர்ங்களருடன் பனலுூறுசகாவதஙகடரஈ் அ வேனிற்காலத்து மலைவளக் 

துய்க்சச்செல்வதோடொக்குமோ அன்றி ௮வரவர்ஊர்ப்புறத்து மாலை 

ரல் லெராழிசைகளே நலலகாற்றினைத்துப்த்தற்பொருட்டு உலாப் 

போந்து மீளுதலையொக்குமோ வன்று அறிஞரேயாராய்கதுசொள்வா 

மாகுக. இஃதன்றி நாலுள் மலைண்டஅன்றே செங்குட்டுவன் மீண் 

டான் என .றுதுரித JF) Mori AMID op amr Navan. அச் கொள்கைக்கு 

விரோதங்களே பல ஆண்ிககணப்பரிரின்றன.. பிமர் விளையாட்டு 

விரும்பிச் செங்குட்ிவன் மலைகாணசசென்றானென்பதற குடன்பட் 

டார். ௮வமிளையாடல்கள் பல இறப்பகிமே. அவற்றுக்கெல்லாம் அவ 

காசமதிகமாகவேண்மிமே. (றர செங்குட்பிவன்சென் றதவ்யெ போ் 

யாற்றங்கரை யாண்டைய தன். ௮துணிவசோ தெரிகிலேன். அவர் 

கூறுமாற்றான் ஆல்வாய்ப்பச்கமென் மாரிக்கப்படிகின் றது. ௮.து துஞ்சா 

புழவினருவியொலிக்கும் மஞ்சுசூழ்சோலைமலையிடந்தாே னா? ௮ஃ 
: , 3 ௪ . . . . 

தன்றாயின் நெடுந்தூரம் மலைமேலேறிச்சென்றாலன்றோ அத்தகையது 

காணலாம். கொடுக்கோளூர்க்கும் ஆல்வாய்க்குமே இரண்கொவதங 

கட்குவிஞ்சியதாகும். அ.தற்குமேலே மலைகாணச்சென்றானாயின் மலை 

கணடு குளித்து உண்டு பலவசைவிளையாடலையும்விளையாடி மலையி 

gine வேடர்கொணாந்த பலவகைத்திறையையும்ஏற்று அவர்பாழ் 

கண்ணூசெய்திகேட்டுச் சாத சனார்வாயால் ௮வள் வரலாறுதேர்ந்து



4 

கெடிம்போது அவளை வழிபடற்பொருட்டி நூல றிபுலவாமா கலிய 

ருடன் அராயக்துதுணிக ந அன்றமீண்டானென்றன்றோகொள்ள 

வேண்டி வரும். இத்தனை திர ரடன் அுஞ்சாமு ழ்வி னருவியொலிக்கு 

மலைப்பக்கத், தூக்குக் கொடுர்சோணா ரினின் செல்லவே சிலகாளேலுஞ் 

செல்லும். ARNOTT HHL பொய் இ.க்கனைசாரியங்களையுஞ்செய்து 

அன்றே மீண்டானென்..து இயற்கைக்கு வ குவிரோதமாச நினைச்சுப் 

படிம், இவன்செலயுச்கே ஓ.ரகாட்போகாே தன் D துணியப்படாநிற்க 

இவன் மலைகண்டு விகாயாடி இஃ்கனையஞ்செய்து அன்றே மீ CHS DCH 

Deus er corig) Olin hisro ser uri ere giamhuet., இவன் 

செய்த ஒவவொருவினை க்குச் BD BR oF) நுநாழிசையாகப் பகுத்தாலும் 

நாள்கள் பலவா கும் என்.றணர்க. ௮ [ ங்குக்கொடுே பாயவன் விளை 

யாட்ரிவகையுளொன்றுக மாடசாங்கண்டா னாவன். இஃதெல்லாம் 

நி, நிஷங்களிலநட ந தனவாகா. 

மதுரைக்கூலவாணிகன் சாத தீணா மதுை ர்ப்பதியினரென்பது பலரு 

(பறிவர். அவர் செங்குட்ரிவன முன்னேகாணாதவா. பரிசில்வேட்கை 

யால் Of வனை ச்காண்ட ற்குவக் நீதவர். மலைமிை சவாழ்காவன்ை D8 (HEF 

சென்று ரத பேர் யாற் MBE oud ரசண்டாரே அன்ப று 

டா அண்ணியைக் FB BLO a வனக்காணப்பெறுதலா னினி விசா ர் 

பில்லையயென்.ஈநுணி௰£து மரிழக்கவரரவர். இதனை, 

மண்களிகரிமிவன் மன்னவங்கண்டி 

கண்களிமயர்கத்துக்காத லோடிரு நக 

தண்டமிழாசாஷ் 3 த்தனிஃதுரைக்கும்? 

என இக்காதைபயிற் கூறுமா ம்றுனறிச. பதிகத்தும் “அவனுழையிருக்த 

தண்டமிழ்ச்சாத்தன் 2? என்பத, சுப் பரிசில்காரணமாகவந்து அவ 

ஹுழைபிருந்த சாத்தன் ஏன்று பொருள்கூறுதல் காண்க. மன்னவற் 

கண்சிகண்களிமயக்கத்துக்காதலோடிரக்த என்பதனால் இப்புலவர் அப் 

போதுதான் வந்துகண்டவா என்பது நன்குணர ப்பமிம், இவா ஒரு 

பெருவேந்தன் பெருக்காளுடன் பேர்யா ந்றங்கரைச்குவருதலை முன் 

core p நன்குணர்ந்து மதறுரையைவிட்டுப் போயாற்றங்கரையையடைந்து 

அ வனைக்கண்டாரென்பதலலது வேறுகூறலாகாது. இவர் வேந்தன் 

பேர்யாம்றங்கரையிற் சிலகாலம் பெருந்தரளுடன் றங்குவான்என்பதை
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Lemar iT BB Coven © மி அ௮வனைக்காண அ௮ண்டுச்சென்றார். ஒருகாளி/£ 
4 ன்ப] ச ச ச . க ந ௬ ப * ந் 

சிலபோதே போயாற்றக்கை ரயிரறங்குவாளூபின் ௮௮ வேற்றுகாட் 

டுக்கு. முன்னரே உணரப்படாததாகும்என் கொள்க... அவ்வொரு 

நாளிற் லெகாழிசைசளைகம்பி அப்ப ருவக்தன் விளையாடல்விரும்பிச் 

மிசன் 2 அம்மலோ?ில அவனை க்காணலா Ho மண்று sy duo Sonor 

நினைந்து தன்னாட்டைனீட்? இத்துணை ராப் Fit BW) என்றுனு 

ஞர் ஆராய்ந்துகொளக, அரசன் மலைவளக ய்து ஒரமிநாட்டங்குவன் 

என்றுணாநர்தாலலலது இவர் yom Meio யாகாண்டற்கு ஒருப்படா 

O) 7 ore. இங மசரன்பரிகில்காபணமாதப் நிறக நின்ற டஇசாடுங் 

சகோளஞூர்க்குச்சென்றவராமின் அரசன் அன்றேமீடல்அதரிந்து அவ 
* ௪ * a OF » இ ட . . 

வூரிே லதங்குவதல்லது ஓ.ருகாட் ௩ பாது. விளையா ட்சிவிரும்பிப் 

பெண்டி. ஈடன் சென் றமலைக க துவை ச்குப்பன்னேபோய்ச்காண் டூ. it ர் ய் [இத் tf Ce கு J 

டலை கினைதக்கலுஞ்செய்யாடான் லுணிச. ங்களும் பலபுலவா் இவன் 

மலையிற்றங்குவதுதெரி து. பரிசிம்குவ த ண்டைன்பதுட தெரியப் 

படும். புதிய ர் UH NATH (LL Jovan oh} iy பளை க்கண்டு அளவளா னப் 

பின் செங்குட்டெவனைசஈண்டி தம் புலமைத் BGI Heo Haven at 

கள்க ழியுமென் றுண ர்க, 

இவற்தையெல்லாம் நுணு?கோகரின் செங்குட்வென் மலைகாணச் 

சென்றஅன்நே மீண்டானெனக்னணிசலாகாமை யுணர்க. Borer 

கோப்பெருக்தேவியுடனும் அடிகளுடனும்  மக்திரியுடனும் அழும்பில் 

வேளாகிய ஈண்பினனுடனும் அஆயத்துடனும் படையுடனும் மலைக்குச் 

சென்றது அவாவராற் பலவகைப்பயனுந் துய்க்க என்.று eral Sov Sus 

லாம். அங்கனந்துய்க்கப் போதுமானஅவகாசமுடையனாய் மலைச்க 

ணிருந்தானென்பது உணர்ந்துதொள்க. ஈண்டுப் பேரறிவாளராகய 

அடியார்க்குகல்லாரும் ௮ன்தே மீண்டானெனத்துணிந்தது இரங்கத் 

தக்கது, மேற்காட்டிய சிலப்பஇிகொாரவடிசள் ஒருவன் சேய்மைச்கட் 

சேறலையுணர்ததுவதன்றி ௮ணிமைர்கட்சேறலைச் சிறிதுக்குறிக்கா 

மைகீண்டுகொள்க.  இக்காட்டுக்காதைக்கண் * இளங்கோவேண்மா 

ளுட.னிருந்தருளி” என்புழி வேண்மாளுடனிருந்து இளங்கோவை 

யருளிப்பாடிட்டென்றுமாம் எனப் பொருள்செய்தலானும் பதிகத்து 

“இளங்கோவடிகட்குக் குன்றச்குமவரொருக்குடன்கூடி......... இறும் 

திபோலுமஃதறிந்தருணீயென”க் கூறினுரெனக்கூமுதலாலும் இளங்



96 

கோவடிகளும் மலைக்குச்சென்றிருந்க.ஐ. அணியப்படும். அடிகளும் 

அங்குச்சேறலையறிந்துகொண்டேதான் சாத்தனார் மலைக்குப்போய்ச் 

சேனைக்கண்டாராவர் எனவுணர்ச, 

இனி, 
*செங்குணக்கொ முருங்க லுழிமலிரரிறைக் 

காவிரியன் நியும்பூவிரிபுனலொ;ட 

LPO Dear கூடயகூடலனைவய” 

எனப் படுந்.றப்பத்துட் செக குட் Da Lae காவிரியை உவமை கூறின 

சென்பது உலாயாளர் காவிரியனையயாவதேயன்் றி ன் .றுடன் 

கூடிய கூட்டத்தனையை யெனக்கொள்க'' என்றுகூரியவாற்றா னன்கறி 

யலாம். ஈண்டுக் காவிரியனைய பன்றது மீசானுக்கு இல்லா தயாற்றை 

உவலமகூறியஜதென் று பிறா கூறுவார். இத. னுண்மையை எண்டி ஆர rts 

2வன். காவிரியமு௮ஞ் சோழர்ச்சேயுரிய காகாதென்பதனை முன்னரே 

கூறினேன். காவிரி! (FL ALOE Dg) (Sy CL லையயய்த ற்குள் 

மூன்றுமண்டலங்களிற்புகுக்கு செல்கின்;து. முதற்கண் மஹிஷூமண் 

டலத்துத் தென்கிழச்சாசவும், அப்பாற் கொங்குமண்டலத்துத் தெற 

காகவும், சோழமண்டலக்துச் சிழக்காகவும் அல யாறு ஓடிதலைப் பலரும் 

அறிவர். கொங்குமண்டலத்்இற்குச் ஊவிரியே கிடையாதென்று கூறுத 

லியலாது. சேக்ிமார். ஏயர்மிகான்சலிக்காமகாயனார்புசாணத்தில் 

6 கொக்கினிற்பொன்னித்தென்ஈஉரச்சையூர்ச்செ ஈமிமுடிச்கோயின் 

முன் குறுக” எனப் பாடுதலான் சொங்குமண்டலக் திரு காவிரியொமுகு 

தல் ஈன்குணாப்படும். சச்செப்பழுனிவர் கொங்குநாட்டியா.றுகளிற் 

இறரந்தவற்றைக்கூறுவாரா?ிப், 

பாவிரிபுலவாசாவாப்புலவரும்பழிச்-ந்தெய்வக் 

காவிரிபவானியாம்பராவதிகங்கையென்னப் 

பூவிரிகா ஞ்சிம ற்.றும்பொங்கிவெண்டி ரைகளவிீரி த 

தாவிரிபழனமோம்பத்தலைத் தலைபரந்தமாதோ (பேசூர்ப்-ராடு-௨௬.) 

என்னும்பாடலான் ௮வை இன்னவென்றும் ௮வை கொர்குகாட்டுப் 

பழனங்களைப் பாதுகாத்தற்கு ஆண்டுப்பாக்தனவென்றும் ஈன்குவிளக்கி 

னார். அவர் காவிரி தெற்குமுகமாகத்திரும்பியொமுகத்தலைப்பட்டது 

கொங்குகாகொண்டற்கே என வருணிப்பர். அது:
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னதியந்தனக்குகேர்ிமச்சினடடத்தலொழிர்தஅதெனாஅகிசைச் 

கதிகொண்டெழுந்ததுயாகெ ரக்குகா ணும்ஸி ழவாலெனிலிந்தப் 

பதிகொண்டமர்க்ததாட்டின்வளம்பகர்கலெளிகோபண்ணவர்க்கும்” 

( ஷை -நாடு-௭௪) 

என்பதனால் அறியப்படும். இவற்கு காவிரி சொங்குகாட்டிண்மையும் 

அக்காவிரியாற் பழனம் ஒம்பப்பரிதலும் ஈன்குணாலாகும். சொக்கு 

சேரர்கொக்காக அச்கொக்ி பொன்னி பிறருடையதா மென்பது 

சிறிதும்பொருநக்காது. இச் கொங்ிற்பொன்னி கொக்குகாளடைய 

சேரரதேயென்பது இதனாற்றெளிபப்பமிம். கொங்கு சேோரருடையது 

என்பதைப்பற்றி முன்னரே பரக்கப்பேரினேன். இகனளு॥ சோனாட் 

டில்லாத காவிரியை ௮வளனுச்குவமை-றினாெனம். துணிதல் கூடரமை 

காண்க. இனி இவவுவமையை ஆராய்வேன். 

இதன்கட் செங்குணச்கொழுகுக்காவிரி என்றலால் ௮து கோர் 

கிழக்காக ஒழுகுதலைக்கூறினாரவர். செங்குணக்குஎன்புழிக் செம்மை 

செல்கோல்என்புழிப்போல் வளையா தநோமையையுணர்த்துவது, இவ் 

வாறு கேர்கிழக்காக ஒழுகுதல் இஃது அன்பொருகையுடன்சலந்த.து 

மூதலேயாகும்: இதனாற் கொங்குகாடாகிய நின்னாட்டினின்று கேர் 

கிழக்காசச்சென்று சோணோாடுபுகுங்காவிரியனயை என்றுரைத்தா 

சென்பதல்லது வேறுகூறலாகாது. இங்கன்மில்லையாயிற் செக்குணக் 

கொழுகும் என்றது வாளாகூறியதாகி நின்றுபயனின் மை என்னுங் 

குற்றத்தின்பாற்படுமென்ச, இவவுவமையால் என்னகருஇனாரெனிற் 

கூறுவேன். காவிரி கொங்குகாட்டினின்.று Cara peared சோணாட்டுத் 

சடையின்றிப்புக்கு அர்காடெல்லாம் வளம்படுத்தி அச்சோழர் தந் 

தெய்வம்போற்கொண்டாடிவழிபட நில்இயதுபோல நீயும் கொக்கு 

நாட்டினின்.று தடையின்றிச் சோணாடுபுக்கு ௮க்காட்டு ௮ ரசுநிலையிட் 

டுத்திருத்தியவா் திறன் நின்னைத் தெய்வம்போற் குணகாட்டார் 

கொண்டாடி வழிபட நிலையினப் என்.றுகூறினாரெனவுணர்க. கூடக 

முத ம்குணநாடிறுதியாகத் தொழத்தோன் றுந்தன்மையினையே யிண்டுக் 

௧௬ தஇினாரெனினுமமையும். குடகாட்டார் குடகாட்டாசனை த்தொழுத 

Aur HIG crores குணகாட்டார்தொழுத லரிதாதலின் 

13
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அவவரியதன்மை செங்குட்டிவன்பாற்காண்டலான் அதைப்பாராட் 

டியே செங்குணக்கொழுருங்காவிரியனையை என்முளககை க oe 

புதுவருவாயுடைமையும் எப்போ இந்தட்பமுடையையும் தோற்றப் 

பொலிவுடைமையும் எதிர்ந்தார்ச்கு அச்சந்தோ திறுகலுடைமையும் 

தடுத்தற்கடுமையும் சடததற்கருமையும் 'நிபுடையை என்று கரினா 

ராவர், இங்கன தன்னாட்ிம் பிதகாட்ம் இவன் பயன்படநிலைஇய 

தன்மையைச் காவிரியனயை என்பதனால் நயம்படக்கூறினாரெனவு 

ணர்க,. தன்னாட்டேயில்லாமற் (ிறகாட்டே பயன்படுிங்காவிரியை உவ 

மித்தால் ௮ஃது அல்வரச ற்குப் புகழம்பெ.ருமையுமாகா எனவுணர்க. 

இங்கனமன் நித நன்னுட்டில்லாததாய்ப் பிறர்காட்பிப்பெரும்பயன் 

றருவதாய்ப் பசையாசாபெருஞ்செல்வமாயுள்ள யாயே உவமித் 

தாரென்னின் அஃது வ, ஒச்கலலாபையினையும் பகையாரசாக்கு 

அஃதுடைவமாபினையும் அறிவுறுதிதுமத்தான் வனை இகழ்வதாகு 

மல்லது புகழ்வதாசா.௮ு. Aarendidinnn தகானிரியை இங்கு உவமை 

கூறியது இவன் இப்போது கோணாட்டைவென்றரிறப்புப்பற்றி எல 

பராலெனின் இவ்வமயக்கான் காவிரிபூணமாசச் சேரனுடையதாய 

காரணத்தா VM. AWOL. ACO THD Mara வு இயக்கூறுக, 

குடசுமுதலியநாகெ வென், தலைக்சரவிரியையும் கொக்குகாட்டை 

என். அமுடைமையால் இடைச்காவிரிலயயும் உடைய செங்குட்டுவன் 

சோணாட்டைவென்றகார ணத்தாற் பிரிப்பு Fi ரவிரியையும் உடையனாயி 

ஞன் என்றுகொண்டு சாவிரியைப்பூணணமாசவுடையகன்மையைத் 

தெரிக்து அக்காவிரிபோல எங்குந்தொழ நிலையிஞய்என் அ சிறப்பித்தா 

ரென்றுகூறுக, மமறுச் சேரனைக்காவிரிததுைவன் என்னாது பொரு 

நைத்துறைவன் எனவே ,நூல்கள்கூ.றம். இக்காவிரித்துழையைக் குடக 

நாட்டாருடையாாயினும் அவரையும் அ௮ங்கனம் நால்கள்கூரூுமை 

போலச்கொளக, அச்காவிரியாலகிகவளத்தையெய்துஞ்ேஜ௯சோழமனைச் 

காவிரிகாடன் எனக் கூறியவாற்றாற் பிறரையும் ௮ப்பெயரானேகூறின் 

உலகமலையுமாதலின் ௮ங்கன மலையாமைப்பொருட்டு ஒருவனை ஒரு 

பெயசான் ௮ளின் அ௮ப்பெயரானே பிறனொருவனைஆளாமை கவிமர 

பென்க. நூல்வழக்கிற் காவிரிகாடன் என்பது சோழனையன்றி மஹிஷ 

மண்டலவேந்தனைக்குறியாமை நன்குணர்ந்துகொள்க, இதுபற்றி sya 

வேந்தழ்குக் காவிரியில்லையேன்பலு எவ்வளவு௮ஸபஞ்சஸமாகுபென்று
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YR உணர்ந்துகொள்க. இதுபோலச் சோ ம்குங்கொள்ச, இவவெல் 

லாம் ஆராயாது செ T WE HS காளிரியிஃ்லையென்பார். ஈண்டுக் காவிரி 

யனையையென்றது. ஒருவன் பசைகாட்டைவென்றதருணத்த அப் 

பசைகாட்டு ஊா YD LP bOI ND wif WEF அவ்வென்றவனை 

வருணித்ததுபோலுமனரஈ்சொண்டு காக்சொண்டதா்குதாரணமாகப் 

“புசார்ச்சசல்வ” என் ௮ பதி வப்பத்துள் பெருஞ்சே லி ரும்பொறை 

யென்னுளச்சோனை அரிசில் DUT ர்பாடியதனைக் ௪ ரட்டுவா். அவர் அப் 

பெ நஞ்செர all Loo ராவ ED sh ls HO வர்க 7 புறணி லைவென்று 

றா ஈங்கலனுங்குடையுங்கெ ரண்ிிரைசரல்சியப்பினடுகளம்வேட் டான் 

என்பதுபற்றி அங்கன ரரினாரவர். இச்சோன்வென்றது இரு 

பெ TKO வந்தரையுமாக BY 1, yl சே TUM Lod மட்மிம் ஈண்டு எடு த 

துக்கொண்டு 6 புகா ர்ச்செல்ன் என DI, Maid BO GP ‘ கூடரிசெல்வ” 

என்று கூற Boss னாம் எண்ணும் வினாக்கள் Alar op தற்கு அவர்கூற 

ிடந்தருரின் றது. அண்டித் கணியேபுகார்சசசெல்வ என்னுது “காவிரி 

மண்டியசெய்விரிவனப்பிற்புகா ௮ரச்செல்வ” என்று கூறியிருத்தலைக் 

காணலாம். சோழனை வலென்றகாரணத்தாரி காவிரிடலொடுகலச்கும் 

வரையும் ௮.து உடலொ! Agi wd து ரிட த். துள்ள பட்டினமாளப்படக் காவிரி 

முழுதுமுரிமையாசியசெல்வதிதையே ஐண்டிம் பாராட்டினாரென்றே 

துணிர்நுகொள்க.. இது ஈ (BBD பாபின் காவிரிமண்டியசேயப்விரி 

வனப்பிற்புகார் என்றுளிசேடித்க ॥ பய.ரின்றாதல்சாண்ச. பாண்டியர் 

கூடலுை டயனாகக்கூறுமைய A ADL LIN SOT Fn. வதேகரு BO) தனக. மற்று 

அவர்சாட்ரிங் சலிக்கத்ப்பாணியிரற் பொன்னித்துறைவன்* என்று 

முதற்கட்சோழனைகிறுவி அலன் இதனையிதனைவென் ப டையனாபி 

னை என்று பொருை நக்கணவன எனவும் கன்னிக்கொ.ழுகன் எனவும் 

கங்கைமணாளன் எனவும் கூறுதலும் கண்டுகொள்க. தமி ழ்நாடுவென் ற 

தனையும் வடநாடுபவன்றதனையுமன்றோ.. இப்பாணிசாட்டின்ஐ.து 

அ௮ங்கனம்வென் ஈதெல்லாங்கூரினற்போல இப்பதித்றுப்பத் துக்கூறுது 

காவிரிமண்டியபுகாரையேகூறியதனாற் சாவிரியைக் குழையவுடைய 

சேரன் முழுது (ுடையனுடினான் என்பேத ௧: இனா Tom துணியப் 

படுமென்க. பதிற்றுப்பத்தின் ஒன்பதாம்பத்துள, 

*பொன்னித்துறைவனைவாழத் இன வே 

பொருநைக்கணவனைவாழ்த் இன வே 
ser haan (ip tar aun ips Seo Gey 

கங்கைமணாளனைவாழ்த் தின வே. (கவிங்கத் துப்பரணி-செய்-1 20,)
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*சரந்துவருவானிநீரினுக் 

இீர்கண்சாயலன்மன்றதானே” (பதி%-௮௬) 

எனச் Carne, அவன் நாட்டுள்ள வானியா தற் றுநீரினையேயுவமித் 

தலையும் ஈண்டைச்கு கோச்சச்சொள்ச. aot அன்பொருகைக் 

குப்பெயசென்பது *அனிவானியான்பொருந்தமாகும்” என்னுக் திவா 

காத்தானணைரலாம். “வடகொக்கின்வானியாந்றின்”” எனவரும் தேசி 

கப்பிரபந்தத்தா வலிது கொங்கிடத்த.தபுலனாம். 

இப் பிறா. காவிரியைச் சோனாட்டில்லதாகக்கூறுதலாற்பயன் 

காவிரி சேர றரில்லாமை-றின் அக்காவிரிபாயுக்கொக்குகாடு Carp 

கில்லாமைபெறப்படும்.. சொங்குகாடு சோற்சில்லாமைபெறப்படின் 

கொங்குகாட்டுக்கருஷா சேரர்வஞ்சியாசாமை துணியப்படுமென்பது 

போலும். இவாக்சியான்கூ.றுவதென்னவெனின் கொக்குகாடு சேர 

ருடையதென்பசு பலபடியாலும் யான் முன்னர்த்தெளிவித்அவிட் 

டேன். ௮ தனால் அரந்நாட்டெளள யாறும் மலையும் ஊரும் பிறவுமெல் 

ore, சேரருடையனவேயாகும். கொரங்குகாட்டிற்காவிரியேயில்லை 

யெனல் தேவாக்குமாகாகு,.  அக்காட்டைச் சேரர்க்கில்லையெனல் 

யாவர்க்குமாசாது. இகனுற் சேரர்கொங்குகாடு சாவிரியானும்வளம் 

பெ.றுதலுணாப்பட்டதாகும் என்க.  இங்கனமாகவும் ஒருசாரார் 

காவிரியொழுசாதநரிலமேகொக்குகாடென வரைர்துகாட்டினார். அது 

“பொன்னித்தென்கரையாங்கொங்கினிடை”(திருஞான-௩௨௪) 

எனவும் 

“கோங்கினிற்போன்னித்தேன்கரைக்கறையூாக் 

கொடுமுடிக்கோயின்ழுன்கு.ற”? (ஏயர்கோன்கலிக்காமகாயனூா-௮௭) 

வனவும் வருஞ் சேக்ிமார்பெரியபுராணத்தொடும, 

மஇயந்தவழுஞ்சையவரைவரைப்பிற்பிறத்தகாவிரிகன் 

ன்தியந்தனக்குநேர்கிழக்கினடத்தலொழிந்துதெனாதுஇசைக் 

கதிகொண்டெழுந்தஅயர்கொங்குகாணும்விழைவாலெனிலிந்தப் 

பதிகொண்டமாந்தகாட்டின்வளம்பகர்தலெளிதோபண்ணவர்க்கும்”? 

சர தவந்நகரெவ்வுழியெனத்தளரலைநீ 

பரதகண்டத்திற்பசுந்தமிழ்காட்டினிற்சைய
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வரைதனக்குத்தேன்றிசையினில்வளம்பபில்கோங்கேன் 

றுரைதனோயேரோருபெருரசாளேததனில௰்” 

“மதுவனத்நின்மேற்றிசைப்பொறிவண்டுபண்பாடும் 

புதுமலர் த்தாள் ஈழிக்கெ.ழும்பொங்குகாவேரி 

கதிதனசருச்ெ Son Hew சயினாம்பராவதிவடபா நீ 

பதிவுகெ ரண்டெழம்பவானியின்க மத்சையுளதால்'' 

எனவருங் கச்சயெப்பமுனிவர்டேளூர்ப்புராணக்தொடும் முரணுமா.று 

கண்டுகொள்க, கொங்குகாட்டே காவிரியுளதாகவுஞ் சோழரையே 
௮%.த டையராகக்கூறுதல் 

£0 மக்குயரக், 

கெ ஈளளுங்குட ச க்குவ$ டஅதடிமியத 

தள்ளுக்கிரைப்பொன்னிதந்தொணும்”” (விச்சிரமசோழனுலா) 

என்பதனால் த.இியிற்காவிரியா ற்றைத்தமிழ்காட்டி Hoar exe re Feu) Tes 

னும் உரிமைபற்றியாகுமென் றுகொளளத்தகும். 

இனிக் சந்தபுராணத்துக் காவிரிநீங்குபடலத்.துக் காவிரியான 

முதன்முதல் அகத்கியகமண்டலத னின் அுகவிழ்க்சப்பட்டொழுக 

யது சொங்குகாட்டின்கண்ணேயென் று தெளிவாகக்கூறப்பட்டிருத்தல் 

கற்ருர்பலரும் அறிவர். இதனை, 

“செங்கை தூங்கியதாத்தரீரொடுங் 

கோங்கின்பாற்செலக்கு ியமாமுனி 

மங்குின்றவம்மைந்தாகேருரு 

வங்கண்மேவினாருக்தவத்தர்போல் 

* அடில்கொங்கினுக்கணித்;தே னாரிடை 

வாசமீதெனமடிழ்ந்துவி நறிரீஇ” 

“அருக்தவமுனிவன்கொங்கினமலனையருச்சித்தங்கணிருக்திடுனெறான்? 

*அகத்தியன்கோங்கின்பால்வந்தருச்சளைபுரிக்துமேவும்? 

68 அன்னவன் தனதுமாட்டோரணிகமண்டலதஇிலூடே 

போன்னியென்.றுரைக்குந்தீர்த்தம்பொருக்கியேயிருந்ததெந்தாய் 

நன்னதியதனைநீபோய்ஞாலமேக்கவிழ்த துவிட்டா 

லின்னதோர்வனத்தினண் ஹுமென் குறைதீருமென்றான்”?
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“கோங்குறுமுனிவன்பாங்கர்க்குண்டிமைமீதிற்பொன்னி 

சங்கரனருளின்வந்த தன் ஒமயும்புணர்ப்புமுன்் னி 

யைங்கரன்கொடியாய்கண்ணவகத்தியனவனென்றோரா 

னிங்கொருபறவைகொல்லாமெய்தியதென் றுகண்டான்”! 

“குண்டிகையதனை ததளளிக்குளிர்புன,்கன்னியன் னான் 

பண்டைபிலிசைவுசெய்தான்பாரினீபடர்இயென்றான்” 

“நன்னடிபோலவிண் ஹஞாலமுடிக்கவாரத்துப் 

பொன்னியாறுலசக்தன் னி மபொள்ளெனப்பெயாக் தன் ே ற 

“மறைரின் றவெல்லைதனிற்கு அமுனிவிம்மிதமாப்மன் லுயிர்களெங்கு 

(ுறைரின்்றதனிழுதல்வன்புகல்வன் உன்சோலத்தையுணாக்துபோதற்றி 

யறைகின்றகாவிரியைக்கண்ணுற்றுககைத் துவெகுண்டருள்சைகாடி 

புறைரின் நகோங்குதனையோருவித்தென்றிசைகோக்ரியொல்லைசென் 
ற [wom 

என வருவனவறருல் நன் (Ho) sons துகொளக. இசசுதை கொக்குகாட் 

டுக்காவிரியொழுகுதலை கீயமறவுணர்ததுமென் று துணிக. 

இனிப் பிர் தமிழ்நவேக்கர்ச்கும் யாறு. மஹாநடயாசவே 

இருக்சவேண்டுமென்பதர்குதுதாரமாகத் இருவளவமாலையிற்கண்ட, 

எழும்மலையு மக்கா B) (prim gly tpt 1s BMY 

புறம் ஒர ப றத்து மிழபறக்சொடியுடமும்மாவுந் 

காமுடையமன்னர் தட;மடிமேத்றாரன்றோ 

பாமுறைதேோவள்ளுவர்முப்பால்” 

என்னும் வெண்பாவை எடித்துக்காட்டுவர். இப்பாடல் ௮வர்கொள் 

கையை எதனாலா தரிக்கின் தென்பதை யானறிகிலேன். மும்மலையா 

கிய பொதியம் கொல்லி நேரி என்பவை தம்யுளொத்தனவில்லை,. இவை 

முறையே உத்தமம் மத்திமம் ௮,தமம் என முத்திறப்பமிமென்பது பலரு 

மறிவர். புந்நாடும் மலைநாடும் கடனாடிம், நீர்நாடுமாகக்கூறப்படும், 

இவை தம்முள் ஒத்தனவாகா. பாண்டிசாட்டு முத்து மிகுதியும், சோழ 

நாட்டு நென்மிகுதியும், சேரகாட்டுப் பொன்மிகுதியுக்கூறுப, முந்தத- 

பாண்டியர் வையைமுழுஅமுடையர். சேரர் பொருகைமுழுதுமுடை 

பர், சோழர் காவிரியிற் கடையாறேயுடையர். முப்பஇ-பாண்டியர்
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கூடலுக்கு மற்றை இருவேந்தர்தலைகசரும் ஒவ்வா-சோழர் உறையூரி 

அஞ சேர்க ஈவூர்பெரி௪. மம்றா-விரமதரா, நியாயமுரசு, இயாக 

முரசு, வீர முரசைப் பிரமானமாகவுடையர் வில்லுடைய சேரர்; நியாய 

cl {pa சைப்பிர தானமாஈாவுடையா துமி தடையபாணடியா; இயாகமுா 

சைப் ரதானமாகவுடையர் நெல்லுடையசோழர், 4 ுறந்துஞ்சு ஐந் 
ச 

DSI HR” எனவ ருசலானறிக. ... இங்கன மரனைப்பிரித்து 

ுவர்ச்குங்கொள்ளாக்கால் மேல் மம்மலை முதலாசப்பிரித்தெடுத் துக் 

கூறிவந்தமவையொடு ips ணு owns. ரறத்தமிழும் இவ்வாறேசொள் 

amin tO LD, பாண்டியாச்கு இசைத்தமிழம், சேராக்கு நாடகத்தமிழும், 

சோழர்க்கு இயற்றநரிழம் பிரகானமாகச்கூறப்பரிமென்க... இவற்ற 

அண்மைபினைப் பழைய நூல்சளினாயந்துகொள்ச.  ஈண்டுரைப்பிற் 

பெருகும். முச்சொடி-வில்லும், ஈயலும், புலியும். இவற்தொவ்வாமை 

எளிலெறியப்படும். தம்மா, கனவட்டம், பாடலம், கோரம் என்பன. 

இவையுந் தம்மனளொலவா பன்பறு பிற்காலத்தார். “கோர ததுக்கொப் 

போசனவட்டமம்மானை” எனப்பாடுதலானணரப்பமிம். . இனித் தட 

முடிமேந்றார்மூன்.ற. போக்கை, வேம்பு, இர. இவற்றது ஒவவாமை 

சண்கூடாஈக்காணப்ப?ம்.  இந்கனமே முப்பாலும் அறத்துப்பால், 

பொ) நட்பால், காமத்துப்பால். இவ நிறுள்றரும் உத்தம மத்திம அ தமம் 

என முத்இறப்படிதல் உணர்ந்துகொளக, வள்கருவர் முப்பால் மூவேந்தர் 

முடிமேல் மூன்றுதாரன்றோவென்பதே சருத்தாசலான். சோழர் 

அறத்துப்பாலையும், சேரர் பொருட்பாளையும், பாண்டியா காமத்துப்பா 

லையும் தத்தம்மடிமேற் முர்போலச்சூடிக்கொள்வர் என்று கர 

யுரைத்தாரெனவறிக. இங்கனம் பாடன்பறவ தூஉந்தாரதம்மிய 

மயமாகவுளளது, முத்தியும் ஓ தீதனவாகவேண்டுமென்பதற்கு எத் 

துணை ஆதசா.ரமாகுமோ? யான் சண்டிலேன். 

இனிப் பிறா சோனாட்டுக்காவிரியில்லையென்பதற்கு மறத்றொன்.று 

கூறுவா. ௮ஃதாவது-- 

சேரன் செங்குட்டுவன் பத்இனிச்கடவுட்குக்கற்கொள்ளவும் அச் 

கலலை நீர்ப்படைசெய்யவுக்தெளியுமிடத்துப், 

“பொியிற்குன் றத்.துக்கற்கால்கொண்டு 

முனுநீர்க்காவிரிமுன் றுறைப்படுத்தன்
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மறத்தகைளெவொளெக்குடிப்பிறந்தோர்க்குச் 

சிறப்பொடுவருஉஞ்செய்கையோவன்.று (சிலட்-காட்) 

என அவன் கூறுதலான் இச்சகாவிரி ௮வளுட்டதாகாதென்பது. செவ 

குட்டுவன் கண்ணட௰யைவழிபடவேண்டுமென்.று _நாலறிபுலவரைநோக் 

கப் புலவர் ௮வனுளளக்கருத்தைக் குறிப்பானுணாந்து 

ஆங்கவ,ரொ.ற்காமரபி ற்பொதிபிலன்றியும் 

விற் றலைக்கொண்டவியன்பேரிமய BBG: 

கற்கால்சொள்ளினுங்கடவுளாகுக் 

கங்கைப்பேர்யா ற்றினுக்காவிரிப்புனலினுந் 

தங்யெரீர்பபடைதசவோவுடைத்தகென (ஷே ஷே) 

எனக்கூறியதன்பின் செங்குட்வென்கூ. ரியனவாகுழுற்காட்டியஅடிகள், 

ஈண்டுப்பிறர்கருத்து, சோழரையும் பாண்டியரையும் வென்று சேரன் 

தமிழ்காட்டுத்தலைமையெய்டஇயிருந்தா லும் தன்னாட்டில்லாமலையிற் கற் 

கொண்டு தன்னாட்டில்லாச்சகாவிரியில் நீர்ப்படைசெய்தல் தன் வீரக் 

குடிக்கு இழுச்கென்று செங்குட்டுவன் சினந்துகூறினான் என்பதாம். 

செங்குட்டுவன்கருத்து இதுவோவேரோ என இங்கு ஆராய்2வன். 

பத்தினிக்கடவுளைப்பரசல்வேண்டுமெனச் செங்குட்டுவன் புலவரை 

கோக்யெவளவிற் புலவர் நன்றாய்ந்து எளிதாச்செய்தல், அரிதாச் 

செய்தல் என இருவகையினையுமுணர்க்து நீ எளிதாச்செய்தலைக் 

கருதினாயாயின் இத்தென்னுட்டகத்தே களராததன்மையினையுடைய 

பொதியிலிற்கற்கொண்டு இத்தென்னாட்டசத்தேயுள்ள காவிரிப்புனலி 

னீர்ப்படைசெய்து கடவுண்மங்சலம்புரிதலாகும். அரிதாச்செய்தலைக் 

கருதிஞயாயின் சேரர்விற்பொறியைத்தலையிர்கொண்ட இறந்த எல்லா 

மலையிலும்பெரிய இமயத்துக்கற்கொண்டு எல்லாமா நீறினும்பெரிய 

கங்கையாற்றில் நீர்ப்படைசெய்து கடவுண்மக்கலம்புரிதலாகுமென 

இரண்டுபடக்கூறினார்.  இதைச்கேட்டசெக்குட்டுவன் இமயத்தஇற் 

ரூழ்ந்தபொதியக்குன் றத்துச்சகற்கொண்டு கங்கையிற்றுழ்ந்தகாபிரிப் 

புனலில் நீர்ப்படைசெய்து இங்கனம் எளிதாப்புரிதல் எம்வீரக்குடிக் 

கேற்றதன்௮ எனக் கூறினான். இக்கருத்தேகொள்ளுமா௮ு இளங்கோ 

வடிகள் ஏற்றசொற்பெய்து ஈஎண்டுவிளக்கியுள்ளார். அவர் நூலறிபுல 

வா்கூற்றாகக்கூறியவிடத்துப் பொதியில் தளராதவியல்புடையதுதான்
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ஆயினும் இமயம் சேரர்விந்பொறியை மற்றை இருவேர்தர்கயற்பொறி 
யினும் புலிப்பொறியினும் மேலாசத் தலையிற்சொண்டது; மலையரையன் 

BEEF Dh sw; அக்கனஞ்சிறத்கற்குக்காரணமாக எல்லாமலையினும் 

பெரிதாகவுள்ளஅ; பொதியில்போல எளிதாக ஈண்டேசொள்ளத்தச்ச 

தொன்றன்று; நெடுந் தூரம்போய்ப் பன் னணாகெடந்து அரிகாசக்சொள்வ 

தொன். என் றும், ௮ங்கனமே கங்சையேபேர்யாறென்.ம், அதனை 

நோக்கக் காவிரிசித்ருறென் றும், அக்கங்சைப்புனலே சாவிரிப்புனலாத 

லான அதன்புனலிலும் நீர்ப்படைசெய்தலாகும் என்றும், இவற்றின் 

தாரதம்மியமும் செய்புஙக்காரியக்னெ.டுமையும் எனிமையுந்தோன் றக் 

கூறக்கேட்டுச் செக் குட் இவன் அவர்கூறியக, நுத்தைக்தெரிந்து 

கொண்டவனாக மலையமையன்சணல்லாமல் DLs! கிபிலாரியகுன்றிலே 

க்கொண்டு குங்கையின்புதுப்புனலன் ரிப் பழையபுனலேயுடைய 

காவிரிமுன் ௮ுறையிலகனைப்பிக்து இக்கனமெளிதாஈச்செப்தல் வீரப் 

பெருமையினையும் அசகற்கேற்றவாட்படையினையு முடைய சேரர்குடிப் 

பிறந்தோர்க்குச் சிறப்போவெ.ரஞ் செய்கையன்று என்றான் என்று 

கூறிய குறிப்புக்கொண்டு ஆராய்ந்துசொளா. வியன்பேரிமயம் என்று 

புலவர்கூறியதுதெரிக்து அ.தனைகோக்கப் பொஇபில் குன்றளவேஎன் 

BBE KS STOR Ose Bud OREM No) nam Da ips Hg. ரினானென்ச௪.கங்கைப் 

CumunrG Der Dib காவிரிப்புனல் என்றும் உயாவுதா ழ்வு @ BON NE 

கூறியதனையுணர்ந்து முதுநீர்ச்சாவிரி என்றிகழ்ந்துகூ ினானென்க. 

கச்சினார்க்ினியர் தொல்சாப்பியப்பாயிரவுரைக£ண் ௮க.க்இயர் சங்கை 

யாருழைச்சென்.று காவிரியாராயும் உடன்சொண்டு ட தன்றிசைப் 

போந்தாரென்றுகூறுகலான் இச்காவிரிநீ ் கங்கைபின்பழமையநீ ராதல் 

தெள்ளி௫ு. இத சருத்தன்ருயின் தங்கருத்து வேறுபாடே கான்ற 

அ.தற்கேற்றசொற்பெய்து புலப்படுத்துவரென்சு. கங்சையே மஹா 

சதியென்றும், ௮தனைகோக்கக் காவிரிபுனவளலளவேயென்றுவ் ௯. றினாரென 

வுணர்க. பொதியிலைமு ந்கூறியமுறைப்படி காவிரியைமூ ற்கூரூத.து 

பொதிபி ற்கும் காவிரிக்கும் ஓரியைபுின்மையுண ர்த்த ந்கு.இமங்த்தைக் 

கூறியதன்பின் கங்கைப்போயா ற்றைச்கூறியது அவ் யாறு ௮வவிமயத் 

சேபிறட்பதென்னுமியைபுணர்த்தற்கு எனஅ.றிக. இவவளவு ௮முகாக 

உயர்வுதாழ்வு புலப்படுத்திக்கூறிய.துகேட்டு அரசனும் அதந்கேற்ற 

வா௮ கூறினனெனத்தெளிர்துகொள்க. ஈண்டியான்கூ.றுவது கருத்தன் 
ரூப் பிறகாட்டு யாறும் மலையும்பற்றி இகழ்ந்கானெனச்கூ.றுவதாயின் 

14
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. * » ' . ச * * : இவன் உடன்பட்ட இமயமும் கங்கையும் இவனாட்டனவாதல்வேண் 
. டி +g டி . ச ௭ * ப் ச டும், அக்கனமில்லையாதலான் அது கருததன்றென்ச. மற்றுச் சேரர் 

* a . . . . . ச ° விற்றலைச்கொண்டது.உறினரெனின் சேரர் விற்றலைக்கசொண்டதுபோ 
லப் பாண்டிடர்சயற்பொறியையும் சோழர்புலிப்பொறியையம் இமயம் 
டியுளள தென்பது தொன்னூல் )ள் பலவற்றினுங்கண்டது. அதனால் 

உட க அடி ட், eos க 

௮.௮. சேரர்க்கேரிறந்ததெனலாசாது, இளங்கோவடிகளே வாழ்த்துச் 
காகைச்கண், 

“முடிமன்னர்ஹவ.நங்கா த்தோம்புதெய்வ 

வடபேரிமயமலை” 

எனப்பாடுதலான் யான் கூறியசணண்மையுணர்க. இமயம் AH peed 

சொண்டதுபோலக் கங்கைக்கு PEMD! கூறலாகாமையானும் பிதர்கூ.ற 

வன கருக்கன்றாதலுணர்ச. மான் பாண்டியன தாய் இப்போது வென்றி 

யாற் சோனுடையதாயிருக்கும்பொடுயத்கிற் கேர நிகுள்ளபா தடய 

மும் இம௰த்கிற் க றவியலாதென்பது ஈண்டைச்கு இராய்க்துகொள்க, 

மஹேவருங்காத்தோம்பு வடபேரிமயமலை என்றலானும் ௮.௮ சேரர்க்குத் 

தனியே சறந்ததாகாஅ, மற்று விற்றலைஃசொண்ட என்றது சோர் 

விற்பொறியைத் தலையிற்ரூடியசன்மையான். சேோரரைமஇத்து மலை 

யரையன்கறறருவான் என்பது குறித்தவாறு, அுங்கனமென்னை 

மூத்து மலையசையன் ஒருகற்ருரானெனின் யானிதுசெய்வல் என 

மேற் செங்குட்டுவன் வஞ்சினங்கூறியவா்ரு னும் இதுவே கருத்தாத 

௮ணாக.  “பெருமலையாசன், ஈடவுளெ.ழுகவோர் ஈ்ருரானெனின்'' 

என அவன் கூறுதல்காண்சு. தாரானெனின் என்றது தான் Hy TF EHS 

விருந்து தன்னோடொகத்த ஒரரச௪னுக்குக் கெய்வகாரியத்தின்பொருட்ட 

ஒரு சல்லைக் தாரானெனின் ௭-.று. எனின் என்றது ஈல்குகலொருதலை 

எ-று, தரல்வினையான் ஓப்புக்குறித்தார். இவற்ருந் செய்யும் வினையின் 

உயர்வுபற்றியும் செய்யும் தன்னுயர்வுபற்றியும் தாழ்க்கனவும் எளியன 

வும் நீக் உயர்ந்தனவும் அரியனவுஞ்செய்யப்புக்சானென்று தெளிந்து 

கொள்க. காவிரிமுன்றுறை என்றதனானும் தன்னூர்க்குஅணித்தா 

தல்குறிக்கப்படும். காவிரி கருவூர்க்கு 88 துமைலில் கெருரையடுத்தோ 

Cag. Doser dD யான் மேற்காட்டியவாற்றா லும் இவனாட்டுக்காவிரி 

யுண்மை தெளியப்பட்டதாகும். அதற்கேற்பகோக்குமிடத் தியான் 

கூறுவதே உண்மைக்கருத்தா தனன் றுணரப்படும். இளங்கோவடிகள்
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ஏ ௩ . ட டி அடி as ் ட, . . ச் 

யான் கூ.றுங்கரத்துப்புலப்பரிகபசு. சொற்பெப். இஃரிமையாகப் பாடி 
+ oe . உட ௪ . ~ ச ச . ச ச DRS SME A HMITITUR BG FING, இங்கனங்ககொளளாக்காற புலவா 

இர ண்மிபடக்- நியத ற்கு மிய 7 males my BOE TOME, 
ர் 

அபாதயமலை சோனாட்டிக்குபட பாண்டியனாட்டிக்கும் எல்லையாக 

YT BI. அதனாலதன் ஓ.ரபுறம் பாண்டியற்கும மறறப்புறன் சேரற் 

கும உரிய தாயினும் Wh A Herre 1 JT BOM 19.011.) அழங்கப்பட்டதனால் 

சேரற்கு அது உூறுப்பரிதலிலலை.. இதுபொலக் காவிரியின் ஒருபாகம் 

Ceri உரியகாமிலம் அதன் பரபாகத்தையுடைய சோழற்கே 

<9) 00 துரிவமயாச வழக்கப்பட்டவா றருல Bf SI OFT DHE கூறப்படித 

லில்லையென் ணர்க. . இலங்கனமல்லாககால். நூல்வழச் குத்தமிமா ௮ 

மென்ச. இவ்வுண்மையினை ஆராய்க்துசகாள்ளா மு சோனாட்டி றகாவிரி 

யேயில்லைடயன் அ உறி ம முளர். 

BIPM OWI BRE GT AY ra emt மி சங் குட்சிவனைக் “காவிரி 
6 ல . ச க ப டி . . 

யனையை”என் று உறியவிடத்து அவர் பெய்துளளசொற்கள் சிலவற்றை 

ஆரசாபிலும் யான் Dee Fo hd 0 60 motion nd அவர், 

46 மாமலை, பழக் கன்மான்சணம்பனிப்பசி 

கான்மயங்குசக ழலறயாலியொகிதறிச் 

BLEW ALD மணியநாடெவளம்பொழிய 

MM BIO ழடிறப்பினுகைம்புரை இச 

செங்குணக்கொ ழகுங்க லுழிமலிர்கிறைக் 

காவிரி” (பதி2-டு௦) 

எனக்கூறியுள்ளார.  இதன்சண் மாமலைபின்சண் கா்றான்மயங்கியகத 

முறையானது LOM GOT 5 COM 1B) itt குளிர்ச்சியா னடுங்க ஆலியோடுசித ற காடு 

கள் கரும்பமல்கழனியவாய்வளம்பொழிய உலகத்தை வளக்கெழுிறப் 

பிற்புரந்து கோகிழக்காக ஓ முகுங்க.லுழிமலிர்கில ற்க்காவிரி என்.ற ௮.௮ 

செல்வுழிசயெல்லாம் சரும்பமல்கழுனியவாகவளம்படுத் கலையும் இங்கனம் 

பலநாடிகட்கும் வளத்தையுண்டுபண் ணூஞ்செப்பான் உலகம்புரக்து 

பின் செங்குணக்கு ஓமுகுதலையுங் ௩றுதலான் அது சோணுட்டை 

மட்டுமேபுரப்பதாகச் ருமை காண்க. காவிரிபுரக்குகாடையான் 

எனைச் சோழனைக்-ூறுமிடக்துக் காவிரிபுரக்குங்குடகமுங் சொங்கும் 

சோணாடும் என்னும் மான்றனுள் இறுதியதுடைமையே கர௫தப்படுத 

லங்காண்க. இத்துணையுங்கறியவாற்ருற் ே சானுட்டிற் காவிரியில்லை 

யென்றல் பொருந்தாமையுணர்க,
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இனிச் சேர்ழன் அராப்பள்ளித்அஞ்பெ கிள்ளிவளவன் கருவூ 

ரெறிக்தானைசக் சோவூர்சிழார் பாடிய புறப்பாட்டில் 

“மைநதராடியமயங்குபெ நக தானைக் 

கொக்குபுறம்பெற்தகொ ற்றவேந்தே 

வஞ்சிழு TN MDL KOM 

வஞ்சாமறவராட்போர்பழித் துச் 

கெ ரண்டனைபெருமகுட்புல த்ததரி'' 

எனச் ௩ றியதன்்(ண் சோணாட்டிலிருு வஞ்சியெறிவதத்காக மலை 

ஈரடிசென்றான்யன் பறைக்காட்ட“கொக்குபுஉம்பெற்றதசொ ந்றவேக்தே” 

என்று சொல்லப்பட்டி ருச்்தென்று பிறர்கொண்டார்; இது புதம் 

பெத்றகொர௱ மென்பது இன்னதென்.றம் குடபுலம் இன்னதென்றும் 

உணராமையானே விளைநததென் ர தமிழறிவுடையார் எளிதினுணர் 

வர். குடபுலர் சொங்குகாமியதலாகக் சேரனாடு மழுகையுங்குறிக்குமா 

uF opin DY Bi சொங்குராட்டுச்கேடி ப்பாக வழக்கப்பதெலை முன்னரே 

ஸிரித்துரைத்தேனாதலான் ஈண்டுக்கூறுவதுமிகையாகும். கொக்கு 

புறம்பெற்றசொரற்றம் என்பதனையும் முன்னரே இன்னதென்.றுணர்த்தி 

னேனாபிலும் ஆண்டுச்ஈருங்கவுரத்ததனை ஈண்டு விரித்துவிளக்குவல். 

Derm Ry ooo un சொற்றமாவது கொக்கிற்பொருது அக்காட்டார் 

புசக்கொடையைப்பெற்றதனாலுண்டாரியவெற்றி. அவவெற்றியை 

புடையனாகச் சோ ழனைவிளித் தாரா. இங்கனம் கொங்குகாடுமுழுதும் 

புறக்கொடைசொடுத்து ஐடியதியாங்கனம் என்னும் ஆகாங்க் 

யுண்டாக ஒருகாடமுழுதும்வெல்வ.து என்பது Mb OSs) 

நகரை வென்றுகோடலாளனெய்தலாவெ தன்.றுகொண்டு அ௮கீகொக்கு 

நாட்டுத்தலைநகராகிய வஞ்சிமுற்றம்வய்க்களனாச அஞ்சாமறவராட் 

போர்பழித்துச் கொண்டனைபெருமகுடபுலத்ததரி என்று கூறிஞர் 

TRAITS இங்கனமல்லாது கொக்குபுறம்பெற்தகொற்றம் என்பது 

கொங்குகாட்டுக்கப்பாற்கடந்துபோன கொற்றம் என்றாகாமை நன் 

குணர்ந்துகொள்க. கொங்குநாடுபுறங்கொடுத்தால் அ௮ந்நாட்டால்ப் 

பின்பற்றி வீரவேந்தன் அப்பாற் செல்லான் என்க, புறங்கொடுத்தால் 

அவர்மேற்செல்லாது மீடலே பண்டைவீரரியல்பு. வீரராயுள்ளார் 

தம்மொடுபொருதார் புறக்கொடைபெழ்றவளவில் இம்மெல்லியாரோடு
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சாம்பொருதோமே என்று பிக நா ஹவரென்ச௪. 4செருவின்மறிந்தார் 

புறகங்கண்சகொணியசோன்””  ( இையனார்களலிய லஓுரைமேற்கோள ) 

எனவருதலானுணாக. பு௰ம்பெரதல்-பு ஐத்சொடைபெ.றுதல் என்ப. 

 துப்புறுவர்புறம்பெற்ரிசினே ” (புறம். கச) seman FAT Mears. 

கொக்குபுறம்பெற்றகொற்றம் யாண்டிஉண்டாயது என்பதனை விளக்கி 

“வஞ்சிமு£றம்வயக்களனாக' என அவவெற்றிக்களங் கூறு தலானு Noo 

அணாப்பமலிம். நாட்டுததலைககரைப் பகைவரினின அகாத்தற்கு காட்டா 

ரனைவரும் ஒருப்பரிவராதலான் ௮வ்வனைவரானுங்காக்கப்பட்ட தலை 

ஈகரை வெற்றிக்களளை அஞ்சா மறவர் ஆட்போர்பழித்து அதனைக் 

கைக்கொண்டதன்மையால் அர்காடுபுறங்கொடுத்த சொழற்றமெய்கினா 

னாகும். படுற்றுப்பத்துள் “பொ டியரைய்தியகழுவுள்புறம்பெற்.று? 

(88) என்புமிக், கழுவுள்என்பவணுடைய புறக்சககொாடையைப்பெற்று 

என்று பொருளாதல்காண்ஈ. இதனா லிண்டுப் பிறர்கொண்டகருத்து 

புறப்பாட்டிலுளள சொல்லொடும் பொருளொடும் பொருக்தாதாத 

லெளிதினுணர்க, 

இனிக் கரஷ.ரள்ளகாடுயாதாம்என் ௮ வினாவுவாருமுளர். பெரும் 

பாலுக் தலைககருள்ளகா? ௮.ததலைககரப்பெயரைப்பெறுதல் வழக்கென் 

ப.இ புகார்கா?ி, மதுளைகாடி, காஞ்சிரா9 எனவழங்குதலான் அறிய 

லாம். *: நிகரந்தோன்றாச்சேணுயர் நல்லிறபுகாஅர்சன்னாட்டதுவே ” 

(௧௮௧) என அகப்பாட்டினும் “பொன்னெயிற்காஞ்சகாகெவினழிந்து?? 

(௨௮) என மணிமேசலையினும் வருதலானுணர்க. அவவக்காட்டுச் 

இிறுபுசசெட்குத் தலைககரரனவற்றுக்கும் இஃதொக்கும். தேவாரத்துக் 

ர் கொண்டனாட்டுக்கொண்டல் 4 (பிழலைகாட்டுமிழலை ” “GM Geos 

நாட்டுக்குறுக்கை” எனவருதலா னுணர்ந்துகொளக. இவற்றுற் கருவூர் 

காடு, வஞ்நொடு என வழக்குப்பெறுமென்றுப்ததுணர்ந்துகொளக. 

வீரசோழியவுரைகாரர் “ஈரெட்டுமூவைந்து” என்னும் பாட்டினுரை 

யில் பதினாறாமுடலும் பதினைந்தாமுடலுந்தெற்றக் கருநிலஞ்சு த்றின
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தேசத்துச் லர்வழங்குவர் எனவும், பதினேழா முடலும் மூன்றாமுட 

லுக் தம்முட் டெற்றக் காவிரிபாப்க்க லத் துச் சிலரவழங்குவர் எனவும், 

நெல்லுக்காகின்றது வீட்டுக்காகின தன்று பாலா றுபாய்ந்தரிலத்துச் 

சிலர்வழங்குவர் எனவ கூறுின்றார், இவர் செந் தமிழ்நாடு பாண்டி 

நாடு எனச்கொண்டு செந்தமிழ்வழக்கல்லா தன சிலவற்றை அப்பாண்டி 

மண்டலமொழிந்த மற்றை மூன் நமண்டலங்களி gies AnAet ape 

குவரென்,று கூறுரின்ராரொன எளிநிலறியலாம். காவிரிபாய்ந்தநிலம் 

ஏன்பதனாற சோணாட்டைபும், பாலா அபாய்ந்தநிலம் என்பதனாம் 

ஜொண்டைகாட்டையுங்குறித்தாராதலான, ஒழிந்த கருநிலஞ்_ஃ Des 

தேசம் என்பதனாற் சேோனாட்டைபபே குறித்தாரென்பது தெள்ளிது. 

ஊரினைக்கருவூர் என்பதுபோல நாட்டி னைக்கநரிலம் என்பதன் ௪௫ 

நாடு என்று Kh BHO ரமான ஊரக இவவழக்கு இடந்தருன் றது. 

கருகிலம்-கன்னடம் எனவும், அுற்றியகேசம், சேோதேசமெனவுங் 

கூறினுமமையும், 

இணி “வஞ்யோகோன்வஞ்மெதவேழம்” என்புழி வஞ்யெர்கோன் 

வஞ்சி எனவ; நதலான் வஞ்சிய/கோன் என்பது வஞ்ூகொட்டார்க்கு 

இறையெனவும், அவனுடையவஞ்சி கருவூர் எனவும் கொள்ளக்டெத்த 

லான் இக்கருவூர்நாடு வஞ்சிகாி எனப்பட்டதெனிலும் பொருந்தும், 

இவ்வஞ்சிகாடு சோனாரிய மலையமானாட்டு ஓர் உட்பகுதியாகுமென் று 

கொள்க. 

. டு . . . க் ் . . 
இத்துணையுங்கூறியவாற்றாற் கொக்ிற் கருவூர் Carts dune 

ரென்றற்கட் ர்கூ.றும் அக்பணைசளி லொன்றேனுநிலைபெராமை 

நன்குண ரலாம். 

இனி இழையனார்களவியலுரைக்கண் மூவேந்தர்தலைகதர்களி 
« ச . . ‘ இம் நிகழும் விழாவைக்குறித்து “மதுரை ஆவணியவிட்டமே, உறை 

பூர்ப்பங்குனியுக்காமே, கருூர்உள்ளிவிமாவே என இவையபோல்வன? 

(௧௬-சூத-உரை) எனவருதலைப் பலருமறிவர். இதன்கட்கூறப்பட்ட
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கருவூர் சேரா தலைசரேயென்பஅது பாண்டியா தலைககாசிய மதுரையட 

னும் சோழாதலைநகாரகிய உவைய நடனுஞ் சோவுரைத்ததனா ஓண 

சப்பமிம், மூன் அ.தலைகசர்களிலும் நிக. மும்விழாக்களே ஈண்மிச் குறிக்கப் 

பட்டனவாகல் சண்டுசொள்ச, . துப்பரட்டில் “மிகாக்கர், மணி 

யரையாச் தும றினா? 1 மள்ளிலிழுவினன்ன, வலரர௫ன்ரளுபலர்வாப்ப் 

பட்டே” (௩௬௮) என்பதனால் இங்வுள்ளிவிழவு சொங்கர் மணியை 

அரையிற்கட்டிக்கொண்ரி தெருவிலாதெலையுடையதென் ௮. கூறப்பட் 

பிள்ளது, இறையனார் சளவியலுரையிற்சண்ட கருவ ரள்ளிலிழவு என் 

பதனையும்,இவ்வகப்பாட்டி ந்கண்டசொக்கர்மணியரையா த.தும.றுினொடு 

முள்ளிவிழவு என்பதனையும் சோவைக்அராயுமிடத்.து இவவிரிடத் 

அங்கூறப்பட்ட உள்ளிவிழவு ஒன்றேயென்.நும், ஒன் று ஊர்பறறியும் 

மற்மான்.று காரிபத்தியும்போர்தனவல்ல.* வேறில்லையென் ௮ம் புலனா 

கும். இவவிரண்டானும் கொங்குகாட்டார்தக்தலைநகரான கருவூரில் 

உள்ளிலவிழா என ஒருதிருவிழா நிசழ்சலுண்டென்றும், அதன்சண் 

கொங்கர் மணிசை அல ராிற்பட்டிக்கொண்டி. தெருவிலாடுதலுண் 

டென்றும் ஈன்குபுலனாகும்.  இதனாம் கருவூரில் உள்ளிவிழா கொக்கா 

நிச ழ்த்து (முள்ளிவிழா என்று தெளியப்பட்ட தாகும். இகதகன்சட் கொக 

காரகருவூர், பாண்டியர்மதுரையுடனும் சோழர் உறைய டனும் ௦ சர 

வைகது உரைகாப்பட்டகலை அ.ச்சொங்கர்கருவுே ர சோர்தவேகக 

ராதலறியத்தகும். அகப்பாட்டில், 

“வென்றெறிமுரரின்விநற்போர்ச்சோழ 

ரின்சடுங்கள்ளின றந்தையாங்கண் 

வருபுனனெரிதருமிகுசரைப்பேர்யாற 

அருவவெண்மணன்யாருகுகா அதாம்பொ pa 

பங்குனிமுயக்சங்கழிந்தவழிகாள் 

வி.பிலையமன் நமாபயிலிறும்பிற் 

மீயிலடுப்பினரங்கம்போலப் 

பெரும்பாழ்கொண்டன். று. நுதலே”? (௧௧௪)
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என வருதலான் பங்குனிவிழா உறையூர்க்கண்ணேரிகழ்க்தது என்பது 

ஈன்..று தெளியப்படும். இதனானேயன்றே 4 உறையூர்ப்பங்குனியுத் 

சரமே?” என்ராரெனவறிக. 
மற்.றுக் “குடையொடு,கழுமலநதந்தர ந்தேர்ச் செம்பியன்,பல்குனி 

விழவின்வஞ்சியோ, டிள்ளிவிழவினுறர்கையுஞ்சிறிதே'' (தொல்-களவி 

யல்-நா நறம்'என்னுஞ்சூத்திரவுலர7 இறையனார்களவியலுரை *தந்தை' 

என்னுஞ்சூத்திரவுரை) என். வே.றுவசையாசக்கேட்கப்பமமாலெனின் 

௮து சேரனுடையகமுமலத்திற் பெரும்பூட்சென் னியென்னுஞ் 

சோழன் சேரன்படை.தீ. தலைவனா கணையன்என்பவனைவென்.று சேர 

காட்டைத் தன்னடி.ப்பரித்தியகாலத்துத் தன் உறைடயூர்ப்பங்குனிவிழ 

வைச் சேரர்வஞ்டிபிலும், சே ரர்வஞ்சிபினிகழ்ந்தஉள்ளிவிழவைத் தன் 

உறையூரிலும் நிகழ்த்தியகனையே குறிக்குமென்.றுகருதுவகே பொருக் 

இயதாகும். வென்றவேத்தர் வெல்லப்பட்டகாடுகளிற் றமக்கு விருப்ப 

மானவிழாக்களையே கிலைபெறுவித்துகடாத்தலுண்டென்பது “சதய 

நல்விழாவுதியாமண்டிலக்தன்னில்வைததவன் ?” எனக் கலிங்கத்துப் 

பரணிபிற் சோழனைப்பாடுகலானறியலாகும். இங்கனம்கொள்ளாமல் 

எப்போதும் வஞ்சிபிற் பங்குனிஉத்தாவிழாவே ஈடந்ததாமெனக்கொள் 

ளின் அது “கொங்கர்மணியசையாத்துமறுகினாமிமுள்ளிவிழவு'? என்ற 

அககானூற்றொடும் சருவூருள்ளிவிமாவே என்ற ஈக்ரனாருரையோடு 

முரணுமென்.றுணாக. உள்ளிவிழவின்சிறப்புகோக்கி வெல்லப்பட்ட 

நாட்டாரைக்கொண்டு சோழன் தன்உறந்தையினும் ௮தனைகடாத்தி 

னான்போலும். கழுமலஞ் சே ரனுடையதென்பதும்*இண்டோக், கணைய 

னகப்படக்கழுமலந்தந்த, பிணையலங்கண்ணிப்பெரும்பூட்சென்னி ” 

(௮சம்-௪௪) என்பதனானும் “நற்றேர்க்குட்டுவன்கழுமலத்தன்ன? (யாப் 

பருங்கலவிருத்தி மேற்கோள்-தொடை ௫௦) என்பதனானும் உணர்ச, 

₹ சுமுமலந்தந்தகற்றோச்செம்பியன் உள்ளிவிழவினுறக்தை '' என்ற 

தனால் இவன் சேரன்கழுமலதீதைவென்றுகொண்டகாலத்து உள்ளி 

விழவினை உறந்தையினடத்தனானென்று அணியப்படும். இதனானும் 

கொங்கருள்ளிவிழவுநடக்கும் சொக்கெசருஷர் சேரர்தலைநகரென்று 

துணியப்படுமென் றுணர்க,
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இனி, உட்டக்கூத்தாசாலக்அுச்குப்பின்னிட்ட. குமா THO ve gs 
க re * . . ௩ க . 71 . . . 

DAEOFT PWIND BD, Lf ort பப யோரிய pmo aden மினகாலல் இம 

. ௬ ட . ~ ச [2 ary . 1 . . 

கொக்குகா ALO QU GRAIL சொ OPT து ப கூறடா பர Alen (பி யூ HINT Bh TA 

BUM LMS) NI I GI குலோத் துங்கன் மாயையில், 

CO) KTS TTL. Fr குதி FIND 7.3 71 மூன், குலோதி தங்கண்!” Rh). 

“Qaracar Owe aoa சிகா டியே ரன் (He லாது, துக்கன் (௮௨) 

எனவ:நவனவ றரானும்; சங்கரசோழனுலாவில், 

கர ப ப்பட்ட வடட ட டட... கோமகன் 

வஞ்சிக்குமோதைமகோளைக்குணமதலை 

பிஞ்சிக்குங் க நகைக்கு ழி Db f DM fn a வெள் ஏ Lob hy) 

மன னின் pean hy Lp ear பட்டி DB ப்பி oh! 

கன்னினறவாச், Foi HIM பணிந்தும் 

என வருவனவற்றானும் சன் ரிதனியலாம். இர்சங்கரசசொ பூணுலாவில், 

oe. . நிண்கசன 

வெங்கைக்களவமழிப்பாட வுக்குவில்லவணக் 

கொ ங்கைத்தளைகளைந்தகே ரமா? 

என வருவதன் கண் வில்லவனைசோனனச் சா ழன் தளை லை ந்தது ye 

வுடைய கொங்குகாட்டை.யுக் தளை சளைந்ததாபிிற் ற வன்னுங்க ரத்தால் 

: வில்லவனைச்கொங்கைக்தளைகளைந்தகோமான் £ வனககூறியுள்ளார். 

இதனாளும் சொங்குகாறி சோழற்குப்பறாளுனாரிய வீலலவனாடு என்ற 

STUDD MSSM ME: ஈண்டுச் amare சாழுஸ்லாவினின் ற முதற்கட் 

காட்டியகண்ணிகளில் és வஞ்சிக்குமோ தைமகோலை SoH” என்பத 

னால். ares AC avo றன்.றம் மகோதைவேறென்.மும் யம நத்தெளியலா 

கும்! மே கோதையென்ப து சொடுங்2 காளூர்க்குப்௦ பெயசென்பது 

“ோதையாரசர்மகோை தயெனச்குலவுபெயருமுடைத்தாமால்” எனச் 

சேக்கிழார். சோமான்பெருமாணாயனார்புராணத் இர்கூறுதலானறியப் 
& ட we ‘ 

15
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(ரிம். இச்சங்கரசோழனுலாவுடையார்சல்வித்கிறம் அவருலாவினைக் 

கற்கும்பேறுபெற்ராரெல்லாம் நன்கறிவர். ௮வர் வஞ்சிவேறு, கொடுக் 

சகோஷார்வேறு என்பஅபட ஈன்குரைத்் துள்ளார். அவர் இருபேரரச 

ருடையதலைகசர்சளையும் HUH COL LIT LD ANd) ML, சளையுமே ஈண்டுக் 

உறினுரென்பது பாண்டியர் ingens யையும் அவர் கொற்கையை 

பும் கூறுதல்போலவே சேரர்வஞ்டு சியையும் மசோதையையும் அம் 

மறையே அ தலான் ih Ban Our. ஒத மசோகையென்றார் 

௮.௮ கடற்றுறையொன்பதுணர ங்கு. சோமசன் வஞ்சி என்றார் சோன் 

ஆண்டிருத்தனோ்ரி. மதுரைதலைககாஎன்றற்கு மாமதுவையிஞ்சு 

என்று காட்டினா, மசோதையா ியகொடுிங்சே ரஞார்க்கு வஞ்சி 

யென்ற பெயர்வழக்குளதாயின் இவர அதனின்வேருியதோருரினை 

அப்பெயரானேவழங்கமாட்டா ரென் தெளியலாம். கச்சியப்பமுனி 

வ:ஈம் பேரூர்ப்பாரணத்து அஞ்சைக்களத்தை வஞ்சியெனக் உறுமல் 

கொ ங்ரிற்சருவை ரயே எஷ்ூயெனவுரைத்தார். இதனை அக்நூலுட் 

காண்க... Dene செச்ரிழார் மசோதையா ரியகொடுக்கோணாரை 

வஞ்சியென வழங்கியது அச்சாலத்துச் சேரா அண்டி ுத்தல்பற்றி 

உபசாரமாகுமெனக்ா; நத படும். இர ஈமணிருச்குமிடம் அயோ த்தியே 

என்னும் வழக்குப்ே பால  இதனையுங்செ TOME. சங்காசோழனுலா 

வுடையார் அக் தாலுட்பின்னும், 

“உஞ்சைச்குமேனையுதகைக்கும்வஞ்சிக்கும் 

கொழற்கைக்குங்கூடற்கும்? 

CTO th. DST WMD DF hss aol yin, எண்டும் உதகை, வஞ்ச 

என்று உூறியமுமறையே கொற்சை, உடல் எனக் om NU GIST OMS. 

இவர்ரூத ே FHM LT உபசாரமாகவ மங்கியதொன்றொழிய மற்றெல்லா 

நூலும்வஞ்சியென் வழங்குவது கொடிங்கோஞூரின்வேருபெதோ 

ரூரினையேயாமென்.றம், பண்டுள்ள உரைகாரர் நிகண்சொரர் இவர் 

கூற்றுப்படி அவ்வஞ்டு ௪௫ வரோ என்றும் நன்குதெளிரந்துகொள்க. 

இனிச் சேரமான்பெருமாணாயனார் சொடுங்கோளூராகயெ மகோ 

தையின்கண் ௮ர௱ுபுரிகன்றகாலத்துப் பழையசேரர்க்குரிய கொங்கு 

நாடு சேரர்க்கல்லாமத் பிநர்க்குரியதாபிற்றென்.ற கேட்கப்படுதலில்லை, 

அருண௫ரிகாதர்,
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 அ.தியந்தவுலா OUM Ri tiv Ut 
“em * . 

சோரமிகா a5) 

. a a . . ர வ ச் . ஷ் aoa ஷ் 

எனப்பாடுதலான் இக்க BD BETA சமான் பரமா (OI) | GT Hy Syl 

தாதல் புலப்பரம். கொக்குநகா? அவ ருடைபதென் அணரப்படுமாயின் 

YEON I தாட்டுவஞ்சி பப ை பூ oar) F ரரலாம் கு LMHS OR FLL Ce அவ ரடையகா த மவலைணிகஉலுணரலாம். 

_ . ரூ. டக உட, eye * 

இதகனாலவாமகாலக்கோ அதற்கு மன்னொ தலைககரமாற்லிக் குடகடறி 

CIE BO) BIT HI Bl கிணார் Bin, DE Ba hI மவுண்டன் ௮ணரலாம், 
உ ட்டி 

சககரசசோாமனுலாவுடையார, 

“வஞ்சுககமோதைமம்காவதம் BLOM) BID J (65௮: கு / Bib o FN wd: அஸ்த! NTE) TORO 

ந , o> ஜி ட்டி 
1] ஷே கங் அகர கைக கும்ப, றதா றப me 

எனப் aT Govt SH MGA vam Deira Hu anh ப மகோதையின்வேருத 

ிலளிி லுணாப்பமிம், இதன்கண், மறிரை | ட ககொகையம் பாண்டி௰ 

டையனவாதலபோல வஞ்ி பப படிசாதையும் சேர டிடையவாதவ் 

உணாலா ப். இதனை சச), ம்காதையாரியசகரடிங்கோ ர 

புடையகாவத்து வஞ்சியைபும் 2 டையராயினறாடானறு சன் க௰ தனிய 

லாம். சங்கதல்சளில் மம்கா டைத சகொடுங்ிகொளு அரன்னுஞ் 

சொர்கள் காணாமையால பழையசேரா வஞ்ஸ்பிலாசபுரிந்தகாலத்துக் 

கொடுங்கோஸஞூர்மகோதை பரியககரமாகவிளங்யதாகக் கருதப்பட 

வில்லை. ஆதலான் இச்சங்கரசோழூனுலாவாற், சேரர் கொடிங்கோஸளூ 

ராய மகோதையை படையகாலத்தில் அதனின்வேருஈ வஞ்சுயையும் 

உடையராயினார் என்பதுமட்டிஃ் நன் குணா nih. இதனால் 

மகோ த்யரகா வஞ் DS BT என வும் ff 63 மக்குப் |றுவென் மும், 

மசோவதைய/சலாவஞ்பாவேந்தமொன் ௮.துவழப்பதிபம் பி மகோலவையே 

UCHR OL Din, தலாகா அகன்றும் இச்சங்க 0 சாப ணுவாவால் உணரப் 

படுதல்காண்க. கொறகையரச॥ மதுரைப்பாண்டியசரன றழைக்கப் 

படுமிடத்துச் கொற்சையும் பதுவாபும் ஒன்பெனத்றுணியப்ஈடாது 

Df Ags T BTN T TF HLO Gp ato) ear! a துணியப் நிதல்போல இதனை (பு 

கொள்க, இக்வன(ங்கொளளாக்கால்* வரு சிக்குமா ்தமகோை த்க்கும்” 

என்று சங்காசோழனுலாவுடையார் மிகவும் ol gotham மியதோடு முர 

ணுதல்காண்க. VB hs ST MEWS பெரும்பறுதப்புலிய/ நம்பியாரும் 
பெ, ட “ 5 . ™ . aK . க , . . . 

Ces LOT BOE OFLA 1B MT BBB) Ly [தபம் பனி ப்பன்.) அர Miers BP Moth of CO ப
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கூரி அவேக்கரைப் பின் “வஞ்டிர்சிகொ தவன்”? என்றாொனவுணாச. 

அ. நண ரிநாதர் மீச ரமான்பெரு LT CRU (CB) yh By கொக்குகாடுரிமை 

கூரியதனான் அவர்க்கு அம்கோங்குகாட் Di ஷர்வஞ்சிபுடைமையுப 

நன்கு புலனாகும். ௦ ப.ரம்பறி BM go Op A Bibi Va Bs Oar Dae காளே ர 

வஞ்சியென்பதுகருத்தாபின் அதனை வெளிப்படவணா ஏற்றசொத் 

Qe poor nso pera. Nar vo apo _ a ரம் பொருந்தநோச்குமிடததும் 

Cea Ripa i கொடிது ரபா UGB FO) NOI AN LMI PLB) அண்டெள 

(வரு fi ahr Bovey M Dooly 1/00, உபசாரமாவதென் ற 

‘p) தளியலா ப். 

DOE OER LPT வர்தன் ஞா ரில்வேன பாவாபயில்கொகங்கர் 

நாிகடந்ச ரணி” னம் டனாமலைணிர் கூறுவேன்: இக்கொக்குராடு 

குடபுலா என்பது செக்ரிழார்சகு 2, பன்பாடாதல் மன்னரே காட்டி 

னேன். குடபுலம் கூடபுலங்காவஉராகிய சோருடையதாமென்பது 

தெள்ளி. ஆதலான் + ண் மபவர்பன்றதுசேோன்மறவரையேயன்றிப் 

(ரிறரையில்லையன வணர... இந்நாட்டை அச்காலததும் பிரருடைய 

தா. The ea. ிிழார் hy (FR MLD } ம் (2 ர. ஸ்ம, சாளக. 

இனிக் கர வரின் பலபெயர்களுட் ஈரபுரம் என்பதும் அகுற்குப் 

பெயாசசவுண்டை .அவஷர்த்தலபாரணத்தா னுமைப்பிவது.- 

A GhE ‘OUT OR ணுதிபு ர்ங்க ரபுர ம்பா or 

GTI மவீரசோ bpp rin 

வஞ்ரளார ணியம் வஞ்சக ரயூரசண் 

மங்கலகேத்திரக்கருவா 

விஞ்சூறுகருப்பபுரிமுகணாமம் 

விளங்குதொல்பஇயின் வீற்றிருக்குஞ் 

செஞ்சுடாப்பொ, நளினி, பதமே மனைத் 

தேவாடிபான்பறடிக்கணிக௦ Con” 

OTST AY BOM HEV MBA DL TODO LI BY IT, dy, HB FO! MI 1 £ gem 

ரப்படும். இதன்சண் வீரசோழபுரமமன்றது பிற்காலத்து வீரசோ ip 

னென்பான் இகனைவென் உ ௮ண்டசாரணம்பற்றியதாகும். இவ்வீர 

சோழன், பொன்பெெற்றிசாவலன்புத்சமித்கின்காலத்தவனாயினுமாம். 

இது கானி ருக்க குணால் மா. பெையா்ெெற்றகா போலும். பெளராணிகா
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Cage moi: BPR: பாராம என்பது! ல இ தனையுக்கொள்க. கரண, 

t 

2OMI STL. ஈருவூரர்குஞ் சிரபுர தீனுக்கும் மைல் தாமேயாகு 

மென்பது பலருமறிவா. இச்சபபாம் சேரர் தலைகார் வன்புதனை விளக்கு 

இரிசிரன் இவர் இதசகன்டைரி ஒரபக்கக்தே. இ. ருந்தவரென்ப.அம் 

வல். சளாமணி2யன்னும் படைய லுட் சுயம்வர ES (HA Ds Bly 

(வலைவாய்கச௪ ரங்கட ௮ள் வண்ட ம்பு குமணிம க் ப 

விர வியல், த 

மாலைவாய்க்சரும்பருவான்பண்ணை கழீஇய, ரே. 

யருவி தாங்குஞ் 

சோலைவாய்மலர எரிந்து கூழ்ருபுல ரரயாழிசையாற 

அளைர்ரைவேழ 

மாலைவாய்கின். நுறங்குமதுரைகுழ்வளகாடன் 

வா. ௮காணாய். 

ர e * ats ட * : / 7 சு . வு . 

BOOT Fri BAN GIL NOH BO BIT To LNT A LNG Fy. (hy MB 
. a 

களிநல்யா னை 
. . ர * Loh oe . % உட்டு 0 

விண்ட ரகெரக்குடைச்கிழ்விரல்வேக்தன றிவிதனை 
விளம்பச்கெளாய் 

ண்ஈுட2ரானவழிமருகன்டிறன்பலைபொ்ச ந்தன. LPS POM tro FCT AILEY LET FORM 0! MG DID DE shoot: LPOh 

செம்பொன்னா! த 

al தாண்ட. தம்னிர PED UG DEUTER re TaN 

Biv BGT OBI LTH 1. 

(உழைக்க ம்பு காடிமறல்லைம, ருக்சே லாமபணைது 

தட ரவிநீண்ட 

சுழைச்சரும்புகண்ணீ அங்காபுரத்தார்கோமாணிச 
கதிவேற்காளை 

பரிழைக்கரும்பு மிளரு லையாகியரி க்ககிரோன்வழிம ரக 

னிவனீரீ ரர்தண் 

ட ONL Hy LAR py HFN Gy: HH BA THY TBAT 
டவஞ்செய்தாரே. 

வண்டறையுமரவிகந்தவனதஅலாய்மதர்தே கழுந்த 

மழலையன்னம் 

உண்டுை முன விளையாடி யிளயலர்கணட பயிலு 

மூறர்தைக்கோமான்



iT 

கொண்டன் ற்புமிடிழா சக்கொடிமதிலுங்குளிர் புனலூர் 

பொறியிம்பூவு 

Ol pt eae hoa தியுமுமாறன or pow sr oheranarcn 

ட கழி லுங்கா ணாய. 

எனத் தரிழ்முவேர்தவபுங் கூ தலைக் கற்றா நிவா, இவற்றுட் பாண் 

ஓயனை பதுரைசூழ்வளகாடன் என்றும், சேரனைர் கரபுரத்தார்கோமான் 

என்.றும், சோழனை உறந்தைக்காமான்என்றும் கூறிபிருத்தலைக் 

காணலாம். ம அரைசுூழவளகாட னாய பாண்டி ற்கும் , உதந்தைக் 

கோமானாரிய சோ ற்கும் இடையே சாபுாரத்தார்மிசாமான் எனக் 

கூறுதலானும் இவன் சேோரனாதல் தெளளிது. இவன் அச்ரினிவம்சத்த 

தல் “இவன்செந்தழலோன்மாபா௫மீமோ மழலகும்புகழ்சேரன்'? எனப் 

பாரதத் அவர தலான் அறிக, இக்காபு£மஎன்றும் பெயர கொக்கிற் 

கருவூரக் HOOK Gt nM Barra DG Oly ரரிக்கோளூர் க்குக் கேட்சுப் 

ஈக்கொள்க. இவற் அள் மது ரயையும படாஸமையும் ஈண்டைக்குகோகல் 

உறந்தைவபையுகிகூறியவரிரைபிர். கரபுரத்தை்க தவான்... இது 
* ப் . . . . * அவையபோலத்தலைககராகலரு உண்ணாட் ரீராதலும், கசாளிதிலுணர த் 

. . . . . ~ 

தரும. இப்பபுமையான சச wrod spin Ga git தலைநகர் FP! பரமா YA 

4TH ap (0! 1109 Do) se யாப்பா சிவதாகும். 

இனிப் பாரதம் இராச ரூயச்ச ரச்சுத்துக் த நிழ்காகிமூன்றையுகல் 

கூறப்புக்கு வில்லிபுத் தாரா, 

“சென்.ஸிகாடுகுடகோங்கநாடூதிறை சகாண்ிசென்னனுை செந்தமிழ்க் 
கன்.ரிநா3ிறவுடன் புகுந்துமாணிகித் கிலக்குவைகள்லைக்சகொளா 
மன்னிதாகெடல்கொண்டகைம் ற் ணிவன் வருமா! NALS evar ooh (oor 
மின்னிகாடுறவிள ல்குசவஞ்சமரவீர வாகை ௮ப.றுவேலினான்” 

எனப் பாடுதலான் சேரநாடு குட்கொங்ககாடூ என்று வழகங்கப்படுதலறிந்து 

கொள்ளலாம். இப்பாடலில் சென்னிதாட்டிக்கும் தென்னன்கன்னி 

நாட்மிக்கும் இடையே குடகொங்கநாடூஃறியதகனணானும் இது சேரகாடாத 
ண ரப்படும், 

*சேரமன்னராரிய குலமே FS I HOV HLDM OYLD தம்மைக் (கொல்லி 

காவலன் -ூடணாயகன் கோழிக்கோன் குலசேசேசான்” எனப் புலப்படுத 

தல்காண்க. பாண்டி. நாட்டித்தலைமையைக் கூடனாயகன் என்பதனானும், 
  
சமமரற்றலரை,விரங்கெடுத்தசெங்கோற்கொவ்லிகாவலன்வில்லவர்கோன் 

சே ரன்குலே.க ரன முடி வேந்தர் /சாமணியே என்ப,
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சோணாட்டுத்தலைமையைக் சோழிஈ்கோன் என்பதனானும், உணர்த்டு 

ஞஷைற்போலச் சேரநாட்டுத்தலைமையயயே *கொல்லிகாவலன்” என்பத 

னால் உணர்ச்கினா ன் (த. வ௮ளிரிலுணாத்தகும். கொல்லி சேரர் 

சொங்குகாட்?ச சர ர்ச்குச் சறக்தமலை௰ பனபது முன்னரே கூறினேன். 

Han SarmriGa ரன்குலசேசான்'' எனப் புலப், (நித்சலையுக்காண்சு. 

அலர் Osan rem arg Poa பன்னு தம்மைக்கூறுளின்றார்.. மிகால்லி 

மலையையுடையநச Jib 0G 7/8 Gynt my லார sho: Natt afl a, 

இனி, மாநனலக்காரத்து எச்சவியல் ௩௪ ௪-ம் அத்தி ரவுரை/கண், 

'மன்நல்கமமுமலைநாட்டும்வண்டநிழ்கோ 

நன்றிபபில்பாண்டிகாட்டகள் சம வென் ரிபயில் 

ம்சா ணுட்டாத்துநதுபின்மாயனைத்துகிப்பார 

காணார்பிறவிர்கடல் 

என்னும்பாடலை வடிக்தோதி “இதனுள் மலையமானாே டன்பத மலை 

நாடேன்றும்,பாண்டி யனா டெ ன் இுபாண்டிநாடெ ன்றும், சாழுனாடென் 

பனு சோணாடென் அம் ப வாய் AY ly CH ILM DOU LPS IIT MOP வந்து 

வழுவின்றாயிற், று என வுரைகார்கூறியவா றான மலைநாி என்பதும் 

மலையமானாடென்பதும் ஒன்தேயா தலும், ௮.து சோமானாடேயாதலும் 

எளிகிலறியத் தீரும். இகன்சண், த Aipetple ots gt நரரிமேகூறியது 

காண்ச. 

இனி, சைடதத்து, 

“மாழைமென்னோக்ூயிங்குவைகியமானவேலான் 

ருூழைமுப்புடைச்சாய்வீழ்ஈதுதாற்றிளங்கமுகுசெ ற்று 

வீ ழ்சளைவருக்கையபோழ்ந்துவெம்புலியடியபைங்காய்க் 

சோழரையரம்பைசய்ர்குங் குடககாடாளும்ே வந்தே் 

எனச் சோழபாண்டிய ஈடன் சேரனைக்கூறுதலறியலாம். இதன்கட 

சேரனைக் குடசநாடாரஞும்வேக்தென்றது மேத்றிசைநாட்டையாளும் 

வேத்தனாதலானெனவறிக. குடகம் - மேற்றிசை. இக்கருத்தானே 

அருணி நாதரும் (குடரிற்கறுவூர்' என்ருரொன்ச. “*வஞ்சிகுடக்கினித் 

கோலை தயுமாங்கே” (அழகாகலம்பகம்) என்பதூஉம் இக்கருத்ே suo 

வக்தது, இக்கனமல்லாமற “குடகம்' எனப்பெயரிய 02 தயத்தையே 

கருதிஐரனீஎ் ௮௮ தம்ழ்பொழ்வழக்காததேயக்சள, ளோன்றாக
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வைத்து உரையாசிரியர்கள் எண்ணியதஜனோேடு pr sate nem pam rs. 

அன்றியுக் “குடசதேசம்' குறிஞ்சியேயாக அதற்குரியவியல்பான் 
வருணிக்காமல் மரு தமாகம்வவருணித்த து குடகமல்காட்டை விலக்கி 

புணாதற்கெனக்கொள்ளப்பம். இங்கனமே அரிச்சந்திரபுராணமடை 

யாகும், 

“அதிபாரதனபாரவூரபமலாமாசீனயனையாபிவ 

னஇபாயவுயர்போதின-றபாயநிறை பாயில றவாவியின் 

மதியாமல்வலை7றிவெடிபோனப நவாளை வனை பூசமேற் 

குதிபாயமட_ல்கிறிவிமுத ஈல்கை ரச £டுகுடகாடனே”? 

என மருதமாகே வ கூறுதல்காண்க, ஈண்டுக் குடநாடெனப்பட்டதே 

நைடத்ததுச (Fis நாடு எனப்பட்ட தாமென்றுணாச. pn பாணு ற்றுப் 

படைபிலும், 

*கொழுமீன்குறைய9வா தங்ிவளளிதழ்ச் 

கழுகீர்மேய்க்தகயவாயெ, நமை 

COLT ரிகிவந்தபலவினீழன் 

மஞ்சண்மெல்லிலைமபிர்ப்புறக்கதைவா 

விளைய ஈவிளங்ஈணா ஈமெல்குபுபெய ராக் 

குளவிப்பள்ளிப்பாயல்செ ாள்ளுங் 

குடபுலங்சாவலாமருமான்......, குட்வென் 

வருபுனல்வாயில்வஞ்சியும்வறிதே” 

என்பதனார் பெரும்பான்மை மருதமாசகவேகூறினார். பைங்கறி என் 

பதனாற் குறிஞ்சியையுக் (குளவிப்பள்ளி என்பதனால் (முல்லையையுஞ் 

சறுபான்மைகுறித்கார். உண்டுகெய்தலேகுறித்தாரில்லை. நெய்தலே 

பரில்லாத குடபுலம் கொங்குகாடேயென்பது கச்செப்பழுனிவா, 

i FLMC UT ER Bor etpenr tn 
குலவுறப்பெய்தியதுசொங்குவளகாட'' (பேரூர்ப்புமாணம்-) 

என்று கூறியதனான் உ-ணாப்படும். சொங்குகாட்டைக் குட்புலம் 

என். நு வழங்குதல் சேச்ரிழார் “சொங்கிற்குடபுலம்”(இருஞான-௩௨௩) 

“சென்றசென் PGs த்.துச்சிவனா ரடியார்பகிகடொடறும்” (வெளள*னை ) 

அப்பாலைக்குடபுலத்திலா றணிக்தாரமர்கோயி 

லெப்பா லுஞ்சென்றேத்சத்டு ரஈகணாவினையிலைஞ்ச” 

(திருஞான-௩௨௭)
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எனக் கூறியவாறருனுணரப்பிம். இதன்ஈட் குடபுலங்சாவலர்மற 

மானே கூட் நாம் ௨. டையனாபினான் என்னும். ருத்தால குட்புலக 
° ae | ௪ . எ 4 . te ச 1 உரு ச 

காவலாமரமான குட்ரிவன் 01 8H Din ஞா. உண்டி நச்சிஞார்க்கினியர் 

6 * . . ச ச . . ட re . ட . 

குட்ரிவன் எனபதற்கு? குட்டநாட்டையுடையொன எனப பொருள 

கூறியகனானும் உணக. குட்ட நா. ிைமைகூடிய தறை குடபுலங 

காவலாக்குக் கட. லுடைமைபங்குறிலதா பீ Tan. வக் ட ன wo ஞு இ 

| aT oF, அது Tete ரி ப அட ப en 
யனது Our நகு h னு POD Jd fede’ (வடா ole ?P, as At {SOT oO! OBST LI sb 

ரீ + ~ « . \ . . x 

CV LIT ுன்றுகொள்க. “வருபுனல்கவசைய LL LS gh வகு முன இயம் 
ச ‘ ° * . ர ௪ உ 4 ட 

(ஈ௪-ஊர்சாண்) எனச் Poo RAT TB sid “வ ருபுனற்க ற்றை” என 

மதுக் aT ORT னும் ey நதலா ண்ண ர்க. இவையெல்வாம Bil ரயாது 

் ட் கரட் * ல ட பந . - os 
Qu LAB Bt sT Lt). HOW lo tpn Bod fT Quart. Epp ன if LPT DB ICD MB LPL 

7 4 ட ் ௪ ்் * ot on ° 

often 4 BB ti சன என ம மயங a றனர். இந திலே FI DD) Gb Teves Gl 

் . . . ரு : . 

RO UL. Darang sen Ftp 7h Boo moot விளக் சிர்பன என்று 

அவர்சொண்ட மகா. tpi Bear ்? வஎன்பதுபர்றியும் Savon” வண் 

பஅபதறியும் ௮ம் என் று சருதுரின்றேன். அவா, 

“மிச ற்றுநிலை மனை இயசைகிகட்காரா 

BMT i119 ங்கு னை ளைபரிச த 

கர், மள DMM! FL ly. ore re 

&॥மூதிர்பழன த் துமீனுடனிரிய 

வா தம்புவள்ளே உய Be a ரப்ணா 

வண்டுதுபணிபலமாருமறா? (.அகப்-௪௭) 

OT GD GU: tL) LD Th HB கணைப்பாட்டடு களை யும், வருபுனல் எனபது கட லை 

யுணர்த்தாது யாற்வறயேயுணாச் துமென்பதனையும் அ.றியாராவர். 

“அறுமருதம்” என்பதனா.. இந்காற்பத்தாரும் ௮சப்பாட்டு மருதமாத 

வெள்ளிது. ஈண்டி “வருபுனல்” என்பதனை 4 ஈடன். மயகங்ரியாக்கு 

““மபேரிசைவஞ்சிமூ தூர்ப்புறத்துத 

தாழ்நீர்வேலித்தண்மலர்ப்பூம்பொழில்'' 

எஷ்றுஞ் சிலப்பதிகாரத்தும் *தாழ்நீர்வேலி” என்பது கடலென்று 

இசத்தலும் அப்பிறர்ஈணுண்டி, தாழ்நீர்வே:ரியென்பது எண்டு எயில் 

சூழ்டெக்கு என்பதனை அவரறியாமான்க.. *தாழ்ரிர்ப்வலித்தலைச்செக் 

கானத்து” (லப்-௮டைச௪௨) என்புழி நீாவேலி-டங்குமாம். என்.ற 

16
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அடியார்க்குமல்லாருரைத்ததனைகோக்சிக்கொள்க. தாழ்ரீர் தக்க 

நீராதலி) பொய்கை, குளம் என்பனவுமாம், பிறர் 4 தாழ்நீர்முத்தும்* 

(சிலப்-கால்கோட்) என்புழித் தாழ்ரீர்என்பதனைக் கடலென்பதற்குச 

சாட்டினார். ஆண்டு அ௮.ஈப்பதவுரையாசிரியர் தா (ph a gi BE Foe 

என்று பொருள்செய்ககனை அவர் சண்டிலராவா. இன்னும் அப்பிதர், 

யாங்கணுங், றை செழுகல் லூ ர்க்க்ை தவிடிசெய்ம்மென, 

வ.ழும்பிலவேளோடாயக்சணக்கமை 

முழங்குரீர்வேலிமூ நாரேவி' 

என்புழி தார வஞ்சியெனமயக் னா. ஆண் பாங்க ணுங்கறைவீமி 

செய்ம்மெனஏளியென்ற கூறியதூபற்றி அரும்பதவுரையாசிரியர் 

“முதூ்களிலே இப்படிச்செய்யுமென்,று எலி யென்க” என வுரைத்த 

தனைக்காணா॥ ரவர். பற்றும், அவர் “டுபக்றுவை? என்பது FL. 

அறையேயா குமென்.ற! கடர்ப்பபநிவர். அவர் சிலப்படிசாரத்துப் புறஞ் 

சேரியி.றுத்தசாை க்கண், 

“வையையென்றபொய்யாச்குலக்கொடி. 

புலையா ன்றிது பூம்புனல்யாே றன 

வனநடைமா தருமையனுக்ெ ST Lp gi 

பரி முசவம்பியுங்கரிமுகவம் யே 

மரிழமகவம்பியுமருக்துறையியக்கும் 

பெருந்துறைமருக்கசித்பெயரா தாங்கண்? 

என வையையாவுறுக்குப் பெருக்துதைபயுடைமைகூ றப்படுதலையும், 

பேழங்கதையுட் புனற்பாற்பட்டதன சண், 

மணல்கெழுபெருக்துறைமயங்குபுகுமீ இ 

விரிரீர்ப்பொய்சையுளவிளை யாட்டிவிரும்பி” 

எனப் பொய்சைக்குப் பெருர்துறைகூறப்படுதலையும் அறியாராவர். 

DIDI oT “தண்சடர்படப்பைகாடு' என்பதுமுதலாகக் காட்வென 

வெல்லாம் சேரர்சூடகாடு, குட்டகாடுசளை புணர்த்துவனவல்லல வஞ்சி 

கடத்றுறைப்பட்டினமென்று ௮வை யுணர்த்தாவாதல் நன்குநோக்கெ் 

கொள்க, ஆடுகோட்பாட்டுச்சேரலாதன் செங்குட்டுவன்காலத்தே 

மேல்கடற்பக்கத்துள்ள நறவு என்னும் ஊரிலிருந்ததுபற்றி அவலூ 

ரூள்ளநிலத்தைச் 41 கடல்சேர்சானற்குடபுலம்'என்று ப தர்அப்பத்துள
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அரும்பத சான்றோர் கூறினர் என் உ. ழன்னே no DS அரை த்தேன். 

பதிற் அப்பக்து ௬௦-அம்பாட்டில், தரிகோட்பாட்ரிச்சோலாதனிருந்த 

கடத றைய ராகிய நறவு என்னும் ஊழ் BY TP BY LIT CRT Ht உடைத் 

தென்று இடையருத சடல்வரவாய் மதலாயெல்வக்களால் 

an சடிக்க! சட்ட ருக்கவும் Dy BART WT ராயாது ௮ளுியென் o Cay 

கூறுவ TR tpn . 

இனி அப்பிகர். sma So For 5B ஞானசம்பந்த heya Noow 

அன்பொருகையைச் உருமையால் ch MIG BBY இன்மிபாருகை 

FRM NBG SB) ஓஒ ழூ தாகாதென்று தூணிக்மார. AY QT, 2 0d) Dupo mans 
a? ட ச . ச ர ட) . ° 

RO LPERGS 7 BOO gb ஞானசம்பந்த சவாமிகளபாடிய . தேவாரத்துச் 

காவிரி twit வமயான் 2 கருபதாப்பக்குகு நம Staten யக்காலத்து 
3 ஆ « ரி . “i ரு . - . 2 த . . 

ல த்யகசாகாடிதனரறுதுணிவா பாலனும், மறுமை தவாபரதது வையை 

கூறப்படாமையான LN BOOT வையையையுடையதாகாதென்று அணி 

லான். ் களையா 5 ஜாவர் hae கற் யலுமாமேயன் ஐ. அவர் கினையார... LH Moa ys I thot WHE அந்தர 

கதா தகிகாயனணாதேவாரம். இடடாமையர்றில் ௩. தலைமையாரிய 

கசாமாகாதென் ற துணிந்தார். அவர், பாண்டியர்கலேநக கிய பது 
ட ரூ ௩ உட . . . ” . 

oO Th BLN சோழா தலைநகாா ay 2 CO) THEA BAIN அக்க! யனா (தவா ver 

LI Rae AVA TOD! DED Sy DTT em Dib Main, Bh நமாவியனகாக் 
* e த்ர ௩ ட ° . - 

குரவர் ழன்றுறை”” (அகம் - ௯௬௩) என்புழி முன்றுறை கடத் றுறை 

யென்றுகொண்டு “இத்தசையவாணிபத்துறைமுகமே மனறுறையா 

கும்” என் ற மனகதுணிக்துவாப்பா. அவர், சிலப்பதிகார தீது “முது 
உட ச 5 : க ல . . 

நீர்க்காவிரி (pear vem, 1? எனவ நுதலையும அசப்பாட்டின்ளண், 

“துஞ்சா Lp pad DSB வற்கோமா 

ஜனெூிந்தோச்காரிகொரிங்கான் பன்றுவறைப் 
த் . 4 , ட தட 
சபண்ணையம்பேரியாதஅ நுண்ணகயிக்கும்”(அஈப-உட௫) 

எனவருதலைபுங்காணார £வா். பின்னும் ௮வா “கலிகெழுவஞ்சு” எனச் 

சிலப்படிசொாரத்துவருதல்பற்றி வஞ்சி சடலுடைத்தென மயங்குவா், 

அவர் லெப்பஇிகார வாரந்தருகாதைக்சண் மதுரையினைக் கலிகெொழத 

கூட ல்? எனக் கூறியி நத்தலைக்காணாராவர். 

jaa 

இன்னும் அப்பிதர், சிலப்பதிகார இக்காவிழவூரெடுத்தகாை த்க் 

கண புகாரககரமா சிய காவிரிப் பரபர சபடடினதிதை வ நணிக் தன்ட, மணி
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மாக்கள் அலைவாய்ச்சரையிருப்பும், பட்டினப்பாச்சமும். என்னும் 

இவற்றைச் சீத்தலைசசாத்தனார் வஞ்சிச்குச்கறாுமையை அப்பிறர் 

தெரிக்திலராவர. இனி வஞ்சிவேநரதர் உம்பற்காரிம் உடையராதலான் 

அவாக்குப் பு.அகச்கோள்யானைகள் உண்டென்றும் சே ரர்க்குரிய பழனி 

மலை “அ.ருகோட்டியானைப்பொதினி” (அகம) எனச்கூறப்படுசலானும் 

௮.து கருஷர்வஞ்ரிக்கு ௮௫௭ நா மன்றாகலானும் ௪ நஷராரக்குப் புதுச் 

கோள்யானையுண்டாகத் தவடைாீல்லையென்க. து வற்ைப்பயிற்று 

வோர் அலவ்வேந்தாகசரதக்து உளராவரென்றும் தெரிக்துகொளச. 

அ சரிருக்குக்கலைககராதலின் அதன்சண் யானை குதிரை இவற்றைப் 

it oe வாரிரப்ப து இயலபு எனக, பு துக்சோள்யானையுடன் பொற 

ரூர்ப்புரவியும் கூறியதுகாண்க; மிப நங்கை தரினும் “ம தக்களியானை 

வடிக்கும்வட்ட ங், ஈடி.செல்புயவிபுதிகுமலி கிழும்” இராசகிரியத்துச் 

கூறினார். யாளைகைனள்ளகாடுகள் சொடிங்கோளு நச்சு அச தாரமாக 

வளளனவாதலும் அப்பிக் தெரிக்துகொள்வா ர குக. கொமிங்கே ாளூர் 

மலையேயில்லாத பெருமண லுகைத துக்க உான்பதும் அவரே தரி. 

மற்று அுடியார்க்குல்லார். “எகுன்றக்குறவரொரங்குடன் கூடி” 

எனவருஞ் ிிலப்படிகாரப்பளிசத்துக் HOM MLD கொடுங்கோஞூர்க்கயல 

தாரியசெங்குன் வென்னும்மலை'' என்று ரைத்தாராலெனிற் கூ.றுவேன்- 

சுண்ணி கணவனை பிழக்கன் , 

“வாரொலிகூககனின்மணமசன் றன்னை 

॥ரிமீரழ்நாள சத்தெல்லைரிக ர 

வானோ தங்களவடி Mam ara 

தீ ஹோ்வடி. வி Dat ண்டலில்லவென 

மதுரைமாதெய்வமா பத்தினிக்கு 

வி கை Nog ரல்லிய ஐல்ன்” ONO) gm oor | Rear 

dS BD! Tepe MKesr Dear ara 

‘ Rings லுமில்லேனி நிீதலுமிலனேனக் 

கொருநவலைவாயிற்பபொ ந்ஜொடி தகர்த்துக் 

கீம்த்கிசைவாபி ற்ணவனொடுபுகு5ே தன் 

மேற்றிசைவாயில்வறியேன்பெயர்கென 

விரவும்பக லுமயங்சனெள்சையற் 

றுரவுநீர்வையையோருகமைக்கோண்டாங்
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FMV aT Cy ase & ELL go eor 

,பிசையவென்னாண் பிசைவைத்தே றலி 

சடல்வபி.ர.ிழி.ச துமலை 2 2ஈஞ்.பளக்காக் 

சவுணைகாடக்தடரிலை வே 

Con GC aver: குன்றமடிலை ந்தேறிப் 
beh, த க் med to)! ராகு. Trae 3 மா 

Ba OB riploa_ig 3 மயனயான?? 

எனக்கூறுதலான் மதுவா மேிரிரைவாயில்பெயாக்து. வையையை 

ஒருகை சக்சிகாண்டு பளள நிபகனும் பெட்டி விவர தும்போய் கெடு 

வெள்குன்றத்தேறி Carton chars pS னான் ௮. அறியலாகும். 

இவள்தங்கிய இடம், 

Ke ச . பதக க aah} WG a > . \ 

தன டைட். ரீக ட்ட்ட 997/0 12 க்ஸ் 

ஊின்னாட்டசவயின டைந்தனணக்ய க? 

என்.ற மேத செங்குட்டுவற்குச் FISH wn Vote CHT CNIS 

னன்குணரப்படும். இகன்ரஈண் தெடிே குன்றம். என்றதல்லா.து 

செக்குன் இ என்று கூறப்படாமைசண்டிமகொள்க. வையைகஇ வரிசை 

நாட்டுமலையிலும் பழனிமலையா ய வாரகமலையிலும் உ மிபத்தியாகும் 

உபரதிகளின்பெருச்காலொ.ழுகுசின் பேரருசல்£ழ்க்குறித்தகுறிப்பா 

லுணாலாம்.* சுண்ண? வையை யொருசரைக்சொண்டுபுக்காள் 

என்றலால் அஃ! வையையினொருபாகம் உரற்பத்கியான் 5. வரிசை 

நாட்டுமலைக்கேளும், அன்றி அ௮வவையையின் மப.ற்றொருபாகம் உ 6 

யாரன்ற பழனிமலைச்சேனுஞ்சென்ரூளென் றுதான் கொள்ளத்தகும். 

வரிசைகாட்டுமலை கெடுமே QUAM (HEN ஈமாகாமையாளும், பாண்டிநாட்டு 

மலையேயாதலானும் இவள் சோளணுட்டுநெடுவேள்குன் ஈமேறிஞள் 

என்றதற்குமாருக அதனை த்னணிதல்கூட ஈதாரும், இவள நெடுவேள் 

x ழ் he centre is me Inde din the main river syste wui~that of the 

Vaigai and its tributaries. These latter all rise in the Palni hills 

ot the Varushanad and Andipatti range, and jom the Vaigui in the 

valley which hes between the two. Thereafter the river receives 

no tributaries of any importance and fiows South-eastwards past 

Madura town into the Bay of Bengal not far from Rammnad. 

(Madras District Gazetteers, Madura Volume | Page 11)
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குன் றம் ஏறுதற்குழுன் பளள safe தும் மேட்டிே லறியுஞ்ெ சனறாள் 

என் _றடடறியதல்லது பெருமலை பொன்னை தய/ே மறிஞை சன் ௮கூருமை 

யுங்காண்க. கொடுக்கோகரர்க்கு. அயலதாகப் பெருமலையொன்றும் 

இல்லாமை நன்குகேட்டறிந்துகொள்ச, கொடிங்கோளூர்க்கு கெடுத் 

தாரத்தே செங்குன். மார் எனப்பெயரியதோரூ நள்ள.த. அதன்பக்கத்த 

BORIS Bil Kon செங்குன் ருகு2பனும் நெரிவேள்சோயிலசொண்ட 

குன்ரூகாமை கெட்டறிகதுகொள?. அன்றியும் sy க்குன.றுக்குப் 

போ தீ திகு மன் இையமய பொடியமலை திதொடர்பலவற்றையும் போ 

யாற்றையுக்கடததல இன்றுயபையாததாகும்.. வையையொருகரைச் 

கொண்டு பன்றுகூ அபெதல்வைது மி வ ௮கடிகளை TSB OD தே யலும் பாண் 

டியர் பொதநியம்ைக்கடக்கவதயேனுங்கூருமை ஈன்குணர்ந்துகொள்க, 

MEE BAGO BUI Cu சண்ண/எஊ ॥வினா, மதுரையபோந்து பூசல் 

கேட்டு வையயைமயாருவழிக்சிசாண்டு. மாமலான்மீ நிசையேறிஞார் 

என்றேகூறியிருத்தலையுங்காண்க. பதுஸாயைவிட்டு வவயையொரு 

வழிச்கொண்டால, தென்மேற்ிிலுள்ள வரிசைகாட்மமெலைச்கேலும் வட 

மேற்ிலுளள பழுனிமலைச்கெணும ஓ;டுவர7 எய்தலாகும், வரிசைநாட்டி 

மலை நெரியவள்குன் ஈமாகானமயாற கண்ண?யெறியது பழனிமலை 

சயன்ே எனிடுல் ணியலாகும். பழனிமலை வராகரித்தொடர் என் 

பதும், ௮.து பறருசகக்கடவுளவஸரப்பு என்பலும் பழணித்தலபுராணக்தா 

னுணர்ந்துகொளக. . சலப்படிசார வ. நமபதவுறை யாகிரியா. கண்ணகி 

புக்கது. சேோகாட்கிநெரிவேள்குன்தமமன்றுகொண்டி இருச்மசகி 

மீகாட்மெலை of cit plod) 0 bb 1, அதுவுமா வையையொருவழிக்கொண் 

டாலெய்தும் மலையாசாமையும் வையைக்குசெரிந்தாரத்தகாதலுல் 

கண்டுமிகாள்க. வையையின்வடசரையேபோரிப் பழனிமலையை 

அடைந்து அதன் மிசை யறி வி்பட்டி வழியாரப் பழனணிமலைப்பகுஇ 

யாயை நெடுிவேள்குன் டதைதச் FOB GF எய்தினாள் என்பதே நூலொடு 

பொ, ருந்தக்கூறுவதாரும். மேற்ப முணிபலைபின௪ண் கிழ்ப்பழனிசெல்லு 

தற்கு மது தெறிஎஞுள்ளனவாதல் கெல்ன் துரை யவர்கள் எழுதிய 

மதுரை மான்யூலிற்காண்ச. “ஈழருகனற்போர்நெடுவேளாவிபோசினி'' 

என அசநானூர்றினும் இம்மலையையே கூறுதலகாண்க, மத்றுச் 

செங்குட்டுவன் மஞ்ச சூழ்மலைக ரண்குவமன்.று பெருந்திரளுடன் 

போந்து பேரியாற்றங்கரையெச்சரிற்றங்கியிருக்கவுமயத்தன்றே 

குன்றச்குறவர் அவ்வெந்தன்பா லிக்கஸ்மைவரலாமு' ௦ சாற்றது,
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பழனிமலையினிகம்க்தககண்ண?செய்கி பே ரியாற்றக்கரைமலைப்பக்கத் ் 

துணரலாவதெங்கனமெனின, டேரியா நறககரைமலை மகலாகப் பழனி 

மலை.பிறுதியாகவுளளது ஒரேமலைத?காடராதலான் மும்மலைவாழ்குற 

வாபலரும் ஒருவசொருவர்க்குக்கூ௮ுதல்ராணமாக இச்செய்டி மலை 

னெடிக்தூரம் செல்லத்தக்ரதேயாமென் றுணர்ச. இலெப்பககொரத்தும் 

குன் றக்குறவொருங்குடன் கூடிச்... சொற்றா/ கனென்றிருக்கலான் 

இக்கு வா் பலமலைக்கு பவா சள என்பலும், இவர்களெல்லாம் சே ரத் 

கிரண்மிபோய்ச் சொற்றாுசொன்பதும் 9 PTR. ATT RIS, தடி 

want க்குகலலா ரஉறியவா றுகோக் னும் கொடுது டுப் ர] க்கு அயலதா 

சிய செங்குன்றென் லும் மலாசிலுள்ளகு வர் கண்ணா செய்தியைத் தம் 

குன்.றுச்கு அயலதாரிய சொமிங்கோகளூரி வரச னுள்௱ிபாதுசென்,று 

mop sour © பரியா நங்கரைப்பக்க ab Bish அஞ்சாபுழவின ட்ப 

யொலிக்குமஞ்சகுழ்சோலைமலைசாணச்சென்றகமயத்து.. ஜங்குத் 

தாழமுஞ்சென் ற.றினாபென்னன்றெசொள்ளவேண் டி ப0. ௫.4 22 து. 

கொடுக்கோளூர் க்கு அயலதாகியகுன் றக்குறவர் கெரி ரஞ்சென் று 

பேரியா ற்றங்கரைமஞ்_கும்சோலைமலையிற்றக் ய செக்குட்டுவற்குக் 

கண்ண_ூசெய்இட றினாரென்றுகொள்ளின் பழனிமலைக்குமவ ரஞ் செங் 

குட்டெவற்குப் பேரியாத்றங்கரைபிர்சென் றுக.ூறினாரென். lo) a ronan 

லாகுமென்ச. கொம்ங்கோகர்க்கு மஞ் ருற்சோலைமலை பெடுக் நாரத்த 

தேயாமென்பது ஈண்கறிந்துகசொள்சு,. இணி “பரமம் என்பது மலை 

நாட்டகத்தொ இருப்பு” எனத் நிருமு.ருகா ற்றுப்படைபில் கச்சினாக் 

ிினியாகூறுதலான் ௮து செக்குன்மென்னும் மலையாகுமெனின், குன் 

றக்கூரவையுள், 4 செங்கோடும் வெண்குன்.றும் பாகழும்'” எனச் செங் 

குன்றை ய ரகத்தின் வேராக உலரத்தாராதலான் அது செங்குன் 

றன்மையுணாக,  நச்சினார்க்சினியர் ஏரகத்தை மலையாசவேகூறாட். 

௮வர் “வரகமென்ரின் றணரிலேஎன் நதனாலும், (மலைகாட்டகத்தொரு 

இருப்பதி' என்றதனானு மிதனையுணர்க,  அடியார்க்குநல்லார் "செங் 

குன்றினை கெடுவேளகுன்.று என விளங்கவுரையாமையுக் காண்க. இவற் 

Pb சண்ண? வானுலசெய்கியகெ௫ே வளகுன் றம் பழனிமலையாகத் 

௦ களிக்துகொள்க. இவவுண்மையுணராதார் வே.றுவே.றுகூறுவர்..இனி 

ஒருசாரார், 

17
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சொ.ற்றவேக்கன் கொடிக்கோற்றன்மை 

1ரிற்றெனக்சாட்டியிறைக்குவரப்பனள்போற் 

றன்னட்டாங்கட்டனிமையிற்செல்லா 

ணின்னுட்டஈவயின டந்தனணகங்கை'! 

என்னுமிடத்துப் பாண்டியன் கொபிங்கோற்றன்மையினைச் செக் 

குட்டிவத்குஸாத்கற்பொருட்டிச் சேர நாட்டைந்தாளென் ௮௧.இனஞா. 

கண்ண? நெடுவேள் குன் Mol Rug தன்சணவனைச் தேவவடிவிற் 

காண்டறசென்பது கட்டுிரைகாட, தயானன்கறிந்தமதொான்று. மதுவாமா 

தெய்வம் சொல்லிய துகேட்டன்ரோ கண்ண * கணவனைக்காணப்புக்கது, 

A FED" மதுரைமாகெய்வம் சணவசைக்காண்டற்குரிய இடத்தினையும் 

உரைத்ததேயாகும்; அங்கனமன்ருபின் இவள் சேரநாட்டுநெமிவேள் 

குன்றம பய்தவேண்டி யகியடியில்லையென்ப..  இர்செய்தியைச் செங் 

குட்டுவற்குலாததசாத்தஞர் கண்ணரி கணவனையிழந்து தனிமையிதற் 

றன் சோணுட்டுக்குசிசெல்லகாணினனாய்ப் பாண்டியன் கொடுக்கோம் 

றன்மையை நினக்குரைப்பாளைப்போல நின்னாட்டகவயினடைந்தனள் 

என்று ௯ Se ரல்லது வே௱ன்.௱. இதன்ண் உரைப்பனள்போல் 

என்று தெளிவாகக்கூ இியிருப்பவும் உரைக்கவேவந்தாள் என்று அப் 

(ரிறர்கொண்டார.. அவள் சேரகாடெய்தியது மதுரைமாதெய்வஞ் 

சொற்றதுசகொண்டு கன்சணவனைச்சாண்ட ற்பொருட்டேயென்பது நன் 

அணர்ந்துகொளக,. கண்ண? தெய்வமா? வானகத்இல் தர் மின்வடி.வாய்த் 

தோன்றித், 

“தென்னவன் மீகிலன்றேவாகோன் கன்சோயி 

னல்லிருஈதாபினாணானவன் றன் மகள்” 

எனவாழத்துக்காதையுட்கூறலானும், அவள பாண்டியன்கொடுக்சோற் 

ன்மைகூறவர்தவளல்லளென்பதுணா ப்பம். கட்டிரைகாதையிலும் 

மதுவரமாதெய்வம் பாண்டியன்குற்றமிலஸனாசவே சண்ணுக்குத்தெளி 

வித்ததுகாண்க. இதனாற் கண்ண? கொடுக்கோஞூரைகோச்சிப் பாண் 

டியன் கொடுக்சோற்றன்மையை இறைச்குரைப்பான்சென் அபுசசாள் 

என்று பிறர்கூறுவது பொருந்காமையுணர்க, மக்றுச் சலப்பதிகாரத்.து, 

:அஞ்செஞ்சாயலருசாதணுகும், வஞ்சிர தூர்மாககாமருக்கின்” என்று 

கூறினாராலெனி௰் கூறுவேன். மேற் கட்டுரைகாதையில்,
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னை குகாள தக தப்பா கோவன் என்னெ வான பூர்தியேறினள் 

என்று கதெளியலாகும். இதனால இவள் மச்சளயாக்கையில் வஞ்சிமா ௮ ர் Oe 4 a dv (தூம. do! § ணு. லை Ola LHe ய் hed) Gl. ரி. ஞீ 

டட ர . (அ a . ட ” + ட ௬. 

BETA HUTT ALD BTS. செங்குட்டுவன் குன்றக்குமவா 

சொல்லச்சேட்ரிப் பின் சாத்தனார்தம்மா? கண்ணரிவரலாறுணர்க்து 

கண்ண *யைப் புத்நினிக்கயபுளாகப்பரசல்வேண்டுமென் ௮துணிஈ த்து 

சோக்ரிக் ரஈண்ண ட தெய்வயாச்கைபி; MGR IUD BHM HH வய்கிளை 

ot TG கொளளததக்கதா (கும், 

தாய் கண்ண_2௰யயய௰ும் தாதை காவலனே [ம் கடவுளெ.ழுயபடு 

பங்கா ணும்வேட்சையான் பாளிமேகலை 4 வஞ்சியுட்செல்வனென் று ” 

மணிபல்லவத்தினின்9ற மூதலானும், பின் கண்ண ॥ிகோட்டம்புகுந்து 

ஏத்திய அவட்குக் கண்ணஎ), 

நண MALL Pn தனஙகையு தீ பூ 

முறைமைபினிந்தமூதூரகத்தே” 

என் வஞ்சியயச பட்டிக்கு அதலானும். சண்ணரகோயி௰் . வஞ்டிபின் 

பண்ணேயுளதாதல் தெளியப்படும். இவதப்பட்றி மன்னரே ௩ றினேன். 

ர. தனக்கு கோட்டம் ௮மைத்துவழி 

பட்டுச்சிறப்பயர்ந்தசெங்கு. ட. ரிவற்கும். தன் கடவுணல்லணிகாட் படக் 

வாழ்த்துக்காதையிற் கண்ண: 

கூறியவிட,சு,
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பூவாவஞ்டயுந்தருகுவனொன்றோ” (௩௨) 

என்புழி, அவர், “பூவாவஞ்ியென்ற து கருவூர்க்குிவளிப்படை 

யென்றார். அதன்கண், 

“மாண்வினைகெடுக்தே ர்வானவன்ரொலைய 

வாடாவஞ்சவொட்டுகின்?” (௩௨௯) 

என்புழி அவர், “மாட்வெயப்பட்டடு தாழில்பொருக்கிய நெடியதேரை 
பை . ட ட்ட . 1 ரடைய சேரனமிப அவன து௮ழிவில்லாதக்குவூரை அழிக்குகின.து 
Tem pT. 

இவாகாரகிகண்டு ரலார், Fi TUGHAH” அன்றார். 

D605 00 gb BM vey, (02 ap nGhr” எண்ணூர். 

கச்சியப்ப; முணிவா, “8 Kyi SHES Bun or SO) Bi (pion n” 

எனப் பெரூர்ப்புராணத்அுட்டரினா. இச் சருவரென்னும்பெயரும் 
MGh சியென்னும்2; ப. நம். FR LTE Lae Hin ding “Caren த 

இிருமாவியனகர்க்க ரஷா பவனவும், “ஓளிறுவேர்சோ தையோம்பிக்காச் 

கும்வஞ் சி? எனவ வ ரகலா ணுணரலாமன் ௮ பன்னரே காட்டினேன். 

இவையல்லாம் yen dnt ol eu Tr SLIT Bin, 4 MOH Fl J *பியாரினா ; 

பானகஞ்சினாபாழியுமானிலையாயிதே? என்று பெராரப்புரணத்தா 

வ.ருதலான் ௮ஞ்சசசண் அனிலைக்கொயிலு டமை புலனாகும். 

இனி இவவஞ்சி அன்டுிபா நந்தத்தின்சரைபி லுள்ளதென்ப ௮, 

“சண்மிபாநுடைப்புன்பரயும் 
~~ 6 

விண்பொருபுக ழ்விறல்வஞ் 2? (புஅம்-கக) 

என்புழிப் புறப்பாட்டுவையாசிரியர். “அன்பொருக்ததிஇனீரின்கட் 

பாய்ந்துவிளையாமிம் வானைமுட்டியபுகழினையும் வென் றியையுமுடைய 

கருவூர் * எனவுாத்ததனான் உணரலாம். ஆன்பொருவ1, பொருநை 

என்பன ஆன்பொருுந் தத்ின்பெயரென்பது மேற்காட்டிய ௧௧-ம் 

புறப்பாட்மிரையானும், “*தண்ணான்பொருவ௩? (புறம்.௩௬) என்பதற் 

குப் புநப்பாட்ரிரைசாார் குளிர்ந்த அன்பொடுக்தம் என்றுவரத்தகனா 

ம அறியலாம். இவலவான பா ந்ச திக்கு ஆனி, வானி என்பனவும்



‘ 

பெயரென்பது Pour es SH, 6 Bor வாளியான் பொருந்த மாகும்” 

எனவும், பிங்கலந்வதயில் , 

 தணிவாணியான்பாருரபொ கை 
| . e 

த - oN gee ey iy BRUT OM OL IT BB BIOT HL 

எனவும் வருகலா றிந்து, இவவான்பொ நந்து! வானியாறு ட த 
டு ART நாட் 1) ரா EM gee ay en a ் 0 சட ் ட் ga காகங்குகாட் ளம தன்பலு “டிராலி ஈன்வா வியாறி ரில arom sb ow FH 

ரிரபந்ததி அவ ருதலான ரிக ஆ. PRONE TB ABT og ஒுளள அணி, 

Ori mens, நுன்பொருமை, பாணி, ஒன்மிபா நகம் என்னும் யாறு 

சாவிரியுடன்க.ப்பதா குடமன்பது, பிர் அப்பதிது ற, “காளிரியன் றியம் 
ட் * . 30 டட . டக க ” ம் 

பூவி ரிபுனலொ ர, முன்டுடன் உட்ப என்பதற்குப் | 12 நுப்பதி 
ட ர ் ப் உ 4 . கக, . : 

துரைகாரம், *கரவிரியல்வாமலும் MOR OL I HB, ஐங், கடவென (TP 

போல்வதோர்யாறும் உடியடய்பம்? BT ST ands ob FO) MILO Lalpohe’s 

Yoo gam ann oy Bun wi Qiang 1) சொங்குகாட்டில் வானி 

யென்னும்பெயவரை படைய தும் காவி! புடன் சலப்பறிமா ரிய அண் 

பொ.ஈந்தக்னை கஙரபிலை Co year wy UIA ba a) THOROLD என்கபுல ப த வா பரி PAO jl “a Wd © wy fll, per } af 1A 7 ய் ர் கு 4 

னாகும்: இது Gear ee nmi DOP SDN துணிபப்படிம், 

இக்கருவர் வர், 2 IPM DALIT DM BTA, OGM ண்டனை பெருமகுட 

(ல த்த ரி எனவ ALO Ly, DMT குடபுல துளி தன் pro) களிய 

லாம். இ தினால் இக்னேம் | துடபுவைஞ்சி அயன் ப. டபுலமை கொங்கு 

காடாகுமென்பது, சேக்ிழார “சென் சென் ற்குடபுல F oy” எனவும், 

“கொகிரற்குடபுலஞ்சென் தணைக்கார்” எனவும், *அப்பாலைக்குடபுலத் 

இல்'' எனவும், “செல்வச்சருவூாத்இரவாளிலைர்சோயில்சென்றிைஞ்சி 

வவ ி்காடசன் று” எனவும், “குடல் துச்சோமன்னர் இறை 

காண3.......... டகர ஷர்சென்றணை ந்தார்” எனவும் nm Mwai Mapes 

எளிதிலறியலாம். குடபுலமும் சொங்கும் ஒன்றாதலானன்றே “குட 

புலங்காவலாமருமான்'? என்றும், “கொங்கர்சே £ன்”” என்றும், சோன் 

வழங்கப்பட்டானெனவறிச. சே ரர்கொங்கு'' எனவும், “Canon giao 

யரண்டதொருகொங்கு” எனவும், செங்கஇர்மணிமுடிச்சோலன் 

ரிகம்கொங்கு'? எனவும், “கொடித்தடஞ்சிலை /கோதைகாட்டினிலெழு 

டஇயும்” எனவும் வருதலானும் இச்கொங்காகியகுடபுலம் சேரரகாடா தீ 

ஜெளியப்படும். இவற்ருற் சேர ர்குடபுலே ம கொக்காத ுணியப்படும்,
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இதனாற் குடபுலவஞ்சி கொங்குவஞ்சயா.த லெளிதிலறியலாம். கொக்கு 

வஞ்சி “கருவுரெனத்தக்க.து வானடுததெழும்வஞ9”என்பதனாற் கொங் 

கிற்கருவூரா தல்துணியப்படிதல்காண்க. இச்சரூவூரையே*வஞ்சித்தலம்” 

எனவும், “வஞ்சியாரணியம்? எனவும்வழங்குதலை முன்னரேகாட்டி 

னேன்.  இக்கருயூர் குடபுலத இருத்தல் பந்ரியே “*குடகிற்கருவூர்” 

எனக்க. றப்படும் என்பதும் முன்ன.ஈணாத்தப்பட்டது. 4 குடகிற்கரு 

வூர் என். வழங்கின அ;ரணூரிகாதா, இவவ லாமடே ப/ப௫கர்ப்பபுரி 

என்றும் வஞ்சியென்.றும் வழங் ினொாரென்பது கற்ராரறிவர். “வஞ்சி 

குடக்ினிற்கோகதையுமாங்கே”(அழகாசலம்பகம்) என் ஐ.துமிச்கருத்தே 

பற்றியதாம். குடற்கருவூ.ரம் குட் சினில்வஞூயும் ஒன்றாதல் தெள் 

ளி. சேக்ிமார் சொங்குமாட்டையே குடபுலமென்று ரியதஅபற்றிக் 

குடபுலவஞ்சி கொங்குவஞ்சியென் ப.அு தெளிபப்பட்டத £கும், கொடுங் 

கோஞூர் Sioa nad GT Heep i DT BOVVOV By) குடபுலவஞ்சியாகாமை 

யுணாந்துகொளக, 

இனிக் சோழன் குளமுற்வுத் துத்.கஞ்யெ கள்ளிவளவன் Sem 

கருவூர்முற்றியிருந்கபோது அவை அலத்தூர்வழார், மாறோகத்து 

நப்பசலையார்முதலாய நல்லிசைப்புலவர் பலாபாடிய பாடல்கள் புற 

நரனூம்றிலிருத்கலைக் கற்ராசறிவா. அவையெல்லாம் யான் முற்காட் 

டி.ய '“இவன்யாரென்குவையாயின்” (௧௩) என்னும் புறப்பாட்டைப் 

போலச் சேரர்கருவூர் சோணாட்டையடுத்துச் சோழரால் எனிதில் 

முத்றலாம்படி ௮க்துணையணித்தாக அககாட்டுள்ள தன்மையினை 

யுணர்த்துதல் ஈன்கறியலாம்: அப்பலபாடல்களிலொன்மேனும் ௮வ 

வூர் கடலுடைத்தாகக்கூறாதுசேறலையும் கோக்கேக்கொள்க, சோழர், 

சேரர்பாற்செம்மற்கொண்டபோதெல்லாம் ககுவூரைமுற்று தலையும், 

கருவூரிம் சோருடை யயானையையெறிதலையும், கருவூசையெறிதலையும் 

தூல்களாக்காக்குக்கூ.றுதலை யுற்றுகோக்கிற் சேசர்கருவூர் 

சோணாட்டையடுத்துள்ள தன்மையேபுலனாகும். சோழன், சேன் 

கருஷ்ரைவென் ௮கொண்டகாலத்துச்சோழனைகோழியெழில்வஞ்சிய 

மோங்குசெங்கோலினான்?” ( திருஞானசம்பக்தஙயனார் மூக்கம்சாத 

தேவாரம்) எனவும், “* வஞ்சிமானதன் ” (ஐயங்கொண்டார்பாடிய 

பரணி)“மாயனிகனெ டுமால் வஞ்சியானீர்நாட்டார்மன்''(வீசசோ ழியம் 

மேற்கோள்) எனவும் ல்கள் கூறுதலாலும் இவ்வஞ்சியாயெகருவூர்



ரு 
OFT CR GOL. யூ க்துள்ள. HPO THT, சூப். காவிரி! ரயுக்தலைநீர்சாமிமுதற் 

BF a சோழ: Sn கடைநாநாப அஇயரகச் கோழை உடையனணாயகாலத்துச | சோழனைப் 

பற்றியபா டஸ் க்ளிப்  பூனனணா। ன்கொல்லி” எனக்க அ தல்போலவே, 

So Gh AL னீர்காட்டார்பான” என விம், “அ பது இண் , மகனைமுறைசெய் 

தன்மாவஞ்சியாட்டி, மகனை முமைசெய்தகண்.”. எனவுகி கூறப்பட் 

டன மன வுணர்க, பிப்கா பனிறுச் சேரர்டிகால்லிமலை 8 சாழற்கேயுரிய 

கரிய மன்பைமிபாலச் சீசார் வஞ்சியும். ச பழ குரியகாகியதனையே 

இவை கா Lb ல் உணாத்த ம். வாலகடரபக்ககதுள்ள கொண்டிட, 

முசிரி, LOM FD எண்ணும் அவர்களே Bd) WE அப்பக்கது துள்ள மலைகளை 

Pi guile So ர. குரிமையா ச்சூ மல் வஞ்சி ஈக ரயம கொல்லி 

பலையையமே அவரடசரிமையா சம்கூறு லான் வை அவன்கா ட்டுக்கு 

அணிமையா? இருத்தல்பப்ரி வையை வன்னறுகொள்ளப்பட் 

டன ரீவபா குமென்னு புரியத் நமா. மோகைடம்பக்கத் து இவவஞ்சி 

யுளளதாயின் அற்சட nok துள்ள பிரவூர்களயும் சே 1ழற் குரிமை 

கூறுவான் prota. + வளுரியா னீரகாட்டராம் 2 64 புனனாடன் 

கொல்லி” எனப் பிம்சாலகுனு வழகிகியன கொண்டு இவ்வளஞ்சிய ம் 

கொல்லியு i அம் ரியா யா! ல த ப து அளிமையா ௧இருச தல்குமித்கா 

ெணினும் ுமையு ப. So BA Bi HIbA க் கானிரிபாபும் பகு தியைடுத்து 

இவையுண்மையால் (Fi tied gt CEH adn sao Mumma தலைநிர் 

காமுமுசலாக உரிவபையாயளிட்டதுகருதி, கொல காளிரிபாயுநில 

(LP BOT & எல்லாம் நீர்காடா உர வகாண்டு Moh Au eo ga € ebay in நீர் 

நாட் வாகுக்கு ரிான்பேதேபொருந்தும் இருஞான ந் PTL OH GUT ET Bh முனா ன: தம்பா ருந்தும். ர்க சமப தீ 

நாயனாரும் த் மா ye யழில்வஞ்டுயும்” ௪ ன்று துவை அ௮ணிமையா தல் 

கருதியென்ற௮ுகொள்ளக்ககும். தலைநீர்நாடு என்பது பண்டைவழக்கே 
. ட % உர் ட 

யாசலை, *உண்டுறை, பலையலரணிய ந்தலைரீர்நாடன்'' (௩௬௦) எனச் 
் இ 

சேரர்க்கு, உமவினஞ ய அதியமானெடுமானஞ்சியை ஒளவையார் 

பாடிய புறட்பாட்டானுணரச, சுலைநீர்காடா கலால் உண்டுமை மலை 
ட. உ. 

யலாணிக்சது என்று wD eyo yom ou Ma. விகா சழ ய (ருமாள 

சாஸதீமொன றில், 

'*வளஞ்சியா முலபதியெழினிஉரு த் தவியக்கரியச் இயரோ 
எட, g . . 

OL G Rua Pa Soy FEO ain Bem Mew was Foo wodovanan & 95 
அஞ்சிசன்வதிவருமவன் 0 கலிகலதி கனலகன நால் 
விஞ்சையா தகைல பயர்காவலன்வீடுசா தீழகியபெருபாளே”' 

18
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எனவருதலானும் இவவதியமானஞ்சி வஞ்சியர்குலத்தவனா த ஓண 

சப்படும், இவப்ரான் முற்காலக்தே கலைநீர்நாடும் இடைநீர்காடும் 

சேரரஉறவினர்க்கும் சேர்க்கும் உரிமையா sgh கடைநீர்காடு சோழ 

ர்க்குரிமையாதலும் உய்தி. துணரலாகும். பிற்காலத்து முழுகிர்காடும் 

சோழர்க்குரிமையா கியசிறப்பா ம். “ புனனாடன்சொல்லி £” எனவும், 

வஞ்சியா னீ காட்டாரமன் "எனவும் கூற கலைப்பட்டனரென எளிதி 

லுணாத்தரும். '8சார்கொல்லியையும் வஞ்சியையுமே பிற்காலத்துச் 

சாழாக்குசிமையாக்கக் கடனபலைகாட்டுப்பக்கத் துள்ள ஊாகள் மலை 

களை அச்சோழர்க்குரிமையாகப் பின் னூல்கள் உடுமையான் அக்கடன் 

மலைநாட்டுத் தொண்டி, மார்தை, மதிரி முதலியனவுள்ளபக்கத்து 

இக்கொல்லியும் வஞ்யமில்லாமை எளிடி லுய்த்துணரலா கும்: 

இழையனார்களவி) ஓ.யை மேழ்கோட்பாடல்களில் அரிகசரிபாண்டி. 

யன் சேசர்காட்டை வென்றுகொண்டான் என்பதையுணர்த்தி வஞ்சி, 

கொல்லி, சிரி, தொண்டி, மாக்தை, ஸி்ஞம் மு சுலாகப்பலவற்றை 

யூம் அவற்குரிமையா BBS In OVC Me எண்டுச் சோழாக்குப் பல 

வற்றையுக்கூருமற் கொல்லியையும் வஞ்சியையுமேயுரிமையாக்கு 

தலையுநோகடிக்கொள்க. 

இனிப் புமப்பொருள்வெண்பாமாலைப் பொதுவியற்படலத்துக், 

“குடையலர்காந்தட்டன்கொல்லிச்சுனை வாய்த் 

தொடையவிழ்தண்குவளை சூடான்---புடைதிகழுக் 

தேரதிரப்பொங்குந்திருர் துவேல்வானவன் 

போசெதிரிற்போக்தையா ம்பூ” 

என்னும்பாடடலுண்மை கழற்ரூரறிவா. )தன்கட் சேரன், தன்கொல்லி 

மலைச்சுனையிடத்துக்குவளைப்பூவைச்சூடான் ; பூசல்தோற்றிற்பனக் 

தோடாம் அ௮வன்சூடும்பூ என்றுகூறினார். இதனாற் சேரன்தன் 

கொல்லிமலைச்சுனையிட த.அப்பூக்த குவளையைச்சூடுக£்குரியநிலையில் 

அமமலைக்கு ௮ணித்தாகவதிதல் எளிதிலுணரத்கரும். கொல்லிமலைச் 

சுனை களில்இவன் சூடற்காகியகுவளைகள் பலவுளவாகவும் அவற்மைச் 

சூடானாயினான் என்றது ௮ச்சோற்கு அஃ தடையாளப்பூவாகாமையா 

னென்றுணர்க, சேரன்வடியுககர்க்கும் கொல்லிமலைக்கும் இடமணித் 

தாதலிலலையாயின் இவ்வாறு பாடல்பிறவாதென் .ுய்த் துணாக்து 

கொள்க, கொடுங்கோளூர்க்குக்கொல்லிக்கும் பன்னூ௮காழிகை
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வ, ததுரமா. கமொென் DB vi gavin 88 7501 ஆண் ழு FOB 

கினைர்தாலுப கொல்லி ௬னை க்குவளை சூடலாகா மையுநோக்கிக் 

கொள்க, ்பாடிர திரிய. குவளை சூ. ரண: போக்கைசூடுவன. என 

அரைத்தவாறரா?, போரெ௫ரசாகபோகு சரன் சன்கொல்லிச்சுனைச் 

குவளை சூடிவன் என்பது “nit 117 u ED BVH orn, ரசாசைம் கொல்லி 

க்காக்கிறைவெள்பதும் கொ VR LIP BM oe LK 1 (Gb evans 1 Od 

கருதியயன்றுணாக, கொக்குகாட் மிக ரப் ரி. ரூர்த்தலதது இறவாப் 

பனை என்பகொன்னுண்டபை பரட் ராணத்தாலதியலாம். இவ 

விறவாமைச்சிறப்பா ஸா Foot uF oi ei oo ரீசார் Dy OOO SH தலைப் 

பட்டன மரன், GARR AGI. 

Dm ae ரீசாழன்செங்கறும. சேோமான்கணைக்காலிரும் 

பொறையுக் தஇருப்?பாப்புறச்துப் பொருதுடைக் துழிச் சோமான் 

கணைக்கா லிருப்பொ மையைப்பறிக்கொண்டு. 7சாழன்செங்கணுன் 

திழைவைதழு। பப பொய்கைய:ர். களம்பாடினிடுகொண்ட களவ[/ 

நாற்பதின் கண, 

“ஒண் செங்கு Th | Aap: Lf 03) oD)L. 891 

கொங்கரையட்டகள த.து” 
எனவும, 

புய்க்துகால் 2 பாகபபுலான பமூகர்தவெ ணகுடை 

பஞ்ரிபெய்காலிமே 2பான்றபுனனாடன் 

வஞ்சிக்கோவட்டகளக்.து”” 

எனவும்வருதலைக் கதரு.ரறிவா. இதனகட 'ரராழன்செங்கணன் 

கொங்குகாட்டாரையட்டான் என்றும், வஞ்சிகர்க்கரசனையட்டான் 

என்றும். கூறுதல்கொண்டு வஞ்சியிலுளள DIF GA (சரன் 

தன் வஞ்சியுள்ள கொங்குநாட்டுமமவாதுணையாகச் சேர ழ ளோடு 

பொருதானென்றும், அங்ஙனம் அபபாருதுழி அச்கொங்குகாட்டாமை 

யும் ௮க்கொங்குராட்டுத்தலைககராகய வஞ்சிக்குககோவாகிய சேரனை 

யும் சோழன் அட்டான் என்றும் உணரக்கடத்தல் ஈன்குகாண்சு, 

இஸ்வ காடும் ஊரும் புலப்படுத்தல் தெற்றெனவிளங்கும். இவ 

உ.ண்மையானன் 22 சங்கர2சாழனுலாவுடையார், 

“புவங்கைக்களவழ்ப்பாடலுக்குவில்லவனைக் 

கோங்கைததகாகளை கத கோொமானும”
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எனப் பாடுவாராயினாரெனவுணர்க, சோன் இச்கொங்குசாட்டிருக்து 

௮ரசுபுரிதலான மம குட மிகாங்கன்!” (மெ ர்யதிருமொழி) எனச் 

சேரனையும், கோதை?!” (பழணித்தலபுராணம்। எனக் கொங்கு 

நாடடையா் வழங் சணா, ்சசகாட்டைச்சொலல?வண்டியள் ட தலூக 

சட கொகிகறாடு” பாரதப் வண்டு பெர Vint spits BATE பற்றிய 

தா குமொன் று கெரவகு, சசோரனுக்று வா னுல கவ னான் என ழக 

மிடத்துக்'கொள்கைககமராவதியளித க 847 /வரசகுலதிலகா” எனப் 

பிறரும் (பர டு3ல்கா ண்க,  இச்களவமழிக்கண் 4 ‘blip DOL HIN in றிய ழி 

போல(£வ, 

es 1+ ச e 
“dbl Gly a! அப்று Ce ம்ம © shh 

வஞ்சி மூ றம (க்க! முட் 

கொண்ட னைபெழுபகுடபுலத்ச தரி * (பு௰ம்-௩௨௭௩) 

என்னுமிடத்தும் நாமிம் ஊரும். கூறரினாபரன்று. தெளியப்படுதல் 
காண்க. குடபுலம் கொங்குமாட்டைச் சிறப்பாகவுணா ததுமென்பதை 

முன்னரே மிகளிளி் 2 சன். 

இனிச் சேசமான் கூடக்கோகெம்ஞ்மீசாலா தலும் ம்சாழன் வேற் 

பறடக்கைப்பெருளிறற்கிளளியும் ரீபார்ப்புறத்துப் பொருதுவீழ்ச் 

தாஸாக் கழாத்தலையாரபாடிய புமப்பாட்டுக்களில், 

'அு௰த்ன்மண்டியமறப்மீபார்மிவற்தா 

தாமாய்ந்சனரேருடைதுள௱ங்னெ வே 

“பெண்டிரும், பாசடகுமிசையா ர்பனீரிர்மூழ்கார் 

மார்பக! பொ (Th ர் இயா கசபை க ன் டர ” (௬௨) 

எண்டு பும், 

“என்னாவதுடிகாறு ன கழனி 

யாம்பல்வள்ளித்தொடி.ககைமகளி. 

பாசவன்ருக்கிக்கண்புன ப்பாயும் 

யாணரரு௮வைப்பிற் 

காமாகடைக்கையவாகன் மலைநாஃட” (௬௩)



Vt 
. 

எனவும் வருதலைக் கறரரஜிவர், இவற்றுட் ரர் சோழா இருவரும் 

படையுடன் பொருதி !ஓுடருவர்படையும் பட்டபின்லும்பெயராது 

சென்று இருவர் தருமடிபா குனி க்கள தரீதமாய்ர்தனரென்றும், 

அவவரசாபெண்டு, நம பச்சையிலை தன்னா 1 ae குளிர்க்க நிரின்கண் 

மூழ்சாராய் அவாமாரபதக்தைச்கூடி அக் கள ததின்கண்ணே உடன் 

இடர்சார் என் மம கூறியிருத்தலு ன் இவவி ஈவேர்தர்காட்டினை 

யம் Cary teu grat bey wa go ஒருபடியாகமிவ & 7 OT b wT oH 

விசேடித்து இனி யிவர்காடு சன்னவருக்திமுமுவதோதா ௨ சன்ம 

இசங்குதலையுல் காணலாம,  இப்போர்க்கள தது இருவேக்கா பெண் 

டிரம் உடன்டேர்த?!7 எண்று கூ௦ப்பட்ட கனா லிவா பொருதுபடி ஈத 

விடம் இவளி ரவா பண்டி நம் வதுமம ரா ஐகருகமுள்ள திலைஈகர்க்கு 

ுணித்தா I pO Deri wi துமியப். சிம், விநுவ்ன பண் ருயின் இவர் 

wip SPSS BOO Cbg Magara omy? அவரவர்மார்பைத 

தீழிஇக்கடத்தல் கூடாதென்ச, 

“குலமடமா தசொடுகலமிசைச்சேறலும 

பாசறைச்செமலும்பழுதெனமொழிப?” (இ-னி-முகத்-௮க) 

என்பகனாம் | ரத்தைய ராடு பாசறைச் 7௪ லல்ல. குலமகளிருடன் 

பாசறைச்சேமலில்லையென்பதும் உணர்க துகொள்க, .ரசர் மடிந்த 

BN SOS MTs sy Qe நாரகரீபாஷ)யபோக்கயங்களை விட்டு 

உடன்கிடத்கல் கூறிய தலை இவ ரீ (குலமகளி ராதல் பெ றப்படும். 

இதன்சட் *பாடிவிட்டின்கட் போர்க்களம் தமகாக்கிக்கொள்ளுதற் 

குரியோரொருவரினறிக் கண்டார்க்குறுச்சம்வா உடனேமடிந்தது? 

எனக் கூறியுள்ளவாற்றாற் பாடி வீடி பாழ்பட்டவா.று முன்னரேபெறப் 

பட்டதாகும், தொல்காப்பியத் தும், 
. 

நீ த்தகணவற்றீர்த்தவேலிழ் 

ிபஎ த்தமனைவிகாஞ்சியானும்? 

எனவுப, 

முலையுமுகலுஞ் சா த்திக்கொண்டோன் 

மலையொடுமுடிர்தநிலையொடுகசொ.கைஇ? 

எனவும் வருவனவற்முல் Dare ub gi கணவரும், இப்பெண்டா ௮வர் 

மனை வியருமா கென் 'ககனவுண ர்க, tym ia ஈருள்வெண்பாமாலை 

uF goin,
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*எவ்கணவனெங்கணவனென்பாரிகல்வாட 4 

தங்கண வன்ருா தம்புலை மகபப--வெல்கணை 7௪ 

புண்ணுடைமார்பம்பொருகள தவுப்புல்லினார் 

தண்ணிடைபபேலருலார்” 

எனவருதலானும், ௮சற்ரு மாகமலூர ழான் சாமுண்டிதேவ 

நாயகன், எம்முடையமணவன oT Ley Ludo Ls odd) வனைன்றுசொல்லும் 

பரத்தையர்மாறுடாட$ூகேட, தமதுமகாமுரன்மாமை சும்முலைமுகக்து 

கொள்ள வெய்ய அம்புபட்டபுண்ணினை புடையமார்பைப் போர்க் 

களத்.துக்கழவினார்; நுண்ணிய இடை பனையும் பெரிய அ௮ல்ருலினையு 

ஸ்ுழடையகுலமகளிர்'” எனவுரைத்கலாலும் இவ ?வர்தர்மார்பைச் 

தழுவிக்கிடந்தபெண்டிர அவர்குலமகளிர என்பதுணர்க, 

'காய்கதாகநெடுவேற்கணவனைக்காணிய 

வாயிழைசேறலுமத்துறையாகும்” 

: பகையைச்சீக்கும் ஓளிகெடு?வேலினைய/ுடைய கொழுநளைக்காண 

வேண்டி அவன்பட்ட2பாரர்க்கள க துள் அழகிய அபாண த்தையுடைய 

மனையாள்போயின தும் அக்துறைரீயயாகும்”” (புறப்-வெண்) என்பத 

னான் மனைவிபர் போர்க்களம்போய் இறந்தகணவரைக் காண்ட 

லுண்டென்றுணாக, இவற்றாற் ₹சரர்சோழரிருவரும்பட்ட போர்க் 

களத்து அவர்மனைவியமிரபாய அலர்மார்பைக் தழுவிக்கிடர் சார் 

என்று துணியப்பட்டதாகும். இச்செய்கு, சோழா உறையூரையும் 

சோர் ௮தனையடுத்ச சருஷரையும் சலைஈகராகவுடையரெ ௫்பதத்குப் 

பொருந்துவசலலது மேல்கடம்பக்கத்துக் கொ டுங்கோளூரசைச் Saga 

தலைஈகராகவுடையர் என்பதற்குச் சறிதும்பொழுக்காமை யுய்த் 

துணர்ந்துகொள்க. ,முற்காட்டிய?மற்கோளிற் சேரர்சோழரிருவர் 

காட்டையும் ஒருபடியாகவருணித்ததும் இக்கருத்தையே வலியுறுத் 

தும். ஆண்டு இருவரும் ஒருகாடுடையார்போல?வ கூறியிருத்தலை 

ஈன .ழ்கணடுகொள்ச. இருமவந்தரும் காவிரிபாயுகிலவள(முடையரா த 

லால் இங்றனங்கூறினாரெனவுணர்க, இவவிருவேர்தரும பொருத 

போடர் என்னும் ஊர் சோழன் மறவனாகிய பழையனுடையது. காவிரி 

நாட்டுள்ளது ; இதனை, 

“வென்வே, லிழையணியானைச்சோழன்மறவன் 

சஸழயள௱க்கறியாக்கா விரிப்படப்பைப்
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புனனமலிபு,மலிற்போலர் கிழவோன் 

பழைய 2னாக்: ம 2வல்போல்” (ுசும்-௩௨ ௬) 

எனவருசலானுணர்க, 

40. ஈ . 3 ௩ ர ர் on 4 

கொற்மச்மிசா மாகொக் கரட்பணிடியா 
ச ஆ * + ல . 

வெண் காட் யானை பெபொடுர்சிழ வான் 

பழையன் ரீவல்வாய்த்கன்ன” (6 na Baer - £0 ) 

என்பதனாற் சோழா, பலழயன்படை.பு சன்மபைபேறறுகி, கொக்க 

சோடுபொருகமை யணரப்படும், 

இனிம் (இரவுப் (அ. ஒன்பது ம்ப க தினால் இள ஞ்ே மசாலிரும் 

பொமையென் gu eh os ரணி hb சாசாண்ட வூ wy © FCO யன் பது கற்றா 

gear. ஒன! (கா மட ,தனபத்கதன. 

(இன, கவருகானையோலெய்துச்செய்துசென் 

மிருபெரு 2வர்கரும்ளிச்சியும்னிழ 

வருமிளைக்கல்லத்தைக்தெயிலெறிக்று 

பொத்துயாண்டபெ நஞ்சோழனையும் 

விதை கயாண்டவிள ம்பணழயன் மாநனையும் 

வைத்தவள் ம்வாய்ப்பவென்று 

வஞ்சிமூதூர்த்தர் துபிறர்க்கு தவி 

மக் இர பதன் ய்வம்பேணி 

மன்னுயி காத்தமறு நளில்செல்? DST 

Aer arg rips Re on erSe a hrmiwbO ian”? 

எனவருதலா னிங்தறியப்படும், இவனைப்பாடிய முதம்பாட்டில், 

“வேறுபுலச இறு த, சவெல்போரண்ணல் 

காந்களங்சண்ணிச்செமுக்குடி ச்செல்வர் 

கலிமகழ் மேவலரிரவலாக்£யஞ் 

சுரும்பார்சோலைப்பெரும்பெயற்கொல்லிப் 

பெருவாய்மலரோடேசும்பிடிமகிழ்ந்து 

மின்னுமிழ்ர்தன்னசுடரிழையாயத்துத்
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தன்னிறங்கரந்தவண்டுபடுதப்பி 

னோடங்கீரோதியோண்ணுதலணிகோளக் 
கொடுங்குழைச்கமர்த்தகோக்கினயவரப் 

பெருர்ககைக்கமர்ககமென்சொற்றிருமுகத்து 

மாணிழையரிவைகாணியவோகுராட் 
பூண்கமாளரின்புரவிரேடந்தேர் 
முனைகைவிட்டுமுன்னிலைச்செல்லா து 

தூவெதார் தபெறா௮த்சாவினமள்ளரொடு 

கொன்பருங்கறுத்தலஞ்சியரண்கொண்டு 

துஞ்சாவேர்தருந்துஞ்சுச 

விருர்துமாகநினபெருந்தோட்ேே?” 

எனவருசல் காணலாம், இது வேழற்றுப்புலக்துச்சென்றுகக்கெ 

சோனை ௮வன் மனைவிகாணும்படி தேர் புரவி பூண்பசாகவேண்டு 

மென்றுகூறியதாகும். உரைசாரரும், ““அண்ணல்கின் அரிவைகாணிய 

நின்தேோர் ஒரகுகாட் புவிபூண்। it Cavan (Bin: அறுகான் நின் sy fl 

வைக்கே உடலாகவேண்டுவதில்லை: அகனானே ஐஞ்சாவேந்தருச் 

தஞ்சுவார்களாகவேண்டும்; அதுதான் கின் பெருந்தோட்கு விருந்து 

மாகவேண்டும் இவவாறு இரண்டொருகாரியமாக இதனைச்செய்க 

என வினைமுடி.வுசெய்க” எனவுரைக்தார். இசனா லிது வேற்றுப் 

புலத்துத்கக்கியசேரனை அவன் கற்புடை மனைவியுள்ள கோயிந்குச் 

செல்லுமா௮ வேண்டிக்கொண்டசென்று ஈன்குதெளிபலாம்: இதன் 

கண் வேறுபுலத்இி.றச்கவெல்போண்ணல் நின் மாணிழையரிவை 

யாகியமனை வி கொல்லிமலையி லுள்ள இருவாட்சிமலருடன் பச்சிலையை 

யூம் விரும்பிச்சூடி ௮கனா லோடயும் நூதலும் ௮ணிகொள ௮வள் 

காணுமாறு ஒருகாள் கின்புரவிதெ(ிந் சர் பூண்ப சாகவேண்டும் 

என்று கூறப்பட்டுள்ளது: இதனா லிவன்மனைவியுள்ள அந்தப்புர த தினை 

யுடையகோயில் கொல்லிமலைக்கு ௮ணித்தாதல் ஈன்குதுணியப்படிம். 

அங்கள் மல்லாக்கா கொல்லிமலைரிலுண்டாகும் இருவாட்சியையும் 

பச்சிலையையும் சோன்மனைளவி கோயிலிலிருக் த.சூடி யணிசொள்ளு 

தல் இயலாதென்று தெளிக துகொள்க. இ.து வேற்றுப்புலத்திறுத்த 

சேரனை ௮வன் வஞ்சக்குக்இரும்புமாறுவேண்டியதன் றி 8வறன்.று, 

அவ்வஞ்சியிலுள்ளார் கொல்லிமலைப்பூவையும் தழையையம் புனைக் 

தணிகொளல்கூறியவாற்றான் வஞ்சிக்குச் கொல்லிமலையணித்தா தல்
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இன்றியமையா சதாகும். கொல்லிமலைப் பூவையக்கழையையும் புனையக் 
9] * , டி ச . ச . க கூடியகிலையில்௮ம்மலைக்கு அணித்காசவுள்ளவஞ்டு கொங்கிர்க ருவூசே 

wer Or Gorm pe os Os Pat ளூ ரவ்லாமை எல்லாரும் அறிவர். 

இப்பதிம்௮ப்பத்மு, மல் யானகாட்டிய, 

“'குடையலாகா ஈதட்டன்கொல்லிச்சனைவாய்க 

தொடையளிழ்தண் குவளைசூடான்? 

என்ற வெண்பாபாலைப்பாட்டெ0 கழுத்தொதக்து வஞ்சி கொல்லிக்கு 

அடுத்துள்ள இதன் ப தனை யம திதளினிய்த ல்கண்ழுகண்டுகொரி க, 

இச்சேரனைக் கொக்கின்கணுள்ள “வானிநிரினுர்திம்கண்காயலன்? 

என்ற தனையும், “கானிரிப்படப்பைகன்னுடன்ன......... ஒண்டொடி. 

கணவ”? என்றகனையும் ஈண்டைக் கம்பகோக்ரிக்கொள்க. வாளியும், 

காவிரியும் கொங்குராட்டிலுணமை முனையே காட்டி னன், இவ் 

வஞ்சி கொல்லி ரூம்காட்டகக் துண்மையானே '*வஞ்சிப்பைம்புறவில்? 

எனவும் *வனவஞ்சி”” எனவும் இறையனூாகள வியலவுரைமே௰்கோள் 

களில் வரக்தன என அறிந்துகொள்க, (வல்சவனம்" என்பதனோடு 

கோக்கன் (வனவனஞ்சி' என்பது கருவூசா சல ௩ன்குதெளியப்படும், 

இனிச் சேோசோழபாண்டி WIT Lf: ou THLE ஒருவாசிகொருவா மகட் 

கொடை ரர்க் து ஒருவா தர்காட்டுக்கொண்டாடும்விழவுக் ௪ மற்றவர் 

ிபாய்வருதல் மூல்களிகட்கப்படுகலாவும் இவர்வாழ்ந்த கலைஈகர் 

கள் போக்குவாத் இம்கெளியவாகவும் அணிமையா கவும் இருந்தன 

வென்௮ துணியலாகும். உமையூர்க்கு மதுரை எவவள௱வுதூரமோ 

அவ்வளவே மதுரைக்குக் கருவூர்க்குமென்பது ஈன்கலிக்் துகொள்க, 

பாண்டியர் சோழா்பாலும் சேரரா்பா ஓம் பெண்கொண்டி.ருந்தன 

ரென்பது, நின்றர்கெமொறகாயனார்பத்தினியாரை வளவர் கோன் 

பாவை” என்பதனாலும், குல?சகரபாண்டியன் வஞ்சிவேக்கன் மகளை 

மணக்தானென்று சவுக்தரபாண்டிய௰யதாலுள் அரஈதாரியப்பப்புலவர் 

கூறுதலானும் ௮.றியப்படும். செங்குட்டுவனை :*நெடுஞ்சே ரலாதற்குச் 

சோழன் மணக்ளெ்ளியீன் றமகன்” எனப் பதிற்றுப்பத்து ஐந்தாம் 

பத துப்பதிகம் Me LI SRT BLD, 

மன்னன்கரிகால்வளவன் மகளவஞ்சிக்கோன் 

தன்சைப்புன்கொள்ளத்தான்புனவின்பின்சென்று்
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எனச் சிலப்பதிகாரங்கூ.௮சலானும் சோர் சோழர்பாழ் பெண்கோட 

லியப்படும். குலாத்துங்கசோழனுலாவால் அவன் பாண்டியன் 

மகளை மணாஈதானென் அுணாப்படும், கொங்குகாட்டவனான சோன் 

தன்னைபடுக்துள்ளதெய்வீகறைக்குப் பெண்கொடுத்தசெய்தியை 

முன்ன ?சகாட்டினன். £மற்காட்டிய சிலப்பதிகாரவடிகளிற்கூ ரிய 

செய்தி அககானூறுமுதலியவற்றிற் பல்விடத்துங்கூறிய ஆட்ட 

ன,சஇ, அதமம் இகதையென்பது கற்டர்பலருஉலிவர், கரிகால்வள 

வன்மகள் அ.இமந்தி என்பவள், இவள் வஞ்௫க்கோனான அத்தி 

யென்பவனை மணந்தவள், இவளிருவரும் கரிகால்வளவனாற் சழார் 

முன்றுறையிற்கொ ண்டாடப்பட்ட கா விரிப்பு துப்புனல்விழவிற்குச் 

சென்று நீராடியபோது காவிரி அஇந்திகணவனை வெளளியதாக 

௮வள் பதைபதைக்.து எங்கு தேடி க்காணது பின் காவிரி ஓடுமியெல் 

லா. ஒடி அலக்கமு தேக்காகிற்க, அவள்கற்புடைமைக்கும் அன்பிற் 

கும் இரங்கிக் கடல அ௮வள்சணவனை அவள்பமுன்னிறுச் இக்காட்ட 

௮வனை த்தழீடஇக்கொண்டு பொன்னங்கொடிபோலமீண்டாள் என்று 

மூல்கள்கூ௮ம். இவ்வரியககையைப்பற்றி ஈல்லிசைப்புலமை மெல் 

வியலார்வாலாற்றுண் முன்னசே எழுதினேன். காவிரிப்புதப்புனல் 

விழவுக்குச் சேரராட்டுள்ளமகளையும் மருகளையம் சோழர் அழைப் 

பித் தல் இககதையான றியப்படும், கரிகாலன் பு துப்புனல்விழவுகொண் 

டாடியவூராகிய கழார் சோணட்டுமாயூத்துக்கு அடுத்துள்ள. 

இவ்வூரிர் பு.தப்புனல்வருகலையறிர்அகொண்டாடப்படும் விழவுக்குச் 

சோணாட்டையடுத்த கருவூர்வஞ்சியார்வருதல் எளிதென்பது யான் 

கூறவேண்டுவதன்,று. கொங்குகாட்டு, ௮த்இஎன்னும் பெயர்வழக்கு 

இன்.றுங்கேட்கப்படுகின்றது. அர்காட்டு அத்தியா, ௮ பாளையம் 

என்னும் ஊர்களு முண்டு. 

இனித் தியாகராசலீலையென்னும்ூலில் மதுசை ஆலவாய்க் கட 

வுட்ரு மிகு தியாகப் பசுக்கூட்டமிருந்ததென் றும், அப்பசுக்கூட்டத் 

தொருகன் gw தப்பிப்போய்ச் சேரன்பசுச்கூட்டத் துக்கலக் து வளர்ந்த 

தென்றும், இக்கன்று கலந்தகைச் சோன் தெரியானாயினானென ழும், 

பின் மதுரையினின்று வஞ்சியாகோன்கோயில்புக்க ஓரந்தணனுக் 

குப் பலபசுக்களுடன் இக்கன்றினையுஞ் சேரன் நல்கனானென்றும், 

இக்கன் றினைப்பெற்ற அந்தணன் அதனைக் கூடலிற்கொடுபோ யோர் 

பசுவாணிகலுக்கு விற்றனனென்ம், லவாய்க்கடவுட்.பணிபுரிவா£



1. 

இக்கன் தினைச்கண்டி a safle gp ay hay DIT aay AU AS a இக்கன மி 

Ben Bu அவவாணிகமனோடும் HH cB pT னோடும். வஞ்சிடிட்புக்குச் 

FT eH iW DO Re ப! இசைன்று லவர் ய்க்கட வுட், கரியது நீ எநங்சனர் 

Dart gan ness சரழியன் நுடுகா றர என்றும், ரீசரண் கட வுளு 

டையகன்று என் தெ 7 Cpa gs SD) dE ல்கூடு. உமா? அடையாள Lp oto SLIP 

BWI Ai 17 THOT BERK gp Wd 5.1 டுதாகு்.. யான் யாடுகாருவஞ்சம்றம் 

செய்?தனல் லன் என்றுமி௪ னென்றும், பின் மதுரையார் மீசர 

னுடனும் நக்கன் படனும் தம்வழக்கைத்தீர்த்க்பொருட்டுத் திரு 

QUT AG Todi. 5 FOTO TSH ir கூறியி. ர உ தலைக் BD BITS ol, இக்கதை 

யானும் கொக DF HYCT சசரர்வஞ்சிமாககராசல் எளிதிலுய்த 

SB} CRT FOOT, க! ்.. இசண்டொட்டுிப்பகர்கூட்ட துக்கும் கலப்புக்கூறப் 

படுதற்கும், ப துரையார வளாடிபும் றச் சேரலுடன் திருவாரூா 

(சென்றார் என்று Ge BH VALE OO bl ந்து கோக்வக்கொள்க. இன்னு 

ந . 2 ~ . " 

'மஉமாராறறா னு இகனை விளக்குவல், 

இனிச் சேர்க தபர anor I Te OLN BHT OVE LOL மோர் 

பட்டுவ நச லுடையமெனபது பசி சீமலழைகர் பகளியால்லாசிரியர்கொள் 

கையாகும், இப்போது மலையாளமென்றுவழங்குகின் உ கடன்மலை 

நாடோ BG 1 PLAYA T DEOL HA WIL BIT BI I OL LILY 

காலத்துக்கு எ க்துணையோடிந்தி நவவுலகழமு.ழதையும் காடிபர்க்கு த 

கானஞ்செய்க பரசுராமன் தானிருத்தற்கு நிலன்வேண்டி த் தெய்வ 

தருபையாற கடலை ஒதுகிகு விது உண்டாக்கயதென்று புராணம் 

வல்லார்கூ.றுவார. இதனைச் சேக்கிழார் விறன்மிண்டமாயனார்புரா 

ணத்து, 

f ரசு! மாதவ முனிவ ன்பரசிராமன்பேறுகாடூ 

திரைசெய்கடலின்பெருவளனுக 4 நக் துநிலனின் செழுவளனும் 

வரையின்வளனு மடன் பெரு கமல் ௫௩ பெபெலைகாடு? 

e 

எனக் கூறியவாற்றானு நன்றுகெளியப்படும். பரசிராமன் சமதக்கினி 

_,தல்வனுசலான் ௮ச் சமதக்கணிபு தல்வரான தரண தூபாக்கினி 

யென்னும் இயற்பெயருடைய தொல்காப்பியனார்க்குடன்பிறயக்தவ 

னஞவன், தொல்காப்பியனார் * வண்புச ழ்ஹவர்காக்குக்கண்பொழில்
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வரைப்பு ?” என்று சூ.த்திஞ்செய்கலா னும், இம்மூ'சீவர் தர் மாலை 

யினையுங்கூறுகலாலும் தொல்காப்பியனாரக்குமுன்னே இம்மூவரும் 

இத்தமிழ்காட்டு ஆட்சிபெற்றுகிலைபெ.று தல் நன்குணரலாகும். 

வான்மீகராமாயணத்வபை இம்மூவேக்தர்காடு கூறப்படுதலா ஸிக் 

கருத்து வலியு றுதல்காண்க. தொல்காப்பியனார்க்குமுன் னே தமிழ் 

ரூவேர்தர் நிலபெறுதல் தெளிக்தவா றர லிம்கூவேக்கா பரசுராம 

னுக்கு ன்ன அவரவர் தலைககரில் நிலபெறுதல் ஈன்குணரப்படும். 

பரசுரா। DMA lp ன்னை இம்மூவே க்கா Bey 1 1 ip 8001 ர்ந்தவாற்றான் இவா 

நிலைபெ றி ம தலைககாபரசுராமனா லிடை பரிலுண்டாக்கப்பட்ட கடன்மலை 

நாட்டில் இருப்பது அுசம்பானிதமாதகல் எல்லாருங் கண்டுகொள்க, 

மேல்கடம்பக்கக் அச தொண்டி, முடரி, மார்கை மு.சலிய i பட்டின க்கள் 

சோருடையனவாகச்கேட்கப்பமாலெனின் ௮வையெல்லாம் பழைய 

சே. ரர்வஞ்சிக்குப்பன்னேஉண்டாகய பரசு. ராமக்ஷக்கிரக்துண்டா 

சிய ஈகாங்களெனக, இக்கருத்தானன்ற பழைய சேரர்கருவூர் 

வஞ்சியைப் ONL FED மூதூர் என்றுகூறுவதூஉம், அவவூர்ப் 

புராணம் அதனை அதுிபுரம் என்றுபைப்பதூஉம் எனக்கொளக, 

இது பெளராணிகமுமையான் அராயப்பட்ட௫,. எஞ்ஞான்றும் 

சேரர்க்குரியகருவூர் கான்கைப்பற்றியகாலத்துக் கரபுரம் எனவும், 

ஸிீரசோழன் கைப்பற்றியகாலத்து விரசோழபுரம் எனவும் பெயர் 

பெற்றதுணாக, இராவணன் இத்சென்னாட்டை ஆண்டான் என்றி 

கும் இரிசிரன் உறையூப்புறத்தைக்கொண்டான் என்றற்கும் இங் 

நன ம பொருர்தக்கொளக. இராவணன்காலத்தும் இத்தமிழ்வேக்த 

ருண்மை இராமாயணக்கானுணர்க,. இப் பாசுராமன்பெறுகாட்டுச் 

செங்குன்றூர் விமனமிண்டசாயனார் ஊர் என்று பெரியபுராணக் 

கூறுகலான் இது கொங்குகாட்டுச்செவக்சலமாகிய சொடிமாடச்செக 

குன் நூரின் (8ீவமென ௮கொள்ளிலும அமையும், 

இவற்றுளொன் யும் ஆராயாது வஞ்சியே இிருவஞ்சைக்கள 

மமன்றும், அஞ்சைக்களமென்று பிரித்துவழங்யெது தவறென்றும் 

வஞ்சைக்களமென் று வழங்க?வண்டுவதென்றும் தீம்மனம்மோன 

வாறுகூறித் தெய்வப்புலவர்களான பெரியோர்கள்பால் ௮பசா.ரப்படு 

வாருமுளர், அ௮ஞ்சைக்கள மென்றேவழங்கிய பெரியோர்கள் இரு 

நாவுக்கரசுகாயனூா, சுந்தரத் இமாயனார், சேக்கிழார், கச்சியப்ப 

Lpedlant பாதிய பலராவர்,
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இனிச் கொக்குகாடு சோண்ட்டையடுசக் தள்ளு தன்பகளை முன 

னரேகாட்டி னேன்: சோழர் க்குச்சியந்கமலை நேரியென்பது பலரு 

Bat. அம்மலை சோணட்டின்௧ண்ண தயா கும், செங்குட்டுவன் 

தன் மைத்துனச்சோழனோடுபகைக்க Femi Ke க்குரிய ஒன்ப.இன் 

மரைச் செருவென்றது உறையூர்க்குக்கெற்கின்கண்ணதா aw Po 

வாயில் என்னும் ஒளுர்க்கண் பன்... இலப்பதிகாரத்தாம்மெரிசலால் 

இம்மலையும் உழமையூக்.க அணித்தாகுமென்று கொள்ளலாம், இர் 

கேரிமலை களங்காய்க்கண்ணிகார். மடிச்?சரற்கும், செல்வக்கடுக்கோ 

வா ழியாதறகும் இட னஞகப் பதிற்றுப்பக்துழால்கூ ரம்... இதனை கான் 

காம்பத்தில் நீர இகழ்ரிலம்பினேரியோனே?? (௪௦) எனவும், ““கல்.லுயர் 

நேரிப்போருகன்' (௬௭) எ னவும வருதலான அறிக் துகொள்க;இவற்றாற 

சோழர்க்குரிய கேரிமலையில் இரணமி௰சோரர்களவதஇக்கமை உணர 

லாம்: கொங்கற்கருவூரச்சொர்கள் சொழசோடுபொருது அ௮வாக்குரிய 

சேரிமலையைவென் மியா "paras & அண் Cops, கனமோன்' ine அணிய 

த்தாய்ச சோ ஆட்டி லுள்ள பலையைக்கை ற்றி அதன் சுண் புதல் ந்கசா 

கள் என் மெளிதிலறியலாகும். பிதாகினைக்வன் வாறு கடன் 

மலைகாட்டுச் 2சரர் தமக்குரியகல்லாச கொய்குகாட்டைக்கடக்து 

சோணுட்டு கேரிபலையில் வதிக்கார் என்பது பொருக்தாதாதல் உய்த 

அணசத்தகும், இக் 2கரிபலையிற் சரா இருந்தனென்பது 2சரர்க்குச் 

சோணாட்டுமலைவரை அ௮சசாட்சி பண்டுகிலையினகென்பதை நன்கு 

காட்டுமென்க. 

இனிப் பழைய?சராவ௫இற்க குடபுலமாகிய கொங்குகாட்டைப் 

பற்றிச் சிலகூறுவல். சங்ககால தீதுவள்ளல்கஷள் ஒருவனாகிய வையா 

விக் கோப்பெரும் பகன் அவிய/பெருமகனென்ப.து கற்ருரறிவர், 

ஆளியா என்பார் '7வள் அனியின் வழியினர். இவேளாலியிருக்க து 

ஆவிஈன்குடியாகும், இது ‘oan ங்குமாட்டுள்ளதென்பது, *சேரா் 

கொங்குவைகாவூரஈன்னாட இலா விஈன்குடி.” (அருணகிரிகாதா) என 

வருதலா னறியப்பட்ட.து. இல?வளாளிபின்வஹியிலே சோர் பெண் 

கெரண்டாரென்பது *'குடக்கோமகெடிஞ்சோலா தற்கு வேளாவிக்கோ 

ம-ன்றேவியின்றமசகன்”' (பதிற். ௬-பதிகம்) என அடுகோட்பாட்டுச் 

சேரலாதனையும், “பொய்யில் செல்வக்கடுங்கோவுக்கு வேளாவிக்கோ 

மான் பதுமன்மேவியீன் றமகன்!' (ஜே.. ௮-பதிகம்) எனப் பெருஞ் 
சோலிரும்பொறையையும் கூ௮மாற்றாு en Puen, a GF uD ev
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வேளாவிக்கோமாளிகை”? (சலப்-ஈடுகல்-௧௬௯௮) என்னும் பெயரான 

ஓர் வாஸஸ்தானம் இருந்ததும் ஈஎண்டைக்கேற்ப நினைக்கக்தகும். இது 

சே ராஸம்பக்இமாளிகை என்பது Olin hs gia gr GD. கருவூர்க்கும் 

LB om (Gig. & FL ௮.இசதாரமல்லாமையும் Gm BO w ofl om iw 

(peat é gs Tens. 

இனிச் சேரவம்:மிசணான ௮ இகபாமனடுமானஞ்சிவழீயின 

னாய அதிகனென்பவன் ஒருவன் முலும்பொறையூர் என்னும் 

மலையர ஹுடைய ஊரிலிரு£ஃ சுனன் என்றும், அவன் புகழ்ச்சோழ 

காயனார்க்குச் Bon POs sar svi SET லவர்! 'டையால்வெல்லப் 

பட்டானென்றும் பெரியபுராணத்தா லறியலாம். 

“டுகாடி மாம இனீ டுகு றும்பொறையூா 

(மூடி நேரியனார்படை.மு.ற்ளிய2த'” 

எனவருதலா னிதனையிக. ௧௫௯-.அம் அகப்பாட்டில், 

“ஈ.றும்பூஞ்சார ம்குறும்பொறைக்குண ௮.௮ 

வில்செழுகடக்சைவெல்போர்வானவன் 

Dish gulps Bayan சிறுகண்யானைத் 

தொடியுடைத்தடமருப்பொடியதாறிக் 

மிகொடுமுடி காக் தங்கு உக்கணெடுமஇற் 

சேண்ளிளங்குகிறப்பினாமூர்”? 

எனவருதலான் இக்குறும்பொறை சசோன்பகைஞனாகிய கொடுமுடி. 

யென்பவனுடைய ஆமூர்ச்கு மற்கணுள்ளது ஈன்குபுலனாகும். சேர 

வம்மிசியனாயெ அதிகற்கும் சேசராக்கும் தாயபாகவிஷயமாகப் 

பகைமையுண்டாடப் பெரும்போர்கிகழ்க்தத பதிற்றுப்பத்தாலும் 

புறப்பாட்டாலும் அறியப்படும். , ஒளவையார். அதியமானெடுச 

னஞ்ரியைப்பாடிய புறப்பாட்டில், 

“கோடுயாபிறக் குமலைகெழிஇய 

நாடுடனகொடுப்பவுங்கொள்ளாகோனே”? (புயம்- ௨ டட பவு OGG (புறம் 2 ௩௨) 

எனவருதலான் இவன் தாயராடுபற்றிச் சோனோடு பகைமைபூண்டா 

னென் றய்த்துணரப்படும், இவனுக்குக்கிழக்கே அமூர்க்கணிருந்த 

கொடுமுடி என்பவனும் இவனுடன் 2சர்ர்து சசரனைப்பகைத்தனன் 

போலும், இவ்வாஷார் கொங்குகாட்டின்௧கண்ணேயுள்ளது. ௮ இயனை
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உண்டுறை,மலையலரணியுக்கலைநீர்நாடன்'"என்பகனுல் அதியன் தலை 
நீர்காடன் என்பது முன்னரேோகூ.றினேன். கறையூரிழ் பாண்டிக்கொடு 

முடி எனனுங்கொயிலுள்ளது கேவாரத்சாவரியப்படும், து இக் 

கொடுமுடியரசன் சப்த முடையதா சூம், சோன்பகைவனாய்ப் 

பாண்டி, யற்குகு துணை வளனாய்கா ரர த்தா ( ஈண்டிக்கொ Beeps எனப் 

பெயாசிறர தன்போலும், 

இனிப் பதி ற்றுப்பக் த சான்காம்ட க. இல, 

*ெவெண்டிரை மரிர்வளை இயவுலகக்து 

வண்பு கழ்நிலு த்த பணக்கார ல்செல்வதுு 

உ வண்டனனை யைமன்னீயே?? (௩௧) 

என்பசனால் வண்டன் என்பாஷ ஈவன் சேரனுக்கு உவமையாகக் 

கூபப்பட்டுள்ளான்: இவன் மகாசமிபானுக்கு உவமையாகச்கூறப் 

பட்டவா 0p spt “வண புகழ்கிறு 4 FUMBFTA சல்வ தீ துவண்டன் » 

என்றதனானும் சொரிற்கிற. முன மீறான் என் py ஊர்ச்சலா ரம், 

இவனிருக் தமலை வண்டமலை எனட்பமிவதுா? இது OG mu Her Os 

கருவூர்க்குத் தெற்கேயுள்ளது. 

இணி அதன் என்ப,௮, சோர்க்குள் ௮இகமாச வழங்கும்பெயர் 

என்பது, சேரலாதன், ரெடுஞ்சேரலாகன், ௮தனவினி, செல்வக் 

கடுங்கோவா மயா ஈன, பெருஞ்சோறறுதியஞ்சரலாகன் எனவருத 
க ௩ Cc) ட உட்ச 6 ௪ ட றி oo. . உ ச 

லான் அதுறியபபமிம், எணமுிக்காட்டிய பலபெயாக்கும் ௮,௪ன் கூடஸ் 

தன் ஆவன். இவனிருர்கஊா அகனார் எனப்படும். இஃது இப் 
. gv . a ட் ட் . ச 

போது கொலலிமலையை யடுத்துளளது. க௬௮-ம் அுகப்பாட்டில், 

*பல்லான்குன் திற்படுகிழற்சேர்க்க 

ஈல்லான்பாப்பிற்குழுமூராங்கட் 

கொடைக்கடம?ேேன் தகோாடாகெஞ்சி 

னுதியனட்டில்போலவொலியெழுக் 

தருவியார்க்கும்பெருவலாச்ூலம்பின் £ 

என வருதலான் உ தியஞ்சரல் குழுமூரிலிருக்து பெருஞ்சோறு 

பயந்தது உணரப்படும். இக்குரழஞூர் கொ ங்(ரராட்டு அன்பொருகைக் 

கரையிலுள்ள குழுமம் என்௮ இப்போ துவழங்குவ தாகும், இக்குழு 

மூரை,ஈல்லான்பாப்பிற்குமுமூர் என்றலான் இசனிட க்.தப் பசுமிகு இ 

யாக இருந்தது ஈன்முணரட்படும், இட்டசுமிருது கோக்கோட்டுக்கே
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Ab 50. “தொங்க சாபரந்தன்ன'' (௭௪) எனப் பஇற்றுப்பத் இற் 

கூறுகலானுணாஈதுகொளக. இக்குழமூமம் கொங்குநகாட்டுப்பழனி 

மலைக்கடுத்துள்ளதும் ஈ-ண்டைக்கேம்ப கோச்ச்கொள்க, வஞ்சியி 

லிருந்த சேரமான் டிக்கற்பள்ளித்அஞ்சிெயசெல்வக்கடுங்கோவாழி 

யாதன், 

“குன்றகழ்களிமென்கோ 

மன்றுநிறையுநிரையென்கா 
மனைக்களமரொடுகளமென்கோ 
ஆங்கவை,கன வெனமமுளவல்லோனவி 
னல்கிமியானேோசைசாறோன்றதல்'' (புறம் - ௩௮௭) 

ஏன்பதனாம் பசுகிரைகளை ஊருடனுங் களிற்றுடனும் புலவர்க்கு ஈல்கி 

னானென்மு கூழறப்படுதலையும்காண்க, 

இவையெல்லாம், சேரர் கொங்குகாட்டுவ இர் இருக்தன ரென்பதை 

ஈன்குவலியு௮ுத்துமென்றுணர்க, இனி, மாந்தரக்கொங்சேனாதி என 

இலக்கணங்களில் உதாரணமாக வழக்கும்பெயரும் இக்கொக்கு, 

மார்தானெனப்பெயரிய சேரனைச்சோக்தது என்பதனையே வலியு௮த் 

தும், 

இனி ஈக்சேனார் ௬௯௩.-௮.ம் அகப்பாட்டிற் றமிழ்மூவேந்தர் தலை 
நகரங்கள் மூனறையும், 

தர ங்கண்ணியடுபோசே சாழ 

ர.௰ங்கெழுகல்லவையுறந்தை” 
எனவும், 

66 ப க கப @ னை ௮ரண்பலகடந்தமுரண்கொடா 

வாடாவேம்பின்வழுதிகூடல்” 

எனவும், 

“கடும்பகட்டியானைநெடுக£தர்க்கோதை 
திருமாவியனகர்க்கருவூர்£ 

எனவும் கூறியிருத்தலைக் கத்ருர.றிவர், இதன்கட் சோழர்க்குச்சிறக்த 

புகாரும், பாண்டியர்க்குச்சிறந்தகொய்கையும் கடற்றுமைப்பட்டினல் 

களாகஇருக்கவும், ௮வற்றைக்கூருமல் உள்காட்டுச்சிக்க தலைககரங்க 

ளாகிய உறையூரையும் கூடலையுமே தாம் எடுத்துக்கொண்ட முழை 

மைக்கேற்பவே சேரர்க்குஞ் சிறந்த கொண்டி, முரி முதலிய கடம் 

ுறைப்பட்டினங்கள் இருக்கவும், ௮வம்றைக்கூருது உள்காட்டுச் 

சிறந்த தலைகராகய வஞ்சியையேச. நிஞரென் றெளிதிலறியப்படும்,
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சிறுபாணாற்௮அப்படையிலும் இம்மூன்றுபோ தமிழ்ந்வேர்கா கலைக 

சென அறியக்கூறியதுகாண்க, ஆண்டு, மதுரையும் வதி 75, வஞ்சி 

யம் வறிதே, & phe gic a OSs என்றா. சூளா மணியினும் 

மதுரை, கரபுரம், உ௱ஈ்சை என இம்மூனையையுமேகூறினார. யாப்பருங் 

கலவிருத நிமேற்கோளிலும், 

ட . . . . 
“அடனடைப்புரவிச்சேம்பூட்சேஎய் 
கூடலேன க்குயி ன்மன தோள 

“மறந்தருதானைச்செங்கோங்கிள்ளி 
யுறந்தையிற்சியா கன, மூலை?” 

*மஞ்சுவரைத் சணிகோட்பூமியர்மன்னவன் 
வஞ்சியெனமலாக தன கண்”? 

என இவவா(2ய இம்மூன்று 2ம ( செய்யுளியல்-தர2வசரளினை) வ.ரத 

லான் இதனுண்மை யுணரப்படும். 

இனிக் கருஷாச்சேரமான்சாக்தன், க.ரவூர்ப்ெ .நஞ்சஅக்கத்துப் 

kf, BEM கன, கருவூக்கண்ணம்பாளனணா, கருவூர் ஓதஞானி, கருவூர்க் 

கதப்பிள்ளை, கருவூர்க்கதப்பிள்ளைசா க்கனார், குவூர்கிழார், கருவூர்ப் 

பவுத்தான், கருவூர்க்கோசனார், கருவூர்ப்பூதன் மகனா்பெருங்கொற்ற 

னர் என புல்லிசைப்புலவாபலர கருவூரினராகக்கூறப்படுசலைத் 

தொகை தால்களுட்காணலாம். இப்புலவாகொகை ப.துரைப்புலவர் 

தொகைக்குச் சிறிதாயினும் உறையூ£ப்புலவாதொகைக்குப் பெரிதெ 

ன்பது தொகைழூல்களை ஈன்காராய்ர்தார் ௮றிவர். உைறயூரின் 

மிக்குக் கருவூரிற்புலவர்கள் இருத்தற்குக்காரணம் Maryn உழை 

யூரிற் பெரிதாதலாலும், ௮து சேரர் தலைககரா கலானும் என்று உய்த் 

அதணாலாகும்.ஈண்டுக்கூறியகருவூர் ஒரூசேயாமென்பது வேற்றுமைப் 

படுத்தற்குரிய அடையொன்றுக்கொடாது வாளாகூறியவா த 

னன்குதுணியப்படும், '2சாழர் வஞ்சியைமுத்றியவிடத்தும், அதனை 

எதிந்தவிடத்தும்பாடி. ய புறப்பாட்டுக்களின் €ழ்க்குறிப்பிற் “கருவூர் 

முநீதியிருக்தானை"” எனவும், “*கருவூரெறிஈ்தானை” எனவும் வருதலை 

ஈண்டைக்கேற்பகோக்கிக்கொள்க, பாடலுள *வஞ்சியென் றுவருத 

லும், _ அப்பாட்டின் £ழ்க்குறிப்பிற் கருவூர் என்று வருதலும் 
      

புதம்-௩௯. ழீ ௩௨௪௩. 
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ஒருரையேபற்றியதென்ப தியாவருமறிவர். ஆண்டெல்லாம் வஞ்சியை 

அறிவிச்கம்குக் கருவாஎன்று ௮டைகொடாது வாளாவழங்கு தல் 

போல?2வ ஈண்டும் வழங்கப்பட்டதாகும். “கருவூாச்சேமான்” என் 

பதனானும இக£ருவூர் வஞ்சியாகும், ““கருவூர்ப்பெருஞ்சதுச்சு த அப் 

பூதன்” என்பதனானும், இக்கருவாவஞ்சியயாகும், “சதுக்கப்பூதரை 

வஞ்சியுட்டக்.து, மதுச்கொள்வேள்வி£வட் டானாயினும்”எனச் சிலப் 

பதிகாரத்துவருதலான் வர்சியாகியகருவூரிற் சதுக்கப்பூ தருணமை 

ஈன்குணாலாகும். கருவூர்க்கதப்பிள்ளேசாத்தனா சான் படைத் 

தலைவனா ய பிட்டனைப்பா மிகலான் இகர 2 ர் வஞ்சியேயாகும். 

(பூறம்- ௧௬௮) இவர் அகப்பாட்டில், 

CRB Ig LIM, பெரும்படைக்கு இரைஈற்றேர்வானவன் 

திருஈ்துகம்2சவடி ரசைஇப்படாந்தாங்கு” (௩௦௯) 

எனச் சேோனைப்பாடுதலாலும் இசனுண்மையுணாச, கருவூர்க் 

SH COO CDOT LDL IT GMT DY இவா், 

““ஒளிறுவேற்கோசகையோம்பிக்காக்கும் 

வஞ்சியன்னவென்வளககர்” (அகம்-௨௬௩) 

எனப் பாடுதலான் இக்கருவூர் வஞ்சியேயாகும், இவற்றானும் கருவூர் 

சேரர்கருவோயாதலும், அதுவே வஞ்சியாதலும், ௮து கொக்கு 

நாட்டுச் சோணாட்டையடுத்துச் Cam pt GLI சைப்புலமாய்ச் சோ 

மான் ௮ந்துவஞ்சோலிரும்பொறையிருக்க ஊராதலும் (பு௰ம்-௧௩.) 

நன்றாணர்ந்துகொள்க. பிழ்காலத்தும் பொய்யாமொழியென்லும் 

பு லவர் இக்கருவூரினரென்பது “*பாற்கடல்போலப்பரக்தரன்னெறி? 

என்னும் நச்சினார்க்கினியருரைச்சிறப்புப்பாயிரத்து *வண்பெரு 

வஞ்சப்பொய்யாமொழி”என வருதலா னறியப்படும், இவர் கருவூரின 

ராதலாம் றம்மூர்க்கடுத்த சோணாட்டுக் கண்டியூரிற் சனக்கருக்கு 

உ௰ீர் த்துணையாயினரென் றுய்த்துணாலாகும். இப்புலவர்களல்லா மற் 

சேரர்க்குரிய கொல்லியினும் ஈல்லிசைப்புலவருண்மை *:கொல்லிக் 

கண்ணன”என்லும் பெயரானுணரலாம். இவர் “குட்டுவன்மா ந்தை 

(கு௮க்தொகை-௩௪) யினை எடுத்குவமிக்கன்றார். இசனானும் இவர் 

சேரன்புலவராதறெளியப்படும். இப்புலவரெல்லாம் கொங்குகாட்டுப் 

புலவரேயாவரென்ப இயான் கூதியறிவிக்கவேண்டுவதன் று, கொக்கா



| ர் 5 

’ 
ம a ct . . oo . . ட்டி 

என்பா தமிழ உ ரசியனபு 3 Dips olan bat சான் , (கமிழ்கா)- 
அட ௪ . . - . . ‘ 4 

என இரடடையா வக்கபாகைவாபஇுியாட்கொண்டானைப் பா௫ிகலானு 

மறியலாகும். ஈண்டுச் சானாட்டுப்புலவசிரன ச ௮ணியப்பட்ட பலரும் 
it . . ' ர் . ய ட ட பி ‘ 

கருவூரினராக வழங்கப்பிதலல்லலு. வஞ்சிப்புலவரோன. வழகிகப் 

படாமையான வஞ்சி செய்யுள்வழ ககுப்பெயரெனறும், கருது 
டர. : ட்டு ட 

சென்பகே உலகவழக்கினு ‘ov otf oll IO 7 6 pis By we பத்னி கு uy 

ஈண்டுக் கருவாவேறு வள்சிச்வுன்று ஒர வீதண்டையுரைப்பின் 
ு ‘ க ௩ . - . 

மம மிகாட டய Bevel wri eval TMEV ID ch oy fem 77 BO oy தின் ௮ 

சேரா தலைககசாகய . வழ்சியின்௧ண.. நவ்லிசைப்புலவ ரீரயிலலாம 
ர , . . ட யல உர . . 

deur (fs யகேருமென்று மணமெகாளக, இசனணாம் பியாளிகண்டாவாதம் 

ஈண்டுப்பளியா காக லோருகலை. இப்புலவரகறருட் doth ag til ரஞ் 

சலுக்கத்துப்புதமாகளார் என்பவர் PDA Oh OEM pos வட 

கிருக்கானைப்பாடிய, 

. . ‘ “ * wt - 

உள்ளா பனுக்கவலைப்புள்ளிநீழன் 

rye. ou on ONT ணகி, கபன் oll 

புலவுகிமாதோர்யே 
பலராலத்தைரின்குறியிருந் காரே” (புறம - ௧௯) 

எனனும்பாடலைக கறராறிவா.. இதனகண் இவா. “*கின்கருதக் இய 

கற்ப Hm IOC Garo mb sti cig Ferre, யாணிதறகு தவாதூ 

பிற்படவாகதற்கு என்னை gu 2718 ol-ra vob doy gus Be” என்று 

கூறுதலைக்காணலாம். இதனால இப்புலவர் கோப்பெருஞ்சோழற் 

குயிர் த்துசைவசென்ற௮ம், அவன் இறத்தற்குக தாமும் இறக்குமியல் 

பினசென்றும், இவரினுஈ தார ரீதயத்துள்ள பிசிராந்ையா Bera ppm 

கும் அவர்க்கும் உணர்ச்சியொத்தலாலுடனே ?பாக்து ீசாழனுடன் 

வடக் (hb BM ராகவும், இவா சோ முன் வட.க்கிருந் தனிடத் து த கு௮ணித் 

தாக இருக்தும் மற்படவகர்து உகவாம லிவ் வடக்கிரு த்தல் கட்டு 4 

பிற்படவந்தசனை ஐஒருபெருக்தவருகக்கருதி 3 தூசதேயத் நுளளாரும் 

முற்படவர்து உதவாநிழ்ச ௮ணிமையிலுள்ளவன பிழபடவக்தான் 

TOD Hibben (pi உதவினாரூடன் சொல்லி என்னை வெழமுத்தி 

யென்௮ு தஞ்செயலை கொக்துகொள்கின்றாரென்றும் அறிஞர் ௩ன்கறி 

at உள்ளவாறு இப்புலவர் தூர ததிலிரு௩து கேட்டுவருதல்ப oars 

பீ. ர்பட்டவராயின் அதற்குப் புலத்கலகூடாமை ஈனகறிந்துகொள்க, 
இவர் வஞ்சிப்புலவரென்பது முன்ன ?சகாட்டப்பட்டது. இதவுஞ் 
சோழர்க்குச் சேராவஞ்சியணித்சாகலையே வலியுறு த்துமென்று 
கண்டுகொளக.
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இனிப் பழமொழிபின்கண், 

கழுமல தடியாத்தகளி அங்கருவூர் 

விழழமியோன்மெற்சென் றதனால்” 

எனவ; நகலையும் அதற்கு உரைகாரர் 4 கழுமலம் என்னும் ஊரின் 

கண்ணே பிணிததுகின்ற ரளிறுக் கருவரின்சண்ணேயிருந்த கரிகால் 

வளவன் கடி இளையனுினம் அவன் சிறப்புடையனா திலான் ௮வன்மேற 

சென்று தன்மிசையெித்துக்கொண்டி நரசி ற்கு உரிமைசெய்த.து 

ஆதலால்” எனக்கூறுதலையுங் கற்றாரறிவர். இது சோணுட்டுக்களிறு 

வேற்றுகாட்டு ஊர்புக்கு ஒருவற்கரஈரிமைசெய்க கதை கூறியதாம். 

கரிகாலன் தாயத்தார்பகைமைகா ரணமாக இளமையிலே தன்னாடுவிட்டு 

உயிருப்ந்துபோயக் கொக்கிற் சேர ர்சருவூரின் வகிந்தனனாவன். இவ் 

வுண்மைபினை எண்டுினிரிப்பிற பெருகும், சோணாட்டிக்களிறு அஞ்சைகச் 

சளஞ்சென்.று ஒருவனை நிசையேறிவரந்ததென் று நினைத் gm 

BUBMODLONYLO BI BH ry OTe! 1 பபெயாபெருமையம் Bor & g 

கொள்க... இழவும் ஈருவூர் சோணாட்டுச்கணித்தாகசலையே காட்டுமென் 

DOTS . கரவா கொக்குகாட்டதென்ப௮அ உமாப௫இவாசாரியார் 

இரு " IGGG சாலலாில், Sov பிகுமவிகா சிகிருமுகன் பூண்டி இருணா 

கொடிமா டச்செங்குன்.மார கானே 5 வெஞ்சமாக்கூடல்கெ ரடுமுடிகரு 

ஷூர்கொங்கினமேவுமேழ் ?? என்றதனானு ஈன்கறியலாம். நூல்களு 

எிரண்டுகருவூர் கூறப்படாமையும் அக்கருவூர் சோணாட்டெதாக எக் 

ரலுங்கூரூமையும் அது கொங்குநாட்டதென்றே எச்நூலுககூ தலை 

யூம் ஆராய்ந்துகொள்க. ந்தரமூறர்த்திநாயனார் ௮விகாசியைநீக்கி 

மலைநாட்டகம்புகுந் தார் என்னுமிடத்து “ குடபுலத்துப்பபுகடொ.று 

மின்புறறுக்கடந்தருளிக் குன்றவளகாட்டசம்புகுக்தார் *” எனவும், இரு 

ஞானசம்பந்தர் த்திநாயனாபுர ரணத்துள், குடபுலத்திலாறணிந்தா 

ரமர்சகோபி லெப்பா லுமேத்கித்திருகணாவினையிறைஞ்சிக் குணதிசைப் 

Gu ர துரன்றார் EMME: th 24,10 5 HB வ ரணிலைக்கோயில்சென்றிறைள்சி 

யந்நாடகன் று பொன்னித்தென்சரைத்தானம்பலபணிவார் ” எனவும் 

சேக்சிழார்கூறியவா ற்று குடபுலம் அஞ்சைக்களமுடைய மலைதாட் 

டிற்கும் சோணுட்டிற்கும் இடைடை யே மிலை்பெறுதலினிதுணர்ந்து 

கொள்ளலாம். இவற்றொடு பொடுந்தகோக்குமிடத்து “கொங்கரொடு 

குடபுலத்துக்கோமன்னர? எனச் சேக்மிழார்வாக்கன்வக்ததற்குக் குட
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புலத்துக்கொக்கரொடு குடபுலத்து்சோமன்னர் என்பதே பொருளா 

கத் தெளிக்துகொள்ச, *கொகங்களைங்சோசர் தங்கணாட்டகத்தே'' என் 

BIC சிலப்பதிகார உஸ்ரபெறுகட்டுை சாப்பகுகிக்கும் கொக்குமண்ட 

லத்.து இளங்கோவாகிய சோசரும் தாகங்கள் தாங்கள பகுத்துச்கொண் 

டாளும் இருகாரிகளினிடத்தே என்பது பொ ருளாகக்கொள்க. அடி 

யார்க்குநல்லா. நம் இளங்கோகா என்பதற்கு இளங்வோவாரிய கோச 

ரூம் எனவுயரைத்தார், இவளனிளங்கோக்கள். கொக்குமண்டலத்தை 

புடைய கோசசே ர்ககுத்தமபியாய்த தாயவுரிமையெய்கினாராவா. 

“மமவரகோவைய மூவிளக்கோவையும்? எனவருதல் காண்க. தங்கள் 

நாட்டகம் ஒன் தனால் இவர் பலசாத.லும், இவா கோச்சேரர்சீழடங்கி 

யாளும் சிறுநாடுகள் பலவாதலும் உணரப்பமிம்... இலப்படுசாரம் 

வேட்டுவவரிக்கட் கண்ண யைக், 

தென் ஈபிம்ப்பாவைசெய்தவக்கொ.ழுந்து” 0! MOOT ரு i / ர ஸ்வ 0 IQ thio BT. Lp gl 

என இளங்கோவடிகளகூரியதற்கும் இவற்றொகிபொருக்தளே பொருள் 

கூறுக. கொக்கசசெல்லி என்று முற்படக்கூறினா; அடிகள் தம் 

(டைய ;குடபுலமா ரிய சொங்குவஞ்சியின் முதனாறாறகரி கோயில் 

கொள்ளும் சறப்பினநினைஈது குடமலையாட்டி என்ருர். மண்ண 

வென்வேலான்குன்றின.ினையாட்டியா னகவேன்” பன்று கூறுவதை 

நினைந்து; தென் றமிழ்ப்பாவையென்ரா : கண்ண? “ரொன்னவன் நீட 

லன்ேவச்கோன் ஈன்வாயினலவிரக்காரரனானானவன் ஈன்மகள்?என்.று 

கூறு தலையுட்கொண்டி கண்ண? விளையாடலகொண்டமலை சேரர் ஜட்டி 

புட்பட்ட குடஇிசைக்சண்ண தாகலிற் குடமலைஎனப்பட்ட தனவறிக, 

“கொல்லிக்குடவரை எனவும் குடவனா.ற”' எனவும் வழங்குதலானு 

முணர்க. இங்கனங்கொளளாது “4 கொக்களக்கோசர்தங்களுட் 

டகத்தே" என்று வருதல்பற்றிக் கொங்கச்செல்லி என்ராரெனக்கொள் 

ளின் கொங்களங்கோசர் தங்கணுட்டசத்தே கோயில்கொண்டதனையே 

முத்படச் சிறப்பித்தற்கும் அவரோடெப்ப இலங்கைக்கயவாகுவும் 

(சோழன்பெருங்கெளியும் முறையே இலக்ஃகயினும் உறையூரினும் 

வகுத்த கோயிலிலிவளிருந்தருளலைக்கூருமைக்கும் ஏது இல்லையாகு 

மெனவுணர்க,  அடியார்க்குகலலார் குடமல்யாட்டி என்பதன்கட் 

குடமலையென்பது குடகாடுஎன நலிந்து பொருள்கோடலைக்காண்க,
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சென்ஞடன் கடகொங்கன் சோழன்” எனச் சேரன் கூறப்படுதலை 

யம் “சென்னிகாடு குடகொங்கனா?ி திறைசொண்டுதென்னனுறை செக் 

தமிழ்க்கன்னிகாடு '*? எனச் சேரநாடு உறப்படிதலையும் ஈண்டைக்கு 

நகோக்கிக்கொள்க. இலப்பஇிகார துச் காட்சிக்காதைக்கண், 

“வில்லவன்சோை தவே த ற்கு TEA 

நும்போல்வேக்கா நும்மோடி கலிக் 

கொங்காசெங்களத்துச்கொடுவரிக்கய கொடி 

பகைப்புறததுதமசந்தனராயிலுமாக்கைவை 

இரைமகவேழத்தினசெவியசம்புக்சனூ 

என்பதனாற் சோழர் பாண்டியரிருவ.நம் கொங்கர் செங்களத்துச் செங் 

குட்டுவனோி இகலித தமக்குரிய புலிக்சகொடியையும் ஈயற்கொடியை 

பும் பகைக்களத்தே புள் செங்குட்சிவ ஸணிடந்தநது ஓடினா என்பது 

mone ng. இதன்கட் சோழயாண்டியர் செங்குட்டிவனோடு 

பொருத.௮ கொக்காசெங்களம் என. கூறுதலானும், செக்குட்டுவன் 

சோழபாண்டியர்மேி படையெடித் எச்சென் vw பொருதான் என்று 

கொள்ளப்படாமல் சோழபாண்டியர கொங்காசெங்களத்தே செங் 

குட்டெவனோி இகலினாசென்போே கொள்ளகிடத்தலானும். சோழ 

பாண்டியரிருவரும் ஓ.ருகிரியைந்து இவனுள்ள கொக்குகாட்டே படை 

யெடுத் துப்ப பாத்து DearS eyo) இகலிஞட ரனறும் இவன் சன் கொக்கு 

நாட்டார் துணையாக அவடிராரிம்பொ. ரத  போர்க்களமாதலா லது 

Oar BIST OIA O) LO SO பட்டதென் அம் அப் பகைக்களத்து அவவிரு 

வேந்தரும் தங்கொடியை செங்குட்டிவற்குத் BHC Brig oor) EH MILD 

துணியப்படுதல் சாண்க,  களவழிபயினும், “கொங்கமாயட்டகளத்து” 

எனவும், “௮ஞ்சிக்கோவட்டகளத்து'” எனவும் வருத லுடன் பொருந்த 

கோக்ரின் இதுவே பொருளாதல் தெள்ளிது, செங்குட்சிவனை மாடல 
ு ம ம மயான, 

பாண் oan வே குநின்வாணாட்க 

டண்ணார்பொருநைமணலினுஞ்சிதகச'” (சிலப்-நடிகல்,) 

எனவாழ்த்தற்கண்ணும் ௮வன் கொங்குகாட்பிப்பொருநைமணலினுளு 

சிறக்க எனச்கூறுதலையும் ஈஎண்டைக்கேற்ப கோக்கிக்கொள்க, இப் 

பொருறை காவிரியிற்கலத்தலை முன்னோ தெளிவித்தேன்.
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இனிச் சோன் ஆனிலை யப்டைய உலகுடையனணாதலான் ஆனிலை 

புலகு வானுலகு எனவழக்கல்பற்றி அவன் வானவன் எனவும், ஈருவூர் 

கரப்பபுரியாதல்பறி மிக் சர்ப்பத்கி2/ கப், பொறையென்பது பெயராத 

லான் அவன பொஹுாயன்வனவும் அழுகி-ப்பட்டாே னா என்று மய 9௧ 

வும் இடலுண்௫, “பல அத ஏிலையுலாத்கா னும் என்பகனான் இனிலை 

Lf OB AUT, NIK UB றும் “ழிசுரன் ட LTD NU ith COU ண் நிறம்பாடு என்ப 

தன்கண் மலையண்பன வட ரதலான். எண்டிப்  பொவறையென்பது 

பலையாகாமையும் Deora, மீறு ண, நும்ணில்ில ip Rar (pant obs cory’? 
. . . oa ர ச் 

என்று! புலவா புன அடையப் கம. 

இக்களம் சங்ககாலக்தனவும் பிற்காலக்தனைவமாகய இப்பன 

னதூநனுணிபுக் கும் இயையவே, கொங் குநாட்டுப் பெருமக்களெல்லாம், 

தங்கொங்க ற்கருவூரைச் சோரா கானம் என்று வாயா£வழக்குதலை 

இனறுக்கேட்கலாம். அவர் ப.துக்கரைக்காளிகாவிலைச் 'சார்க்குஞ் 

சோழர்க்கும் எல்லைச்கோவிலலன்றும், HF வூ ரப்பக்கக்துனள்ள 
௬ பகு ௬ ௩ ~ ௩ 1 . . . tb ச fd. ட * ரி ia . 

ழவடடைபகங்கலம உ ணனணுபா ROME Te 2ம் ரன poll Lt LOLf ' 

இட.மென்றும் கூறுவர். இதனை wig ul ia Des அங்கலக்குமிப் 

பானுடிணாக, 

Qs pirate Due pm மமிழ்கூறுஈல்லுலகத்து மூவேந்த 
* “em . ’ ல் ட ப 

ரட் குட தசையாளா௫ிகோமக்களாகிய பழையகோச்சசரர்காடுமுழு 

wom 1 eo rn cham 

Madokkarar: Hamlet of Phirukkambiliyar 12 miis west of 

Kulittalan Phe temple of the viflage goddess Sellandiyamman ig 

supposed to mark the spot where the Chera, Chola and Pandya 

Kingdoms inet......... .A bank runs south from the rover at thig 

pomt and is said to have been errerted to mark the boundary of 

the Chola and Chern Kinedows. (Page 281 ~ Trichinopoly 

Gezetteer 1907.) 

Vetiaimangalam ; stands 12 miles north-west of Karur 5 popu- 

lation 3,017. The place is said to owe ts origin toa Chera Raja, 

who, when out hunting one day saw the spot and struck by the 

beanty of scenery, founded the village. Tt was named Vettaiman- 

galain from this incident. There is an old Sive temple there. 

(Page 276. Do. Do.
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ge குடபுலமாமேலும், அதன்கட் குடபுலமென்று றெப்பித் தப் 

பெயர்பெறுவது கொக்குகாடேயென்றும், ௮ சேரரிருக்கரசாண்ட 

மலையமானாடாகயகொல்லிமலைப்பக்கத் அகரடிிநமுதலாகப் பலநாடுகளை 

யுடையதென்றும், ௮சன்கணுள்ள தன்பொருரைக்கமையிலுள்ள ௧௫ 

வரே *வருபுனனீர் த்தண்பொருகைகூழ்தரும் வஞ்சியென் றும் ஐயக் 

இரிபதத்ெளிந்துகொள்க. இன்னும் இலக்கணவிளக்கமிடைபிய 

லில் (சூத்-௬) “கருவூர்க்குச்செலவலென்றார்க்கு யானும் ௮வவூர்க்குப் 

போதுவல் என முழுவதுக்தழுவுவதூஉம் ௮வவாறு கூறிஞர்க்கு 

யானும் உ நயூரக்குப்போ துவல என ஒருபுடைதழுவுவ 4 ®_ ©) Loear 

இருவகைத்தாம்'? என்ர: இதன்கண் இரண்டு தலைககரைக்குறித்தா 

சென்பதல்லது வேறுகூறலாகாது. இவவூர்கள் செல்வார்க்கு நெறி 

ஒருபுடையொன்றா,த லிதனானுணைரப்படும். 

இனிச்சேரர்கள் கடன்மலைகாட்டினின்று கொய்குகாட்டு 

வம்தார்கள் என, 

“உற்றரகாட்டையொழிக் துயர்கொங்குசேர்க 

தெற்றுறீர்ஈ இக்காஞ்சியையெய்தினான்” (பேரூர்ப்-குலசே.) 

என்புமிப்போலக் காணப்படின் ௮து சேரமான்பெருமாணாயனார் 

காலத்தையடுத்தசாகுமென்றும், ௮௫ பழையசேசர்காலத்ததாகா 

Osa gs gmt துகொள்க, பழையசேரர் மேல்கட ற்கசைகாடுகளையும் 

அசநாட்டுக்கொங்குமண்டலத்தையுஞ் ச ச ஆண்டனரென்றும், 

அவர்க்கு மேல்கடற்கரையிற் ஜொண்டி, முரி, மாந்தை முதலிய 

பெரிய பட்டினங்களும், அகராட்டுக்கொங்குமண்டலத்து வஞ்சிமா 
நகராகிய கருவூர் த்தலைஈகரும் உண்டுஎன்றும் தொன்னூல் பின்.லூல் 

முதலாகப் பன்னூல்கொண்டும் உணாக்துகொள்க, இனலும் விரிப் 

பிற் பெருகும். 

கொங்கு குடபுலமாம் கோச்சோன் வஞ்சக 
ரங்கு வியன்கருவூ ராமென்ன--விங்குணரா 

மாக்க ர௬ுளத்து மயச்கறுத்தேன் சேதுபதி 

வேக்கன் பணிக்க Hanh ge. 

ஒரிறைவேறியத.56- 

s (சிலப் - வாழ்த்து) *வாழியரோவா வருபுனனீர்.ச சண்பொருநை, 

சூழ்தரும்வஞ்சியார்கோமான் றன்றறால்குல 
wo.” 

 




